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Pusantro Biliono Dol.
Bedarbių Šelpimui

Prezidentas priešinasi padidinimui išlai
dų. Gal teks pakelti taksus.

WASHINGTON, bal. 20. — 
Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė kongresui specialį pra
nešimą, kuriame rekomenduo
ja paskirti bedarbių šelpimui 
ateinančiais 1938 fiskaliniais 
metais $1,500,000.

Savo pranešime prezidentas 
primena, kad šių metų defici
tas sieks $2,557,000,000, arba 
$309,000,000 daugiau, negu 
buvo tikėtųsi, dėlei sumažėji
mo pajamų.

Kadangi dalis kongresmanų 
reikalauja bedarbių šelpimui

skirti $3,000,000,000, tai pre
zidentas davė suprasti, kad jis 
vetuos tokius paskirimus pini
gų, kurie viršija'numatytą biu
džetą.

Prezidentas tečiaus tikisi 
nors kiek sumažinti numatytą 
deficitą ir kartu stengsis ne
prileisti deficitą ateinančiais 
metais. Nors prezidentas ir 
nieko nesako apie pakėlimą 
taksų, tečiaus užsimena, jei ki
taip nepasiseks biudžetą .suba
lansuoti, tai gal teks “keisti 
dabartinius taksų įstatymus”, 
t.y. pakelti taksus.

KUR ŽUVO DEVYNI ŽMONES•i Į Lietuvos Naujienos
Sparčiai rengiamas 

Civilinio kodekso 
projektas

ŽYMIAU PAKEISTAS IR CIVI

GEN. FRANCO PA
SISKELBĖ ISPANI
JOS DIKTATORIŲ

IspanijojSukilėlių valdomoj 
tegalės būti tik viena gen. 
Franco vadovaujama parti
ja. Paliekamos ate aros du
rys monarchijos atsteigimui.

LĖS METRIKACIJOS 
PROJEKTAS

b 20. — 
sukilėlių

SALAMANCA, bal 
Gen. Franco valdoma 
Ispanija bus valdoma ateityje 
tiktai vienos partij 
yra valdomos Italija
tija. Pats gen. Franco 
tatorius.

os, kaip 
ir Vokie- 
bus dik-

PRASIDĖJO DE
RYBOS DĖL BAI

GIMO KANADOS 
STREIKO

PRASIDĖJO ISPA 
NIJOS PAKRAŠ
ČIŲ BLOKADA

Dinamito ekspliozijos sugriautas 'John Waszak ūkio namas ties Muskego, Wis., 
kuriame žuvo visa jo šeimyna—jo žmona ir astuoni jų vaikai. Pats Waszak buvo 
kieme ir todėl išliko gyvas. Dinamitas, naudojamas kelmų draskymui, buvo su
krautas namo rūsy ir kažin kokiu dar neišaiškintu būdu jis ekspliodavo, su
griaudamas pamų j šipulius ir visų šeimynų užmušdamas vietoj.

Kanados General Motors užve
dė derybas su unija. Strei- 
kieriai atsisako gryšti į dar
bą iki nebus pripažinta uni
ja.

Keturių valstybių karo laivai 
patruliuoja Ispanijos pa
kraščius, neva tikslu nepri
leisti gabenimą j Ispaniją 
amunicijos ir kareivių.

CELADAS PALM-!
TAS LOJALISTŲ

Automobilio nelai 
mėje sužeistas jau 
nuolis K. Savickas

VOKIEČIŲ MAIŠ
TAS ISPANIJOJE

pabriežia,

• ' -------- 7“7---------

... OSHAWĄ, pnt., bąl. 20. — 
General Motors of Canada vir
šininkai šiandie pradėjo dery
bas su automobilių darbinin
kų unija dėl baigimo jau 20 
dienų besitęsiančio streiko.

Unijų atstovauja CIO orga
nizatorius Hugh Thompson ir 
vietos unijos prezidentas C. 
H. Millard. Kompanijos atsto
vai nepaskelbti. Derybos veda
mos be pagelbos Ontario pre
mjero Hepburn, kuris yra 
griežtai ' nusistatęs prieš in
dustrines unijas ir jau kartų 
suardė derybas.

Dar nėra žinių, ar jau pa
siektas pagrindas deryboms. 
Derybos vedamos bendru kom
panijos ir streiko vedų susita
rimu. •

Jau dabar yra aišku, kad 
jei General Motors of Canada 
atsisakys pripažinti uriijų, tai 
derybos nueis niekais.

Vakar įvyko visuotinas strei- 
kierių susirinkimas, kuriame 
Oshawa meras Alex Hali ir 
CIO organizatorius Thompson 
pasiūlė streikieriams 
(‘taikos susitarimų” f 
ti į darbų tęsiant derybas dėl 
unijos pripažinimo.

LONDONAS, bal. 20.—šian
die prasidėjo patruliavimas Is
panijos pakrančių., ir sienų, tik
slu sustabdyti gabenimų į Is
paniją iš užsienio kareivių ir 
amunicijos.

Prie neutraliteto sutarties 
yra prisidėjusios 27 Europos 
valstybių, bet Ispanijos pakraš
čius patruliuos tik keturių val
stybių karo laivai Angli
jos, Franci jos, Italijos ir Vo
kietijos. Taipjau bus pastaty
ti žvalgai, prie Franci jos ir 
Portugalijos sienų žiūrėti, kad 
ir ten nebūtų šmugeliuojami 
ginklai.

Plaukiantys į Ispaniją laivai 
turės sustoti tam tikruose kon
trolės portuose, kur bus per
žiūrėti jų siuntiniai ir tada ly
dimi žvalgo galės plaukti į Is
paniją. Tokie laivai galės ga
benti visokias reikmenis, bet 
tik ne ginklus ir amuniciją.

Kontrolės 
jaus praneš 
trolės štabui 

Į kius tų 27 
kurie bandys
Ispanijos portus, nepasiduoda- 

1 mi kontrolės egzaminacijai. 
priimti 1 

ir sugryš-i Anglija apsaugosianti 
laivus.

Admiral tijos lordas

VALENCIA, bal. 20. — Ofi- 
cialis pranešimas sako, kad lo- 
jalistų kareiviai užėmė Cela- 
das miestų, už 12 mylių į šiaur
vakarius nuo Teruel.

(Prie C ei adąs lyra didelės 
geležtės rt?dOs■'‘LAšyklofe),

Lojalistai veržiasi 
prie geležies kasyk
lų Teruel apielinkėj

viršininkai tuo- 
vyriausiam kon- 

Londone apie to- 
valstybių laivus, 
slapta įplaukti į

AMIANA, Ispanijoj, bal. 20. 
— Teruel fronte, kur per ilgų 
laiką buvo visai ramu, lojalis
tai staigiai pradėjo ‘ veržimąsi 
į priekį. Jie siekiasi užimti ge
ležies rudos kasyklas, kurios 
yra ties Caledas, 10 mylių i 
šiaurę nuo Teruel ir 150 my
lių į rytus nuo Madrido. <

Kasyklos yra .svarbios ne tik 
dėl metalo, bet ir dėl strate
ginės jų padėties Teruel fron
te. ' i

Lojalistai jau! keliose vieto
se paėjo priekyų ir sukilėliai 
pamaži traukiasi atgal.

savo*

Hoare

KAUNAS. — Valstybės tary 
ba rengia civilinio kodekst 
projektą. Pagal rengiamą pro 
jektą civilinis kodeksas apima 
a) šeimos teisę, b) prievolii 
teisę, c) įpėdinystės teisę ir d; 
civilinę metrikacijų.

Į šeimos teisę įeina įvairų: 
civiliniai šeimos narių santy 
kiai, į prievolių teisę — įvai
rios sutartys, kontraktai, o į 
pėdinystės teisė — apima tur 
to paveldėjimo reikalus.

Nurodoma, kad šeimos teisė 
įstatymo projektų rengiant me: 
kai tėra medžiagos ir literatu 
ros.

Įdomiausia civilinio kodeks 
dalis — civil. metrikacija.

Civilinės metrikacijos prc 
jekto pagrindan paimta pro: 
Remerio parengtas projektą: 
tik tas projektas žymiai pakeii 
tas ir perredaguotas.

Pertaisytas projektas nurm 
to dvilypę civil. metrikaciji 
metrikus bus galima sudary 
pas dvasininkus ir civil. metr 
kacijos įstaigose. Tačiau metr 
kų archyvai bus sukoncentru* 
ti civil. metrikacijos įstaigose

Gimimo ir mirimo metrik; 
bus daromi valsčiuose, o junj 
tuvių aktus sudarys apylinke 
teisėjas; jungtuvių aktus (me 
rikus) apylinkės teismas pe 
duos valsčiui, t. y. metrikaciji 
dokumentai bus valsčiuje.

Pirmutinis projektas numa‘ 
metrikų 
pakeista 
kai bus 
ipotekos
metrikus' tvarkys ipotekinis a 
skrities teisėjas. Taigi, meti 
kų nuorašą pilietis galės gau 
arba savo valsčiuje, arba sa' 
apskrities ipotekos skyriuje.

Persiskyrimų priežastimis j 
tatymo projektas numato: ne 
ištikimybę (pakanka vieną s 
kj šaliai pasirodyti neištikimai 
sunkią kroniškį ligą, žiaurų e 
gesį ir skaudų įžeidimą, lyti 
nepajėgumą, per trejus meti 
nuo jungtuvių neturėjimą v; 
kų ir vienas katras susituok 
šių yra nubaustas sunk, dar] 
kalėjimu.

Religijos pakeitimas, kaip d 
romą dabar, nesudarys teisin 
priežasties perskyrimui. Tai 
įstatymu moterystė sustiprir 
ma.

Kadangi valstybė jaučia pi 
eigos jungtuves ir gimim 
skatinti, tai jungtuvių -aktai 
gimimų (taip pat ir mirim 
bus daroma nemokamai.

Persiskyrimo bylas spręs 1 
teismas.

Civil. metrikacijos projekt 
jau perdirbtas ir greit bus 
neštasf ministerių kabinėti 
nes jį norima paskelbti anl 
čiau, negu bus užbaigtas vis 
civilinis kodeksas.

Tokį dekretą vakar išleido 
gen. Franco, uždarydamas su
kilėlių valdomame krašte visas 
politines partijas, išėmus vie
ną, kuri bus tiesioginėj jo kon
trolėj. Taipjau jis pasiėmė sa
vo kontrolėn ir partijų mili- 
tarines organizacijas.

Dekretas betgi
kad jis neuždaro dijrų atstei- 
gimui Ispanijoje m 
jei sukilėliai laimėtų 
sitęsusį civilį karą.

Dvi didžiosios suk 
tijos — falangistų ({fašistų) ir 
karlistų yra suvienijamos į 
vieną valstybės valdančiąja 
partijų, kuri bus žinoma kai
po Ispanijos Falankjso ar tra- 
dicionalistų partija.

Uždarytosios gi partijos yra 
Bourbon monarchistų Atgimi
mo partija ir Gil Robles vado
vaujama Katalikų Veikimo 
partija.

Gen. Franco, 
bes galvai padės se] 
arba politinė junta 
lė taryba. Pusę j u 
pasiskirs pats gen. 
kitų pusę paskirs ndcionalė ta
ryba, kuri bus renkama par
tijos narių.

Fašistų ir karlistų milicijos 
liko priskirtos pri 
armijos.

Dnarchijos, 
ilgai už-

BIARRITZ, Franci joj, bal. 
20. — Atvykęs į Bayonne, 
Franci jo j, Ispanijos valdžios 
narys sako, kad didelis vokie
čių pulkas pakėlė maištą Vic- 
toria, Ispanijoj.

. VoŲięčiai; atsisakė vykti į 
j Baskų frontą ir buvo tuojaus

CHICAGO. — Harold Gres- 
chen, 17 m. 2316 
liko užmuštas ir 
zys Savickas, 18

[Talman Ave„ liko sužeistas, jų 
automobiljufd. staigiame ^pasisu
kime išėjus iš> ''kontrolės ir at-

Si®.ną ga’e Marquette{ apsupti “suknelių kareivių?kū- 
rie juos nuvarė į kalėjimų.

,Buvę kalėjime politiniai -kali- 
Tariasi kaip geriau ' niai liko iškelti į kitas vietas,

pritaikinti ► Wag 
nerio aktą

W. 48th PI., 
lietuvis Ka
nu, 6934 S.

Rd., prie ežero. <

nes reikėjo padaryti vietos su
imtiems vokiečiams.

Angijos laivai ban
do pristatyti maistą 

i Bilbao.
BILBAO, Ispanijoj, bal. 20.

— Anglijos prekių laivai 
“maisto laivynas”, — kurie 
rėjo pristatyti maistą Baskų
kraštui, bet buvo sulaikyti An-

tlv-

\-?įe&aUS streikieriai tokį pa- ^askeibe atstovų bute, kad An
glijos karo laivynas yra pasi-lglijos valdžios, buk jau gavę 
ruošęs suteikti ginkluotų ap
saugų tiems Anglijos laivams, 
kurie bus užkabinti ne tik at
viroje juroje, bet dagi ir Is
panijos vandenyse. Tokiam lai
vui užteks tik per radio pra
nešti apie jo sulaikymų ir tuo- 

Ijaus jį gelbėti išplauks karo

ginklavimo reikalam ” a ------
_______ ; I NEWARK, N. J 

T fAMTAriNTAC_____ HA I Allan Smith 0Q m

siūlymą atmetė ir pareiškė,1 
kad jie tol negryš į darbą iki 
nebus pripažinta automobilių 
darbininkų unija ir jie nepri
ims jokios sutarties, kurioj 
nėra unijos pripažinimo.'

Anglija pakels tak 
sus 25 nuoš. apsi

_______  I NEWARK, N. J., bal. 19.-- 
LONDONAS, bal. 20. -— Iž-'Allen Smith, 28 m., automobi

ly nušovė Mrs. Lois Duffy, su 
kuria jis nuo senai draugavo 
ir paskui pats nusišovė.-

MCI. HYJ. ------- X I

do kancleris Neville Chamber- 
lain įteikė atstovų butui $4,- 
314,240,000 biudžetą ir kartu 
pranešė Anglijos taksų mokė
tojams, kad jų taksai bus pa
kelti 25 
penkių 
Anglijos 
gramo, 
našta sunkiai

nuoš. dėlei vykinimo 
metų $7,500,000,000

' NANKINGj, bal. 20. — Trys 
chiniečiai, kurie 1935 m. ban-

Anglijos apsiginklavimo pro- 
gramo. Taigi apsiginklavimo 
našta sunkiai prispaus ir An
glijos gyventojus.

Taigi

dė nužudyti tris valdžios na
rius, liko pasmerkti mirčiai, o 
šeši kiti jų padėjėjai gavo ka
lėjimą nuo 5 iki 12 metų. Trys 
liko išteisinti.

WASHINGTON, bal. 20. — 
šiandie įvyko pirmas darbo se
kretorės Perkins sušauktas 
darbo ir kapitalo atstovų pa
sitarimas apie tai kaip tinka
miau pritaikinti Wagnerio dar
bo santykių aktą ir y išvengti 
streikų ir lokautų.,

P-lės Perkins 
konferencijos tikslas 
patys industrijos ir
stovai priruoštų planus to ak
to vykinimui ir pagerinimui 
santykių tarp darbo ir kapi
talo.

Konferencijoj dalyvauja John 
L. Lewis, William Green, dau
gelio pačių stambiųjų pramo
nių atstovai' ir kaikurie vald
žios nariai.

‘.‘Jehovos Liudinin
kai” nuteisti kalė- 

jiman

sušauktos 
yra, kad 
unijų at-

įsakymus iš laivų savininkų 
bandyti plaukti į Bilbao, ne
paisant sukilėlių blokados.

Tie laivai dabar yra 
čiuose arti Ispąnij os 
Franci jos uostuose.

Manoma, kad , jiems 
ta plaukti j Bilbao todėl, kad 
vienam Anglijos laivui, Seven 
Seas Sprays, /pasise1'" 
smukti 
miestui 
kalingo 
miestui

į Bilbao ir 
nemažą kiekį 

veik ■ badauj 
maisto.

NEW 
licijai

YORK

esan- 
sienos

įsaky-

M<e pra- 
pristatyti 
taip rei- 

uij ančiam

NEW YORK, bal. 20. — Po
licijai įsakyta areštuoti negrų 
“dievą” Father Divine, 
rimą jį kvosti 
balto žmogaus, 
maldų norėjo įteikti tam “die
vui” pakvietimą stoti į teis

nes no- 
dėl subadymo 
airis laike pa-

bal. 20.— 
Liudinin- 
kuri pir-

MONTREAL, Que., 
Du nariai “Jehovos 
kų”, religinės sektos, 
miau buvo žinoma kaipo Bibli
jos Tyrinėtojai, liko nuteisti 
vienam mėnesiui kalčjiman už 
dalinimą lapelių, kuriais buk 
buvo norima Kanados francu- 
zus sukurstyti prieš Romos ka
talikų kunigus ir abelriai prieš 
valdžią.

Dviems moterims buvo pa
skirtos suspenduotos bausmės.

Sumušė ir apiplėšė 
I senų moterį

Prailgins Illinois 
prekių taksus 

iki 1939 m.
SPRINGFIELD, III., bal. 

— Atstovų butas šiandie 
tarė prailginti

20. 
nu- 

dabartinius 3 
nuoš. prekių taksus iki vasa
rio 15 d.," 1989 m. Už pasiūly
mų balsavo 102 atstovai, prieš 
— 21, o 24 susilaikė arba ne
dalyvavo posėdyje.

CHICAGO. — Trys plėšikai 
įsilaužė į Dr. Edgar Crass butų 
Rogęrs Parke, surišo jo senų 
86 metų motinų ir tarnaitę ir 
ilgų laiką mušė kuju ir vįsaip 
kankino. Išbuvę bute tris valan- 
da's': ir išgėrę kelias bonkas deg
tinės, plėšikai įsilaužė į s’enos 
seifą, iš kurio jie paėmė už 
$2,950 brangmenų ir $41 pini
gais. Sena moteris yra kritiš
koj padėty.
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PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS

kaįpo valsty- 
kretoriatas, 
j r naciona- 
įtos narių 
Franco, o

e. sukilėlių

Bilbao susilaukė 
laivo su maistu

Iš20. — 
kad anglų

tonų taip 
urio Bilbao

MADRIDAS, bal 
Bilbao gauta žinia, 
laivas Seven Seas Špray įsten
gė perplaukti sukilėlių blokadą 
ir atgabenti 4,000 
reikalingo maisto, k
dabar užteks savaitei laiko.

Anglijos karo laivai sekė lai
vą iki jis buvo už 10 mylių nuo 
Bilbao, o nuo ten jis buvo ap
saugotas nuo Bilbab kanuolių.

