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Kanados Streikas “BOMBŲ NAKTIS” CHICAGOJE

Sutaikintas
Anglijos laivai ruo
šiasi gabenti maistą 

i Bilbao

Nesiliauja persekio 
Kentucky valst 

jimas angliakasių

Susitarimo sąlygos dar nepaskelbtos 
Jas turės ratifikuoti streikieriai.

TORONTO, Ont., bal. 22.— 
Po kelių valandų derybų pre
mjero Hepburn raštinėj, liko 
pasiektas susitarimas tarp., Ge
neral Motors of Canada ir 
streikierių atstovų.

Tą susitarimą turės dar pa
tvirtinti patys streikieriai ma
siniame susirinkime rytoj ry
te Oshawoj.

Jei streikieriai tą susitari
mą ratifikuos, tai peneral Mo
tors dirbtuvė atsidarys pirma
dieny ir streikieriai gryš atgal 
į darbą.

Susitarimo sąlygos nežino
mos iki darbininkų susirinki
mo. Premjeras Hepburn išlei
do tik nereikšmingą ir nieko 
nepasakantį pareiškimą, ku
riame tarp kitko jis maldavo 
laikraščius bent, šiuo tarpu 
nieko kurstančio nerašyti ir ne
skelbti nieko daugiau, ką jis 
pats paskelbė. . «

Streikierių advokatas Cohen 
sako, kad susitarimas esąs pa
tenkinantis.

Susitarimą šįvakar pirmiau
sia apsvarstys dirbtuvės sky
rių atstovai, o paskui susita
rimas bus paduotas ratifikuo
ti ir visuotinam streikierių su
sirinkimui.

General Motors 
ne unijos var- 
streikierių var

Derybos su 
buvo vedamos 
du, bet vien 
du. CIO organizatorius Thomp
son vakar išvyko į Washing- 
toną pasitarti su Martin.

' TORONTO, Ont., bal. 22. — 
Premjero Hepburn raštinėj 
šiandie prasidėjo automobilių 
darbininkų unijos derybos su 
General Motors of Canada, ku
rios dirbtuvėse Oshawoj strei
kuoja 3,000 darbininkų.

Darbininkus atstovauja ad
vokatas Cohen iš, Toronto ir 
unijos lokalo prezidentas Mill- 
ard.

Svarbiausias darbininkų- rei
kalavimas yra pripažinimas 
unijos. » »

Milicijos p ag e Iba Didelis angliakasių 
laužo čeverykų. dar- streikas pietinėse'

bininkų streiką
Streiko vadai Lewiston, Me., 
' areštuoti. Milicija puola 

streikierius dujų bombomis.

valstijose
bal. 
ku-

suv;*!

Iš antradienio į trečiadieni naktį Chicagoje įvairiose vietose prie namų sprogo 
penkios bombos. Viena bomba sprogo ir prie A. J. Landvogt namo, 9044 So. May 
St., sekretoriaus 399 lokalo Int. Union of Operating Engineers. Bomba, kaip mato
te, pridarė namui ^nemažai nuostolių,' liet sužeistų nebuvo. Veik tuo pačiu laiku buvo 
mesta bomba ir į kito tos pačios unijos viršininko namą.

Kanuolės nutildė 
bombardavusius Ma

dridą sukilėlius

Francijos karo mi 
nisteris Londone

ST. JEAN DE LUZ, Fran
ci joj, bal. 22. — Trys Angli
jos laivai pareikalavo' iš neu
traliteto kontrolės praleidimo 
popierų ir ruošiasi plaukti su 
maistu j Baskų sostinę Bilbao. 
Jie plauks į ten nežiūrint su
kilėlių paskelbtos blokados.

Organizuoti angliakasiai yra 
nuožmiai persekiojami Har- 
lan kauntėj. Gubernatorius 
neteikia jokios apsaugos an
gliakasiams.

Ir Airija pradėjo 
draudimą kai- 
kurių knygų

LEWISTON, Me., bal. 22.— 
Šioje apielinkėje prieš kiek 
laiko sustreikavo 6,500 čevery
kų dirbtuvių darbininkų. Strei
kieriai pagelbon pasišaukė in
dustrinę uniją, o teismas prieš 
juos išdavė griežtą injunetio- 
ną, draudžiantį darbininkams 
streikuoti. Gubernatorius Bar- 
rows gi prisiuntė 
ninku “išlaikymui 
nio autoriteto”.

Kada streikieriai
kietuoti streiko apimtas dirb
tuves, taipjau ruoštis žygiuo
ti į kitus apielinkes mieste
lius, kviesti ir tų miestelių če
verykų darbininkus prisidėti 
prie streiko, milicija ir poli
cija dujų bombomis puolė 
streikierius.

300 milici- 
konstituci-

pradėjo pi-

BIRMINGHAM, Ala., 
22. — Pietinėse valstijose, 
rios neprisidėjo prie nesenai 
padarytos naujos sutarties su 
angliakasių unija, prasidėjo 
angliakasių streikai.

Vien Birmingham apielinkė
je streikuoja apie 18,000 an
gliakasių. Streikas yra- palie
tęs taipjau Virginia, Tennessee 
ir k. valstijas.

Streikieriai reikalauja pakei
ki algas po 50c, kaip buvo pa
keltos kitose kasyklose.

Mušeikos jau pradėjo veik
ti ir trys streikieriai liko su
žeisti. Moterys ir vaikai gula 
ant kasyklų bėgių ir neleidžia 
išvežti iš kasyklų anglis.

MADRIDAS, bal. 22.-~Smar- 
ki valdžios artilerijos ugnis 
prieš paslėptas sukilėlių .ka
nuolės, kuriomis jie jau dvi 
savaitės nuolatos bombarduoja 
Madridą ir per tą laiką užmu
šė apie ,..200 įmonių, privertė 
sukilėlių 'kanudles nutilti.
< Pasinaiujo^ą^i ^rifglintu kė
liu lojalistai įsiveržė į sukilė
lių valdomą Usera priemiestį.

Nuolatinis Madrido bombar
davimas pridarė miestui dide
lių nuostolių ir apgriovė dau
gelį namų, bet dabar sukilė
liai bent laikinai liko nutildy
ti ir Madrido gyventojai ga
lės kiek pasilsėti. ’ "

Sukilėliai vis dar bando pra
simušti prie universiteto rū
muose apsuptų 3,000 sukilėlių, 
bet visos jų pastangos eina 
niekais.

Iš Teruel sektoro gautomis 
^žiniomis, (lojalistai ten iriojo 
priekyn vieną mylią linkui Te- 
ruri-Zaragoza vieškelio.

Baskų krašte sukilėliai tę
sia savo atakas, bet lojalistai 
jas atmuša. Vienas sukilėlių 
lėktuvas liko numuštas 
mėn. |

LONDONAS, bal. 22. — Į 
Londoną atvyko Francijos ka
ro ministeris Edouard Dala- 
dier. Atvyko į čia su slapta 
misija. Manoma, kad jo kelio
nės tikslas yra koordinuoti An
glijos ir Francijos apsiginkla
vimą. t

Parlamento nariai 
reinia laužymą
* blokados

Li- 
pa-

ze-

Waukegano dirbtu 
ve pasidavė unijai

Chicagos studentų 
demonstracijos 

prieš karą

skaityti

22. — Pa- 
ir diktato- 
A iri ja irgi 
platinti ir 

kaikurias

ija į ož

Vakar keli

Taipjau? tapo areštuoti CIO 
organizatorius Powers Hap- 
good, streiko vadas William J. 
Mackesy ir keli kiti streikie
riai. Iš visų jų pareikalauta 
tižsistatyti po $2,000 kaucijos. 
Kauciją užstačius jie liko pa- 
liuosuoti.

Hapgood pasiuntė telegramą 
senato civilių laisvių komite
tui, kaltinančią fabrikantus 
samdant Bostono mušeikas ir 
Msisakant pildyti Wagnerio 
darbo santykių aktą.

WAUKEGAN, Ilk, bal. 22. 
— Timken Axle Co. paskelbė, 
kad ji pasirašė sutartį su in
dustrine geležies darbininkų 
unija, pripažino tą uniją ko- 
lektyvėms deryboms, įvedė 
vai. darbo savaitę ir pakėlė 
gas darbininkams virš 
nuoš.

Lenkijos nacionalis 
tai tęs kovą; prieš 

žydus

LONDONAS, bal. 22. — 
beralas atstovas Roberts 
skelbė, kad daugelis parlamen
to narių finansuoja laužymą 
sukilėlių blokados ir pasiunti
mą Backsworth laivo su mai
stu į Baskų. sostinę Bilbao.
Laivas dabar kraunasi $10,-
000 vertės maisto ir medika- 
liu reikmenų.

GryšdamaS' iš Bilbao laivas 
pasiims bųrį/ moterų ir vaikų, 
jei juos sutiks priglausti An
glija ir Franci j a.

Finansavimui siuntimo to 
laivo liberalų vadas David 
Lloyd George paaukojo $1,250. 
Jis giriasi, kad ir jis esąs bas
kas. Juo buvęs ir gen. Foch. 
Girdi, velšai ir baskai esą tos 
pačios rasės.

40 
al- 
10

IšYORK, bal. 22. — 
unija paskelbė streiką

Amerikos portuose

NEW 
krovėjų 
visuose 
pridš dvi laivų linijas — Cu-
nard-White Star ir Furness-

HARRISON, N. J., bal. 22. 
— Crucible Steel Go. darbinin- 

kompanijai

VARŠAVA, bal. 22. — Nau
joji Lenkijos nacionalistų 
(tautininkų) partija, kurią 
taikoma padaryti vienintele 
partiją Lenkijoje, paskelbė, 
kad ji ir toliau tęs kovą su 
žydais, pirmiausia bandant su
lenkinti visą prekybą ir pra
monę, kuri dabar yra žydų 
rankose. Tuo busiąs “išrištas” 
žydų klausimas įš ekonominės 
pusės. Betgi partija priešina
si žydų pogromams.

žydai nebus priimami į par
tiją, išėmus gal tik tuos žy
dus, kurie yra visai sulenkėję 
ir jaučia save tikrais lenkais.

Sukilėliai stiprinasi 
Baskų pasienyje

HENDAYE, Franci j o j, bal. 
22. - Sukilėlių vadas gen. Mo
lą atsigabeno dar daugiau ka
reivių į Baskų pasienį ir ruo
šiasi pradėti dar smarkesnį 
puolimą tikslu paimti Bilbao, 
nes dabartines sukilėlių jėgas 
tame fronte . lojalistai atmu
šė.

Apiplėšė Melrose 
Park paštą

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

Galbūt lietus, šalčiau į va
karą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 44°.

kai sustreikavo, 
Vilkinant pasirašymą sutarties 
su unija.

Saulė teka 4:58, leidžiasi 
6:38.

ALBANY, N. Y., bal. 22. — 
Valstijos atstovų butas priėmė 
bilių, sulig kurio bus mokama 
po $75 padengimui išlaidų pa- 
gimdimo vaiko New Yorko 
valstijoje. z . • ‘

i

Atšaukė mokytojų 
priesaiką

į LANSING, Miėh., bal. 22.— 
Michigano legislatura atšaukė 
mokytojų ištikimybės, priesai
ką, kuri buvo reikalaujama iš 
Michigano mokytę jų per pasta
ruosius du. metus.

siau- 
kasy- 
visas 

angliaka-

gimdimų 
’ knygas,

CHICAGO.
tūkstančiai Chicagos universi
tetų ir kolegijų studentų ke
lioms valandoms apleido savo 
klases ir buvo suruošę eilę 
tvarkių demonstracijų prieš 
karą ir karinį prisiruošimą.

Po demonstracijų' įvykusiuo- 
sė—mariniuose susirinkimuose 
kalbėjo žymus asmenys ir vi
suomenės darbuotojai’. \

Demonstracijos prieš karą 
įvyko iri dviejose “high school” 
mokyklose — Parker ir Mar- 
shall.

Mussolini pradėjo 
derybas su Aus

trija
Mus-VENECIJA, bal. 22. 

solini ir jo žentas, užsienio rei
kalų ministeris grafas Ciano 
atvyko j 
jų dienų 
vykusiais 
premieru 
sienio 
Schmidt.

CHICAGO. —- Plėšikai už- 
pereitą naktį per langą įlindo 
į Melrose Park paštą, išpiovė 
dviejų pėdų skylę pašto seife 
ir pabėgo pagrobę už $20,000 
pašto ženklelių, pinigų perlai
dų ir padėtų pašte sutaupų.

čia iš Rymo į dvie- 
konferenciją su at- 
iš Viennos Austrijos 
Schuschnigg ir už- 

reikalų ministeriu

liaują Itali- 
susiartinimą,

Jie tarsis apie 
jos ir Austrijos 
nes pastaruoju laiku4 santykiai 
tarp abiejų šalių buvo pradė
ję blogėti.

DOVER, Del., bal. De- 
laware atstovų butas ratifika
vo konstitucijos pataisą, kuri 
panaikina vaikų, darbą.

iĮ-'.ti 'ŠikikiLS-’k‘ 'cijuKiAb.Atoi

Streikas keturiuose 
Milwaukee kote

liuose

DUBLINAS', bal. 
sekdama Vatikaną 
riškas valstybes, 
pradėjo draudimą 
Airijoje 
knygas.

Bet kuomet katalikų bažny
čios Index Expurgatorius už
draudžia katalikams! skaityti 
heretiškus religinius j raštus, o 
diktatoriai bijosi pavijingų po
litinių raštų, tai Ai
draustųjų raštų sąrašą įtrau
kė visus raštus apie 
kontrolę, “nepadorias 
ar rastus, kurie abejingai žiu
ri į religiją, vedybas,! perskiras 
ir dorovę.

Užsibriežta draudžiamų kny
gų srytis yra taip plati, kad 
į uždraustųjų knygų tarpą pa
teko pačių žymiausių rašytojų 
raštai,, dagi žymiausių iš*. AL 
rijos • kilusių • rašytojų,- kaip 
Geor^e.<Bernard Shari ir Liairt 
O’Flaherty. Taipjau uždrau
stos kaik urios knygos tokių 
rašytojų, kaip H. G. Wells, 
Huxley, Vicki Baum, Casano-

Sinclair Lewis, Isadora 
Maksim Gorki ir k.

Airijoje uždrausta 
ir pardavinėti 789

WASHINGTON, bal. 22. — 
Jau kelintą dieną senato civi
lių laisvių komitetas svarsto 
baisią padėtį Harlan kauntėj 
Kentucky valstijoj.

Ten, pasak liudytojų, 
čia baisiausias teroras, 
klų savininkams dedant 
pastangas neleisti
siams susiorganizuoti. Ne tik 
kad organizuoti angliakasiai 
yra šalinami iš darbo, bet jie 
yra visaip persekiojami, mu
šami ir dagi žudomi. Organi
zuoti angliakasiai turi slapta 
naktimis rinktis laukuose ap
tarti savo reikalus, nes jeigu 
samdytojai sužinotų apie jų 
priklausimą unijai, tuojaus 
juos pašalintų iš darbo ir iš
mestų iš kompanijos namų.

Kauntės valdžia eina išvien 
su kompanijomis, šerifas turi 
prisisamdęs burius mušeikų, 
kuriems algas moka kompani
jos ir kurių vyriausia 
yra visaip terorizuoti 
kasius.

pareiga 
anglia-

va, 
Duncan,

Išviso 
skaityti 
knygas.

„ Airijoje yra įvestą ir labai 
griežta mūviu cenzūra.

Angliakasių * unija 
prie gubernatoriaus, bet ir iš 
ten nesusilaukė jokios pagel- 
bbs, nors gubernatorius buvo 
'išrinktas tik padedant unijai.

Komitetui liudijo ir vienas 
mušeika. Jis liudijo, kad tar
naudamas Harlan kauntės še
rifo depučiu gaudavo iš ang
lių kompanijos $200 į mėne
sį, bet iš tų pinigų dar turė
davo atiduoti šerifui $75.

Atsiliepė ir pietinio 
angliakasiai, kurie yra 
ganizavę į Progressive 
of Am. Jie nusiskundė,
juos labai nuožmiai persekio
jama, gal dar nuožmiau, negu 
Kentucky angliakasius. Dauge
lis unijos narių liko nužudyti, 
daugelis sumušti ir sužeisti ir 
niekas puolikų neieško ir ne
liečia.

kreipėsi

Illinois 
susior- 
Miners 
kad ir

IŠ LIETUVOS
DEL ŽIEDO ATKASĖ 

NABAŠNINKĘ

MILWAUKEE, Wis., bal. 22 
— Streikas iškilo keturiuose 
didesniuose hoteliuose ir grą- 
sina persimesti į visus šio 
miesto' hotelius. Streiką pa
skelbė Amerikos Darbo Fede
racija ir reikalauja sutrumpi
nimo darbo valandų ir pakėli
mo algų.

Sviesto kortelės ato 
stogininkams

BERLYNAS, bal. 22. — Kad 
ir per atostogas vokiečiai ne
sunaudotų daugiau sviesto, 
negu jiems leidžia naciąi, val
džia įvedė “keliautojų sviestų 
korteles”. Tik turėdami tokias 
korteles atostogininkai ir ke
liautojai galės pirktis sviestą 
kituose miestuose.

PANEVĖŽYS. — Prieš Vely
kas, netoli Panevėžio, Dembavos 
vienk., mirė Juzė Jąckevičienė, 
kuri Didįjį šeštadienį buvo pa
laidota senose Paneyėžio kapi
nėse. Velykų pirmą dieną jes 
kapas rastas atkastas, karstas 
atidengtas ir nabašninkčs ran
kos išskleistos.

Atvykusi policija pradėjo ty
rinėti atkastą kapą ir nustatė, 
kad kapas atkastas apiplėšimo 
tikslais, nes nabašriinkė buvo 
palaidota su dviem Žiedais ant 
rankos: vestuviniu ir papras
tu. Paprastojo žiedo ant rankos 
nebebuvo, o vestuvinis, matyt, 
betraukiant nuo piršto, iškrito 
ir nuriedėjo prie nabašninkčs 
kojų, tvarkant karštį ten jis ir 
atrastas.

Tyrinėjant paaiškėjo, kad pa
prastasis žiedas buvo su balta 
blizgančia akute, tai, matyt,' 
piktadaris matė tada’, kai na-1 
bašninkė dar namuose gulėjo ir( 
pamanė, kad žiedo akutė yra 
brilijanto, o iš tikrųjų abu’ žie
dai buvo visiškai menkaverčiai.

