
IM A OJIEN ©
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 
under the Act of March 3, 1879

v
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

PUBL1SHED BY
1739 S<

THt LITHUANIAN DAILY NCWS
THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.

iuth Halsted Street, Chicago, Illinois
Phone CANal 8500

^Pirmas ir Did žiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIV Kaina 8c
> ' ■ »

Chicago, III., Pirmadienis, Balandžio-Aprii 19 d., 1937 No. 92

Premieras Suardė 
Derybas

Ontario premieras Hepburn vėl suardė 
derybas su General Motors, dėl unijos at
stovų bandymo susižinoti su unijos vadais

TORONTO, Ont., bal. 18. — 
Viltis greitos taikos General 
Motors of Canada streike iš
nyko, Ontario premierui “libe
ralui” Mitchell Hepburn suar
džius streikierių derybas su 
General Motors.
, Vakar premiero kabinete tu
rėjo įvykti streikierių delega
cijos derybos su General Mo
tors viršininkais. Unijos dele
gatais buvo ’C. H. Millard, pre
zidentas automobilių darbinin
kų unijos Oshawa lokalo ir lo- 
kalo advokatas J. L. Cohen iš 
Toronto. Abu jie yra kanadie
čiai. Taipjau atvyko ir* unijos 
organizatorius Hugh Thomp
son iš Detroito.

Premieras atsisakė nuo dery
bų su Thompsonu4, nes jis esąs 
“foreineris”, ir dar “apmoka
mas agitatorius”, nors Thomp
son yra Anglijos pilietis ir 
Kanadoje turi tiek pat teisių 
kaip ir premieras Hepburn.

Susidarius tokiai padėčiai, 
visi trys nuėjo į atskirą kam
barį telefonu pašaukti atvyku
sį į Oshawa ^unijos preziden
tą Martin ir pasitarti su juo 
kas toliau daryti.

Sužinojo apie tai premieras tojais.

Hepburn ir tuojaus atsisakė 
nuo derybų, nes jis nevešius 
derybų, jei jas nors ištolo kon
troliuoja John L. Lewis ir in
dustrinio organizavimo komi
tetas, ar “jo klapčiukai”.

Premieras giriasi, kad jis 
savo stalčiuje turys gerus Ge
neral Motors pasiūlymus ir 
mielai tarsis su streikierių at
stovais, bet ne su jų unija.

Buvo tikimasi greitos taikos 
ir buvo manoma, kad jau pir
madieny streikieriai sugryš j 
darbą, nes jau buvo neforma
liai susitarta su kompanija ir 
dabar turėjo įvykti tik formu
lės derybos patvirtinimai iš- 
kalno padaryto susitarimo. Te- 
čiaus premieras Hepburn tas 
derybas suardė ir dabar viltis 
greitos taikos išnyko. Streikie*- 
riai yra tvirtai organizuoti ir 
savo unijos neatsižadės. Jiems 
padeda ir kiti Kanados darbi
ninkai.

Streiko apimta General Mo
tors dirbtuvė yra piketuoja
ma ir darbininkai nė nemano 
į ją gryšti iki nebus pripažin
ta automobilių darbininkų uni
ja kaipo darbininkų atstovė ko- 
lektyvėse derybose su samdy-

vimas,
M. Cole, 84

Brooklyn; C

DIDELI STREIKAI
SIAUČIA LEN

KIJOJE
Visoje Lenkijoje streikuoja 

virš 100,000| darbininkų. Vil
niuje sustreikavo batsiuviai. 
Bet ir rabinai grūmoja strei
ku.

Visuose streikuose darbinin
kai reikalauja algų pakėlimo 
ir pagerinimo darbo sąlygų, 
iš priežasties labai pabrangu
sio Lenkijoje pragyvenimo.

Valdžia skubinasi pravesti 
įstatymus apie verstiną arbi- 
traciją tarp darbininkų ir sam
dytojų.

SENIAUSI “BUČERIAI” AMERIKOJE Vokietija Pristatinėja
Lėktuvus Sukilėliams

Vokietija prisiuntė Ispanijos sukilėliams 
dar 36 lėktuvus, kurie atskrido naktį per 

Franci jos teritoriją
?. — Oro 

kad ke-

W YORKEI 
kuriame di

SUVAŽIA- 
yra Albert

t , ..... ................ GROSERIŲ” IR “BUČERIŲ” 
dalyvavo ir seniausi “bučeriai” Amerikoje. Seniausias 

:ų, iš South Portland,’ Maine. Iš kairės dešinėn, John 
Peter H. Alnor, New York ir H. A. Meycr, Brooklyn.

x Naiijienų-Acme Photo

Sėdėjimo streikas 
Paryžiaus tea

truose

Ruošia ateinančių 
metų biudžetą

PARYŽIUS, bal. 18. — Dau- 
giau kaip 200 teatrų liko už
imti sėdinčių streikierių, iŠ 
priežasties nukapojimo algų 
sutrumpinus darbo valandas.

5 prigėrę auto 
mobily

WASHINGTON, bal. 18. — 
Prezidentas Rooseveitas, iždo 
sekretorius Morgenthau ir biu
džeto direktorius Bell dabar 
sunkiai dirba ruošdami atei
nančių fiskalinių metų biudže
tą. Ypač ieškoma būdų suma
žinti valdžios išlaidas.

PUEBL0, Toto., bal. 18. — 
Joe; Arridy,y( 21 m., liko pa-

TERRE HAUTE, Ind., bal.1 smerktas rhimatinimui nu'o- 
18. — Penki žmonės prigėrė. dinSomis už nužudy-
Wabash Avė., jų automobiliui IDorothy Drain, 15 m. ir 
išėjus iš kontrolės ir nušokus ■ sun'<’3 sužalojimų jos sesers

Lojalistai sulaikė 
sukilėlius ir Bas

kų krašte

upę.

Pavydo pasėkos

Barbara, 12 ‘m. Kitas žmogžu
dystės dalyvis Frąnk Aguillar, 
33 m., jau pirmiau liko pa
smerktas mirčiai. ?•

VABŠAVA, bal. 18. — Strei
kų banga Lenkijoje nuolatos 
didėja. Kaip tik vienus strei
kus spėjama sutaikinti, tuoj 
prasideda nauji streikai.

1,600 angliakasių paskelbė 
bado streiką ties Katowice ir 
giliai užsidarė kasykloj, reika
laudami algų pakėlimo ir pa
gerinimo darbo sąlygų. Brze- 
ziny gi kasykloj prasidėjo sė
dėjimo streikas.

Dabar įvairiose industrijose 
Lenkijoj streikuoja virš 100,- 
000 darbininkų. Streikierių 
skaičius padidėjo keliais tūk
stančiais, Krokuvoj sustreika
vus namų statybos darbinin
kams.

Vilniuje sustreikavo 
šimtai batsiuvių.

Babinai irgi grūmoja strei
ku, jėi Varšuvos žydų bendruo
menė sumažins jų algas.

Baltstogės distrikte strei
kuoja apie 5,000 audinyčių dar
bininkų.

Pasitraukė iš Troc 
kio “teismo”

keli

MEXICO CITY, bal. 18. — 
Garleton Beals, Amerikos žur
nalų rašytojas, pasitraukė iš 
neoficialės komisijos, kuri 
“teisia” Leoną Trockį, nes ta 
komisija nedaro “tikrų ir rim
tų” pastangų ištirti bolševikų 
kaltinimus prieš Trockį.

Nesutikimai tarp Beals ir 
komisijos kilo Beals uždavus 
Trockiui labai nesmagų klau
simą apie jo santykius su Mi- 
chail Borodin, komunistų va
du Chinijoje. feeals paklausė, 
ar Trockis 1919 m. siuntė Bo- 
rodiną į Meksiką organizuoti I 
čia komunistus. Trockis užsi- 
karš^iavo, kad tas klausimas 
yra kompromitavimas jo pozi
cijos Meksikoje, Beals po to 
susikirto ir su kitais komisi
jos nariais ir iš komisijos vi
sai pasitraukė.

SANTA CRUZ, Cal., bal. 18. 
— Atsargos maj. Allan Boggs, 
52 m., buvo labai, užvydus ir 
nuolatos įtarinėjo savo žmoną. 
Radęs raštelį, kad jo žmona 
pasiliko nakvoti pas draugus, 
jis tuojaus naktį įsiveržė į sa
vo draugo namus ir pradėjo 
ieškoti žmonos. Rado ją kam
baryje, kuriame buvo dvi lo
vos. Vienoj lovoj gulėjo jo 
žmona, o kitoj lovoj, kaip iš
rodė, gulėjo vyriškis. Nieko 
daugiau negalvodamas maj 
Boggs išsitraukė revolverį 
paleido į savo žmoną du šu-

gal mirtinai 
liko sužeista. Tuo tarpu, išgąs
dintas šūvių, iš Įeitos lovos iš
šoko jo paties sūnūs, 12 m.
amžiaus, kuris nakvojo kartu 
su motina.

vius, kuriais ji

Amerikos bankie
rius pas Mussolini

>ORHit
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža 
peraturoje.

Saulė teka

permaina tem-

5:05, leidžiasi

Vokietija tęs politi
nį karų su Rusija

BERLYNAS, bal. 18. — fie- 
žiūrint Dr. Schacht pareiški
mo, kad Vokietija sutinka ko
operuoti su Rusija ekonomi
niai, Vokietijos laikraščiai, ofi
cialiai inspiruoti, vienu? balsu 
šaukia, kad Rusijos ir Vokie
tijos politinis kooperavimas 
yra visai negalimas.

RYMAS, • bal. 18. — New 
Yorko bankierius Thomas W. 
Lamont, 
atvyko 
savaitę 
ui.

Morgano partneris, 
į Rymą ir ateinančią 
pasimatys su Mussoli-

DE JANEIRO, bal. 18.RIO
— Eksplozija Brazilijos sub- 
marinoj sužeidė du karininkus 
ir 10 narių įgulos.

WASHINGTON, bal. 18. — 
Senato teisminis komitetas ba
landžio 28 d. baigs viešus svar
stymus dėl pasiūlymo refor
muoti federalinius teismus. 
Tada jis pradės ruošti pasiu-

Policistas

HENDAYE, Francijoj, bal.1' 
18. — Baskų krašto lojalistai, 
kuriuos visu smarkumu4 puolė 
sukilėlių gen. Molą vadovauja
mos armijos, po kelių dienų la
bai smąrkių mūšių įstengė su
kilėlius sulaikyti. Sukilėliai ne
įstengę pąsiekti nė Durango, 
nė Eibąr, Prie Eibar ištiko la
bai smarkus mušis, 
žuvo daug sukilėlių, 
vistiek svarbaus miestelio ne
įstengė paimti.

Smarkus mušis ore ištiko 
virš Bilbao. Lojalistai sukilė
lius sumušė ir sukilėlių lėktu
vai buvo priyersti pabėgti 
numetę nė vienos bombos.

Lojalistai taipjau atmušė 
kilėlius prie Leąueito, jų 
krašytje į rytus nuo Bilbao ir 
prie Saibi kalno, Durango apie- 
linkėj.

Baskai sako, kad sukilėliais 
vadovauja vokiečių karinin
kai.

Maisto padėtis Baskų kraš
te pasilieka kritiška, Anglijai 
trukdant maisto pristatymą. 
Dėl ku4ro stokos turėjo 
daryti didelė amunicijos 
tuvė Bilbao mieste.

kuriame 
bet jie

ne-

su-
pa-

VALENCIA, bal. 1 
ministerija paskelbė, 
turi fašistų Vokietijos lėktu
vai liko nušauti valdžios lėktu
vų Tereul fronte.

Smarkiame susirėmime 
nas valdžios lėktuvt s su 
kilėlių vokišku’ lėktuvu ir 
Įakunai nukrito žemėn negy
vi.

(Sukilėlių pranešimas sako, 
kad Tereul sektore likę nu
šauti trys valdžios

Oro mušis 
valdžios greitieji vi j 
tu vai, lydėję bombų nešėjus, 
susitiko sukilėlių eskadrą.

Valdžios lėktuvai VllV0 Dhai 
veiklus visą dieną. J: 
davo Tereul, 72 myl 
vakarius nuo Valensijos, taip
jau sukilėlių batar 
ChiAle. Sukilėliai p: 
yra iš trijų pusių aj 
džios kariuomenės.

Valdžios lėktuvai 
fronte bombardavo 
pozicijas Porcunoj ir fortifika
cijas prie Villaharta, į šiaur
vakarius nuo Cordob

Tuo pačiu laiku 
laikraščiai paskelbė, 
kieti jos Lufthansa 
tarp Vokietijos ir Burgos, Is
panijoj, yra naudoja 
tymui sukilėliams 
karo lėktuvų.

Tie laikraščiai sako, kad Vo
kietija jau pristačiusi sukilė
liams šiomis dienomis 36 savo 
karo lėktuvus. Jie Atskrido iš 
Hanover, naktį lab 
perskrisdami per Fr 
ritoriją. ‘

Už kiekvieną prisi 
tuvą Vokietijos laku 
po 1,000 markių ($

užsi- 
dirb-

Vengrija puola na 
cius ir komunistus
BUDAPEST, bal. 18. — Ne

senai suorganizuota Vengrijos 
politinė policija padarė visą ei
lę kratų ir areštavo 25 nacių 
ir 18 komunistų vadų.

BERLYNAS, bal. 18. — Vo
kietija atėmė pilietybę dar iš 
38 politinių tremtinių, jų tar
pe ir 8 vaikų nuo 4 iki 8 me
tų amžiaus.

vie- 
su- 

abu

ėktuvai).
prasidėjo kada 

mosi lėk-

e bombar- 
ų į šiaur-

gjas prie 
’ie Tereul 
įsupti vai-

pietiniame 
sukilėlių

MEDELLIN, Colombia, Pie
tų Amerikoj, balJ 18. —- Va- 
.kar sustreikavo visuomenės ap
tarnavimo įmonių darbininkui, 
palikdami miestą be šviesos, 
vandens, transportacijos ir te
lefonų. Telefonistės gi paskel
bė sėdėjimo streiką.

thony Catelado su dviejom 
vos užgimusiom voveraitė
mis, kurias jis išgelbėjo nuo 
mirties, kai jų motina bu
vo užmušta nugriovusio 
medžio. Policistas peni vo
veraites pienu iš vaistų la
šintojo.

WASHINGTON, bal. 18. — 
330,690 akrų tyrai Arizonoj, 
kuriuose niekas negali gyventi 
ir kurie yra retai aplankomi 
balto žmogaus, liko paversti 
nacionalių parku. Tie tyrai ten 
yra per 500,000,000 metų ir 
per tą ilgą laiką labai mažai 
pasikeitė.

16.ALBANY, N. Y., bal.
Valstijos senatas 42 balsais 
prieš 1 priėmė naują minimum 
algų moterims ir vaikams bi- 
lių.

Amunicija ir ginklai lėktuvais.
Valdžia taipjau susirupinusi 

tuo, kad lėktuvai gali pradė
ti gabenti į Ispaniją ginklus 
ir amuniciją, ypač lėktuvai nuo 
patruliuojančių įvairių šalių 
karo laivų. Valencijos valdžia 
jau kaltina, kad pas sukilėlius 
atskrido 36 Vokietijos karo 
lėktuvai.

Pirmadienio naktį prasidės 
patruliavimas
kraščius, bet sutartis nenuma
to jokios kontrolės oro siun
tinių.

Ispanijos pa-

Anglija padeda Bil- 
bao blokadai, sako 

baskai

a.
Ispanijos 

• kad Vo- 
oro linija

ma prista- 
Vokietijos

ai augštai 
ancijos te-

>atytą lėk- 
nai gauna 
400).

Anglijos darbiečiai 
siųs į Bilbao laivą 

su maistu
Bandys sulaužyti sukilėlių blo

kadą ir gelbėti Baskų mies
tą nuo bado.

partija 
laivą su 

Baskų so- 
sulaužyti 

blo

Ar-
Ne-

LONDONAS, bal. 18. — Ne
priklausomosios Darbo partijos 
vadai paskelbė, kad 
ruošiasi finansuoti 
maistu badaujančiai 
stinei Bilbao ir tuo
sukilėlių paskelbtą miestui 
kadą.

James Maxton, valas ir 
chibald Fenner Brockway,
priklausomosios Darbo partijos 
sekretorius paskelbė^ kad jie 
tikisi pasiųsti laivą 
į Bilbao taipjau ir 
Anglijos valdžios 
kad Bilbao uostą su 
uždarę minomis. ' 
partija tikisi sukelti 
sterlingų ($200,000) 
mui .laivo, kuris jau 
retas.

Anglijos gi karo 1 
sako apsaugoti plaukiančius į 
Bilbao uostą Anglij 
laivus.

Anglijos valdžia y/a tuo su
sirūpinusi, nes prasidėjus ga
benti kontrabandą gali iškilti 
įvairių “incidentų”.

Bilbao valdžia jai paskelbė 
dideles premijas tiems laivams, 
kurie per sukilėlių blokadą pri
statys miestui maistą.

gu maistu 
: šbandymui 
tvirtinimo, 

i šileliai yra 
Tuo tikslu 

40,000 sv.
nupirkį- 

yra sude-

aivai atsi-

os prekių

HENDAYE, Franci joj, bal. 
18. — žinios iš Bilbao sako, 
kad Baskų prezidentas pasi
matęs su Anglijos konsulu ir 
užprotestavęs prieš Anglijos 
premiero Baldwino blokadą 
Baskų sostinės.

Anglija neįleidžia savo laivų 
į Bilbao neva dėlei to, kad Bil- 
bab uostas esąs uždarytas su
kilėlių minų ir kad sukilėlių 
laivai galį paskandinti anglų 
laivus. Bet Baskų prezidentas 
sako, kad jokių minų prie įėji
mo į Bilbao uostą nėra ir kad 
lojalistų kanuolčs nė artyn ne
prileidžia sukilėlių karo laivų 
prie uosto. Todėl neįleidimas 
į Bilbao uostą laivų yra nie
kas kitas kaip Anglijos atvira 
ir sužini pagelba sukilėliams 
blokuoti tą uostą.

Suėmė šnipų šaiką 
Madride

MADRIDAS, bal. 18. — Pa
darius kratą aristokratiškoj 
madų sankrovoj liko areštuota 
55 žmonių sukilėlių šnipų šai- 
ka, kuri veikė tarp lojalistų ir 
davinėjo pranešimus sukilė
liams. Pastaromis dienomis lo
jalistai suskato naikinti šnipų 
lizdui Madride ir jau kelis pa
našius puolimus padarė.

Aukso ir platino są 
judis Alaskoj

BETHEL, Alaskoj, bal. 18. 
— Suradus kiek platino ir 
naujus aukso išteklius, Alaskoj 
kilo tikras sąjūdis. Visi viską 
metę bėga ieškoti aukso ir pla
tino. Visu dygsta palapinių 
miestai. Bet aukso ieškotojai 
susilaukė ir vargo, nes jiems 
trūksta maisto. Ypač trūksta 
bulvių, miltų, cukraus, žirnių. 
Maistą mažais kiekiais prista
to lėktuvai.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

i
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Moteris Sovietų niafe yra perdaug sunitus dar- 
bafe. O ypač toms, kurios turi 
dideles šeimas.