Vokietijos naciai 
dievina Hitleri

. 20. — Vo- 
didžiausio-

BERLYNAS, bal 
kieti jos naciai su 
mis iškilmėmis šventė 48 me
tų Hitlerio gimtadienį. Hitle
ris stačiai buvo lyginamas su 
Dievu, dagi augštesniu už Kri
stų, nes Kristus turėjęs tik 12 
sėdėjų, kuomet Hitleris turys 
milionus. žinoma,
ir be karinio parado parody
mui Hitlerio karinės jėgos.

neapsieita

centralizaciją, o dabi 
ta prasme, kad meti 
kiekvienoje apskrity.

skyriuje; apskriti'

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

Apsiniaukę, 
maža permaina

LIETUVON
KITUR,

Ind., bal.

galbūt lietus
temperaturo

Vakar 2'Vai. po piet tempe 
ratura Chicagoje buvo 56°.

Ratos prieinamos — 
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

WASHINGTON,
20. — Henry V. Rbney, 19 m., 
nušovė pradinės mokyklos mo- 

Hartmąn, 15 me-

jęs, dėl jos atsisakymo 
ti su juo pasivažinėti, 
pats nusišovė.

įsimylė- 
važiuo- 
ir tada

NELAIMINGI ATSITIKIME
KAUNAS. — Nuo Naujų h 

tų iki pabaigos kovo mėnes 
draudimo nuo nelaimingų at 
tikimų kasa yra užregistravi 
480 nelaimingų atsitikimų, 
jų šešius mirimus. Pašalpų 
mokėta apie 30,000 lt., nors 
matoje trims mėnesiams j 
numatyta tik 12,000 litų.
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Klaipėdos kraštas Didelis naftos trans-je laulliamas Kla,*a*
i . ■» i , i w.'» .u

(Musų specialaus korespondento Uetuvoje)
vokiečių generolo portas į Klaipėdą

• dovanoje
Lietuvoje jau nuo senų lai- cento vienetas apyvartoje yra 

kų vos litui įsigalėjus eina jdo- privalomas ir, jei reikią, nors 
mi ir labai reikšminga kova, ir centas duoti grąžos, — jis 
Tai vienas centas visą laiką la-. privalu duoti niekas negali pa- 
bai atkakliai grūmėsi dėl savo siteisinti pas save centų netu- 
gyvybes. Kaip įtik Lietuvoje bU- rįs, nes tokios srpulkias mone-

KLAIPĖDĄ. — šiomis dieno
mis pasikeitė Rytprūsių karo 
vadovybė. Iki šiol Karaliaučių-' 
j e buvęs I armijos korpuso va-į 
das artilerijos generolas von' 
Brauchitschas gavo naują' pA-

vo išleisti savi pinigai, tai ma- tos yra nukaltus ir j apyvartą skyrimą 4 grupės vyriausiu va
du. J jo vietą j Karaliaučių at-’ 
keltas ikišiolinis karo mokyk
lų inspektorius generolas leite
nantas von Kuechjeris. Ta pro
ga Karaliaučiuje generolui von 
Brauchitschui buvo surengtos 
iškilmingos išleistuvės, kuriose 
dalyvavo karo vadovybėš ir vie
tos valdžios atstovai. I? Kara
liaučiaus išvykstančiam I karo

žiausia piniginė vienetą buvo 
įvesta vieno cento moneta. Taiš 
laikais produktų kainos buvo la
bai aukštos, tikrai tuomet už 
vieną centą Lietuvoje nieko 
nebuvo galima gauti pirkti, ir 
daug kas šito vieno cento prir 
vengdavo. Jei bent turėdavo ki-1 
senėje, kad progai pasitaikius 
šitą centą elgetai duoti...

štai vyriausiai elgetos vie
nam centui paskelbė karą! Ka
ras prasidėjo tiesiog nuožmus 
ir reikalaująs didelių aukų. El- 

. getos sučiupę vieną centą tuoj 
jį skandindavo, arba visai į a- 
pyvartą nepaleisdavo. Ir kuriam 
laikui praslinkus, elgetos vis 
dėlto vieną centą įveikė — jis 
visai išnyko iš apyvartos. Ar 
tai buvo vien tik čia elgetų 
nuopelnas, sunku pasakyti, bet 
taip kalbama, kad elgetos vie
ną centą nugalėjo.

Dabar cento moneta vėl įves
ta ir šiuokart jau šitam centui 
karą paskelbė krautuvninkai.

Centas dabar daug kur valiu
tos vertę sumažinus, turi savo 
svorį, žinoma, tasai svoris y- 
pač didėja, kai prekės perkamos 
užsienyje. Taigi krautuvninkai 
dabar įkalkuliuodami užsienmes 
prekes turi jau ir centais jų 
vertę pažymėti. Pirmiau paka
ko mažiausia nustatyti penkis 
centus, nes tai buvo smu kiau
sia piniginė vienetą. Aišku, jei 
tekdavo kas ir mažiau penkų 
centų įvertinti, krautuvrijgtyaįfiĮ, 
vi 5 dėlto p keldavo iki penčių, 
centų. Iš to turėjo naudos,' Da
bar pirkėjas reikalauja įvertin
ti taip, ka p yra’. Grąžos irgi 
reikalauja, jei nors jam ir cen
tas priklauso.

Taigi, visi detalistai krautuv- 
n nkai d bar stengiasi vena 
cento pas save neturėti, o jei 
jį sugriebia, neleidžia į apyvar
tą, kad jo pinigų rinkoje kaip 
galima mažiau butų. Prasidėjo 
vėl k eta ir atkakli vieno cento 
už savo gyvybę kova, šiuo tar? 
pu cento pusę, paremia ir vy
riausybė. Jau įspėti visi, kad

paleistos. Senieji centai, dar 
prieš virš dešimt metų išleisti, 
dabar jau veik yra numezmati- 
kos retenybė!

Dabar naujai išleistas vari
nis centas rinkoje taip pat re
tas svetys! Kad ir paraginti 
biznio žmonės turėti savo apy
vartoje centus, bet jų nelabai 
matosi. Taigi ir šiuo kart eina 
atkakli kova. T.k šita kova da
bar jau vedama kitų žmonių, 
jau nebe elgetų...

I

At centas išsilaikys, ar jis 
šiuo kart kovą laimės, kas gali 
pasakyti? Bet toji kova eina.

Tai visais atvejais įdomi ko
va ,o ypač ji įdomi ekonomis
tams.

Centas nenori pasiduoti, bet 
kainos kyla, tai ar jis sugebės 
išsilaikyti ir kovą laimėti?

Kaip matote, visokių Lietu
voje esama kovų, bet vieno cen
to kova yra viena iš įdomaiu- 
sių.

KLAIPĖDA, t—'šiomis dieno
mis į Klaipėdos uostą įplaukė 

(labai didelis 11,000 tonų talpos 
i SSSR tanklaivis “Emba”. Dėl 
j savo dydžio šis laivąs nebųtų 
įgalėjęs su pilnu kroviniu j uo^* 

“ tą įplaukti, todėl dalį savo kro
vinio iškrovė prieš tai, Londo- 

įno ir Hąmburgo uostuose. Naf- 
' j tos produktui atvežti laivu 
p'Emba” adresuoti Lietūkiui ir 
(iškrauti Lietūkio tranzitiniuose 
sandėliuose Klaipėdos uoste.

Naftos produktai Lietūkiui 
iš Batumo ir Tuapse uostų šiuo 

j SSSB laivu atvežami pą'skutįnį 
kartą. Ateityje tarp Juodųjų 
jurų SSSR uostų ir Klaipėdos

laivas “Melisa” sU 550 to. arba 
♦

apie 50 vagoninių cisternų te
palų Liętukiui.
■ n1, ..'W"w.mii. uui. ■•'.'■m,;1

■....    ...M. ......................................... ..

Mrs. Anelia K. Jaiusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu tnnssage 
eleetrie t r 
ment ir magne- 
tlę blankets 
Moterims ir mer
ginoms p atąri- 
mai dovanai.

■ EKTRA! ■
MALEVŲ

BARGENAI
BALANDŽIUI TIKTAI!

*—Jūsų Keistas.
Bal. 4

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 23 DIENĄ

r

DON’T

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

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

NEGLECT
A COLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
Srašalinami kada užtepsite 

[usterole nėra VIEN TIK 
mostls. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jus 
turi stipruma. Rekomenduo- 
ismns vvdvtojų, nursiu ir 
vaistininku.

Trečiadienis, bal. '21,' 1937

e at-

ir tt.

Ekonominis 
' ŽIBĖJIMAS 

Maišytos 
MALEVOS

NAMŲ 
GRINDIMS 
ir trimavi- 

mams 
VARNišIS

ADVOKATAI

'Xs79c|. 98c

Dr. C. J. Šventiškas
RENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v, r. iki V 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą, 
4300 £. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas, Republic 7868

imam 4 pląukios jau Lietūkio ar Lief- apygardos viršininkių artileri-1 uk .Q tanklaivis
“Helkes” virš 4,^0 ton. “Hel- 
kes” Klaipėdoje laukiamas pir
mą kartą. įplaukiant apie vidu
rį gegužės mėn.

Antroje balandžiu mėn. pusė-
r—

jos generolui von Brauęhitschui 
pagerbti Rytprūsiai per išleis- 
tuves įteikė sidabrinę lėkštę) su 
gintaro įdirbimais dugne. Keis
ta, kad tos dovanos dugne 
įdirbtas žemėlapis apima ir 
Klaipėdos kraštą. Argi tai tu
rėtų reikšti, kad ir Klaipėdos 
kraštas yra 'voikečių I karo 
apygardos vyriausiojo Vado ži- 
nioje? Tokia dovana, rodos, ne-( 
tinka Rytprūsių ir Lietuvos' 
santykiams gerinti.

WEARRITE FLAT SIENŲ 
MASKVA

Visos spalvos
plaująmos ..... ............. I «fciw

, Buveįne m a 1 e v ų kiekvienam 
reikalui, Įsidėmėkit šias kainas 
Pamėginkit pas mus kartą,tai 

visuomet pirksit čia.

KROMER BROS.
I I 1926-28 S. State St, 

į Tel. Vįctųry 1500
I I W|

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

St.

3:30

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340 T •».

AGENTŪRA
t J / ' ' :

BUICK & 
PONTIAC

LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard £800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. u515 So. Rovkvveil J,L 
Tęlephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe A ve. Tel. Yards 2510

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

v ik. Nedelioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Bpųlęvąrd 7820 

Namu Tel.: Prospect 1930

SUSTOK ir 
PAGALVOK j 
ĮDĖTI PINIGAIs I ŠIA l ■ 
SPULKĄ pereitais'' metais ' 
uždirbo..
ši SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

' BANK.- ...  v ■......... : [ •
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO, IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

—         ——«■■■» i^-—m—        ■■■■■—.1,1 I ■> |l, , ■ ■

Milda Auto Sales
PIRMA' IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

806 W. sist', Street • Tel, Viętory 1696
DOMININKAS KURAITIS
acdtlLi'į SAVININKAS
F,«BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

81.. ■ ■ . .į f, f. ■ •, . , . ■ ’ .** i *
v'.1:"./ ’•1 •

X?) ..K
'!'!Į 1 Į"11—'—

-'Tv-.t

A. A. SI j AKIS
ADVOKATAS

111 W. Washin£tori St.
Room 787

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

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

--------------------------- —----

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. La SALLE STREf/1 
b-tos lubos Tel. CENtra

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN A

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniai 
7—8 vak. šeštadieniais nuo 8 

vai, vakąre ir nagai sutąi

re

VE.

s nuo 
iki 6 

tį.

AKIŲ SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0086 
Resideųce TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—o—io A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
pentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevar<| 5914 Dieną ir Naktį 
(•fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

i .ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. .S. NAIKĘLIS.
Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CH1CAGO, ILL

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE!
M

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarai^, 10:00 
vai. vąkar° iš W,H.F.C. stoties (1420 K.)-i-Pranešejas P. šaltimierąs.
' II ..... .................. Į1" ................... 11 ' ■................................................. linu ........................ m iii

REIKALINGAS TUO J AUS

Patyręs Degtines
SALESMONAS

Tinkamam žmogui atiduosime gerai 
išdirbtą nuolatinių kostumerių 

listą (route).
Jeigu norite pasinųudoli, šia gera proga, 

lai pašaukite

Mulual Litjuor Company
Tel. YARD,S 0800

Gera malevą, AtW^W^i užmą+ėvota, mažiąų išsipustina ir ..utaupo pi
nigų. Tokios yra popųliarės Helman maievos. Ir kainos 

pębrangios, o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- .... ......................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. .........................
Wirnisli remover, gal......... ...................................
Grinas baltas įmainei, gal/'‘............. ...............
• < f it brąpgiav
Sienomn popiera, roleris ...... .............................. .

ir brangiau.

HELMAN PA1NT STORE
411 So, Halsted Street. Tel, Canal 5063

$1.85 
....  970 
- 950
$1.39

40

A 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 S:

Tel. Lafayette 8051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

VAITUSH, OPT.
LIETU VIS 

()liiQnietrk«dy Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, 

esti priežastim: galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skauoania akių karštį, atitąiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
i lektra, parodančia mažiausias! klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Nc- 
dėlioj nuo 13 iki 12 v. dieną.
Dąugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akįųįų. Kainps pigiau kaip 
4712 South Ashland 

Phone Boulevard 7589

DR.

TWm..‘u1 " ii i o

Phone Yards 1138

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

NARIAI

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Cicero Phone Cicero 2109

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

Laidotuvių Direktoriai
Ambulance

kur|»

mo-

pirma

Chicagos Patarnavi
Cicero

Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

4348 So. California Avenue
J. LIULEVIČIUS

mas Dieną
ir Naktį

DALYSE.

PhOne Lafayette 3572

A. MASALSKIS

A. PETKUS
1410 South 49th Court

1646 West 46lh Street
I. J. ZOLP

Phoneų Boulevard 5203

718 West 18th Street

10734 S, Micjligan Avė.
EZERSKIS IR SŪNŪS

Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ ĮR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-4J Rast 108th Strpej,

3319 Liliiąiiieą Avepue
. S. P. MAŽEIKA

Tel. Pųllmąn 127f)

DR. A, J. Stanikus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. G. SERNĘR
LIETUVIS AhIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards j 829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuvė
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 
Nedaliomis pagal sutartį.

DR, W. V. NORAK
PHYSICĮAN AND SŲRGEON

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2 

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

Res. 1400 S. 3rd Ave„ Maywood A v. 
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI
iki 8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D
West Town State Bank Bl lg.

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

<»

vak.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Te|. Boulevard 1401

iki 9 
12

Ofiso Tel. Boulevard 591 *

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted S 
Ofiso valąndos nuo 1-3 nuo 6:3 

Nedaliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. M1CIIIGAN BLVD.

Te). Kenvvood 5107
■ 1  ...................................................    y--.-—. n

Its.
1-8:3Q

’^arsinkitės “N-iwV

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędns 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 

CHTCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS?

Nuo 10 iki 12 vąL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Netoliomis nuo 1Q 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. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA. 2409



Trečiadienis, baL 21, 1937

Patarimas Romos 
katalikams Ką Su 
Kunigais Padaryti

Jis teikiamas Visai dykai

Kai neseniai “Naujienose” 
perskaičiau katalikų nusikun- 
dimą, kad Chicagos lietuvių 
kunigai nesilanko į Vakarinių 
Valstijų Katalikų Konferenci
jas, ir kad apskritai lietuvių 
kunigai visiškai nesirūpina ka
talikiška akcija, tai aš rimtai 
susimąsčiau. Pradėjau gal
voti, kaip tų bedą katalikai ga
lėtų pašalinti. Svarsčiau, ką 
turėtų katalikai daryti, kad 
kunigai lankytųsi į katalikiškas 
konferencijas. Klausimų lai
mingai išrišau ir sugalvojau 
tikrų būdų pritraukti kunigus 
j konferencijas. štai mano 
pienas:

Kad visiems dalykas butų 
suprantamas, tai kalbėsiu pa- 
lyginim u.

Atsimenu vienų atsitikimų 
Lietuvoje. Pavasario metu 
žydelis privažiavo prie ištvi- 
nusios upės. Žiuri, pakrantė
je būrys vyrų. Žydelis klau
sia, “kų vyrai darote?”

“Skęsantį urėdininkų nori
me ištraukti iš upės”, tarė vy
rai.

“Oi, kam čia tiek trasos. Pa
rodykite jam rubli, jis ir pats 
išplauks,” tarė žydelis.

Žinoma, žydelis buvo rait.
Ar iš to negali pasimokyti 

katalikai. Paskelbkite kad 
jūsų konferencijose ir kito
kiuose susirinkimuose atsilan
kiusiems kunigams bus pluoš
tai dolerinių, tai jie visi ten 
in corpore suburės.

Šis patarimas teikiamas dy
kai.

Marąuetie parki e t '.s.

Svarbus Pranešimas 
Taksų Mokėtojams ’

Dėl skundų įteikimo 
apskričio teismui

MARQUETTE PARK. — 
Marąuette Park Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo lipdomo
sios Tarybos susirinkime, ba
landžio 16, tarpe kitų dalykų, 
buvo svarstomas nejudinamos 
nuosavybės augštų taksų kiau
ru as.

Skundų davimo laikas dėl 
augštų taksų Cook County tei
smui užsibaigia šeštadienį, ba
landžio 24.

Dėl visų patogumų, ir su-

mažinimo išlaidų, kliubas su
tinka patarpininkauti teikime 
skundtį jler Cook County Civic 
Council už 60c už skundą, dėl 
padengimo lėšų.

Nebus kitų iškaščių bei gai
šinimo laiko skundėjui.

Skundus galima duoti vi
siems, mokėjusiems pilnai, da
linai arba visai nemokėjusiems 
taksu, v

Norėdami tą daryti, priduo
kite taksų “bilas” 
tiems.

Pild. Tarybos Pirm. 
Simans,

6955 S. Maplewood Avė

sekau-

SAT1SFACTION ūse 
Double Tėsted/.Doub/eActionf 

BAKING 
flkV POWDER.

Šame Prfce Today as 45 tearsAqo 
> 25 ounces for25+ t

Full Pack ••• No Slack Filltn^
j MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN. 
h.. GOV E R N M Ę NT

.Bosses Woift
Kire People with 
HsiltOSiS (breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f/Ith the best to ehooso frora thesa days, em- 
ployera favor the person who is most attrac- 
tive. In business Life as in the sočiai world, 
halitoeis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffera from thla 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
brush Is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every znorning and everv night.

Lfeterine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
w*U not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Lbterine, the safe antiseptlc, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

r

Don’t offend others • Chec'K
’halitosis with (.ISTERINE

NAUJIENOS, Chicago, Uk• ---------- ................. „,.•■„1 ....
gefiait žihoma vardu Bridge 
port Clothing Company.

