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Kruvinas Susirėmimas su 
Mušeikomis Californijoj

Daugiau kaip 50 žmonių sužeista šerifui 
ir šimtams mušeikų puolus streikuojan

čius kenavimo Įmonių darbininkus
STOOKTON, Cal., bal. 23. 

— Daugiau kaip 50 žmonių, 
jų tarpe kelios moterys, liko 
sužeisti ištikusiame smarkia
me susirėmime tarp šerifo ir 
šimtų jo mušeikų ir streikuo
jančių apielinkes kenavimo 
įmonių darbininkų, šerifo mu
šeikos streikierius šaudė ir 
leido į juos nudingų dujų bom
bas.

Mažiausia trys pašautųjų gal 
mirtinai yra sužeisti ir du 
veikiausia neteks regėjimo. Su
žeistieji yra išvežti j ligoni
nes.

Policija tuo tarpu pasiuntė 
parvežti iš Oakland dar dau
giau dujų bombų, nes ruošia
mus! išnaujo pulti streikie
rius.

Valdžia taipjau atsikreipė į 
gubernatorių Merriam prašy
dama prisiųsti miliciją, kuri 
jau yra paruošta Sacramento 
mieste ir galbūt bus tuoj aus 
išsiųsta į streiko apielinkę.

Susirėmimas ištiko prie 
Stockton Food _ Products Co., 
kur buvo su'siririkę daug pi- 
kietuotojų, ‘ kompanijai * ban
dant atidaryti dirbtuvę su 
streiklaužių pagelba.

Šerifas gi sumobilizavo sa
vo padėjėjus ir šimtus mušei
kų iš apielinkes ūkininkų. Vie
nus pastatė apielinkėj, o ki
tus, ginkluotus mušeikas, pa
slėpė dirbtuvės kieme. Ir ka
da streikieriai bandė sulaiky
ti atvykusį troką su* daržovė
mis, mušeikos iš visų pusių 
puolė streikierius mušti, juos 
šaudyti ir troškinti juos dujų 
bombomis. •

Prie dirbtuvės buvo atvykę 
ir laikraščių fotografai. Bet 
ir juos mušeikos sumušė ir 
nuvarė. *

Šioje apielinkėje streikuoja 
keli tūkstančiai kenavimo įmo
nių darbininkų. Samdytojai 
atsisako tartis su’ streikieriais 
ir bando smurtu streiką sulau
žyti. Prie streiko laužymo pri
sideda ir ūkininkai, kurie ir
gi kenčia nuo streiko, nes da
bar neturi kur dėti savo ūkių 
produktus.

Kenavimo darbininkai yra 
labai menkai apmokami, nors 
jų darbas yra sezoninis. Te- 
čiaus visas jų pastangas iško
voti geresnes darbo sąlygas vi
suomet” TTūužniiat' sutriuškina 
padedami apielinkės ūkininkų 
samdytojai.

vagona.s keliamas atgal ant bėgių, deyyniems Pennsyl- 
vania pasažierinio traukinio vagonams nušokus nuo 
bėgių netoli Groyertown, Ind. < o

KANADIEČIAI
LAIMĖJO UNIJOS

PRIPAŽINIMĄ
Taipjau laimėjo pakėlimą algų 

ir sutrumpinimą darbo va- 
landjų. Streikieriai susitari-
mą patvirtino.

OSHAWA, Ont., bal. 23. — 
Streikuojantys General Motors 
of Canada darbininkai visuo
tiname susirinkime 2,205 bal
sais prieš 36 priėmė unijos 
viršininkų padarytą susitarimą 
su kompanija ir nutarė streiką 
baigti.

Lietuvos Naujienos
....... .————

Denatūratas savo 
atlieka

ROKIŠKIS. — Prieš pat Ve- 
lykas, begerdamas denatūratą,

Benziną nori pakei
sti eterefikuotu 

spiritu

Italijos kareiviai 
siunčiami pulti 
Baskų kraštą

.. j: L------- [
PARYŽIUS, bal.,23,.a-P,:a- 

laimčjęs ir' šiauriniameITonte, 
ku’r nepasisekė sukilėlių ofen- 
syvas prieš Baskų kraštą, su
kilėlių vadas gen. Franco pa-

Oklahoma reguliuos 
algas ir darbo va- 

landas 
: . ' " į' ' ‘ I ’i ■

OKLĄHOMĄ CITY, , Okla., 
bal. 237'—\ 'bklahomos legisla- 
tura priėmė įstatymus, kurie 
reguliuoja darbininkų algas ir 
darbo valandas biznio įstaigo-

Ispanijos sukilėliai 
žudo savo kari

ninkus
VALENCIA, bal. 23.—Gau

tomis iš AndajuT, pietiniame 
fronte, žiniomis, maištas kilo 
tarp Chimorra kalnuose esan
čių sukilėlių kareivių, laike 
kurio maištininkai ėmė šaudy
ti ir žudyti savo karininkus.

Dalis bataliono, priklausan
čio San Fernando pulkui, ku
ris po smarkaus lojalistų arti-

lerijos ir lėktuvų bombardavi
mo buvo priverstas atsitrauk
ti iš Pozoblanco linkui Cordo- 
ba, išžudė savo karininkus ir 
susirėmė su prisiųstais maištą 
malšinti mau’rais ir tada visa 
mase perėjo lojalistų pusėn.

DENVER, Colo., bal. 23. — 
Colorados legislatura priėmė 
įstatymus, kurie skiria mirties 
bausmę už žmogvagystę.

Mussolini pritarimu, 
naciai Įeis Į Austri

jos valdžią

siuntė i baskų frontą Italijos 
kariuomenę, kurią veikiausia 
atitraukė nuo Madrido. Prisių
stieji italai yra nariai regulia- 
rės Italijos armijos. Todėl ga
lima tikėtis tame fronte nau
jų smarkių musių.

Tečiaus ūpas Baskų krašte 
yra labai pakilęs, sulaukus 
Anglijos laivų su’ maistu ir gal 
italus čia laukia tokis pat pra
laimėjimas, kokio jie susilau
kė Guadalajara ir Gordoba 
frontuose.

se ir industrijose. Juos turi 
dar patvirtinti gubernatorius.

Oklahomos įstatymai yra la
bai panašus i Washingtono 
valstijos aktą, kurį ' nesenai 
patvirtino augščiausias teis
mas..

Tūkstančiai badau
ja Malagoj

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES

VENECIJA, bal. 23. — Au- 
toritetingas Giornale d’Italia 
rašo, kad pasibaigus Mussoli
ni ir Austrijos kanclerio Schu- 
schnigg konferencijai, Austri
joje bus sudaryta koalicinė 
valdžia, į kurią įeis ir naciai. 
Musolinį tokiai valdžiai - da
bar pritariąs, nors jis pirmiau 
labai griežtai priešinosi nacių 
įsigalėjimui Austrijoje.

Oficialiai paskelbta, kad 
Mussolini ir Sch-tfschnigg suta
rė, kad ir Vokietija turi da
lyvauti prie išsprendimo klau
simų, liečiančių Dunojaus ba
seino valstybes.

Taipjau tapo sutarta užmeg- 
sti gludesnius ekonominius ry
šius tarp Austrijos ir Italijos. 
Bet Austrija nori palaikyti ir 
artimus ryšius su FraUcija ir 
Anglija, nes bijosi perdaug di
delio nacių įsigalėjimo, MiJs- 
solini visai susiartinus su Hit
leriu.

Dujų bombomis 
malšino pamišu

sias moteris
DIX0N, III., bal. 23. — Pą- 

mišusios moterys vietos val
stijos beprotnamy buvo pakė- 
lusios maištą ir jos buvo mal
šinamos dujų bombomis. Pen
kios prižiūrėtojos liko sumuš
tos.

Nors tai įvyko bal. 15 d., 
bet tik dabar išėjo aikštėn.

McALISTER, Okll, bal. 23. 
— Valstijos kalėjime nusima- 
rino badu, Jack S.cott, 17 m., 
kuris laukė bylos už nušovimą 
laike plėšimo šerifo depučio. 
Badavo jis per 16 dienų. Dėl 
badavimo išsivystė paraližius, 
nuo kurio jis. ir mirė.

$

CALUMET 
G ROVĖ

BLUEFIELD, W. Va., bal. 
23. — Gaisras sunaikino dalį 
Bluefield valstijos kolegijos. 
Nuostoliai siekia $150,000. 
Tarp kitko liko sunaikintas 
$40,000 vertės negrų knygy
nas.

ta

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

Apsiniaukę,' galbūt lietus; 
vėsiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 78°.

Saulė teka 4:57, leidžiasi 
4:07.

GIBRALTARAS, bal. 23. — 
Atvykę iš Malagos, pietinėj 
Ispanijoj, žmonės sako, kad 
ten mažiausia 5,000 moterų ir 
vaikų' badauja ir tūkstančiai 
pusnuogių žmonių elgetauja 
gatvėse.

(Malagą nesenai paėmė pa
dedami italų sukilėliai. Prie lo
jalistų ten jokio bado nebuvo 
ir visi gyventojai turėjo už
tektinai maisto). ‘

GENEVA, bal. 23. — Nu
siginklavimo susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti gegužes B d., 
liko atidėtas neaprybotam lai
kui.

, 3,700 darbininkų sugryš į 
darbą pirmadieny po streiko, 
kuris prasidėjo bal. 8 d., kom
panijai atsisakius pripažinti 
automobilių darbininkų uni- 
j$- .

Susitarimas buvo pasiektas 
vakar, konferencijoje daly
vaujant unijos atstovams, 
kompanijos viršininkams ir 
Ontario provincijos premjerui 
Hepburn, kuris nors ir deda
si ' liberalu,, bet šiame streike 
dėjo visas pastangas jį sulau
žyti.

Einant susitarimu, kompa
nija pripažino automobilių dar
bininkų unijos Oshawa lokalą. 
Kolektyves derybas ves devy
nių atstovų komitetas, kurį iš
rinks visi darbininkai.

Be to kompanija sutiko įve
sti 44 vai, darbo savaitę, taip
jau pakelti algas nuo 5c iki 
7ę<uį^. vąi; ir* * mokėti-*pusantros- 
algos už viršlaikį.

Susitarimas galioja ir vei
kia tol, kol veiks abelnas Ge
neral Motors susitarimas su 
automobilių darbininkų u’ni- 
ja.

iStreikieriams patvirtinus 
susitarimą, jį dabar pasira
šys unijos lokalo pirmininkas 
Millard ir kompanijos viršinin
kai. Priėmus susitarimą tuo- 
jaus nuo dirbtuvės liko atšauk
ti pikietuotojai.

Meras Hali ir policijos vir
šininkas Eriend pasveikino 
streikierius dėl jų labai ra
maus ir tvarkaus užsilaikymo 
laike streiko.

P A V AR YKIT S A-
VO LAIKROD-

ŽIUSJY -■
Rytoj prasideda vasaros lai

kas — dienos šviesos taupy
mas.

Rytoj Chicagoj ir apielin
kės industriniutose miestuose 
pradeda veikti vasaros laikas 
— dienos šviesos taupymas, 
kada visi laikrodžiai pavaromi 
vieną valandą į priekį.
i šiąnakt pavarykite ir savo 
laikrodžius vieną valandą į 
priekį, kitaip rytoj visur pa- 
veluosite« .

apsirgo pil. šumila ir vos par
vežtas į namus mirė, šiemet 
šioj apylinkėj jau trečias žmo
gus mirė nuo denatūrato. Nors 
denatūratą draudžiama gerti, 
bet čia pasitaiko žmonių, kurie 
ne tik patys geria denatūratą, 
bet veda agitaciją, kad esą jis 
gerti sveika, turint nesveikus 
vidurius. • Bet faktai sako: 
“Nori mirti, gerk denatūratą!”

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką Lietuvoje pradėtas gamin
ti motorinas — į benziną mai
šomas dehidruotas spiritas ir 
tuo mišiniu kūrenami auto mo
torai.

Mokesčių departamentas ti
ria eterefikuoto spirito gamy
bos galimumus, kuris užsieny
je jau esąs vartojamas ir vi
siškai pakeičiąs benziną. Jei

—--------------------------- -----------
Trys Anglijos laivai 

atgabeno maistą
Baskų kraštui

Per sukilėlių blokadą atplaukė 
į Bilbao, po apsauga savo 
karo laivų ir lojalistų kanuo- 
liu. v

BILBAO, Ispanijoj, bal. 23. 
— Trys Anglijos maisto lai
vai šiandie per sukilėlių blo
kadą įplaukė į Bilbao i uostą ir 
buvo labai džiaugsmingai gy
ventojų pasitikti, nes Baskų 
kraštas yra atkirstas nuo vi
sos Ispanijos ir beveik badau
ja, negaudamas maisto iš už
sienio.

Laivai iki trijų mylių nuo 
kranto buvo saugomi į Angliji 
karo-laivų, , o jiems įplaukus-.į 
Ispanijos vandenis, juos bud
riai saugojo lojalistų kanuolės 
prie Bilbao uosto. Juos į uo
stą įvedė baskų žvejų laivas 
Bizkaya.

Teisia generolą už 
žmogžudystę

NEW CASTLE, Ky., bal. 23 
— Čia prasidėjo nagrinėjimas 
bylos gen. Henry H. Denhardt, 
buvusio Kentucky vice-guber-. 
natorius ir generalinio proku
roro. Jis yra kaltinamas nušo
vęs našlę Mrs. Verną Garr 
Taylor, prie kurios jis piršo
si.

Naciai konfiskavo 
žydų prieglaudas
BERLYNAS, bal. 23. — Na- 

ciai pašalino šimtus vaikų, se
nelių ir paliegėlių iš pačių žy
dų draugijų palaikomų prie
glaudų. Prieglaudos gi liko na
cių konfiskuotos. Kadangi pa
šalinimas buvo atliktas į tris 
dienas, tai pašalintiems prie
glaudų gyventojams nespėta 
pąrupinti nė naujos pasto
gės.