žiedus ant rankų galėjo ma
tyti tik tie asmenys, kurie da
lyvavo laidotuvėse. Įtariamas 
vienas iš laidotuvėse dalyvavu
sių asmenų, kurs jąu sulaiky
tas. '

šis šiurpus įvykis
Panevėžyje, todėl labai sujau
dino gyventojus.

Ispanijos lojalistai 
nenaudos nuo

dingų dujų
VALENCIA, bal. 22. — Is- 

panijos užsienio reikalų mini- 
steris Del Vayo pranešė An
glijos charge d’affaires Leshe, 
kad Ispanijos lojalistų valdžia 
visai ir nemąsto apie naudoji
mą nuodingų 
civiliam©

dujų 
kare.

savo notoj 
ministeriui

Ispanijos

užsienio 
išreiškė

Leshe 
reikalų 
baimę, kad gali prasidėti nau
dojimas nuodingų dujų. Del 
Vayo atsakė, kad valdžia apie 
tai visai ir nemąsto ir kartu 
apkaltino sukilėlius dėl nuož
mumų šiame kare.

yra pirmas.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

•

Ratos prieinamos —
D61 informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Roselando Lietuvių
Draugijos Labai

Darbuojasi

j‘4‘- * V '*"1 i ' |!

Garfield Parko Lais 
vamanių Kuopos 

Veikla

NAUJIENOS, Chicago, III.

Uolią! rengiasi dalyvauti ir 
Naujienų piknike

ROSEUAND. — čia eina di
delis sujudimas. Baigėsi vienas 
sezonas, artinasi kitas. Hosę- 
landiečiai skuba, rengia kele
tas didelių parengimą.

O štai, ir Naujienų piknikas^ 
Jis įvyks gegužės 23 d. Calu- 
met Grove, roselaųdiečiams vi
sai po šonu*. Tai tikras Nau
jienų surpri?as roselandie- 
čiams. žinoma, kad tuo mes 
roselandiečiai, Naujienų skai
tytojai esame tikrai patenkin
ti. Užtai jau pradėjome ir į 
pikniką rengtis. Pąskyrėme 
komisiją, kuri rūpinsis kaip 
nuvažiuoti. Vienas žymus biz
nierius žada duoti veltui 
treką.

Chicagos Lietuvių Dr-jos 
skyriaus įsteigimas

Taigi, kaip matote, mes jau 
ne juokais susirūpinome Nau
jienų pikniku, nors, kaip jau1 
minėjau, turėsime keletas ir 
savo parengimų. Vienas iš jų 
bus ateinantį šeštadienį, ba
landžio 24 dienų, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan 
avė. Tai bus Chicagos Lietu
vių Draugijos narių susirinki
mas su gražiu programų ir va
kariene. Mat, tą dieną sutver
sime Roselando Lietuvių Kul
tūros Draugiją. Dalyvaus ar
tistai iš Chicagos.

Vaidins “Likimo Bausmė”

if

Šus parengime gegužės 15 d 
bandys susisiekti su 

Dr. J. šliupu

pa-

ne- 
ži-

Kaip visa Amerikos išeivi
ja, taip it Chicagps pirmieji 
Ųįetųyos sųnųs ir dukterys tu
rėjo nepaprastai sunkiai grum
tis su gyvenimo kliūtimis, 
sur svetima kalba, svetimi 
pročiai juos kankino.

‘ Tų laikų išeivių diduma 
turėjo ir platesnių mokslo

’nių. Ne tik, kad neturėjo pra
dinės mokyklos, jąu neskai
tant aukštesnosios mokyklos 
mokslo, bet daugelis negalėjo 
ir laiško parašyti. Kitas ir pa
vardės nemokėjo pasirašyti. Jei 
buvo kuris kiek motinos prie 
ratelio pamokytas j maldakny
gę, tokių buvo nedaug ir tuo 
tenkintasi.

Vėliau atsirado ir vadų
Bet laikui bėgant pradėjo 

rastis vis daugiau apšviestu- 
nų ir laisvų pažiūrų vadų. Jie, 
tad, ir pradėjo tiesti 
išeivių progreso kelius, 
dų tarpe mes matėme 
šliupą, Perkūną, kum 
•adv. Bagočių ir kitus.

Bet darbas liko darbu, kar
tu jis ir nedėkingas. Už savo 
triūsą nekurie nukentėjo ir 
medžiaginiai, štai, pavyzdžiui, 
Perkūnas likęs invalidu, mirė

lietuvių 
Tų va- 
Dr. J. 
Mockų,

yęs. Bet jų nemuilstąmo 4arbo I Bombos Chicagoje “Naujienų” Piknikas 
dėka daugeliui atsidūrė akis,! lšlXdienio i tre, 'SEKM., GEGUŽĖS 23 
praregėjo pro tamsybės rukus. ,.^.7’ ,sv.ą tradlenl° l te
Pavergtos Lietuvos piliečiai iš- čia^enl- "«Znionn asmenys pa- f Al I WT GROVE 
eiviai prądėjo prablaivėti, jie “et§ •,enk'a1s bomb*’ ^vleJose 1 UllUflJ
pradėjo mąstyti, ir galų gale Chicagos dalyse, 
šviestis ir mokslintis.' .turtuohu khuba.

Laisvamanių veikla ne naujas 
darbas

Taigi, kalbant apie laigvamą- 
nybę, nemanykime, kad tai yra 
naujas koks dalykas išeivių 
gyvenime. Tai yra tik atnau
jinimas seno kiek užleisto dar
bo. O kad tas darbas hutų 
reikšmingesnis, kad jam pri
duoti reikiamo gyvumo, reika
linga orgąpizuotas ir 
tizuotas veikimas. Todkl, kuriąs 
mes draugijos.

Tokiu draugija štai jau su- ;(įėl 
sikWė ir Garfield Parko apy
linkėje, būtent, Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugija, šia
me sezone bus rengtą net dų 
parengimai, Pirmas įvyks Chi- 
cągoje. Nėrą abejonės, kad tą
sai parengimas bus įdomus ir 
susilauks daug svečių. Kiek 
teko nugirsti, rengimo komisL 
ja bandys susisiekti ir su se
nu bendradarbiu 
pu.

Pirmas toks 
įvyks gegužės 15

sistema-

Laidotuvių Direktorius
■ JUOZAPAS

REPublic 8340 •

apgriaudami 
turtuoliu kliubą, pieninę ir tris 
gyvenamus namus. Iš žmo
nių niekas nenukentėjo, bet 
nuostolių padaryta už kelioli- 
ką tūkstančių dolerių.

Nukentėjo Lake Shore Coum. 
try Clii'b, Glencoe; Kedzie 
Creamery Company, 4623 El- 
ston avenue; Anton J. Imahn 
namai ties 7920 South Sanga- 
mon Street, Anton J, Langvogt 
namai ties 9044 Sęuth May 
Street ir Perry L. Smithers na
mai ties 711 Lake Avenue; Afk 
mette.

į Kas pametė bombas ir ko-
I — nežinia.

svetainėj, 2242 W. 23rd PI. Bitfe 
duodama ir piniginės dovanos. 
Taigi, bus pasilinksminimas, 
šokis ir laimikis. Nepamirški
te. J. j. p.

Dr. J. šliu-

parengimas 
d. Burinsko

Kitas parengimas įvyks ge
gužės 2 dieną Stancik Hali, 
205 E. 115th St. Tai K. Pažąr- 
skio ir SLA. 139 kuopos ben
drai rengiamas koncertas su* 
gražiu perstatymu. Končertinę 
programo dalį išpildys Rąžys 
Pažarskis ir keletas solistą 
muzikantų, o SLA. iš savo pu
sės suvaidins dramatišką vaiz
delį “Likimo Bausmė”.

Išanksto tikietus perkant, 
parsiduoda pigiau. Prie durų 
bus 35c. Vėliau apie tai bus 
Naujienose skelbimas. Tėmy- 
kite.

Paskutinis parengimas
Dar vienas ir tur būt jau 

paskutinis svetainėje parengi
mas įvyks gegužės 9 d. Dar
bininkų svetainėje, 10413 Mi
chigan Avė. Tą dieną rengia 
Namo Bendrovė balių su* lai
mėjimais. Vienas iš laimėjimų 
bus radio $15 vertės.

Po to, žinoma, roselandiečiai 
pradės piknikauti, apie ką pa
rašysiu vėliau. Pastebėsiu dar 
tik tai, kad Roselando drau
gijos nieko nerengtų gegužės 
23 dieną. Nes tą dieną įvyks 
Naujienų pavasarinis piknikas 
ir roselandiečiai-naujieniečiai 
skaitlingai rengiasi jame da
lyvauti.

Roselando Naujienietis.
--------- ------------  ------------ - ■■ ‘"pĮ. 

“Naujienų” Piknikas 
GEGUŽĖS 23, 1937 M.

Neužmirškite 
Savo Motina 
Lietuvoje

■

J.,.. --- ............—

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA ■ 

t ŠPULKA pereitais metais
Uždirbo                . . . :    

' ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME" 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI Š

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

■t 'I' ■"■M.......I
■p

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA A <

John F. Eudeikis M
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Q O

AMBULANCE;
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
<1605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAbAYETTE 0727

Koplyčios visose

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

&
REIKALINGAS TUOJAUS

Patyręs Degtines

SALESMONAS
PASIUSKIT JAI 
DOVĄNĄ 

per
NAUJIENAS

Lietuva apvaikščioja 
MOTINŲ DIENĄ

ir mes čia Amerikoje.

Jūsų atmintis bus jai

. Tinkamam žmogui atiduosime gerai 
išdirbtą nuolatinių kostumerių 

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

Mutual Liąuor Gompany
Tel YARDS 0800

Penktadienis, bal. 23, 1937
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Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thęrapy 

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

HentlocĮk 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu piasęąge 
eleetrie p r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankąts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms 
mai doydnai.

Ekonominis 
ŽIBĖJIMAS 
' Maigytos 
MALEVOS

NAMŲ 
GRINDIMS 
ir trinjavi- 

maips 
VARNĮŠIS

MALEVŲ 
BARGENAI

BALANDŽIUI TIKTAI!

98c
WEARRITE FLAT SIENŲ 

MALEVA
Visos spalųos $1 OQ
plaujamos .................. ■ •
Buveine m ą 1 e v ų kiekvįenam 
reikalui. Įsidėmėkit šias kainas 
Pamėginkit pas mus kartą,tai 

visuomet pirksit čia.

KROMER BROS.
B 1926-28 S. State St.

Tel.Victory 1500

BUICK & 
PONTIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ. 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
" BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS -
F, BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai,

*
! 1

t

patari-

St.

ADVOKATAI
K. P. GUGI®

ADVOKATAS
Miesto otisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 84—Tel. Centrąl 4411-3
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.

I alandos vakarais nuo 6 iHi 8:30 
Tel. Boulevard 1810 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOWTH ASHLAND AVENUE 

Res. o515 So. Rovkvvell Lt.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

MOT Lowe Avę. Tel. Yards 2510

A, A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 787

Vai. 9 rytę iki 5 vai. vakarų 
Ofiso Tel. Central 4*90

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

Dr. C. J. Šventiškas
pENTISTAS

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

' susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
.. ■" »■"   -      ■    ................. y ■ ■—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So, Californią Ayenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos L—4 po pirtų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

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

v ik. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820

Namų Te|.: Prospect 1930

Ofįgo Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—io A. M. 
Nftdėlioj pagal sutartį

nuv

8939

Clement J. Svilow
advokatas

33 NO. La SA?XE STREET 
o-tos lubos Tel. CLNtral l&4t

• Marque*.te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ, 

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI
mA:M«EVA - GERESNIS'DARBAS

Gera maleva, tinkamai užma.evota, mažiau išsipustina ir utaupo pi
nigų. Toki’bs yra populiarės Helmąn malevos. Ir kainos 

nebrangios, o stąkąs visada pilnas.
Moore’s malevą, 30 spalvų, gaL ............  /............. $1.85
Spęcialė malevft, 16 spalvų, gal. ................. ................... 970
Varnish remover, gal. ....................   ..... 950
Grynas baltas enamel, gal. .....................    $1.39

' ir brangiau
Sienoins popiera, rolcrįs ............. c..;.......................

ir-, brangiau.

HELMAN PA1NT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

■ '.ii.......... .. ......................... , , ............................. ................................... ............... ,
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DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometn'caily Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastim: galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, mįrvuotu- 
mo, sKauoama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tpliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuosę atsitik 
kimupse agzaminavimas daromas su 
* lektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyiia atkreipiamą į mo
kyklos -vaikus. Kre;vbs akys atitai
somos. Valandos mo 10 iki 8 v. Nf- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v, 

Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

KįU Lietuviai Daktarų.

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

• . t ‘ ■ •

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

; ' iifir

Amhulance 
k Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir Naktį

W TURIME
V KOPLYČIAS
i / VISOSE MIESTO 

DALYSE.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 VVest 35th Street 
kampas Įlalsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedčliomis pagal sutartį.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI

J. LIULEVIČIUS
brnia Avenue v Phone Lafayette 35724348 So. Califc

' ' A. MASALSKIS ■
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

T

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

! I.J.ZOLP
1646 Wesl 46th Street Phones Boulevard 5203

- -rr1 ,,T”    ' 1 . 4V 1 -yr"-*   ..M1-'1 ’ ■ .       ■ ■—

si M. SKUDAS
718 WesĮ 18th Street______ Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SUNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullmai! 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: M2--I4. FM lQ8th Street, Tęl. Pullman 1270
1 S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Pilone Yards 1138

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK UEJNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

tjrerai lietuviams žinomas per 3J 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rajr ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th St., ųetęli 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. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

iki
12

9

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th Stj'

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

Nedėliomis pagal sutarti 
4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Dr. Charles Šegal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Re z.

arsiu lutes “N-nose”
, f

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. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA. 2409
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dukteria, su sąlyga, kad ir jauNnrfhaidi&rmi i K Ali. dukteria, su sąlyga, kad ir jau-
11 vi llIblUlvLldl 1 IĮ via. nikis turi būti katalikas. Ką

greso Bankieta
NUSIŽUDĖ frank MAČĖNAS SLA Jaunuolių Kuopa ir 

SLA 226 Kuopa

Mačėnas buvo stambus vietos kolonijoje komunistų vei
kėjas. — Prieš mirti labai nusigyveno.

lide. Gerais laikais jis daug už
dirbdavo. Komunistiškiems rei-, 
karams kai kuriais atvejais au-

N0RW00D, MASS. — Ba
landžio 16 d. pasikorė Frank 
Mačėnas, kuYis buvo apie 50 
metų amžiaus. Velionis j musų kodavo net po dvidešimt penkis 
koloniją atvyko iš Rygos 1912 
m. Gyveno jis čia iki pat mir
ties.

Reikia tiesą pasakyti,, jog 
Mačėnui nuosakumo ir gilesnio 
protavimo truko. Šiaip jis visą 
laiką didžiavosi, kad esąs seno
sios taktikos komunistas, 
seit, tikras leninistas.

i eta.

užsi-

at-

Ir seni ir jauni visi lįorth- 
'šidiečiai rengiasi į ban 
Pakvietimus į Amerikos Lietu
vių Kongreso bankietą priėmė ir 

'dalyvauja dvi SLA kuopos. S 
LA 313 Jaunuolių kuopa
sakė stalą ir 226 SLA kuopa 
/organizuojasi taip pat pų va
dovyste A. Kaulino, tos 
'pos pirmininko.

Sekantys northsidės veikėjai 
būtinai' Jau nusipirko bilietus iš anksto: 

dalyvavo ir mokydavosi, Dr. A. Montvid, X. Shaikus 
kaip reikia unijas užkariauti, ^et tris, P. Braziai, A. N^uje- 
Kai tarp l’etuvių komunistų Grigaičiai, Namajuška, 
kildavo audra, tai jis vykdavo j Benikaičiai, K. čepulevičius, K.

dolerius. Išmesti penkinę ar do
lerį — tai jam buvo visai pa
prastas dalykas. Kai Bostone į- 
vykdavo komunistų partijos 
konferencijos, tai jis 
jose

kuo-

Kai Lietuvių Socialistų 
jungoje įvyko skilimas, tai 
čėnas nuėjo su komunistais. 
Savo buvusius draugus jis plū
do svoločiais, išdavikais, kapi
talistų agentais ir kitokiais pur
vinais žodžiais. Plūsti socialis
tus — tai buvo jo numylėtas 
arkliukas.

Ma-

pat registravimosi, 
susiginčijo su bose- 
birželio 5 d. neisiąs

Prieš 
1917 m., 
liais, kad 
registruotis. Prievaizdas pašau
kė policiją, ir Mačėnas liko a- 
reštuotas. Socialistas advokatas 
Roeveris stengėsi visais budais 
Mačėną iš kalėjimo išlaisvinti. 
Ir tatai jam pasisekė. Bet štai 
1920 m. Mačėnas ir vėl liko a- 
reštuotas. Tada Dear Island’e 
jis buvo tris mėnesius išlaiky
tas. Darbo departamentas, pra
vedęs tyrinėjimą, nutarė jį de
portuoti. Vėliau tas sprendimas 
panašiems į j j nusikaltėliams 
buvo panaikintas. Tokiu budu 
Mačėnas pasiliko Amerikoje ir 
toliau gyventi.

Iš amato Mačėnas buyo dai- < - * • ♦ <.

KKTVIRT., fiEfiT. VAKARAISĮ

2YBANTI MALEVA 980
9804 VALANDŲ

VARNIAIS

FLAT SIENOMS 
maleva ------------- sFoę;
VARNIAIO VALYTOJAS—Ge
ra* varnišiul ar maleva! nu
valyti. Specialiai už 
galioną ...------------------

ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai Juo
dų šerių malevoti 
šepečiai. Kiekvienas

SPECIALIAI
ŠIĄ

SAVAITĘ

w

E 
R

ONE COAT ENAMELTS dar
bui viduj. Tirštas; daug pa
dengiąs; ilgai laikąs. Išdžiūva 
per naktį skaisčiai žybžda- 
mas. $2.75 vertas QE
Už galioną -------

BALTAS SIIELLAC. 100% 
TYRAS C1 EO
Galionas --------------
85c vertė* 50c—Skrynų Ma
leva; 1 kvorta Juodos skrynų 
malevos ir 2 colių Šepetys Ir 
abu už ---------------- - 50£
SIENŲ POPIEROS VALYTO
JAS, taipgi vartojamas kalci- 
malnui ir langų uždangoms 
valyti ------- 3 už 230
Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raštų. Rolei

20c, 15^, 10c ir 5c
SIENŲ POPIERA NUTRL 

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

3 KRAUTUVES
3354 W. 26th Street 

4(63 Archer Avė.
1923 Blue Islantl Avė.