Laidotuvės 
dienį, balandžio 22 4., 9:30 ry
to. Kūnas bus atlydėtas iš 
namų, 3314 So, Emerald avė. 
į šv. Jutgio bažnyčią. Čia 
įvyks- pamaldos po kurių pro
cesija nutrauks į Šv, Kazimie-

* ——-—*' . I

Joniškiečiai Rengia Mirė Stambaus Brid 
geport^feiznieriauslVakarą Dviejų Na

rių Sušelpimui
Įvyks balandžio 25 Yušjcos

Petrausko Žmona
■ _ r

Bus laidojama ateinantį 
ketvirtadienį

i
įvyks ketvirta

Areštavo pašto va 
dininką už vagysteS

Jis papildė 10 vagyščių

vagystė įvyko sekmadienį vie
name apartmentiniame name, 
5400 Harper avenue. Pašto 
J”’1”” 
tus.

Joniškiečių kliubas ant grei
tųjų nutarė surengti vakarėlį 
naudai sunkiai sergančių dvie
jų savo kliubo narių.

Tie du nariai yra daug pa
sidarbavę netik Joniškiečiams, 
bet ir abelriai lietuvių visuo
menei, ir, reikia tikėtis, kad 
geros širdies draugai atsilan- Mirė sulaukusi 50 metu am

I . ' w

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, balandžio 18 d., ligoni
nėje mirė plačiai žinomo Brid- 
geporto biznieriaus, Izidoriaus 
Petrausko, ^iiibna, Pranciška 
Petrauskienė.

Velione sirgo neilgą „laiką.

ro kapines.
Velionė paliko 

rių, dųkterę, tris 
ir kitus gimines, 
lusi iš Šiaulių apskričio, Pa 
kapės parapijos. Pašiaušiu kai 
mo.

vyrų, Izido- 
sunus, žentų 
Ji buvo ki-

BRIGHTON PARK. — L 
vakar suareštavo Hyde Par 
pašto įstaigos speciali pasi m- 
tinį Richard Cogliannese 
vagystes, kurias jis papr 
tarnybos pareigas eidamas.

Jį areštavo jo paties namuo
se, 5714 South Fairfield a 
Tardomas prisipažino papili 
dešimt vagyščių. Paskutinė

ž-
<ol Pirkite savo apieiinkčs 

krautuvėse

ve. 
ęs 
JO

CARBIT
kys ir parems sergančius mu
sų gerus draugus.

Vakarėlis įvyks sekmadienį, 
balandžio 25 d., p. YuŠkoįs sve
tainėj, Brighton Parke.
gera muzika šokiams taiĮp pat 
lošimas su išlaimčjimu viso
kių dovanų. Taigi, nepamirš- 

“Nnniionii” Piknikas kite Sio Joniškie<51lJ s)1fga“s Aiaujiviitį. a munkąs vakarėlio kurs yra rengiamas 
CALUMET GROVE 'geram tikslui.

GEGUŽES 23, 1937 M.

A. Samoška
6743 So. Rockwell St.

ne vėliaus šeštadienio ba
landžio 24.

B. A-nis, kliubo koresp.

Bus

ziaus.
Kartu su vyru, Izidorium 

Petrausku velionę per daugelį 
metų užlaikė vyriškų rubli 
krautuvę ties, 3312 South 
Halsted Street. įstaiga yra 
-———r———

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937 
CALUMET GROVE

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiniai 
Neduoda Šios Garantijos

“Apdraudos Certifikatas”, garantuojąs kitus stiklus, jeijru pirmieji sulūžta metą laiku, 
yra duodamas jums perkant akinius pas Winner’s tiktai. Įsodinimas į rėmus vienas 
doleris. ---------- -

INSURED ' GLASSES 
’ Reg. U.: S. Patf OfficeJCį A. 5. No; 75529 ; ' . ■' ,

Specialistais, ISėjusiais

LENGVOS 
KREDITO 
IŠLYGOS

Valstijoj Akių

įstoki t į eiles tukstančiij 
kurie nešiojh, Winner’s Gar
siuosius Apdraustus Aki 
nius. Jie teikia nė 
jotą patogumą.

Amerikos geriausi akinių 
stiklai. kuriuos nutekina 
musą pačią modernėj labo
ratorijoj meistrai amatnin- 
kąt tiksliu akuratnumii. To
dėl Winner’s akiniai padėda 
jum matyti NATŪRALIAI.’

Pasitarkit Su Musą Registruotais
Kolegijas, Kurie Žino Jūsų Akių Tikrą Vertę.

Profesijos Patarimas
Vadovybė D-ro Albert Earl Winner, O. D., D. O. S. i. .n

nesva-

Pripažintas

Veltui

VVINNER OPTICAL CO
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė

Atdara Anradieni -— Ketvirtadieni — šeštadieni iki 9 v. v. 
Krautuvės Daugely Žymiąją Miestą

POPIER

Atėjo 
NAUJAS 
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos — 

...................... Tadas šuieas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.................. V. Stankevičius 
ikin 

Henrikas Ibsenas — Kazys Boruta 
Banas Pumputis 
.... J. Kruin inas 
.... E. Voytinsky 

inas
J. I. Perelman 

Knygų Apžvalga, Politika ir tt.

PAINTS

A. S. PuČigonai
r -
Gandas .........
Du eilėraščiai
Kita Amerika
Kova prieš dykumą........ M± Ilij
(domioji fizika

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

Naujausios pavasario mados kiekvienam kambariui ar salei jūsų 
name. Neatidėliokit dekoravimo, kai dabar galit gauti tokias žy
mias vertybes.

Savo Senoj Patikėtinoj
MALEVŲ IR SIENŲ POPIEROS 

BUVEINĖJE

Victor Bagdoną 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ

Yards 3408

6921 SOUTH

s

Hemlock 5040

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS 

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj ........ $f.39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, 4 b25
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
damas .................. Gal. $1-85

The Carbit Paint Co.
1616-28 WEST OGDEN AVĖ.

Ogden prie Monroe Street 
(Skersai nuo W’eboldt’s) 

Haymarket 7177

Pirkit 
Pasitikė

dami

Greito 
Pristatymo

Tarnyba
Apsaugokit Savo Linoleumą 

su

BARRIGK’S MALEVŲ
KRAUTUVE

6050 SOTU HALSTED STREET
Atdara vakarais—Antrad., Ketv., šešto—Sekm. iki Pietų 

(Piripįau prie 5905-07 So. Kedzie Avenue)

7369 
8687' Tik Patelefonuokit: Englewood ,,

■■ ■■ ■- ■ -1 ■; ■ _________________________

MES PARICND-I JOJAM SIENŲ t>OPIEROS NUfiMfi- 
JUS IR GRINDIMS SANDING MAŠINAS. 

. ' PAMOKINIMAI UŽ DYKĄ.
------ : j,.;/ j-tLi <-——----------------------

White Linoleum Varnish
ATGAIVINA

SKAISČIAI
M >

SPALVĄ NUBLUKUSIAME, NUDĖ
VĖTAME LINOLĘĮJME. • IŠDŽIŪVA GREITAI, 
KAIŠČIAI ŽYBĖDAMAS. NEGADINA SPALVOS 

‘ NĖ ŠVIESIAUSIŲ RAŠTŲ.
Reikalaukite pasakydami jo vardą 
Sav0 Malevu ar Geležies Dyleriui.

Pranešimas Dalyvaujantiems Old Gold 

$200,000.00 Konteste
No. 3 IR PASKUTINIS BIULETE

NIS Old Gold Konteste dabar 
jau tapo išsiuntinėtas visiems, kurie 
įstojo į kontestą. Šis Biuletenis tal
pina mįslių paveikslus litai, 12tąi, 
13tai, 14tai ir 15tai savaitėms, be to,
visus pirmesniuosius kontesto mįslių Station, New York, N. Y., o antrą 
paveikslus.

Dar Užtektinai Laiko įstoti I Kontestą!

Oemoval
Nebent jųš įstojote į kontestą per 

paskutines kęletą dienų, jus turėjote 
gauti jau savąją Biuletenio No. 3 
kopiją. Jei ji nepasiekė jus, tai pa
siųskite atvirutę į: Old Gold Contest, 
P. O. Box No. 9, Varick Street

kopija bus išsiųsta jums tuojau. Budrik Furniture Mari,
3347-49 So. Halsted Street,

Atvirutė Pristatys Jums Visas Mįsles 
Išleistas Ikišiol

Dar vis yra laiko įstoti į šį labiausią jaudinantį 
kontestą istorijoj ir siekti to $100,000.00 Pirmo 

Prizo!

irmo

Jeigu jus dar neįstojote, tai pasiųskite piums 
atvirutę tuojau. Skubiai mes išsiųsime jums, už
mokėtu paštu, Biuletenį No. 3, kurs talpina mįs
lių paveikslus visam 15 savaičių kontestui, kartu 
su pilnais patvarkymais, įstojimo blankomis ir 
atsakymų formomis, ir visu kuo, kas reikalinga 
jums pasiekti einamąjį laikotarpį konteste.

ją vietą. Didelis kainų 
Rakandu, Pečių, Lovų,

Perkeliama į nau 
sumažinimas ant 
Stalų, Skalbiamų mašinų ir Elektrikinių 
Ledaunių. Turi būti išparduota, kad nerei

kėtų perkelti į naują vietą.

JOS.F.BUDRIK
INC

3417 So. Halsfed St.,

Tel Boulevard 7010

Adresas: Old Gold Coutest, P. 0. Box No. 9, Varick St Sta., New York, N. Y.
. t ! Copyrlgrht, 1937, by P. Lorillard Co„ Ine.

fflSOaiMMM ■ MM

Budriko Radio {Programai {vyksta nedėliojo 
kaip 7:30 vakare WCFL, 940 kil.
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
fhe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

by

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams ■•••••••••••*•♦•• • ••f***
Pusei metų iu________
Trims mėnesiams ~_____
Dviem mėnesiams __ __
Vienam mėnesiui ______

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

Suvienytose Valstijose, ne
paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ...........
Dviems 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.

— $8.00 
4.00 

___  2.00 
___ 1J50
___ .75

Sc 
........ 18c 
...... 75c 
Chicagoj,

__ $5.00 
___  2.75 
_...... 1.50

Chicago,m.
M 'm ė1' t... ...........<•”"

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

STAUNINGAS ANGLIJOJE.
' J   ' •

Danijos socialdemokratas mi- 
nistėris pirmininkas Thorvald 
Štauning aplankė Londoną da
lyvauti iškilmingam danų kliU- 
bo atidaryme. Anglijos spauda 
Šita proga įdėjo daug palankių 
apie Stauningą straipsnių ir ži
nių.

Britanijos darbiečiai, žinoma, 
pasitiko Danijos premjerą ypa
tingai šiltai. Darbiečių organas 
“Daily Herald” pasveikino jį, 
kaip atstovą Skandinavijos dar- 
bininkų ’ judėjimo^ kuris duoda 
pavyzdį visam pasauliui.

“Per septynerius metus,” 
sako laikraštis,! “šis senas so
cialistas ministeris pirminin
kas, stovėjo prie Danijos vai
ro per sunkiau;

“Jo • pastangos buvo sėk
mingos. Jo krašto gerovė 
sparčiai kyla. Danijos demo
kratija tvirtai 
saVo rankose,
partijos reputacija yra labai 
aukšta'?’
Labai gražiai atsiliepė apie 

Stauningą ir rimčiausias Brita
nijos liberalų 1
Manchester Guardian.” Jisai nu
rodo, kad Danijos premjeras 
yra kilęs iš paprastų darbinin
kų. Savo patyrimą visuomenės 
ir politikos dirvoje jisai įgijo, 
dirbdamas per ilgus metus pro
fesinėse sąjungose ir socialde
mokratų partijoje.

Štauning stojo Danijos val
džios priešakyje tais pačiais

....... ... ................ , ■
metais, kai MacDonaldas pasi
darė Anglijos premjeras, bet, 
kaip “The Manchester Guar
dian” pastebi, Stauningas nuo 
to laiko įgijo savo krašte “pa
triarcho poziciją,” o MacDonal
das neteko beveik visų savo pri
tarėjų.

1933 metais Danijoje buvo 
prasidėjusi fašizmo agitacija, 
bet premjeras Stauningas urnai 
padarė jai galą, uždrausdamas 
partijų uniformas. Jisai pareiš
kė:

“Mus nevaldys mašininės 
kanuolės, privatinė policija ir 
‘kareivių’ pulkai.”

komuniz-

coliai; 
darbinin-

ius laikus.

laiko valdžių 
ir socialistų

.ikraštis “The

• • 
JI

Siūlo šaukti taikos konferenciją
Senatorius James Hamilton Lewis, iš Illinois, siūlo 

Jungtinėms Valstijoms sušaukti Amerikoje pasaulio tai
kos konferenciją, kuri atitaisytų tas klaidas, kurios bu
vo padarytos po Didžiojo karo Versalėje, ir pašalintų 
nesutikimus tarpe valstybių.

Kalbėdamas Jungtinių Valstijų senate balandžio 7 
dieną ir prisimindamas tą laiką, kai Amerika prieš 20 
metų stojo i pasaulio karą, senatorius Lewis išreiškė 
pageidavimą, kad šios šalies valdžia imtųsi tarpininko 
rolės tarpe valstybių, kurios šiandie prieš vieną kitą 
ginkluojasi, nesugebėdamos taikiu budu išspręsti savo 
ginčų. Jisai nurodė, kad praeityje Amerika ne vieną 
kartą yra tokią tarpininko rolę suvaidinusi, pasitarnau
dama pasaulio taikai.

Amerikos valdžia padėjo susitaikyti Vokietijai ir 
Francuzijai po 1870 metų karo. Ji tarpininkavo sutaiky
me Vokietijos su Austrija, Anglijos su Pietų Afrika ir 
Rusijos su Japonija.

Senatorius Lewis mano, kad dabar turėtų būt su
šauktos į naują taikos konferenciją visos tos šalys, ku
rios pasirašė Verelės taikos sutartį, bet jisai mano, 
kad jos turėtų pasiųsti savo atstovus į Jungtines Vals
tijas — toliaus nuo tų kivirčų ir intrigų, kurie per pa
skutinius 19 metų neleido pasauliui nurimti. Jisai siūlo, 
kad kongresas tuo reikalu įgaliotų prezidentą Roose- 
veltą.

Šitas senatoriaus sumanymas yra sveikintinas. Iš 
tiesų, Amerikos valdžios autoritetas pasaulyje šiandie 
yra labai didelis. Ji turėtų paimti iniciatyvą tarptauti
nės taikos stiprinime. Jeigu šitame reikale nebus nieko 
daroma, tai pasaulis nė nepasijus, kai jį užgrius naujo 
karo katastrofa. O kuomet kils didelis karas, tai 
Jungtinės Valstijos negalės ilgai laikytis nuošaliai.

Opozicijos protestai paveikė
Kai Anglijos valdžia pranešė parlamente, kad

įspėjo prekybos laivus neplaukti į Biskajos uostus, ku
riuos blokuoja Ispanijos sukilėlių karo laivai, tai opozi
cija sukėlė protestų audrą. Darbiečiai ir liberalai ap
kaltino Baldwino kabinetą, kad jisai teikia faktiną pri
pažinimą gen. Franco, kaipo kariaujančiai šaliai, res
pektuodamas jo paskelbtą ' Ispanijos krantų blokadą”.

Klausimas buvo debatuojamas parlamente ir val
džia, turėdama milžinišką daugumą atstovų, gavo dau
giau kaip dviejų trečdalių balsų pritarimą. Bet opozici
ja vistiek nenutilo. Darbo partija vakar antru kartu iš
kėlė tą klausimą parlamente.. Jos vardu atstovas Albert 
Alexander padavė įnešimą, kad parlamentas nutrauktų 
savo posėdį ir duotų valdžiai progos apsvarstyti padėtį. 
Savo įnešimą jisai motyvavo taip:

‘‘Opozicija reikalauja, kad valdžia arba pakeis
tų savo .politiką, arba kad ji rezignuotų.

“Praeityje valdžios būdavo priverčiamos rezig- 
. nuoti dėl menkesnių nusikaltimų. Britanijos laivai 

jau nebegali plaukioti juromis teisėtais tikslais, ka
dangi valdžia nestengia suteikti jiems reikalingos 
apsaugos.” ‘ ’
Šitos atakos, galų gale, paveikė valdžią. Net jos 

storas konservatoriškas kailis nebeišlaikė, kuomet opo
zicija iškėlė prieš visuomenės akis tą faktą, kad Bald- 
winas pažemino galingąjį imperijos laivyną, nusigąsda- 
mas sukilėlių paskelbtos “blokados”.

Taigi Britanijos laivyno viršininkas, Sir Samuel 
Hoare, pareiškė parlamente, kad karo laivai dabar gins 
prekybos laivus, plaukiančius į Baskų uostus. Jisai pra
nešė, kad karo laivams duota įsakymas ginti kiekvieną 
anglų ^prekybos laivą, kuris bus užpultas ir šauksis pa
gelbės, — nežiūrint, ar tai butų toli juroje, ar trijų my
lių plote prie kranto. '

Be to; ministeris Hoare užtikrino parlamentą, kad 
Anglijos karo laivynas gali puikiausiai apsidirbti su vi
somis kliūtimis, su kuriomis jam teks susidurti prie Is
panijos krantų. v

Šitie laivyno viršininko pareiškimai rodo, kad opo
zicija, galų gale, privertė Anglijos valdžią pakeisti savo 
jurų politiką Ispanijos karo klausime!

Anglijos prekybos laivai dabar galės gabenti mais
tą. rubus ir pramonės reikmenis i didiii Basku uosta

UŽSITARNAUJA GAUTI 
MEDALĮ

A. B(imba') “Laisvėje” rašo:
“ ‘Naujienų* ediltorialų ir 

apžvalgų devyniasdešimt nuo
šimčių prieš komunistus ir 
Sovietų Sąjungą, vienas nuo
šimtis prieš fašistus ir liku
sieji devyni nuošimčiai kito
kiais reikalais.” '
Bimba čia mini skaitlines, to

dėl gali atrodyti, kad jisai kal
ba žinodamas, kiek kurio turi
nio raštų telpa “Naujienų” re
dakcinių straipsnių ir apžval
gos skyriuose. Bet jisai labai 
storai pamelavo.

Mes tyčia paėmėme “Naujie
nas” už ištisą savaitę, prade
dant pereitu trečiadieniu ir bai
giant vakarykščios dienos nu
meriu ir suskaitėme, kiek colių

1111 .................
įvairių raštų buvo tuose dvie
juose dienraščio skyriuose įdė
ta'. Ir suradome štai ką:

Apie dalykus, liečiančius so
vietų Rusiją, ir apie 
mą — 32.5 coliai;

Apie fašizmą — 49
Apie socializmą ir

kų unijas — 48 coliai;
Įvairiais kitais klausimais — 

164 coliai. 7
Viso tuose šešiuose “Naujie

nų” numeriuose redakciniai 
straipsniai ir apžvalgos sudarė 
293.5 colius (imant editorialų 
špaltą už dvi paprastas špal- 
tas).

Raštai apie Rusiją ir komu
nizmą čia sudaro 11 nuošimčių, 
ir reikia pastebėti, kad dalis 
tų raštų nėra nei prieš Rusiją, 
nei prieš komunizmą, kaip, pav. 
straipsniai apie buv. GPU vir
šininką Jagodą, kurį pati sovie
tų valdžia yra suareštavusi ir 
vadina “vagim” ir “gengste- 
r^u”.