NoTs Amerika yra ir kapi
talistiškas kraštas, o vienok 
gana dažnai darbininkų žmo- 
tibfe tūri progos feaVo šeimas 
išaUkleti hėid^ffibfe į dirbtuvę. 
Jei kurios dirba, tai tik todėl, 
kad jų vyrai nedaug teuždir
bk. Arba dažnai vyras ir žmo
ną, kol jiė dūr jduhV nitai ta
ria draugfe dirbti, kad galėtų 
vieną kitą cehtą juodajai die
nai paąidėti.

Sovietuose, kaip agitatoriai 
sako, darbhiinkai vifekub yra 
aprūpinti. Mat j jie yra krašto 
Šėitninitikhi (taip tvirtina bol- 
šėvikiŠkbš davatkos, kurių iš 
kapitalistiškos Amerikos nė su 

: šlupta neišvarysi): Bet jeigu 
piliečiai Sovietų Sąjungoje yra darbininkai ^n,-yr,a ^iminin- 
aprupinami nemokamai medi1'^’ ta* kod®\ ™.'lnos yra

f
su

ge-
Tie, kurie yra susipažinę 

komunistiška propaganda^ 
rai žino, kad komunistų kalbė
tojai ir redaktoriai kalba ir 
rašo apie tai, kaip dirbančios 
sovietų jmonėse moterys smar
kiai konkuruoja sU Vytais it 
prie traktorių, ir prie namų 
statybos, it t. t. Jie pašakoja, 
kaip nėščioms moterims yra 
teikiamos mokamos atostogos 
prieš ir po gimdymo; kaip ei
damos j datbą motinos palieka 
savo kūdikius vaiky darželiuo
se, kur paliktus vąikus prižiū
ri prityrusios aūklėš; kaip už 
didžiausias šeimas motinoms 
yra skiriami frizai; kAip Visi j 
piliečiai Šovietų Sąjungoje yra;u j . , , , . _
aprūpinami nemokamai medi-[^ai’ tai ’kod^ JM4 yra
kališka pagalba, vaistais, ligo-! Paverstos uždaryti? Rodo-
ninės patarnavimu, o be to, su
silaukę senatvės dar ir pensiją 
gauna.

lie žodžiai labai gražiai 
skamba. Rodosi, tik gyvenk it 
norėk gyventi. Tačiau vis dėl
to pats savaime kyla klausi- 
ma&: kodėl sovietų moterys į 
dirotuves veržiasi ' O ypač tos 
moterys, kurios turi mažus vai
kus ir seimas auklėja?

Visi juk žino, kad motinai 
niekas nėra taip brangu, kaip 
jos kūdikis. Kai ji sUsiiaukia 
nudikio, tai nori nuolatos su 
juo džiaugtis, kiekvieną jo jū- 
uesį sekti. Ji su džiaugsmu ste
bi kūdikio . šypseną, jo pastan
gas pasikeiti. Kiek daug malo
numo ir džiaugsmo motina per
gyvena, kai kudikis pradeda 
rėplinėti, o juo labiau vaikš
čioti! Jei kudikis suklumpa ir 
pagnuva ant žemes, tai moti
nos tiesiog širdis iš krutinės 
iškrinta. Kai motina sutinka 
savo gimines, draugus ir .pažįš- 
tamus, <tai ji tik ir, pasakoją 
apie savo Jonuką aYba Omitį?

Jei motinos yra priverstos 
dirbti dirbtuvėse, tai jos neturi 
progos savo augančiais vaikais 
pas.ažiaugti. Nors ir kažkaip 
gerai jų vaikai butų darželiuo
se prižiūrimi, bet motinos prie 
mašinų visvien negali būti ra
mios. Ir tai, žinoma, visai na
tūralūs dalykas. Ar daug atsi
ras motinų, kurios savo kūdi
kius pavestų svetimiems auklė
ti, nors ir į geriausias rankas? 
Be to, motinoms,gurios auklė
ja šeimas, ir namuose yra pa
kankamai darbo. Dažnai joms 
namų ruoša' ir namų prižiurėji-

'tv/vor make, 
■njotJufiĄf oujL TiciJcuvg 

7>(>uatLeA...,Q>nt/L0lledbų i

kr ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

l)oubk lėstedf.Doub/eAcHon!

BAKING 
EVV POV/DER

Šame Price Todayas45'fear$Aqo
> 25 ou neės for 254 <

Full Pack ••• No Slack FiDin^
MlLLIONS OF POUNDS HAVE BĖEN 

. ,UŠED BYOUR GOVERNMENT

Krdft
Cheese
Spreads

novv in nevv-design' 

Swankyswig glasses!

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

■ . ,ž‘

’NAŪJtENOS; Chičago, M

moliu ifiinti,1 ąr pine kokių ki
tą sunkių ctarbiį Su Vytaistų sunkių darbQ Su 
Ibhktyhiūotis! T^syk jos tikrai 
kitokią dainą užtrauktų.

Labai galima, kad sovietuo
se daug ko yra gera. Tačiau 
stūmimas niotihiį j djfbtūvėš 
prie akoydinio darbo 
rai negali

tai tik- 
būti pateisintas, 

šiaip ar taip imsime, ę mote-i 
rys vis dėlto fizišku atžvilgiu 
yra silpnesnės, negi? vyrai. O 
tai reiškia, kad jos lenktynių 
su Vytais negali eiti. O 
tai daro, tai aišku, ka'd 
krikdo savo sveikatą ir
be laiko nukeliauja į kapus.

• — Lukšių Jubzaš.

jei jos 
jos pa- 
dažnai

LIETUVOJE VEIKIA 
227 KAIMO PLY-

. M. ,__ i S - . ' I

.11. i.............„.ja.ft.i , n.
Pirmadieniu balau. 19, 1937 

—...................   ■ ------------------- ju

si, ''juodąja diena” susirūpin
ti nereikėtų, nes juk ten yra 
įvestos senatvės pensijos.

Aišku, kad ne iš gero taip 
yra. Moterys ten turi tiesidg 
vyriškuos darbus dirbti todėl, 
kad vyrai gauna tokį menką 
atlyginimą, jog jo nepakanka 
šeimoms pragyventi. Tai ir vi
sa misterija.

Kai prisiminė man komuni's- 
tiška propaganda apie sovietų 
moterų “saldų” gyvenimą, tai 
nenoromis, kaip yra sakoma, 
paėmė “durnas juokas”; Na, 

i rodosi, kad kas imtų ir prista
tytų tokią Karosienę, Undžįe- 
nę, Mažeikienę, p-lę > Skolnaitę, 
Vilkaitę, Sukackienę ir kitas 
karštuoles kur nors plytoms

j)fj?t'inėiiis paketinti — li£i 3,- 
000 litų? Iš vifen jau išduota 
įhskulū 33,500 litui

Arkliniai presai užsieniuose 
kaštuoja iiub 3 ligi 6J)00 lt. 
Jais per dieną galimą padary
ti 2-Š,000 plytų. Tačiau tokie 
presai ūkininkams yra per 
brangus; Todėl žehiėfe ūkio mi
nisterija' pagal savo brėžinius 
pagamino 16' prnsy; kurie1 kaš
tuoja nuo 600 ligi 900 litų. 

; JUOs paskolindavo steigian- 
'tfetns plytines ukininkainfe.

1933 m. biivo surengti kur
sai parengti piytiriehis Reika
lingų darbininkų mėifetėrii). 
'šešių savaičių kursus lahkė 270 
asmenų. Tokiu budū pakelta 
plytą gamyba. Dabar Lietuvo
je Veikia 227 kaime plytinės, 
kurios per metus gali pagū- 
mihti ligi 1^000,000 plytų. 
Vieha kaimo plytinė gali pa
gaminti apie 50-60,000 plytų 
per sčzoną. Dar ;vėikia ii di- 
idesnią plytinių, kUribs per niė-

tihių, kurios pfer m ė tufe gami
nu nuo 5 iki 8 ifiilijbiių plytų. 
Visdfe plytines per mėtus gali 
pagaminti 43 milijonus plytų.

Tsb.

Mts. Anelia K. JatUSZ

I l i»iu«i i Ii u

tai

Kudaiigi rtiiško niėdžiRga 
LiėtUVdjfe kasmet btahgsta ir 
yta feyV&fe rėiltalafe hiiŠkb me
džiagą taupyti^ iiės LiėtUvU, 
nėra pfefitaug tftiškihgžlfe 1""lk 
tas (tik 3#iė id% Viso 
ploto siidaro ihiškUs),
ventbjai skatiiitai daugiau 
statyti tnUrihių-nartių. JUti? iiUb 
192Š m. vyriausybė vėda ūki
ninką tarpe propbgandą piešti 
kaimo plytinių tihklą. j Norin
tiems kaimo plytinę įrengti 
ūkininkams duodama paskolų 
ligi 6,000 litų, o veikiančioins

Laidotuvių DitakWnus 
09 ■ Juozapas ' ; L udeiki 
L IR TĖVAS 
W REPublic 8340

SUSTOK ir j*PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į SJĄ
SPULKĄ pefeitaisMnfetaiš ■ 
uždirbo ■ r::...:.".:.:., 

ŠI SPULKA YRA NARYS ĘEDERAL HOME 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

LOAN

SENIAUSIA Ir DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE*
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ -

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
, • • .. ■ , ■ 'f.- :"i ; ;• /

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Faitfiėld Avenue

■ : Tel. LAIAYETTE 0727

-j 4 koplyčios visose,:, 
—* l^ czx 1 Chicag'os dalyse . -

LietuvŠkų radid programų Pirmadienio vakarti iš, 10:00Klausykite fnusų
vąL vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltiinierhsj

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metu
senumo

STRAlGHT
- KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQl
4707 SOUTH HALSTED SI’KEET 

Visi Telefonai Yards 0801

NATHAN KANTER

tufe iiag’Rihiild 23 hiilijohus 
plytij. Be to, dar yra 19 ply

■ EKTRA! |
MALEVŲ 

BARGENAI
BALANDŽIUI TIKTAI!

f..hw;rn • ir • •• ■ .■■ ■■ n ■>
rt i.., -„.„i,

and Mid1'
šd.

Avė., 2nd
Henilock

Patarnauji i prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu mussage 
eleetrie 11 
ment ir magnę- 
tic blankets 
Moterims ir mer
ginoms p 
mai dovani 

il'lil Vii III H»i

ėstėrft 
flbor 

9252

e at-

ir tt.

atari 
d.

Dr. C. J. Svenciskks
DENT1STAS

OFISO VALANDOS! 10 V. r^ild 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pa£al 

susitarimą.
43tU) S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
t ........ , .iri „f......

...... Phone Canal 6122
JLIJlv* DUdZiIO

GYDYTOJAS ifc ČtfifetJRGAS
2201 West 22nd Street

Eko h omini s
ŽIBĖJIMAS

• Maišytos
MALEVOS

Visos ’T’CIm 
spalvos * y v

NAMŲ 
GRINDIMS 
ir trimhvi- 

ihamš 
VARNIŠIS 
986

ADVOKATAI
K. P. GUGIŠ

Seredomis ir hedel. pagal sUtUrtį 
llez.6631 Šo. California A venų e 

Telefonas Republic 7868

WĖAllRITE FLAT SIĖNC 
MAttevA ,

Visos spalvok OQ
pladjamos ........ .......... I
Buveine ih dievų kiekvienam 
Reikalui. ĮsideinSkit šias kainas 
Pamėginkit pOS mus kartą,tai 

vistioinet frlrkšit čia.

KRoMER BROS.

■
 IMŠ-ŽŠ S. ŠUife St. I 1I I 

tel. Victbiy 1500

ADVOKATAS 
Miesto df5qas—127 N. Dearbo 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 
tyamų ofisės—3323 So. Halsted St.

4 alandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1310 

Itėtvittadiehiaiš ir Sekmadieniais — 
pagal sutartj.

St.• rh 
4411-2

8:30

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Siisanna Slakis
Mtttėrtį ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandas 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sėredomiš ir subatomis.

PONTIAC

Milda Auto Sales
" PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, 

gėneėal Motors agentūra 
BRIDGEPORTE

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

ŠAVININK.VS
$ULAW tr K; SABONIS, Bendradarbiai.

(Serą ihaleva, tinkamai Užma.evota, mažiau išsipustina ir ..utaupo pi
nigų. Tokios yra populiareš. Helriiaii malevos. Ir kainos

\ nebrangios, b štakaš visada pilnas.
Moorė’s malčyą,. 30 spalvų, gaL ..................... >........... $1.85
Spėciale maiŽv^v, 16 šphlvų, gal. ...............     97^
Vahiišh ^Ooyėb4/ gal...... ............  950
GrYnAš baltas enameL įal........................ 1........ $1.39

•• ir0 brangiau
Sienoms popiera, roleris .........................

j , ■ , ir brangiau.

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

NARIAI 
Cliiciig'Os, 

CifcefO -.
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

t Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE.

J; J.LIULE V IČIŲ S
4348 Šo. California AVenue Phone Lafayette 3572. r a Masalskis
3367 LitUatiica AVehuie Phone Boulevard 4139

A . Ak PETKUS
1410 South dilth L'ouH Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 SoAlhfed Strėfet Boulevard 4089

1J.ZOLP ,
1646 Wešt 46th StYėel Phones Boulevard 5203

■į S. M. SKUBĄS
718 Wcs[ i811i StfeSt ‘ Phone Monroe 3377

<j ■ y _ , r. į .'f *'' I..' <--•-»», y

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micillgan Avė. Tel. Pullinan 5703

LACIIAWlCZ IR SŪNUS
42314 Wešt 2^rd Plače
SKYRIUS: ^2-44 Kąst 108th; Street

Phone Canal 2515
Tol. Fiillman 1270

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 28(A ....... — — fcNUE 
u 

13

4031 sotini ashland a v 
Res. 0515 So. ROvksvell J.
TelephoUe: Republic 972

DR. STRIKOL’IS
-ūdytojas ir Chirurgas

Ofisas 4615 ŠO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 

v ik. Nedalioj pagal šutąriiną 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

NaiM TėL: PlOspeCt 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

£407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

iii. W. Washingtoti St.
Rooni 787 __

Vai. 9 ryte iki 5 vai. Vakarė
Ofiso Tel. Central 449fl

Gyv. Vieta: 6733 Craudon A
Namų Tek' — Hyde Park

Ofiso Tel. Virgiiiia 0036 
Residencę Tel, BĘVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
6fiso valandoš:

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

SOtJTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos- Q—10 A. M. 
Nedelioj ragai sutarti

luto

8939

venue
3395

IowClement J. Svi
ADVOKATAS

33 NO. La SALLte STRltfcl
6- tos lubos , Tel. CLNtr

Marque*te Park Ofisas
6322 SOUTH WESTERN

Telefonas PROspect 101 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštad’eniais nuo 

vai, vakarę ir nagai sutirti-

ii 1M6

AVE.
2

1 iki 6

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETU VIS 

OptonietriCttlly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, ne 
ino, skauoama akių karštį, 
trumparegystę ir toliregystę. 
gia teisingai akinius. Visuose 
kūmuose egzaminavimas daro 
elektra, parodančia mažiausia: 
Jas. Spečiaiė atyda atkreipiama 
Ryklus vaikus. Kre;vos akys 
somos. Valandos ni o 10 iki 8 
delioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitr 
be akinių, Kainos pigiau kaip 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

.kuria

rvuotU- 
iti taiso 
Priren- 
atsiti- 

nas su 
s klai- 
i ino- 
atitai- 
v. Ne-

isomos 
p.'rma

DR. G. SERNER
LIETUVIS AlvlV GYDYTOJAS

ir

Tel. Yards
Pritaiko A

Kreivas. . 
ištaiso

Akinių Dirbtuve

1829 
kinius 
Akis

zV f i
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 
Nedėliomįs pagal sutartį.

LIETUVIAI
6 iki 8

GYDYTOJAI IR DEINTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Montvid, M.I D
West Town State Bank Eldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki Į8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUF GAS

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

'/ 3343 South Halsted St.
. TeL, JBoulevard 1401
'Ofiso Tel. boulevard 59

iki
12

9

i
DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted 3ts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:10-8:30 

Nedaliomis pągal sutatt
Rez. 4910 SO. MICIUgAN £LVD.

Tėl. KŽmivortA 5107
——------ f-., t.U. ■.!. ,     —

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai D ak tatai

Tel. Boulėvard 5914 Dieną it Naktį 
( fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel, nuo 10 iki 12 a.m

• H’GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i -1 < Ofisas Ir ‘ Rezidėnci ja
3335 So. Halsted St.

CH1CAGO, II U

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienj susitarus 
___ __________________ i; . , - ....-

DR. A. j. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Vrerai 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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

iVuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingy 
zinnj ir geru pamo-1
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Lietuvos Miškas Ūžia, 
Verkia, Gaudžia...

Statybos klausimas
Tai visai nenuostabu, kad 

metai į metus Lietuvoje kuro 
klausimas darosi vis opesniu. 
Statybos kaimuose reikalai 
taip pat aštrioje formoje atsi
stoja. Juk nenuostabu, kad de
gamosios medžiagos, pavidale 
anglių, naftos kasmet įsiveža
ma į Lietuvą iš kitur veik už 
dešimt milionų litų. Ir šita im
porto suma tolydžiai auga.

Štai dėlko šita Lietuvos pli
kė dabar dau kam parupo! Su 
plikėmis dažnai taip būva, kad 
jas visi staiga netikėtai pama
to ir pamatę sušunka: žiūrėk, 
juk jau plikas!...

Taigi ir Lietuvoje dabar vis 
garsiau sakome, juk mes jau 
pliki! Miškas msų tirpsta ir 
tirpsta labai sparčiai. Plikė vis 
auga. Tiesa, dabar labai susirū
pinta Lietuvą apželdinti. Jau 
numatyta ištisi žemės plotai, 
kur bus auginami naujo miš- 
ka;. Jau kasmet šitie plotai 
naujais miškais apželdinami. 
Ūkininkų tarpe varoma sparti 
propaganda, kad jie savo sody
bas medžiais apsodintų.

Bet juk miško augimą nei 
pagreitinsi, nei paskubinsi. Jis 
auga pamažu, jis auga veik iš
tisą šimtmetį, o Lietuvos žmo
nėms dabar reikia gyventi ir 
dabar reikia kuro ir statybos 
medžiagos prasimanyti.

Lietuvos durpynai
Lietuva yra pakankamai dur

pynais turtinga. Šitų durpynų 
gali ištisiems dar šimtmečiams 
pakakti. Todėl dabar visur, kur 
tik galima, prasidėjo durpynų 
eksplotavima’s. Bet tai labai ne
paranki kurui medžiaga.

Pirmiausia ją. sunku iš toli 
parsigabenti, nes ji yra lengva/ 
bet pervežimui yra reikalinga 
daug vietos. O be to, nėra to
kia kaitri, taigi durpių kurui 
labai daug reikia suvartoti. Ir 
tas durpes galima vartoti tik 
jei jų kur nors arti sodybos 
esama. Iš toli vežti neapsimoka. 
Štai Kauno miestas netoliese 
nuo miesto turi savo durpy
nus, ir todėl Kaune visas savo 
išlaikomas įstaigas durpėmis 
kūrena. Kaune mokyklos, prie
glaudos ir kitos miesto savival
dybės išlaikomos įstaigos jau 
daug metų kaip kito kuro, be 
durpių, nežino.

Kaimuose jau ir daugel vietų 
tik šita kuro medžiaga varto
jama. Ir ji vartojama ne todėl, 
kad ji galėtų visais atvejais pa
keisti kitą kuro medžiagą, o 
tik todėl, kad kitos išeities nė
ra.