Pavogė klebono lašinius
PANEVĖŽYS. — Ne per se- 

niai dar neišaiškinti vagys iš 
Kamajų klebonijos rūsio pa
grobė klebono 15 centnerių la
šinių 1125 lt. vertės.

eterefikuotu spiritu butų ga
lima benziną pakeisti, tai auto 
judėjime įvyktų nemažas per
versmas.

Įsisteigė naujas / 
vienuolynas

ALYTUS. — Miroslavo mie
stelyje, Alytaus ap., įsisteigė 
naujas vienuolynas vienuolės 
agnietietės. Jų viršininke pa
skirtas vietos klebonas kun. J. 
Lelešius, bet bendrai, tai se
sers agnietietės yra vienuolių 
pranciškonų valdomos.

Be Miroslavo vienuolių ag- 
nietiečių skyriai yra Seirijuo
se ir Kretingoje.

Seirijuose pral. Laukaičiui 
didelius namus dovanojo ame
rikietis „ (jau miręs) Rinkevi
čius.’ Dabar -<Uos6 y ra
apgyvendintos vienuoles. Sei
rijų moterų vienuolyno virši
ninku paskirtas kun. Buro
kas.

Karas ore.
Laivams įplaukiant Į uostą 

ir Bilbao gyventojams džiū
gaujant sulaukus maisto, aug- 
štai virš miesto ėjo smarki ko
va ore. Atskridusi sukilėlių 
oro eskadra numetė ant mie
sto 50 bombų, bet nebąndė lie
sti Anglijos laivų. Tuo tarpu 
pakilo į orą lojalistų lakūnai 
ir ore ištiko smarki kova, lai
ke kurios lojalistai prarado 
vieną lėktuvą, kuriame žuvo 
kapt. Felipe dėl Rio Crispo. 
Vienas sukilėlių lėktuvas nu
krito į jurą, o kiti du nukrito 
už sukilėlių linijų.

Maistą atgabenę Anglijos 
laivai yra MacGregor, Ham- 
sterley ir Stanbrook. Miestas 
yra labai reikalingas maisto, 
nes mieste gyvdntojų skaičius 
yra pašokęs nuo 160,000 iki 
400,000, subėgus į jį karo gry
čių gyventojams.

Sukilėlių laivai bandė anglų 
laivus sulaikyti ir juop apšau
dyti, bet greitai atplaukė An
glijos karo laivai ir juos nu
lydėjo iki Ispanijos vandenų, 
čia juos saugojo lojalistų ka- 
nuolės, kurios pastebėjusios 
sukilėlių laivą, pradėjo į jį 
smarkiai šaudyti. Tasis grei
tai spruko pasislėpti tarp an
glų laivų. Tečiaus tiė prasi
skyrė ir vistiek paliko sukilė
lių laivą aikštėj. Tada tasis 
greit išplaukė tolyn jųroir, ly
dimas lojalistų širviu.

*

Dar vienas laivas plauks 
į Bilbao.

Nudarė merginą

NEW YORK, bal. 23. — Sa
vo apartmento koridoriuje li
ko rasta peiliu nudurta p-lė 
Irene Wadas, patarnautoja 
restoranuose. Ją rado negyvą 
kitas to namo gyventojas. Ji 
buvo pilnai pasirėdžiusį eiti, ar 
gal buvo užpulta gryštant.

Jos bute buvo rastas Tho- 
mas Hickey, kuris pasisakė 
gyvenąs su ja kelintas mėnuo. 
Jiedu susitikę restorane.

Hickey nėra įtarimas, bet 
ieškoma kurio kito vaikino, 
kuris prie jos piršosi, bet jos 
nelaimėjo.

LONDONAS, bal. 23. — 
Daily Mail rašo, kad ex-kara- 
lius Edvardas įsakė savo ad
vokatams pareikalauti ištrauk
ti iš cirkuliacijos knygą “Co- 
ronatiOn Commentary”, o jei 
to nebus padaryta, tai leidė
jus patraukti teisman už šmei-. 
žirną. Knygoje labai * nepalan
kiai atsiliepiama apie Mrs. 
Simpsoi}^ kuri yra vadinama 
“Amerikos žydė” • ir patį ex- 
karalių, taipjau ir jo drau
gus.

ST. JEAN DE LUZ, Fran- 
cijoj, bal. 23. — Daį- vienas 
Anglijos laivas su maistu, 
Sheaf, atplaukė iš Gibraltaro 
ir bandys per sukilėlių blokadą] j 
plaukti į Bilbao. |
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NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

•

Ratos prieinamos — ,
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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MANO
,9252

ADVOKATAI

nepamirškite!

PONT1AC

Milda Auto Sales
Daktųra

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvi Direktoriai

KITATAUČIAI
iki 8

Mutual Liguor Company 8:30

tinis asmuo, kuris Sus 
mo paršus išves j teisi

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

$1.85
970

NAĘIAI 
Chicągos, 

Cicero
Lietuvių, 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Neužmirškite 
Savo Motiną 
Lietuvoje

Nauji 
Produktai 
Iš Lietuvos

netoli Morgan St.
12 pietų ir 

vakaro.

PASIUSKIT JAI 
DOVANĄ 

per
NAUJIENAS

Patyręs Pegtinės
SALESMONAS

GYDYTOJAI IK DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Jūsų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROAD-WAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų ir 2 

iki 4 ir nuo 7

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS ,

.............................. •■■■'.___ I

UDEIKI
IR TĖVAS I 

REPublic 8340

Mes pripratom barti kitus, 
bet kada kiti atsigręžę padaro 
mums pąslabą, arba paprašo 
prie tvarkos, tai muips kartu 
gerklei pasidaro, ir seilę nury
ti priseina, nes pamatuotai tei
kiama pastaba.

Kada Dr. Jonas šliupas lan
kėsi Amerikoje ir savo ąenus 
kaulus trankė po lietuvių kolo
nijas, tai mes viešai pasižadė
jome remti morališkai ir pini
giukai Laisv. Etinės Kultūros 
Draugijos Centrą, ir l?.ų.tįųąi pa
sistengti n,ors dįdesnes.e lietu
vių kolonijose sutverti rėmėjų

Jeigu norite pasinaudoti šia gera proga 
tai pašaukite

J. LIULEVICIUS
4348 So. Galifornia Ąvenjue Phone Lat'ayette 3572

9 vakare.
Tel. Melrose Park 660

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

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Pliones Boulevard 5203

padidėjo, kad jis pagrindiniai 
remontuoja ir didina savo 
įstaigą. Ji bus aprūpinta mo- 
derniškiausiais įrengimais.

niėžAi—Egzema
Gaukit palengvinimą nuo skaus-

P. SIMAITIS gydytojas 
9257 So. Park Avė. 

CHICAGO, ILL.

Dvi problemos — 
kas jas tinkamai 

išspręs?

Dienų ir Nakų 
2 iki 4, nuo

■ A. MASALSKIS •
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

šiandien/ Neffo svetainėje
WEST SIDE,—šiandien, 2435 

So. Lę-ąvitt g. p. Neffo svetai
nėje Chicągos lietuviai turės 
progos linksmai praleisti laiką 
dainininkų ir danos mėgėjų 
tarpe.

Chicągos Lietuvių Vyrų Cho
ras po keietos metų pertraukos 
persiorganizavo ir jau yra kvie
čiamas dalyvauti įvairiose pa
rengimuose. Jis dalyvavo socia
listų, komunistu, deinckratijos 
kongreso parengimuose, radio 
parengimuose ir panašiai.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

3919 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9 —10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį

S. M. SKUDAS
718 ,West 1816 Street Phone Monroe 3377

Bet kaip tik Dr. Jopjas šliupas 
atsisveikino ir išvyko Lįetų'.voų, 
tąi musų viešai išį^lipjįpgąg pa- 
sįžad"jjmas iš galvos išgaravo. 
Ar ne?

Nors jau arti 5.00 laiškų su 
maldavimų steigti Laisv. Et. 
Kult. Dr-jos rėmėjų kuopas li
ko išsiuntinėta visiems man ži
nomiems veikėjams, vienok at
garsy s labaį prastas. Dagi su 
“Laisvoji Mintis” prenumerata 
nesiskubinama.

Dabar, kąda reakcija Lietuvo
je viešpatauja; kada ukinin-

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

4605-07 So. Hernutage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAI-aYETTE 0727

DR. STRIKOL’IS 
Gvdytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
y ik. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

S. P. MAŽEIKA
331!) LitUanica Avęiiue < Phone Yards 1138

DENT1STAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
vęl. vakaro. Tręč i? sekųi. pagal 

susitarimą.
4300 S. fairfield AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
kųs did vyriai patiltės šaudo 

■ųr kft^jMuoąe kankipa; kada 
klerikalai visu savo atkaklumu 
liaudį stumia į viduramžių ga
dynę, ir kada reikalingiausias 
ir svarbiausias momentas teik
ti, lią,ųdžjąį dy^ps ątsparumą, 
— tai ai^erjkietis, it ežys, su
sivyniojo į kamuolį ir neprieisi 
prie jo.

Bendra^ frontas prisnūdo; 
lyginai ir Amerikos laisvama
niai ištisų ir nesųsįgaudo. N,e_- 
1^9, j$d raciją tyirtąi pasi
ryžę užkandi didesnes Ame
rikoje Ijetpvjų gyvenamas ko
lonijas. Ne$$ną» ka4 nuodija 
žmonių pf.otų šį^apro,ceratiniai 
tautininkai, jįęt štai ir “Tėvy
nė”, orOas’ & I^0.’ ne“ 
drąsiai prįšliąųžę prie ręakcio- 
nierių, prie liaudies engėjų, ip 
A^švįeĮos Komisija “nemąfo” 
tų. Vądiųasi, “Tėvyne^ SLA 

ir tas įsivėlė srovinėn 
politikon, pamiršdama frater- 
nąlizmo idealą. Pakėlus galvą 
d^ąsjąi kurie Įriš
tą ątk^emĮi Įėiųe^i, kad j šun
kelius $LA organo netraukių, 
nes ųė tąpi tikslui .organas SLA 
narių yra užlaikomas. Apšvie
tei Komisija tyli — tyli ir 
Pikį. Taryba. Ir negana, kad 
<yli, bet užleido SLA reikalus 
valdyti vienam žmogui. M-At, 
įėjo madon vadizmas, ir p. sek
retorius M. Viųikąs įsivaizduo
ja, kad jis iš tiesų yra viena-

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

Runka ranką mazguoja
Vyrąį dalyvauja bendruose 

padengimuose $ų “Pirmyn” ir 
“Naujos Gadynės”, chorais. Tu
ri savo narių ir “Birutės,” 
“)£apjdių/’ choruose. Todėl, jie 
tikisi susilaukti ir daug svečių. 
Juk patarlė sako, kad ranka 
ranką mazguoja.

Taigi, galėsime patirti tų 
žmonių draugiškumą, kuriems 
padeda surengti programus ir 
remia parengimus. Vyrų choras 
yra pasirengęs visus gražiai su
tikti ir pavaišinti su gėrimais 
ir Užkandžiais, kaip kad jau y- 
ra buvę kituose jo parengimuo
se. Tą tvirtina, kurie yra matę.

Tad, šiandien p. Neffo svetai
nėje

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

DR. HERZMAN
iš rusuos :

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

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

Ofisas ir Laboraotrija: 
1034 W. 18th St

Valandos nuo 10
nuo 6 iki 7:30 vai

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NielAjitno, Ubėj-unij Ir pedenripSę— 
Zemn greit palengvipa skausmąe ąup 
<u*yelpina iritad|0 ąuo Schemos. spuo 

ir panaAių odos nenvelkujnų Per 2A 
metru* Žemo vartojama* ir giriamą* 
,nt Ii Jonų kf»JPV įvarus ir saugu* vair 
ta* praįąlinimui |rUaęijiu (Ugi: 
tas Good Housekeeping Burėau. Np 

85c, 600. tr $1 Vi ji vaii»Upjn
kai ' užlaiko ' ‘ ‘

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ.
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS
■ ' SAVININKAS .

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai,

Lietuva apvail^ščioja 
MOTINŲ DIENĄ 
Gegužės 9 dieną, kaip 
ir mes čia Amerikoje. Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kaba
4631 SOUTH ASHLAND A^E.

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

7 iki 8 vai. Netiki, nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLA2A 2469

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po piftu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomjs ir subatomijs.

ALIŲ GYDYTOJAS
k TeL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas, Akis 

ištaiso

Dr. Charles Segal
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 8:3Q vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOU1TH ASHLAND AVENUE 

Res. ų^lu So. Rpvkwell bu 
Telephone: Republic 9723

Phone Canal 6122
DR. S. B1EŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredonriis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.6631 Sq. Cajifomia Avenue

Telefonus Republic 7868

liesta pa- 
susirgimą 

sefcetę-

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-ŠURGEON

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 seredų. 

Sekmadieni susitarus

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera ■•malevar'^^in»<-’xw®1Pai’evo.ta> • mažiau issipustina ir .utaupo pi 

nigų. Tokios yra populiares Hehnan malevos. Ir kainos
• . ■ < L !■' į W 

Moore’s m^uevš, « 
Spėčia Ič ilfąlĮvn, 
Varnish remo.ver 
Gyynas baltas ena|Įęl, gal. į............... .............

? ■ *'*' ' ? h brangiau.
Sienoms popiera, roleriš .rr...... . ................... ......

P" ■■ ■' ' < jy brangiau.