Tuo tarpu priešfašistiniai 
raštai sudaro 16 nuošimčių.

Raštai apie socialistinį ir 
darbininkų judėjimą irgi apie 
16 nuošimčių.

Ir raštai visais kitais klausi
mais — 57 nuošimčius.

Tokiu budu Bimbos pasaka, 
kad “devyniasdešimt nuošim
čių” rašto “Naujienų” editoria- 
luose ir apžvalgose susideda iš 
straipsnių prieš komunistus ir 
Sovietų Sąjungą ir kad tik “vie
nas nuošimtis” esąs prieš fa
šistus, yra sąmoningas melas.

Lietuviškų komunistų va
das taip dažnai per akis meluo
ja, kad jisai pilnai užsitarnau
ja' gauti medalį, kaipo me’agių 
čempionas 1

m. 
m, 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m.
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...41400,000 lt.

... 48,800,000 lt.

... 4( 300,000 lt.

... 87,300,000 lt.

... 32,600,000 lt.

.. 2£ ,600,000 lt.

.... 17,200,000 lt

.... 16,800,000 lt

.. 1<,800,000 lt.
000,000 lt. 
tos sumos,

*
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Lietuva ir Jos Išeiviai

Lietuvos oficiozas jau porą 
kartų smagiai y va gnibtelėjęs 
išeiviams, arba tikriau tarus, š. 
Amerikos lietuvių spaudai į pa
šonę.
darė kito hipomisį išvadinęs lie
tuvių spaudą nerimta, vien tik 
tarp savęs besiriejančia, o jau 
antrą kartą patsai oficiozas pra
sitarė savo luporpis, kad šiaur. 
Amerikos lietuvių laikraščių 
bendradarbiai neturį jokios eti
kos. Tiesa, tai nė visai spaudai 
tuomet buvo taikoma, o tik 
kairiąjai ir dešiniąjai... Šitas 

įstrigo man į

ne

jisai tai pa'

reikaliukas giliai
širdį, ir todėl čia noriu keletu 
žodžių tuo klausi

žmogaus moral 
ryoes darbams vei 
kio mato, čia mės tenkinamės 
tik tokiais posakiais, kaip dide
lis, mažas, menkąs, afba mora
liai nepateisinamąs ir taip to
liau. v

Jei norime tikrai tokius nuo
pelnus įvertinti, tai tenka kal
bėti apie visą eilę nuveiktų to
kių darbų, kurių 
tomis kokiomis 
mis saikuoti neg;

Tai ir šiuo atsitiikmu 'aiškiai 
įvertinti kokios i 
mos yra susilauk 
jos išeivijoj ir jų 
pač iš Š. Ame:
spaudos, negalime, —- tik teų- 
ka bendru žodžiu 
ji itikrai milžinišk
ir, tur būt, dar ilgai tokia bus.

Tektų parašyti didelius lietu
vių išeivių visuomeninio gyve
nimo istorijos tomus, jei butų 
užsimota sudaryti 
das, kokios morales paramos iš 
išeivių lietuvių spaudos yra su-

nu išsitarti.
ybems ar do-

specialaus t korespondentęz)petuyoj e) 
—— (• b ;?7 •■■ ■

je, tiek išeivijoje šitų žinių 
turi, ir todėl kartais iš paskirų
įvykių daro greitus sprendimus 
ir net kailių be atodairos pa
smerkia, kaip ir šiuo atsitikimu 
jauni rašytojai yra padarę iš 
Lietuvos oficiozo, šitie galvo
čiai (o gal balvočiai?), neturė
dami kad ir net netolimos pra
eities lietuvių išeivių visuome
ninio gyvenimo tikro vaizdo ga
li drįsti vienu plunksnos moste
lėjimu smerkti Š. Amerikos lie
tuvių spaudą.

Čia visai neturima jokio no
ro bent kiek giliau ir plačiau 
apie tai rašyti ir kaip kas dau
giau prisiminti. Tik dėl bendro 
vaizdo tektų čia suminėti, o kas--o---- ---- —~ ~-------- W 

rybes darbams vertinti nėra jo- išauklėjo Lietuvai visą eilę

pinigais ar ki- 
nors vertybė- 

alime.

morales para
usi Lietuva iš

K ‘

spaudos, o y-
ikos lietuvių

pasakyti, kad 
a' buvo ir yra

didelius lietu-

tikras vaiz-

Šliaukusi Lietuva'.
Tik tenka apgailestauti,- kad 

taip mažai lietuvių literatūroje 
turime sukoncentruotu žinių, 
kurie nusakytų musų išeivijos 
visuomeniino gyvenimo raidą it 
jos visokeriopai pasireiškusius 
saitus su savo metropolija.

Tik to gyvenimo aktingieji 
dalyviai kiekvienas sau tai žino 
ir tai supranta. Nelaimei, nau

žymių veikėjų, diplomatų, pra
ktikos veikėjų, valdininkų, net 
mokslininkų, jei ne lietuvių iš
eivių spauda, kurie dabar iš iš
eivijos, šiame atsitikime iš š. 
Amerikos grįžę Lietuvoje dar
buojasi. Ar neturime aukštų 
diplomatų, ? kurie dabar yra 
Lietuvos tarnyboje, kurie dar 
ne taip seniai buvo aktingi š. 
Amerikos lietuvių spaudos ben
dradarbiai? Ar nerasime jų Vy
tauto didžiojo universitete Kau
ne profesūros tarpe, kurie savo 
veikimo pradžioje pradėjo ben
dradarbiaudami š. Amerikos 
lietuvių spaudoje? Ar nėra to
kių ir Lietuvos valdininkų tar
pe, kurie anuomet buvę tos pa
čios spaudos visokių straipsnių, 
straipsnelių ir žinučių rašyto
jai? Ar tenka jų visų čia pa
vardes suminėti ? j.

Lietuvos oficiozo jaunieji vy
rai tai turėtų žinoti, nęs kitaip 
jiems nederėtų net spaudoje 
bendradarbiauti, o ypač oficioze. 
Gero žurnalisto tikras pažymys 
— tai jo plati erudicija ir ge
ras nusimanymas ir susivoki
mas savo tautos istorijoje, ir 
jos visuomeniniame gyvenime 
ne paviršutiniškas susiorienta- 
vimas! Jei šitų privalumų netu
ri Lietuves oficiozo rašytojai, 
tai tik tektį“ labai apgailestau
ti. o iei iuos turi, bet reikia-

pasinaudoja arba tyčia nutyli,: 
tai paprastai‘ sakoma, kad tokie 
žurnalistai yra arogantai, arba 
demagogai, arba žmonės be jo
kios erudicijos.

Jei šitie vyrai išdrįso prikiš
ti, buk š/ Amerikos spaudos 
bendradarbiams (čia supranta
ma lietuvių spaudos bendra
darbiams trūksta etikos), tai tu
rėtų drįsti ir pasisakyti, kame 
jie tos etikos pasigedo. Kitaip, 
yra pagrindo manyti, kad tai 
tik nesvarios demagogijos pa
žymys.

šitai netektų vertinti, kad tai 
buvb tik eilinis išsišokimas, ar 
pykčio jausmo padarinys. Juk 
tai rašė oficiozo bendradarbiai, 
iš kurių tenka laukti daugiau 
apgalvotų straipsnių ir dides
nio atsakomybes jausmo už sa
vo rąštus. Mesti lietuvių išei
vių spaudai tokius sakinius, tai 
daugiau kaip neapgalvotas dar
bais.

Paliksime 
Dirstelėkime, kiek 
Š. Amerikos lietuviai yra su
šelpę Lietuvą. Čia tatai mes 
galime paremti labai vaizdingo
mis citromis, kurios pačios per 
save daug sako.

Bet tokios cifros, dėl kurių 
netektų niekam ginčytis, juo 
labiau, kad jos paimtos iš ofi
cialių Lietuvos valstybės sta
tistikos biuletenių. Kiek į Lie
tuvą prieš karą Š. Amerikos 
lietuviai yra prisiuntę pinigu 
sunku pasakyti. Rusų buvus 
biurokratinė valdžia nelabai 
rūpinosi statistika, o ypač kas 
lietė Lietuvą ir lietuvių tautą, 
tai šitie reikalai visai jai nerū
pėjo.

Taip pat jokiu budu nebūta 
galima susekti, kiek š. Ameri
kos lietuviai karo metu mate
rialiai yra sušelpę Lietuvą.

Lietuvoje tikslesnė statistika, 
kiek buvo siunčiama pinigų iš 
š. Amerikos į Lietuvą pradėta 
vesti irgi tik nuo 1924 metų.

Taigi, pažiūrėkime, kiek pi
nigų iš š, Amerikos atplaukė į 
Lietuvą.

1924 metais
1925 m. ....

juos ramybėje.
materialiai

42,400,000 It.
43,700,000 lt.

.... ..................... ■
da’ Čia jau jokio vaidmens 
ra suvaidinusi, ar jau jos 
jokios įtakos nebuvo* kad 
tuva iš jos skaitytojų per - 
liką metų susilaukė tik p 
perlaidomis veik 500,000,00 
tų!

Ir Štai atsiranda vyrai, 
rių darbų iki šiol niekas i 
no, kurie drįsta prikišti 
spaudai stokuojant etikos?

Viena tėra aišku, kad dėi 
rųšies Lietuvos spaudos iš 
kimo netenka' daug sielotis, 
tai nėra plačiosios Lietuvos 
suomenės balsas ir nuomot 

Lietuvos kaimo močiutė, 
nelis, vargo brolelis ir darni 
sele gerai žino, ką jai c 
duoda ir duos jos broliai 
viai anapus Atlanto gyv 
Lietuvos liaudis nepamirš 
nepamirš amžiams, sau į j 
įsidėjo, kad jos dirvonuosi 
auginti sūnus svetur atsi< 
savo žemės pasiilgę, pas 
Atlantą nugalėti, kad paul 
pavirtę į Lietuvą atskristi 
skrido aeroplanais, jie r; 
šiam dideliam žygiui negi 
to, kad kas čia jiems k< 
priekaištus darytų. Jie ži 
kad jų 
laukia.
imtinai 
ryti ?!

Ar tie žygiai skamučte i 
skambėjo, nenuaidėjo po 
platųjį pasaulį, ar jie Liet 
vardą visur neišgarsino?

O ir dabar, ar š. Ame 
lietuvių spauda, visviena k 
ji pakraipos nebūtų, nesuks 
galvą dėl Lietuvos likimo 
jai yra svetimi savos t 
reikalai ? Ar du metai s 
kuomet Lietuvai tiek daug 
sė iš hitleriškos Vokieti j o 
eivių lietuvių spauda čia 
nėra nuveikusi, ar ne jos į 
j e buvo tuomet siunčiame 
legramos į Tautų Sąjungs

Dabar dėl Vilniaus liet 
likimo taip pat toji li&tuv: 
eivių visa spauda, be pa 
skirtumo, nėra susirupinuj 
reikalais? Tiesa, Š. Ame 
lietuvių spauda labai su 
pakliūva į Lietuvą, bent 
dalis jos, bet vis dėlto ir 
atsitikimu Lietuvos liaudį 
no savo išeivių tikrąsias i 
cijas ir jų darbus.

Lietuva ir jos išeiviai 
tiek yra išsiprusinę, kad 1 
rašyti ir jei ne kitaip, ta 
laiškus vieni kitus inform 
— kas kur ir kaip dedasi.

Ne, Lietuvos išeivijos r 
su Lietuva visokiais saitaii 
sujungti. Lietuvos liaudis 
pat savo brolių ir seserų, 
gyvenančių, nepamiršta i 
darbus gerai įvertina. Viei 
tų gyvenimu geriau yra i 

Į muoti, negu Lietuvos ofi 
j jauni vyrukai, nežiną joki- 
sakomybės jausmo ir neišn 
kas tai yra dėkingumas, 
prantama, tie Vyrai tikrai 
gautų, jei visa Lietuvos iš 
ja šoktų pagal jų dūdelę ii 
jų išminties klausytų.

. Deja, š. Amerikos lieti
o iciozą arjĮęjį-ose poiįtineSe sąlygose j 
kaityti, kai n?’.ir tų jau"\

. v ginamų gudrybių nenori 
ciozo rasy įr prjpažinti. 

[^apgalvotus XT . . , ..v . Na, jei ne, tai čia sp;;uos, is ku- , . •1 kalta, o jei ji kalta, tai j: 
tų galvočių samprotavius i» 
kad ji neturi etikos.

štai kur visa jų ta išmin
—H

atėjo paš- 
c lietuviai

1927 m
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1985 
1936
Čia suminėtos tik 

kurias statistika gilėjo sure
gistruoti. O suregistruoti galė
jo tas sumas, kurios 
to perlaidomis. Kiel
su savim įvežė pinigų Lietuvą 
aplankydami, tai 
pasakyti.

Bet dėl visko 
kasmet apytikriai 
lanko tik vienas tuk; 
tuvių, ir kad kiekvienas jų jsi- 
vežė tik po du tuks 
tai kasmetines prisiųstą pinigų 
sumas reikėtų dar dviem mili
jonais padidinti. Tad iš tt| čia 
paduotų skaičią mei 
kad kasmet Š. Ame 
viai į Lietuvą siundė po kele
tą dešimčių ’milijon 
finansinio sukrėtimo 
negalavimo metais i 
tavą iš jos išeivių 
keletą milijonų litų, 
me galvoje, kad doleriui kritus 
sumą litų reikėtų 
kartu padidinti, tai 
veik kasmet vienodi, 
ma iš š. Amerikos i 
Lietuvą.

Tai turint galvoje 
dolerio kursą, sakysime, kad 
1936 metais ne 12,000,000 litų 
buvo atsiųsta, bet 
šimt. Taigi ir šitais sunkiais 
metais š. Amerikos lietuviai 
dar turi tiek išteklių, na, ir “e-

kad į Lietuvą atsiunčia 
narnas pini-

s inkų butų

ittkirrte, kad 
Lietuvą ap- 

atantis lie-

tančiu litų

s matome, 
rikos lietu-

j litų. Net 
ir ūkiško 

r tai Lie- 
įplaukė po 
Jei lurėsi-

beveik du 
išeitų, kad 
pinigų su- 

atplaukia į

dabartinio

virš dvide-

tikos, *’ 
gana realiai apčiuo 
gų sumas.

Nepaleiskime iš ^ikių. dar ir 
tą faktą, kad dauge 
sityrinčių lietuvių jąu ne pašto 
keliu, bet tiesiog pa: 
tuvą dideles pinigų 
įvestavę į prekybą, 
šiaip įvairaus turto 
bešalumo dėlei nepaimirškime ir 
tai, kad tarp siuntu 
vą pinigų 
Lietuvoje 
kaip štai 
taip pat 
tautiečius.

Jei galėjo į Lietuvą atplauk
ti iš jos išeivių šitokios sumos 

iu Lietuvos 
išeivių 

nebus tu-

is gerai pa-

•vykę j Lie
sumas yra 
pramonę ir 
įsigiję. Bet

šių į Lietu-
butą nerįaža ir kitų 

gyvenu 
žydai ir

šelpė Lietuvoje savo

sių tautų, 
kiti, kurie

čia visa Lietuva' Ii 
O ar šitie žygiai 
tik spaudos dėka ]

ti iš jos išeivių šit 
pinigų, tai ar čia j 
oficiozo pasmerktieji 
spauda jokios įtako 
rėjusi?

Visai nesigilinkime 
eivių spaudos turin 
turėkime galvoje, k 
sa ta spauda turi 
kiąs bankines operacijas, arba 
laivakorčių skyrius, 
vien tik biznio sumetimais ji 
privalėjo raginti 
Lietuvoje gyvenanči 
minių. Tai leiskim 
vien tik šito biznio 
toji spauda ragino 
tojus siųsti pinigus į Lietuvą, 
tai pagal Lietuvos 
tai’ buvo “ne etiškaš” darbas?

Tikrai skaudu s 
jauni iš Lietuvos of 
tojai meta tiek n 
sakinius ir smerkia 
rių tiek daug naudoš-turėta.

Nėra pasaulyje č 
kios tautos, kuri nei 
išeivijos, bet reta 
tiek stimulų, kurie 
išeiviją palaikyti <to 
rius ryšius su savo 
ja, kaip lietuvių taui 

Kiekvienas Lietu 
gerai žino, ką jis Apleisdamas 
paliko Lietuvoje — skurde var
gstančius savo tėvus, brolius, 
gimines ar artimuos 
metu- Lietuva dar labiau buvo 
nuteriota, iškonevei 
bet koks kitais kraštas, ir štai 
iš »tų tikrai karo griuvėsių jo 
kraštas, to lietuvio išeivio gim
tinė prisikėlė ir įsi 
valstybę, štai šitos 
dar labiau musų išeivį vertė sa-( Redakcijos 
vUosius visokeriopai 
jiems padėti.

s

net į iš
tik vienų 

ad veik vi- 
šiokias to

. Tai jau

nepamiršti 
ų savo gi- 
e, kad jau 
sumetimais 
jos skaity-

iandien to- 
urėtų' saVo 
tauta turi 

verstų jos 
kius tamp-

metropoli- I Išėjo iš restaurai 
su ne savo ap

siaustu
a.

vos išeivis

Lawrence Brown, 32 m., j 
■32 East Bellevue PI. vakar 
licijos buvo areštuotas UŽ 

ivinimosi svetimų drabu 
Kratant pas jį rasta dei 
apsiaustai.

Policijos žiniomis tas p 
tis nuduodavęs per klaidą 
sisiautęs kitų apsiaustais.