8k

daryti, reikia sulikti. Tad, jau
nikis pasisanido kataliką moky
toją ir gerai išmoksta katakiz- 
mą ir visus poterius. Prieina 
jis ir ausinę, rodos, jau viskas, 
tvarkoje ir beliko 
vestuvių dienos.

Bolševikas Buvęs 
ir Liks

laukti/ tik

Tokiu

Bet, štai nelaimė, 
vestuves, ką jaunoji 
tas ir įvyko. Girdi, esą tai nie
kas, kad jis dabar atliko visas 
ceremonijas. Jis vėliau ir vėl 
bus bolševikas, o aš su tokiu 
gyventi nenorėsiu. Ir praneša,
kad ji atsisakanti nuo vestuvių. .

Jaunikis per keletą menesių 
jautėsi kaip pamišęs. Bet, lai- 

’ktd bėgant viskas susitvarkė 
ir 
ir

miuokus. Pagaliau, koks čia ir tantiško nusistatymo žmonės. O 
šŲrtjumas/Taip vieni, taip ir ki

ti juos išnaudoja ir mulkina.
Jie, mat, tiki pomirtiniam gy
venimui.

1 Per keletą metų tėmijau ko
munistų mirimus ir patyriau, 
kad ne vienas miręs nebuvo 
j.kijlaiddtas laisvose kapinėse. 
Visi tapo palaidoti šv. Kazi
miero kapinėse. O, rodos, gana 

daikčsi staliniškos linijos ir bu-

be
tai
ga

apseinama. Oto retai kur 
jau- nesveika ir kenksmin- 
organizacijai.

žvalgas

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽES 23 DIENĄ

CARBIT

į “Laisvės” suvažiavimą gelbėti 
dienraštį nuo renegatų - iškry
pėlių.

Pasižymėjo Mačėnas ir čekis
to savybėmis. Kai priešingos 
srovės žmonės susirinkdavo kur 
pasitarti,v tai jis nesidrovėdavo 
prie lango prislinkti ir klausy
tis, kas yra kalbama.

Su “alkanųjų armija” jis 
maršavo į Washingtoną. Grįžęs 
iš tos istoriškos kelionės, jis 
dažnai pasigirdavo, kaip jis 
drauge su kitaip restorane pra
dėjo daužyti lėkštes, nes neg
rui buvo atsakytas patarnavi
mas. / .

Vienu tarpu jis vertėsi “Lais
vę” ir “Daily Worker” pardavi
nėdamas. Paskui pradėjo labai 
gerti ir tinginiauti. Reikalai 
taip pablogėjo, kad 1929 m. jis 
buvo nuvežtas į tam tikrą, įstai
gą, kad ten jo protą ištirtų. Po 
kelių savaičių iš tos įstaigos jis 
buvo paleistas.

. Prieš ketveriu metus farme- 
rys Juozas Šidlauskas pasiėmė 
Mačėną pas save, kad jis trobas 
sutaisytų. Bet pas farmerį jis 
nesirūpino darbu: kartą susira
dęs potažo skiedinio jis nurijo 
kelis gurkšnius. Po to jis su
dribo ant žemės ir pradėjo rėku
ti. Tuoj buvo pašauktas dakta- . 
ras, kuris nusivežė jį į ligoni-

čepukai ir Kaulinai.
; •

C. Kairis Organizuoja Kriau
čių Lokalą

■ . I

Vienas pilnas energijos^ vei
kėjas C. Kairis, Kriaučių unijos 
viršininkas ir šio vakaro ko
miteto narys nenuilstančiai dir
ba organizuodamas vieną didelį 
Kriaučių Lokalo 269 stalą. Jis 
sako, kad kriaučiai turi gerai 
pasirodyti savo puikioj salėj. Jie 

planuoja patys smagiai 
'linksminti ir neužmiršti i 
tus svečius, nes Kairio 
ras” jau nuo pat Humboldt 
Parko Politiško Kliubo vakaro 
pradėjo praktikuoti.

1 F. Mason, bankieto rengiamo 
komiteto narys 
bankietas taip 
visa Chicaga jį

:pasi- 
r ki- 
“Ko-

sako, kad šis 
pasiseks, kad 
ilgai atmins.
Kregždė

Kas dedasi Rožių 
Žemėje

Komunistų Vaikai Mokosi 
Poterių

ROSELAND.—Neviskas ‘ rnu- 
oje.sų Rožių Žemėje yra

Eina trinimosi savųjų tarpe, o 
ras,* kuhš nusivežė "ji”i liįonU'ypat“gai, ti®si°s*os 
nę. Kelias savaites pasirgęs, jis Įpe‘ Atrodo’ kad betiesdam, tie- 
išėjo iš ligoninės.

Juo tolyn, juo labiau Mačėno , 
gyvenimas pašlijo. Pagaliau da
lykai taip susidėjo, jog jis ne
bepajėgė mokėti nuomos už 
kambarį. Mokesčius į darbinin
kų susivienijimą ir komunistų 
partiją taip pat paliovė mokė
jęs. Nors jis už centro biuro ve
damą politiką guldė galvą, bet 
“Laisvės” sekėjai pradėjo jį 
ignoruoti, nes, kaip sakoma, 
sauso niekas neklauso.
. Prieš nusižudymą Mačėnas 

buvo padavęs aplikaciją į lite
ratūros draugiją, tačiau pra
rastos garbės pas savo draugus' 
nebeatgavo.

Balandžio 16 d. savo kamba
ryje jis užmetė virvę ant durų 
ir pasikorė. Kadangi visai nie
ko neturėjo, tai jo la’dotuvėmis 
rūpinosi miestas. Jo buvę drau
gai nė artyn prie jo nenorėjo 
eiti. Tur būt, jie mano, kad nu-į 
sigyvenęs ir suvargęs komunis
tas, kuris nusitarė sau galą pr
idaryti, kenks komunistiškam' 
judėjimui!

Policija Mačėno kišenėje ra
do 10 centų, škaplerius ir ra-’ 
žančių.

Velionis priklausė Amerikos' 
Lietuvių Piliečių Bendrovei. Pa-:' 
statoji nupirko už dešimt do- ; 
lerių vainiką.

Beje, škapleriai ir rąžančius, 
kurie buvo rasti pakaruoklio 
kišenėje, liko įdėti į grabą.

Mačėnas gerai pasipažino su

la-

1 ties Pat/V0 prieš tikybinio nusistatymo, 
sumano!

Laisvamaniai Juda, Kruta
Laisvamaniai dirba, juda— 

kruta. Vieni gyvai dirba, o kiti 
[kreditu4 naudojasi. Kiek žinau, 
pirmoji kuopa turi išrinkusi 
komisiją parengimams rengti. 
Ta komisija pasivadino apšvie- 
'tos vardu. O kaip kultūrinei 
organizacijai reikalinga ir to
kia komisija.

Man laisvamaniai ir jų tiks
lai' patinka. Nepatinka tik sek-

Atėjo
NAUJAS .
KULTŪROS NO. 3

PAINTS

ausinės. Bet 
neganėtinai 
viskas liko 

sykiui. Turėjo

dabar ramiai darbą dirba 
apie vestuves nebegalvoja.

Kitas Komunistas
Atsirado ir kitas komunistas 

poteriams mokintis. Buvo jau 
nuvestas ir prie* 
pasirodžius, kad 
išmoko poterius, 
atidėta kitam
įvykti ir vestuves .tuoj po Ve
lykų, liko ir vestuves atidėtos. 
Kasžiri, gal ir tasai gaus nuo 
'merginos sagtį. Mat, dabar to- 
'kie laikai. Katalikai skelbia 
bolševikams karą. Neapseina ir 
be apgaulių.

Bet komunistai , karšti, jie 
nepaiso ir tiesiosios linijos. O 
ausines jiems vis tiek reikia 
eiti pas savuosius ar pas ry-

šią ją, nutiesė kreivąją lirjiją.
Štai, per kurį laiką buv 

'bai karšti tiesiečiai sumano ap- 
Vesdinti savo sūnų su tūlo biz
nieriaus ir gero parapijono

• •
A. Bimba', L. Pruseika ir rifais
lietuvių komunistų lyderio1 s ir
lyderiukais. Jis buvo našiys ir
turėjo' apie 50 metų amžiaus.

—Repor teris.

ŠĮVAKAR

Klausykitės
ŠĮVAKAR

ŠALTIMIERO
Radio Programo
W.H.F.C. Stoties 

(1420 K.) 
7:00 vai, vakaro

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI 

SEKMADIENIAIS 
9:00 vai. vakaro 

PIRMADIENIAIS 
10:00 vai. vakaro

ĮVAIRUS —
pamokinant!

— ŽAVINGI

NAUJOS TAVERNOS IR PIRTIES
GRANO OPENING

JUOZO BIKNIAUS NAUJOS TAVERNOS IR PIBTIĘS 
adresu.4625 SOUTH PAULINA STREET 

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS • 
Šeštadienį Balandžio-April 24 d.

Bus pirmos klesos muzika, gardus užkandžiai visiems veltui. Visi 
mano draugai kostumeriai, kaimynai ir pažįstami yra širdingai už
prašomi.

JUOZAS BIKNIUS, 4625 SOUTH PAULINA STREET.

MM
U. S. l’-L

TURINYS:
Tautiškume elementai ir ribos —i

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

...... i.......... V. Stankevičius 
Čigonai ................. *... A. S. PušUin
Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Gandas .............. Banas Pumputis
Du eilėraščiai .......... J. Krumirįas
Kita Amerika .......... E. Voytinsįky
Kova prieš dykumą....... M. Ilijinas
Įdomioji fizika ....... J. L Perelman
Knygų Apžvalga. Politika ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ 

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Spalvotos—vartojimui oro 
ir

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

<
us€je
.39

Geresnes negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, $1.25 
5 gal. kenas; už gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybę krautuvėse.

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

8 spalvų—skaistus žybejimas — 
lengvai nušluostomas, gerai plau- 
jamas .................. Gal. $ .85
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Tūkstančiai rado paleng
vinimo, geliantiems ir 

skaudamiems, muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 meti|<

.25c
.35
.40

Pavasario Specialai
Pilnas įtakas Malevų, Sienų Po
pieriaus ir valymo reikmenų.

Sienų Popieriaus Valyklitį ar 
HRH Malevų Valy-

Utility Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną .............. $ 1.59
Gražus 1937 m. Sienų Popierius 5c už rolelį ir aukščiau. .

Sienų Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeš

tadienį iki 9 vai. po pietų.
Klausykit musų lietuviškų pro
gramų dėl musų specialių pasiū
lymų per WSBC kas trečiadienj, 

9:30 iki 10 yaL po pietų.

Apsaugokit Savo Linoleumą
su

SABERGMAR
I524VV.63f<SJ.
.TEl.PROSPECT 3440

CORNtR 63RD & JUSTINE.

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALU ALIEJINĖ PERMANENT $4 

(Curls—kiek tik norėsit) ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $C Dfl
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O Eft )
BE MAŠINOS PERMANENT .... .... .. ..Z
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS
MOTERIMS ..... ........ .......... ...........
VYRAMS _____________ ____________

THE CR0WN BE A UTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
. HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

2514
&

BUNCO PARTY SU ŠOKIAIS
4 — Rengia — ■

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubas 

Nedėlioję, Balandžio-April 25 d., 1937 
HOLLYWOOD SVETAINĖJE 

2417 West 43rd Street
Pradžia 4 valandą vakaro. Įžanga 25 Centai
Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas sušelpti sergan

čius Kliubo narius B. Barniškį ir A. Miravičienę.
Atsilankydami į šį vakarą sušelpsite musų sergančius 

draugus.

White Linoleum Varnish
ATGAIVINA SPALVĄ NUBLUKUSIAME, NUDĖ

VĖTAME Linoleume, išdžiūva greitai, 
SKAISČIAI ŽYBĖDAMAS. NEGADINA SPALVOS 

NĖ ŠVIESIAUSIŲ RAŠTŲ.
Reikalaukite pasakydami jo.vardą 
Savo’ Malevų ar Geležies Dyleriui.

SPECIALIAI
ŽEMOS KAINOS!

Pirkite ir Taupykite “M|IDWEST STORES” Krautuvėse 
Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj,'Balandžio 23 ir 24

”MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI5-21c3 89c24*4 sv.

MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS 
r a A ŠVIEŽIAI SVARO <7*V A V A SPRAGINTA MAIŠELIS I < V

“C & H” ARBA “DOMINO”
CANE CUKRUS .
“Pik-Nik” CATSUP
“Sinclare” LIMA BEANft

... 5 s v. pak. 29c
didelės bonkos 10c
....... No. 2 kenai 100

BLUE WINNER” APRICOTS 2% kenai isc
“DROMEDARY” DATES Pittcd 7% unc. pak- 2 už 230
“CRISCO” 3 keVnT 63c kenaf° 21/žC
“Spring Time” TOMATO JUICE Dideli kenai 2 už 190
PUIKUS “ICEBERG”
SALOTAI Didelės galvos 5c
FLORIDOS“ ŠALERIAI ........:....
CALIFORNIJOS ASPABAGUS 
PUIKUS VALGYMUI OBUOLIAI

2 pund. 90
SV. 130

3 sv. 230

. sv.

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

HE.S PIGIAUPIRK NUO tMIDVVE

r Cleanr

IT S

350
CLEANS

FIBRE-LEAVFf 
NO JETREAKS* 
on ypoTs^

PENIMY OP TWO more (perrootn) 
BŪT is

SALDUS. SULTINGI FLORIDOS
GRANDŽIAI -Dideli 150 didžio Tuz. 39c
.......... ....  . ............ . ..... ..... .........|... ....... . ...... .

- IMPORTUOTAS LUNCHEON MEAT

GUDRIEMS SIENINES POPIEROS 
VALYTOJO PIRKĖJAMS .

VVISEBUYERS or *cMEANERR 

OCTAGON” VEIDO MUILAS ...................3 už 140
OCTAGON” SOAP CljlPS ........................ pak. 180
OCTAGON” SKALBIMO MUILAS did. šm. 3 už 140

BOLOGNA SAUSAGE (Dešra) ............... ...... sv. 200
MINKŠTA SUMMER S? .USAGE (Dešra) ....... sv. 260
“CLIMALENE” į !1dkeli 20c i2 MAŽI 17c
“BOWLENE” ...... .................. 2 ken. 19c
“AMEBICAN FAMILY” FLAKES ............ .... pak. 220
“IVORY” MUILAS ....... vidutiniai šmotai 2 už 130

SPECIALIAI! Salad Indas tik už 10 su 
SUPER SUPS Mėlyni pak. Kartu už 21c 
“RIVAL” ŠUNŲ MAISTAS 3 kenai 25c
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NAUJIENOS
f

‘?he Lithuaniaa Daily Newa 
Fablbhad Daily Ezcept Sunday by 
fha Liihuaniaa Nava Pub. Co^ Ine.

1789 South Habted Street

Subacription Rates:
|8.00 per year in Canadą
$5.00 per year outside of Chicago 
3&00 per year in Chicago 
8c per copy.

Eptered ąs Second Class Matter 
March 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, III. under the ąct of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Balsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina t
Chicagoje—paltu: 

hEetams
Pusei metų ------------
Trims mėnesiams ___ __
Dviem mėnesiams ____
Vienam menesiui _____

Chicago j e per išnešiotojus:
Viena kopija _______ ....
Savaitei ..........._________
Mėnesiui ......    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paltas

Metams ..............---------- -— $5.00
Pusei metų .—*-------------------  2.75
Trims mėnesiams .................... 1.50
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 palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.0Q 
4.00 

.2.00 
1.50 

. .75

~ 8c 
« 18c

NAUJIENOS, Chicago, ID.
. . . . • . • . .

■

HITLERIO FINANSAI

Amerikos žydų kongreso biu
letenis “Boycott Nązi Goods and 
Services” rašo:

“Kai Hitleris įėjo į valdžią, 
reichsbankas (Vokietijos val-

turėjo 821

Susipyko “Dievas” su savo žmona

stybės batikas)
90.0,000 mark, vertės aukso ir 
100,600,000 markių vertės 
svetimų šalių pinigų, šiandien 
reichsbanke tėra tįk 67,200,- 
000 markių auiso ir 5,600,- 
000 markių vertės užsienio 
pinigų.”

Negrų apgyventame New Yorko distrikte Harlem’e 
yra pagarsėjęs pamokslininkas Father Divine. Jisai tu
ri skaitlingą būrį mokinių, kuriuos jisai vadina “ange-? 
Jais”. Jie gyvena dideliam bendrabutyje, kuris vadina
si “dangum”. O pats mokytojas yra “Dievas”.

Father Divine (“Dieviškas Tėvas”), matyt, gerai 
suprato savo juodveidžių viengenčių psychologiją, nes 
jisai mokėjo taip gudriai žaisti ant jų jausmų, kad jo 
pamokslai sutraukdavo skaitlingas klausytojų minias. 
Jo vardas tolyn darėsi vis garsesnis tarpe negrų — kar-. 
tu su tuo didėjo ir jų aukos.

Per kelioliką metų Hąrlem’o negrų “Dievas” pralo
bo: prisipirko žemės New Yorko mieste ir kitose vie
tose, pasistatė daug trobų, atidarė visą eilę mokyklų, 
krautuvių ir dirbtuvių ir įsteigė kelias farmas. Tose vi
sose įstaigose dirba jo “angelai’’ arba kandidatai į “an
gelus”, ir jos gerai apsimoka, nes “angelai” tenkinasi 
daugiausia dvasiniu “atlyginimu”, nereikalaudami už 
darbą “materiališkos” algos. ( ,

Pernai metais per rinkimų kampaniją daugelis New 
Yorko politikierių gerinosi tam negrų Mesijošiui, tikę- 
damiesi su jo pagelba gauti jo pasekėjų balsus.

Bet dabar Harlemo “Tėvą Dieviškąjį” netikėtai ap
niko visokie nemalonumai. Jo vienas mokinys, iškelia
vęs į Californiją skleisti evangeliją, yra traukiamas į 
teismą dėl nemorališko elgesio su jauna mergaite. Pats 
Father Divine yra kaltinamas dėl peštynių su kokių 
ten kontraktorium. Bet,, kas aršiausia, prieš negrų Me- 
sijošių sukilę jo ?nąpna.