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

PhysicaJ Therapy 
and Mičbvjfe 

6630 So. vVestern 
Ąye., 2nd floor 
Hentločk 9252 

Patarnauj’ii prie 
gimdymo npjnjlO- 
se ar ligoninėse, 
du o d u massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanųi.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutarti

Tinkamam žmogui atiduosime gerai 
išdirbtą nuolatinių kostumerių 

listą (route).

Tel. Boulevard 5914 
( fiso valandos: nuo 
iki 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.
\ '*■" ■ •• -- -- - — — .... .... -

A. A. SĘAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai, 9 rv.te iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

1 BJ.LTOTrT’S'g'.l" "!■........ ., j

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA
SPULKA pereitais metais H
Uždirbo ................... .

ŠI SPULKA YRA NARYS REDERAL HOME L0AN 
BANK, T,“',

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

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

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 Wesl 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

Clement J. Svilovv
ADVOKATAS 

33 NO. La SALLE STREEl 
u-tos lubos T'įl. CLNtral 1&46 

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ 

Telefonas PROspect 1012
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštad’eniais nuo 3 iki 6 

vai. vakare ir nagai sutarti.

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

Bąltįc Import Company, 
vj&OO Spųtli, Halsted stręet, šio
mis dienomis gavo iš Lietu- 
yęą naujų maisto ^produktų: 
paįepdvicų, ląšiųių, liežuvių, 
konservuotų ir džiovintų gry
bų ir kumpių.

Julius Rakštis, įstaigos sa
vininkas, sako, kad produktus 
galima pirkti mažais kjek’ais 
arba urmu. Krautuvėms duoda- 
mos specialčs nuolaidos,

Pastaruoju laiku p. Rakščio 
importo ir vaistų biznis tiek

Drąsubiif., kuris 
klausti apie s,taigų 
p.ouų redaktoriaus 
riaūs, būną gajumi aštriai išbar- 
tas> — tai vis tas daroma var
dan fraternalizmo. Ar ne? Tik
rai šlykštu buvo skaityti tokis 
pagiežos piktžodžiavimas (ir 
tai “Tėvynės” editorialę).

Nejaugi mes Įeisime, kad ir 
SLA įsigalėtų smetoniško tipo 
vądizmąs? Rimtai pagalvokime 
•apie tai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU VIS 

Upėometr:c«ily Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimų,j kuris 

esti priežastim: galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo, skauoama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose i atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
x lektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos m. o 10 iki 8 v. Nr- 
dėlioj nuo 13 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip p’rma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDO JUVJŲ DIREKTORIUS

AMSULANC E!
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

L. JURGELIONIS
ADVOKATAS

407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ęfisas-—3823 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1310 

Ketvirtadieniui^ ir SękmadieniMs — 
pagal sutartj.

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avc. _______ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS '
2314 West 23rd Plpcę- Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East !Q8th Street. Tel. Pullman 1270

■■■■■* i ......................   h.., .................. I.' .1 I . -- -.................................. - - -------

MmbmmLOoo<I Hou»eKen»int JMH 
Bureau

• A differęnt, delicious 
fjavor! Time-bonored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

1 koplyčios visose V V 
+•—CSL 1 .Chicągos dalyse r/ 
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, T0;0Q 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tol. Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:3(1 

Nedėliomis pagąl sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Knnvvood 5107

r Stop
Itching
Skili

žemo
D R S K IM I P RIT AT! O N S

REIKALINGAS TUOJAUS
y. ...... - N J. j

■»
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NAUJIENOS, Chicago, UI

KORESPONDENCIJOS
Pittston, Pa

Fašistiškas teroras Pittstono 
SLA 7-toj kuopoj

Vargu SLA nariai plačiojoj 
Amerikoj gali sau įsivaizduoti, 
kokio fašistiško teroro auko
mis yra Susivienijimo nariai 
kietųjų anglių kasyklų srityje 
Pennsylvanijoj, būtent, apylin
kėse Scrantono, Pittstono, Wil- 
kes-Barre, Shetoandoah ir Ma- 
hanoy City, ir kiek turi pergy
venti pažangesni nariai.

Mat, čionai yra įsiviešpata
vusi Gegužio-Lopatos fašistiška 
politika, ir kadangi Gegužis yra 
koks ten angliakasių unijos 
viršininkas, tai vargdieniai ang
liakasiai verkdami turi jo agen
tų įsakymų klausyti. Paimkime 
nors štai ir musų 7-tą kuopą 
Pittstone. Per ilgus metus ją 
valdė ir terorizavo vietos Ro
mos katalikų parapijos pastum
dėliai, kaip tai: krautuvininko 
draiveris A. Galinskas ir nu
smukęs nuo koto švederių fab
rikantas K. Karsokas. Jiems di
rigavo ir įsakymus davinėjo ir 
tebedavinėja Gegužis ir Lopa
ta.

priemo
li ad tik 
nepraei- 
ir netei-

Daugumas kiek veiklesnių, 
progresyvių narių SLA, nepa- 
kęsdami tų grubijoniškų nacha- 
lų intrigų ir įžeidinėjimų, jau 
seniai kuopą apleido. Bet joję 
pasiliko dar viena energinga, 
gabi, pažangi veikėja, — tai 
drg. M. Banelienė. Ji neapleido 
kovos lauko, ir per tai liko, 
kaip yra sakoma, Gegužiui, Ga- 
linskui ir Karsokui “kaulas 
gerklėje”. Jie ir jų akli pasekė
jai todėl ir terorizuoja dar ir 
dabar tą nelaimingą kuopą.

Visa kuopa susideda iŠ apie 
200 narių. Nariai daugiaųs a

SPECIALIAI
ŠIĄ 

SAVAITĘ

yra rimti ir ramus žmones, bet 
kadangi kiekvienas susirinki
mas praeina su triukšmias, įžei
dimais ir užpuldinėjimais ant 
pažangesniųjų narių, tai daugu
mas praeina su triukšmais, įžei- 
lyvauja ir savo mokesčius pri
duoda aplinkiniais kebais. Tai 
Galinsko, K&rsoko riteriai ir 
siaučia.

štai praeitais Pild. Tarybos 
rinkimais, kiek ten intrigų, 
nešvarumų ir begėdystės buvo, 
— negalima butų nei ant jau
čio skuros surašyti.

Atėjus sęiųio delegatų rinki
mams, atsikartojo tas pats, — 
tiesiog nešvariausios 
nes buvo vartojamos, 
pažangesni kandidatai 
tų. Kadangi suktybių
singumų budai perėjo visus pa
dorumo dėsnius, tai būrelis 
kuopos narių surašė skundą- 
protestą seimui. Seimas, maty
ti, laiko stokos dėlei pavedė 
reikalą Pild. Tarybai, o ši pa
vedė skundų ir apeliacijų komi
sijai.

Skundai buvo paremti fak
tais, pasiremiant konstitucijos 
patvarkymais. Ir nesuvaldymas 
toj kuopoj siaučiančių begė
džių yra tiesiog skandališkas 
dalykas. Bet, matyti, kad mu
sų Susivienijimo sekretorius 
Vinikas yra dalininkas, jei jau 
ne inspiratorius tų begėdišku
mų, ir sau į talką pasikvietė 
dar jaunuolį adv. Kalinauską, 
kuris, matyti, nors yra skun
dų ir apeliacijų komisijos p‘r- 
mininkas, vienok dar neperma- 
to. Viniko ir Gegužio “diploma
tijų”, ir todėl liko jų auka. Ne
ištyręs dalykų, nepasitaręs su 
kitais komisijos dviem nariais; 
raportuoja Vinikui, o šis, kada 
jau Pild. Tarybos trys nariai 
išvažiavo iš posėdžio, o prezi
dentas Bagočius diskvalifikavo 
save tame tarime, nes jo var
das buvo viename skunde 
minėtas, — tada Vinikas 
traukia Banelienės skundą, 
ri, tiesa’, ne savo vardu,
varde didelės daugumos terori

zuojamų 7-tos kuopos narių 
skundė. Ir neskaitęs skunde 
esančiųjų faktų, neteisingai 
perstatydamas dar esantiems 
Pild. Tarybos nariams skundų 
prasmę, pervarė nutarimą, kai 
“Banelienės skundai atmesti”.

Bet drg. Banelienė ne iš tų, 
kuri fašistų terorui pasiduotų. 
Ji padavė naują reikalavimą 
Pild. Tarybai, kurio kopiją čio
nai priduodu, ir visi pažangieji 
Susivienijimo nariai ne tik 7 
kuopos, bet visoj šioj apielin- 
kej laukia, kad Pild. Taryba 
išlaisvintų ramius ir rimtus Su
sivienijimo narius iš to tero
rizmo, kurį pasaliai sėja Gegu
žis ir Lopeta, padedami Viniko 
ir Vitaičio per sa’vo aklus pa
stumdėlius, musų A. Galinsko 
ir K. Karsoko tipų.

su- 
iš- 

ku- 
bet

2YBANTI MALEVA 980
980
980

4 VALANDŲ 
VARNIAIS .........

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

VARN’IAIO VALYTOJAS—Ge
ra. varniėlul ar malevai nu
valyti. Specialiai už 980
ŠEPEČIAI. 4 colių, grynai Juo
dų Kerių malevoti 
Šepečiai. Kiekvienas

[ATDARA KETVIRT., AEAT. VAKARAIS|

N

W ONE COAT ENAMELI8 dar
bui viduj. TlrAtaH; datiK pa
dengiąs; ilgai laikąs. Išdžiūva 
per naktį skaisčiai žybėda- 
mag. $2.75 vertės 
už galioną ........j.

BALTA8 SHELLAČ, 1OO% 
TYRAS EQ
Galionas --------------

85c vertės 50c—Skrynų Ma- 
leva; 1 
malevos 
abu už

kvorta Juodon nkrynų 
Ir ‘i colių Šepetys Ir-------  50£
POPIERO8 VALYTO- 

langų uždangoms
3 •* 230

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

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

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

E
R

SIENŲ ________
JAS, taipgi vartojamas kalct- 
malnni 
valyti

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26th Street 

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė.

Gaila, kad SLA yra (tokių 
gaivalų, kurie deda visas pa
stangas, kad tik Susivienijimas 
nekiltų aukštyn. šiai kad ir 
musų apylinkėj yra kuopiį, ku
riose esti tokių susidėvėjusių 
didvyrių, kurie jau baigia išsi
nerti iš plaukų, bet savo nu
sistatymus laiko, kad bė jų 
kuopos negalės tvarkytis. Pa
imkime kad ir 7-itos kuopos li
kimas jaunuolių, kurių neįsilei
džia į valdybą, nes Galinsk 
Karsoku jaučiasi, kad už 
jaunesnių nėra. O tokie jaįmuo- 

. liai, kurie trokšta antrą 
prajaunėti, pastoja kelią! SLA 
augimui.

Mano supratimu, jaunuoliai 
lietuviai čia gimę turi užimti 
vietas valdybose bei eiti orga
nizatorių pareigas. O tuop ne- 
viemus “didvyrius” reikiį pa
siųsti į šalį pasilsėti. Tada su
silauksime šviesesnės ateities 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje.
.... Ramus 7-tos kuopos narys.

štai p-ios Banelienės reikala
vimas, kurį ji pasiuntė 
Pildomąją! Tarybai:

* * , * • 
REIKALAVIMAS į

Sus. Lietuvių Amerikoje 
Pild. Tarybai, Centre, 
New York, N. Y.

Gerbiamieji:—
Aš žemiau pasirašiusi, M. O. 

Banelienė, narė SLA 7-tos kuo
pos Pittston, Pa., jausdamosi 
kad aš esu morališkai ir lega- 
liškai nuskriausta Pildomosios 
Tarybos tarimu No. 135, kuris 
buvo padarytas sesijoj Pildo
mosios Tarybos susirinkime 21 
dieną (kokio mėn.? — Žec.) 
dieną 1936 metais.

šiuo r e i k a 1 a u j u, kad 
tas tarimas butų iš naujo 
peržiūrėtas, dokumentai ir įro
dymai išnagrinėti, taipgi tari
mą atšaukti, ir kad butų tei
singas tarimas padarytas.

šį reikalavimą remiu sekan
čiais pagrindais.: ; ,

1. Tarimas * buvo padarytai^ 
pasiremiant tiktai rekomenda
cija vieno skundų ir apeliacijų 
komisijos nario adv. Kalinaus
ko, o du kiti tos komisijos na
riai neturėjo progos savo nuo
monių išreikšti.

2. Tarimas buvo padarytas 
pasiremiant vien paviršutine 
adv. Kalinausko, Pild. Tarybos 
nariai visų dokumentų neper- 
žiurėjo ir su jais nesusipažino, 
nes sekretorius Vinikas politiš
kais išrokavimais skundų ir įro
dymų faktus Pild. Tarybai ne
teisingai perstatė ir originalus 
paslėpė.

3. Tarimas buvo padarytas 
tada, kada vice-prezidentas Ma- 
žukna, iždininkas Gugis ir Dr. 
Kvotėjas Stanislovaitis ja'u bu
vo posėdį apleidę, o preziden
tas Bagočius dėl to, kad jo 
vardas viename skunde buvo 
paminėtas, kaipo užinteresuo- 
tas asmuo, svarstyme nedaly
vavo. Tarimas buvo padarytas 
tiktai trims Pild. Tarybos na-

Kam Kentėti Nuo 
UŽKIETĖJIMO

NAUDOKITE

as su 
juos

sykį

SLA

Perskaitykite šį laišką nuo Wm. 
C. Billings, 1830 19th St., ;Denver, 
Colorado: “Kada aš pavaikydavau 
pusryčius, aš jausdavaus sugležusiu. 
Porai dienų praėjus, aš turėdavau 
gerti liuosuoj’ančių vaistų.

“Vieną rytą išvalgiau torelką 
ALL-BRAN. Tai sumuša visus liuo- 
suojančius vaistus, nes jis palaiko 
kasdien sveiku.”