Atsakymas 
šelpti irlVukniuk Tamstos praneši: 
• ('gautas per vėlai, todėl nt

us! Karo

eta, negu

<urė savo 
apystovos
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Ir Toronto Liet. Darbininkai Dedasi ■
Prie Bendro Minėjimo 1 Gegužės

Mieste rengiama milžiniška 
demonstracija

NAUJIENOS, Chicago, UI
.-y ..... ....... :-------- _

DARBAI, ALGOS MONTREALE ŠIEK TIEK parlamentui statemento 

GERĖJA
■ !■ l M iiMgi.il ^■iiinUi 1^ i4»ihį 111 -----------

os De-

pa-Į Tuo klausimu smarkiai 
siginčyta ir valdyba už tai kai 

. :t kurių smarkiai buvo nupulta,
Bet Gyvenimo Sąlygos Darbininkams 'o ypač pirmininkas. Tačiau,

T

Lietuvos Demokratijai At- 
steigti Komitetas turė

tų informuoti 
...  . A..- •

Skaityta laiškas ir nuo Lie- 
tuvoje Demokratijai Atsteigt, 
Komiteto. Komitetas kviečiai 
dalyvauti bankiete gegužės 2| 
d, Nors musų kliubas buvo pa-| 
siuntęs delegatą į Glevelando^ 
Kongresą ir yra aukavęs ko-Ž 
mitetui, bet poras narių išėjo* 
prieš bet kokią paramą Lie^į 
tu vos demokratijai atsteigti. g

Man atrodo, kad tas drau-| 
gas ką nors ne taip suprantat 
Lietuvoje Demokratijai At-‘ 
steigti Komitetas turėtų paaiš-’ 
kinti apie savo darbus visiems, 
nes tas draugas jau ne pirmą, 
sykį draugijos susirinkimuose: 
kalba prieš Komiteto darbus. }

Kvieslys. J

nėramano nuomone, valdybo 
reikalo kaltinti dėlto, kdd tas

w r o ^Statymas niekam nebuvo Balandžio 11 <L M. L. Sūnų mas O jeigu ir buvo toki 
ir Dukterų Pašelpmės Draugi- £ymas 
jos susirinkime br. Motuzams - ■
buvo išreikšta širdinga padėka, j < 
Padėka priklausė ir p. Mažilio- Kliubas finahsiniai gerai 
hiuii kuris ( pirmiausiai filmų’ 
rodytojus rekomendavo šiai 
draugijai. 1,

Draugijų Veikimas
Tame pačiame susirinkime 

buvo svarstomas nuosavos sa
lės klausimas. Susirinkimas iš
rinko komitetą suradimui įvai
rių informacijų apie statymą. 
Nebusiu pranašu, ateitis paro
dys rezultatus. Bet? matyt, sun
ku bus salę pastatyti, nes tik 
pradėjus tartis tuoj kilo asme
niški užsipuldinėjimai.

P. Petronis.

Sunkėjabūti labai naudingi musų gyve
nime. Taigi, brangios sesės, 
meskime šalin visokius nesusi- ... x |
pratimus bei ambicijaš ir su šia 
Gegužės Pirmos ^švente sukur
kime vieną moterų j Šeimą ir 
dirbkime iš vien kdlturinį bei 
visuomenei naudingą darbą. Lai 
mus vaikai užaugę pasidžiaugs 
musų mokėjimu taikiai sugy
venti! Lai mus nuveikti darbai 
bus jiems pavyzdžiu eiti musų 
pramintais takais! Palikime 
jiems tą gražų pavyzdį! Tikiuo
si, kad supra’sime, jog gyventi 
ir dirbti vien tik sau yra neįdo
mu ir greitu laiku išrausime su 
šaknimis iš širdžių įsigyvenu
sią neapykantą, kuri taip tfug- 
do mums būti vieningoje drau
gystėje.

Šių metų Gegužės Pirmą To-’ 
ronto darbininkai ruošiasi mi
nėti labai entuziastiškai. Neat
silieka neprisidėję prie šios, 
šventės nei lietuviai, kurie iki 
šiol j Gegužės Pirmos šventę 
žiurėjo įvairiomis akimis ir dau
gumas nuo šios šventės stovėjo 
gana atokiai...

Bet, laikui bėgant, vis dau
giau ir daugiau darbininkų pra
deda suprasti vertę ir svarbą 
šios šventės. Sunkios, darbų va
landos už menką atlyginimą, ir 
nepavydėtinos gyvenimo sąly
gos, verčia kovoti prieš išnaudo
jimą — už geresnę a/teitį. Jie 
pamate, kad šis klausimas yra 
svarbus visiems darbininkams 
be skirtumo pažiūrų ir įsitiki
nimų. I

Tam tikras pirmos dienos 
Gegužės komitetas organizuoja 
milžinišką eiseną gatvėse, su į- 
vairių įvairiausiais obalsiais 
plakatuose. Tokio gausaus dar
bininkų pasirodymo gatvėse, 
-koks yra' numatomas šiemet, 
Torontas tikriausiai dar nebus

/ matęs. Tąja pat proga, po vi
sų demonstracijų, yra ruošia
mas įdomus paminėjimas su 
gražia programa, kuri atsibus 
vakare, 8 vai. Maple Leaf Gar- 
den stadione, ., ' •“ t'

Taigi,1 jei kam aplinkybės ne
leistų dalyvauti demonstracijo
se, tai vakare ruošiamame pro- 
grame būtinai turėtumėm 
lyvauti.

Butų gražu, kad prie 
šventės neatsiliktumėm nei 
moterys. Ji yra svarbi ir mums,’ 
nes mes taipgi esame 
vargstančiųjų ilgas 
tvankiose dirbtuvėse, 
naudoja dar daugiau, 
rus, mokėdami mažesnį atlygi
nimą už tą patį darbą — negu 
vyrams. Neretai šiandien pasi
taiko ir tokių, kurios ant savo 
menkų pečių nešdamos sunkią 
gyvenimo naštą, esame atsako- 
mingos net šeimų užlaikymu. 
Bet, kažkaip esame labai nuto
lę nuo Vienybės, bei užuojautos 
savo tarpe, neriša mus nei šis 
bendras atsipalaidojimas nuo 
sunkių sąlygų klausimas.

“Vargo Dukros”
Abelnai, moterų klausimu ne

same susirūpinę ir visai Šaltai, 
be atydos, f moterų vienybę 
žiūrime. Nors bendrai pažvel
gus esame visos lygios “vargo 
dukros,“ bet dėl tam tikrų am
bicijų, bei įsivaizdavimų — žiū
rime j savo seses iš aukštai, 
dažnai pasmerkdamos kitas už 
tai, ką sau pavėliname su di
džiausiu malonumu, šalinamės1 
vienos nuo kitų dėl menkos rū
šies nesusipratimų. Dažnai vie
ton užsistoti puolamą ar žemi
namą vyrų moterį, parodyti jai 
simpatiją bei užuojautą—gelbs
tint! dar labiau* ją pažeminti.

Praeitis mums daug parodė, 
jog be mus moterų, vieni vyrai 
nenuveikia gražių ir pavyzdin
gų darbų. Mes daug gero esa
me padarę. Tiek draugijų vei
kimuose, tiek visuomenės dar
buotėje esame reikalingos, ir 
dažnai paveda mums gana atsa- 
komingus darbus atlikti. Mes 
juos atliekame su noru ir pasi
šventimu.

Daugiau vienybės!
Reik tik mums daugiau tar- 

pusavės vienybės, o prie to mes 
tik pačios galime prieiti — be z Bet deja!... Nevisose šalyse Toronto, Ont

susiklausymo darbas dažnai yra 
tik prievartos darbas. Turime 
gražų būrį Toronte lietuvių mo
terų. Nors nesame aukštai iš
lavintos, bet nors ir paprastos 
liaudies sesės būdamos — turi
me savyje daug kilnių minčių 
bei sumanymų, kurių, vienybes 
stokos dėlei, nedrįstame pa
reikšti. Ir taip dingsta mintys 
bei sumanymai, kurie galėtų —O. I.

da-

šios
mes

narės tų 
valandas 
mus iš- 
negu vy-

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Torontiečiai Hamiltone me širdingą padėką, o taipgi 

laukiame hamiltoniečių pas mus 
atvažiuojant.

Smagi kelionė
Į Hamiltoną važiavom 

linksmai. Kaip jau minėjau, 26 
“asabos“ į busą susikimšom ir 
gan ankštokai , bet tas nekliu
dė visų gerai nuotaikai. Daina
vom visą kelią į Hamiltoną ir 
po vakarėlio, smagiai pasivaiši
nę SLA nario p. Buito namuo
se, kur visi nariai surengė 
mums tikrą puotą, apie 1:15 po

labai

TORONTO, ONT. — balan
džio 17 d. Toronto lietuvių, 
SLA 236 kp. vaidintojai, nariai 
ir simpatizatoriai, lankėsi Ha
miltone, svečiuos pas SLA 278 
kp. Viena partija vyko autobu
su, 26 suaugusių ir dviejų vai
kų; kiti gi nuvyko automobi
liais. Scenoje buvo pastatyti du 
veikalai: “Undynė,” trijų veik
smų drama ir vienaveiksmė ko
medija “Užšaldyta Dėdienė.”

Veikalai pasisekė gerai. Kiek 
teko kalbėtis su hamiltoniečiais,
visi patenkinti. Ypač komedija' pusiaunakčio, apleidom Hamil- 
visus prijuokino iki ašarų. Na, toną, vėl dainuodami visu ke- 
kurgi nebus juokinga, jeigu liu. Laike vaišių, malonų žodį 
Antanas Batkus vaidino — tas tarė 278 kp. pirm. p. Vilnonis; 
Toronto lietuvių genijališkas sekret. p., Krakąusįtąs ir į jų 
komedijantas. •

Netrukus tie du veikalai bus 
pastatyti Toronte. Patariu to- 
rontiečiams atsilankyti į tą SLA 
236 kp. parengimą ir pamatyti 
tuos du įdomius veikalus. Da
ta bus paskelbta vėliau.

kalbas atsakė Toronto SLA 236 
kp. pirm. V. Dagilis. Taipgi A. 
Frenkelis kalbėjo kaip organi- 
zatprius, ragindamas visus na
rius darbuotis organizacijos la
bui.

Valio Haniiltoniečiai!
Kad aprašyti hamiltoniečių 

vaišingumą, reiktų daUg, daug 
parašyti, bet manau, kad bus 
gan aišku, jeigu išsireikšiu, jog 
nuoširdžiau, maloniau ir gra
žiau — nieks negalėtų svečius 
priimti ir taip jais džiaugtis, 
kaip hamiltoniečiai priėmė to- 
rontiečius. Mes, torontiečiai, e- 
same labai patenkinti ir reiškia-

Ačiū!
Ačiū p. Taurinskui už malo

nų žodį. Tuo pačiu apgailestau
ju, kad tokiam gabiam kores
pondentui kaip p. Taurinskas-— 
bedarbė pastoja kelią jo nuola
tiniam bendradarbiavimui spau
doje. Linkiu, kad p. Taurinskas 
ko greičiausiu laiku susilauktų 
jo būklės pagerėjimo ir dažnai 
spaudoje jį matytumėm.

—Frances.

Gegužės Pirmoji
■ Nors švenčių turime įvairių 
įvairiausių per ištisus metus, 
bet jos visos neatstoja darbo 
kl’asei Pirmosios Gegužės šven
tės, kurią arti penkiasdešimts 

• metų atgal atkovojo darbo žmo
nės. Kaip matome, per šį laiko
tarpį, nors kartais labai sun
kiomis sąlygomis — milžiniškų 
laiųiėjimų pasiekė socializmas. 
Iš pagrindų liko pakeista dar
bininkų būklė ir kas kart vis 
arčiau prieiname laiką, kada so
cializmas galutinai patrauks į 
save liaudies daugumą ir visų 
darbo žmonių gyvenimą per
tvarkys savo principą dvasioje. 
Gegužės . Pirmoji yra pasaulio 
darbininkų kovos ir išsivadavi
mo šventė. Tą dieną visame pa
saulyje darbo masės demonst
ruoja už savo kasdieninius rei
kalavimus, už trumpesnės darbo 
valandas, ir už galutiną kovos 
tikslą — socialistinį visuome
nės surėdymą. Negali būti skai
dresnes išraiškos darbo masių 
kaip šioji šventė, kurioje mili
jonai susirinkę po raudona vė
liava skelbia naują skaistų dar
bo pasaulį, kur nebus išnaudo
jimų, nei pavergtųjų.

darbininkai turi teisę džiaugtis 
šiaja švente... Yra šalių, kur 
darbininkams burnds užčiaup
tos. Kur krašto nesiklausę 
smurtininkai prekiauja darbi
ninkų ir valstiečių krauju. Tai 
yra šalys, kur šiandien dar vie
špatauja diktatūra. Sunki ir 
varginga kova dar laukia tų ša
lių darbo klasės, bet vieningai 
stojant ginti savo Reikalus nuo 
užgrobikų pasikėsinimų, jie ko
vą laimės.

Gegužės pirmoji tebūnie vi
siems pavergtiems darbo žmo
nėms paraginimas kuogreičiau- 
siai atsipalaidoti iįuo budelių 
gaujų. Tejungia visus darbe 
žmones vienas tikslas — nu
versti kruvinų diktatorių vieš
patavimą. Todėl, ir mes darbi- 

f t

ninkai, gyvendami laisvesnėse
šalyse Gegužes Pirmąją demon
struokime! Prieš brolžudišką

• ' ‘ ; į ' / ' ' l-5' ' ;
kovą darbininkų tarpe! Už so- 
cialistinę vienybę proletarų kla
sinio judėjimo! Prieš fašizmą!

Už taiką ir demokratiją!
—Rūta.

MONTREAL, CANADA. — 
Šiuo laikotarpiu Montrealo sun
kesnės geležinės pramęnės dar
bai šiek-tiek pakilo. Atleisti 
darbininkai po vieną vėl pri
imami į darbus, nors dar tokių 
nuošimtis yra mažas. Bendrai, 
pramonė .šiek-tiek kyla, bet kaip' 
ilgai tas darbininkų “aukis” 
tęsis dar nežinia. Kai kurios 
pramonės šiek-tiek pakėlė dar
bininkams algas, apie 5%.

Mažai darbai pagerėjo, ma
žai atlyginimas( padidėjo, o jau 
gyvenimo sąlygos pasunkėjo, 
šiais metais Montrealyje nuo
mos jau pakilo 10%. Maistas 
kaip duona, mėsa, sviestas ir 
šiaip valgomi produktai, bran
gesnis. Bėgyje paskutinių dvie
jų savaičių kainos pakilo apie 
5% ir vis dar kyla. Kitos gy
venimo reikmenys, kaip geležis, 
medis ir namų inventoriai pa
brango apie 15%. Darbinin
kams reikėtų reikalauti geres
nių gyvenimo sąlygų iš darbda
vių. Reikia ieškoti kokių nors 
priemonių kovai.

Potvynis
šiais metais Montrea’yje per 

žiemą sniego visai mažai tesi
matė, bet po Velykų gerokai 
pasnigo. Bet neužilgo po to už
ėjo smarkus lietus ir lijo per 
40 valandų. Susidarė nemažai 
vandens. Neprižiūrimi Montrea
lo kanalizacijos vamzdžiai užsi
kimšo ir kai kuriose miesto da
lyse patvino. Kai kur vanduo 
buvo trjų pttdų gilumo. Gatve- 
kariai, automobiliai, net ir 
traukiniai negalėjo vaikščioti, 
žemesnėse vietose skiepai buvo 
užlieti. Vanduo padarė daug 
nuostolių * kol buvo surastos 
priemonės pagalbai.

■■y f

Lietuviški Spalvuoti 
Filmai Montreale

čia su judamais paveikslais 
iš Lietuvos lankėsi du broliai 
Motužai. Jie rodė filmus per 
tris dienas. Į Montrealą juos 
atkvietė M. L. Sūnų ir Duktė? 
rų Pašelpinė Draugija. Apie 
programą ir vaizdus neminė
siu, nes Torontiečiai “Naujie
nose” jau apie*tai rašė. Antro 
sykio to kartoti nėra reikalo. 
Bet bendrai imant, visų srovių 
montrealiečiams paveikslai pa
tiko.

Montrealiečiai laukia, kad 
dar kada nors atsikvietus bro
lius Motuzus SU naujai traukto
mis filmomis.

Filmų pamatyti atsilankė 
apie 2,000 lietuvių. Br. ! 
zams priklauso, kreditas už jų 
atsilankymą ir jų gabumus.

žino- 
k įsta

tai kodėl Apdraudos 
’, Departamentas nepranešė i.

i stovi
jaudą, 

Kliubas 
stovi, 
turto 

kliubo 
vesta-

Nutarta apmokėti pa 
ikad apginus čarteri. 
gana gerai finansiniai 
fNfltių turi apie 130, o 
virš $3,000.00. Ačiū 
valdybai, kad pinigų ne 
Vo už nuošimčius.
I Paskui, buvo perskaitytas ir 

Radioapsvarstytas Vilnies
Rliubo laiškas, kuriuo įdiubas 
užprašomas dalyvauti 
konteste. Laiškas buvo 
tas ir nutarta palikti 
liuosą norą.

dainų 
priim- 
pagal

Remkite tuos, kurie" 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

Ir Vėl Mirė Vienas 
Liet. Darb. Dr-jos 

Narys
NorsTORONTO, ONT. 

mirtis yra nelaukiama viešnia, 
bet jai pasibeldus į duris, ne- 
begelbsti* jokie maldavimai. To
kių mirties aukų lietuvių'L. D. 
paš. draugijoje neseniai buvo 
antra šįmet.

Mirtis išnešė iš draug. narį 
Drakovą. Nors minimąs narys 
nebuvo lietuvis, vienok ilgus 
metus su lietuviais draug. pri
klausė. f

Kaip paaiškėjo paskutiniu 
laiku, Drakovas gana sunkiose 
sąlygose gyveno, kad net laido
jimu prisėjo rūpintis L, D. 
Dr-jos komitetui. Jei nebūtų 
priklaūsęs prie draugijos, gal 
nieks nebūtų nei žinojęs i kas ir 
kaip, jį palaidojo. Panašus atsi- 

,! tikimai parodo, kaip yra klai-
dingą neprigųlėti prie pašalpi- 
nių draugijų, kurios ištikus ne
laimei rupįnasi kaip giminės.

—O. L

CHICAUOS
ŽINIOS

Garfield Parko Pa 
šalpinio Kliubo Gy 

vas Susirinkimas
Labai kaltino pirmininką už 

nepadavimą statemento

GARFIELD PARK. — Ba- 
landžįo 11 d. įvyko Garfield 
Parko Pašalpinio Kliubo susi
rinkimas. Iš visų klausimų 
'svarbiausiai buvo neišpildymas

SPECIALIAI
ŠIA 

SAVAITĘ 
HOUSEHOLD

KYBANTI MALEVA 98$
98$
98$

4 VALANDŲ
VARNAIS .........

FLAT SIENOMS
MALEVA ...........

VARMSIO VALYTOJAS—Ge
ras vųrhlMpi ar matavai nu
valyti. Specialiai ui

ŠEPUČIAI, 4 colių, grynai juo
dų Šerių malevotl 
Šepečiai, Kiekvienas

[ATDARA KĖ’rVlRT., SKŠT. VAkXRAtŠ|

W M* j jm ar iC ~

W
ONE COAT ENAMELIS dar
bui viduj. TirStas; daug pa- 
deugi^H; ilgai laikąs. Išdžiūva 
per skaisčiai žybčda-
inas. $2.75 vertas 8 ChC 
už galioną ____

BALTAS SHRLLAC, lOOOį, 
TYRĄS <1.59
Galionas _____ .......

85c vcriFs 50c—Skryhy Ma
tavai 1 kvorta juodos skrynų 
inalevos ir 2 coli y šepetys ir 

........  50^
■SIENŲ POI’IEROS VALYTO
JAS, taipgi vartojainas kalci- 

i mainui ta langų uždangoms
-.. 3 už 23$

I »

Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.
Šimtai dailių raštų. Rolei

120c, 15c, 10c ir 5c
SIENŲ POI’IERA NUTRI- 

MUOJAMA UŽ DYKĄ 
MES PRISTATOM

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26th Street 

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė.