Savo žmonos vardu Father Divine yra užrašęs' daug 
nuosavybių, kurias jisai pirko už tikinčiųjų sudėtas au
kas. Bet jam pastaruoju laiku pradėjo rūpėti, kad tos 
nuosavybės nedingtų, todėl jisai pareikalavo, kad jo 
“dvasiška žmona” perrašytų nuosavybes jam. Ji pasi
priešino. Ir tokiu budu “Dievas” su savo Ištikimąja Ma
re susipyko. Ji jam pasakė:

“Tu nesi Dievas; tu esi tik prakeiktas senis!”
Šitas dangiškas ginčas veikiausia turės būt išspręs

tas valdžios teisme. “Angelams” bus daug pasipiktini
mo. Kai kurie jų, gal būt, supras, kad jų (“Dievas” ne 
visai tobulas. Bet dauguma jų, metę savo “Tėvą Dan
giškąjį”, eis ieškoti kito Mesijošiaus. Ir susiras — nes 
kur -yra tamsių žmonių, ten Mesi j ošiu netrūksta.

Ir naciai rinko aukas Ispanijos 
respublikai

kadVienas korespondentas praneša iš Paryžiaus, 
Vokietijos teismas nubaudė kalėjimu nuo dviejų iki aš- 

• tuonių metų 21 darbininką iš Aix-la-Chapelle elektrikos 
dirbtuvių už tai, kad jie rinko aukas Ispanijos respubli
kos gynėjams.

Kai kurie nubaustųjų yra “nacių” partijos nariai.
Į Hitlerio partiją valdžia suvarė milionus visokių 

žmonių, kurių daugelis fašistams visai nepritaria.

ATSIVERTĖ “NĘZA- 
LEžNINKAS,,,

Kaišedorio vyskupija, Lietu
voje, džiaugiasi, kad Vaclovas 
Vaicekauskas, kuris Amerikoje 
būdamas priklausė Tautinei Ka
talikų bažnyčiai, parvažiavęs 
Lietuvon vėl sugryžo prie Re- 
mos-Katalikų.

Tą žmogelį vyskupas privertę 
pasirašyti “prisipažinimą,” kad 
jisai esąs “padaręs niekšišką 
darbą išsižadedamąs savo |ik- 
rojp šv. Tikėjimo ir Rymo Ka
talikų Bažnyčios įr buyau pri
sidėjęs prie Bažnyčios prie- y _

Tai skariiba panašiai, kaip 
Zipovjevo ir Radeko “prisipa
žinimai” Maskvos teisme. Bet 
vyskupas nepasmerkė Vaice
kausko mirčiai, -- kadangi ji
sai neturi tokios galios. Jeigu 
Lietuvoje butų šventa Inkvizi
cija, tai Vąicekauškas butų bu
vęs suspirgintas ant laužo.

ŽVALGYBIŠKI ARGUMENTAI

“Vienybė” įdėjo savo kores
pondento pranešimą iš Lietu
vos, kuriame bandoma įrodinėti, 
kad Suvalkijos ūkininkai buvo 
sukurstyti ‘.‘Vokietijos agentų.” 
O įrodymai ’tJKįukai kurie at
sišaukimai, kurie buvo sklei
džiami tarp ūkininkų, buvo at
spausdinti Prūsuose; dalį tų at
sišaukimų Lietuvos policija da
gi sugavo, kuomet buvo bando
ma juos pergabenti per sieną.

Su šitais faktais “Vienybės” 
korespondentas gerokai pasivė
lino, nes jau apie metai laiko 
atgal Lietuvos oficiozinė spau
da labai garsiai apie tai bubni- 
jo. Bet tas argumentas, kad 
jeigu aitsišaukimai buvo spaus
dinami Vokietijos teritorijoje, 
/tai Hitlerio agentai esą Lietu
vos ukiniųkų ^kurstytojai,” ne
išlaiko jokios kritikos. Taip gal
voti, kaip galvoja tas Brookly- 
no f asistuojančio laikraščio re
daktorius ir jo korespondentas, 
gali tiktai žmonės, kuriems yra 
visai svetimą Lietuvos kovų dėl 
laisvės istorija.

Juk nuo “Aušros” laikų iki 
19.05 metų daUgunia raštų, ski
riamų Lietuvos liąudžiaį, buvo 
spausdinama Prūsuose ir per

rvą. Ar tai reiškia, kad Vokieti
jos kaizeris ir jo agentai “su
kurstė” tautinį Lietuvos atgi
mimą? Ar tai reiškia, kad Dr. 
Basanavičius, Dr. Kudirka, A- 
domaitis-ršernas ir kiti ašmens, 
kurie redagavo “Aušrą” ir 
“Varpą,” buvo, kaizerio agentų 
įrankiai?

Carizmo laikais lietuviški 
raštai buvo spausdinami Prū
suose dėl to, kad Lietuvoje ne
buvo spaudos laisvės. Dabar, 
kai ta’utininkų valdžia spaudos 
laisvę irgi be galo suvaržė, tai 
Lietuvos žmopėms ir vėl teko 
kreiptis į užsienio spaustuves, 
šis faktas apkaltina ne Lietu
vos ūkininkus, bet Lietuvos 
valdžią, kuri atėmė teisę žmo- 
ėms savo reikalus svarstyti 
spaudoje ir susirinkimuoe.

Patebėtina, kad “Vienybėje” 
vis dažniau išreiškiama Kauno 
žvalgybos “nusistatymas.”

SOVIETŲ PRAMONĖS SABO
TAŽAS AR KAS KITA?

Anot V.' M. Molotovo, penki 
buvę sovietų vice-komisa'rai (t. 
y. ministerių pavaduotojai) ir 
šimtai įmonių direktorių, ko
munistų pą,r£ijos narių, vykino 
platų praųipnės ardymo darbą 
Sovietų Sąjungoje, šitas milži
niškas sabotažo sąmokslas pa
sirodęs aršesnis, negu sovietų 
valdžia tikėjosi, pradėdama 
traukti tieson “trockistus.”

Šitokius pareiškimus padarė 
sovietų liaudies komisarų tary
bos pirmininkas (t. y. premje
ras) komunistų partijos centro 
komiteto plenume (pilnam su
sirinkime) pereitą mėnesį, bet 
kažin kodėl’jie tik dabar buvo 
paskelbti sovietų spaudoj e. Mo
lotovas tenai pasakė:

9 ..
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Reakcija Lenkijoje
“Vilniaus žodįs” rašo:

Po pulk. Koco paskelbtos deklaracijos adminis
tracija ėmėsi griežtesnio, kurso lenkų kairiųjų veik
los atžvilgiu. Seniau uždarė dienraštį — ‘Dziennik 
Popularny’, o prieš pat Velykas uždarė Lvove so
cialistų leidžiamą savaitraštį — ‘Trybuna Robot- 
nieza’ ir Lodzėj kairiojo liaudininkų jaunimo -Wici’ 
savaįtraštį.

“Be spaudos, uždaryta vadinamoj Malopolska 
visa eilė darbininkų profesinių sąjungų, buvusių 
pepesų įtakoj.

“Uždaryta, kaip oficiališkai praneša, dėl to, 
kad toji spauda ir tos prof. sąjungos dirbusios va
dinamojo liaudies fronto naudai. Mat, Lenkijoje 
liaudies frontas yra draudžiamas, nes vienas jo 
partneris — komunistų partija ir jos veikimas ne
legalus.”
Tačiau Lenkijoje liaudies fronto nėra, kadangi Len-

įnjo# socialistai ir liaudininkai yra priešingi betk kuriam

“Jau yra luimaskuofta šim
tai biznio vedėjų su komunis
tų partijos bilietais, lygiai 
kaip Ir nepartinių inžinierių 
ir technikų, užimančių atsa- 
komingas vietas sunkiosios 
pramonės komisariate, kur 

. jie dirbo kriminjąlišką ardy
mo darbą per eilę metų.” 
Toliaus jisai nurodė, kad tar

pe tų numaskųotų prąmonės ar
dytojų esą penki buvusieji ko? 
misarų padėjėjai.

čia jau kas nors visai nepa
prasto. Kaip pasaulis stovi, dar 
nebuvo girdėt tokio dalyko, kad 
kurioje nors valstybėje šimtai 
atsakomingiausiųjų valdžios at
stovų sąmoningai griautų val
džios įmones! Ir kaip Moloto
vas sako, šitas kirminališkaę 
darbas buvo tęsiamas per metų 
metus — o sovietų žvalgybą, 
kuri yra išreklamuota, kaipo 
budriausias valdžios įrankis ko
voje su “kontr-revoliucionie? 
riais,” nieko nepastebėjo!

Tiesiog nesinori tikėti, 
toks milžiniškas sabotažo 

: mokslas buvo galimas.
Bet, gal būt, Stalinas ir jo 

sėbrai ieško kaltininkų, kuriems 
butų galima suversti bėdą dėl 
pramonės nepasisekimų, kylan
čių iš pačios sovietų sistemos? 
Molotovo kaltinimai prieš “in
žinierius ir technikus” labai pri
mena tas “ekonominio sabota
žo” bylas, kuriomis prieš kele
tą mteų Maskva “pagarsėjo.”

Beje, sunkiosios pramonės 
komisariatą, apie kurį kalba 
sovietų premjeras, per eilę me
tų valdė artimas Stalino drau
gas Qrdžoųikidze (jissa’i neseniai 
staigiai mirė). Tai reiškia, kad 
tas baisus kriminalistų lizdas 
buvo susuktas “ištikimiausio- 
jo” komisaro departamente!

Kuomet šitokie dalykai iškyla 
į aikštę, tai sunku įsivaizduoti, 
ar dar yra bent vienas žmogus 
Sovietų Sąjungoje, kuriuo Sta
linas galį pasitikėti.

Dirigavęs Berlyno 
Operą 2,500 Sykiu— 
Dabar Pasitraukė

Leo Blech, per 31 hietu 
vęs vedėjas Berlyno Qper< 
paskutinis iš tų serų ir įžy
mių operos vedėjų palaikyti 
savo vietą po Ną?įų valdžia 
(išskyrus Furtwaęngler) da
bar irgi palieka opefą.

Nuo laiko nazių revoliucijos, 
Blech nedirigavo nė vieną iš 
Wagner’io operų, bet; upsirube- 
žiavo save kuriniaįs svetim
taučių kompozitorių. Bėgyje 
paskutinio sezono, ji^ai diriga
vo savo 2,500tą spektaklį.

Dabar jis priklauso tai gru
pei dirigentų, kurie prasišalino 
/iš Vokietijos muzikavo gyveni
mo nuo 1933 metų

bet jis paliko muzikales ide. 
pasauliui, kairios buvo priež 
'tim uždirbimui daug miliję 
dolerių, tiems kurie prezen

etus bu-fvo arba išleido jas. Likin 
oą, ir

kaip tai 
'Bruno Walter, Otto Klemperer, 

irFritz Bušeli, Erick 
kiti.

Kleiber

kad
są-

orkestra, 
didės-

žymus smuiki- 
etz sukėlė 

London’e 
atvirai iš-

MUZIKOS ŽINIOS
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Rašo NORA

Visas pasaulis supranta 
mano kalbą.

—į Haydn

Lietuviai Artistai 
Gražiai Rekomen
duojąs Svetur

Į pavakarį, rodos, 
nininkai, kaip ir tie 
'liai, skrenda svetur, 
su Lietuvos Operos 
kais, keli iš kurių, su žymiu 
pasisekimu, pasirodė neseniai 
įvairiose dalyse Europos.

Pirmoji lietuvaitė daininin
kė pasirodyti Graikijoj, buvo 
ponia Ona Karvelienė, Romos 
Konservatorijos auklėtinę. Dai
navo ji Atėnų teatre, Amperis 

sieną slaptai gabenama į Lietu- rolę Aidoje, ir ji dar turi pa-

dai-visi 
paukšte- 
Taip ir 
daininin-

Vince JonUškaite-Zau- 
kitais operos artistais 

Argentinoj, viešėjo 
Austrijoj, kur jis 

Mefistofelį-Fauste. Jo

bendradarbiavimui su komunistais. O betgi už tą nesa
mą “liaudies frontą” valdžią uždarinėja laikraščius ir 
darbininkų organizacijas! Teisingai sakoma: “Kas nori 
mušti, tas ir lazdą susiranda”.

šitomis represijomis pusiau-fašistiška Lenkijos vai-, 
džia nori nuslopinti -žmonių judėjimą, kuris kyla dau
giausia dėl ekonominio skurdo.

PRISTATĖ MAISTĄ BASKAMS

Anglijos prekių laivas Seven Seąs Spray, kuris per 
sukilėlių blokadą, atplaukė į BiĮŲoą, atveždamaš kelis 
tUkrtM&M* M? TeĮUąĮiBgę ©ajfeį faaštlįį

kvietimą dainuoti operoje II 
Trovatore.

Prahos, Čekoslovakijos, ope
ros lankytojus begalo džiugi
no ir imponavo Valstybės Ope
ros solistas p. Kučingis, basso. 
Dainavo jis Mefistofelio rolę 
Fauste, taip-gi ir operoje “Par
duotoji Nuotaka” (Smetana). 
Visus p. Kučingio pasirody
mus publika entuziastiškai 
įvertino ir spauda talpino gra
žiausius aprašymus.

Trečias Valstybės Operos 
solistas, p. J. Nauragis, kuris 
pernai, kartu su Kipru Pet
rausku, 
hiene ir 
dainavo 
Vienoje, 
dainavo
pasisekimas buvo toks 4 didelis, 
kąd pasibaigus spektakliui, 
Vienos Liaudies Operos direk
torius pasiūlę Nauragiui daly
vauti dar keliuose spektakliuo
se. Apart to, jis dar gavo pa
siūlymus gastroliuoti Rumuni
joje ir Vengrijoje.

Matomai, musų lietuviai ar
tistai gali išlaikyti kvotimus 
ir prieš labai kritišką publiką, 
ir tas yra dąugiąus ne kaip 
džiuginantis faktas mums, ku
rie taip atydžiai sekame kiek
vieną musų menininkų žings
nį, kaip namie, taip ir svetur. 

» • " • ■ f
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3,537 Liaudies 
Dainos

' Nekuria žmonės
f

krašte ręnka Lietuvių 
dainas, ir tokių dainų, 

liodijoms, jau surinkta

Vilniaus 
liaudies
su me-
riet 3,'

537, rašo Vilniaus žodis.

—o—
Pietro Mascagni ir 
La Scala Orkestrą 
Rengias Amerikon

Itąlų kompozitoriais Pietro 
Mascagni, vedėjas į La Scala 
Operos orkestros Mįlan’e, ža
da atvažiuoti Amerikon šią va
sarą, su šia svarbi
•Ir duoti eilę koncertų 
iriuose miestuose.

—o—
Anglų Dome 
Muzika Krinta, Sako 
Jascha Heifetz

Pasauliniai
ninkas Jąscha He-if 
pusėtinai triukšmo 
neseniai, kuomet jis 
sireišfcė, kad “Anglijoj, kuTią 
aš lankau reguliariai per pas
kutinius 17 metų, yra aiškios 
žymės nuolatinio domės mažė
jimo muzika. Amerikoje kon
certus lanko jauni žmonės, — 
Anglijoje tiktai senesnės gene
racijos telanko koncertus.”

—ų— 
Katkauskaitė 
Vis Pasižymi I

' Aprašydamas New York’o 
Philharmonijos Orkestros pre
zentacija Honegger’io operos 
“Karalius Dovydas”; kuri bu
vo pirmą sykį perstatyta An
glų kalboje ir kurioje vieną 
principalių rolių dainavo lietu- 
'vaitė Ona Kątkauskaitė-Kas- 
kas, muzikos kritikas, tarp ki
to sakė: “P-lė Kaskąs davė ga
nėtinų ir gerai moduliuotų to
nų savo solo vietoms, parody
dama gražų balsą, kurį ji ar
tistiškai naudoja.”

Lietuviai Boston’e, Baltimo- 
rėje ir Cleveland’e turėjo ma
lonumo išgirsti panęlę Katkau- 
skaitę, kuomet Metropolitan: 
Opera gastroliavo šį pavasa-1

—o—
Peržiūrint 1936-37 progrą- 

mus New York Philhąrmonijos 
Orkestros, žmogus 
išvados, kad pasaulio muziką- 
lis “čampijonatas
su Bach, Beethovenl Brahms, 
Wagner, Haydn, Mozart, Schu- 
bert ir Chopin.

neini prie

pasilieka

atgal vie- 
muzikos korespondentas 

orkestros 
uziką be
rado pą- 

kuriose 
gelbėjo jam trys thksų eks
pertai, kad sužinojus, kaip 
daug ar mažai šis ponas turės 
sumokėti Dėdei Šamui. Jo me
dinės įplaukos buvo nuošimtis 
ant kelių milijonų dolerių. Ki
tas populiąris orkestros vedė-1 

ŠiaAi pačiam | 
kad 
laike 
tris

Muzikaliai 
Milijonieriai

Tūlas laikas tam 
nas
atlankęs vieną įžymų 
vedėją, nerado šį m 
viliojantį mūzą, bet 
skendusj skaitlinėse,

jas prisipažino 
korespondentui, 
mai trumpam 
Užsidirbo *suvirš 
dolerių.

Bet pažvelgus 
ma istorijų.

nebuvo Schubert’ui mielai 
dingas, skaitant doleriais, 1 
mažai milijonierių pažins 
begalinį džiaugsmą, kurį Sol 
bert’as turėjo kurdamas si 
muzikalį turtą.

—o—
Meilės Eleksyras ir 
Pirmyn Choras

Keturi įžymus komp.ozi 
riaį, visi italai, kurių gyv£ 
mo laikotarpis sudarė daugi: 
kaip šimtą metų, pateisina 
diųimą 19-tojo šimtmečio 
“Meliodijos šimtmečiu”, 
buvo Rossini, Donizetti, B< 
ni ir Verdi.

šiuom tarpu apie visus j 
nekalbėsime, bet apsistosi 
minutėliai prie Gaetano D( 
zetti.

f Donizetti gimė 1797 met 
Būdamas tiktai 25 metų : 
'žiąus, jis jau buvo pan 
net penkias svarbias operas 
'keliąs mažesnės svarbos. T 
jo geriausiai žinomų operų 
Lucia di Lammermour, La 
voritą, ir L’Elisir d’Amore, 
fba, lietuviškai kalbant “Me 
•Eleksyras”.

“Meilės Eleksyro” mm 
yra netiktai meliodinga, 
'skaisčiai humoristiška chai 
teryje, ir gerai tinkanti 
siems reikalavimams skirti 
Situacijų, kurios šioje opei 
iškyla.