Kiekvienam yra žinoma, kad ėmi
mas vaistų kiekvienu sykiu yra ne
sveikas paprotys. O kaip geriau pa
baigti paprastą užkietėjimą, varto
jant šį saugų, natūralų maistą!

Kellogg’s ALL-BRAN pagydo pa
prastą užkietėjimą dėlto, kad jis 
suteikia kuniii reiKalingą “rupumą”. 
Jis sugeria dvigubai savo svorio 
vandeny, švelniai mankšto ir išva
lo vidurius kaip su kempine.

Pabandykite vieną savaitę. Jei ne- 
pasitenkinsit, Kellogg Bandrovė su
grąžins jums pinigus. Du kupini 
šaukštai kasdien paprastai būna ga
na, o užsisenėjusiais atvejais — su 
kiekvienu maistu. Valgykit su pienu 
arba vaisiais. Parsiduoda pas visus 
krautuviiinkus. Gamina Kellogg in 
Battle Creek.

riams .dalyvaujant, Nesant rei
kalingam kvorumui, tarimas 
neteisėtas. Tas buvo padaryta 
aiškiais politiniais sumetimais 
sekretoriaus Viniko, kurs skun
dus ištraukė tada, kada Pild. 
Taryba jau skirstėsi ir neturė
jo laiko skundų atatinkamai 
nagrinėti.

4. Tarimas yra padarytas pa
siremiant netikslia adv. Kali- 

'L;, 

nausko rekomendacija, nes jis 
kaipo pirmininkas skundų ir 
apeliacijų komisijos nedarė jo
kių tyrinėjimų reikalo, ir neda
vė man progos pristatyti ską’it-, 
lingus liudininkus, kad narys 
Palūpis, pakurstytas ir suagi
tuotas’narių ir kuopos viršinin
kų A. Galinsko ir . Karsoko, iš
vadino net kandidatą Ba'gočių 
raketierium, 
ir kitokiais 
vardais.

. ■. ■ ■ ...i

Bet Susivienijimo Lietuvių 
j, i . ."i.;';'-'

HUDSON TERRAPLANE
f.

VAISTUS, kuriuos R 11 MII I A
PARŪPINO B 1

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ARBATA
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318., 

Chicago, Illinois.

L A ' .U- ‘ "

CARBIT
Amerikoj prezidentą adv. Ba- 
gočių įtardamas, kad jis papil
dė vagystes ir raketizmą kaipo 
prezidentas, prezidentaudamas 
ir , organizacijos priešakyje bū
damas. • _ •

5. Tarimas antranke skunde 
dėl neteisingai delegatų į sei
mą rinkimą, kuriame reikale aš 
padaviau skundą seimui ir sei
mas reikalą pavedė Pild. Tary
bai išrišti, yra netaisingas, ne
teisėtas ir neleistinas tode1, kad 
konstitucija leidžia nariui patė- 
mijus nereguliarumus viename 
ar kitame Susivienijimo kuopos 
elgesyje, skųsti tokį elgesį ata
tinkamoms įstaigoms, ir man 
yra atimtas balsas vieniems 
metams.

Aš šiuo pareiškiu, kad nei 
kuopa, nei nariai tokios teises 
musų konstitucijos patvarky
mais einant neturi, kad kuopa 
dėl teisingo skundo su parašais 
keliolikos ar kelių narių, kurių 
tarpe mano buvo vienas paduo
tame seimui, kuris yra savo 
delegatų teisėtumo sprendėju, 
negali už tokį aktą savo nario 
bausti. "

Todėl aš reikalauju, kad Pil
domoji Taryba visą reikalą iš 
naujo persvarstytų, man uždė
tą kuopos bausmę atšauktų ir 
paskelbtų ją buvusią neteisin
gą. Kad Palūpis butų nubaus
tas už neteisingą šmeižimą, 
niekinimą ir neteisingą kaltini
mą Pild. Tarybos nario prezi
dento Bagoči’aus. Ir kad Karso- 
kas ir A. Galinskas butų nu
bausti už tyčia peržengimą SLA 
konstitucijos, atimant man tei
ses ir balsą, už kuopos apgavi
mą savo per ilgus metus besi
tęsiančiomis intrigomis ir nei-

girną skirtingų persitikrinimų 
narių, ir už užpuolimą ir įžei
dimą manęs atvirame Susivle- 
rijimb susirinkime.

M. O. Banelienė,
135 Lamber'st., Pittston, Pa.
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Atėjo |
NAUJAS 
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškume elementai ir ribos -4 

.... ................. Tadas Šulę 
Pasaulinio ūkio perspektyvos — j

.... .............. V. Stankevičius 
čigonai ...................... A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas Kazys Bonįtp 

“ ~ is
. J. Krumiiias

E. Voytinsfky 
..... M. Ilijinas 
J. I. Perelmlan

Gandas .............. Banas Pumpu
Du eilėraščiai .......
Kita Amerika .......
Kova prieš dykumą 
[domioji fizika .....
Knygų Apžvalga. Politika ir

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

tt.

Į Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

6921 SOUTH

Hemlock 5040

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

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

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL ,

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

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

Haymarket 7177

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

HUDSON

MOTOR SALES TERRAPIANE
lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane

apšaukė vagimi 
inkriminuojančiais

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas ........ $19.50 
Naujas Crosley refrigeratorius, 
garantuotas 5 m.......... $113.50
išmokėjimais po 15c. į dieną

General Radio Store
3856 Archer Avenue

FRIGID AIRES

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.

NAUJA “SUPER DUTY”
1937 Metų Mados

C. CHASAS • 
Tai vienintelis

dealeris. šie automobiliai yra vieni iš geriausių-
GHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

S Apsaugokit Savo Linoleumą
' su

NAUJOS TAVERNOS IR PIRTIES
GRAND OPENING

JUOZO BIKNIAUS NAUJOS TAVERNOS IR PIRTIES 
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.
T"

BUNCO P ARTY SU ŠOKIAIS
— Rengia — .

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubas

Nedėlioję, Balandžio-April 25 d., 1937 
H0LLYW00D 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.
«M

■M

Su “MJEjTER MISER” 
SUČEDYSITE Dltu^PIl^lėtr

Lengvus Išmokėjimai 
po 15c į dienų

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yrą geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— —Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko .daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą.
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumą.

Naujų FRIG1DAIRIŲ kainos visiems prieinamos, 
šeimyniškos mieros nuo! ..............   ^*| "1 4 50

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4220 Chicago, Illinois.

X

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”D
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K NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ne^s 

Published Daily Except Sunday 
fhe Lithuanian Newp Rub, Co«

1739 South Halsted Street

Subscription Rates:
$8.00 per year in Cąnada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 

. 18ę
75c

',_________________NAUJIENOS, Chicago, ID.

A p ž v alga
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šeštadienis, balan. 24, 19!

Ęntered as Second Class Matter 
Bfąręh ?tą 1914 at thę Ręst Office 
of Chicago, III. ųnder the act of 
March 3rJ 1879.

Naujienos eina kasdien, iŠskirįant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Cąnal 8500.

Uiąakymo kaina t
Chicagoje—-pąštą;

Metams -------------------------
Pusei metų ______4_____
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ....____
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoje per išnešiotojus:
Vieną kopija '__________
Savaitei .....1--------------------
Menesiui ....................... .....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei metų ......._ _______    2.75
Trims mėnesiams .............1___ 1.50
Dviems mėnesiams .......   1.00
Vienam mėnesiui ..............  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Studentų taikos demonstracijos
Ketvirtadienį apie milionas universitetų, kolegijų ir 

ąukstųjų mokyklų studentų Jungtinėse Valstijose daly
vavo taikos demonstracijose.

Tai galingas judėjimas. Pastebėtina, kad šiemet 
net džingoistinė spauda tų demonstracijų nesmerkė. 
Matyt, ji suprato, kad niekinimais t šitą besimokinan
čios jaunuomenės judėjimą sustabdyti negalima.

Pasaulio taika yra vienas didžiausiųjų žmonijos rei
kalų, jei ne pats didžiausias. Naujas pasaulio karas ga
li suųaikinti žmonijos civilizaciją. Amerikos besimoki- 
nančiąją jaunuomenę reikia pasveikinti, kad tas didelis 
kultūringojo pasaulio reikalas randą atbalsį jos sieloje, 

Bet, gėrėdamiesi jaunuolių idealizmu, mes nepriva
lome žiūrėti į jų veikimą nekritiškai. Daugelis studen
tų pereito ketvirtadienio demonstracijose priėmė vadi
namą “Oxfordo priesaiką”, t. y. pasižadėjimą neimti į 
rankas ginklo net savo krašto gynimui. Tai yra grei
čiau religiškas, negu politiškas’ nusistatymas.

Gyvenimo praktikoje jisai gali pasirodyti neįvyki
namas. Tik įsivaizduokime, kad dabartiniame' fašizmo, 
militarizmo ir diktatūrų apsėstame pasaulyje visi nuo
širdus taikos šalininkai nutartų taip, kaip tie idealistai 
jaunuoliai, niekuomet nekovoti su ginklu rankose: ąr 
tai apsaugotų žmoniją nuo karo? Ne, tai tik padrąsin
tų tuos despotus, kurie smurto ir plėšimo žygiais nori 
padidinti savo galią.

Kalbos apie savo krašto negynimą iš viso yra be 
prasmės. Pasaulio karo metu tokią agitaciją uoliai vedė 
Rusijos bolševikai, kurie savo “mokslą” pasėmė iš nudė
vėtų anarchizmo ir blankizmo idėjų. Bet kai tik Leni
nas su Trockiu įsteigė savo valdžią, tai juodu ėmė uoliai 
organizuoti “raudonąją” armiją ir bolševikų valdomoje 
Rusijoje, galų gale, buvo sudarytą tokia karo mašina, 
apie kokią nė Rusijos carai nesvajojo.

Šitą persikeitimą iš kraštutinio pacifizmo į kraštu
tinį militarizmą bolševikai, beje, aiškino tuo, kad val
džia Rusijoje jau esanti proletariato rankose: kol val
dė buržuazija, tai “darbininkai neturėjo tėvynės”; bet 
kai buvo įsteigta “proletariato diktatūra”, tai kraštas 
pavirto “darbininkų tėvyne”! Sulig šitą naiviška “teori
ja” išeina, kad darbininkams, kol valdžia ne jų, nėra 
skirtumo, ar jų, kraštą kas nors atėjęs užkariaus ir pa
vergs, ar ne.

Už tokias žįoplas idėjas Stalinas šiandie bolševikus 
šaudo. Jisai jau supranta, kad ne tik Rusiją reikia ginti 
nuo priešų, bet kiekvieną kraštą, kuriąm grasina pavo
jus iš fašistų pusės, Pagal Maskvos įsakymą, bolševi
kiški gramofonai Francuzijoje, Čekęs}ovakijoje ir Bel
gijoje jau balsuoja už karo kreditus ir remia demokra
tines valdžias, nepaisant to, kad tų šalių santvarka dąr 
tebėra “buržuazišką”. Pasirodo, kad ir buržuazinėje 
valstybėje darbininkai gali turėti “tėvynę”, kurią reikia 
ginti.

Bet jeigu kiekvienas kraštas rūpinsis tiktai sąvo 
saugumu, tai militarizmas dar nebus panaikintas. O jei
gu bus militarizmas, tai pasaulio taika nuolatos bus pa
vojuje. Tėvynės gynimo obalsis pasaulio taikos klausimo 
neišsprendžia. Reikia numanyti, kad tai jausdama besi
mokinančioji jaunuomenė ir linksta prie “Oxfprdo prie
saikos”, kuri draudžia imti ginklą į rankas net savo 
krašto gynimui.

Pasaulio taikos klausimas yra ne tautinis, bet tarp
tautinis klausimas. Karas bus pašalintas ne tuomet, kai 
kiekvieno krašto žmonės bus pasiryžę gintis, bet tuo
met, kai visi kraštai bus pasiryžę ginti kits kitą nuo tų, 
kurie drįsta sulaužyti taiką. Šita idėja jau buvo įrašy
ta į Tautų Sąjungos statutą. Gailą, kad Tąųtų Sąjunga 
šiandie yra labai silpna, bet ar ne Jungtinės Valstijos 
čia yra daugiausia kaltos? Į karą, jos įsikišo, o taikos 
organizavimo darbe dalyvauti atsisakė!

Kadangi Amerikos viešoji opiniją šiandie dąr nėra 
palanki tam, kad šis kraštas sudarytų kartu su kitomis 
demokratinėmis valstybėmis įcolektyvį autoritetą pasau
lio taikai saugoti, tai reikia šitą mintį kelti ir skleisti. 
Kaip tik šitam tikslui turėjo būt pavartotos moksleivių 
taikos demonstracijos. Jeigu studentai nori taikos, taį 
jie privalo dėl jos kovoti. Atsisakymas vartoti ginklą 
karo nepašalins.

BLOGI ĮPROČIAI
Lietuvių bude yra kai kurių 

labai netikusių ypatybių, užsi
likusių dar, tur būt, nuo bau
džiavos laįkų. Jos pasireiškia ne 
tik nepriklausomoje Lietuvoje, 
bet ir Vilniaus krašte.