8k

MASTER WIN»0W SHADE CO
Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET ---------------- “ ‘

S. J. Vondrak

(ARTI WQOD ST.)

VIRTUVĖS TELEFONAS 
KAŠTUOJA MAŽAI-SUTAU- 

PINA DAUG ŽINKSNIŲ- 
DAUG LAIKO

ūsų virtuvėj kaštuoja tik 
L s leidžia jums ' pašaukti 
mus neinant į kitą namo

keletą 
ar at- 
dalj—

Šaka telefono . 
centų dienai, 
sakyti pašauki
taigi kalbėkite^ su draugėmis ar krautuvėmis 
ir kartu dabokite maistą, kutų verdate pietums. 
Mes noriai suteiksime jums pilnas , 
informacijas ąpie jos pafankumą. (į 
Tik pašaukite musų Biznio Ofisą.

LkicA^oj, Šaukite Official 7100

ILLINOIS BELL TELEPHONE

NATIONAL 
MOTOR CAR 

COMPANY

COMPANY

NAUJI NATIONAL 
MOTOR CAR 

COMPANY

1937
FORDS

4-Durį Tudors, Coupes
Kai kurie įrengti su skryniomis, 
Radijomįs, Šildytuvais ir Baltais

Taip Pigiai, S 
kaip

Su 
pristatymu

$100 |mokėt—$25 Mėnesiui
NATIONAL MOTOR CAR CO

STUDEBAKER NEW CAR SALES
6201 South Western Avenue

iiMgi.il
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Olgos Rypkevičiutės. 
Gimtadienis

šeštadienį, balandžio 17 die
nos vakare, įvyko gimtadienio 
paminėjimai p-lės Olgos Ryp
kevičiutės, “Naujienų” mene- 
džeriaus Antano Rypkevičiauš 
dukters.

Dalyvavo didokas būrys jos 
amžiaus, mergaičių ir bernai
čių. Dalis jų buvo “Bijūnėlio”, 
Northsaidės jaunuolių draUgi- 

■ jėlės, nariai. Dalyvavo ir “Bi
jūnėlio” mokytoja, Onuks Ske- 
veriutė.

P-nios Rypkevičienės rūpes
čiu buvo patiekta jaunuoliams 
puošni vakarienė. Ant didelid 
gimtadienio “kėkso” buvo Už
degtos 12 žvakučių, reiškia, 
kad p-lei Olgai tik 12-tas gim
tadienis. Jos, artimieji ir gimi
naičiai įteikė dovanų. P-lė Olga 
atrodė tikrai patenkinta gimta
dienio parengimu.

—Niekutis.

Sulaužė 
kojos kaulą

Tūlas laikas atgal Mr. Shu- 
makui, 3146 So. Union Avė., 
bedirbant šapoje, didelis gele
žies gabalas užkritęs ant jo ko
jos pėdos suaižė kaulų. Mr. Shu- 
makui teko išbūti apcementuo- 
ta kojos pėda apie mėnešį lai
ko, bet šiomis dienomis gydy
tojas paliuosavo jam pėdą ir 
greit jis tikisi galėsiąs vėl dirb
ti.

Operacija
Praeitą savaitę, penktadienį, 

Mr. Mickevičiui, 3620 So. Par- 
nell Avė. buvo padaryta lengva 
operacija Cook County ligoni
nėj. Dabar jis guli namie.

—Niekutis.

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

Bernard Rybikausk:s, 25, su 
Alice La m bert, ,20.

John Dunkel, 21, su Jeanettes
Sanofsky, 18.

Lars Jensen, 30, su Aldona
Shukis, 28.

Walter Sutor, 21, su Valerą
Vaičkus, 21.
Everett HilI, 23, su Anna Lytis, 
22.

Felix Linauskas, 26, su An
na Šilkas, 23,

Užvedė divorsų 
bylas

Frank Zeman prieš Marie Ze-
man. ,

Christina Yodowalkis prieš 
Lcuis Yodowalkis.

Marie Rimeika prieš Paul Ri
meika.

Gavo 
divorsą

James Cikorus nuo Della Ci- 
korus.

Vincas Uždavinys 
Išvažiavo

Vincas Uždavinys, Vilniaus 
Vadavimo Komiteto atstovai iš 
Kauno vakar atsisveikino su 
“Naujienų” redaktorium P. Gri
gaičiu ir išvyko į rytines vals
tijas. Darbuotę Vilniaus nau
dai Chicagoje ir vakaruose jau 
užbaigė.

Pervažiavęs rytines valstijas, 
pradedant Ohio ir baigiant New 
Yorku, p. Uždavinys gegužės 23 
d. išplauks Lietuvon.

Sugrįžo iš Hot Springs, 
Arkansas

ROSELAND. — Iš Hot 
Springs, Arkansas, sugrįžo p-ia 
Stella Blabas, gyv. 10715 So. 
Michigan avė., ir jos motina 
Anna Dambrauskas. Hot 
Springs jos paviešėjo apie po
rą savaičių. Tenai jos turėju
sios tikrai good time.
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Lietuvoje)

VALDININKAMS
(MUsų

Lietuvos valdininkija, ypač 
žemesnių kategorijų, gavo labai 
mažutes algas. Be to, ūkiškiems 
negalavimams prisidėjus ir tos 
algos buvo gerokai apkarpytos. 
Dabar maisto produktams pra
dėjus brangti ir kitoms namų 
apyvokos reikmenims kainoms 
pakilus, tikrai buvo sunku iš tų 
mažučių algų; verstis.

štai nuo šių metų balandžio 
1 dienos šitos valdininkų algos 
bent kiek padidintos. Nepagrin- 
dinai jos kaipo tokios padidin
tos, bet tik jų priedai, tai yra 
tie priedai, kurie demokratinių 
vyriausybių buvo įvesti ir ūkiš
kiems sunkumams užėjus tau
tiškos vyriausybes buvo laiki
nai sustabdyti mokėti. Lietu
vos valdininkai seniau gaudavo 
taip vadinamus vaikų priedus. 
Už kiekvieną šeimoje vaiką bu
vo mokama po dvidešimt litų 
iki jie sulaukdavo keturiolikos 
metų. Socialine prasme tai bu
vo visai teisingas priedas. Da
bar šitie vaikų priedai vėl grą
žinti, bet bent kiek sumažinto
je normoje. Už vieną vaiką bus 
mokama dešimt litų per mene
sį, už du po penkioliką ir dau
giau po dvidešimt litų kiekvie
nam.

Be to, grąžinti taip vadinami 
trimečių priedai. Kas trys me-

P-ia Stella Blabas yra taver
nos bizny, yra' rimto ir draugiš
ko budo. Abu pp. Blabai yra ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai ir Naujienų skaitytojai.

Senas Petras.

-Į--IĮ..-.

NAUJIENOS, Chicago, m.
... ----------------------------

Uždarytas žydų kny
gynas Vilniuje

Vilniuje užda-

•i’ .‘Zr •’ »'

. 1 tai ištarnavus pagrindinė alga 
penkiais procentais pakeliama.

Taigi, šitas valdininkų, algų 
padidinimas, kad ir nėra pagrin
dinis bet vis dėlto eiliniams val
dininkams jau žymi parama. A- 
pytikriai eilinio valdininko vi
dutine alga' siekė dviejų šimtų 
litų per mėnesį. Ankštesnių 
valdininkų vidutine alga nepra
nešė keturių, šimtų litij. Depar
tamentų direktoriai daugumoje 
be jokių priedų, gaudavo aštuo
nis šimtus litų per mėnesį ir iš 
šitos sumos dar būdavo atskai
toma biudžetui subalansuoti, 
kuri suma pranešdavo per šim
tą litų. Tai net aukštesnių ka
tegorijų, išskyrus tuos, kurie 
gauna visokius priedus, valdi
ninkų alga nebuvo didelė.

Bet iš aukštesnių valdininkų 
be pagrindinės algos gaudavo 
dar visokius priedus, kaip štai 
už įvairius posėdžius, asmeni
nius priedus ir itaip toliau. 
Prieš šiuos valdininkų asmeni
nius priedus buvo vedama tyli 
pačių valdininkų tarpę kova, 
bet viskas pasilieka ir toliau, 
kaip iki šiol buvo, šie visokie 
priedai, įvairiais pavadinimais 
vadinami, kartais kaip kam 
pagrindinę jo algą keleriopai 
praneša.

šitas valdininkams algų pakė
limas nebuvo nelauktas, — jau 
apie tai seniai buvo kalbama ir 
buvo manyta, kad tas pakėli
mas bus žymiai didesnis. Bu
vo tikėtasi, kad bus panaikin
tas išskaičiavimas biudžetui su
balansuoti.

VILNIUS.
rytas žydų knygynas, kurio va
dovybė kaltinama komunistiniu 
veikimu.

-------------------------------------------- ---------------------------

Kaip veikia Ciceros 
Lietuvių Namų Sav, 

Politikos Kliubas

ti pigiau. Visi svečiai ga 
rožę dykai.

Adv. Tumavick laimėjimas

Trečiadienis, bai. 21, 1937 — - —f -
1S po

LIETUVOS MIŠKUO 
SE DIRBA 28,000

Dirba neatlaidžiai, kad page
rinti lietuvių gyvenimo sąly
gas

Suvirinkime 
kliubo legalis patarėjas 
N. Tumavick. 
kalbėti p.

Su artėjančiu pavasariu Lie
tuvoje baigiasi it miško dar
bų sezonas; Kai kuriose urė
dijose miško kirtimo darbai 
jau baigti. Kasmet būdavo ūki
škų budu pagaminama apie 1,- 
400,000 kietmetetių miško, 
šiemet miško medžiagos bus 
daugiau4 pagaminta, Dėt kerta
ma apie 2,700,000 kietihete- 
rių. i

Prie miško kirtiino, gamy
bos ir išvežimo gauna darbo 
daug darbininkų. Prie gamy
bos su piuklais ir kirviais šią 
žiemą miškuose ditbo apie 11,- 
000 darbininkų, o prie išveži
mo apie i 17,000 darbininkų. 
Miškuose daugiausia dirba kai
mų darbininkai ir smulkieji 
ūkininkai. Už miško kirtimą 
ir kitus gamybos darbus bus 
išmokėta apie 2 milijonus li
tų, o už išvežimą apie 3 mil. 
litų. Be to, miško medžiagos 
plukdymui bus išleista apie 
800,000 litų. Tuo1 būdu šiemet 
darbininkai prie miško darbų 
uždirbs apie 6 milijonus litų. 
Darbininkams atlyginimas miš
kuose padidintas. Vieiias dar
bininkas miškuose prie gamy
bos per dieną vidutiniai už
dirba 3-5 litus, o prie sudėtin
gesnių darbų ir iki 8-10 litų. 
Prie miško išvežimo su ark
liu ir vežimu per, dieną uždir
ba 10-12 litų. '

CICERO.
’Liuosybės svetainėje atsibuvo 
Lietuvių Namų Savininkų Po
litikos Kliubo susirinkimas.

1 Susirinkimas kad ir neskait
lingas, bet buvo gyvas, šis lai
kas namų savininkams yra di
delio darbymečio laikas, tai ir 
bus to neskaitlingo atsilanky- 
'mo priežastis.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad kliubas 
veikia savo narių 
lietuvių gyvenimo 
ripimo reikalams.
džio 19 įvykęs toj pačioj sve
tainėje kliubo susirinkimas ap
svarstė kas daryti su aukšto
mis vandens bilomis ir išnešė 
rezoliuciją, reikalaujančią iš 
Miesto Valdybos sumažinti 
vandens bilas arba pertvarky
ti Vandens Skyrių taip, kad 
butų galima jo išlaikymo iš
laidas sumažinti.

- Balandžio 13 'd.

neatlaidžiai 
ir apylinkės 
sąlygų page- 
štai, balan-

dalyvavę ir 
adv.

Pakviestais pa- 
Tumavick pasakė, 

kad jo atsilankymo tikslas yra 
padėkuoti kliubui už pu 
mą jo kandidatūros. Jis 
kė, kad “Mano laimejima^ yra 
kliubo ir bendrai visų lietuvių 
laimėjimas.” /

Padėkojęs kliubui, pakvietė 
visus j Laimėjimo Alaus Pa- 
rę, kuris įvyko balandž 
d., Liuosybės svetainėje, 
susirinkimo dar ilgoką 
užsitęsė visų pasikalbėjinjiai su 
jau mokyklų atstovu4 adv 
bert Tumavick ateities 
mų

rėmi- 
pasa-

io 16
Po 

laiką

Nor- 
rinki-

reikalais.
Ten bt vęs.

Tsb

LAŠINIAI Iš LIETUVOS
Kumpiai, Palcndvitsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai i A Lietuvos, Parduodam ir krautu
vėms TVholesale:

BALTIC ŪMPORT CO, 
805 West .loth -Stieet 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 3555

..........’n

co,

paskutinės 2 Dienos 
Sovietų Rusijos Vėliausia Pažiba 

“Didesnis Prižadas” 
Rusti kalba—Angliškos Antraštės■ Rusų kalba—AnfrliAkoB Antraštės

PRADEDANT PENKTADIENIU

“Revoliucionieriai”
(Rusijos Revdliueijo's Giminias)

SONOTONE y » E.
/ Arti Wabash

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $ -f
Sąlygos I ŠAVAITĘ ■

~Dft._O’c6NNELV
135 SO. STATE ST.

6380 N. Clark St. 1 7C0 Maflilon 8t.
4019 Broadway flrigo Cottage Grova
31.38 Lincoln Av. 4fo2 Madison St.
2807 Mihvaukee Av. 6204 S. Halsted St. 
4002 Irvlng Park 3234 MadlSon St. 
EVES. TJLL 9 — CLOSED SUNDAY 
- *•   —-.................-   ,-1 - . - -L--. - L

PASARGA
Pirm negu pirksit inftlevas ir ki
tas reikmenis atlaiikyklt ilidžiausla 
Šios rųšies krautuvę CliicagoJ, par- 
duoHnnėių tuksiančius galionų stan
dartiniu

MALEVU
, IR VARNIŠIO NUO 1/3

V2
IKI

No. 4359 — AUGESNEI MOTEREI ŠAUNI SUKNELĖ. Joje ižro- 
dysite plonutė ir graži. Ji dailiai sukirpta ir specialiai pritaikinta, kad 
suploninti juosmenį ir žemiau. Sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36,1 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę. ' Tėtijj2.38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No..............

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

PIGIAU REGULIARĖŠ KAINOS 

čia g-eriauslos malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiauBioa kitur. 
Atminkite-—tik čia—-jus galit gau
ti TIKROS išdirbyatėB, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
gara’ntija: "Kiekvienas kostUmerls 
turi būti patenkintas.”

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

Langams Stiklas už % Kainos

Paint Exchang,e
2000 Wilwaukee Avė. 
6836 S. Halsted St.
22447 Elston Avė.

Skyrius: Kenosha, Wis.
Vis! Telefonai ARMITAGE 1440

Williams trim Varnlsh 
vertės, Musų 95£ 
galionu Trini $1.25

Galionas ----------
vertės visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50 
vertės Fiat 
Paint ________ ... 4*

tuves su Silvestru. Tokiu pui
kiu finalu džiaugėsi ne tik Ma
kalai, bet visi. svečiai ir sykiu? 
su jais visi radio klausytojai.

Kiti puikus Budriko radio 
programai būna ketvergais iš 
stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro. Klausysimės.

. Kazys.

Sį Vakarą

Klausykitės
SOPHIE

Balandžio 5 dieną turėjęs 
įvykti valdininkų susirinkimas 
neįvyko, todėl nebuvo dar 
įteikta ir rezoliucija.

[ Nori pašalinti automobilių 
laikymą gatvėse

Balandžio 8 d. buvo sušauk
tas nepaprastas susirinkimas 
ir svarstyta politiniai reikalai. » • . Z'Tai buvo prieš pat Mokyklos . 
Tarybos rinkimus. Ieškota bu-1 
dai ir prieita išvados kaip pa
remti į tos tarybos, narius kan
didatą adv. p. Norbert Tuma
vick. Kitas buvo įdomus nuta
rimas, tai, pareikalavimas su
dėti daugiau lempų Cicero 
Avė., 16 gat., ' 52 Avė., Roose- 
velt gat., toliau, kad butų pa
šalinta automobilių laikymas 
gatvėse, jei nevartojami. w

Taigi, kaip matosi, kliubas 
turi pilnas rankas cįarbo, dar
buojasi sušilęs. Sekė ir pramo
gų komisijos pranešimas. Pa
aiškinta, kad kliubo gegužinis’ 
šokis atsibus gegužės 1 dieną, 
Liuosybės svetainėje. Pradžia 
7:30 vai. vak. Bus gera orkes
trą, įžanga 35c. Tikietai pas

BUDRIKO PROGRAMAS;
ALDONOS VESTUVES

BARČUS
Pereitą sekmadienį iš sto

ties WCFL nuo 7:30 vai. vaka
ro teko klausytis gražaufe Bu
drike radio programo.

Ypatingai gilų įspūdį pada
rė Makalų drama, Aldonos ves
tuvių ceremonija. Pagalins, po 
ilgų, audringų pergyvenimų, 
įvyko laimingos Aldonos ves

9:30 P. M.

Stotis WSBC
1080 K.

Wm. A. Lewis
Naujų Įvairenybių 

Valandoj

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
GAMTA

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
J yra sudaryta iš parinktų gydymo 

lapų, žolių, šaknų, sėklų
TURI GERĄ SKOSų—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS (j. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 691h Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

ARBATA
Ji gydymo ypatybes turinčių 

lj ir gėlių.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima t 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.

I

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’/2 jardus už $10.00

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Salutaras Drug* and 
Chemical Co.

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

639 West 18th Street 
CHICAGO, LLL.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
načija ir gydymas. Ligoninės gydy- 

Raudongyslės 
r ir vari-

stu-

maš arba namuose. 
»-vdyma8 įšvirkštimu, kyla 
jose veins.

DOUGLAS PARK HOSPlfAL ♦ 
1900 South Kedzie Averiue 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS'

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

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

■ J

Garsinkitės “N-nose’

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. VVESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilemnn’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET .

Joe Amelianovich

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI, 
1858 Weat Pershing Rd.

■
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Bilietai Operai 
“MEILĖS 
ELEKSYRAS”

................. wi

“Meilės Eleksyras” — 2 
tų opera, 
džio ■ 25, 
Monroe ir Michigan avenue 
(užpakalyje Art Institute). 
Stato Chicagos Lietuvių cho
ras “Pirmyn”.)