Pati pasaka yra apie nu 
gėralą, kurį kaimietis. Ne 
;rino nupirko nuo “ragauk 
Dr. Dulcamara. Su pagelba 
^eleksyro ir įvairių kitų įvy 
Nemorino laimi Adina, 1 
yrą turtuolė ir ūkės savi 
k ė, nežiurįnt visų viliojimų 
viešiančio jauno ir gra; 
seržanto, vardu Belcore.

Ši opera buvo pastatyta 
mą sykį Milane 1832 metai 
New York’e, Park Tęs 
1838 metais. Bet gyvumą: 
vilionė muzikos $ios kom 
jos laimi augštą pagyrimu 
dabar. Ji nereikalauna jo 
atžvalgos, iš priežasties 1 
mainančių
šiandien išlaiko tą augštą 
tą, kurią ji laimėjo savo 
mame pasirodyme virš ši 
mėtis atgal.

Pirmyn Choras, po vade 
ste Kazio Steponavičiaus, 
keli menesiai kaip rimtai : 
giasi prie pastatymo šios i 
ros, sekmadienį, Balandžio 
d., Goodman Teatre.

Dainininkų-lošėjų sąst: 
susideda iš musų gerai ž 
mų dainininkų, kaip An 
Steponavičienės, Frano L 

Įvičiąus, Onos Skeveriutės 
Jono Rukštelos. Turėsime j 
gos išgirsti ir naują daini) 
ką, Viktorą Benderį, kuris 
bintuos šioje operoj. Che 
visų smarkumu repetuoja 
kelis sykius į savaitę. V 
kur spektaklis įvyks yra 
niaukia atsakanti visiems i 

| nos reikalavimams, žodžiu 
[bus reikalo teisintis dėl jc 
sceniškų trukumų, todėl 
abejoju, kad matysime ir ( 
dėsime gražų ir meliodingą 
rinį, rūpestingai prirengtą 
gerai pastatytą, atsilankę I 
myn Choro vaidinime seki 
dienį, Goodman Teatre.

standards”,

“NAUJIENŲ”

PIKNIKAS

sulygina-
tarpį, jis
milijonus CALUMET GROVI

atgal, rąnda- 
— Pavyzdžiui 

garsusis kompozitorius Schųt 
bert’as mirė visiškai biednasAĮ GEGUŽĖS 23, 1937 »
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DETROITO IR KITU MICHIGAN MIESTU 
NAUJIENOS

Pranašaują, kad po 60 mėty Amerikoje visi ark
liai išnyksią. — Didelė baldų paroda. Ati
darys daugiau krautuvių svaigalams parda
vinėti. — Studentų demonstracija prieš ką* 
ra. — Piliečiai ir politika. — Kalėjimo kli
nika. 9

kosi puikiausiai, — i£ visų da
lykų gauna aukščiausius pažy? 
mojimus-

Nuosįąbįęjį m.ę^Maitė yra C. 
M. Newlin, vietos kolegijos an
glų kalbos profesoriaus duktė.

švęs šimto meti} sukaktį

miestas smarkiai ruošiasi dide
lei iškilmei. Mat, netrukus (lie
pęs tnęnęsj) sukaks lygiai šim
tas metų, kaip tas, miesiąs įsį-

gaji susitarti dėlei uždarymo 
krautuvių šeštadienįo vakarais. 
Apie du trečdaliai biznierių pri
taria sumanymui, kad krautu
vę^ butų uždarytos šeštadie
niais 6 vąl. vakaro. Tačiau kiti 
tam sumanymui nepritaria, sa
kydami, jog jie turės didelių 
nuostolių, jei šeštadieniais 
jiems reikės taip anksti krau
tuves uždaryti.

koVo 31 d. į Centralinj Komite
tą užsimokėjo mokestis šios or
ganizacijos:

ALDLD 188 kp. $1.00; LDS 
86 kp. $1.00; Tarpt. Darį). Ap- 
sig. Kązįo Gįedfįo KUppą. $1.00. 
Iš viso sumokėta $3.00.

Pajamos
Parengime vasario 14 d. aukų 

surinkta Ispanijos. Liaud. $11.11
Drąugijų sumokėta $ 3.00

KAS GIRDĖT 
DETROITE

PARENGIMAI

Arkliai ir automobiliai
Kaip ir visi miestai, o ypač 

didesnieji j taip ir Detroitas tu
ri specjalę draugiją, kuri rūpi
nasi typ, kąd gyvuliai nebūtų 
kankinami. Ta draugija sumanė 
surengti specialu savaitę, kurios 
būvyje bus agitacija, kad su 
gyvuliais reikia maloniai elgtis.

Tai organizacijai vadovauja 
Neil Campbell, kuris prieš ke
lias dienas, kaip sakoma, į lai
kraščius pat,ekp. O tai todėl, 
kad jis pateikė įdomių davinių

tuvių svaigalus perka urmo kai
nomis. Komisijonierius apskai
čiuoja, kad per metus tarpinio? 
kų komisas siekia apie $3,000,- 
000. Kai bus įsiteigta daugiau 
krautuvių, tai tie trys milįjo? 
nai pasilaks valstijos ižde.

Studentų demonstracija
ANN ARBOR, Mich. — Ket- 

virtadienj beveik visų uni versi? 
tetų studentai rengė demonst
raciją prieš karą. Michigan uni
versitete pernai antikariškoje 
demonstracijoje dalyvavo ąpie

apie nykstančius Amerikos gy, 2,000 studentų. Tai rodo, jog
Vulius. otii/lnntn i 11A1.O v\oInnIr 11 o

Kaip jus manote, kokie iš 
• naminių gyvulių sparčiausiai 

nyksta?
Pasirodo, jog arkliams užėjo 

sunkus laikai. -Jie nebeatlaiko 
konkurencijos ir turi savo Vie
tą užleisti autovežimiams (at
seit, traktoriams, automobi- 

. liams ir t.t.) Juo tolyn, juo la
biau jie yra stumiami lauk iš 
apyvartos.

Iš viso šiandien Amerikoje , 
yra priskaitoma 12,090,000 ar- 

- kliu. Palyginti, tai nemažas 
skaičius. Tačiau reikią turėti 
gaivoje tas faktas, jog kiekvie- i 
nais metais aipe ,800,000 arklių , 
atisvęikįnat t rsu JĮįuę. , , pasauliu. ( 
Toks didelis mirtingumas ten- 
ka aiškinti tuo, jog apie 20 
nuošimčių visų arklių jau yra , 
sulaukę 15 metų amžiaus.

Gimimų ir mirimų balansas 
yra neigiamas: per metus gim
sta ir sulaukia vienerių metų 
tik 600,000 arklių. O tai reiškia, 
jog kiekvienais metais arklių 
skaičius Amerikoje mažėja', 
šiuo tarpu nepriteklius per me
tus siekia 200,000, o vėliau jis 
bus didesnis.

Jeigu dalykai nepasikeis, tai, 
sako Campbell, po 60 metų A- 
merikoje arklių visai nebebus. 
•Nebent muziejuose juos bebus 
galima užtikti.

P-no Campbell apskaičiavi
mu, visame Detroite bepasiliko 
tik 180 mulų. Visai galimas 
daiktas, jog netrukus jie visai 
pranyks.

Tai matote, kokią didelę įta
ką daro Amerikos gyvenimui 
autovežimai.

Atsidaro baldų paroda
GRAbĮD RAPIDS, Mich. — 

Šio mėnesio gale, būtent, balan
džio 28 d., čia atsidarys įpilži- 
niška baldų paroda. Apskai
čiuojama, kad parodoje bus iš? 
statyta apie 100,000. įvairiausių 
baldų, — moderniškų ir seno
viškų. Parodoje dalyvaus nuo 
600 iki 700 įmonių, kurios ver
čiasi baldais (f urniture).

Atidarys penkis kartus dau
giau krautuvių svaigalams 

pardavinėti
LANSING, Mich. — Svaigi

nančių gėrimų komisionierius, 
Hale G. Knight, pasiūlė legis- 
laturai naują planą, kuris, kaip 
matoma, netrukus bus priimtas. 
Be kitko, <tas planas siūlo ati
daryti apie penkis kartus dau
giau valstijos kontroliuojamų 
krautuvių svaigalams pardavi
nėti.

Dalykas tas, kad esamų krau
tuvių toli gražu nepakanka,— 
jos neįstengia visų kostumerių 
aprūpinti. Dėlei to tarpsta' viso
kie tarpiąinkai, kurie iš krau-

kure. Ta proga bus 
dideles iškilmės.

surengtos

Detroite pradėjo siausti visai 
jaunį plėšikai. Savaitės gale jie

studentai karui nėra palankus.

Piliečiai mažai tesidomi 
ipolitika

LANSING, Mich. — Leon D. 
Case, valstijos sekretorius, pra
deda patirti, jog kai kurie pi
liečiai visai nesidomi valstįjos 
politika.

Kiekvieną dieną valstijos se
kretoriaus raštinė gauna gausy
bę laiškų įvairiausiais reikalais. 
Nemažas nuošimtis laiškų yra . 
siunčiamas buvusiems sekreto
riams. Pavyzdžiui, Colemąn C. ■ 
Vaughan valstijos sekretoriaus 
pareigas ėjo npo 1915 iki 1920 
metų. Ir vis dėlto į raštinę at
siunčiama laiškai jo vardu! Va
dinasi, kai kurje dar įr šiandien 
tebemano, kad valstijos sekrę- 
torius tebėra Vaughan. Tąį, 
sako sekretorius Case, a Škiąi 
rodo, jog kai kurie piliečiai sa
vo valstijos reikalais ir politi
ka visai mažai tesidomi.

Steigsi kliniką lytiškiems 
nusikaltėliams gydyti

LANSING, Mich. — Legislą- 
tura paskyrė $42,000 klįnikąi, 
kuri tyrinės litiškus nusikaltė
lius. Pirmiausia klinika bus a- 
Jdaryta Detroite, o vėliau dar 
dviejuose kalėjimuose.

Kiekviena tų pataisos įstaigų 
samdys proto ligų specialistą, 
kurio priežiūrai bus paskirti ly
tiški nusikaltėliai, bujent, tie 
vyrai, kurie užpuola moteris.

Tai buvo laikai
KALKASKA, Mich. — F. Ą. 

Manlgos iš Kanados atvyko į 
Kalkaskos apskritį prieš 70 me
tų, kada žuvį upėse tiesiog su 
rankomis buvo galima gaudyti. 
Jokių patvarkymų, jokių suvar
žymų, — sako Manglps, — ta
da nebuvo. Įbrięįai į upę, ir žįu- 
rėk, — jau pilnas ^maišas žu
vies. Taip, tai buvo geri laikai.

Manglos dabar jau yra 81 
metų amžiaus, žuvavimą jis yra 
tiek pamigęs, jog tik įr laukia, 
kada' sezonas atsidarys.

Kadangi žuvavimo sezonas at
sidaro šį šeštadienį, Jai penkta
dienį kalkaskiečiąį tuyęfc dideles 
iškilmes, kuriose dalyvaus seni 
žuvaUtojai ir pasakos “fish sto- 
ries.”

Daugiau-pądarė šešis plėšįms.. 
šia jie plėšia jaunus berniukus, 
kurie laikraščius pardavinėja.

Policija pardavinės paliktus 
ąutomobilitiS

Netrukus Detroito policija tu
rės varžytynes autoipobiliams, 
kurie buvo surasti gatvėse ir 
kurią savininkai per šešis mė
nesius nęątsjliepė. Kaip prane
šama, bus pąrdpęta pusantro 
šimto automobilių.

Varžytynėms vadovaus ser
žantas Grąy Mitchell.

Baląndžio 29 d. policijos bu
veinėje įvyks išpardavimas dvi
račių ir kitokių smulkių daiktų, 

tam tikrąkurių savininkai per 
laiką neatsiliepė.

Biznieriai negali
PQĘT HŲRON, Mich. — Vie

tos krautuvininkai vis dar ne-

susitarti

Didiną konservų dirbtuvę
PENNVILLE, Mich. — Nuo 

senų laikų čia yra pusėtinai di
delė konservų dirbtuvė, aitseįt, 
vaisių “kėninė.” Matytį, šiais 
mętąįs yra numątopias daug di
desnis biznis, nes dirbtuvė bus 
beveik dvigubai padidinta. Sta
tybos darbai eina visu smarku
mu. 1

Legislatura pradeda 
išbus ti

LANSING,, Mich. — Reikia 
tikrą tiesą pasakyti, jog Michi
gan legisįąturąi daugįąu pigi 
politika rupi, negu valstijos ge
rovė. Guberhatorius Murphy 
jau prieš kiek laiko pasiūlė vi
są eilę naudingų sumanymų, 
bet legislOtivA vis delsė ir nie
ko nedarė. Ji tik dabar išbudo 
ir pradėjo bruzdėti. Mat, netru
kus darbai bus nutraukti ir le- 
gislatura išsiskirstys “poilsiui.” 
Tad nors prieš galą legisl’atu- 
ros nariai pasiryžo padirbėti, 
kad galėtų su ramia sąžine ato
stogauti.

—Akylas
————

DETROITO LIETUVIU DRAUGIJŲ KONFE 
RENGI JA, DEMOKRATINEI TVARKAI 

ATSTEIGT1 LIETUVOJE, -i. ■ ./V . ;• . $ r / , ■ . "
Finansų peržiūrėjimo Ko

misijos rapoi^as 
ę ; ' 'Mes žemiau pasirašiusieji ko

misijos nariai peržiūrėjome 
Konferencijos Komiteto finansi
nius dokumentus nuo susiorga- 
pizavipio konferencijos balan
džio 29 d. 1936 meta’s iki kovo- 
Mąrch 31 d. 1937 ip- ir atrado
me sekantį:

Prie vietinio (Detroiio) Kon
greso (Konferencijos) yra pri
sidėjusios 20 lietuvių organi
zacijų, ir užsimokėjusios po do
lerį sekančios organ

LBS 116 kuopą';
kp.; SLA 21 kp.; ijPP Kliubas 
(Detroito); D. L. K. Keistučio 
Draugystė; LAP Kli 
trameke); Liet. Amer. Brolijos 
Kliubas; Lietuvių Radio Kliu
bas; APLA 47 kp.; ALDLD 52 
kp.; ALDLD 188 kp.; LDS 21 
kp.; LDS 86 kp-; AĮido Chorąs; 
Moterų Lyga Prieš Aukštas 
Kąipa'sį; Kom- Partijos Lietuvių 
Frakcija, ir Tarpt. Darb. Apsig. 
Kazio Giedrio kuopą. Išviso su
mokėta $17-00.

Nemokėjo jokią mokesčių 
šįos organizacijos: Laisvės Cho
ras (Ha'mtramcke)

zacijos:
SLA 352

•A

$17.00ta.;
Centraliniam Komitetui Chi

cagoj sumokėta  ........ $11.00
Iš viso draugijos

sumokėjo  ................ . $28,.00
Kitos pajamos 1935 m.

Pelnas nuo pikniko iš rugpiip 
čio 30 d. .............-___  $114.97

Tame piknike aukų surinkta 
Liet. pol. kaliniams .. $24.88

Koncerto pelnas lapkr.
29 d. 1936 m. ................ $121.54

Tame kp^ęerte aukų sūrink- 
$44.29 

$305.68

ubas (Ęam- 
er. Brolijos

“Vunderkindas”
EAST LANSING, Mich. — 

Visi esate girdėję apie “vunder
kindus,” atseit, apie nepapras
tai gabius vaikus. Juk ir pats 
žodis “vunderkindas” reiškia 
“stebėtiną vaiką?’

Vietos kolegija
State College) irgi galį pasigir
ti Vunderkindu. Mat, čia moko
si Dika Jane Newlin, kuri tėra 
tik trylikos metų amžiaus. Ji 
yra pirmametė kolegijoje. Mo-

(Michigan

mokesčių 
ąisvės Cho- 
nuo seniai 

prisidėjęs prįe konferencijos; 
LDD 19 kuopa ir La.’s'vamanių 
2 puoka, kurios dar neseniai 
prisidėjo prie šios ■ konferenci
jos. Tad viso yra 20 organiza
cijų. i

Kongreso Ceptrąįinįam Ko
mitetui Chicagoje per musų 
draugijų vietinį Komitetą savo 
metines mokestis užsimokėjo 
sekančios organizacijos: L.S.S. 
116 kuopa $5.00;
$1.00; SLA 21 kp. $1.00; Liet. 
Amer. Brolijos Klįubas $L00; 
APLA 47 kp. $1.00, ir ALDLD 
52 kp. $2.00. Su pabaiga 1936 
m. Centran sumokėta' $11.00.

Sutrauka; ;
. .Vieliniam Komitetui sumokė- 

Vietiniam Komitetui sumokė-

LA 352 kp

Iš vįąo pajamų....— $1441
Išlaidos

Kovo 18 d. pasiųsta į Centrą 
aukos Isp. Liaud.......... $11.11

Trijų Draugijų mokest. $3.00
Persiuntimas...... ................13
Nepriteklius parengimo 

vasario 14 d................. $ 6.28

Iš viso išlaidų .........
Sutrauka

Išlaidų 1937 m. buvo 
Pajamų ...................

$20.52
1441

Nepriteklius 1937 m.
Apląma sutrauka

Su Dec. 81 d. 1936 m.
ižde buvo, ..........i.......  $82.21

Nepriteklius 1937 m. $ 6.41

$6.41

Kovo 31 d. 1937 m. ižde 
yra ....:......................  $75.80

Finansų Knygų Peržiūrėjimo
Komisija:

Z. Ramanauskas ir 
Mikas.

Miko Petrausko

tą Ispanijos liaudžiai
Iš viso pąjąmų ........
Draugijų . sumokėta

1936 m. ........
Iš viso pąjąmų

1936 mętąis ............ ...
Widps 1936 metais

Sept. mėn. pasiųsta į Centrą
Chicagon .............    $25.09

Lietuyos pol. kaliniams per
Centralinj Kom. Chicagoj $24.88

Ispanijos Liaudžiai per Cent.
Kom. ChtcSgbj ............. $25.00

Nov. 30 d. pasiųsta' Centran
Ispanijos Laiudžiai ...... $44.29

Dec. 26 d. pasiųstą Centran
Liet. Liaud. pagelbai $100.Q0

Pasiųsta į Centrą Draugijų
sumokėtas met. mok. .... $11.00

Už svetainę sūsirinkimapis 8
sykius...... ......................... $16.00

Pasiuntimas pinigų Centran
4 sykius ; .52

Ekstra taksai už alų piknike
rugpiučįo 30 d. ........... $2.06

Sekretoriaus išįąidos $1.83
Protokolų knygą .89

IŠ viso

Pajamų 
Išlaidų

$28.00

$333.68

$251.47išlaidų ....
Sutrauka
buvo ..... . .. $383.6,8
................  $251.47

Ižde liko 1936 m. .... $82.21

Apyskaitą nuo sausio I di 1937 
iki kęV<> 31 d. 1937 m.