* “Vilniaus žodis” nurodo, kad 
lietuviai mėgstą kits kitą siųs
ti, mėgsta bylinėtis teismuose 
ir'yrą palinkę prie girtuokliavi
mo. Apie pirmąją tų ydų jisai 
taip kalba:

* “Visų pirma tenka sustoti 
ties įskudimais arba vadina? 
mais ‘donosais.’ Tai yra šlyk
ščiausią ir labiausią smerkia
ma žmonių sugyvenime ypa
tybė. Įskundėjais arba ‘donos- 
čikais’ biautisi ne tik tie 
žmonės, kuriups anie įskup- 
džia, bet ir tie, kuriems įs- 
kundžią. Kai kartą Napoleo
nui buvo pasiūlyta' apdovano
ti ordenu vieną garsų įskųn? 
diką, tai atsakęs, kad jis įs- 
kundikams mokąs pinigais, 
bet neduodąs ordenų. Vargiai 
ir šiandien berasime įskundi- 
kų, kurie nešiotų ordeną. Ju- 
došiams tik sidabriniais mo
kama. O kiek šie musų laikų 
judošėliai pridaro blėdięs, 
kiek ašarų nekaltai išspau
džia. Ir taip elgią'si kaimynai, 
pažįstami, žodžiu — savi žmo
nės. Ir kas svąrbiausia, kad 
šitokie įskundįnčjimai tik ma
žoj dalelytėj teturi pagrin
do; dažniausia tai pramany
ta, iš piršto išlaužta.”
Prie progos galima paminėti, 

kad tokių judošėlių pasireįškė 
nemažai ir tąrpę Arpeyikos lie
tuvių. Pąsaulio karo metu gąna 
didelis skaičius lietuvių (net 
profesionalų ir biznierių!) buvo 
pasisiūlę už agentus Teisingu
mo departamentui...

Chicagojęg^^uvo ypatingai 
biaurųs. Jie nuolatos skųsdavo 
vąjdžiąi “Naujienas,” darydami 
melagingus dienraščio straips
nių vertimus ir stengdamiesi 
įrodyti, kad “N-nos” remia A- 
merikos priešus. Kelis kartus 
“Naujienų” redaktoriui teko ei
ti į valdžios raštinę ir aiškin
tis. Kai galų gale valdžios at
stovai suprato, kad tie skundai 
melagingi, tai jįe jšreįškę dįde? 
Jį nusistebėjimą, kad tąrpe lie
tuvių atsirandą šitokių' bęsąži- 
niškų judošių! Nuo to laiko 
valdžia paliko “Naujienas” ra
mybėje.

............ ....................i

/ NEPAILSTA NIEKUS 
TAUZIJĘS

Marijonų organąs ir vėl dro
žia Ispanijos “raudoniemsiems.” 
Girdi,—

“ ‘Liaudies froptui’ ir prieš 
rinkimus, ir po rinkimų, ir 
dabąr vadovauja Maskvos ko
munistai. Rinkimus ‘laimėję’ 
smurto keliu, bendrafronti- 
ninkai tuoj griebėsi persekio
ti katalikus. Jie puolė, degi
no hąžnyČiąs, yięnuplynus, ka
talikų mokyklas, kankino ku
nigus ir vienuolius, persekįor 
jo ir šiąip veiklesnius katali
kus...”
Čia kiekvienas sakinys yra 

melas. Maskvps komunistai nie
kuomet nevadovąvo Ispanijos 
“liaudies frontui.” Komunistų 
partija gavo rinkimuose ma
žiausia balsų už visas kairią
sias partijas.

Jokio smurto iš kairiųjų pu
sės per rinkimus negalėjo būt 
vartojama, nes valdžia tuomet 
buvo klerikalų ir kitų dešiniųjų 
partijų rankose.

Po rinkimų valdžia buvp su
daryta tik iš kairiųjų republi- 
konų partijos atstpvų. Nei so
cialistai, nei komunistai į val
džią neįėjo.

Valdžia jokiems ekscesams 
prieš katalikus ir katalikų įs
taigas nepritarė. Priešingai, ji 
juos malšino ir kiek galėdama 
stengėsi palaikyti krašte tvar-

Bet liaudis buvo netekusi 
kantrybės, nes ji kentė badą, 
kuomet bažnyčios ir vienuoly
nai, susikrovę milžiniškus lo
bius, nedavė beturčiams jokios 
pagelbos. Klerikalai dagi kovo
jo, priešindamiesi 'valdžios pas
tangoms pagerint darbo žmonių 
būvi.

Po to, kai 1931 metais buvo 
išvytas i& Ispanijos karalius, 
steigiamasis seimas nutarė pra
vesti visą eilę reformų — duo
ti žemės valstiečiams, apsaugo
ti darbininkus nuo per didelio 
išnaudojimo fabrikuose, pasta
tyti daugiau mokyklų ir t.t. Bet 
Ispanijos klerikalizmas tų re
formų vykdinimą trukdė, o kai 
1934 metais klerika’ą'i su kito
mis ątžagąreiyiškomis partijo
mis laimėjo rinkimus ir pasiė
mė valdžią į savo rankas, tai 
visos reformos buvo sulaikytos.

Tai privedė prie desperacijos 
beturčius, o ypatingai mažaže

-"V

GAVO NAUJŲ PINIGŲ. — Prieš karaliaus karūnacijų, 
ęiųąnt sepu papročių, būna lięjąipį naujojo kąrąlįąus pi
nigai, kuriups pirmiausia' išdalinama seniams, beturčiams 
ir paliegėliams. Tokius .naujus elgetų pinigus šiemet gavo 
ir Mrs. Steyens. Ji bųyo vįepa iš §4 suskurdusiu senių, 
gavusi naujojo Anglijos ka^ąjį.aus Jurgio VI naujųjų pi
nigų

Ta
nu- 
bar 
de-

mius ir bežemius valstiečius. Iš 
to ir kilo žmonių neapykantą 
prieš klerikalus, kuri išsiverž
davo kartais net užpuldinėji
mais ant kunigų ir bažnyčių 
padegimais. Bet, kaip minėjo
me, valdžia stabdydavo žmones 
nuo lokių neteisėtų žygių, 
čiau vien tik represijomis 
malšinti žmonės, kuriuos 
das ir skurdas privedė prie
speracijos, jokia valdžia nega
lėtų. Reikėjo pasirūpinti, kad 
žmonės turėtų ką valgyti. Ši? 
tuo tikslu turėjo Visų-pirma 
būt pravesta žemės reforma. 
Bet kai tįk valdžia ėmė dvarų 
žemes dalinti valstiečiams, tai 
įvyko sukilimas!

Sukilimą tikroji priežastis 
buvo ta', kad Ispanijos didžiū
nai, vyskupai ir vienuolynai ne
norėjo atiduoti liaudžiai milži
niškus plotus žemės, kuriuos jie 
valdė, štai dėl ko šitame suki
lime susijungė armijos genero
lai (kurie yrą kilę iš. bajori
jos), dvarininkai ir stambieji 
katalikų bažnyčios suląi.

Ispanijos pilietinis karas yra 
pirmoje eilėje kpva dėl žemės; 
kovą tarpę turtingųjų žemval
džių ir beturčių valstiečių.- Is
panijos aukštoji kunigija, susi
dėjusi su dvarponiais, nenorėjo 
leisti, kad žemės reforma butų 
įvykinta' taikiu keliu — tai ji 
puolė į glėbį militaristams, pa- 
kėlpsiems ginklą prieš teisėtąją 
respublikos valdžią.

Jeigu Ispanijos vyskupams ir 
vienuolynams butų rūpėjusi ka
talikiška religija labiau, negu jų 
lobiai, tai jie anaiptol nebūtų 
rėmę maištininkų generolų, ku
rie atsivedė mPhamedonus mau
rus iš Afrikos kariauti prieš Is
panijos valdžią!

Chicagos ‘‘Draugas,” Bostono 
“Darbininkas” ir kiti musų kle
rikalų laikraščiai simpatizuoja 
sukilėliams, nes ir jiems rupi 
ne krikščionybė, bet klerikaliz
mo interesai. Jeigu jiems butų 
brangi krikščioniška artimo 
meilė, taį; jie -nesigerėtų kruvi
nomis generolo Frąnco “perga
lėmis’’ ir neplūstų Ispanijos re
spublikos gynėjų.

Žuvo Jonas Gasiunas
Liko užmuštas Ocanto Lum

ber Co. stovykloje. — Gi
mines yra prašomi atsi
liepti.
ISOPERTON, Wis. — Balan

džio 20 d., apie 4 vai. popiet, 
liko užmuštas Jonas Gasiunas. 
Jis dirbo Ocanto Lumber Go. 
stovykloje. Jo kūnas dabar 
yra pašarvotas pas graborių.

Girdėjau, kad velionis turi 
brolį Chicagoje ar Cicero j e. 
'Jis yra prašomas tuoj atsiliep
ti. Ar yra daugiau kokių gi
minių, to nežinau.

— p. Galminas.z

ATVYKSTANTIEMS VASARO
TOJAMS BUS LEIDŽIAMA 
ATSIVEŽT PO 200 MARKIŲ

KLAIPĖDA. — Teko patirti, 
kad ir .šiais metais atvykstan
tiems į musų pajūrio kurortus 
vokiečių valdžioj įstaigos leis 
atsivežti po 200 markių kiek
vienam asmeniui per sezoną. 
Numatyta, kad iš viso išleisiu 
apie 3,000 vasarotojų iš Vokie
tijos į Lietuvos pajūrio kuror
tus.

Jie vyks vadinamomis mau
dyklių vizomis, kurias gauna 
papigintų tarifu. Daųgiausią to
kių vasarotojų sustoja Nerin
gos kurortuose: Nidoje, Juod
krantėje ir Preiloje.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

CALUMET GROVE

GEGUŽES 23, 1937 M

-

Broliai Vailokaičiai Ir Lieti
vos Klerikalai

Kodėl mąn patinką “Nąiyienos”? — Klerikalų dusą’ 
mai. Klerikalų spauda. — Broliai Vailokaičiai 
klerikaląi.

(.Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kaip ir visi ir šitasai mano 
laiškas bus labai margas, ži
nau, kad jus vis plačiau nori
te pažinti Lietuvos gyvenimą, 
tai todėl pasistengiu suteikti 
visokių margą žinių. Ką nors 
gyvenime nuodugniau pažinti, 
žinoti, patirti tai jau yra ge
ras daiktas. Tuomet žmogus at
pranta paviršutiniai galvojęs: į 
visą žiuri giliau ir iš esmes. 
Nežinau jau kas tai yra pasa
kęs, kad gyvenime jis randąs 
tik du pavojingu sutvėrimu, 
kad dąyatkas liežuvninkes ir 
vy^us paviršutiniai galvojan
čius.

štai, jūsų Naujienos šituo at
vejų man patinka. Jos, rodos, 
taip pat tuo dėsniu besivąduo- 
dapios, kad gyvenimas reikia 
visapusiai pažinti, deda visokių 
žinučių iš lietuvių kolonijų gy
venimo. Laikraštis margas ir į- 
yaįrus, o tos žinutės, kartais, 
jas tenka skaityti anapus ju
rų marių, štai skaitau, kad to
kią ir tokią šeimą žadą garnys 
aplankyti. Kiek šitokia žinutė 
mąn čia skaitant daug sako!

y 1 ' • ■ I

Vadinasi, šeimoą saitai dide
lėj pagarboj laikomi ir didžiuo
jamasi, kad itą šeimą garnys 
aplanko. Tai aukštos kultūros 
pažymis! Arba, pranešama, kad 
tokie tai jaunikaičiai susituo
kė. Tokią žinutė tikrai džiau
gsmingai nuteikia. Nors tų jau
nikaičių nesi niekuomet matęs 
ir apie juos girdėjęs, bet taip 
ir norėtųsi jiems pasiųsti pa
laimos ir pasveikinimo žodžius!

-—Kurkit, laimingieji, sau šei
mos židinį ir gražiai gyvenkit!

Vėl skaitau, kad tokie tai sa
vo automobilių išvyko Floridos 
aplankyti. Vėl sau galvoju, juk 
dar yra pasaulyje toksai kraš
tas, kur žmonės turi laiko at
sikvėpti ir turi galimumo, tur
čiais nesiskaitydami, savo au
tomobiliu Jokią didelę kejionę 

tpądaryti ir, kas svarbiausią, 
keliauja visa šeimą. Tai šauni 
ir linksma kelionė. Na, o jei 
laikraštyje artimieji apie šiokią 
kelionę parašo, vadinasi nėra 
kas jiems pavydi. Ir vėl aukš
tos kultūros pąžyipis!

Smagu paskui jų kelionės įs
pūdžius skaityti.

Bet, dovanokit, didelį šuolį 
daviau į šalį — suklydau. Juk 
man kaip kas iš Lietųvps gyve
nimo reikia rašyti,
man visai syetiipus įr nežino
mus jūsų reikalus.
turiu teisės apie tai kalbėti, tai 
per drąsus žingsnis padarytas 
kalbėti apie tų papročius, kurių 
gyvenimas taip mažai žinpmas.

Grįstame į Lietuvą. Čia aš 
savo rąštjuosė ir tikrai tūrių ne 
jbik teisę, bet npt ir pareigą kąi 
ką jums pasakyti, i

Šiuokart lai musų vežimėlio 
ratai užkliūva klerikalus.

Lietuvoje klerikalai vis dū
saują, kad jie labai yra spau
džiami ir persekiojami. Lietu
voje yi-ą taksai išsireiškimas, 
jei kas Ųe reikalo dėl savo liki
mo pradeda nusiskųsti, tai jam 
atkertama: Kaimyn, nevyk die
vą į medžius; kai įęirangys, jo 
iš tenais neiškrapštysi!

šitas posakis visai tiktų ir 
vietoje. Ųuitų mesti rį klerikalų 
pusę. Jau esu rašęs, įkad jų įta
ką kąi kurįpsę gyvępimo srity
se, o ypač mokyklose, ne silp
nėja, o tik stiprėja. Jie turi kas 
jūpą švięjįmo ministerijoje nę 
ti}$ ųžtarią, bet net padirigpoją’ 
įr mokyklose jų veikimą pąkor 

kapeliopąs

šulai. Ir jo rėmė 
Vailokaičiai ar ne 
turtingiausių Lietu 
Jie turi savo ban

imo

re i

o neliesti

reguoja. Gimnazijų

ŽjįįiSfeį'.' J <« •» ifflUfau

Mažiausia

Vis dėlto daugeliu atsitiki: 
tik^ą gimnazijos šeimininką 
rektorių nukonkuruoja. Ka 
pelionams, daugeliu atsitikir 
ne tiek tikybos pamokos n 
kiek mokiniams mesti savo 
litinio kromelio diegą.