Juk miškas net ir tuomet, 
kuomet išaugo visokie muitų 
barjerai, vis, dėlto buvo geriau
sia ir brangiausia eksportinė 
prekė, čia valstybės primokė j i- 
mai nebuvo reikalingi...

• Lietuvos plytinės
Žymiai sunkiau jau yra' su 

statybos medžiaga. Lietuvoje 
veikia viso 227 kaimo mažutės 
plytinės, 19 vidutinių plytinių 
ir 18 didžiųjų. Visos šitos ply
tinės per metus pagamina ke
turiasdešimt tris milijonus ply
tų. Tai dėl Lietuvos statybos 
yra labai mažutis kiekis. Jo vos 
pakanka tik miestui. Bet ma
žesni miestai ir tie vis dar me
džio statyba daugiau linkę var
toti. Mat, plytų statyba Lietu
voje yra dar brangi. Arba, tik
riau sakius, plytų vartotojas 
nėra dar pajėgus jas pirkti.

čia buvo mėginta plytoms vi
soje Lietuvoje nustatyti tvirtą 
kainą. Bet dėl šitų kainų išė
jo pusėtinas konfūzas. Mažutės 
kaimo plytinės nustatytomis 
kainomis plytų pas save nepajė
gė pagaminti, todėl daug kas iš 
jų turėjo veik savo gamybą su
stabdyti. O tuo metu didžiosios 
plytinės tuko. Jos pereitais me
tais per metus daugiau kaip pu-

Pas mus visus dar iš senų 
laikų yra susidariusi tokia nuo
monė, kad Lietuva — tai miš
kų kraštas, kad čia, kur tik ne
pasisuksi, per miškų tankumy
nus nepraeisi. Juk ir musų liau
dies dainos Lietuvą kaip miškų 
kraštą apdainuoja. Bet taip, 
taip buvo seniau! Dabar Lietu
va labair prapliko. Lietuvos pli
ke jau iš told matoma, ir ne 
tik matoma, bot jauste jaučia
ma’ ir dėl tos jos plikės daug 
kas dabar jaudinąs, daug kas 
rūpinasi.

Per vėlai susigriebta.
štai palyginkim Lietuvos miš

kingumą su kitais kraštais.
Vokietijoje miškai bendro že

mės ploto sudaro 28%, Prancū
zijoje — 19%, Belgijoje — 18, 
Latvijoje 22, o Lietuvoje—16%.

Kaip matote, Lietuva tų vals
tybių tarpe yra mažiausia miš- 
kingiausias kraštas.. Dėl ko ši
taip įvyko?

Pirmiausia’ — tai vokiečiai o- 
kupacijos metu be jokio pasi
gailėjimo teriojo Lietuvos miš
ką. Kirto jį ne tik tiesioginiai 
karo reikalams, bet kirto ir ve
žė Vokietijos pramonei, žinoma, 
vežė jį iš Lietuvos be jokio at
lyginimo ir naudojosi veik ver
gų darbu. Vyrai ir moters, o 
kartais net ir seniai, jei tik jie 
bent kiek galėjo pajėgti dirbti 
vokiečiai, okupacijos metu, va
ru varė juos į mišką medžių 
kirsti ir piaustyti. Kur tik bu
vo galima šitiems varu suvary
tiems darbininkams miškuose 
net buvo sudaryti laikini iš 
lentų trobesiai apsigyventi, čia 
jiem net valgis pavidale savotiš
kos putros buvo duodamas. Ir 
bent kelis pfenigius per dieną 
primokėdavo.

Prie šių miškų darbų tuomet 
nemaža žmonių mirė, vieni dėl 
šalčio, o kiti dėl valgio. Miškų 
darbas tuomet buvo Lietuvoje 
didžiausia rykštė. Be vietos gy
ventojų miškuose kaip kur dir
bo ir belaisviai. Belaisviai tai 
tikrai ypatingai žiauriai buvo 
laikomi ir, žinoma, jie už šitą 
darbą jokio atlyginimo negau
davo.

Kaip vokiečiai mišką 
nakino

Kad butų Letuvos miškas 
lengviau ir geriau iš Lietuvos 
išvežamas, tai vokiečiai kaip 
kur net geležinkelius nutiesė. 
Vienur juos padarė siauručius, 
o kitur platesnius nutiesė, ir 
kas svarbiausia, čia darbas veik 
visai nebuvo apmokamas. Vo
kiečiai iš Lietuvos tiek prisive
žė nemokamai miško", kad jiems 
toli gražu jau karą baigus šito 
miško pakako jų medžio pra
monei.

Be to, karo metu vokiečiai 
pasinaudodami nemokamomis 
belaisvių rankomis savo kraštą 
stengėsi apželdinti, o tuo pačiu 
metu iš Lietuvos mišką pas sa
ve vežė. Taigi, vokiečių oku
pacijos metu didžiuliausi Lietu
vos miškai buvo išterioti. žino
ma, tuomet kertant miškus nie
kas nepaisė, kad juos taip kirs
ti, kad nenaikinus prieaugliaus. 
Čia’ tiesiog miškai buvo naikina
mi!

Lietuvai jau susitvarkius, vi
sus okupantus iš savo krašto 
išvijus, teko savarankiai tvar
kytis ir pinigų prasimanyti. Ir 
tuomet, noromis nenoromis, te
ko kitur vis dar savo miško 
parduoti, o be to, daug trobesių 
karo metu sudegintų reikėjo at
statyti.

Vėlesniais laikais miškas pra
dėta taupyti, bet vis dėlto jo 
reikėjo kitur išvežti.

Ir štai paskutiniais metais, 
kuomet įsigalėjo ūkiški negala
vimai ir iždui labai buvo reika
lingi pinigai, miško reikėjo net 
didesniais kiekiais parduoti, štai 
dėl ko Lietuvos plikė vis didė
jo...

NAUJIENOS, Chicago, UI

Betgi
Dienos

Betkas.

CALUMET GROVE

PAINTS

Apsaugokit Savo Linoleumą

White Linoleum Varnish

Savo

iu movai

Budrik Furniture Mart,
Halsted Street,

JOS. F EIDRIK
INC

ulevard 7010

’rogramai įvyksta nedėliojo

VISŲMOTERŲRUPI 
MAS KLAUSIMAS

ziagą 
ankS- 
vidu-

okė-
LŽtoS

Pasku 
tinės

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

galvas, ( 
šito ne' 

nerimau

kad lietuvio toks 'būdas — jis 
lopytais drabužiais nešioti ne
nori. Tai viena iš geresnių lię 
tuvio budo bruožų.

tuo 
kad 

saugios.

čigonai
Henrikas Ibsenas ... 
Gandas • ...i.,..:..—.: • 
Du ęilėraščiąi’ 
Kita Amerika 
Kova prieš dykumą

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST, 

Yards 3408

tik proga pasitaikys Jr jo ištek
liai padidės, jis tuomet mėgsta 
gražiai pasirėdyti, pasidabinti.i

šituos lietuvio budo bruožus 
gražiai nusako ir patvirtina, itai 
musų kaimuose rūtų darželiai 
gėlemią papuošti. Iš senų seno
vės lietuvis, kad ir kaimo žmo
gus, mėgo savo sodybą papuoš
ti. Jis ją visuomet, net sun-

Galvosukis
Inžinieriai suka sau 

ūkininkai stipriai dėl 
rimauja. Ir yra dėlko 
ti. Karui užsibaigus, daug kas 
savo sunaikintus trobesius tik 
laikinai atstatė. Dabar jau jie 
pusėtinai nudėvėti. Yra būtinas 
reikalas juos perstatyti ir iš

Lietuvio ypatumai
■ Musų liaudies dainos ir tai 
tvirtinto tvirtina lietuvio norą 
gražiai gyventi. Vienas lietu
vis žymus š. Amerikos lietuvių 
veikėjas yra pasakęs, kad esą 
jis ilgai stebėjos svetur lietuvių, 
gyvenimą ir įsitikino, kad š. 
Amerikoje lietuviai iš kitų tau
tų mažiausia esą pinigingi, nors 
ir gerai uždirba ir daug mažiau 
girtuokliavimui pinigų išleidžia. 
Girdi, lietuvis dąug pinigų lei
džia geriems drabužiams įsigy
ti ir namų apyvokai įsikurti, š. 
Amerikoje lietuvis be kelių iš
eiginių drabužių eilių esąs visai 
neįmanomas.

Spėju, kad šito amerikiečio 
pastabos tikros ir visai nėra 
perdėtos.

Lietuvoje tautininkai kiek
viename žingsnyje mėgsta pasi
girti, kad jie nprį viską daryti 
taip, kad visa tai geriausia ati
tiktų lietuvio būdą... Taigi, ta
sai lietuvis nori matyti ne tik 
turtingą Lietuvą, bet nori ją 
turėti ir gražią.

O vienok, kuomet keliami to- 
Kie klausimai, kaip Lietuvos 
kaimo statybos pagerinimas, 
jos sumurinimas, Lietuvos ele
ktrifikavimas, jos apšvietimas, 
tai tautiškoji spauda šituos rei
kalus visai paneigė ir net pa
šiepė... >

Taį visai nenuostabų, jei da-

Kaip aš kitiems atrodau? 
daug moterų rizikuoja grožiu, 
paisydamos vidurių užkietėjime). Dėl
to dažnai netenka gyvumo. Veidas 
nugelsta, nuspaugėja, nuliūsta akys, 
pasidaro gaili veido išraiška.

Paprastą vidurių užkietėjimą ga
lima visai lengvai pagydyti. : Tik 
valgykite kasdien po du šaukštu 
Kellogg’s ALL-BRAN . su pienui arba 
vaisiais ir po tris kartus dienoje 
sunkiuose atvejuose. Tai gardu: 
gis, turįs savyje tą “rupę” me

Mėginama kaime ir molio sta
tyba įgyvendinti, bet molio Sta
tybos n^ėgėjų labai daug neša
ma. Sakoma, kad tai tik bėdos 
statyba. Nors čia mėginama ieš
koti nauji budai šitą molio sta
tybą pagerinti. Norima ir jau 
daroma moliui ir durpynai pa
vartoti. '

f T»U« lUfr V. A PM. CX W

Smarkus ištrynimai! — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes. .

Kada pradedama lopyti
' .* ' ' ' . • ■’ > • '

Ką nors, naujo numanys,,,ko- 
kius nors planus sudarysi, o čia 
žiūrėk, tik tave pašieps ir ko 
gero dar tarnybą -'prarasi.

Tai taip diena iš dienos ir 
slenka gyvenimas. Tik jau kaip 
visai aštrioje formoje * kurie 
nors klausimai iškyla, kad ir 
anuomet ūkininkų nerimavimai, 
tai jau tuomet šis tas lopyti 
pradedama. Bet juk tai lopai 
dedami jau sudilusiems, suply- 
šusiems drabužiams.

' Nia, jei jau tautiškai kalbėti,

ją vietą. Didelis kainų 
Rakandų, Piečių, Lovų, 
mašinų ir Elektrikinių

tai ir, boto, turi B vitaminų 
riams sustiprinti.

Kūne ALL-BRAN sugeria džiugiau 
negu dvigubai savo svorio vandeny 
ir švelniai kaip su kempine išvalo 
vidurius. Už tad nėra reikalo grieb
tis už piliulių ir vaistų, kas dažnai 
parodo savo netinkamumą.

Kellogg’s ALL-BRAN, kaip mato
te, yra maistas, o ne vaistas 
liuosuoja vidurių Užkietėjimą 
budu, koks gamtai tinka, taip 
pasekmės yra sveikos ir 
Pirkite jį iš savo krautuvįiinko. 
Juos gamina ir garantuoja Kėllogg 
inBattle Creek, Michigan.

66 East 
Van Buren 

vidurnakčio 
6:30 

Paskutinė Sovietų Rusi
jon Pažiba 

“DIDESNIS 
PRIŽADAS” 

(Birobidjane) Anglliškos 
Dialogų Antraštės.

ATGAIVINA 
vėtame Linoleume

SKAISČIAI 3;

sę plytų pag-aniino, būtent, 23 
milijonus. Kad ir šitoms didžio
sioms plytinėms nustatytos kai
nos buvo mažokos, bet jos atsi
gavo dėl savo apyvartos padi
dinimo ir brangiau ėmė už ply
tų važtą ir pakrovimą. Taigi, 
plytų vartotojas veik tiek turė
jo už plytas faktinai mokėti, 
kiek ir nesant joms tvirtų, kai
nų. Todėl kaimas pasiliko be 
plytų, o miestai jų atpiginimo 
nepajuto. Užtat didžiosios ply
tinės turėjo riebius metus] nes 
nebuvo kas konkuravo. Tai ply
tų kainų sumažinimas kaimo 
naudai neišėjo, o tik čia’ pasi
naudojo didžiųjų plytų savinin
kai. Jie čia uždirbo dvejopu bu- 
du. Plytoms tvirtas ir mažes
nes kainas nustačius, jie tuoj 
darbininkams uždarbius suma
žino, nes turėjo pagrindo tai 
daryti: esą, plytų kaina suma
žinta, todėl negalima darbinin
kams senas atlyginimas 
ti, o be'to, pakele*plytų 
kainas. ■

Dabar dėl tų plytų kainų nu
statymo daug ginčų ir kalbų ei
na. Visviena, kaip tenais nebū
tų, bet viena reikia sakyti, kad 
plytų gamyba Lietuvoje toly
džiai turės sparčiai augti, nes 
kaimas neužilgo vis. dėlto t(irės 
pereiti į plytų statybą, nes miš
kas juo toliau juo sunkiau gaū-

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj ........ $1-39

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 žybėjimas — 
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

Atėjo. x. Šu
naujas
KULTŪROS NO. 3

" , TURINYS: ■
Tautiškumo elementai ir ribos — 

..................... ............Tadas šuleas 
Pasaulinio ūkio pęršpęktyvos —

V.' Stankevičius 
.... A, Š. Puškin 
... Kazys Boruta 
Banas Pumputis 

J. Kruininas 
..... Ė. Voytinsky 
j.M/-Jlijinas 

tai vieną reikia tvirtai sakyti,:^re!^an■ Knygų Apžvalga. Politika it tt.
KAINA 45!CENTAI 

GALIMA GAUTI A.
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted Street

Lietuvis ilgai kenltes, bet jei bar Lietuvoje formaliai yra vi
sokių įstaigų, kurios tiesioginiai 
rūpinasi Lietuvos kaimo staty
ba, bet tai tik forma be turi
nio. Jei ir kitose Lietuvos gy
venimo srityse mes dirstelėsi
me, tai visur pastebėsime i;ą 
formą be turinio, bet apie t u 
kitą kartą.

Budrikė Radio
kaip 7:30 vakare WCFL» 940 kil.

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 ftC

(Curls—kiek tik norėsit)
DU ART, BE MAŠINOS, EUGENĘ, $E ftffh
SHELTON IR ALIEJINE TULIP ,WAVE .Y
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $$ Etffi Jv 
BE MAŠINOS PERMANENT .............. .....0-00 Z
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS . ...........  ,25c t
MOTERIMS ......................................  35 T ?
VYRAMS ........... ........................    50 V

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET 
HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

SPALVA NUBLUKUSIAME, NUDĖ- IŠDŽIUVA GREITAI> 
YBĖDAMAS. NEGADINA SPALVOS 

Nlfi ŠVIESIAUSIŲ RAŠTŲ.
Reikalaukijif pasakydami jo vardą 
Z—i Malevų ar Geležies Dyleriui.

naujo atstatyti, o čia statybos 
medžiagą, bet kokiame pavida
le, sunku gauti.

Be to, juk Lietuva sparčiai 
skirstosi į viensėdžius, taigi iš 
buvusių kolonijų išėjus reikia 
tuoj naujus trobesius statyti. 
Miestai, miesteliai taip pat 
sparčiai auga. Jie ir daug sta
tybinės medžiagos suvartoja.

žodžiu, Lietuvoje atsiranda
vis naujų spragų ir trūksta tos-kiaušiais savo gyvenimo metais 
išmintingos rankos, to apsuk
raus krašto šeimininko, kuris 
viską mokėtų ir sugebėtų laiku 
užkaišioti ir savo metu įspėti, 
kas reikia daryti, kad netikė
tai nebūti staiga užkluptam.
Nėra geros sistemos, neturima 
sveikų planų.

Turime daug visokių įstaigų, 
pavidale žemės ūkio rūmų, pa
vidale visokių statybos skyrių, 
energijos tyrimų komitetų ir 
taip toliau, bet tai vis gražios 
formos be turinio.

Kitos tos įstaigos daro tokį 
įspūdį, kad tik jos sudarytos 
žnjonių apyvartai, savęs išsilai
kymui, o ne krašto žmonių pa
tarnavimui. O minta jos, tos 
įstaigos, išsilaiko juk valstybės 
iždo pinigais. Iždui gi pinigai 
plaukia iš visų gyventojų su
rinktų mokesčių.

Nėra iniciatyvos ir sumanu
mo. Juk kuomet Lietuvos opo
zicijos spauda, dar ne taip se
niai, iškėlė Lietuvos statybos 
ir elektrifikavimo klausimus, 
tai oficiozinė spauda pradėjo 
bailiai dairytis ir visokius nie
kus rašyti, kad Lietuva šitiems 
klausimams svarstyti nėra dar 
pribrendusi...

Tai iš kur čia gali atsirasti 
reikiama iniciatyva ir sumanu
mas, jei net oficialinė spauda 
šitokiu tonu rašo. O juk jos 
balsas yra veik privalus visiems 
tiems, kurie anose įstaigose 
dirba...

SONOTONE
Vidudien. iki 

35s iki

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus i: r 
visokius rakandus bei Storus 

r toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5040

Perkeliama į nau, 
sumažinimas ant 
Stalą, Skalbiamų
Ledaunių. Turi biiti išparduota, kad nerei 

ketų perkelti į naujų vietą.

CARBIT

Chicagos publikai. Jis atvyko dviems savaitėms su Colc Brothers and Clydc Beat- 
ty cirku, kuris turi programas Chicagos stadione. (Sp.)
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MAUMNOS |
U^tamUn Daily Neva 

? Except Stmday by

niut y

PtibH . .
New« Pub. Co., Ine.

lWt Seatb fialsted Street

Subacrtption Ratai:
18.80 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entercd M Second Olas* Matter 
Mareli Tth 1014 at the Pogt Office 
tof Chieago, IU, undet the act of 
Mara 1870.

fcss=esES==xgixi

80 S. Hahrted St., 
tonas (tenai 8500.
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Pirmadienis, balau. 19, 1937*

gal tokio pat,
$8.00 
4.00 
2.00 
1.50!

. .75
' ' t

u 8c: 
„ 18c 
. 7&c

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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Petrauskas
NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Utakymo kdftai
Cftcagoje—

Metams •••*•*•* •• •••*•••
Pusei metu
Trims ftUnesianm
Dviem mėnesiams —— 
vienam rnihesiui ............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,- 
paštn:

Metams ------- -------------------  $5.00
Pusei metų  —   —~ 2.75 
Trims mėnesiams --------------- 1.50-
Dviem? mėnesiams --------- 1.00
Vienam mėnesiui ................... .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.
'N* I 1 ».m I ii I, .L....... ...