1 ' ' ' , f ■

Nuo sausio mėn. 1937 na. iki

Kaip per radio buvo pagerb
tas kompozitoriaus Miko

Petrausko atminimas
DETROIT, MICH. — Dailės 

choro radio programos vis da
rosi įdomesnės ir geresnės. Y- 
patingai buvo gjažį įr įspūdin
ga radio programa balandžio 17 
d. Ji buvo specialiai paruošta 
kompozitoriaus Miko petrą'usko 
atminimui pagerbti.

Reikia pasakyti, kad rądĮįę 
valandos vedę jas Vitolcįas Der- 
meitis yrą buvęs Miko Petraųs? 
ko mokinys. Aišku tad, jog jis 
visais budais stengėsi savo bu
vusio mokytojo atminimu ko 
tinkamiausiai pagerbti.

Programai pildyti buvo pa
kviesti geriausi Detroito lietu? 
vių dainininkai, o taip pat arti
miausias šios kolonijos kompo
zitoriaus draugas, Dr. J. Joni? 
kaitis, pasakyti kalbą. Daktaras 

I pasakė tikrai gražią ir jausmin
gą kąlbą apie Miko Petrausko 
nuveiktus darbus muzikos sri
tyje. Daktarui kalbant, per vi
są laiką girdėjosi švelnus var
gonų garsai. Tai darė gražų ir 
tuo pačių metų liūdną įspūdį. 
Besiklausydami liūdnos muzi
kos ir įspūdingos Dr. Jonikai- 
čio kalbos, kai kurie net nuę 
veidų ašaras šluostė.

Po daktaro kalbos sekė čįki“ 
uos* Jos visos buvo. Miko Pej- 
rausko kompozicijęs. Painąvo 
Jonas Valiukas, Ralph Vaįąt-. 
kis, Alex ir, Albinas Vešliai. Jie 
dainavo splę, duetais ir kvarte
tais. Visos da’nos buvo, išpildy
tos graliai ir jausmingai. Man 
asmeniškai labiausiai patikę 
Jono Vąįiukę ir Albino Veslio 
duetas “R^ų, ilgu mąn ant svie
to.” Labai gražįąį taip pat dai
navo Alex Vesly “Oi, verčia, 
laužo.” Tai buvo gražausi pro
gramos numeriai.

Tai taip Dailės choro radio 
programoje buvo pągerbtas 
kompozitoriaus Miko Petrausko 
atminimas.

Šia proga turiu priminti, jog 
choro radio programos yra

Serga p-da Petrušonienė
Sunkiai serga dainininkė Pet

rušonienė. Sergą jį jąjį apie 
dv®ictą menesių. Sargini 
ira namįę.

Ligos verčiama,, jau 
kiek laiko p-ia PetruŠonięnė 

'buVo priversta pasitrąukti iš 
scenos. Ji yra gera dainininkė 
ir dažnai dalyvaudavo 
organizacijų paręngimuo

Linkiu ligonei greit pą

Dainuos operoje Aunu 
Kaskas

Gegužės 1 d. Detroite 
stato scenoje “Cavalleria 
cana.” Tos operos Lojos i>£*tijai 
yrą angažuota Anna Kaskas, 
Metropolitan Operos iš New 
Yorko solistė.

Ęąip. žįnią, p-lč Kaskis yra 
lįetuvąitė, kuri prieš Ž7 metus 
gimė Bridgepęrt, Co.nv Iš pat 
mažens ji pasižymėjo dainavi
me. Muzikos mėgėjai susidomė
jo jos talentu ir pasiunti į Lie
tuvą, kur jai buvo paskirta vai? 
džios stipendija važiuoti į Ita-

Italijoje p?lė Kaskas išbuvo 
dvejus metus. Iš ten ji grįžo į 
Ameriką ir dar per kai kurį lai
ką mokėsi dainavimo pas pa
garsėjusius muzikus. Pagaliau 
pernai buvo paskelbtas Metro
politan Operos kontestas. P-lė 
Ęąąkas lengvai laimėjd pirmą 
vietą ir Lko pakviesta dainuoji 
operoje.

Taigi gegužės Į d. Detroito 
; lietuviai turės progos išgirsti 
p-lę Kaskas dainuojant opero
je. Opera yra statoma Masonic 
Temple patalpoje. Pradžia — 
8:15 vakaro.

—M. Kemešienė.

Ką Detroito lietuviai 
rengia?

prieš

įvairių
»s.e, 
įveikti.

opera' 
Rusti-.

AIDO CHORO

fer St.) įvyks JĮ. L Sįmms’o 
pąskgiją apskritai ąpie ąkių 
syęikątą įr jų prjįįųr^jimą.

Kai paskaita' pasibaigs, tai 
delegatės, kurios dalyvavo ba
landžio 11 d. Chrcagoje įvyku
sioje “Dėl taikos ir socialės ge
roves” konferencijoje, ’ išduos 
raportą.

Komitetas kviečia visus atsi
lankyti.

-0—
Draugijų kongreso 

konferencija
Balandžio 24 d., 7:30 Vakaro, 

Lietuvių svetainėje įvyks Drau
gijų kongreso konferencija. Vi
si draugijų atstovai ir veikėjai 
etate kviečiami konferencijoje 
dalyvauti. Kviečia valdyba.

Socialistų susirinkimas
Balandžio 25 d., 2 vąl. popiet, 

IAS svetainėje (kampas 24 ir 
Michigan) įvyks lietuvių socia
listų susirinkimas. Visi kuopos 
nariai ir šiaip socialistų idėjai 
pritariu draugai esate kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

—0—
Laisvamanių susirinkimas
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

Ku’turos Draugijos 2 kuopos 
susirinkimas įvyks penktadįenį, 
balandžio 23 d., 7:30 vakaro, 
Draugijų svetainėje (4097 Por 
ter St.).

Visi kuopos nariai malonėki
te dalyvauti.

•—Valdyba*

Suvaidino operetę “Beprot
namis.” — Išėjo visai gerui

DETROIT, MICH. 4 Balan- 
džio 18 d. Aido choras, statė 
scenoje operetę “Bįeprętnarius.” 
Dainavo ir vaidino jaunuoliai, 
ir reikia pasakyti, kad jie bu- 
yo visai geri. Operetės išpildy
me dalyvavo J. Adomaitis, B. 
Astrąuękiutė, Al. Kasparką, E. 
W. Gugas, A., Urbonas ir visas 
Aido choras.

Mapo manymu, geriausiai iš 
visų savo partiją išpiįdė Al. 
Ka'spąrka. Gražiai dainavo taip 
pat p?lė B. Astrauskiutė.

Programoje dalyvavo ir uk- 
raįnįečių mišrus balalaikų or- 
kestrąs, kuris išpikię kelis uk- 
ramiežiškųs muzikos dalykė- 
pus. Qxkestrui pritariant kokių 
dvylikos metų mergaitė sudąi- 
navo gana vykusiai kelias dai
neles. Dąįnavo dar duetu p-lė 
'E, Butkiutę ir J. J. VasiliaUs- 
kas. W. Gųgm vadovaujant, 
Chorąs sudainavo kelihs dąine- 
lęs. Programą iš viso, tjrųko apie 
pustrečios Valandos.

Paskui, kąi koncertinė dalis 
pasibaigė, abiejose svetainėse 
prasidėjo šokiai. Vienį šoko, o' 
kiti užkandžiavo bei a|ųtį gurk
šnojo. Vąkąrąs praėjo tikrai 
linksmai įr jąųkįąL Jatiku buvo 
dar ir dėl to, kad publikos pri
sirinko visai nemažai.

Balan
su ren- 
paren-

Dailės choro paskutinis 
balius

DETROIT, MICH. — 
džio 11 d. Dailės choras 
gę paskutipį šio sezono
girną. Kaip ir pirmiau, daug 
žmonių atsilankė, ir vįsi pasi
linksminę gražiai. Dailės chcrąs 
Detroite yra pagarsėjęs už su- . 
rengimą nepaprastų parengimų, 
laįgi ir šis progarmas buvo 
nąujas ir nepapra'stas.

Balalaikų orkestras
Grojo pagarsėjusis balalaikų 

orkestras, kuris labai patenki
no publiką. Prie šię orkestro 
šoko įr jauna šokėja, kuri sa
vo miklumu sužavėjo žmones. 
Padainavo keletą dainelių Ale- 
kas Vasiliauskas, taipgi ir Jo
nas Valiukas. Valiukui padaina
vus, merginos išdalino publikai 
keletą dainelių ir tada visi dai
navom, J. Valiukui diriguojant.

Į šį vakarėlį atsilankė per 
500 žmonių. Tai tik įsivaizduo
kite, kaip skambėjo musų lietu
viškos dainoj kurias daipavo 
•Xs didžiulis, “choras”!

Riek buvo įdomumo, kai 15 
giliūkingų asmenų laimėjo $25, 
kurie buvo paskirti dovanoms 
prie įžangos tikietų. To dar ne
užteko* —? dar $15 vertės'ope
ros tikietų dovanojo. Visi norė
jo $įų tikiotų, nes šioje opero
je dalyvaus Ąnixa Kaskąs (Kąt- 
kauskaitė), lietuvaitė operos 
dainininkė.

Visi smagiai praleido vąką- 
rą, besivąįšmdami, šokdami ir

1 šiaip besilinksmindami.
7-pris. —Dvitaškis

■    **?■ *11 '!—.,i 1 1   t? —

transliuojamos kiekvieną šešta
dienį, 5, vai. popiet, iš stoties 
WMĖC. i

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽES Ž3 DIENĄ
CALUMETGROVE
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Per kurį laiką jis tarnavo
■ f ’■ ' ' • ' ‘ >• ' 'I Jlu 4 mo ir krikščioniškumo, kaip kiti ku-

MUSŲ SKAITYTOJAIDiena Iš Dienos Roselandietis.

Ėleanor
Jau sykį buvo

Helen

sunkia

MORGAN PAINI and WAILp-ios

GALIONUI IR AUKŠČIAUMALEVOS

bloko

HUDSON TERRAPLANE skylę
HUDSON

MOTOR SALES NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

DABAR RODOMA

Didis ‘ 50/60

DAILY BUSINESS DIRECTORY
kenai

Milion
Pasirinkimas

ken
Riekutėmis ar Pusėmis

kenai

CIBULIAI

1 kenai

27c

Didelis šmotaskenai sv.pak.

CAMAY

taip pataria Lietuvos bankai

50 et. 
ir pra

jas žmogus ir jau rengiasi pri 
šaunių savo dukters vestuvių

l labai
Ji sa-

I

pasiel-

Suimtas negras išdavė ir sa
vo baltus pagelbininkus. Poli
cija tikiasi juos greitai pasiim

Tęsiasi
I

25c iki
Naujos

UniversaI
Evaporated

PIENAS
Aukšti kenai

Henry Garon, 21, su
Leskiewicz, 2Q

Texas šviežios
BULVES

Everbest
GRĖPSV
Marme- j 
liadas Į 

į 16 unc./ 
Šlaikas/

• LIGONINES—' 
HOSPITALS

IVORY 
MUILAS 

vidut.* šmotai

Salotų
GALVOS

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

William Tamkus, 27,

American Family
MUILAS

šmotas Ea

Užvedė Divorso
Bylą

Michael Betėnas prieš 
Betėnas

Eckerson’s

GRĖPFRUITAI

Dailios Baltos

RAZINKOS

tardant 
keletą 

au-

UniversaI r Vacuum Pakuota 
KAVA

Newcomer Dailus

PIAUSTYTI 
BUROKAI

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

Vanilla
SNAPS

Prisipažino Kankinęs Auką 
Išdavė Bendrininkus

Walter Shalutis, 22, 
la Lucek, 22

George Nemecek, 
Martha Kvapis, 25

Ladisląu Kampukas, 
Bernice Venclovas, 20,

Apžiūrėkite 
Mėsų 

Department^

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

SIUSKIT PER i 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Californijos

SLYVOS

Vėl Apiplėšė Mel- 
rose Parko Paštą

Pavogė $20,000 pinigais 
ir ženklais

Ant medžių įsiurpę
No. 2 kenai Oi

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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 West Pershing Rd.

F. Zajauskas, 
po trijų ligos 
prie savo pa

jau pilnai pa-

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pasveiko 
p. Bartkus

CICERO. — 
minėta, kad p. Tadas Bartkus, 
gyv. 1907 S. 48 Av., senas vie
tos gyventojas, visą laiką bu
vęs sveikas kaip ridikas, tu
rėjo pasiduoti gydytojo prie
žiūrai. Jau atrodė, kad bile va
landą užmerks akis.

Bet, žento Dr. Stons ir kitų 
stropi priežiūra pavojų paša
lino ir šiandien p. Bartkus jau 
gali pasvarstyti ir apie darbą 
ir kaip moderniškiau vyrams 
drabužius padarius. O drabu
žių darbe tikrai turi gerą pa
tyrimą. Jam gelbsti p. Norich, 
1339 S. 48 et.

Rengiasi dukters 
Vestuvėms 

CICERO. — 
1444 S. 51 avė., 
savaičių sugrįžo 
prasto darbo,

GRASS ISEEP
Lincoln Pąrk 

svarui OEa

Star Light

PYČĖS

PIGIAU KEGULIARES KAINOS
Čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—Jusi galit gau
ti TIKROS iSdIrbyfltSs. žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: ‘‘Kiekvienas kostųmeris 
turi būti patenkintas.”

į Už DYKĄ PRISTATYMAS Į

Aplle Pie Ridge
OBUOLIŲ 

SUNKA
No. 2 kenai

PORK LOAF
Puikiems Sendvičiams 

Prie Lengvų 
Užkandžių 99- svarui

Plėšikai pasisavino daug 
drabužių, brangenybių ir $4,000 
pinigais.

Selkirk Bartlett

GRUŠĖS

Novel
GRANDŽIAI

Tuzinas 35c

Vakar Rogers Parko polici 
ja suėmė negrą, kurs 
'prisipažino padaręs 
plėšimų ir kankinęs savo 
kas. Jis yra Delbert Murphy, 
Į27 m., gyvenęs 12 E. Illinois g.

C. CHASAS 
Tai vienintelis

Campbell’s
Rinktinos

SRIUBOS
No. 1 OEp 

kenai tvv
(ne vištienos)

Land 
O’Lakes

MEDUS
L 16 unc. j 
\ šlaikas /

Pasveiko 
p. Stankus

CICERO. — Sirgęs 
plaučių uždegimo liga 
Stankus, gyv. 1313 S. 
po 4 savaičių pasveiko 
dėjo vaikščioti. Jis yra se
nas Crane Co. darbininkas. Į 
trumpą laiką žada pradėti dir
bti ir bus kaip nesirgęs. Jis 
priklauso prie keleto vietinių 
ir didžiosios Chicagos Lietuvių 
Draugijos.

Seminole
TOILETO

POPIERA
r°iės 25c

OXYDOL
Dideliė 21c 

mažos mieros 1

Kaip žmonių sakoma, daugelis da
vatkų stojo pas marijonus dirbti, 
tikėdamosi pas juos ir s a- 
vo amžių baigti. Davatkų viltis bu
vo ta, kad kol galės, — dirbs, o aut 
senatvės marijonai nukaršins. Mat, 
advatkos, įmokčdamos kelioliką šim
tų dolerių, tikisi, kad joms ir senat
vės sulaukus kitur nebereiks prie
glaudos ieškoti. Bet, pasirodo, kac 
taip nėra. Mat, marijonai iš Lietu
vos importavo tam tikras minyškas

virtadienį, profesionaliai sau
giųjų spintų plėšikai apiplėšė 
Melrose Parko paštą, ties 801 
Broadvvay (apie pusę 
nuo policijos nuovados.)

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvitaa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nui ifi Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Wholesale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 3555

Pirkit Sienoms Popierą ir Malevas

WHOLESALE KAINOMIS
SIENOMS POPIERA ROLĖ ir AUKŠČIAU

Išpiovę keturių pėdų 
saugios kasos geležinėse 
se, vagys išsinešė apie $20,000 
vertės pašto ženklų, bonų ir

. . r > ■ i ■.pinigų. •
Paštas buvo atidarytas 1935 

metais, šis yra jau antras api
plėšimas.

Sunkiai Serga 
p. Dvilaitis

CICERO. — Staigiai susirgo 
sunkia liga p. Martinas Dvi
laitis, gyv. 1342 S. 48 avė. Bet 
per gerą gydytojų priežiūrą 
tikimasi, kad už savaitės ar 
kitos bus sveikas.

namų prižiūrėtoju pas Dr. Ed- 
gar Crass, 6449 Magnolia avė. 
Dr.. Crasš nesenai jį paleido 
nuo pareigų. Tada kalbamas 
nusikaltėlis susitaręs su kitais 
dviem pradėjo plėšikauti. Va
kar jis papuolė į policijos ran
kas po to, kai jis apiplėšė bu
vusį savo šeimininką ir smar
kiai nukankino Dr. Crass mo
tiną Mrs. Louise Crass, 86 me
tų amžiaus. Ji tiek sumušta, 
kad abejojama ir dėl jos gyvy
bės išlikimo.

VARDADIENIS IR 
GIMTADIENIS 

Jurgis Janulis 
Užkviečia visus 

ŠEŠTADIENĮ 
Balandžio 24, vakare, 
j jo gimtadienio ir varda

dienio PARTY 

Georgės Taverrt 
837 West 34th PI. 

Bus muzika ir užkandžiai 
' /VELTUI.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

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*/ž jardus už $10.00 

Taipgi perkratustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing, 

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

Didžiausias Stakas Chicagoj 
VISAS 1937 TA VORAS!