Klerikąlai turi Lietuvoje 
Vp didelę ir labai įvairią sp 
dą. Tiesa, ji prenumerata 
skaičiumi nėra labai gausi. < 
dąug dovanai išrašoma. Lietu 
je kunigų luomas dar tiek r 
teriąliai yra stiprus, kad gali 
tam reikalui nemaža lėšų si 
ti. Berods, kunigai dabar Lie 
voje jau gal nėra taip turtii 
kaip prieš karą buvo. Mat, 
daugiau priviso, susidarė sa 
tiška konkurencija. Turi du 
tiek vyskupų išląikyti, daug 
parapijų atsirado, tai jau n 
taip lengva pinigais švaisty 
bet vis dėlto šaltinius surar

Vienas iš tokių stambių ; 
tinių — tai yra brolių Vailol 
šių įmonės. Broliai Vailokai 
yra galingiausi Lietuvoje kl 
kalizmo 
Broliai 
tik vieni 
žmonių.
kurip einamose sąskaitose d 
giaasia klebonų pinigai sud 
B ai aas daug kur Lietuvoje 
ri savo skyrius. Be šito ba 
jiems priklauso didelės pi 
gamybos dirbtuvės, geležies 
binių fabrikas ir kitos 
ir žemės stambus ūkis.

Kaip tik klerikalizmo 
voje tvirtovės piniginiai 
lai pašlija, čia visuomet
vo pagalba ateina Vailokai! 
Ir dabar kalenama, kad did< 
klepįkalų spaudos skolas 
Vailokaičiai padengę. Sako, 
vienai spaustuvei gręsė tik: 
bankrotas, ir jų dienraštis y 
gu butų galėjęs išeiti, bet a 
tą reikalą sutvarkė broliai A 
lokaičiai.

Broliai Vailokaičiai biz 
pradėjo interesuotis jau pi 
katą. Karo metu jiems pav; 
jau pusėtinai praturtėti, 
geriausia jiems pasisekė ss 
turtąs keleriopai padidinti 
anais laikais, kuomet Lietu 
j e šeimininkavo krikščipnys 
mokratai. Ir dabar broliai \ 
lokaičiai turi gerus laikus ir 
įmonių uždarbiai aukte aug

Yra ir daigiau Lietuv 
stambių pramonininkų, ai 
žemės ūkio stayininkų, ku 
klerikalizmo judėjimą Lietu 
je fįpansuoja. Aiškų, tikisi, L 
kuomet nors atsigriebs ir ši 
‘•‘aukos” keleriopai sugrįš.

Štai ir dar viena iš tų pr 
žasčių, kuri verčia mokyklų 
kapelionus antron eilėn i 
stumti tikybą, o pirmoje eili 
padėti politinį reikalą. Del 
kybos klerikalams Lietuvoje 
sai netenka aimanuoti, bažr 
čios visi reikalai ne tik yra y 
riausybčs saugojami, bet vis 
me net proteguojami, remia] 
ir palaikomi. Vienuolynų ską 
čius Lietuvoje nemažėja, h 
tik auga ir jie įsikuria nej 
valstybės iždo pagalbos. <

Tiesa, politiniai klerikalai 
ra suvaržyti, taip lygiai ka 
kiti. Bet ir politikoje jų syoi 
ganą didelis, štai tik jų įtak 
dėka iki šiol neturime civilį 
metrikacijos įstatymo, kuris b 
veik visose Europos valstybė; 
jau seniai yra įsigalėjęs.
Didžiausias Lietuvoje kaltinį] 

kas dėl ko mes neturime ciy 
lės metrikacijos įstatymo, yi 
tik klerikalai.

—Jūsų Keistą
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Budrike Programas
Rytoj vakare nuo 7:30 iki 

8 vai. vak. dalyvauja didžiulė 
orkestrą ir dainininkė Jadviga 
Gįricąitė. Bus liaudies dainelės 
ir melodijos. Išpildys kliasiš- 
ką kurinį Sęcond Hungariąn 
Rhapsodie

'tas ant xzilpfono.
Programas pasiekiamas la

bai toli. Su gera radio pagau
namas visoje Amerikoje ant 
970 Kil., W9XAA—6080 Kil., 
Short wave. ♦

Patartina pasiklausyti.
Užkalbėtojas.

mųst

SOME0NE

specialis artis-
IKJDEED

Knygynai

US
' INTO
, TROLIS tf

Progress Krautuvė 
šauniai palinksminti 
klausytojus su grąžiu 
sario radio programų.

rengiasi 
radio 
pava?

priešRytoj, litą valandą 
piet skambės reguliąris Nedėl- 
dienio Lietuvių radio progra
mas, kurių leidimu rūpinasi 
Lietuvių Krautuvė — Progress 
Furniture Company, 8224 So. 
Halsted Street.

progrąmo išpildyme daly
vaus Naujosios Gadynės Cho
ro dainininkai, po vadovyste 
Jurgio Steponavičiaus, padai
nuojant daug linksmų pavasa
rio dainelių. Be to klausyto
jams bus žmgeidu girdėti apie 
namų reikmenų pirkimą, nes 
šiomis dienomis Progress Krau
tuvėje eina didis pavasarinis 
išpardavimas. Patartina pasi
klausyti, nes svarbu ir įdo
mu.

Rep. J.

Vyrų Choras Baigia kaimo knygynai
Sezoną Vaišėmis

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, baigdamas žiemos sezoną, 
žada pertraukti dainų prakti-| 
kas, kad vasaros laike turėti 
daugiaus progų išvažiuoti į 
laukus pakvėpuoti tyru oru ir 
sustiprinti plaučius ateinan
čiam eszonui.

Prieš pertrauką savo prak
tikų choras rengia draugišką 
vakarėlį su dainomis, šokiais 
ir užkandžiais, kad kartu su 
savo draugais pasilinksminti ir 
arčiaus susipažinti.

Vakarėlis įvyks šeštadįenį, 
balandžio 24 d., Neffo svetai
nėje, 2435 Sq. Leavitt St.

Choristų žmonos 
skanią, vakarienę, o 
žiūrės, kad 
troškę.

Už visas 
simokėti tik

svečiai

pagamins 
vyrai prį- 
nebutų iš-

reikės už-

Perkėlė 
ofisą

vaišes
50c.

Choristas.

Advokatas A. A. šlakis per
kėlė savo ofisą į kitą namą. 
Naujas antrašas yra: Nq. 7 
So. Dearborn Street, prie kam
po Madison St. Ofisas naujoj 
vietoj randasi ant 12-tų lubų 
— kambaris 1230. Telefonas 
Central 1824. Adv. A. A. šla- 
kis dabar turės didesnį ofisą, 
kuriame dirbs su dviejais pa- 
gelbininkais.

Rep. (Sp).

Prisipažino Nužudęs

58 metų Albert H. Watts va
kar prisipažino nužudęs sąvo 
žmonos seserę, 50 metų invali
dę Helen Stahl. Jąi sudaužė 
galvą kuju ir užsmaugė savo 
bute, 3817 N. Claremont avė. 
Aiškino, kad nužudytoji jį nuo
lat “ėdė”.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Jau daug kur Lietuvos įvai

riuose kampeliuose įsteigus 
knygynus, visai netikėtai ątsi- 
rado daug skaitytojų. Knygas 
skaito suaugę ir maži. Knygų 
pareikalavimas auga. Seniau 
kaip kur tik parapijos veik 
grynai klerikaliniai religinio
turinio turėjo ąąyo mažučius /tas. ;
kpygynėĮįųą, $abar gi šaįia ši- -yra išversta, 
tų knygynėlių jąu ątįdaryti -
nauji knygyųąi, kurie yra švie
timo Ministerijos žinioje. :

Supraųtama, šituose knygy
nuose nę visos knygos norima 
pasiskaityti. Jos pusėtinai švie
timo Ministerijos valdininkų 
išsij notos. Net ne visos cenzū
ros leistos knygos čia perka
mos. Bet jau kas sykį įsitrauks 
į skaitymą, tas ras kelius il
ki tas jam norimas ir pagei
daujamas knygas surasti. Pra
džia padaryta.

Skaitytojas jau yra. Tiesa, 
pamažu ir labai pamažu šitie 

i steigiami; i 
mat, jų likimas atsidūrė nę i 
visai palankiose rankosę. ■

Aišku, su knygynų įsisteigi- | 
mu Lietuvos knygų tiražas tu- 1 
ri žymiai pakelti. |

Dabar vidutiniškai reiktų 
skaityti l^nygos tiražą iki vie-į 
no tūkstančio dviejų šimtų.

- Grožio literatūra, kaip ir vi
sur, turi didesnio pasisekimo, 
štai šiemet kai kurių romanų 
pirmos laidos tris tuksiančius 
kopijų tuoj išpirko ir teko lei
sti pakartotinas laidas. Seniau 
šitokių reiškinių veik nebuvo, 
o dabar jau bene antri metai, 
kaip jie pasikartoja.

Lietuvoje pusėtinai išperka
ma knygų ir svetimomis kal
bomis. Tos rųšies knygoms 
parduoti yra knygynai, kurie 
verčiasi išimtinai svetimų kal
bų Knygomis. Seniau dąug kny
gų buvo parduodama rųsų kal
bą. Dabąr jau tos rųšies kny
gynai skursta ir pereina jie 
lietuviškomis knygomis vers
tis. Pirmoje vietoje, kurios 

I knygos svetima kalba dabar 
eina, butų sunku pasakyti. 
Daug jų parduodama prancūzų 
kąlba, bet pemąžąi eina ir vo
kiečių. Anglų knygos vis dar 
neįsigąli, nes ir anglų kalba 
Lietuvoje neturi tinkamo pa
sisekimo.

Rusų kalbą eina pirmoje ei
lėje klasikai, o paskui SSSR 
žymesni rašytojai romanistai. 
Iš .rusų kalbos kai kurių nau
joviškų rašytojų veikalai jau 
yra išversti į lietuvių kalbą.

Puškinp raštai rusų kąlba, 
kad ir šiais jubiliejiniais įlie
tais <iid,eli° pasisekimo neturė
jo. Tai visai nenuostabu, nes 
senesnioji Lietuvos inteligen
tija, rusų mokyklas išėjusi, 
ir dabar dar daug ką iš Puš
kino atmintinai žino. Juk ir 
irusų caro valdžia į mokyklas 
Puškiną buvo įsileidusi Įkaipo 
klasiką ir pusėtinai jo veika
lai mokyklose buvo nagrinėja
mi ir atipintinai mokomi. Tai
gi ir dabąr Lietuvoje Puškinas 

, nėra naujiena. Tūlas Lietuvos 
-senesnis inteligentas daug dau-

sta net pakartotinai. Pakarto- nįką stoti šalia Europos kitų 
tinai kitos eiles tik dėl to bu- kpygų. Sakysime, šituo ątve- 
vo verstos, kad pamiršta, ar 
nesurasta, \ kas seniau buvo 
-'versta.

NUSILEIDO MATO ŠALČIAUS ŽVAIGŽDĖ
j u Lietuva prieš SSSR gali pa
sididžiuoti. ‘ ,

— Jūsų Keistos.
giau apie Puškiną galėtų pa
sakyti ir parašyti, negu 
kas dabar apie jį SSSR 
ma.

kaip 
rašo-

metuBet vis dėlto ir šiuo
Puškino jubiliejus Lietuvoje 

:buvo gana stipriai akcentuo-

ĮŠ kitų kalbų daug- klasikų 
rašytojų taip pąt jau lietuvių 
kalboje yra išversta. Naujoviš
ki rašytojai jau taip pat kaip 
kas iŠ jų veikalų lietuvių kal
boje turima.

Lietuvos knygų lęidiipo tech- j 
Dąug kas iš jo veikalų nikų yrą žymiai pa t ubui ė jusi ir I 

, o kaip kas ver- knyga gali drąsiai savą tech-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽĖS 23 DIENA
CALUMET GROVE

° ‘ ° Aš—Garsusis Dulcamąra, 
Ligų ekspertas mokslus! 
Aš gaminu stebuklingus 
Mostis, miltus ir lašus! 
Štai pirkite, štai pirkite, 
Pardųpdų ąš! pigiai, pąrdųodu aš pigiai!

(Musų korespondento Argentinoje)
; Mandagiai spaudos sutiktas šelpiamas, ar vien tik moraliai 
ponas Matas šalčius pjsitąrė ' ZI
su Lietuvos ~ 
DULRO
‘Išvien”. 