. ' i*'*1

BRAZILIJOS LAIKRAŠTIS 
APIE PABALTIJO 

TAUTAS

eina laikraš-Pietų Amerikoje <
tis, pašvęstas Pabaltijo tauty
bių reikalams: “O, Baltico”. Ga
vome 13 jo numeri iš Sao Pau
lo. ‘ ,

Ontario premjeras išsišoko
Kilus streikui General Motors dirbtuvėje Kanadoje, 

Ontario provincijos, premjeras Mitchell Hepburn užėmė, 
labai karingų pozicijų ir pareiškė, kad Lewiso agentai 
negausių ne kojos įkelti į Kanadų. Jisai prižadėjo dirb
tuves savininkams pilniausių valdžios protekcijų ir pa
kvietė juos kartu su vietiniais darbininkų atstovais at
vykti pas jį ir pradėti derybas streiko sutaikymui. •.

Kuomet du ministeriai Hepburno kabinete atsisakė 
remti Šitų jo nusistatymų, tai jisai pareikalavo, kad 
juodu rezignuotų. i

Bet tuo tarpu, kai Ontario premjeras skerečiojosi, 
grųsindamas ^foreineriams*’ iš C. I, O,, tai General 
Motors viršininkai Detroite be triukšmo susitiko su 
C. I. O< vadais, ir po trumpų derybų abi pusės priėjo 
prie susitarimo. General Motors pripažino ‘_____
mobile Workers unijų, : 
unijos vadai sutiko atšaukti streikų. Šiandie tos 
dos dirbtuvės darbininkai jau grįžta į darbų.

Tokiu budu karingasai -premjeras Hepburn 
su ilga nosia. “ForeineriaiT, kuriuos jisai plūdo 
pareiškimuose apie C. I. O., streikų sutaikė, o premjero 
šaukiamai konferencijai nebėra kas veikti.

puses priėjo 
United Auto- 

kuri priklauso prie C. I. O., o 
Kana-

Demokratinė Čekoslovakija

pąliko 
savo

Kadangi keliose valstybėse po pasaulio karo 'dikta
tūra nugalėjo demokratijų, tai daugelis žmonių yra įsi
kalę sau j galvų,/kad demokratinė tvarka iš viso esanti 
“nepraktiška” naujose arba tik-kų revoliucijų pergyve
nusiose šalyse. \

Šita nuomonė yra plačiai pasklidusi taip tarpe “kai
riųjų”, kaip ir tarpe “dešiniųjų”. Konservatyviško nu
sistatymo žmonės dažnai sako: Jeigu Rusijoje 1917 me
tais, kai buvo nuverstas caras Nikalojus Antrasis, bu
tų buvusi griežta valdžia, o ne “ištižėlis” Kerenskis, ir 
butų be pasigailėjimo slopinusi anarchijų krašte, tai 
Rusija nebūtų patekusi į bolševikų rankas.

Antra vertus, bolševikai sako, kad Vokietijoje ne
būtų įsigalėję hitlerininkai, o Austrijoje klerikališki fa
šistai, jeigu socialdemokratai tose dviejose šalyse butų 
steigę ne demokratinę respublikų po to, kai buvo nu
verstos Hohenzollemų ir Hapsburgų monųrdhijos, bet 
— *^prelętariato diktatūrų'’, »

žiiioriems, kurie šitaip įkalba, reikėtų pažvelgti į če- 
koslovakiįų. Tai yra nauja valstybė ir, be to, ji pergyve
no revbHueijų, pasiliuosuodama nuo monarchijos jungo. 
O betgi demokratinė 'tvarka joje nesugriuvo,

Čekoslovakija apsiėjo be diktatūros. Kai tik ji atsi
skyrė nuo Austrų-Vengrų imeprijos, ji įsteigė demo
kratinę' respublikų — ir ta respublika gerai gyvuoja iki 
šiol. Nėra mažiausia pagrindo manyti, kad jį negyvuos 
ir toliau *- negut jų sunaikintų kokia tarptautinė kata
strofa (sakysime, naujas pasaulio karas), bet tai jau 
nebūtų Čekoslovakijos žmonių kaltė.

Trys stambiausios tautinės grupės, iš kurių suside
da Čekoslovakijos gyventojai, yra čekai, slavokai ir vo
kiečiai. Nieku ypatingu jie nesiskiria nuo gyventojų ki
tų šalių. Jeigu demokratinė tvarka pasirodė “praktiška” 
Čekoslovakijos žmonėms, tai kodėl ji turėtų būt “ne
praktiška” rusams, vokiečiams, lietuviams, lenkams ir 
kitoms tautoms?

Nėra abejonės, kad Čekoslovakija pasirinko geres
nį kelių, negu tos tautos, kurios nukrypo į diktatoriškus 
šuntakius. Diktatūrose viešpatauja skurdas ir priespau
da, o Čekoslovakijoje žmonės yra laisvi ir sotesni, negu 
dauguma jų kaimynų. >

NEW YORK, bal. 18.—Ptof. Neb., šerifas ir jo brolis su- 
Hans Hamlok yra visoje Eu
ropoje pasižymėjęs mokslinin
kas. Pasauliniame kare jis lai
mėjo geležinį kryžių. Bet kad 
jis yra žydas ir kadangi apie 
jį buvo parašytas dramatinis 
veikalas, tai ir jis turėjo bėg
ti iš Vokietijos ir ieškotis prie
glaudos Jungt. Valstijose.

TOPEKA, Kas., bal. 18. —
Mažo miestelio Plattsburgh,

Yorko bankų ple-ėmė du New 
šikus, kurie nušovė federalinį 
agentų Topeka pašto rumito- 
se. . '

WASHINGTON, bal. 28. — 
Prezidentas Rooseveltas 
28 d. išplauks dvi savaites me
škerioti Meksikos įlankoj.

bal

“Naujienų” Piknikas 
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Ne viskų galėjome suprasti, 
kas tame laikraštyje parašyta/ 
nes jo kalba,xtur būt, portuga
liška, bet iš antgalvių matome, 
kad jame yra straipsnių apie 
Suomiją (Finland'ijų), Latviją 
ir Lietuvą. Daugiąu kaip pusė 
raštų 13-ame “O. Baltico” nu
meryje kalba apie Lietuva. Pir-1 
mame puslapyje įdėtas Lietu
vos žemėlapis ir Vilniaus žemė
lapis. Po antruoju skaitome to-
kį užrašą: !

Vilna. Capital cla Lithuania 
n<> secula XVI” (Vilnius. Lietu
vos sostine nuo šimtmečio.)

Laikraštį redaguoja prof. 
Agenor Fernandes Pinho.

KUNIGAS ĮSPĖJA KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ

Žurnale “Foram
I , t

mėn. numeryje įdėtas ilgas 
straipsnis po antrašte: “A 
Priešt Warns the Čhurch” (Ku
nigas įspėja bažnyčių). Jo au-j 
torius vartoja slapyvardę “Pe
ter Whiffin” ir redakcija sako,, 
kad jisai katalikų misionierius,, 
kuris bendradarbiauja laikraš-* 
Čiams “The Coihmonweal” ir 
“The Catholic Worid”.

Jisai nurodo, kad katalikų 
dvasiški j a, ypač aukštoji, šian
die visame pasaulyje rūpinasi 
daugiau savo lobiais ir privile
gijomis, negu beturčiais. Ispa- 
nijoje katalikų bažnyčia buvo

i” balandžio,

■JI . •!

ankštai susijungusi su monar
chija, kuri nežmoniškai spaudė 
iš išnaudojo liaudį — rezultate 
liaudis sukilo prieš savo išnau
dotojus iy prieš bažnyčių. Mek
sikoje buvo tas pats, ir pasek
mės buvo tokios pat.

Jungtinėse Valstijose katali
kų bažnyčia, anot straipsnio 
autoriaus, susidraugavo su 
stambiaisiais biznieriais, banki
ninkais ir politikieriais ir su 
jų pagelba per trumpų laikų pa
sidarė be galo turtinga. Klebo
nai ir vyskupai susikrovė dide
lius lobius, įsitaisė puikias re
zidencijas su brangiais rakan
dais ir gyvena,
riai. Peter Whiffin duoda 
pavyzdį:.

....... "JIIBĮIIMĮJ

liūdno likimo 
kaip Ispanijoje.
‘ Jisai sako, kad jam kartų te
kę apie šitų pavojų kalbėti su 
vienu jaunu kunigu. Pastarasis 
patraukęs pečiais ir taręs:

“Kokio čia daikto. Jeigu 
ateis revoliucija, tai aš užsi
dėsiu raudonų kaklaraištį ir 
prisidėsiu prie minios. Yra 
dvejetas Monsignorų (pralo
tų), kuriuos aš pats norėčiau 
pagauti.”
Autorius mano, kad tas ku-' 

nigėlis, gal būt, tiktai juokus 
krėtė. Bet jam (autoriui) esų; 
baugu dėl tų jaunuolių, kurie 
rengiasi eiti j kunigus. Jiems 
teksiu turėti keblumų.

HERBERT MORRISON 
AMERIKOJE

kaip milionie- 
tokį

ke- 
jau-

ir savo sėb- 
pirmęnybę,i 
Kardinolas

“Vyskupas iš Kinijos^ 
liaudamas muši) krašte, 
smingai kalbėjo apie kai, ku
riuos Amerikos vyskupus ir 
jų auksinius telefonus. Pra
lotai kasmet nuveždavo daug 
milionų dolerių į Romų, nu
sipirkdami sau 
rams politiškų 
galių ir titulus.

/O’Connell 1928 metais buvo 
stambiausias mokesčių mo
kėtojas Bostone, nuo savo 
asmeninio turto. O atsimin
kite garsųjį Raudonąjį Trau
kinį, kuris didingai ritosi į 
Chicagų, nešdamas Bažnyčios 
kardinolus į eucharistijos 
kongresų, kurį surengė kar-: 
dinolas Mundelėin su visomis 
Billy Rose puikiausio spek
taklio prašmatnybėmis.” 
Straipsnio autorius įspėja ka

talikų dvasiški jų, kad jeigu ji 
ir toliaus >4is tuo pačiu keliu ir 
negrįš prie beturčių, kuriems 
tarnauti yra bažnyčios pareiga, 
tai katalikų bažnyčia susilauks

■' H ■ ’
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Ką Sako Mums Ispa
nijos Civilis Karas

Petraus- 
tiek daug

Amerikoje dabar vieši Lon
dono tarybos vadas, Darbo par
tijos narys, Herbert Morrison. 
Jisai atvyko į Jungtines Vals
tijas trumpam laikui paviešėti 
po to, kai praėjo rinkimai Bri
tanijos sostinėje, kuriuose Dar
bo partija laimėjo 75 vietas iš 
124 visų tarybos narių.

Neseniai Morrison kalbėjo 
New Yorke. Savaitraščio “New 
Leader” atstovui jisai pareiškė,,: 
kad Anglijos konservatorių val
džia dar kartų parodė savo sim
patijas Ispanijos fašizmui, at
sisakydama gintį laivus, kurie 
gabena maistų į baskų uostų 
Bilbao.

THOMAS MANN NEW 
YORKE

Į Ameriką neseniai atvyko 
garsus Vokietijos rašytojas 
Thomas Mann, kuris buvo pri
verstas apleisti savo gimtąjį 
kraštą, kai Hitleris įsteigė sa
vo diktatūrą Vokietijoje.

Balandžio 21 d. jisai kalbės 
Mecca Temple (133 West 55th 
St., Manhattan) paminėjimui 
13,000 įmonių, kuriuos nuganą* 
bijo Ifitlefio budeliai.

Turėjau žaibo greitumu pra
nešti jums apie Miko 
ko mirtį, šitas vyras 
yra nusipelnęs šiaurės Ameri
kos lietuviams, kad toksai įvy
kis kaip jo mirtis, tič tuojau 
turėjo jus pasiekti. Bet ketėti 
dar nereiškia tęsėti. N e visi no
rai ir troškimai greit 
įvykdomi, o kiti nor 
pasilieka norais.

Miko Petrausko mirtis kaž- 
Kaip Lietuvoje, o yprč Kaune, 
praėjo Visai nepąstebiamau 
mėnraščiai net jam 
nekrologų neparašė, 
mažai aavė žinių iš ;
mo ir' aarbų. Bet gr^it nebuvo 
galima iš laikraščių susivokti, 
kur jisai mirė ir kaqa bus lai
dojamas. Tik rytojau 
nutė pasirodė, kad 6j lavonas 
išvežtas palaidoti į P 
jo gimtinės vietą. Ir 
nute pasirodė, kad jo lavonas 
nebuvo galima suprasti, iš kur 
jis išvežtas. Gal dėl to visa’ taip 
įvyko, kad tai buvo 
vakarėse, bet vis dėl 
notinas spaudos, sakysiu, lyg ir 
apsileidimas.

Dusmenyse, tame 
Lietuvos kampelyje, 
rauskas tyliai be jok 
ir prakalbų palaidotas.

Iš Kauno, be Miko 
giminių ir brolio Kipro, dau
giau niekas jo kunp nelydėjo, 
nes veik niekas než 
tikrai jį laidos ir, kdr.

Taigi, to žymaus menininko, 
lietuviškos operetes (tėvo, chorų 
organizatoriaus, to i 
lietuviškos dainos 
laidotuvės Lietuvoje 
sai nepastebėtai ir

tų vietų, kur be jokios kontro
les galėjo šeiminiaka'uiti.- ,

Vokiečiai, kad ir didįjį karų 
buvo prakišę, kad ir pas juos 
įvyko revoliucija, bet jos armi-: 
jos likučiai pavidale visokių 
Avalovų, Bermontų ir kitų ne
žinomų didvyrių dar ilgai mė
gino pasilikti Lietuvoje ir tik 
kuomet ji gerai per uodegų bu
vo sušerta, kuomet Lietuvos 
žmones juos kaip kiškius pra
dėjo iptiedžioti, tik tuomet jie 
susimetė iš Lietuvos pasitrauk
ti. Turėkime galvoje, kad tuo 
pačiu metu, kada Lietuvoje bu
vo vokiečių armijos likučiai me
džiojami, jau Berlyne buvo Su
daryta revpliucinė vyriausybė... 
Taip lygiai vokiečių armijos li
kučiai buvo išvyti iš Lenkijos 
ir kitų jos okupuotų kraštų. Vi
sur, kur tik galėjo, jie mėgino 
vis dųr įsigalėti ir pasilikti...

Taigi, okupacinė armija atsi
dūrusi svetimose žemėse ne 
taip greit revoliucionizavosi, 
kaip tos jos dalys, kurios karų 
prakišę buvo savo teritorijoje. 
Šitokie patys reiškiniai yra' pa
stebėti ir daug ankstyvesniuose 
karuose. Tai dabar matome ir 
ispanų įvykiuose.

Juk nepaslaptis, kad tiek ita
lai, tiek vokiečiai kareiviai ir 
daugumoje tie patys darbinin
kai Ispanijos teritorijoje ne 
blogai mušasi, bent jų tarpe de
zertyrų, pabėgėlių yra kuo ma
žiausia !

Tiek Italijoje, tiek Vokietijo
je veikia visuotino kareiviavi
mo įstatymas. Reiškia, čia ka
riuomenes prievoles visi turi at
likti, tai armija savo sudėtįmi 
tiek socialine prasme, tiek ide
ologine yra labai mišri.

- Tad, rodos, galėtų atsirasti 
liną, tai tik tuomet ji nešasi iš pasiųstų kareivių tarpe į Ispa-

(Tęsinys)
čia jie pastebėjo, kad gali 

susidaryti visoms toms tau-! 
toms ir valstybėms, kurios var-; 
toja ispanų kalbų, demokratijos 
židinys, todėl su 
nirtimu stengiasi

nepaprastu į- 
demokratiją 

užuomazgoje išardyti. Pirmiau
sią eita provokacijos keliu, 
paskui visokiais papirkimais iy! 
jau dabar stvertąsi atviros in
tervencijos. Juk š ;ąi visa Euro
pos Spaudą, o sp5ju ir Ameri- 

‘kos, atvirai rašo, kad Ispanijo-1 
!je esama arti šinįto tūkstančių 
itąlų reguliąrės armijos, šita 
armija Jcaip kuriuos Ispanijos 
miestelius yra pilna to žodžio 
prasme, okupavusi, čia ne tik, 
kad visa administracija italų 
rankose yra, bet ir pinigai veik, 
išimtinai italų ku

Toji pati spauda itaip pat ra- 
kad Ispanijoje esamą arti 

50 tūkstančių tariamųjų vokie
čių savanorių.

Jei italai daugiau yra susime
tę pietų Ispanijos plotuose,

rsuoja.

so

vokiečiai šiaurėj^
Vokiečiai lygiai taip, kaip ir’ 

italai, jų okupuotose vietose 
šeimininkauja. Generolas Fran
ko ir jo sudaryta Burgos vy
riausybė yra tik į dėl užsienio 
firmą, faktinai gi šeimininkai 
yra jau ne kas kitas, kaip ifik 
vokiečiai - ir itala).

šiuos faktus hatvirtina net 
tie ispanai, kurie visame rėme 
generolą Franko ir kurie dabar 
jau labai yra susirūpinę, kaip 
jie dabar italus ir vokiečius iš
gyvendinsią. ;,

Taip, svetima armija iš užim
tų kraštų savo noru nesikraus- 
to, tik kuomet jai gerai kas uo
degą primina ir gerokai pasvi-

nijos frontų nemaža tokių, ku
rie panorėtų geriau grumtis 
liaudies* fronte ir pirmai progai 
pasitaikius, galėtų pasinaudoti 
ir pabėgti. Bet šitaip nėra, ši
tokių atsitikimų yra labai ma
ža.

Komunistų spauda vis dar 
mėgsta rašyti apie revoliucinę 
Vokietijų, apie jų tenai neišpa
sakytų darbininkų tarpe įtaikų, 
o taip pat jie nužiūri ir Italijos 
greitimos ateities revoliucijų, 
bet Ispanijos fronte faktai 
mums sako kų kitų. Bet kate-! 
igoriškai netektų panegti visai 
fakto, kad revoliucijos žiežirbų 
visai nebūtų. Reikia manyti, 
kad Vokietijoje ir Italijoje na- 
cionalsocializmas ir fašizmas 
dar yra tiek pajėgus, kad jis 
mases ne tik pas save, bet ir 
kitur jas išgabenęs gali išlaiky
ti pusiausvyroje. Išlaikyti jas 
kokioje pusiausvyroje, kad veda
mi 'generolų j mūšį jų parėdy
mų ne tik klauso, bet ir reikia
mai kaunasi, šitai turėtų visi 
įsidėmėti tie, kurie visur linkę 
matyti rytojaus dienos revoliu
cijas ir šitokiu savo įsitikini
mo vedami tinkamai veikia. Tai 
pagrindinai klaidinga taktika.

Maskvos internacionalo šali
ninkai vieton pas save šaudę i- 
deologiniai sau artimus žmones, 
bet politiniai abejotinai ištiki
mus, geriau padarytų, kad su
sirūpintų demokratijos likimu. 
Juk nėra abejonės, kad Euro
poje demokratiniam judėjimui 
silpnėjant- SSSR gresia tikrai 
didėlis pavojus ir liūdnas liki
mas. Pasitikėti vien tik fizine 
jėga, tai yra1 abejotinas ir ne 
visai patikimas reikalas.

Manyti, kad SSSR militari- 
niai jau tiek yra stipri, kad 
praneša bet kurių Europos val
stybę, tai paneigti bendrai ci-

Stebuk- 
mažiausia 
turi savo

vilizacijos progresų, 
lams šiame amžiuje 
reikia tikėti. Viskas 
laikų ir savo vietų.