Dykai Blindai Kartu su Pirkiniais.
Atlankykite MORGAN Mal. ir Sienų Popierų Krautuve

3301 SO. MORGAN STREET

. NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937 
CALUMET GROVE

PAPER STORE
3301 SO. MORGAN STREET

Ropak Į
TOMATĖS /
2 21c/gpRY

UniversaI \
SALAD \

DRESSING >
32 Šlaikas 29c

§380 N. Clark St. 700 Martloon St. 
4619 Broadtvay 6320 Cottage Grovt
31.38 Lincoln Av. 4002 Madlson St.
2867 Mllwaukee Av. 6204 $. Halsted St. 
4002 Irving Bark 32.14 Madlson St.
E VES, TILL 9 —. CLOSED SVNOAY

Buvo pasakyta, kad p-ia 
Lenzbergienė sugrįžus namon 
£ado radio setą jos belaukiant, 
ko tikrumoje nebuvo, ir pavar
dė klaidinga. Vietoj to turėjo 
būti pasakyta, kad gavo daug 
gražių dovanėlių ir kad puota 
rūpinosi jos duktė Ona su vy
ru Petru Yurgelu. Kita klaida 
antraše. Turėjo būti 928 W. 
34th gat.

ATLYGINIMAS Už TARNAVIMĄ 
MARIJONAMS

Aš nesu bažnytinis. Nustojau 
toks buvęs dėl to, kad kunigai ne
gyvena taip, kaip jie moko. Kunigų 
gyvenimas, kaip visi aiškiai mato
me, nesiderina su Kristaus mokslu. 
Bet aš mislydavau, kad marijonai, 
tai visgi kitaip gyvena. Manydavau, 
kad pas juos yra ir lietuviškumo, ir 
žmoniškumo, ir krikščioniškumo 
daugiau, negu pas pasauliečius ku
nigus. Bet Štai vienas faktas paro
do, kad aš klydau.

Andai, kovo 29 dieną, pas mus 
Roselande mirė Barbora Aukštykal- 
naite. Iš jos giminių patyriau jos 
liūdną istoriją. Gimines sakė, kad 
ji ilgus metus dirbus pas marijonus 
jų farmoj Hinsdale, III., o paskui 
Thompson, Conn. Kai jau visai pa
seno, tai ją atstatė ir ji turėjo vyk
ti pas brolį į Roselandą, UI. Aš ją 
mačiau, kai ji iš marijonų buvo grį
žusi. Ji tada, taip sakant, jau buvo 
įlipus viena koja į grabą. Pagyve
nusi pas brolį keletą menesių ir mi-

Sheriyin Wllliama trim Varnieh 
$2.25 vertės, Musų 
kaina ....... ................... —.....
1.000 " galionų Trim
Palnt, Galionas ---------- **!*"****
$2.70 vertės visur žinoma Fiat ir 
Gloss Paint. Musų CA
kaina —. --------- «<»*■** v
$2.25 vertės Fiat <t<
White Paint _________
1037 Wąll Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARM1TAGM 1440

Atsiprašoma 
už klaidų

Vakar žinutėje apie 
Lanzbergienės gimtadienį įsi
brovė nemaloni klaida, kurią 
šiuo atitaisome.

PASARGA
Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlunkyklt dldžlaiislų 
Šios rųfiies krautuvę Chicagoj, par
duodančių tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVIĮ
IR VARNISIO NUO 1/3 IKI

Nida Herb m
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONĮ—KVAPA IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo ‘vaistininką arba užsakykite nuo

UniversaI ’
Rauginti
AGURKĖLIAI

32 unc <E<
šlaik. I Ot
UniversaI Saldus

AGURKĖLIAI
12 unc. 4 Ea . 
šlaik. I O C į

VAISTUS, kuriuos BĮ 11 HH
PARŪPINO

lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane 
dealeris. Šie automobiliai yra vieni iš geriausių.

CIIAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.
2037 West Cermak Road

Tel. CANAL 2469.

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

“Vargdienes Seseles.” Tai davatkas 
jie ir pradėjo atstatyti. Juk, I rodos, 
ilgus metus išdirbusioms davatkoms 
marijonai turėjo senatvėje duoti duo 
nos ir pastogę. Bet to jie nepadarė.

Su nabašninke Barbora Aukštkal- 
naite man teko kalbėtis. J 
karčiai nusiskundė marijonais, 
kė, kad ne su ja viena taip 
gta. Todėl aš dabar ir sakak kad 
marijonai neturi daugiau žmonišku-

Dvidešimts Dienu- 
Kalėjimo Už Neat

sargų Važiavimą
Miesto trafiko teismas va

kar nubaudė 25 metų moteriš
kę, Bessie Pluskus, 7623 Aber- 
deen st., 20 dienų kalėjimo 
už neatsargų važiavimą. Ji įva
žiavo į gatviakarį prie 59-tos 
ir Princeton gatvių.

Sovietų Rusijos Pagarba 
Ųžkąriautojų. Gęntkartei

‘Revoliucionieriai’
GIMIMAS ir KILIMAS 

REVOLIUCINIO 
JUDĖJIMO RUSIJOJ

SONOTONE Va6„B ££ 
Arti AVabash

11:45 ryto iki vidurnakčio 
2 vai. pp.—35c iki 6:30; 
vakare kainos 50c kartu 

su taksais.

NIDA LABORATORIES,™;
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

. 2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

. Chicago, Illinois.

UniversaI Rinktiniai
SALDUS 
ŽIRNIAI 

2No- 2 97- i kenai I w
į UniversaI /
\ Country /
\ Gentlemen /
\ KORNAI /_
\ O No. 2 Į
1 kenai /

f Snider’s
CATSUP

14 unc. 1 4 p 
bonka ■ 2 8 unc.

bonka ■ w V
Snider’s
TOMAČIŲ SUNKA

U6 unc. 1C|a 
\kenas

^^.Dina Mite C^^^AL

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. < Medikalė ekzami- 
nažrija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
zvdymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITĄL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 VVEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 ___________ _
f ■ ■ o

Penktadienį ir šeštadienį - Balandžio 23 ir 24 dd.

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

“DR. O’CaNNĖLL"'

PAUL SCHULZE
BIS. CO.

CHEE ZEES
unc. 1 n.

Salutaras Drusr and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degti
nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1183.

63cmclGo hx!ret Garsinkitės “N-nose’

oW
135 80. STATE ST.

UNIVERSAL 
iMšBsIP O D STORES .
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Kur galima pirkti 
tikietus

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO BANKIETĄ.

. 1. People’s Furniture Stotų 
—' 41$3 S. Archer Avė.

2. J. Jokantas Tavern — 
4138 Archer Avė,

Norint rezervuoti vietas šaukit
E. Mikužiutę—Brunswick 4887 Oakley

North Sidėj
čepukąs — 1534 

Blvd.
MikUžiutė — 2121

Western Avė.

N.

bą nuneša į kapus. Jos reika
lingumas jad pasidarę neginči
jamas dalykas visamį lietuviš
kame veikime. Todėl ji daly
vaus ir musų didžiausiame'Chi
cagos Kongreso banRietę.

Jos valdyba arba direktoriai 
užsisakė vienų didelį stalą Kon
greso bankiete ir net patys par
davinėja bankieto tikietus. Jei

18th Street Apielinkej
1. “Naujienose1 

Halsted St.
2. Chicagos Lietuvių Drau

gijos Ofise — 1739 S. Halsted 
Street.

te J. Mi

1739 S. Garfield Park Apielinkej
Dr. A. MoUtvid — 2400 W.

Madison St.

didžiosios 
pą!klaus-

Bridgeporte
1. Fellowship Hęuse — 831 

W. 33rd PI.
2. Vilnis — 3116 S. Halsted 

Street.

West Sidėj
C. Kąiris — 333Ashland 

Avė.

Brighton Park

Tolimoj South Sidėj
J. Gasparaitis — 5021 

Kildare Avė.
A. Juris — 950 W. 54th

So.

St.

DUODAM 
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

A

Išmokam

Marųuette Park
‘ A. Grigas — 7200 S. Camp

bell Avė.

Roseland
J. K. šarkiunas — 10458 

State St.

Šniukų, M.
Miščikaitienę,

Taipgi galima gauti pas 
J. Kondrošką, 
Mekšrienę, 
Alex Ambrose, L. Jonik, J.
Skeberdytę, U. Nedveraitę, M. 
Batutį, A. Abeką, J. Milleriu- 
tė, V. Pučkorių, V. Mankų, ir 
F. Mason.

DIVIDENTAĮS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federai Savings and 
Loan Corporation, Wąsh- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL ŠAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO'
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

Chicagos Liet. Dr-ja 
Dalyvaus Kongreso 

Bankiete
■—. ... .  .'j to?* .

Nebus žmogaus, kuris nėra 
Draugijos narys

Be jos chieagiečiai' jau nega
li apsieiti, Jį pasidarė labai 
kalinga visų chičagiečių gyve
nime. Jei sergi, ji aprūpina; 
jeigu numirsi, ji irgi duoda1 
paskutinį patarnavimą ir gra- ’ ‘ ’ u •

.  — —      ||.| Ji I, ,1,.

..............■■III I BIM—M—WMĮ*—HMM—,IIMMI.WIIJ1I111 . .l'L

PARENGIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų choras užbaigimui sezono rengia drau

gišką vakarėlį su užkandžiais, šokiais, dainomis ir visokiais 
pamarginimais šeštadienį, balandžio 24 d., Neffo svetainėj, 
2435 S, Leavitt St. Pradžia 8 vai. vakare. >
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MM—MMMJI.il IIJĮ.. . .'M* D 11111.. g11 ....

mijijma—i'r* "”* mo m*—.

Mąrųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, balandžio 25 d., 2 vąl. po
piet Gimimo Panelės švenčiausios parapijos svetainėj. Yra 
daug svarbių reikalų. Taipgi V. Dirgelis duos raportų iš 
liudijimo miesto taryboje kai dėl pagerinimo transponta- 
cijos. J-F. A-nĮš, kliubo koresp<

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atsto
vų visuotinas susirinkimas įvyks septintadieny, balandžio 
25 d., Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. 
ant pirmų lubų, 1 vai. po pietų, Būtinai atsilankykite į šį 
susirinkimų, nes randasi svarbių nepabaigtų darbų ap
svarstyti. —J. Zalatoris, sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorijos reikalais ekstra susirinkimas 
įvyks pėtnyčioje, 23-čią dienų balandžio 8-tą. valandų va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 S. Hąlsted 
St. Visi bonų ir’ šėrų savininkai, taipgi visų draugijų, kliu- 
bų ir kuopų viršininkai medžiami pribūti. Auditorijos rei
kalai jūsų atsilankymo į šį susirinkimų reikalauja.

M. Kadziau&kas, sekr., 5325 W. 23 P ace.
Pranešimas Roselando Lietuviams: šeštadienį, balandžio 24 d., 

Lfetuvių Darbininkų svetainėje, 10413 S. Michigan avė., 
įvyksta susirinkimas Chicagos Lietuvių Draugijos narių 
gyvenančių Roselande. Narius prašome pribūti kaip 6 vai. 
vakare, bet atvykdami į susirinkimų pasiimkite su savim 
Chicagos Lietuvių Draugijos mokesčių knygutę, kitaip na
riai be įžangos nebus įleidžiami, šiame susirinkime bus 
gražus programas — dainos, kalbos, šokiai, muzika, taip
gi užkandžiai. Tikslas susirinkimo įkurti Draugijos skyrių 
Boselande, būtent — Roseland Lietuvių Kultūros Draugiją.

Kviečia visus komitetas.

norite pirkti, prašyk 
Bėrio, Draugi jos sekretoriaus. 
Jo kišenės yra pilnos tikietų. 
J. Mickevičius, šios 
draugijos pirmininkas,
tas kiek narių dalyvaus Kon
greso bankiete, atsakė, kad ne
bus Kongreso bankiete tokio 
žmogaus, kuris nėra narys 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Aš jam triksą iškirsiu bankie
te. Prašysiu, kad visi, kurie 
yra šios ;draugijos nariai, atsi
stotų. Pamatysime, ar jis tei
sybę sakė man. -r-Krėgždė.

Joniškiečių Labda
rybės ir Kult. Kliubo 

Bunco Party
Įvyks sekmadienį, balandžio 

d. labdarybės tikslu

BRIGHTON PARK’ — Joniš
kiečių Labdarybės ir Kultūros 
Kliubas rengia bunco party lab
darybės tikslu. Nori paremti 
du sergančiu kliubo nariu, bū
tent : p-ią. Mira'vičienę ir p. Bar-

ir pristatomi tiesiai į sande- ! 
liūs. Tie tavoral, kurie genda, 
laikomi ąpšaldymo sistemoj1.' 

' Iš Sandėlių tavorai išvežio
dama į krautuves kasdien. Tai
pgi tavorai patiekiama netik ge
riausioj padėty, bet jų -koky
bė ir grynumas yra užtikrin
tas, kadangi praktiškai visi 
jie padaroma valdžios priežiū
roj arba yra patikrinami ir 
peržiūrimi valstijos ir federa- 
lės valdžios inspektorių.

Sisteiiiją, kurią praktikuoja 
paskįrstyrilui tavęrų Midwest 
/Stores organizacija, pašalina 
Msą eikvojimą ir bereikalin
gas pastangas. Paseka yra tą, 
kad šiose , krautuvėse reikme- 
nės parduodama žemiausiomis 
galimomis kąinoriiis. Daugeliu 
atvejų visas pelnas ant vieno 
daikto, būna tik centas ar du. 
Ir šis pelnas, palaiko tą vorų 
transportaciją 7 ir visas kitas 
išlaidas, kurios susidaro ope
ruojant maisto reikmenių krau
tuvę. ,

Suvartotoj ai šioj šaly tikrai 
gauna stebėtiną tarnybą pa
skirstyme gyvenimo' reikme
nių. O Midwest Krautuvėse, 
be to, jie gauna dar geriau-; 
Šias Vertybes, šio pasakymo 
įrodymas galima matyti šios 
dienos skelbihiė. Perskaitykite 
jį atydžiai , ir pasinaudokite 
siūlomomis vertybėmis.

Vėl Bomba Chicagoje
Parengimas. įvyks sekmadie

nį, balandžio 25 d. Yuškos sve
tainėje, 2417 W. 43 gt. Bus 
kauliukų lošimas, dainavimas, 
o po dainavimo smagus pašoki
mas prie puikios muzikos.

Todėl širdingai kviečiami Jo
niškiečiai nariai ir žagariečiai, 
nes p-ia Miravičienė yra' ir ža- 
gariečių kliubo narė ir abiem 
kliubąm daug pasidąrbavusi. Ji 
labai serga. PradžM 4 v. po 
pietų. Įžanga (tiktai 25 ė.

1 ’ ‘x Vait^kuhas.

Geriausia Sistema 
Pasauly
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• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP $6.00
MINE RUN STAMBIOS 

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

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE

Tel, KEDZIE 3882

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

IR

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

LOVEIKIS ^elegramui68L U 1 MIMU Visas Pasaulio
n ■■ i.u—Dalis.

KVIETKINĮNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Tagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5809

CLASS1FIEDADS

M»

Darbininku Reikta
Tarms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFĮNG CQ 
3216 So. Halsted Street

SĖLESMONAI REIKALINGI. 
BURGH BRAU BREWIN(? CO.

3435 So. Racine Avė.

FARMĄ ant MAINO. 120 akerių, 
Wisconsine. Gera, derlinga žemė. 
8 kambarių narnąs- Furnate apšil
domas. Visi triobčsiąi pirmos Jde- 
sos. 8 arkliai, 25 melžiamos karvės 
ir visos mainos. Yra rištų, ančių, 
kiaulių. Nėra morgičįaus- Savinin
kas mainys ant namo Chicagoj. Sa
vininkas Chicagoje. Atsišaukite.

BAKS CO., 4438 Archer Avė.
Telefonas Virginia 0055

....

REIKALINGAS DARBININKAS 
už sargą į viešbutį. Turi būti ne- 
girtuoldis. Užlaikymas ir nfiokestis.

1606 So. Hąlsted Street, 
Tel. Monroe 2725.

Į „„„I...,. .J
Help VVanted—Feniale

Darbininkių reikia

MERGINA, abelnas namų darbas; 
virimo; 

hriargate
lengvas skalbimas; nėra 
vaikas; pasilikti; $6.00;
6252.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; virimas, patarnavirhas prie 
stalo; lengvas skalbimas; 2 užaugę; 
pasilikti. Sheldrake 1630.

VYRĖJA; reikalingas patyrimas; 
Box 570; Wheaton, III.

MERGINA; LENGVAS DARBAS;, 
nėra virimo; nėra skalbimo; mažas 
apartmentas; pasilikti. Rogers Park 
1833. ,

REIKALINGA VE1TERKA į res- 
taurantą. Telefonuokite bile kada 
Willow Springs 72.

Miscellaneous
____Įvairus

PARSIDUODA
FARMA

60 AKERIŲ;
Wisconsin Valstijoj;

pusė mylios nuo miestelio; 5 
kambarių namas; barnė; Viš- 
tininkas; visa aptverta; 35 
dirbamos, kita ganykla; gera 
žemė. u*

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

B. GALMINAS,
SOPERTON, WIS.

Keal Estate For Sale

Prokuroro,, detektyvai laužo 
galvas galvodami, kas gali bū
ti nauji teroristai Chicagoje, 
kurie į paskutines dvi dienas 
pametė šešlaš bombas po dvie- 
jomis biznio , įstaigomis ir ke
turiais privatiškais namais. Po
licija spėja', kad tarp visų pasi
kėsinimų yrą bendras ryšis, bet 
tardymai pakol kas nieko aiš
kaus neiškėlė.^aikštčr.

Paskutinėj ^ė^t o j i, bomba bu-
,v° ?
Rieck, ^sekret^rraus-izdininkp 
Du Pagę apskričio Building 
Trądes Counęil, 44 3rd avė., 
Lombarde.

Euriūture & i< ixtures
i&ndai-Įtamai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

5 KARVĖS
PARDUODU 3 šviežiai Vedusias; 

2 tvinkstančias; pasirink kokią pa
tiks. A. S1ROTOV1CH, 72p7 South 
Frapcisco Avenue, Chicago, III.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “hpmus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai -4- $1, ge
ra kai sumaišysi! su molių ar smė
linga žeme dėl gėlių, bakęų’ ir kviet- 
kynų. Pristatėm tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100! $. Štate 
Street. Tel. Wentworth 7p42.

Maistas vaidina labai svar
bų vaidmenį kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Jo kokybė” ir 
grynumas turi didelės reikšr 

’mės gerai sveikatai. Jo kaštai 
yra svarbus veiksnys kiekvie
nos šeimynos biudžete.