•“Išvien”- 
ti arba 
kus, tat 
pritarimo neturi. Dėl to dang
stosi visokiomis skraistėmis ir 
bandp įyąįri”2 bų,dus priėjimui 

'prie skaitytoj M-
- Nors p. Šalčius

'■ klerikalams, bolševikams 
klia.ųginiams tąųtininkąjns, 
jo laikraštį visi sutinką) su 
ui j a, sp paklausimu, kiek 
lyčių kojų kainuoja... I

Nervinasi ponas šalčius, 
dangi 1936 m. per nepilnus du 

['mėnesius tąm beręikaĮipgąpi 
| “organui” išipętė apie 4,000 
Uitų DULRO lėšų, o 1937 m. 
i kas mėnesis mėto ligoniams 
I reikalingų pašalpų sumas 
j po 3.00 litų kas mėnesis - 
visokius priedus bęi sąvo kai- 

!.po “kolonijos tvarkytojo” 
(Sic!) honorarus “Išvienan” 

! sukiša. Redaguojamas beveik, 
i išimtinai žirklėmis, daugiausia 
liš “Vakarų” bei Talkos pra- 
j nešimų. Ką parašo originalaus, 
j visuomet pagrindžia suktumu, 
veidmainybe, plepalais, bei se
nų dąlykų kartojimu, nuduo
dant, buk tai jo receptas. Ir 

i visuomet nukrypsta mio tiesos 
ir paskui neatitaiso, sakyda
mas, kad “nenori polemizuo
ti”. '

Provokuojant ir meluojant 
pagautą “Išvieną” “A. L. Bal
sas” viename savo straipsnely
je 18-111-37 šitaip sugėdino:

Redakcijos atsakymo formo-

Pasiuntihybe ir 
lėšomis savaitraštį 
Kadangi vyliausias 

tikslas yra atgaivin- 
organizuoti 
visuomenėje jis jokio

tautinin-

remiamas? Bėję, DULRO (ku
rį “Išvienas” vadina privati
niais šąltiniais) lėšomis leid
žiamo “Išvieno” administrato
rius koncertuoja to pątįes “Mo
mento” naudai, šiems lietuviš
ko “Lawrence” “strategijos” 
reiškiniams komentarų nerei
kia.

pataikauja 
ir 

bet 
iro
te-'

ka-

O kas liečia “Argentinos 
Rietuvių Balsą”, tat kartą ant 
visuomet pabrėžiame, kad mu
sų laikraštis niekuomet iš nie
kur jokių pašalpų nėra gavęs. 
Jis auga ir stiprėja vien sųsi- 

' pratusios demokratinės Argen
tinos lietuvių visuomenės dė
ką, dėką savo skaitytojų ir 
bendradąrSių, kurie visuomet 
mokės gastrolierių provokaci- 

H jas atremti.
Dabar tegul pasisako Pa

siuntinybė ir “Išvienas”, ku
ris, išklausęs kunigo pamo^s- 

' • “švyturį”, o pole
mikoms naudoja seniai “P. A. 
Žinių” savo nenauda; Išbandy
tą sistemą.

. ’ rių, pamilo ir 1 ..........

Zintako Bylos Džjii- 
rininkaį Nubausti 

Kalėjimu
KriminaJio 'teismo teisėjas 

vakar nubaudė Frąnk V. Zm- 
tako by.os džmrininkus kalėji
mu — vienus trims, kitus pen
kioms dienoms. Vienas išsisu
ko nuo kalėjimo, bet buvo pri- 
teitas sumokėti $50 pabaudos

Džiurininkų sargas Dan Mil- 
į ler, kuris juos vežiojo po ali-

je kolega “Išvien” aiškina, esą nes jr vaišino, gavo šešis mė 
> l A ir -r~> i •« ’

iš arijos, kurią šutįd(Ištrauka iš arijos, kurią šund 
aktąris “Dr.” Dulcamara dainuoja 
apie save ir savo vaistus operoje “ 
Meilės Eleksyras”. Chicagos Lietu
vių Choras “PIRMYN”, rytoj veik 
alą suvaidins GOODMAN Theatre, 
prie Michigan Bulvaro ir Monroe g

». - ‘ < i

atvės, užpakalyje Art Instituto. Bi
lietai yra nup 75 pentų iki $1.50; Jų 
bus galima gauti prie durų. Prad

žia—punktuąliškai 8:15 vakare, N 
AUJUOJU LAIKU. Vietos “par- 
kinimuU prie teatro yra daug. Mo 
keti nereikia.

CHICAGOS 
LIET. CHORAS “PIRMYN

STATO 2 AKIŲ OPERĄ

ISYRAS
RYTOJ!RYTOJ! RYTOJ!

GOODMAN THEATRE
Michigan Bulvaras ir Monroe Street (Užpakalyje Art Įųfftitųte)
PUNKTU ALIšKAI 8:15 Vai.Vak., NAUJUOJU LAIKU
; ‘ ■:i............................     • J ", ■   •. i, ■■■■ 

_________ Ęilietąį 75č, iki $Į,50, prie durą______________

“A. L. Balsas” nusidėjo tįe- 
sąi, pranešdąmas buk p. BJa- 
yęščiunas kalbės organizacijų 
rengiamame Lietuvos 
klausomybės minėjime, 
pulsas” tai paskelbė 
masis ministerio p. j. 
luolio žodžiais. Taigi, kas tu
ri galią spręsti, ir kąs, man
dagiai tariant, suklydo?

Kas .kita po minėjiįnp. “Iš
vien” pranešė, kad visas auk
štasai Atstovybės personalas 
kalbėjo “Jose Verdi”, etc., kas 
yra aiški netiesa.

Mums teko laimės kalbėti 
su pačia ponia konsuliįene Bar- 
santiene, o taipgi anksčiau pa
tyrėme, kad tą garbinga lie
tuvaitė yra kilusi iš I Suvalki
jos, valdininkavusi piįezitjenfu- 
roje, ir kad jos pavaldė sulyg 
itėyų yrą panele Gąleckaitė. 
Keistai kabįnėdąmąsis “Iš- 

! vien” redaktorius rašo, buk 
j jos pavardė ne tokia, vienok 

neparašo kokia.
Nesiliaujančiomis provokaci

jomis “Išvienas” traufe$ i 
balą įr fcp/ppromiituoją Eięto- 
vos Pasįnpjtiny|?ę? kurį.ą ląbąį 
prašytume P^^foti, klek pa
šalpų k^ris jį/krą^tįs gayo?

Pasįųptįny.bės pądjekįs įpątp- 
I me ir “Momente”, o kitame 
pąsląpyje to .paties laikraščio 
■skaitėme, esą Lietuvoje dabar 
daug labiau spaudžiapi žmo
nės, negti prie caro. Ar tai jis

nepri

remda-
Aukš-

nesiūs kalėjiipo.
Byla buvo užvesta kąi pa

aiškėjo, kad buvo (įaromi ban 
dymai džiurininkus papirkti, ii 
kad jie buvo šauniai vaišina 
mi ąž pasižadėjimą Zintaką iš
teisinti. Zintak buvę teisiamas 
už Superior teismo pinigų iš
eikvojimą.

Naujas Mokslo 
Išradimas!

STOGAI STOGAI
Pasenę, nuplyšę, išdžiuvę—at

naujinti už labai mažas išlaidas

Su Masticote Asbestoš
LiflUid Roofing

Spalvose: juoda, žalia, raudo
na, sidabrine.

Sidabrinė spalva, kuri susilie
ja i tikrą metalą, atmuša karštos 
saulės spindulius ir užlaiko teni- 
pęrąturą namuose karštos vasąros 
laiku nuo 20 iki 30 laipsnių Že- 
miaus. x

šitie STOGAI yra labai tinka
mi jstą^omg dėl at-
Lreipjpip v Ądvertising),
taipgi cįėl p&pųošįmo namo, nes 
žiba Ubą? gražiai ir makosi ištolo-

!

MASJICOTAS

1515 Eąst 57th st.
Chįcago, I^ino^

Tel. HYDE PARK 4735 
». 11 1 1 ........ J.-1 1 ....... ‘"'"""j""1-1.. "W^Į!
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Diena Iš Dienos

Susirgo Ona Shimkus
BRIGHTON PARK. — Su- 

sirgo apendiksu Ona Shimkus, 
gyv. 4526 So. Fairfield Avė. Ji 
išvežta į apskričio ligoninę.

BRIGHTON PARK. — Su
sirgo Juozas Suzas, 58 m. ir 
išvežtas į proto ligų ligoninę. 

. —p-------------- --------

Suparaližuotas
p. Jucėnas

BRIGHTON PARK. — Iš
vežtas i apskričio ligoninę pa
ralyžiaus ištiktas p. Jucėnas 
Charles, 55 m. Ch. Jucėnas 
gyveno 4062 S. Francisco gat. 
su Antanu Martikonu. Jis gy
veno su žmona išsiskyręs. Tu
ri sūnų ir dukterį Cicero j, bet 
nežino antrašo.

Rep|. x-y

V. Maslausko sesers Onos su
tiktuvių puotų. Aiškumo dūliai, 
svarbu štai kas.

Prieš keletą metų giminūs 
atsikvietė Oną Maslauskaitę iš 
Lietuvos — pačios Suvalkijos. 
Mergina sveika, darbininkė, 
dirbo—taupė, žodžiu, viskas 
puikiai klojosi. Laikui bėgant 
apsivedė. Tada vienas iš gimi
naičių užpyko ir pareiškė, kad: 
“Važiuosi kur priklausai ir 
sugrįši tik tada, kada marė 
užšals.”

Bet vyro ir giminių pastan
gos paėmė viršų — Ona vėl 
čią.

D.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
' Edward Mataitis, 21, su Lu
dite Ancham, 21

Chester Wojcik, 21, su Ge- 
nevieve Kaluza, 23

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

vių Šeimyną nuo 
vių Šeiimyną nuo 

Sudegino

Lenktynes, Konkur 
sai “Naujienų” 

Piknike
Builders Supply Krau
tuvė—namų statybos 

medžiaga
BRIDGEPORT. — Pravartu* 

susipažinti su 'Builders Supply, 
arba statybos medžiagos 
tuve. Jos antrašas yra 
So. Halsted St.

ke-
su-

ties 
kL

krau-
3562

Tai vienintelė lietuvių 
linkėję tos rųšies krautuvė. 
Kitas ypatingai įdomus daly
kas yra tas, kad tos krautu
vės savininke 
gerai 
kėja 
čioji

apy-

Lenktynės, konkursai ir 
pamarginimai yra

rium p. Viniku. Šiandien jie centru, bet dabar proga asine- 
jau musų sostinėj Chicagoj.' 
Ta proga yra šaukiamas ir 
SLA. kuopų darbuotojų, Chi
cagos ir apylinkių kuopų su
sirinkimas.

Susirinkimas įvyks šiandien

niniai pasimatyti ir asmeniai 
Susivienijimo reikalus pasvar
styti.

Išvežė į ligoninę
p. Suzą
Vyro ir giminių pastan
gos nugalėjo kerštą

CICERO. — Ketvirtadienį 
šiose skiltyse tilpo žinutė apie

Užvedė Perskirų
Bylas

Thelma Deikas prieš John 
‘Deikas

Florence Baranouski prieš
Augustine Baranouski

“Naujienų” Piknikas
SEKM., GEGUŽES 23
CALUMET GROVE

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

21-nų METŲ SUKAKTUVIŲ
DIDIS

Išpardavimas
Pasiūlo specialiai didelius bargenus ant Rakandų.

Proga — didelė proga viską susipirkti su 
didžiausiu pinigų sučedimu.

A-*’3

ii, 
iti

Šis naujos mados, Parlor Setas apdengtas su augštos 
rūšies Friezete, 2 šmotai, reguliarė vertė $90.00,

*54.50

vertybės miegamų 
kambarių setų platus pasi-

r 
3-jų dalių setai 40 nuoš. že- 

____ ____ parsiduoda po 

*49.50

rinkimas, gražiausių

miau vertės

madų
$18.00 vertės, naujos ma

dos springsiniai matra- 
sai po:

*9.95
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 

Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų
Specialiai sumažintos kaįnos ant visokių Refrigeratorių, 

Gasinių Pečių — Radios ir tt.
— PIRKITE DABAR — 

PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 68id St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

yra lietuviams 
žinoma visuomenės vei- 

p-ia Marie Zolp. Skaitan- 
visuomene labai dažnai 
jos vardą laikraščių skil- 
Paminetina ir tai, kad 

pasidarbavimu ir

Šuo vakar rytą išgelbėjo 
tūrių lietuvių šeimyną nuų 
degimo.

Kai Juršių namuose, 
10657 S. St. Louis avenue,
lo gaisras, tai penkių metų 
šuniukas “J^tck” ėmė garsiai 
kaukti ir loti, ir sumigusius 
namiškius pažadino.

Juršr; yra keturi: Aleksas 
Juršis ir jo žmona, ir du sūnus, 
Aleksas Jr., ir Bernardas.

I •

Namas sudegė iki pamatų. 
Nuostoliai $3,500.

S. L. A. Viršininkai 
Chicagoje

tyse.
jos didelio
Auburn gatvė tapo perkrikšty
ta Litu’anica vardu.

Tad nepamirškite, reikalui 
ištikus, jos krautuvę aplanky
ti. Nes čia galima gauti sto
gams popieriai, rinos, sietai, 
langai, durys ir kitkas.

Rep. B. P.

Naujos tavernos ir pir
ties iškilmingas 

atidarymas
T0WN OF LAKE. ,— šian

dien visi Juozo Bikniaus drau
gai, kostumieriai ir kaimynai 
renkasi į jo tavernos ir pir
ties iškilmingą atidarymą, ku
rios antrašas yra 4625 South 
Paulina St.

Bus gera muzika ir gardus 
'užkandžiai veltui.

Kaimynas.

Kaltina Lietuvę 
“Burdingieriaus” 

Nunuodijimu
Policija 

tų lietuvę 
apkaltino ją savo burdingie
riaus nunuodijimu. Ji užlaikė 
“roominghouzę” adresu 4510 
South Laflin avenue.

Nunuody Lasai “burdingierius” 
buvo Felix Funick, 40 metų, 
kuris apsigyveno pas Šurkienę 
prieš tris dienas. Jis mirė poli
cijos vežime, kuriuo buvo gabe
namas į apskričio ligoninę.