Iš Maskvos internacionalo 
jau daug padaryta, kad jie lyg

ma apie Miko Petrausko mirtį. 
Kažkoks keistas supuolimas! 
Šia proga tenka pastebėti, 

kad iš Naujienų Norės Gngie- 
nės rašytų dalykėlių daug kas 
pakartojama Lietuvos spaudo
je, ypač visos tos žinios, kur 
rašoma apie jaunųjų lietuvių 
pasisekimus meno srityje.

Mikas Petrauskas paskuti
nius metus Lietuvoje gyveno 
mažai kieno pastebiamas. Ma
žai su kuo jis susieidavo ir ma
žai pas ką atsilankydavo. Gy
veno daugiau vienišių, nors ir 

- buvo labai širdingas žmogus,— 
labai' tylus, ramus ir niekam neįky

rus.
Kas jį pažino, stebėjosi jo ne

paprastu kuklumu ir mokėjimu 
be jokio afišavimosi papasako
ti, kas jo buvo nuveikta ir pa
daryta. Jo nuveikti šiaurės A- 
merikoje darbai čia Lietuvoje 
mažai kam yra žinomi, nes ii 
patsai Mikas Petrauskas kuk
liai savo nuopelnus lietuviu 
dainos gyvenime prisimindavo.

Ir tiesą tarus, dabar ne ti< 
laikai, kad kas labai domėtus 
daina, ir iš viso, menu

Dienos didvyrius dabar suda 
ro sporto žmonės ir dienos šen 
sacijos — tai naujienos iš kan 
ruošos.

Toksai ūpas ne tik Lietuvoj* 
vyrauja', bet ir veik visoje Eu 
ropoję. Lietuva čia tik toki 
ūpo iš kitur pasigauna.

Todėl daug ir stebėtis neter 
ka, kad Miko Petrausko mirti 
vos pastebimai Lietuvoje prač 
jo. Juk mirė ne koksai poli t: 
kas, arba karo žinovas, — mir 
tylus, ramus dąinoę mėgėja: 
tos dainos, kuri visus kūrybiš
kai nuteikia ir kuri veik niek 
neturi su karu, arba vadų gai 
binimu.

Mirė kuklus meno darbinin 
kas,i didis lietuviškos dainos ž 
novas, mirė darbo pelė, kuri dii 
bo ne sau, bet kitų gerui, v 
suomenės naudai.

Šiokie žmonės šiais laikai 
Europoje dabar retai kur yr 
pastebiami, maža apie juos la 
kraščiai rašo, dar mažiau api 
juos plačioje visuomenėje kai 
bama. 
kitose 
dainas 
pščius 
prisimena.

Spauda, kuri seka platesnė 
visuomenės nuotaika, kuri i 
tos visuomenės minta, aiški 
šitokių vyrų darbams nėra due 
sni ir labai šykščiai žinių iš t 
žmonių gyvenimo deda.

Ji daugumoje seka paskui to 
dienos vadus, kurių daugum 
dings, kaip muilo burbulas, nic 
ko vertingo gyvenime nepal 
kę, bet šiandien tie dienos dic 
vyriai madoje ir jų kiek vien 
žingsnį didžioji spauda seka i 
jį aprašo, f

Mikas Petrauskas buvo ne pc 
lilikas, savo gyvenime niekui: 
>met jokio kardo rankoje nėr 
turėjęs, jokių vadų nėra, garb: 
nęs ir jiems savo sprando ric 
tęs, — buvo menininkas ir ti 
menininkas, taigi ne mados vy 
ras. Ir menininkas iš šiaudinė 
Lietuvos pastogės kilęs, dau; 
vargo matęs* ir patyręs iki me 
no viršūnes pasiekė, iki lietu
vių dainą j tinkamus drabužiu 
apvilko ir ją pasauliui parode 
vertė šimtus tūkstančius žmo
nių jos grožiu gėrėtis, jo 
skambesyje dienos rūpesčius 
vargus pamiršti ir liuosai atsi 
kvėpti, nors valandėlei nutolt 
ir užmiršti, kad kardai galan 
darni, kad armotos.liejamos, du 
jos gaminamos žmonių gyvybe 
skinti, ir kad kažkur tai žemė 
j e eina karai, žmonių kraujai

gali būti 
ai tik ir

tmk'amų 
ir

b gyveni-

5 dienų ži-

usmenis, j 
tai ta ži-

Velykų iš- 
to nedova-

ramiame 
Mikas Pet- 
ių iškilmių

Petrausko

no j o, kada

lenuilstamo 
darbininko, 
praėjo vi- 
Miko, Pet-

raiifej- mirtis bent iki šiol Lie
tuvos spaudoje tink 
atžymėta ir platesnių žinių iš 
jo gyvenimo visai d 
Daug kas dėl šito ati 
bai piktinasi ir meta 
dai, kuri nesugebėjo reikiamai 
skaitančią visuomei.ę apie (tą 
atsitikimą informuoti, 
jau dabar susigriebti 
dą atitaisyti ir yra 
komitetas Miko Pe 
minčiai pagerbti.

Į tą komitetą įeir 
Aido redaktorius Almantas Jak- 
ševičius, kapelionas 
nas, artistas Sodeikd, poetas L. 
Gira, universiteto prorektorius 
A. Purenąs, ‘agronomas Tallat 
Kelpša, Lietuvos 2inj 
rius Kardelis ir kiti, 
mitetas užsimojęs s 
lėtą paskaitų, išleisti 
rausko monografiją 
lę kitų darbų atlikt 
lyg ir norima rėvai 
nors vėliau vis delt- 
jo atminimą pagerbt 
veiktus lietuvių tau 
reikiamai įvertinti.

Įdomu, kad Miko 
mirties dienoje iš Naujienų No
tos Gugienės buvo paimta žinu
tė apie Ghicagos Birutės drau
gijos trisdešimt metij sukaktu
ves ir Miko Petrausko nuopel
nus išeivijoje, ir ta ž 
doje buvo paskelbta 
per -radio paskaityta, 
tuomet net ne visų

amai nėra

ar neduota, 
sitikimo l*a- 
kaltę spau-

Tiesa', 
a šitų klai- 

sudarytas 
trausko at-

a Lietuvos

kun. Miro-

mų redakto- 
Šitasai ko- 
iruošti ke-1 
Miko Pet- 
ir visų ei- 
1. žodžiu, 
nšuotis, ir 
o tinkamai 
i ir jo nu- 
tai darbus

Petrausko

inutė spau- 
ir vėliau

— tai dar
buvo žino

pasidarė nuoŠirdesn 
darbininkų judėjimu 
tų pagrindinai keist 
tiką, o ne vien tik 
ir kuomet jie 
keis visą savo taktik 
ninku judėjimą pam 
savo šviesoje, o ne 
komisarų akinius, 
dytų spaudos atstov 
bet tikroje tikrumoj 
tuomet supras kiek 
taktikos klaidų jie yra padarę 
ir kiek tuo budu yr 
darbininkų klases 
Abejotina, ar kuomet jie pra
regės. —Para Beitum.

(Pabaiga)

i bendram 
t, bet reik- 
! visų tak- 
uanevruoti 

nuoširdžiai pa- 
ų ir darbi- 
itys visoje 

pro savo 
arbr, sam
ti šviesoje, 
3, tai tik 

skaudžių

a pakenkę 
judėjimui.

Jei bent senesnioji kart 
tradicijose augusi, kita 
dainavusi šitokius kru< 
darbininkus nuoširdžiai

(Bus daugiau)

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽES 23 DIENA
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DAR ŠIS TAS APIE ROSE BOWL LOŠĖJU “a ““ S* M” At,™y “ *eh“‘
That was Christmas Eve.

; Christmas Day 
ed . us to enjoy 
selves so they had a practiee 
in the morning and in the 
afternoon. That was our Christ- 
mas. The boys did not mind 
it. They enjoyed lt. We did 
not get out much — practiced

i all the day until the day of 
: game. Too bad you people could
not see it. We had passes būt 
could not deliver tįem. I had 
four. Had
try to sėli them. This man was 
picked at the Rose Bowl and 
?ut in jail so that was the lašt

saw of my ticketš. Then we 
had the Bali Gamė and you 
knųw about it, I hope.

I am getting tired. I feel 
likę ------ . I will have Eddie
Schultz ask the younger people.
I atai through now. 

’ I want to say I appreciate

PAGERBIMO VAKARIENĘ
Jau buvo rašyta praeitam Štai ir jų kalbos. Jie patys 

Pittsburgho Naujienų numery- papasakoja apie California ir
j e, kad Lietuvių Balsuotojų 
Lyga surengė pagerbimo vaka
rienę Pittsburgho Universiteto 
lietuviams studentams futba- 
lo lošėjams, kurie dalyvavo 
“‘Bose Bowl” lošime Californi- 
joj.

Kaip jau yra žinoma, tame 
garsiajame “Bose Bowl” loši
me dalyvavo 4 lietuviai futba- 
lo lošikai, būtent: W. Stapulis, 
Al. Lazauskas, John Dugartas 
ir Benis Asevičius. Vakarienė
je dalyvavo 5 studentai futba
lo lošikai, vienas naujininkas 
Bill Brendza iš Ashland, Pa., 
kuris užims vietą John Dugar- 
to, nes Dugartas šį birželio me
nesį baigia mokyklą kaipo 
dentistas. <

Musų studentai buvo pa
kviesti tarti po žodį kitą. Bu
vo iš jų reikalaujama, kad 
ir lietuviškai tartų po žodį 
tą. Bet pasirodo, kad musų 
tuviams studentams prieš
bliką atsistojus yra labai sun
ku lietuviškai kalbėti. Nors 
šiaip jie gana gėrai lietuviškai 
kalba.

Todėl musų studentai kal
bėjo angliškai ir jų kalbas mu
sų Reporterių štabas užrašė 
žodis žodin.

jie 
ki- 
lie- 
pu-

they want- 
our-

Rose Bowl.
& & &

John Dugartas sako:
Never get to speak it 

būt sort of forget it excepti 
for atttending a few gather-: 
ings. In listenjng to the speak-: 
ers could pick up a few words 
būt did not ’ know what they 
were say. Miss Straw acted 
as my interpreter.

Mr. Sshultz asked 
something about 
Bowl trip. I guess 
something about the Scotoh- 
man at school. He really is 
one. He goes to Seotland to 
visit his mother. When he 
sends us a Post Card sends 
one with the streets empty, no , ,
one out. On the Post Card «»ything that you have donę 
vvritten “Tag Day in Scotland”. 
No one out on the Streets, that 
is the Scotchman’s way'.

In California we thought we 
would enjoy or/rselves likę 
most people thought we would 
būt we really worked 
tvvice a day and it was 
work. Not too hard as we 
out on the top.

Why even Christmas 
had a party for us. Drinks 
from juices. Had some dances

mudh

me to say 
the Bose 
you know

hard 
hard' 
came

someone to sėli or

and I don’t believe any honor 
,'like this could 'bę forgotten 
and there isri’t any ęollege boy 
that will not appreciate this 
affair and want to thank all 
the men that 
'ai in getting 
’is about all.

&
Stepulis 
From

were instrument- 
behind it. That

&

Galifornia

-daug nachališkai kišasi 
it adds sort of a dignity, told Some school does not sfay in savo parapijonų reikalus.’V1SUS Katalikų k u n i g a 

taipva- buvo kaltinamas de 
moters mirties

ųs to be here and hąvę a long so long būt our part, in the Yra tekę girdėti tuos
” ’ ’ ’dinamus senukus nesiskun

džiant, kad jie esą m versti
til 0:30, We get onę hoųr for ei ii į svetimtaučių lažnyčią, t ,
lunch. When I get home from kadangi lietuvis kunigas per vo^į^d. ^netoir’MV Pleasai

dinamus senukusspeech. He did likę the devil. Engineering
I likę to play around too 

much. I get this from my fa- 
tlher and mother. They likę to 
play around a lot, They have 
fourteen children, you know 
that is a big family.

This reminds me. When I 
was 10 yeArs old I thought I: 
knew everything. My father 
said, “6oy, you better learn to our work. 
speak Lithuanian or you will 
be out in the cold”. I thought' 
I knew it all, well this is one 
night I regret I cannot speak 
so you can understand me.

Būt as far as going to school 
— honor, glory, and ąll that,; 
I don’t know how you can šit 
and look, while I get tired. 
There is the tract. I likę foot- 
ball. Football is grand fun and 
becomes work, and that it is 
all fun. We always have an 
argument. “Bennie, when in 
the devil are you going to 
wake”. I^said, “1’11 get there”. 
“And when you do Bennie, 1’11 
come up and shake you‘r hand.

School and football is the. 
word of fun. Send children to 
school is just as easy as going 
to downton to a show. I know, 
different as. I worked five 
years before I came to school 
and I believe I would rather 
go to work than go to school 
as it is easier working than 
going to school.

Going to ischool you get up 
at 8, say if you live far from

we ha ve long. 
hours. Tonight were there un-

' GREENSBURG, Pa.

hęre tonight I will stay up un- daug viską nori žinoti, 
til 3 o’clock gefting my lessons 
for tomorrow. Now this isri’t , 
just tonight būt every night U as 
in tilte week. We just stay ųp 
iUntil 2 and 3 o’clock getting 

. We may have a 
(date a, week and then get 
kicked out at 12 o’clock, Well, 
that is all right.

Bose Bowl. Everyone thinks 
that is a bed of roses, espe- 
cially the trains, hotels, places, 
this and that. Let me tell you 
something, the best part of 
this is the coming back on the 
train. Lot of glory when play- 
ing in the Rose Bowl. Whd re- 
members that in a few years 
to come? Who remembers who 
played in the Rose Bowl ?

It is >a stiff trip. Practiee 
twice a day: 9 to 12 and 2 to 
6. When I say practiee I mean 
practiee. One does not get 
half ’as tired working as prac-i 
ticing. Būt I think I would 
rather dance, and am tired and 
know it is a night to make 

/who.opee, and after listeriing to 
‘ the four or five talks I am 
going to thank the Association 
of Lithuanian Literary Socie- 
ty. At the present time I am 
glad for everythiųg we get.

— Reporterių štabas.

kalnuose, valstijos policija n 
o ja do negyvą jauną moterį, MrDuokim sau

“nueini išbažinties Lillian C. Houseliolder (27 m< 

 

i pas lietuvį kunigą. Jis [tave k*a- tų amžiaus). Netrukus polic 

 

mantinėja kokius laikraščius ja, suėmė katalikų kunigą E( 
draugijoms 

jnonėmis 
, ir taip 
apie to-

skaitai, kokioms 
priklausai, su kokiais ž 
draugauji, ir taip toliai 
toliau, vis klausinėja 
kius dalykus, kurie nieko ben
dro neturi nė su nuoc ėmėmis, 
nė su išpažinčia.”

“Na, o jeigu pasisakai, 
skaitai “Keleivi” ar k 
ne kuniginį laikraštį, 
rėk, jau ir išrišimo 
Tas pats prasikaltimas 
sisakai, kad priklausai tokiai 
draugijai, kuri nėra 
kontrolėj.”

“Svetimtaučių bažnyčioj ku
nigas visai nesirūpina 
tu laikraštį skaitai, 
draugijai priklausai 
senelis.

kad 
itą kokį 
tai, žiu- 
leduoda’. 

jei pa-'

kunigų

nė kokį 
nė kokiai 

teisinosi

kaip yra 
gerai

. Senu-

ward A. Haley, 47 metų seni 
mo.

* *

Tyrinėjimas parodė, kad t: 
sai kunigas turėjo -meilišk 
santykių su4 minėta moteri: 
ir jis buvo ne tik išnuomoję 
kabiną, bet ir davė visą išla 
kymą nužudytai moteriai.

Kunigas uždarytas kalėj in 
buvo laikomas iki šių dien 
bet policija vistiek negalėjo įr< 
dyti, kad kunigas butų nuži 
dęs minėtą moterį.

Kunigas buvo paleistas. M< 
terš mirties priežastis nebm 
išaiškinta. —Korės.

Sėdėjimo Streikas 
Bažnyčioje

Pittsburgho dienraščiai b 
vo pranešę žinią iš Seranto 
Pa., kad tenai lietuvių šv. Ju 
zapo Rymo Katalikų bažnyči 
j e įvyko sėdėjimo streikas.

Mirus buvusiam klebon 
kun. Jonui J. Kurui, vyskup; 
sumanė atkelti prieš parapij 
nų norą kun. Juozapą V. K 
liauską. Parapij onai buvo p 
skelbią sėdėjimo streiką, k; 
neįsileidus naujai atkelia r 
kunigo.

*n į<uo tas sėdėjimo streik 
bdigsis, laikraščiai nepraneš 
lik balandžio 10 d. vėl til 

'Pittsburgho laikraščiuose žiu 
iš Scrantono, kad kleboni 
yra saugojama 8 policistų 
kad parapijonai akmenimis n 
to į kleboniją.

Kiek laiko atgal teko skait 
ti Brooklyno “Vienybėj”, T 
sliavos garbinimą, — jis kė 
j padanges kun. Miliauską. E 
kaip pasirodo, tai Seranto 
lietuviai parapijonai kratosi 
kunigo kaip “velnias ki 
žiaus”.

Pastebėjus senukui, 
su kalba, “jus nemokdt 
angliškai, o svetimtautis kuni
gas nemoka lietuviška:
kas atsikerta, kad kiek jis mo
ka, tiek jam užtenki, 
dvasinius reikalus pas 
tautį kunigą.1

Girdėjau ginčą tarp 
ir dukters. Motina siu 
terį į lietuvišką bažnj 
žinties. Duktė teisinas 
nenori eiti pas lietuv 
nes jai nuėjus pas Ii 
nigą tasai klausinėja 
lykų, kurie nieko bene 
su išpažinčia: girdi, j ii 
noti kodėl aš neprikla 
sodaliečių, ar aš atein 
sy parapijos rengiamų 
panašiai 
gas tokių kvailų dalyk 
sinėja' per išpažintį —k pridūrė 
duktė ir tada motina 
nesiginčijo.

Čionai nurodžiau tik dviejų 
■rūšių nusiskundimus, 
girdėjau savo ausimis, 
mes pasiklausytumčm, 
girstumėm ir kitokių 
nų 
gopšumo, kad dažna 
vartoja bažnyčias tąm tikrų 
biznierių garsinimui, 
poros ar trejetos airiŠių atėju
sių į lietuvišką bažn 
nai sako angliškus pamokslus 
sete.

Tad neprisieina da 
tis, kad daug lietuvių 
svetimtaučių bažnyčias.

Reiorteris.

atlikti 
svetim-notMy 

bend 
uanian.

/

&

'ii

t*'’ 
t-
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No. 4348 — Elegantiška pavasarinč suknele. Tinka iš bile kokios 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

O

does 
in Lifh-

tongue also 
so 1’11 npt talk

Sometimes I am i n 
doubt whether I am Lithuan
ian. In my town some think 
I am a Greek, Poles claim mę, 
the Slavocs claim me, bųt I 
am a pure blooded Lithuan
ian and am proud of it. I ąp- 
preciate everything Eddie and 
hope everything turus out the 
way you.talk. PU be tickled.

Now I wish to thąnk you for 
a great come 
other thįngs.

out and all the

%
Bill Brenza

talk Lithuanian,I can not 
■much.

Speak Lithuanian, somėone 
shouted out.

“As negalų”.
Where I come from there: 

are only six or seVen families. 
Į never get arouįd and gęt 
away from that stuff. Here in' 
Pittsburgh, now I know more 
than I evęr knew in niy life 
and I Jiė.pe to know it more.