šičia, Jungtinėse Valstybėse, 
mes turime geriausią sistemą 
■visame pasauly pristatymui 
maisto reikmenių nuo augin
tojų ir gamintojų iki suVar- 
totojų, Musų moderne trans- 
portacijos sistema geležinke
lių ir trokų linijomis atgabena 
maisto produktus miestams 
greitai. O po to didelės whole- 
sale ir retgil organi
savo sistemas, patiekia tuos 
produktus suvartotojiams.

Midwest Stores organizacijoi 
mes turime moderniškiausi 
sistemą, šie groseriai yra sž 
vininkai ir patys operuotoji 
savo sandėlių, kurie tarnauj 
kaip bazė reikmenių pristatę 
mui į Midwest Stores. Visi t; 
vorai yra perkami iš pačių g: 
mintoj ų ir išdirbėjų vagona

acijos per

MFLORENCE 
STASIŪNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu vasario .28 d., 1D35 
sulaukusį 3 j^dtų mėne
sių aųi^pį^Sąr ilsisi šv. 
Kaziniįer| ^kapinėse.
! šęšetžfdiėnį;"1 balandžio 
24 d, U vai. ryto, jos kū
nas bus perkeltas į nuo
savą lotą.

Visus drAugus ir pažįs
tamus kviečiame daly
vauti jos kimo perkėlimo 
ceremonįjoše.

Nuliūdę • tęvai Ona ir 
Jn^tin^s Stasiūnai.

SUKAKTUVĖS

■ RENDAI 4 KAMBARIAI 
" i^ųs ir sĮšvatiįs, 4* 3 floras ' Tš 

$12.00; 913 w. 20th gt. .

Vartoti Automobiliai

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

BRIGHTON PARKE
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū

rinis namas po 6 kambarius, su 
bęismantu, kaina $7,000.00. Pardavi
mui 2 pagyvenimų medinis namas 
po 5 kambarius,, su cementiniu fun
damentu, 2 karų medinis garądžiu5- 
Greitam pardavimui kaina $2,5$kOO.

BEN J. KAZANAUSKAŠ, 
2202 West Cermak Road 

Tel. Canal 8887.
—<iiruoihi>i>wi.>ihįii»iii> -J II ».» ■ 'i I » . m, • g!u PL

PARDAVIMUI NA^AŠ su taver
nų. Priežastis—esu našle, 
4527 Wentworth Avė., Yards 2893.

'    8I!"1 i,'!1!" »l. IR.»’-«W|-      -l, į ,   

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir j1 x --
duoti arba no:

" srI WIT--. I’" .... ............. . ■'   'I  V’-rir. "ii ’TTr-TTTT T" —

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par- 

‘ ”, rba norite pigiai pirkti, krei-
‘ ‘ ‘‘ *“ ai ar laišku paą

. ■ g -J '"Iri •T' ’7—.T. 9,

" 6551' So. Kedzie Aveni
Tel. Grov'hili 03.06.

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ 

NORTH AVENUE

TURKISH—RUSSIAN
Vienintėlė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

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

Telefonas Humboljdt 7276

...... 1 1 1 ■- -■*

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

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

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel, Yards 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

POVILAS WALINTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

23 dieną balandžio mėn. 1936 
m., sulaukęs 46 metų amžiaus 
gimęs Panevėžio apskrity, Ku- 
preįiškių miestely.

Pąliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Gailiūtę, 
sūnų Povilą, posūnį Juozapą 
iy jo žmoną Tillie, podukrę 
Klėofą, jos vyrą Leoną ir vai
kučius Ronaldą ir Lois.

Mirtis ateina nekviesta, ne
prašytą. Kaip dalgė kertą žolę, 

• taip ji nukerta žmogaus gy
vybės siūlą. Atėmė ji iš musų 
tarpo mylimą vyrą ir tėvelį. 
Žodžiais negalime išreikšti 
skausmo, kuris drasko mums 
širdis. Mes Tave, musų bran
gusis vyre ir tėveli, niekuomet 
neužmirsime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes auksčiaus 
ąr vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
Moteris, 8ųnus, Posūnis,

1934 — FORD COACH geram 
dėjime. $265.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

pa-

4 DŪKŲ SEDAN MAEMON-KOO- 
SEVELT labai gerame stofyję, su 6 
naujais tairais. Parduosiu pigiai, nes 
negaliu draivyti. 827 Weat 34th PI.
1 užpakalio. . J

Business Chancet,

TARNAITĖ; gera virėja; nėra 
skalbimo; užaugę; savas kambarys; 
vonįnė; rekomendacijos; $10; 6700 
Crahdon Avenue, 3A, Dorchester 
5743.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Saldainių Krautuvė su namu arba 
be namo, arba mainysiu į namą ar 
įiznį. 4412 So. California Avė.

70011 $o. Rock'vejl St 
mm—m—

MARIJONA KVJETKAUSKIENĖ
’ (po tęvais Abroųiavičiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 dieną, 3:00 valandą 
ryto, 1937 metais, sulaukus pusės amžiaus, ; gimus Mariampolės 
apskrity, Balbieriškio mieste. . ■

Paliko dideliame nuilųdime 4 dukteris: Juliją Bagavich, žen
tą Juozapą, Dellą Kuraitis, žentą Dominiką, Mary ir Frances, 
4 sūnūs: r* 
Berthą, ir < 
daug kitų giminių, o Lietuvoje 
gimines.
r '' ■' ”"'1 ■

VĮCTORY 2499.

po pietų. namų bus nulydėta i Lietuvių Tautiškas Kapines.
Visi. A. A. MARIJONOS KVIĘTKAUSKIENĖS giminės, drau-

Simoną, Kazimierą ir marčią Tillie, Joną ųr marčią 
Juozapą, anūkus, švogerį Kazimierą Kvietkauską ir 

— seserį Rozaliją Treiderienę ir

Kūnas pašarvotas randasi 3228 South Union Avenue, Telefonas 
VĮCTORY 2499.

Laidotuvės vyks šeštadienį, balandžio 24 jlieną, 2:00 valandą

J Viši. A. A. 1UĄĖIJONOS 
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Simai, Žentai, Marčios, Anūkai, 

Šliogeris ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika 

Tel. YARDS 1138.

PARSIDUODA moverio biznis — 
“Furniture and Long Distance Mo- 
ving.” Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Dabar yra apie 2.000.00 įplau
kų per mėnesį. 4 trokai ir automo
bilius eina kartu prie biznio. Labai 
svarbi priežastis pardaviipo. Turi 
būt greitai parduota. Rašykite, 1739 
So. Hąlsted, Box 607.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas 'renda pigi. 936 East 
75th Street

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

BARENAS
GERA kombinuotė krautuvė? ir 

namo; tinką tąvernai, mėsps irgro- 
serio krautuvei, mažam viešbučiui 
ar kitokiam bizniui. Barnė, didelis 
sodnas, mažas miestelis, atokiai nuo 
didelio miesto. Rašykite sąrininkui: 
Dr. D. M. Bląss, Wiseonsin Delis.

TAVERNA ir PIKNIKAMS SOD
NAS rendai ar pardavimui — prie 
477 Archer avė., Summitt. Kreip
ėtės 48 N. Edgewood, La Grange, 
11. Tel. La Grange 6318.

MODERNIŠKAS TAVERNAS nav
ai įrengtas su visais patogumais 
yvenimui; garu apšildomas; 2 ka- 
ą garažas. Renda labai pigi. leŠ- 
antys šitokio biznio lietuviai ma
lkite trumpu laiku. Svarbi pad
avimo priežastis. Parduosiu pigiai.
2436 W. 47th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Saldainių Krautuvė su namu arba 
>e namo, arba mainysiu į nąmą ar 
)iznį. Prie grosernės yra 4 kamba
riai pagyvenimui. 4412 $o. Chli- 
’ornia Avenue.

BARGENAS
PARSIDUODA Brighton Parke 

medipis namas, štjoriukąs, 5 kamba
riui ir gąradžius; tinkama vieta bile 
kokiam bizniui; arti gatvėkarių; kai
na $1,575.00; priežastis — liga. Vie
nas lotas yra daugiau vertas. Nvro- 
darnas ąnt pareikalavimo. Raskite 
laišką.

CHAS, ŲRNICH, 
56 West Washington St. 

Room 514.
STEBĖTINAS BARGENAS

Mūrinis namas &u dviem didelėm 
krautuvėm, 24 furnišindti hotel kam
bariai, garu šildomai Namas tik 
Į3 metų kaip bųdavętas, rųndasi 
ant gatvėkarių linijos, prie didžiau
sios dirbtuves, CĮcero. Kainą tik 
$16,500. Cash. Kreipkitės —

1837 So. 49th Ct., Cicero, IR.
* ■-■■■■i.-m-—■ . i ■. iii i.tiWi—■■■ į   

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

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

Hemlock 0800.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom pa
muš, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname nąmus. rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turimę daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerys bąrgenusj greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. ASL^AND AVĖ.
Ofisas 2-yos lubos su J. Grish

DABAR . 
JVS GAUT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BAHGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Ųi pąkąrtoji 
mus duodame ®erą nuo
laidą.
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ilo Gaisras Careful 
Cleaners Krautuvėj

Fansteel B-vė Nepri 
ima Streikavusių 

Darbininkų

NAUJIENOS, Chicago, UI
............................ ■' ............... .......................... ' '—I—

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS DARBININ
KUS l GEGUŽĖS PIRMOS IŠKILMES■llf

Drabužiai visi sud:gė; vienas 
darbininkas apdegė veidą
BRIDGEPORT. — 

lo gaisras Careful 
3511 S. Halsted st., 
j e. Ugnis prasidėjo 
v. ryto.

Gaisrui gesinti suvažiavo 3 
ar 4 ugnagesių komandos. Ug
nį suvaldė į 30—40 minučių. 
Nors ugnis krautuvę išliko dar
bininkams darbą pradėjus, iš 
žmonių veik niekas nenukentė
jo. Tik vienas darbininkas ap
degė truputį veidą.

Visai kitas dalykas tai susi
siekimas. Buvo kaip tik laikas, 
kada dauguma darbininkų va
žiuoja į darbą. Suprantama, 
gatvėkarių susisiekimas 
pusėtinai suparalyžiuotas. 
35-tos gatvės susigrūdo 
gybė gatvėkarių. Vėliau
patiesta per vandens dūdas til
tiniai bėgiai ir tuo budu pa- 
liuosavo susisiekimą.

Žalos kaip nedideliai biznio 
įstaigai, sako, padaryta nema
žai. Sudegė visi drabužiai. Gais-

ro priežastis — boilerio sprogi
mas.

Vakar ki- 
Cleaners, 

krautuvė- 
apie 7:45

Ypatingas primini 
mas ciceriečiams
9 Apie busiantį* bankietą 

gegužės 2 d.

man 
gegu-

Darbo Santykių Tarybai 
Paduotas skundas.

Kalbės keli kalbėtojai ir dainuos chorai; 
iškilmės įvyks Auditorijoje

Miesto Taryba Nuta 
re Nupirkti 33 

Autobusus
Miestas operuos juos Fosiler 

Kini bąli gatvėmis
ir

buvo
Prie 
dau- 
buvo

CICERO. — Leiskite 
priminti savai kolonijai 
žės 2 diena. 

c

Tą dieną įvyks visų sueiga, 
arba Amerikos Lietuvių Kon
greso organizacijų atstovybės 
bankietas. Nors iš musų kolo
nijos pačiam kongrese nedaug 

Į kas dalyvavo, vienok tai nesu
daro mums klinčių bankiete da
lyvauti.

Todėl prašau visų tikietus 
įsigyti iš anksto ir susirinkti 
skaitlingai, t. y. sudarykite 
skaitlingą savo kolonijos atsto
vybę prie vieno stalo, nes tuo
met praleisite laiką draugiškiau 
ir linksmiau. —D.

Vasario mėnesį kijo streikas 
Noi'th Chicagos dirbtuvėje Fan- 
steel Metallurgical Corporation. 
Darbininkai paskelbė sėdėjimo 
streiką. Vasario 27 d. Lake ap
skričio mušeikos juos išmetė 
iš dirbtuvės su ašarinių dujų 
pagalba. )

Dabar paaiškėjo, kad bendro
vės viršininkai nepriima strei
kavusių darbininkų atgal į dar
bą. Jeigu sutinka priimti, tai 
tik su ta sąlyga, kad darbinin
kas atsisakys nuo unijos.

Dabar darbininkų unija, 
Amalgamated Iron, Steel and 
Tin Workers of America pada
vė skundą į federalę Darbo 
Santykių Tarybą ir laukia nuo
sprendžio. Jie tiki, kad bendro
vė bus priversta visus darbinin
kus priimti 'atgal, nežiūrint to 
ar jie priklauso prie unijos, ar 
ne.

“Nau- 
redaktorius Pius Gri-

chorų konkurse. Vyrų choras 
yra labai daug pažengęs pir
myn ir dainuoja kaip tikrai 
geras dainininkų būrys. Daini
ninkus ir jų vedėją, K. Stepo
navičių, už tai reikia pasvei
kinti.

Visi, kas galime, dalyvauki- 
tose iškilmėse ir išgirski- 
kalbėtojus ir daininkus.

Rengėjai

me 
m e

kalbės apie darbininkų 
apie Ko-

Mes kviečiam visus' lietuvius 
darbininkuos, kurierbs rupi dar
bo žmonių būvio pagerinimas, 
atsilankyti didelėse Gegužės 
Pirmos iškilmėse1, kurios įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
prie 3133 South Halsted Street.

Vakaro programe dalyvaus 
žymus kalbėtojai, kaip 
j ienų
gaitis, Dr. A. Mdntvidas ir ki
ti. Jie 
reikalus Amerikoje 
mitetą Industriniam Organiza
vimui ir kitomis įdomiomis dar
bininkams temomis. Vienas 
kalbėtojas taipgi nušvies pla
čiai priežastis dabartinio Is
panijos sukilimo, kuris tęsiasi 
netoli metus laiko.

Programe dalyvaus ir trys 
/geriausi chorai, “Pirmyn”, 
“Naujosios Gadynės” ir Chica
gos Liet. Vyrų choras, kuris 
labai gražiai užsirekomendavo 
(nors didelįo prizo nelaimėjo) 
pereitą sekmadięnį įvykusiam

Mūrininkai Gaus 
$1.70 į Valanda

Chicagos mūrininkų unija va
kar laimėjo atlyginimo 
mą iki $1.70 į valandą, 
mas įeis galion liepos 1
tik tą dieną nauja sutartis tarp 
mūrininkų ir kontraktorių įeis 
galion.

pakė’i-
Pakūli-
d., nes

Cmtrą sekmadienį Gegužės mė
nesio kaipo nacijonalę šventę 
“pašvęstą atminčiai geriausios 
motinos pasaulyje, tavo moti
nos”. Atsiprašome už klaidą.

N. G.

Miesto tarybš, vienbalsiai nu
tarė autorizuoti miesto valdybą 
nupirkti 33 autobusus ir pa
leisti juos apyvarton Foster ir 
Kimball gatvėmis, Northsidėje. 
Tam tikslui taryba paskyrė 
$400,000.

Foster-Kimball gatvių apie
linkės gyventojai per ilgą lai
ką reikalavo gatviakarių lini
jos įvesti autobusus tose gat
vėse, bet toji nieko nedarė.

Del “Motinų 
Dienos”

Vakarykščiam Naujienų 
meryje, Moterų Skyriuje, 
antgalviu Motin'ų Dienai Besi
artinant, įvyko klaida. Antram 
paragrafe turėjo būti pasaky
ta, “Neperdaugel metų atgal, 
rodos 1913 metuose, Suvieny
tų Valstijų Kongrese buvo pra
vesta rczoliuejia, paskirianti

n li

po

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

> Gyvastį
9 nuo Ugnies
» nuo Vagių

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

?W-.

policijos stoties ir sunkiai 
susižeidė.

PRIE 
Diana

SUSIŽEIDĖ. — Helen Jo
ry, 14 m. mokinė, kuri lai
ke kamantinėjimo iššoko

Iš MŪVIU 
RIAUS. —-

Michigano Žiedų Karalaite — Suimti Kankintojai

4 ? ; it

— r-ie Aiice ivierson (kairėj) 
iš South Haven, kuri tapo išrinkta “Michigano Žiedų 
karalaite”, “karaliauti” vyšnių sodnų žydėjimo iškilmė
se, kurios tęsis ten nuo gegužės 2 iki 9 dienų, p-lė Sarah 
Jane Baxter iš Battle Creek laimėjo antrą vietą. Tuo lai
ku Michigano žydinčių sodnų pamatyti suvažiuoja labai 
daug žmonių iš visų apielinkės valstijų

PRISIPAŽINĘ PRIE KANKINIMO PLĖŠIKAI. — Iš 
kairės į dešinę, Thomas Booth, Leonard Anderson ir 
Delbert Murphy (pastarasis negras), kurie prisipažino 
buvę įsilaužę į Dr. Edgar Crass iš Rogers Park namus 
ir ten labai žiauriai kankinę senutę daktaro motiną. 
Pas juos rastas ir veik visas pavogtas grobis. Murphy 
yra tarnavęs daktaro namuose.

ALTO- 
Gibsoh, IŠVEŽTI TARNAUTI KARO LAIVUOSE. 4- 66 jurininkai, kurie liko suverbuoti 

Chicagoje ir išlavinti Grcat Lakos /avinimo stoty, šiomis dienomis liko išvežti į Ca- 
liforniją, kur bus paskirti tarnauti Jungi. Valstijų karo laivuose.

i*

MOTERIS NUTEISTA KALĖTI. —Mrs. Bessie PIus- 
kus, kuri liko nuteista 20 dienų kalėjimai! už vairavimą 
automobilio girtai esant ir įvažiavimą į gatvekarį. Jps1 
palydovas ir automobilio savininkas Charles Rusk liko 
nubaustas $200 už netvarkų elgimąsi, nes jis irgi buvo 
įsigėręs ir davė jai vairuoti savo automobilį.

LIUDYTOJA. — Phyllis 
Himne, kuri buvo kamanti-' 
nėjama kartu su Helen Jo
ry, kada pastaroji šoko per 
langą.

RADO PRIEŠ 17 METŲ PAMESTĄ ŽIEDĄ.—Chris- 
I. v /«,’• ■ ■... •

tie Green kasinėdamas savo kieme Glen Elly priemies
ty, rado deimantinį sužieduotuvių žiedą, kurį prieš 17 
metų ten pametė Mrs. E. O. Palnier, dabar gyvenanti 
Warrenville. Žiedą grąžino savininkei ir už tą iš p-ios 
Palmer gavo $100 čekį.
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