Bilietai yra 75c, $1.00 ir 
$1.50.

ak- 
sekmądienj, balan- 

Goodman Theatre, 
ir Michigan 

Art

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1987 METAMS: Ą. Sųdentas 

—Pirm,, 10036 So.-Štate Si.; Jo
nas Žukauskis — vice-plrm.; F« 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena- Sųdentas—Ką- 
sierius; Kasos globėjai P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. černaųskas, A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
Nauiienų B-vės šėr. atstovas —ž* 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirma penkta- 

. dieni, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

m 'ii jį »»'.■>> 1 „'vnusyT'į'Frji'La i m

Bernice Keher, 5332 South Long 
Ąve.-r-Protokolų raštiĮiinkę; Wal- 
ter Sharfca, 4635 Šo. Washtenąw 
Avė., tel, Ląfąyettę 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnįs, 
3888 So. Kedzie Avė.—Kąsierką; 
Helert dbapute, 4408 S. Ąlbany 
Avė.—Kont. raštininkė! Leonas 
Kllmavičią, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Striko^ 
4645 §0. Ashląnd Ąve.į tej. Bou- 
levarcį 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 Nąrth 
Deąrborn Rt-., tel. Centrą! 4410— 
Patarėjas; Kazys Yuipgon, 1614 
So. 49th Avė., 'Cicerą,

nuo 2 iki

187 North

III,—Ligo

7 '

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.

Progress Furniture Com- 
pany, 3222 South Halsted st.

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

Pas WaJter Neffą, 2435 So. 
Leavitt Street.

Pirkitės bilietus iš anksto. 
Visos vietos rezervuotos.

— Rengėjai.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanicą Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas, 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia —; 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 8400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leųdans- 
kas—maršalka, 3180 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
si pirmą trečiadieni, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis—pirm., 8430 South 
Morgan St.; a. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6185 So. Rockwell 
Bt.; P. Kilhs—nut. rašt., 8847 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi- 
imiKas, 2603 Vvest 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt,; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čįus—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
cią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

nįų lankytojas; Steponas Napkis, 
4853 So. Talman Avė.—Ligonįų 
lauk, ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesiąn 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
8140 40th PI- — Biznio pirm-; 
Juozapas Bendokaitis, | 3116 So. 
Halsted St. Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, t>3Į0 W, 61st 
St.-—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibųną. kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį lg vąl. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd g>t., Chįęągo, IĮR Sąpsįp, yp- 
sario ir kovo mėp- mokesčiai pvL 
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo 11 vai. išĮ

■ ’
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“LIETUVA” BENO VAlČYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—^pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F, 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, 111.; J. 
BALAKAS—nut. rašt,, 1482 So. 
50th Court, Cicero, III, J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So, 50th Ct, 
Cicero, Ilt; K, Jenušariskas —ka
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi- 
cago, III.; Ęris Reksnis — kasos 
Globėjas, 4455 So. Fairfield Avė,, 
Chicago, Į1Į,; L, Jęsęviče—kasos 
globėjas, 4624 So. gulina St, 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Ąve., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

■ l-l l'» XII 11 'U'.l '.M k'..-

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VĄ AMERIKOJE No, 1 VALDYBA 
1937 METAMS; Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicągo, Įllv tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St, Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shįng Road, Chicago, 111.; Mrs. 
Šhridulienė-Sevėria —finansų raš
tininkas, 1.583 So, 49th Avp„ Cice
ro, Įll.; MYs. Mątuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; "Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, IR.; Petras 
Tuskiėvicz — maršalka, 6939 Sq. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Kacipsken
ir Mrs* Užespa ir Mr. Czesną, Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį, nuo pirmos 
valandos, Ąptano Czespoš svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (TeL 
BoulevarJ 4552)?j Chicago, Iii.

y')*"»»i" t11 ■■/■'ĮU'fJ ■" .............. .

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

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stevvart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Allęiiuniene; Pagelbininke—^Tose- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edwayd Blųmas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Jpsephįne Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnąs; Maršalka—F. Žukauskas.

mėnesis ketvirtą sekmadieni, 1 v. 
po pietų, Hollywood sve tinėje, 
2417 West 43rd St, Chicrgo, III.
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PIKNIKAS

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. VVestern Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komepsky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 8159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rast., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Petcr Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Bep. Ją- 

J kaitis. fe A i I,

21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL- 
UYBa 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— presicient, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 193b Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—seerę- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M, 
joankevicius—treasurer.

BOARD O F D1RECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz- 
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius, Joseph Gudjonis, An
ton Kontrym, ? M. Bankevicius, 
Martin Cesnąvipiug, ; Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas, Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
Vv. Chernauckas.

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vįce pirpi., Ant. 
Zellon, 7132 So, Raciųc Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Baltutis, 2627 
Gladys Avė,; Fin, rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So, Wąlląęę St.; Iž
dininkas—Mik. Bankeylcins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
petey Lapenas, 724 Wį. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1988 Canalport Avė.

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

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

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpimame lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

GALFIĖLD PAllK LIETUVIŲ V# 
KŲ IR MOTERŲ PAŠALPIN10 
KlIUBO VALDYBA 1937 METAMS

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka
tula; iNUtarimų rašt 
sxas; Ko n t. rašt.-

-M. Medalin- 
•V. Manikas; 

Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius--M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas-—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka —- A. Kuzi imas; 
Daktaras-Kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
untią nedeldienį JLavvler Hali, 39?9 
W. Madison streei.

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1987 METAMS: 

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. Tąšt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. Rachųpąs—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Narkis — 
korespondentas, Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3183 Sputh 
Ųalstcd St., rez. Tel. Hemlock 
2874—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3188 So, Halsted «t., 12 vai. 
dieną,

P

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

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice^pirm* —* Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3827 Le Moyne 
St. Tęl. Spąųlding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Bogeys, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel
bininkas — Stasys* Jokųbąuskas, 
1516 No, Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wąbansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalką—Jonąs Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4889 Winnemąc 
Ąve. Sųsirinkimų§ laikome kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepųl.

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 MĘTŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė,; A. JinaviČia—pirm, pagelb., 
3852 S0. Califomia Avė.; Sophie 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 

mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Ėrances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R, Šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avej William Putris 

•—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas

CLASSIFIEDADS
......JI.) ... ........      /

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTS

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

BRIDGEPORT ROOFING OQ 
3216 So. Halsted Street

Furniture rixtures
Rc'iandai-Itaisal

CALUMET GROVE

GEGUŽES 23, 193” M

• COAL

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų,
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesaie kainomis.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................................. $5.75
$6.0
$6.0(
$4.71

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytąmis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Vartoti Automobiliai

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

PRISTATYMAS MIESTE1 IR

TON.
TON.
TON.
TON.

1934 — FORD COACH geram pa
dėjime. $265.00.

NEWBERRY MOTORS,
1025 N. Clark Street. ,

Tel
TATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

KEDZIE 38
4 DURŲ SEDAN MARM0N-R00- 
SEVELT labai gerame stovyje, su 6 
naujais tairąis. Parduosiu pigiai, nes 
negaliu draivyti. 827 West 34 th PI. 
1 lubos iš užpakalio.

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

Juozas J. Kaunas, 3229 S, Litua
nicą Aye., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininkas ‘— Stasys Bagužas* 
3204 So. Lituanica Ave<, Chicago, 
III.; Finansų rdšt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 38rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge-:. 
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas •—Antanas 
Povilionis, 3108 So. HalstpdoSt., 
Chicągp, Įll.; Korespondentas — 

-Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadieni po pirmo, kas 
mėnesi Mildos*’Svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai/, po pietų. Chi
cago, IU

LOVEIKIS ^legra^uT8 liVlIfelllIV Visas Pasaulio 
■ r .. ...... . .................... Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pągrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. po ULE v ĄR D 7314

Urba Floyver Shoppeg
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— ■

Bankietams—Laidotuvėms— B
Papuošimams, ,

4180 Aręhęr Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

k
CLASSIFIEDADS r arms for Sale

Ūkiai Pardavimui

Help VVanied—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS APYSENI 
gus padirbti apie namus. Ąliss M. 
Lavine, 88 and Archer Avė., 
Springs.

PARSIDUODA

FARMA
S žmo-

Willow

REIKALINGAS JAUNAS paty
ręs grocery derk. 3631 So. Halsted 
Street.

PORTERIS REIKALINGAS. Tu
rės padėti prie baro dirbti.

5617 West 63rd Placė.

DIV1DENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS. 

Kiekvienų asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
toan Corporation, Wash- 
Ingtųn, D, C.
D J/ informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO 

FEDERAL. SAVINGS AND 
L.OAN ĄSSOCIATION OF 

CHICAGO. .
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1987 METAMS; j, Butą —pirmi

ninkas, 3267 So, Halsted fit; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb,, 3427 S. 
Halsted St.; S, KųneyiČįa — nut. 
raštininkas, 8220 So. Uniop Avė.; 
F, Kasparas r— fjn. paštininkas, 
8534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
Čia — kontrolės raštininkas, 812 
West 38rd St.; J. Balčiūnas—ka
sierius, 8200 So, Lowe Ąve, f J. 
Malinauskas — Apekupaa kasos, 
6551 gp. California Ava.) F* Ku
nevičia — Apekupas k»sos, 3201 
Green St.: K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 8806 So, Union Ąve.; 
Laiką susirinkimus kas mėnesį 

’ pirmą penktadienį, 7:80 vai, vak.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
8188 So. Halsted St.

LIETUVIU KEISTUČIO FĄŠEL- 
PO8 KLIUBO NAUJA 1987 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitįs, 7244 S, Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs.

60 AKERIŲ;

Wisconsin Valstijoj;
pusė mylios nuo miestelio; 5 
kambarių namas; barnė; viš- 
tininkas; visa aptverta; 35 
dirbamos, kita ganykla; gera 
žemė.

Pardavimo priežastis — se
natvė. Galima pirklį lengvais 
išmokėjimais. Parsiduoda už 
$W bc gyvulių.

Lauri

^ICIAL pf 12 WARP, Chicago, 
, valdyba 1937 mętąms: Pir
ininkas—J. Svitoriūs? 263C

Uvęs,

ų

po pietų, 1987 m., sujaukus 
puses amž,, į.
Siąulių apskr;, Pakapės parap.,
Pašiaušės kaime, ,

A. Pranciščkos Pet- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti ląįdotųvė-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS ' CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFIC1AL 

■ m,:
mininkas—J. Svitoriūs/ 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So, Węlls St., Triąnglę 7678; 
Finansų raštininkas—B, Putrimas, 
4536 So. Turner Avė.; Virginią 
1809; Kontrolės raštininkas — 
Francią Wiitią, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Ješiunap, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka, 2417 W. 43rd StJ Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikaą, 2519 We$t 43rd St. Lafa-? 
yette 8051; Teisėjas—A.
nąitis; Maršalką—J. Balčitis, Su
sirinkimai atsibuna tretį (8) ^ek- 
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vąl, po pietų, Hollywood ąvęt. 
2417 W. 43rd St. Kliubųn gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
ipetų ąmžįaus,

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ po
litikos KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis-r-pirm., 3841

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pirn 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
A. Jurgevicz—nutarimų rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; 8- Buneckis—fipansų rąšt, 
8247 Beąch Ayę.j Ą. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 322.2 Pįercę Ąy,

PRANCIŠKĄ PBTHAUSKIE- 
Nfi, (po tėvais šlmkaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

, balandžio 18-tą dieną, $520 vai.
■' " . ..... ‘ 

amž„ gimus Lietuvąj, 
apskr;, Pakapės parap.,

Anąerikąj išgyveno 82 metu.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Izidorių, dukterį Elžbie
tą ir žentą Chester Ląwrence, 
3 sunūs Izidorių, Aleksandrą 
ir anūkę Ųęraldme Ląwrence 
ir gimines Amerikoj. Ųietųvpj 
seserį Konsatncįją Trųčinskie- 
nę ir gimines. >

Kūnas pašarvotas randasi 
3814 So. Emerald Avė. Yards 
6331. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, balandžio 22 d,, 9-tą 
vai. ryto įš namų i Švt Jurgio 
parap, bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldąs už 
velionės sielą, o. iš tep bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. 
rauskienes 
pažįstami 
kviečiami* . ..... . ... .
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, Duktė, ŠųnąiJ Anųkė 

ir Gimines.
Patarnauja laid. ęįįr. Ą, Musąl- •• • r-** n .-i. iJnn

"l.METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
ii Ifibti •••>-. . .. i. i .

A^. STANISLOVO POCIAUS
/C P. •» y' -

Jau praslinko vieni metai, kaip 
plušų brandus Rnęįis ir mylimas 
brolis atsiskyrė su šiuo pasauliu, pa
likęs mumis čia vargstančius su ne
išdildoma žaizda, kori spaudžia ‘ mu
sų visų krųtmes.

Negailestingoji mirtis paėmė jį iš 
įpusų ' tąrpą : Balandžio 21 d«, 1936 
m., vos sulaukusį 21 metų.

Nors metai praėjo, sūneli, kaip 
Dievas pasiėmė tave iš musų tarpo, 
bet musų mintyse tu vis stovi ir ro
dąs, lyg prasišalinai tik vakar, bet 
vėl kaip ilgų be tavęs, neregint ta- 
yo linksmas. Veido ų malonaus bu
do* o dar lįudniąų negirdžiant tavo 
raminančių 'žodžiu, kurių tu niekad
pesigailėjąi ’hėi vienam. v . . , .

Tavo įnirtis paliko liūdnumą ir ilgėjimą musų šeimynoje, kur; 
pasaulis niekad negali užimti. Nors musų veidai kartais pasirodo 

linksmi, bet vis širdis musų veržiasi su didžiausiu ilgėjimu dėl 
tavęs, mielas sunau.

Tave pamiršti niekad mes negalėsime, musų širdyse tu vis 
gyvensi. Dieve, nors jis buvo mums labai brangus, ir pridavė 
mums daug> džįaugsmą per sąvo tą trumpą gyvenimą, stengią- 
mės nusižeminti Tavo Šventai valiai, nors yrą labai sunku. Pri
imkite jį į sėvo ištiestas rankas ir laikykite jį savo globoje.

Dėl atminties A. A. Stanislovo mirties sukaktuvių bus atlaiky
tos rytoj trėjbs Šv. Mišios kartu 8 vai. ryto Nekalto Pras. Pane
lės • Bąžpyčioje. - , . . . x , t.

Meldžiu Visus pažįstamus, draugus ir gimines atsilankyti.
O tu, Įpylimas Sūneli, ilsėkis toj šaltoj Žemelėj nuo musų jau 

atskirtas, net širdyje ir mintyse tu visad pasiliksi.
-TĖVELIAI IR BROLIS.

A. A.
JOSEPHINĘ MASKIN

Po 8unkio« operacijos 
mano brangiai mylima 
moteris persiskyrė su šiuo 
pasauliu balandžio 21 d., 
1930. Vieni ilgi metai jau 
prabėgo, bet meilė mano 
širdyje pasilieka ant vi
sados dėl

gimė Kelmės 
Lietuvoj, A- 

merikęm atvyko t901 m. 
kartu su motina ir sesu
lėmis Eva ir Kazimiera 
pas »tėvą Vincą Šerauską.

Velione 
miestelyje,

Palaidota Lietu
Tautiškose kapinėse.

REIKALINGAS nuolatinis Shear- 
manas ir Torchman ir patyrusių 
pagelbininkų į Iron Scrap 

2463 So. Loomis St.
Yardą.

t
REIKALINGAS VAČMĖIKER1S 

—laikrodininkas arba prilipsiu 
pusininką. M. L. 2040 So. 
St. Tel. Cąnal 1559.

uz
Halsted

ftelp ’>Vanted—Feniale
Darbininkių reikia

MERGINA, abelnas namų 
lengvas skalbimas; nėra 
vaikas; pasilikti; $6.00; E 
6252.

B. GALMINAS,
SOPERTON, WIS.

darbas; 
virimo; 

riargate

i; nėraMERGINA namų darbi; , 
virimo; nėra skalbimo; $5—36; kam
barys; valgis. Keystone 4066.

« ■«> — ■ i i !■ i m i ■■ ■hiimmi

Miscellaneous
įvairus

JUODŽEMIS, yardais arta veži
mais, specialė žemė — “huipus 
25c už bušelį, 5 bušeliai — 
ra kai sumaišysit su moliu 
linga žeme dėl gėlių, baksų r kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCŲS, 6100 ST State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

M

$1, ge-
ar sme-

DIDELIŲ RARGENŲ RUMMAGE 
SĄLE ketvirtadienį, balandžio 22 d., 
pradedant 7 vai. ryto; Marietta 
Creche Charity, 353 No. Clark St., 
tuoj į šiaurę nuo tilto.

NORIU PIRKTI MAŽĄ ĄDDING 
MĄCHĮNE, Kas turite atsekamą, 
pašaukite, CĄNAL 9719-

tekamą,

Dusinės Chancet

PARSIDUODA TAVERN 
giąį. Prįežąstis — 2 bizniai.

12817 So. Halsted St.
Pullmaa 2448,

ijA;, ■■ .Į....■—

ąbai pi-

FARDĄVIMUI dviejų ąug^ 
rinis trpbėsis su Taverną įj> 
kla, bizniu gatvėj, Dėl mirt 
mynoj paaukuojama.

gaukit Seeley 9224.
T—r* —- -r—!•. 1, V T—31 Ą1*' ■ J.T ?— -------- -r

Čių mu- 
Valgy- 
es Šei-

PARSIDUODA moverio biznis — 
^Furniture and Long Ristam :e Mo- 

25 me- 
įplau

kų per mėnesį. 4 trokai ir abtomo- 
. Labai 

priežastis pardavimo. Turi 
itai parduota, Rašykite, 1739

vlng." Biailis išdirbtas per i 
tus. Dabar yra apie 2,000.00 
ku per mėnesį. 4 trekai ir a 
bilius eina kartu prie biznio, 
svarbi priežastis pardavimo 
būt greitai parduota, r 
So. Halsted, Box 607.

ra** r

FARDAVIMUI TAVERNA 
nai įrengtas rendą pigi. 98f 
75th Street.

3 pil-
East

GERA BUČERNĖ IRGROSERNĖ 
parsiduoda arba mainysiu an; vien 
grosernės arba taverno. Prisžastis 
mo mirtis. 1967 Canalport Avė.vyro mirtis. 1967 Canąlport

Bake-

RIVERSIDE POULTRY FARM ir 
HATCHERY pilna vištų, įrengtą; 
George B'uhs, savininkas, Nekoosa, 
Wisconsin;

Keal Estate For bale

MARŲUETTE PARKE UŽ 
MORGIČIŲ

2 pagyvenimų naujas mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu apšildo
mas, garažas, platus lotas; kainavo 
$9500.00, dabar už $5700.00.

Mažas įmokėjimas. Randasi ne
toli lietuviškos bažnyčios.

C. P. SUROMŠKIS and CO.
6551 So. Kedzie Avenue, 

Tel. Grovehill 0306.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių muro namas, 5 ir 5 
kąmbariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir šiaip kitų bar- 
genų.

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

Hemlock 0800.