Where do you cbme from? 
Ashland, Pennsylvania. 
Thank you for everything. ;

& jfe &
A1 Lazauskas

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

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

čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.............. .

Mieros ....................... * per krutinę *

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)
s

(Miestas ir valstija)

Reporterio Priety kiai
Naujas
Laikraštis .

Praeitą nedėldienj, balandžio 
■12 d„ pas visas'Pittsburgho lie
tuviškas bažnyčias buvo dalina
mas naujaĖ^adetas leisti kata
likiškas sąyąitinis lažikraštis, 
Clevelaiid, Ohio “Lietuvių Ži
nios”. '

Before I begin you will have' 
to excuše me for I have a bad 
cold. I cannot say much. I am 
glad I am here. I am the se-, 
cond hoy from hoįne town to 
go te the Rose Bowl. This 
other bay was a Lithuanian 
— Bill Ląvincius. įle was also 
a forti/nate one.

I really don’t kųow what to
say.

“Speak in Lithuanian”.
“As nemokiu.”
“Come on.”
“As turu šaltį. I told

die I had a bad cojd and want- 
zed to be excused, būt he in- 
sisted. Insisted that 
word. I think I am 
Šit down.

I sąy 
going

a 
to

Bennie Asavicius.
mis-Mr. Schultz has been 

leading about my speaking the 
Lithuanian. I can speak it būt 
I believe you can understand 
English. They will not kili me 
if I don’t speak it. As you have 
heard good Lithuanian speak- 
ers, df whįch I cannot ąnd will 
not offer coiųpetijuon.

Mr, Schultz, or teąther shoųldi

Rėisl<ia,71iataiikiškam laikraš
tyje yrą aiškinama, kaip pirm 
550 metų buvo lietuviai ap
krikštyti. Kaip yra žinoma iš 
istorijos, Lietuva buvo krikšti- 
nama ugnimi ir kardu. Krikš
čionybę nešė į Lietuvą popie
žiaus palaiminti kryžiokai.

Kada prisieina katalikiškam 
istorikui aiškinti apie pradžią

mamos 
nčia duk- 
rčią išpa- 
i, kad ji 
į kunigą, 
litu v j ku- 
tokių ęla-, 
ro neturi 
i nori ži- 
įsau prie 
i ant vi
sokių ir 

O svetimtautis kuni- 
neklau-

'5

daugiau

Apie to, naujo ,laikraščio tu- krikščionybės Lietuvoje, tenka 
susidurti su tokiais faktais, 
kurie labai prastoje šviesoje 
perstato tų laikų krikščionybę 
ir patį popiežių. Tada žinoma 
reipia tą skaudamą vietą už
glostyti, kad nepažeminus krik
ščionybę ir popiežiaus autprite-' 
tOr,

O kaip visiems yra žinoma, 
tai skaudama vieta nėra taip 
lengva užglostyti.

Kodėl Lietuviai Katali
kai Eina j Svetimtau- 

eiiĮ Bažnyčias
Teko skaityti vienaln katali

kiškam laikraštyje nusiskundi
mą, kad: “Daug lietuvių neria
si iš kailio ir nori būti a.irišiais, 
vokiečiais, eidami ir prigulėda
mi prie svetimtaučių parapijų”. 
Tame laikraštyje sakoma: “Ne
būtų taip nuostabu, kad taip 
elgtųsi čiagimęs jaunimas, bet 
tiesiog darosi koktu ir jokin- 
ga, kadz ir seneliai, kurie nesu
pranta anglų kalbos, lenda po 
svetimais sparnais, manydami 
ten rasti sau gerą prieglaudą 
ir šilumos”.

Apie senelių šilumos ir prie
glaudų ieškojimą mes čionai 
nekalbėsime. Visiems yra geria 
žinoma kokią šilumą ir prie
glaudą teikia bažnyčios. Bet 
kad daug lietuvių eina į svetim
taučių bažnyčias, tai yra fak
tas ir apie tai nori ir jūsų Re
porteris išreikšti savo nuomo
nę iš savo praktiško patyrimo.

Man yra tekę kalbėtis su tais 
lietuviais, katrie lanko svetim
taučių bažnyčias ne tik seniai, 
bet ir jaunieji. Didžiausia prie
žastis, turbūt, bus tame, kad 
musų Įiętųvįški kunigai per

rinį man, kaipo Reporteriui, 
gal hut ir nepritinka kalbėti. 
Tačiau tiek turėčiau pasakyti, 
kad tas naujasis laikraštis bus 
gąna didelė konkurencija p-no 
Kurpiaus “Dirvai”.

Nekartą p. Karpius su savo 
“Dirva” brostvinosi prie kata
likų, kad galėjus drūčiau atsi
remti prieš “raudonuosius”. Ta
sai Smetonos kavalierius net 
siūlėsi ir į “bendrą frontą” ka
talikams kovoti prieš “tautos 
išgamas”. . • ti

žinoma, gal būt katalikai, ir 
butų priėmę p. Karpių po savo 
sparnu, jei jis butų turėjęs šio
kią tokią reikšmę Amerikos lie
tuvių judėjime.' 
nors ir smetonuoto puodo 
šistine smarve dvokiančio 
ir klerkai ai nenorėjo.

“Dirva” ir 
“Lietuviu Žinios”

Sulyginant “Dirvą” 
“Lietuvių žiniomis”, reikią 
sakyti, kad “Lietuvių žinios” 
yra geresnis laikraštis, negu p. 
Karpiau^ “Dirva” ir nėra ma
žiausios-abejonės, kad tas naur 
jasis laikraštis turės geresnio 
pasisekimo, negu kad “Dirva”;. 
‘^Lietuvių žinios” savo pirmą- 
jam numeryje gana' aiškiai pa
sisako už demokratiją ir abel- 
nais plausimais geriau orien
tuojasi, negu “Dirva”.

Sunku Užglostyti 
Skaudamą Vietą

Tame naujame Clevelando 
laikraštyje yra rašoma apie 
pradžią krikščionybės Lietuvo
je, kaipo 550 metų (1387— 
1987) jubiliejaus proga.

kuriuos 
O jei 

tai iš- 
parapijo- 

nusiskundimų d01 kunigų 
kunigai

kad dėl

yčią daž-

ug stebė- e 
ir eina į

— Rep.
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Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb iKE!:'
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.
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Pirmadienis, balan. 19, 1937

Diena Iš Dienos
Didysis Bankietas 
Prakilniam Tikslui

kad 
apie 
be-

Įvyks sekmadieny, gegužės 
gegužės 2 d.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Stanley White, 23, su
len Norkus, 21

Stanley Stankus, 25, su
len Butkus, 21

John Brzenk, 22, su Stella
Jursevičius, 22

Casimir Lukase, 23, su El-
leen Guynn, 19

John Kukta, 52,
Zelep, 42

Rudolph Jordan, 34, su He- Atokių išlaidų neturės. O už 
len Zemon, 25 Uitą mažą įžangą jie gaus va-

Charles Stopar, 56, su Mary harienę ir alučio nors už visą
Medvid, 48

Frank Reich, 47, su Pauline
Urban, 45

Frank Norkus, 26, su Isabel
Vasinoas, 19

John Acas, 22, su Evalyn
Owczarek, 20

Omer Nuric, 27, su Lillian
Am bes, 25

John Paravich, 22, su
zabeth Robertson, 22

Algerd Valaskas, 31, su 
ryann Swanson,

Frank Betkis,
Paulauskis, 22

Joseph Zikes,
Steller, 26

Joseph Misiewicz,
Harriet Augustine, 21

Leo Tamulevicz, 21,
ces Zutaut, 20

Robert Kuenzli, 28,
Masalskis, 25

Stanley Petkunas,
Marcela Monstowicz,

Joseph Urba, 44,
Groscup, 35

Wirt Gilgis, 28,
Nelson, 21

Ray Berggren, 21, su
Paliokaitis, 22

* * *
Gavo Divorsą

John Kundcnis nuo Blanche
Kundonis

He

be

Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos Skyriaus bankie
tas, kurio visas pelnas skiria
mas lietuvių kultūriniams tik
slams, jau čia pat. Ji^ buto 
Amalgameitų • puošnioj svetai
nėje.

Kadangi bankietas yra ren
giamas svarbiu tikslu, todėl ir 
rengėjai tikisi susilaukti tuk-

, Be 
įžangos tikieto svečiai jokių

su Katie rstantinęs svečių minios.

šitą mažų įžangą jie gaus va-

27

29,

33,

su

su

Eli-

Ma-

Stella

Anna

su Fran-

su Anne

48, su
43
su

su

Anna

Ruth

Mary

Laiškai “Naujienų” 
Ofise

Laiškai šiems asmenims yra 
atėję i Naujienų ofisą, 
me juos atsiimti. 

John Adomaitis 
Viktoria Bernotas 
Jonas Bdkunas 
Frances Dambrauskienė 
Frank Dionisopoulos 
Zofija Rudokienė 
Stanislau Lipcius 
Frank Mockus 
R. Palaske 
Joe Rimavcus 
Mike Rutkowski 
Juozas šeštokas 
Tony Simui 
Alic Yonik

Prašo-

Dr. Sipavičius sako, 
džiovininkų Lietuvoje yra 
50,000, o pagalbos jiems 
įveik jokios. Galimybe gydytis 
nuo džiovos turi būti visų pi
liečių, o ne vien tik turtingų
jų privilegija.

Dr. Kuzma: Chirurgine džio
va apverktinoje būklėje. Ata
tinkamoms įstaigoms būtinai 
reikia tuo susirūpinti.

Dr. Girdzijauskas: džiova 
'yra pusiau socialė, pusiau me
dicininė liga, šalinti sociales 
priežastis.

Dr. Didžiulis: Būtinai susi
rūpinti vidurinių ir aukštes
niųjų mokyklų auklėtinių svei
katos priežiūra, nes miliariūes 
džiovos atsitikimų paskutiniu 
laiku padaugėjo.

kalbos dalykų, gamtos, techni- 
medieinos, 

mini- 
jau-

dolerį. Bus gražus programas, 
šokiai prie šaunios muzikos, 
gražiai išpuoštoj salėje. Nepa
mirškite ir tai, kad čia susi
rinks visa Chicagos lietuvių ir 
jos apylinkių pažangioji visuo
menė.

Geistina įsigyti tikietito iš- 
anksto, nes tuo palengvinsite 
rengimo komisijos darbą. Ti- 
kietus galima gauti Naujieno
se, Vilnyje, pas 
J. J. Kondrošką, 
St. ir pas visus 
rius.

E. Mikužiutę, 
2841 W. 40th 
komiteto na-

J. K-ška.

Rastas gatvėje be 
sąmonės Charles 

Slasikaitis
šeštadienį, prie Harrison 

Ha’lsted rastas girtas be žado 
Charles Slasikaitis. Jis policijos 
ambulansu nugabentas į apskri- v * CIO ligoninę.

RISIS ZAHARIAS

ir

Cityšiandien vakare White 
patalpoje risis George Zaharia’s, 
paskilbęs Colorado valstijos ris
tikas. Jis daugiau moka sukir
šinti publiką, negu bet kuris 
kitas ristikas. Jis ši kartą risis 
su Max Martin, kuris yra jau
nas ir tikrai geras ristikas.

JAPONAS PRIEŠ VOKIETĮ

Kitą trečiadienį, balandžio 21 
d., Rainbo Fronton svetainėje 
(Lawrence ir Clark) risis gar
susis japonų ristikas Oki Shiki- 
na su vokiečiu Hans Schnabel, 
kuris pereitą, savaitę nugalėjo 
Conley.

Kita šuns ataka
Kita šuns ataka įvyko prie 

3522 S. Honore g. kai didelis 
šuo žaidžiant kiemely sukan
džiojo dešimties metų berniuką 
Edward Pietrucha. šuo priklau
so Mrs. J. Eliermann. —Rep.

Gordon Mordoff, Jr., daktaro sūnūs, ir Miss.
Ruth Middendorf, kurie buvo suimti už šeimyninį gyve- 

- nimą be vedybinio leidimo. Mergaitė netrukus pagim
dys kūdikį. Jaunuolis paleistas po kaucija, mergaitė 
kalėjime. Teismas bando juos apvesdinti, bet jaunuolio 

tėvas priešinasi. N(ųijienų-Acme Photo

Šveicarų knygų 
rodą Kaune

kas, matematikos, 
gyvenimo paveikslų, atsi 
mų, spaudos, dienraščių, 
nuomenės raštų iliustruotų lei
dinių ir kiti skyriai.

Paroda užėmusi nemaži į sa
lę, labai gausi ir įvairi ekspo
natais, bet dar stipresnė 
aukštu kulturingumu, 
ir estetingumu. Didelio į 
žio daro šveicarų knygos 
no kultūra. Jų knygos le 
mos labai skoningai ir „ 
kai.

Parodos lankytojų 
kreipia gausi lituanistika, 
.kovų dėl nepriklausomybės lai
kais Šveicarijoje gyvenanti 
tuvių inteligentija dirbo 
žiulį Lietuvos ir jos atstu 
propogavimo darbą, šios 
pogandos vaisius-lietuviški 
mėlapiai, lietuviškų kryžių me
no rinkinys, A. Viskantos, J. 
Gabrio, J. Ereto knygos 
Lietuvą, šis lituanistikos

Savo 
drožiu 

jpud- 
mo-

ieidžia- 
meniš-

dpmesį 
Dar

Šuo apdraskė Mar 
garėtų Martinai

tienę
BRIGHTON PARK — šešta

dienį einant S. Francistfo gatve 
ties Eugene Badauskienės na
mais iš kiemo išbėgo šuo ir la
bai apdraskė p-ios Margaretos 
Martinaitienės ranką. Jį gyvena 
2904 W. 40 PI.

Lietuvoj 50,000 žmo 
nių serga džiova

tuo 
Dr J Kazys

mire

KAUNAS. — Į pabaigą ko
vo mėn. Kaune įvyko Lietu
vos gydytojų kongresas, kuris 
svarstė įvairius Lietuvos gy
ventojų sveikatingumo reika
lus.

Plačiai buvo svarstyta ir 
apie džiovą ir kovą su ja Lie
tuvos respublikoje.

■ Vyriausį pranešimą 
klausimu padarė 
Griniuto.

Jo nurodymu, iki XIV amž. 
atrodo, kad džiova Lietuvoje 
buvo nežinoma. Nuo XIV amž. 
pirmos žinios, kad Jogailos 
žmonos Jadvygos tėvas sirgęs 
džiova. Vėliau, Jogailos anūkas 
Kazimieras (šventasis 
džiova.

Nuo Vilniaus ūmi versite to 
laikų džiova Lietuvoje ima pli
sti endemiškai.

1919 m. Kauno miesto sani
tarijos skyrius nevykusiai 
bandė atgaivinti buvusią prieš 
karą Maskvoje draugiją kovai 
su džiova.

1924 m. įsisteigė draugija 
kovai su tuberkulioze ir pir
mas dispanseris Kaune. Per 
dvylika veikimo metų į kovą 
su tuberkulioze įtraukta Rau-

donasis Kryžiito, savivaldybės, 
vidaus reikalų ministerija ir 
sociales apsaugos inspekcija. 
Lietuvos motinoms ir vaikams 
/globoti organizacijų centras 
netiesioginiai prisideda prie 
kovos, nes kovoja su vaikų 

,mirtingumu. Džiovos plitimą 
Lietuvoje sprendžiame iš mir
tingumo nito džiovos ir susir
gimų koeficiento. Statistika 
pas mus bloga: daugelyje vie
tų kunigai, pastoriai ir rabi
nai nustato mirties priežastį.

Oficialaus statistikos biule
tenio žiniomis mirtingumas 
nuo džiovos stebėtinai mažas 
ir negalima juo,įtikėti. 1925 
mt. ant 10,000 gyv. mirimų 
'nuo džiovos jo žiniomis 10,1. 
Miestų gydytoja^;, iš privačios 
praktikos tikrina, kad 14. Dr. 
Koganas vien Kauno mieste 
mintingumo koeficientą rado 
30. Tai rekordinis koeficientas 
Europoj. Dr. Jasaitis per 10 
metų Šiauliuose ^nustatė koef. 

'18. Žydų miršta mažiau. At
rodo, kad pasiremiant tokia 
statistika nė kiek bus nesukly- 
■sta, jei koeficientą laikysime 
lygų 20. *

Europoje mažiausias koefi
cientas Olandijoje (7) ir Da
nijoje (8). Už Lietuvą mirtin
gumas didesnis Bulgarijoje.

Visoje Lietuvoje stacionari
nių džiovininkams lovų yra 
750, o turėtų būti apie 4,000 
teu viršum. Dispanserių yra 13, 
o pagal normą jų reikėtų 75. 
Tokiu tempu dirbant, kaip pa
skutinį dvyliką metų, Lietuvą 
norma pasieks tik 
tų.

Valstybė neturi 
kovoje su džiova, 
tymo darbo
centro, kuris jungtų išblašky
tas jėgas.

Vasario mėn. 28 d. Kaune, 
Vytauto Didžiojo Kultūros Mu
ziejaus patalpose atidaryta 
šveicarų knygų paroda. Paro
dą surengė šveicarų konsula
tas Kaune ir 
'lietuvių knygų 
dos Fondas”. 
' šios parodos 
idnti Lietuvos

mokslo, 
kultūros raida ir lai- 

pagilinti jau nito 
nepriklausomybės 

besireiš-

plačiai žinoma 
leidykla “Spau-

per 50 me-

būti pasyvi 
Reikia įsta- 

reguliavimui ir

DABAR PRIE EŽERO ATRODO KITAIP

I®

Netaip seniai Chicagos Michigan ežero pakraščius laikė surakinęs ledas, ant 
krantų baltavo sniegas, merginos nekišo nosies laukan be kailių.

Šiandien, krūmai ir medžiai jau sprogsta, žolė sužaliavo ir žydi geltoni kokosai. 
Gražu prie ežero kranto pasėdėti. NaNujienų-Acme Photo

tikslas supažin- 
visuomenę su 

literatūros,šveicarų 
apskritai, 
mėjimais, 
Lietuvos
priešaušrio pradžios 
kiančius 'draugingus lietuvių 
ir šveicarų tautų santykius. 
Šveicarijos konsulo dr. F. 
Kaestli žodžiais tariant, ši pa
roda tai tik dviejų tautų kul
tūrinio bendradarbiavimo pra
džia, ateityje Lietuva turė
sianti progos supažindinti švei
carų visuomenę su lietuvių 
ktfltura ir jos laimėjimais.

Paroda suskirstyta į istori
jos, teisės, geografijos, tautos 
ūkio, auklėjimo ir mokymo, fi
losofijos, teologijos, meno mu
zikos ir mokslo, literatūros ir

PASKUTINĖS 4 DIENOS!
Sovietų Rusijos Vėliausia Pažiba 
“Didesnis Prižadas” 
Rusų kalba—Angliškos Antraštės

PRADEDENT PENKTADIENIU
“Revoliucionieriai” 

SONOTONE v * BE“‘n 
Arti Wabash

rius yra labai įdotnus ir cha
rakteringas tuo, kad Šveicari
ja, priglausdama lietuvių inte
ligentiją ir duodama jai pro
gos lietuviškų idėjų plotmėje 
pasireikšti suvaidino nemažą 
vaidmenį lietuvių kovose dėl 
tautinio atgijimo.

Tsb.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

i lie- 
did- 

tymo 
pro-

i že-

apie 
sky-

Zemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C f 
Sąlygos I SAVAITĘ *1

| ~BR. cvcoNnėlU
135 SO. STATE ST.

•350 N. Clyk St. TfO Madiaon St.
tev,. mssMsatr- 

4002 32S4 **
EVE8. TILL S — CLOSED SVNDAT

NATIONAL 11 ■ II || NATIONAL
MOTOR CAR HAUJI MOTOR CAR

COMPANY , i...... COMPANY

FORDS
4-Durų,

Kai kurie įi
Radi jomis, 1

ŠonĮ

TaipPiffiai, StJ 
kaip

Tudors, Coupes
rengti su skryniomis, 
Šildytuvais ir Baltais 
uose Tairais
J| F (|0 Su

"B ■ V V pristatymu
■JI

$100 (moki0t---$25 Mėnesiui
NATIONAL MOTOR CAR CO.

STUDEBAKįJR NEW CAR SALES

6201 South Western Avenue

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE

Šit skyrius yra vedamai tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

PASARGA
Pirm negu pirksit malevaa ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausia 
Šios rųfiics krautuvę C’hicngoj, par- 
diiodnnčia tuksiančius galionų stan
dartinių,

lUALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

PIGIAU IIEGULIARCS KĄINOS
čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausioB kitur. 
Atminkite—tik čia—jus gėlit gau
ti TIKROS išdirbystSs, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeria 
turi būti patenkintas.”

Į Už DYKĄ yPRISTAttMAŠ Į
Varnish 
.95^ 

galionų Trini $1-25 
Galionas ------...... "K"-“*-**
vertas visur Žinoina Fiat ir 
Paint. Musų $1.50
vertSs Fiat 411 13^41
Paint .......................

Sherwln Williamė trim 
$2.25 vertės, Musų 
kaina........... --------------------
1.000 
Paint, 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 20% pigiau

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

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 4’/z jardus už $10.00

Taipgi perkraustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980,
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavięią. 
Išima tansilus. Ekzaminuo, 

priskiria stiklus. Medikais 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
'vdymas išvirkštiniu, kyla i r vari- 
cose veins.
. DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 South Kedzie Avenue 
Tel. Lavndale 5727.

a akis, 
ekzami-

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

' • RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich
7

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

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Garsinkitės “N-nOse’

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI,
1858 West Pershing DDd.



Pirmadienis, balan. 19, 1937
/'■

Antanas Montrimas 
Palaidotas Tautiš

kose Kapinėse
Trečiadienį, balandžio 14 die

nų įvyko Antano Montrimo lai
dotuvės. Iškilmingai palaidotas 
Tautiškose Kapinėse.

žema kaina, kaip $545.00 —su 
pristatymu. Reikia tik $100 į- 
mokėti, o likusių dalį išmokė
ti po $25.00 mėnesiui.

Ar tai nėra bargenas?

Dainuoja operoje 
“Meilės Elek

syras*’

NAUJIENOS, Chicago; M

Klaidos Atitaisymas_ _____  j
Muzikos žinių veileja atsi- 

DraŠd skaitytojų liž klaidų, į- 
vykusių praeitos saYaitės Mu
zikos žiniose. Po antgalViu 
Muzikos Konvencija turėjo 
būti) kad konvencija įvyks 
Indianapolisg Indo vi«.-ton 
Louisville, Kentuėky, —*/7ord.

i.l r-/. ■

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F, .Aušra; Pagėlbi- 
ninkaš—Anttaas Mitrauškas; Ėro- 
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Pėrtfy AVe.; P-nia Steįvart, 
5948; Finansų raštininkė; Ahria 
Alleliuniepė; Pagelbiniiikė—Jose- 
phihė Yūškięftė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edward Blumas; Kasierius—<tus- 
tin Yuškėhaš; Ligonių apiekunai 
—Josephihe Yuškiene ir Joe Raz
minas; 'Maršalka—F. Žukauskas.

- ---------- " -. , 7 . . '
Laidotuvių iškilmės prasidėjo 

1U vai. laid. dir. A. Masalskio 
koplyčioje, 3307 S. Lituanica 
aVe. čia rinkosi velionio arti
mieji: giminės ir draugai jam 
suteikti paskutinį savo patar
navimų ir palydėti jį i amži- 
nastį — į šaltus kapus.

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
ir visų mylimas žmogus. Pali
ko didžiam nubudime moterį 
Aleksandrų ir gražiai išauklėtų 
šeimynėlę: sūnų Antanų ir dvi 
dukteris, Onų ir Aleksandrų, 
žentų, anūkę, brolį Juozų, sese
rį Alisų ir kitas gimines Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Paminėtina, kad jis išbuvo

«.ii. įįr.. i................. .'«V ’ ...

Ambroząitė—nut. rašt,, 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—-fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra
manauskienė—fin. rašt. pagelb.,j
1218 Šo. Independence Blvd.;1 
Frances Ambrozas—kasim, 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Mirūvitz, 
2539 ‘ W. 46th PI. ir P, Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šiliukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putins 

-maršalka; 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo' susirinkimai įvyksta kas 
mėnėsiš ketvirtą sėkmadienį, I V. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 

2417 West 43rd St., Chicago, III.

.4-, * , r. ...

Į CLA8S1FIED ADS
V1;*1"'" ........... ... hw7 f-' ’ ^-.,4 .2—1. w.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
Jrųšies stogus, taipgi dirbame blėtiės 
darbūs. Lengvos išlygos, jei f 
daujama.

BRIDGEPORT roofinG 
3216 So. Hšlsted Street

» 11 .1 .r- j-Į M Į ' >1 UKIMI *i«

Al iflih

pagei-

CQ

Farms for Sale
' ūkiai Pardfctttttil

PARSIDUODA

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metaihs
■< [

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkūs, 2851 Lyndale Avė.; 
Viėe-pirm. — Ignas AmbruleViČ, 
2006 Concord Place; Užrašų, rašt. 
—Michael Chepul, 3327 i Le Moyne 
St. TeL Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
biriinkas — Stasys Jokubauskąs,

LIETUVIU žAGARIEčtŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 61)6 Belden 
Avė.; A. Jinąvičia—pirm, pagelb., 
3852 Sb- Califo’fnia Avė.; Sopftiė

Pirkite Savo apielinkės 
krautuvėse

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

vaikinasREIKALINGAS patyręs 
dirbti į tavern. Lengvas darbas, ge
ra alga. Turi mokėti gerai anglų 
kalbą. 1519 East 63rd Street.

, Parma
«

60 AKERIŲ;

Wisconsin Valstijoj;

F. JAKAVIČIUS
Balandžio 25 dienų Chica- 

gos Lietuvių “Pirmyn” choras 
Chicago?"Lietuvį" ' Draugijos stal,° r°l,er? “M.ei.ig* . E*eksy- 
nariu per 27 metus. Draugija]ras amuos joj n v šiem 
iv , v j i i ♦ 4. -i -’gterhi žinomas operos dainicšioje liūdnoje valandoje suteikei. , „ _ . y
jam gehų vainikų ir grabnesius. j

Koplyčioje ir kapinėse laido
tuvėms pritaikytų prakalbų pa
sakė V. B. Ambrose.

Senas Petras

Štai kur automo
biliai!

Pavasaris jau čia. Yra bū
tinas reikalas turėti automo
bili. Bet kur bus geriausia jis 
jrirkti? Aplankykite The Na
tional Motor Car Co., 6201 So. 
Western Avenue.

Čia rasite Fordo automo
bilius. Apžiūrėdami juos pa
matysite, kad jie yra absoliu
čiai nauji. O tuo tarpu šie 
snaųji karai parduodama tokia 

s

Opera “Meilės Eleksyras*’ 
yra gyvas kaimo gyvenimo 
vaizdas. Ji vaizduoja kaip 
kaimo neturtingas jaunuolis 
įsimyli į jaunų inerginų ir 
stengiasi jos širdį užkariauti. 
Ta jo kova išpradžių yra sun
ki ir nepasekminga. Tačiau 
pasėkos pasirodo abiem neti
kėtos. Muzika ypatingai graži, 
meliodijos artimos lietuvių 
liaudies motyvams.

Bilietai Operai 
“MEILĖS 
ELEKSYRAS”

ak-

Kasos glo-
Lungčvič, 1814

Humbdldt 
Milaševi- 
Kasieriuš

1516 No. Kedzie Blvd.; 
bėjai:—Antanas 
Wabanšia Avė., Tel. 
3284; Maršalka—Jonas 
čia. 2750 N, JNeva Avė. 
—Jortas Raila, 4839 j Winneta&6 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą kėlvirtadiehį pc antrašu: 
3804 Armitage Avė. -4- Rašt. M. 
Chepul.

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: . Pirfoihihkas— 

Juozas J. Kauhaš, 3229 S. Litūa- 
nica Avė., Chicago, III.; Pirbi.- 
pagelbininkas — Stasys Bagužaš, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Eleūa Zašy- 
taitė, 825 VV. 33rd PI., Chicago, 
111.; Nutarimų raŠt.—Bboniūs Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas .— Antanas 
Povilionis, 3108 Šo. Halštėd St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys-— 
Geniotiš. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmio, kaš 
mėnesį Mildos Svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai po pietų. Chi
cago, 111.

Al A

ANTANINA KAZLAUSKAITĖ
Persiskyrė šū ŠiUo pasauliu 

bal. 16 d., 10:55 vai. vakaro, 
1937 m.-, sulaukus 22 metus 
amžiaus, gimus Kewaneė, III.

Chica'goje išgyVėhd 13 ni'etų.
Paliko didėliame niiliudimė 

motiną Oną bo tėvais Slapi- 
kaitę, patėvį LoUis Smith, dė
des Petrą ir Vincentą Kazlaus
kus, tetą Marcelę Mozier, ir 
jos šeiiliyną, o Kewanėe, III., 
tetą Antartiną Bittfenienę ir 
jOs šeimyną ir gimihes.

Veli'obė gyVėiio 430, N. Troy 
St. Kūnas pašarvotas 2314 W. 
23rd PI., Lachavičiaus koply
čioje. Laidotūveš įvyks antrad., 
balandžio 20 d. 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
ųž vėlibnčs sielą, o iš ten bus 
'nulydėta į šv. Kazimiero ka- 
pihėš.

Visi A. A'. Antaninos Kaž- 
laiiškaitėš giminės; draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
siiteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

k Nuliūdę liekame,. Nuliūdę liekame,
; Motiha, PAtevis, Dėdės, Tetos 

ir kiti GiiUiiiėš.
Patarnauja Įaid. dir. Lacha- 
wicz ir Sūnus, Tek Canal 2515. « ■ i C , ‘

ANTANINA GUDIENĖ 
pd tėvais Rutavičaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 17 d., 1:10 vai. po pietų, 
1^37 m., Šūlaūkds pusės abiž., 
gftnus Telšių apškr., Alsėdžių 
parap. Gyveno visą laiką 
Plungės miestely.

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Stanislovą, 2 dukteris 
Btohislavą ir Eleną Cauble, 
žentą Benjamin ir anūką Do- 
vidą, brolį Liudviką Rutavičių 
ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Barborą Pargaliauskienę.

Veliohe gyveno priė 116th 
Place it Hanllin Avė.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
Čiaus koplyčioj, 44 E. 108 St., 
Ėoselan'de. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, balandžio 21 die
ną, 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į Visų šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos Už velionės sie
lą, o iš ten būs nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antaninos Gudie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, žentas, Bro

lis, Sesuo ir kiti Giminės. 
Patarnauja laid. dir. Lachawicz 
ir Sūnus, Tel. Canal 2515.

Help Wantėd—bem
Darbininkių reikia

a.
Eito

RĖIKALINGOS VEITERĘOS su 
patyrimu ar be patyrimo, 
mokestis. 5141W. Cerma

Geras 
Road.

REIKALINGOS PATY 
MOTERYS skudurams sortdoti.

GOLDMAN, 1425 W. 21s

U ŠIO S

t St.

REIKALINGA MOTERIS paty
rus dėl sortavimo skudurų. 
Standard Park Wastė Material Co.

1460 So. JcffersOn St.

abelnas 
namų darbas; pasilikti; mylinti vai-

PATYRUSI MERGINA;

kus; padėti virti; $10.00. 
Saginavv 6633.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA; 
keturi šeimynoj; nėra skalbi 
vas kambarys; geras namaš 
pradžiai. Austin 7393.

30—40; 
no; sa- 

$900

Furiuture & Fixtures
Ri' >ah dal-Italsfci

puse mylios nuo miestelio; 
kambarių namas; barnė; vi 
tininkas; visa aptverta; J 
dirbamos, kita ganykla; gei 
žeme.

Pardavimo priežastis — s 
natvė. Galima pirkti lengva 
išmokė jirtais. ParsidilodA i 
$1,000 be gyvulių.

B. GALMINAS,
SOPERTON, WlS.

RIVERSIDE POULTRY FARM 
HATCHĖrY pilna vištų, įrengi 
George Fūhš, savininkas, Nekbb: 
Wisconsin.

MATERIOLAS NAMŲ
* 'STATYBAI

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

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedaliomis
—....................  Į ,

$1.00 ir

DUODAM
ĄNT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

tšmhkam

hivibĖNTAis už 
PAbfettJS PINIGUS.

Kiekvieno Ušniens pinigai 
yru opdtaUšli iki $5,000.00 
per kėdetal Savingš and 
Lonn Corporation, Wash- 
togtoh, h. c.

i¥if'or¥fihitcijiį k'rėipkitūs į 
i £3 t A ■‘kT rA

DAUKANTO
FfcDfcRAt SAVINGS AND 
Loan ASSOCIATION of 

CHICAGO.
2202 W. CfeHttak Rd.

Pirofte Canal '8887
i irYnrti > a ui,. >ii6tfaswa

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoiiški 

kaurai .. ............ $15—820—$25
&150 Amfer. Orfėnt kaurai 830—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai  ........................ 839—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengiu as $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 

de luxe ..........................
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi j 

RAPP STORAGE FURNI 
5746 So. Ashland Avie.

95 MYLIOS pietuose nuo 
cagos; daili 212 akerių farma su į 
vuiiais ir padargais; Šviesa ir vs 
duo namo viduj; verta $19^000 gr 
tam pardavimui; $9,000; mainai r 
priimtini; parsiduoda dėl senatvės 
ligos. KRANK BOUASH, B. 
Route 44, Winamac, Indiana.

Prieina-

$175

URE

PARDAVIMUI 240 akerių; gei 
triobos; $100 akeriui.

GEORGE E. RICHARDSON
Round Lake, 111.

“Meilės Eleksyras” — 2 
tų opera, sekmadienį, balan
džio 2^, Goodman Thėatre^ 
XTbnro^^ir Michigan avenue 
(užpakalyje Art Institute). 
Stato Chica'gos Lietuvių cho
ras “Pirinyn”.) . i <.

Bilietai . yra 75b,
$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. 
CANal 8500.

Progrėss FurUituLe Com- 
pany, 3222 South Ralštod st.

Peoples Furnitūre Company 
krautuvėse, 4183 Archer hve. 
ir 2536 W. 63rd Street

Pas Walter Neffų, 2435 So. 
Leavitt Street.

Pirkitčs bilietus iš anksto. 
Visos vietos rezervuotos.- ...

*'v i1 Z— Rengėjai.

Svarbus pranešimas 
taksų mokėtojams
kiekvienas taksų niokotojas 

gali išreikšti neužsiganėdiriimų 
taksų mokėjimu. Mano liksiąs 
nėra kritikuoti vienų ar ahtrų 
pusę. Bet aš noriu pratiesti 
tiems, kurie esate padavę pro
testų prieš Board of Appėals ir 
dėl vienos ar antros priežasties 
jūsų taksai nebuvo sumažinti, 
kad dAbar jųš galite apeliuoti 
į County Court. Tai apeliacijai 
y. a laikas paskirtas tiktai 10 
dienų. Paskutine diena apelia
cijos1 bus ateinantį šeštadienį, 
balandžio 24 d. 1937 m.

Adv. Charles P. Kai.

m.rviii.wn f u ■■o.ih* ii r» ihrnii ■

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant-

Peoplės Liųtior Store
2646 Wešt 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas (visokios 

rųšies gėrimų.
Kas. ateis ūu šinn; apgarsinimu, 
nųsjpirks jVholėsąre kaVloėiiM.,

■

i, .......« ; ...Įį.h V. i įjįiįifiįį'į

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AŪKStGS RŲŠIES ANGLIS

BlG LUMP ......... .........  to.oo TON.
MINE RUN STAMBIOS i

.......... $5^6 TON. 
..4.... ... $6.06 TON* 
......... $6.00 TO'Ni 
.........  $i.'75 TONi 
š MiEšTĖ fh 
išėiuoše; ..

EGG ............. ...
NUt
scrėėNiNGs

PRIšTaTY

Tel K1
-i-U.-4. — - A-

LŪVEIKI8 SISIį
rA'nn.Dališ. (,

KVlfeTRiNINKAS
Gėles Vėštoy^mš, Bankietamš

Tek BOULĖVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bah kieta rhs—Vai d <> tū V eitis-— 
Papuošimams.

4180 Archer Avt'ntie
Phone LAFAYETTE 5800

tr..i ./ c •
> i Juozapas dargis •

! Persiskyrė %ii šiuo pasauliu 
balandžiu 16. fcL, 10:40 vai. vak. 
1937 m., suįąūkęs puses ąmž., 
įgiinęs Telšių apskr., Žarėnų 
parap., Gaidžių kaime.

Amerikoj išgyvėnb 35 metūs.
Paliko :(|ičfeliąine nUliūdiine 

moterį jūlijoūą; sūnų Jūozapą 
taairčią Marijoną ir anūkę Au
reliją, dukterį Stefaniją Gru- 
ždis, žentą Kazimierą ir anūkę 
Virginiją, : dukterį Julijoną, 
žentą Dr. W;. Allison, sesers 
šunų Jūožąp'ą Antanaitį it jo 
žiAbną Juliją ir daūg kitų gi
minių.

Kūnas pašūrvbtaš i'b$b4 So. 
Indiana Avė. namų telefonas 
Pūhman 1D94. Laidotuves 
įvyks antradienį, bal. 2o d., 
8130 vai. ryto iš barnų į Visų 
Avėntų parapijos bažnyčią, ku
rioje atšibUš; gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten būš nulydėtas į Šv. Kazi
miero kūpiheš. ų

Viši A. Ąį«, Jūbžapo Dargio 
giminės; dPaUjgai ir J)ažįštami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsišVėikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 

Marti, Žęūtas, Anūkes, Sesers 
Suduš, ii Giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sunai, Tel. Canal 2515.

ONA BROCIENĖ
i . Persiskyrė sU šiūo pasauliu 
. balandžio 18 d., 12 vai. dienos, 

1937 in., sulaukus pusės amž., 
gimus Palšių kaime, Stakių 
parapijoj, Raseinių apskrity.

Amerikoj išgyveno 9 metūs.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Marijoną ir žentą Vin
centą Norkus, dukterį Antani
ną ' ir žentą Vladislovą Doč
kus; siinų Antaną ir marčią - 
Ohą Bročuš, anūką Dr-ą Vin- 
ėėnt S. Norkus, anūkes Bro- 
nislavą Norkus ir Bernadettą 
Dočkūs, b Lietuvoj tris sūnūs 
Joną, Pranciškų ir Kazimierą, 
dukterį Oną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
ko koplyčioj, 3354 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 22 d.,. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Brocicnčs 
giminės, draugai ir pažįstami 
fešat nuoširdžiai kviečiami da- 
Įyvdūti laidotuvėse ir suteikti 
jąi paskutinį patarnUvimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukteris, Simai, žentai, Anū

kai, Anūkės ir kiti Giminės. 
Patarnauja laid. dir. P. j. Ri
dikas, Tel. Boulevard 4089.