Chicagos Lietuvių Vyrų choras užbaigimui sezono rengia drau
giškų vakarei; su užkandžiais, šokiais, dainomis ir visokiais 
namarodnimaia šeštadieni, balandžio 24 d., Nefftj svetainėj,

Nulindęs
Vyras Kazimieras ir Giminės

PARSIDUODA KEPYKLA - 
ry. Biznis garantuotas — įmokėti 
reikalinga 10 tūkstančių arbž. dau
giau. Atsišaukite laišku.

1739 So. Halsted St. Box 505

PARSIDUODA TAVERN 
su namu arba be namo -- - 11OK

biznis
Bizhis iš-

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loąns and Iiiaųraųc® 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ną- 
mus, lotus, biznius ir faunas; inėiu- 
riname namus, rakandus Ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui pnėjųs krei- 
pkites *A ‘

4681 SO. ASKmĄNP AVĖ.
Ofisas 2-roą lubos su J. GHsh

(DABAR
JUS GAUT
PELNINGIAU 
PARDUOTI

•
PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ
GARSINIMUS
VISI SKAITO^.
t
PAŠAUKIT MUg TUOJAU

CANAL 8500
Mųsų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. Ui pakartoji 
mus duotume sm nuo* 
laida.
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Pirmos Gegužės 
Iškilmės Auditorijoj

s*

>■

v ji

LSS Centralinė kuopa rengia lyvaus “Naujos Gadynės” cho- 
1 gegužės apvaikščiojimą Lie- ras ir “Pirmyn”.
tuvių Auditorijoj. Reikia pami
nėti, kad šiame apvaikščiojime 
Chicagos Lietuvių Vyrų choras 
mielai sutiko dalyvauti ir su
dainuoti keletą dainelių.

šis choras susideda iš senų 
' patyrusių choristų, kurie dar 
ir dabar netingi lankyti prakti
kas ir visuomet sutinka daly
vauti visuomeniškuose parengi
muose.

Kadangi jau parengimų sezo
nas baigiasi, tai Chicagos Lie
tuvių Vyrų choras rengia drau
gišką vakarėlį, kuris įvyks šeš
tadienį, balandžio 24 d. Neffo 
svetainėje, 2435 S. Leavitt St. 
Vakarienę pagamins choristų 
patyrusios gaspadinės, o vyrai 
pavaišins svečius skaniais gė
rimais ir dainomis.

Choristai lauks atsilankant 
nemažiaus 300 savo draugų.

LSS Centralinės Kuopos ren
giamos Pirmos Gegužės iškil
mės įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street.

Be Vyrų choro, iškilmėse da-

tymus į savo rankąs, uždary 
darni vandeni ir šilumą, lau 
žo miesto 
kė teisėjas.

Teisėjo 
savininkui, 
malonus, bet jis pasirodė kur 
kas baisesnis, kai teisėjas dar 
grieščiau pareiškė, 
sulaikyti ir iš butų iškrausty- 
mai tais atvejais, kai jie bus 
daromi nuomos pakilimo tik-

'Karo Paliaubų Diena 
Viešąją Mokyklą

Švente SB

Nusišovė trejų metą Sij8tebaįe™ 
vaikas su tėvo re 

volveriu

“Revoliucionieriai”
f

i

“Revoliu'cioniiyiai”, nauja 
Sovietų filmą, pasirodys pir
mą kartą Chicagoj ketvirta
dienį, balandžio 22 d., 10 vai. 
vakare Sonotone teatre, 66 E. 
Van Buren Street.

I

“Revoliucionieriai” yra isto
rinė filmą. Ji rodo augimą re
voliucinio judėjimo caristinėj 
Rusijoj jau nuo 1886 metų ir 
ateina prie įvykio, žinomo iš 
1905 metų revoliucijos laikų 
Maskvoj, kaip “Krasnaja Pie- 
snia”, kai čia darbininkai ’ ko
vojo ant barikadų prieš caro 
kareivius.

Paveiksle parodoma taipgi 
skerdynės surengtos 1905 me
tais šimtams beginklių Peter
burgo darbininkų, moterų ir 
vaikų, kurie ėjo 
rą pasigailėti jų 
lies.

maldauti ca- 
sunkios da-

1905 metais
pralaimėjo kovą, tačiau jų pa
stangos nepražuvo, ir štai fil
mą vaizduoja, kaip 1905 grum 
tinės praskynė kelią 1917 me
tų revoliucijai ir jos laimėji
mams.

(darbininkai

kalbėtojų pašvęs kal- 
žmonių reikalų aiški- 
antrasis kalbės apie 
Ispanijoje, kur eina

Programe dalyvaus du kalbė
tojai. Vienas iš jų bus P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
kuris, kaipo kalbėtojas, neturi 
sau lygaus tarp lietuvių.

Vienas 
tą darbo 
nimui, o 
įvykius
smarki kova tarp demokratijos 
ir fašizmo. Ispanijos darbo žmo
nės ir ūkininkai tokiu dideliu 
pasišventimu ir didvyriškumu 
gina savo laisvę, kad jie turi 
ne vien visų pasaulio darbinin
kų, bet ir demokratijos 
pagarbą.

Pirmoji Gegužės yra 
paminėjimui laimėjimų
žmonių kovoj už būvį ir subū
rimui jėgų tolimesniems 
giams. Visi darbininkai, 
riems rupi darbininkų reikalai,
privalo dalyvauti Pirmos Gegu
žės iškilmėse, vienur ar kitur. 
Lietuviai darbininkai yra ragi
nami dalyvauti iškilmėse, ku
rios įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. —Choristas.

Savininkas ir nuomininkai 
vėliau susitaikė. Sutikta mo
kėti $25 Vietoj .jo reikalau
jamų $30.

Butas 
Cutler 

įstatymo projektą, kuriuo Ka
iro Paliaubų : Dieną, Lapkričio 
11 paskelbta; viešųjų mokyklų 
šventė. Įstatymą rytoj svar
stys senatasi Jo sumanytojas 
yra American Legion.

— -------- .——r——

Ar reikia malevą ir 
dekoravimui 

popieros?

Vincenzo De Nardo, 3-jų me
tų kūdikis nusišovė bežaizda- 
'mas su tėvo revolveriu. Tai 
atsitiko praeitą sekmadienį De 
Nardo nąmuiose, 1412 Flour- 
'noy gat.

Kūdikio gyvybei išgelbėti 
nieko nepadėjo nė kraujo 
traąsfųzija. Kraują davė jo 
16 metų brolis Frank.

“Meilės Eleksyras”

», o 
depresija. Negana to, s 
ir žmona. Ji dėl ligos 
apleisti Chicagą ir apsi 
iti farmoje. Kita nelaimė buvo 
dar ta, kad. sūnūs jau J 4 me
tų būdamas apdegė iri 
Prarado, galų gale, ir fhrmą.

Paskutiniu laiku gyvejno 33 
PI. čia jis ir akis už 
Mes jo niekados neužm 
kol patys pas jo nenu 
sime. Ilsėkis, Kazeli, ši<j>s ša
lies šaltoj žemelėje. Te 
tau lengva žemelė, visu 
gus užbaigus.

Barbora ’Jaunajtė-Gurįkflenė.

bunie 
s var-

priešų

šventė 
darbo

zy-
ku-

remtas dokumentais 
tais Lenino

parašy- 
ir Stalino.

vaidintojij šioj 
nariai garsiojo

Šį vakarą 9:30 vakaro, iš sto
ties WSBC, 1080 k. bus duoda
mas įvairuą programas lietuvių apsauga namams yra reikalin
kalboj, šis programas yra fi
nansuojamas per Wm. A. 
Lewis, 4716 S. Ashland Avė. 
Šių programų vedėją yra p. 
Sophie Barkus.

Sugrįžo į darbą iš 
streikavę 5 dienas 

be pasekmių

Koks papuošimas ir'•'i . • kokia

Dauguma 
filmoj yra 
Maskvos Dailės Teatro; vaidi
na joje ir kitų teatralių gru
pių žymus aktoriai.

Trys šimtai penkiasdešimts 
WPA darbininkų, kurie buvo 
išėję į streiką praeitą trečia- 
deinį, sugrįžo į darbą.

Jie reikalavo $48 dolerių 
mėnesinės algos ir apmokėji-

gaišta važiuodami 16 mylių i 
darbą. Tas jų reiikaliavimas 
pripažintas neįvykdomu.

giausia?
Aišku kokia; maleva, varni- 

šis, sienoms popieros. žmogus 
įėjęs į namą visų pirma atkrei
pia dėmesį j sienas, į vudvorką, 
į grindis. Maleva — taipgi yra 
globėjd namo oro pusėj.

Kur pirkti šias reikmenes? 
Gerus bargenus kalbamoms 
reikmenėms siūlo Barta & 
car trys krautuvės, kurios 
dasi šiais adresais:

3354 VJest 26 St.
4163 Archer Avė.
1923 Blue. Island Avė.
Barta & Lejcar yra 28 

tus tame bizny ir šiose krautu
vėse rasite viską, kas jum rei
kalinga.

Balandžio 25 d. Goodman 
Teatre prie Monroe ir Michi- 
gan Blvd. bus vaidinama Do- 
nizetto dviejų aktų opera. Dai
nuoja žymus solistai: Viktoras 
Benderis, Anelė Salaveičikiutė- 
Steponavičienė, Pranas Jakavi- 
čius, Onuks Skeveriutė ir Jo
nas Rukštala.

Metrick’s Pairit 
Store

Lej- 
ran-

me-

Nevalia atimti vau 
dens ir šilumos

Nors nemoka ir nuomos

N. Oakley avenue apartmen- 
tinių namų, kurie randasi 
prie 1300 No. Oakley avenue 
savininkaš Alfrcd A. tamson 
pakėlė 50 nuoš. nuomos vi
siems savo 10-ties apartmen- 
tų nuomininkams nuomą, pra
dedant balandžio 1 diena.

Nuomininkai visi atsisakė 
pripažinti jo norą. Tada sa
vininkas uždarė vandenį ir 
atėmė šilumą. Nepadėjo nie
ko ir tas jo žygis. Dalykas 
atsidūrė teisine, savininkui 
pareikalavus išsikraustyti.

Pirmadienį miesto teisėjo 
Leon Edelman bute štai kaip 
dalykai išsirišo.

“Savininkai, kurie ima įsta-

Kova už Žemę ir 
Laisvę

Negalima bausti be 
aiškių įrodymų

Dalyvauja “Pirmyn” choras 
ir Chicagos Lietuvių Simfoni
jos orkestrą. Įžanga 75c ir 
$1.50. Pradžia 8 vai. vak. Kvie^- 
čia visus rengėjai.

Senas Petras.

Kazimierą Galinskį 
palaidojus

Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių

Todėl nepamirškite atvažiuo
ti ir pasižiūrėti, ką tie iš Lie
tuvos jaunuoliai gali nuveikti 
j šią svetimą šalj atvažiavę.

Tie, kurie norės prigulėti 
prie Lietuvos Jaunimo Kultūros 
Ratelio, galėsite prisirašyti tą 
patį vakarą. Ratelis' priima 
žmones į kliubą nuo 16—35 
metų. Įstojimas 50c ir mėnesi
nė duoklė 10c.

Nepamirškite bal. mėn. 24 
Mildos svetainėj, 3142 South 
Halsted St.

Alfred’as J. Butkus.

Žuvo du darbininkai 
gaso ekspliozijoje

BRIDGEPORT. — Balandžio 
25 d. Lietuvių Auditorijoje 
Mišrus Kanklių choras stato 4 
aktų dramą su dainomis “Ko
va už’ žemę ir laisvę” 
vauja J. Kenstavičius.į

šis perstatymas, rodos, yra 
gana įvairus. Ką pasako ir jo 
antgalvis. Pradžia 4 J valandą 
po pietų. Po vaidinimo šokiai 
prie geros muzikos. J

Senas Petras.

Apeliacijos T&ptfttas Panaikino 
Bausmę Dviem Rinkimų 

Teisėjam* ’
Teisėjas Edįąund K. Jarecki 

1936 metais si ^ęgužės mėnesį 
i metus

Balsuos už šoferių 
įstatymo projektą

,' 11 n j ;

Vado- buvo priteisęs- vienus 
kalėti dviem demokratų parti
jos 27 wardoy?48 precinkto 
rinkimų teisėjams už sukty
bes, kurias jie papildė balan
džio 10 dienoki rinkimuose.

Pirmadienį illiriois Apeliaci
jos teismas išklausęs kaltįpi- 
niiis panaikino teisėjo spren
dimą ir pareiškė, kad tokios 
skaudžios bausmės negali būti 
skiriamos pasiremiant' neaiš
kiais ir abejingais įrodymais. 

Kaltinamaisiais buvo Mrs. 
Mercedes E. Tilt tie, 46 metų, 
gyv. 1261 Washington boule- 
vard ir Mrs. Viola Wojcek, 35 
m., gyv. 1137 toj pačioj gat
vėje

BRIDGEPORT. — šeštadie
nį, balandžio 17 d. palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis Ka
zimieras Galinskis.

Velionis buvo kilęs iš Mui
lavo kaimo, Kvėdarnos parap., 
Tauragės apskr. Paliko nubu
dusią žmoną ir tris vaikus, se
serį, daug kitų giminių 
riko j ir Lietuvoj.

Buvo tai nuoširdus ir 
linksmutis ! budo žmogufe. 
nenuostabu/ 'kad tiek turėjo 
jis ir draugų. Gražų šeštadie
nio’.rytą visi rinkosi jam pas
kutinį savo patarnavimą su
teikti ir palydėti į amžinastį. 
žmonių susirinko tiek daug, 
kad veik visur buvo pilna. Vien 
mašinų buvo apie šimtas.
Nebuvo apsidraudęs ir nepri

klausė draugijai
Nors velionis ir nebuvo ap

sidraudęs ir nepriklausė jokiai 
draugijai, vienok, per sesers 
rupesnį ir draugų pagelbą bu
vo gana gerai palaidotas. Prieš 
keletą metų jis buvo dar ga
na pasiturįs žmogus. Vienok, 

pastaruoju laiku ligoms pri-

gi malevų, varnišių, sienoms 
popierų ir kitų kitokiausių na- 
i'mų dekoravimui ir patai 
reikmenių randasi adresu 
;07 So. Kedzie avenue.
- šios dienos Naujienose eina 
jos skelbimas. Jame galime pa
matyti kokias vertybes Parge
nu kainomis siūlo ji keistume- 
riams dabar, pavasarį, k 
loma, namų vidus ir d 
pataisos namų oro pusėj.

šešiolikos metų patyrimas 
i bizny, atvežimas pirkinių j
vietą, didelis stakas, patarimai 
ir suteikimas mašinos 
popieroms nuimti — vika tai 
teikia kostumeriams tokįų pa- 
'rankumų, kuriais - verta pasi
naudoti.

Taigi, reikalui esant, atlan
kykite Metrick’s krautuyę ad
resu 5905-07 So. Kedzie' avė.

symui
5905-

ai va- 
aroma

sienų

Ame-

labai 
Tad,

PirmjącĮienį, Carnegie-Illinois 
įmonėje prie 3426 East 89-tos 
gat. žuvo nuo gaso du tos įmo- 

’nės darbininkai, būtent: Teo- 
fil Wawiaroski, 37 m., gyv. 
8919 Escanaba avė., ir Frank 
Novak, 63 m., gyv. 8447 Burn- 
ham avenue.

Jų kūnai rasti duobėj šešių 
/pėdų gilumoje.

Pavogė $3,000 ver 
tės kailinius

Mrs. Betty Wright, gyv. 
2100 Lincoln Park West pra
nešė policijai, kad pirmadieni 
prapuolė iš jos apartmento $2,- 
600 vertės kailiniai ir du lapės 
kailio kalnieriai

Mrs. Wright 
'mond Wright, 
įvininko žmona.

verti po $200. 
yra E. Ray- 

spaustuvės sa-

Ateivių balius įvyks

Ėmė daug laiko, kol buvo pri
sirengta prie šio didžiulio ba
liaus, kuris įvyks balandžio 24 
dieną Mildos svetainėj, 3J42 S. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bilietai tiktai po 25c.

Lietuvos Jaunimo Kultūros 
Ratelis neseniai turėjo
balių ir visiems žmonėmi pati-' 
ko visas ratelio elgesys iij* tvar
ka. Todėl daug žmonių 
ir rašė į ratelį, kad vėl sureng
ti tokį pat šokį, štai ir 'ta. pro
ga pasišokti ir padainuoti, ir 
lai dar šimtu procentų lietu
viškai.

Yra keli nariai ir narės, ku
rie yra atvažiavę iš Lietuvos 
vos kelios dienos atgal. Tąd tu
rėsime progos
sias lietuviškas liaudies dainas 
ir šokius.

vieną

prašė

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

O Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
9 nuo Langų išdaužomo

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

ėliau-

dalinai pa-

Šoferių įstatymo projektas 
greitai virs įstatymu. Atstovų 
(butas pašalinęs kai kurias 
kliūtis, paskyrė balandžio 27 
dieną jam svarstyti.

h
į

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
—Mischa Rosenbaum, artis
tų agentas, žinomas kaipo 
Mischa Ross, kuris prisipa
žino nužudęs jauną smuiki
ninkę Tania Lee Lova, 
prie kurios jis meilinosi, 
bet kuri jį atstūmė. Jis tei
sinosi buvęs girtas ir neat
simenąs kaip papildęs žmo
gžudystę smuikininkės stu
dijoj New Yorke.

NUŽUDYTOJI SMUIKI- 
NINKĖ — Smuikininkė 
Julia Nussenbaum, žinoma 
kaipo Tania Lee Lova, 25 
m., iš Bridgeport, Conn., 
kuri buvo rasta nužudyta 
jos studijoj New Yorke. 
Ją užmušė kuju jos agen
tas Mischa Ross, kuris jai 
piršosi.

PERŠOVĖ MOTERĮ IR „PATS NUSIŠOVĖ — Mrs. Hallie Killebrew, 22 m., kuri
, ‘ , I

guli Illinois Masonic Hospital, peršauta jos meilužio, dėl kurio ji pametė savo vyrą

ŽUVO VISA JO ŠEIMY
NA — JohnWaszak, kurio 
ūkyje ties Muskego, Wis., 
ištiko dinamito eksplioži- 
ja, sugriovusi jo namą ’ir 
užinušusi visą šeimyną ,— 
jo žmoną ir aštuonis jų 
vaikus. Jis buvo kieme ir 
tuo išliko gyvas.

Dresden, Tenn. ir su meilužiu pabėgo Chicagon. Peršovęs ją jos meilužis Keith Hiers

(dešinėj), 23 m., po to pats nusižudė. Jiedu gyveno 1734 Barry Avenue

_____________—-------------------

NAUJAS AMBA S A D O- 
RIUS LENKIJOJE— Antho- 
ny J. Drexel Biddle Jr., iš • 
Pennsyjvania, ’į dabartinis 
pasiuntinys Norv e g i j o j e, 
prezidento Roosevelto liko 
nominuotas Jungt. Valstijų 
ambasadorių Lenkijoje. Jo' 
vietą Norvegijoje užims 
Mrs. Florence Jaffray Har- 
riman, New Yorko bankie- 
riaus našlė.