MĖTINĖS MIRTIES
sukaktuvės

KAZIMIERA LOĖikAlTĖ
persiskyrė sū šiuo pasauliu 18 
■dieną, balandžio mėn. 1936 in. 
sulaūkUs 17 metų amžiaus, gi
mus Chicagoj, Illinois.;

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Kazimierą Stalniohie- 
Uė, patėvį Pranciškų Stalnid- 
nį ir sešėrį Kristiną Ęeikienę;

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios dukters ir sesers 
bus taikomos šv. Mišios Šven
to Jurgio parapijos bažnyčioje 
Ž0 dfeną balandžio mėn. 1937 
m. 7:45 vai. ryto. Kviečiame 
visus giminės, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti i pamal
das, b paskui ir į namus po 
hr. 944 West 35th Place.

Mes Tave, Mūsų brangioji 
duktė it šesuo, niekupmėt ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebęsugrįši, bet mes anksčičau 

idne nac Tftvp fiiiėiši mp.

NAŠLĖ paaukuoja storą 
tikrą importuota orientalio 
118.50. 3930 Jackson.

1-mos lubos.
Tel. Van Būren 107$,

Miscellaneous
-k, itąirus -

kaurą;
rašto;

10 AKERIŲ ANT DIDŽIOJO vi 
kelio; didelis gojus; upelis; t 
n'yba bušų, elektros, telefono ir p 
to; 5 mylios iki Muskegon; $10 
išmokėjimai. 5 akeriai $275.00; J 
20 akerių $1050.

A. GASSER
, Route 4, Muskegon, Mich.

JUODŽEMIS, yardais art; 
mais, špecialė žemė — “hunus 
25c už bušelį) 5 bušeliai — f . 
ra kai sumaišysi! su moliu ir smė
linga žėme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South šidėj. 
CHARLES GAV’CUS, 6100 S, State 
Street. Tel. Went)Vorth 794 2.

a veži- 
i” — 

$1, ge-

Estatę For Sale
BARGENAI MARQUETtlE PAR

11 flatų, kainavo |65,0t)0, da 
$23,500.00.

2 flatų po 5 kambarius, apšil 
masį kaina to,^00.100.

2 flatų po 4 kambarius, apšil 
mi. Kaina $3,500.00.

Turime daug ir kitų visokių b 
gėnų parduoti arba mainyti.

G. P. SurdmškU and Co.
0551 So. Kedzie Ay^. GtoyfehiH 0

didelių BARGENŲ RUMMAGE 
SALĖ ketvirtadienį, balandžio 22 d., 
pradedant 7 Vai. ryto; Mariette 
Creėhe Charity, 353 No. Clork Št., 
tuoj į šiaurę nuo tilto.

Business Cha neės
Pardavimui Bizniai . 'J-'** ! ’ k 7    1- ■. -<

6 kAMDARIV MŪRINIS KAI 
DŽIUS; mariui* porinus pfertab# 
į 2 fefcrtto kambaHūs; rtąutas 2 
rams mūrinis garažas. Vykstarift 
Europą. Rakandai, pianas, autor 
bilis taipgi pardavimui.

3041 Diversey Avenue.

PARSIDUODA tavern gere j apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas gerai. Prie
žastis vienai moteriai perdai g dar
bo. 5949 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA “DŪFLETIS” p 
kių kambarių mūrinis namūs, ; 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. 
dviejų autų garažu. Kreipkitės 
penkių vakare ant pirmo aukšto.

PARSIDUODA TAVERN 1 
giai. Priežastis — 2 bizniai, 

12217 So. Halsted St.
Pullman 244$.

abai pi-

PARSIDUODA VAISTINĖ 
store) 3 metų lease—Vieta 
viešbutyje. žėma nuoma.
1 ' . ’ ‘
603, Naujienos.

(diūg- 
randaši 

_____ vv.. ___  Svarbi 
priežastis pardavimui. Rašykit Rox

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUI 
dviejų Augščių muro rtArnAs, 5 h 
kambariai, karšto vandeniu apšit 
mas. Kaina ir &aip kito b 
genų. , , . .. . . ( ,, '

Y. S. MlcKėVlUE amt GG.
68to So. Weštert> AVemre 

ttėmto'ck 0800.

PAUU M. SMITU and OOitMl

PRANAS JURĖNAS
sulaukęs 48

Kupiškėnų

dideliame nuliūdime

koplyčioj*, 3307 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 

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

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

Sėsno. šVogeriai, Šunenai

Persiskyrė su šiuo pastalių 
balandžio 15-tą d., 6-tą valan
dą ryto, 1937 m., sulaukęs 48 
metų airiŽitaš, gimęs Lietuvoj, 
Vitakieiiy Vilnius, Kupiškėnų 
parap., Panevėžio apskrity.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Oną ir švdgerį Mykolą 
švagždŽius, šuneną Viktorą, o 
Lietuvoj švogėrį Kazimierą 
Tamašiuną ir 3 sūnėnus ir 
’daūg kitiį giminių.

PARDAVIMUI dviėjų aūgščiųmu 
inis trobėsis bu Taverna ir ~ 
la, biznio gatvėj. Dėl mirti i 
lynoj paaukuojama.

Šaukit Sėeley 92Ž4.

Vaigy- 
ės Šei-

Su arPARSIDUODA TAVERN.
e property, arba išmainysiu. Biz- 
is išdirbtas per 15 metų.

4559 So. Wallace St.

■ Ėake-
_________ įmokėti

10 tūkstančių arta dau-

PARSIDUODA kepyKla 
. Biznis gatantuotas — 
ikalinga ■ * 
au. Atsišaukite laišku. , 

1739 So. Halsted St. Box

> ARSIDUOD A BUČERNĖ i r GRO- 
SRNĖ. Vieta išdirbta per daūg me- 
. Rendą<T’k ^5 dol. 5 gyvenimui 
imbatial.' Kas norit gerą b žnį, tai 
rra proga įsigyti. Nebran^ai* Re
viu ir lenkų apgyvento) apylinkėj, 
dežastis — einu į kitą biznjį. Šau- 
te:, Boulevard .1Į57>

žnį, tai

Vartoti Automobiliai
1934 — FORD COACH geram pa- 
jime. $265.00.

newberry Motors,
1025 N. Clark Street.

4 DURŲ SEDAN labai gerame 
ovyje, su 0 naujais tairaij:. Rar- 
losiu pigiai, nes negaliu draivyti.

827 West 34th Place
„ 1 Įubos iš užpakalio. M

Perkam, parduodam ir mainom i 
mus, lotus, biznius ir farmas; im 
rinamė namus, rakandus ir au 
mobilius. Taipgi tarime daug 
namų pardavimui artm mataymm 
gerus bargfeftust greitos h- teisini 
patarnavimas^ JĮtentatai orfėjus to 
pkiteš

4631 Š0. AŠK^AND AVĖ. 
Ofitaš 2-Yos lubos šū J J. GH:

» !,, m.-ni. imIi.-i nf ihi'i’>.~.nir-' , i* '

PELNINGIAU 
PARDUOTI

P AU AftSiRMT
SAVO BADGRNCS

NAUJIENĄ 
GARSINIMUS 
vist šonu...

rAAAtRYT MVŠTIR>iAU

CANAL 8500



Draugysčių Carterių
Atėmimo Reikale

Prokuroras. prailgino' laiką 
draugijoms apsaugoti savo 

čarterius.

Generalis valstijos advoka
tas Otto Kerner pailgino lai
ką iki sekančio sekmadienio 
draugijoms apsaugoti savo 
čarterius, užsimokant bylos 
kaštus ir $2 taksų už du metu. 
Sulyg bylos, paskutinė diena 
tai padaryti buvo balandžio 
19 d.

Draugijos, kurios turi kokį 
nors turtą, morgičius ar na
mus, būtinai turėtų apsaugo
ti savo seną čarterį. t Nors 
draugija gali gyvuoti ir be 
čarterio, bet ji negali be čar- 
terio turtą valdyti, o taipgi 
kaikada gali kilti klausimas, 
apie teisę susirinkimus laiky
ti.

Draugijoms, kurios neturi 
turto, yra kitas kelias išlikti. 
Jos gali atsižadėti seno čarte
rio, o išsiimti naują. Tik bus 
klausimas ar tokia draugija 
galės palaikyti savo seną var
dą naujame čarteryje. Bet su 
kiek pakeistu vardu ji naują 
čarterį visuomet gaus. Naują 
čarterį imant, valstijos sekre
toriui reikia sumokėti $10.00. 
Metams užsibaigus, kiekviena 
draugija turi išduoti raportą 
paduodant naujos valdybos 
sąstatą ir užsimokant ,$1.00.

Visos draugijos, kurios ne
išdavė valstijai raportų už 
paskutinius du metu, yra da

bar patrauktos teisman. Nau
jienos padavė tokių draugijų 
vardus, bet tame surašė gal 
viena-kita draugija yra pra
leista, kas nereiškia, k ji 
nėra patraukta.

Advokatas Kl. Jurgelio, d*.

1-mos Gegužės Iškil
mės Chicagos Lietu

vių Auditorijoje
Socialistų Kuopa rengia gražų 

programą darbininkų šven
tes paminėjimui.

Gegužės 1-ma yra Darbinin
kų šventė. Yra įsigyvenusi 
tradicija, kad Lietuvių Socia
listų Sąjungos Cen tralinė 
Kuopa kasmet tą dieną pažy
mi iškilmėmis.

Iškilmės įvyks ir šįmet. 
Kuopa jas rengia Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Vaka
rui bus surengtas puikus pro
gramas, kuriame dalyvaus žy
mus kalbėtojai ir dainininkai.

Kiekvienas darbininkas, ku
ris gerbia save ir stoja savo 
ir kitų darbininkų reikalus 
ginti, visuomet dalyvauja Pir
mos Gegužės iškilmėse.

Visi dalyvaukim ir šįmet.
■—Bengė jai.

“Vilnies” Radio 
Kliubo Dainų Kon- 

testo Laimėtojai 
-------—— j.

Pirma vieta—“Kanklės”, ant
ra —“Pirmyn”, trečia 

“Naujoji. Gadyne'*

AshlandVakar po pietų- 
Boulevard Auditorijoje įvyko 
“Dainų Kontestas”, 
rengė “Vilnies” radio kliubas.

kurį su-

Konkurse dalyvavo aštuoni 
chorai ir šešios mažesnės gru
pės ne to, programe dainavo 

Leonavičiūtė išsolistė Ona
New York o-

Pirmą vietą tarp chorų lai
mėjo “Kanklės”, antrą — 
“Pirmyn”, trečią — “Naujoji

Trys teisėjai — nę lietuviai, 
darė sprendimą duodami 
kiekvienam chorui tam tikrą 
skaičių punktų už dainavimą, 
už interpretavimą, už išvaiz
dą ir už publikos reakciją.

. Žemiau 
šautų ir 
rasas:

seka pilnas konkuč
iai mėtoj ų vietų są-

CHORAI
1- ma — “Kanklės”
2- ra — “Pirmyn”
3- čia — “Naujoji [Gadynė”
4- ta — “Laisvės” mišrus 

choras iš Waukeg.au, III.
6- ta — “Chicagos Lietuvių 

Vyrų Choras”
7- ta — “Lyros” cjoras, Ke- 

nosha, Wis.
8- ta — “Aido” choras, Rose- 

land.
MAŽESNĖS GRUPĖS:

1- ma — “Grenadierių” trio
2- ra — Kenoshos Merginų 

Kvartetas.

Kaimiečių3-čia 
tetas
; 4-ta — Waukegano
Moterų-Merginų grupe.

5-1 a

kvar

choro

Trys Mergaites Į (I 
Statkus, P. Kalninis, II. Bjirt-

6-ta — Mergaičių Trio

Šiandien Laidojamas 
Senas “Naujienietis” 

Pranas Jurėnas
r ' • • , 1 ■ ■ .

Bus pakastas Lietuviu Tautiš
kose Kapinėse 

šiandien pirmą valandą po 
pietų įvyks laidotuvės seno ir 
nuoširdaus “Nau jioniečio”
Prano JurėnA, kuris io;rė ba
landžio 15 dieną.

Velionio kūnas bus užkastas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Laidotuvės prasidės iš A. Ma
salskio koplyčios, 3307 Litu- 
anica avenue, kur kūnas yra 
pašarvotas.

Koplyčioje ir prie kapo 
įvyks gedulingos iškilmės, ku
riose dalyvaus kalbėtojai nuo 
“Naujienų” ir Chicagos Lietu
vių Draugijos ir dainininkas 
Stasys Rimkus.

Velionis buvo uolus “Nau
jienų” platintojas Town of 
Lake ir Brighton Parko kolo
nijose, nuoširdus da/rbutojas 
ir naudingų sumanymų rėmė
jas.

Butų gerai, kad kuo di
džiausias skaičius naujienic- 
čių ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių atiduotų velioniui 
paskutinę pagarbą, palyd.ėda- 
mf jį į kapus.

Nors sunku dabartiniu laiku 
žinoti, bet kaip man nusiduo
da, tai išrodo, kad ta Stefani
ja “Bartkų šeimynoj” yra kas 
kita negu tarnaitė. O gal aš 
suklydau. Visi vistiek klausy
kime kas įvyks šįvakar iš W. 
H.F.C. stoties (1420 kil.) Pro
gramas prasideda lygiai 10:00 
valandą vakare ir tęsis iki 
10:45 vai. vak. Bartkų šeimy
na yra leidžiama pastangomis 
Standard Federal Savings & 
Loan Ass’n of Chicago, 2324 
'S. Leavitt St„ kuriai pirminin
kauja mųsų lietuviškas finan- 
sierius Justinas Mackevičius.

Klausytojas.

______Pirmadienis, balan. 19, 1937 

niekam William Gaucius At
važiuoja iš Lietuvos

Turbut

22 m., 
groja 

moky-

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad William 
Gaucius atvažiuoja laivu Eu
ropa, kuris išplaukia iš Bre
meno balandžio 20 d. Į New 
Yorką pribus balandžio 26 d.

Rengia Vakarėli 
“Elektrikinių Au
sų” Nupirkimui

Draugai nori jaunam Juozui 
Gedvilai

pasiturį, pp. Gedvilai, 
neatsisakė • reikale -pagelbėti. 
Jie priglaudė vieną suvargusį 
bedarbį muzikantėlį, aprengė, 
nupirko troką, ir įtaisė j Ex- 
press biznį.

Jie ir dabar neatsisajko bile 
kam reikale pagelbėt,
jie už tai turi ir dauį drau
gų. Jų sūnus Juozas, 
yra gabus vaikinas, 
piano-akordiną, ir gavo 
tis darbo^mašinšapėj. Bet bė
da, jis neprigirdi ausinjis. Tai 
jo ir jo tėvų draugai, 
rūpintis, kaip tam vaikį 
gelbėti. Jie sumanė 
pinigų tam reikalui, 
vakarą, ir už gautus 
nupirkti elektrikinį 
“earphone”. Suprantam 
'tas pagelbės netik dai 
muzikoj, bet ir šiaip h 
lonesnis gyvenimas, ka 
girdėti ką žmonės į jį

Vakarėlio komitetias
Parinktas komitetas, 

tuo reikalu rūpinasi, yra seka
mas: Jonas Lumsargisį Helen 
Taliušiutė, Adolfas Dargužis ir 
Stella Dapkus. Kaip tęko gir- 

žmonės
musų

pradėjo 
nui pa- 
parinkti 
j urengti 
pinigus, 
ausį — 
a, jam 
’be bei
us ma- 
1 galės 
kalba. -

, Važiuoja pas Charles Gau
cius, 6100 So. State Street, 
Chicago.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

kuri ■

BRIDGEPORT. — šioje lie
tuvių kolionijoj, nuo seniai gy
vena Gedvilų šeimyna, kuri, 
kol buvo sveiki,, stiprus, turė
jo biznį, ir gyveno pasiturin
čiai. Bet apsirgus vyrui Juo
zui Gedvilui nervų liga, nežiū
rint, kad daug paleista gydy
mu4! pinigų, bet sveikatos pil
nos taip ir neatgavo. O ir p-ia 
Marcelė Gedvilienė nebuvo 
liuosa nuo ligų. Turėjo tris 

■LR. operacijas. Kol buvo sveiki ir

dėti, šiam reikalui 
mielai prisideda, ypač 
biznieriai esą duosnųs.

Minėtas vakaras įvykjs 
žio-May 22 d., p. Prano 
to svet., 3336 Lituanica 

žemaičio Sūnūs.

“NAUJIENŲ

gegu-
Šeme- 
Ave.

GEGUŽES 23, 1937 M 
CALUMET GROVE
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Keičią Ispanijos Sukilėlių Vadus - Paliuosuoją Buzą

SUKILĖLIŲ VADAI — Gen. Francisco Franco, vy
riausias Ispanijos sukilėlių vadas, kuris busiąs prašalin
tas. Jo vietą užimsiąs gen. Emilio Molą. Sukilėliams ne
siseka. Naujienų-Acme Photo

Chicagietė Norma Millman 
kuri nuoga šoko artistų 
“sur-i*f ali&tų” .baliuje. Bu
vo suimta, bet pasilįuosa- 
vo. šokis buvęs “dailė.”

• APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
O nuo Langų išdaužomo

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

RUOŠIASI KORONACIJAI — Anglijos ir imperijos 
šalių karininkai su naujomis uniformomis, kurias dėvės 
karaliaus George VI koronacijoj (vainikavimo iškilmė
se). jvyks gegužės 15.

. v Naujienų-Acme Photo

KRIMINALISTŲ GINK
LAI :— Chicagos policijos 
seržantas John Janousek de
monstruoja kulkosvaidį, at
imtą nuo piktadarių.

Suimtus revolverius [poli
cija nevisuomet naikina.

ŽADA PALIUOSUOTI —
18 metų Roselando jaunuo
lis Jonas Antanas Bužas, 
kurį federaliai agentai ža
da paliuosuoti. Jis buvo su
imtas už rašymą grąsinan- 
čių laiškų

knygoje.

Liuoslaikiu iš jų daro žibu
rius.

Amunicija rasta pas pik
tadarius: kulkos, bombos; 
granatos ir šrotai.

PAGERBIA BUVUSI VALDOVĄ — Būrys maldi
ninkų Viennoje, kurie ėjo paskui kryžių procesijoje at
minimui mirusio imperatoriaus Karolio, kuris mirė iš
tremtas į Madridą. Naujienų-Acme Photo

SUIMTAS — Chicagietis 
“Dr.” J. Nowak, kuris bu
vo suimtas už šundakta- 
riavimą.

IEŠKO ŽMOGŽUDŽIO — Fotodiagrama parodo 
kaip Paul Nathaniel, sargas, buvo nužudytas restaurąn- 
te ties 1437s South Morgan St. Nežinomi piktadariai jį 
mirtinai sumušė.’

-------------------------- - ------------------------- --------------na,—,iW,ilMIM|l|,,hiMiMill.ir>---------- ------

gaiMbi minų šokėjai ir 
aktorei Ginger Rogers. Jis 
reikalavo iš jos $500 “pasi- 
samdymui gero gydytojo”. 
Negavęs pinigų, sakė ją nu
žudysiąs.

Naujienų-Acme Photo

Waukeg.au