Detektyvai sužinojo, kad ke
lias valandas prieš mirtį Funick 
turėjo apie 50 dolerių. Bet rū
buose pinigų nebuvo. Detekty
vai spėja, kad šurkienė užnuo
dijo Funick’o maistą. Visus in
dus ir štate įnagius paėmė ana- 
lizui.

vakar suėmė 56 me- 
Veroniką šurkus ir

Pasikorė, Kad Iš 
vengti Kalėjimo

Marąuette policijos stotyje, 
23rd ir Damen avenue, pasiko
rė James Duch, 23 metų, 2072 
Canalport avenue. Jaunuolis 
buvo suimtas už prasižengimą 
paroliaus patvarkymams. Jis 
buvo suimtas sugrąžinimui j 
Pontiac kalėjimą. Jaunuolį iš
davė vieni Groll, nuo 1839 S. 
Talman avenue, kurie nenorė
jo, kad jaunuolis draugautų su 
jų duktere.

Bandė Nusižudyti

Vakar Chicagon atvyko J. K. 
Mažukna, SLA. vice-preziden- 

tas ir Dr. M. Vinikas,

Vakar vakare jie dalyvavo 
Chicagos Lietuvių Bondholde- 
rių susirinkime, o šįvakar — 
SLA. veikėjų konferencijoje, 
irgi Auditorijoje.

J. K. Mažukna vakar padarė 
“Naujienoms” vizitą.

Vakar sužeistas Vin
centas Stancikas

Automobilis parblošė prie sau 
giosios zonos tiltelio; sužeista 

kairioji kaktos ir veido 
pusė.

— Vakar 
Vincentas 
1158 So.

bendra-

T0WN OF LAKE, 
rytą sužeistas p. 
Stančikas, gyveųąs 
Canal g., laikraščių
,darbis ir leidžiamosios telefo
nų knygos atstovas.

Jį užeidė automobilis prie 
47tos ir So. Ashland avė. dar 
dalinai tebestovint ant sau
giosios zonos tiltelio. Apsikei
tus raudonąjai šviesai, jis pa
sižiūrėjęs ir bandė ždngti nuo 
tiltelio, kai ta pačia akymir-

automobilis ir perbloškė ant 
žemės.

Žaizda matomai nepavojin
ga, kad “ligonis” nėjo į ligo
ninę ir nutarė pareigas eiti. 
Yra sužeista kairioji kaktos

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKfiKIT 
Sąlygos l SAVAITĘ *1
“D»(.-d’CdNNELr’'
135 SO. STATE ST

Irove

g VES. TILL b — CLOSEO BUNDA Y
T

M e

į
(b

p

PASARGA
Pirm negrų pirksit nmlevas ir ki
tas reikmenis atlftnkyklt didžiausią 
Šios rųšies krautuvę Chicagoj, par- 
duodųnčią tūkstančius galiūnų stan
dartinių

MALEVI)
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

p

į
(b

Clarisse Bubna, 17 metų mer
gaitė, vakar bandė nusižudyti • 
viešbutyje, ties 506 N. Clark 
Street. Ji išgėrė butelį nuodų.

Mergaitės gyvybė yra pavo
juj. Ji buvo paguldyta apskri
čio ligoninėj. Tėvas Clarencej 
Bubna, 4507 W. Washington 
blv., aiškino, kad mergaitė el
gėsi keistai nuo motinos mir
ties, apie du mėnesiu atgal. .

PIGIAU REGULIARES KAINOS
Ola goriausios malovos Rainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausipa kitur. 
Atminkite—tik čia—jųa galit gau
ti TIKROS IšdlrbystSs, žinomas vi
sur. nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas Rostumerle 
turi būti patenkintas.”

j Už DYKĄ PRISTATYMAS Į
Shėrwln 
$2.25 
kaina 
1.000 
Paint,

Willlam8 trim VarnlBh 
vertės, Musų . 950 

galionų Trim CEI OC
Galionas ----- ■ ■ATP

K 
O

u

o

£

$3.79 vertės visur žinoma Fiat ir
Gloss Paint. Musų CEf 50 
.kaina - —-—;—*P*»*»V

S’ glat__ _$1.2O
1937 Wall Paper viso 20% pifflau 

Langams Stiklas 11% % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

.kaina 
$2.2ft 
White

į
M

kiti 
ruošiami 

Naujienų” pavasariniam pikni
kui, kuris įvyks gegužės 23 d., 
Calumet Grove^ Bhie Islapde.

Bus varžytinės tarp jaunų. 
Bus varžytinės tarp senų. Ber
niukai lenktyniuos. Mergaitės 
bandys viena kitą pralenkti 
miklumo konkursuose. O publi
kai bus daug juokų ir smagu
mo.

Calumet daržas, kuriame 
įvyks pavasarinis piknikas, yra 
graži ir patogi 'viela, prie ku- 

vrio^ galima lengvai privažiuoti 
Western avenue arba’ Halsted 
gatve. Ten yra visokie įrengi
mai ir žaidimo įrankiai, kuriais 
pikniko svečiai galės laisvai 
naudotis.

Pirm negu galvosite apie kiu 
tus piknikus, nepamirškite už- 
sižymėti sekmadienį, gegužės 
23 d., nuvykimui į “Naujienų” 
pikniką.

Nepaprasti svečiai iš 
SLA Centro

Atvyko pildomosios tarybos 
nariai.

CICERO. — Atvažiavo iš 
SLA- Centro nepaprastas sve
čias, būtent, vice-preziden- 
tas p. Mažukna su sekreto-

ir veido pusė, ir akis 
ir visiškai užputusi.

Automobilio šoferis 
thur M. Fuller, 36 m. 
6941 So. Ada gatvė.

—Rep. x-y.

mėlyna

yra Ap
gyvenąs

DABAR RODO
Sovietu Rusijos Istorine Pažiba 

“REVOLIUCIONIERIAI’’ 
(Rusijos revoliucijos gimimas) 

Sonotone Teatras 
Van Buren ir Wabash

Durys atdaros šiandien 11 A. M. 
35c iki 6:30.

Vidurnakčio Paroda šiąnakt 12 v.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai ifi Lietuvos, Parduodam ir krautu
vams Wliolesnle.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Ilaymarket 3555

mažoj svetainėje. Ten turėsi
me 4 pildomosios tarybos na-' 
rius. Tai reta proga. Tad, kaml 
rupi Susivienijimas ir jo atei
tis, ateikit ir apie tai kitam 
pasakykite.

Taigi, pasinaudokite ta re
ta proga. Kuopų sekretoriams 
nors ir tenka susirašinėti su 
----------- ---------- ---------——u----

K. P. Deveikis,
SLA. 6-to apskričio 

organizatorius*

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 24 

metų patyrimą 
2555 W. 43rd St.

Tel. LAFAYETTE 1310

Viso Gyvenimo Proga!
.....  ■"■!! m ... į i ■     ........ m n m ii  ........

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.i Y*■ * J * <

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

■ . : ■
Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie

kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžigusis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms ąntrinin- 
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraįlanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, lg37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hųpmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai 4 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.
Neprivalote mokėti būtinai cash

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo (mokesni ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
mdtu.’ , . .< ■ ' . I

■ ’.' - : ' ’ • b • ■ ’ i ' r '
Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 

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

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

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
’ .< kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus. M » I '*•*.**.* I • .

virš 200 karų išviso už taip

i

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš 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.

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

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

Taipgi perkrapstome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing-,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS i 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą* 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikąlė ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslšs 
gydymas išvirkštiniu, kyla ir yarį- 
cose veins. >

DOUGLAS PARK HOSPJTAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavrndale 5727,

May Naujoj* Vietoj’e 
May, kuri buvo pirmiau ant 71st St. 

( persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

• RESTAURANT AI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta - pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Ho!lywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tęl. ENG. 5883-5840

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s 014 Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų puse prieš Sears and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amęlianovich

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Salutaras Drujg and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant markęto. 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.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

SIUSKIT P
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

■ ,■ : ■' |

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 

■*. * •' *. ' v » . • ' i

Garsinkitės “N-nose

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI, 
1858 West Pershing Rd.
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šeštadienis, balan. 24, 1937

Kur galima pirkti 
tikietus

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO BANKIETĄ.

Norint rezervuoti vietas šaukit 
E. Mikužiųtę—Brunsvvick 4887

18th Street Apielinkėj
f t

1. “Naujienose” —r 1739 S. 
Halsted St.I

2. Chicagos Lietuvių DrauS 
gijos Ofise — 1739 S. 
Street.

Bridgeporte
1. Fellowship House 

W. 33rd PI.
2. Vilnis — 3116 S. 

Street.

Brighton Park

Halsted

— 831

Halsted

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apiclin k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų nąmų.

Išmokam

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dęl informacijų kr e ipkites į

DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION Oi' 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

t

Bi’ii A

' 1. People’s Furn&ųre Store 
— 4183 S. Archer Avė.

v

2. J. Jokantas Tavern •— 
4138 Archer Avė.

North Sidėj
1. K. čepukas. — 1534 

Oakley Blvd.
2. E. MikuŽiutė — 2121 

Western Avė.

Garfield Park Apielinkėj
Dr. A. Montvid — 2400 W. 

Madison St.

West Sidėj
C. Kairis — 333 'S. Ashland 

Avė.

Tolimoj South Sidėj
J. Gasparaitis — 5021 

Kildare Avė.
A. Juris — 950 W. 54th

So.

St.

Marųuette Park
A. Grigas — 7200 S. Camp

bell Avė.

Roseland
J. K. šarkiunąs — 10458 

State St.
S.

M

--- o—
Taipgi galima gauti pas 

J. Kondrošką, R. Šiliuką, 
Mekšrienę, A. Mušeikai tienę,
Alex Ambrose, L. Jonik, J. 
Skeberdytę, U. Nedveraitę, M. 
Batutį, A. Abeką,' J. Milleriu- 
tė,' V. Pučkorių, V. Maukų, ir 
F. .Masmi.

Tel. Canal 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLĘSOS TAVERNAS 
Užlaikomą geras alus, arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALSTED ST.

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR

I Išvalo, prošija ir taiso vyrų ir
I moterų drabužius. Dirba ant or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MĄRQUETTE RŲAD 

vS0kvReuubUCt. 43O6 .tjr a ||
u

Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restąurantų aprūpi- 
aimas MUSŲ SPECIALYBe.
3239 So. Halsted St.

Td. VJCTORY 2031-2

PARENGIMAI

21st Place Tavern
VIC, Prop.

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

701 W. 21st Place
Tel. Canal 7522

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir 
VARNIŠAS 

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CANal 6850

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKŠIS, PROP. 

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

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

Financial
Finąnsai-Paskolos

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

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

Po valstybės priežiūra. 
6755 SO. WESTERN AVĖ. 

Phone Grovehill 1038.

CLASSIFIEDADS

For Bent
RENDAI 4 KAMBARIAI; švie

sus ir švarus, 3 floras iš fronto. 
$12.00. 913 W. 20th St.

RENDON KAMBARYS dėl vaiki 
no ar merginos, ar vedusiai porai.

5230 W. 24th St., Morton Park

ANT RENpOS Trys kambariai, 2 
miegami ir virtuvė su visais pato
gumais antrame aukšte. Pageidauja 
ma, kad nebūtų su vaikais.

Hemlock 9258. :
SUMMER RESORTŠ~~~

PARDAVIMUI — TIKRAS 
BARGENAS

Ežero Resortas; įrengtas biznis ga- 
zplino .stočiai, kavinei ir groserneį 
su fikčeriais; elektros šviesos, te-, 
kantįs vanduo ir gyvenimui butas; 
mažas įmokėjimas; 65 mylios šiaur- 
vakarėje nuo Chicagos.

Fairfax 6000
Apt. 327

• COAL 
aWM^aW®S' 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

RIG LUMP ................... $6,00
MINE RUN STAMBIOS

$5.75
.. $6?’00
. $6.p0 
. $4.75

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

—H

Chicagos Lietuvių. Vyrų choras užbaigimui sezono rengia drau
gišką vakarėlį su užkandžiais, šokiais, dainomis ir visokiais 
pąiparginjmais šeštadienį, balandžio 24 d., Neffo svetainėj, 
2435 S. LeaVitį; St. Pradžia 8 vai. vakare.

Laisvės Kąnklių Choras, po vadovyste J. Kensta’vičiaųs, stato 
sceą.Qj,e 4-rią aį<£ų dramą “Kova už žemę ir Laisvę” ba- 
ląndžię 25 d. 1937 Chicagos lietuvių Auditorijoje, 3133 
S. Hąlsted St.

Bal. npėn. 2Ą dieųą Li,et(uvos Jaunimo Kultūros Ratelis rengia 
žaidimą, ŠQkių vakarą Mildos svetainėj, 3142 So.
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bilietai po 25c.

\ Keresp. Alfredas j. Bptkus.

SUSIRINKIMAI !

■

Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliųbo mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, balandžio 25 d., 2 vai. po
piet Gimimo Panelės švenčiausios parapijos svetainėj. Yrą' j ■•.’i ■_ o ■ ' , ■ ■
daug svarbių reikalų. Taipgi V. Birgelis duos raportą iš 
liudijimo miesto taryboje lęai dėl pagerinimo transporta- 
cijos. —F. A-nis, kliubo koresp. • '. z

Lietuviškų Tautiškų Kąpinių 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 
susirinkimą, nes randasi svarbių nepabaigtų darbų ap
svarstyti. —J. Za'atoris, sekr. • }

žagariečių Kliubo susirinkimas sekmadienį, 1 vai. po pietų, J. 
YuŠkos svetainėje, 2417 West 43rd street. Visi nariai pri
valo būti. —R. š.

Chicagos Lietuvių Moterų Kultūros KL’ubo susirinkimas įvyks 
pirmadienį, balandžio 26, Mark White Sųuare svetainėj, 
prię 30-tos ir Halsted galvių, 8 vai. yak. Bus kavos ir už- 
kandžiiĮ veltui. Ateikite visos. -r-T» Bikienė, sekr. -

TON.

TON. 
TON 
TON.
TON? .. A.

PRISTATYMAS MIESTE IR ? 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEOZIĘ 3882

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Repufylic 8841
Didelis pasirinkimas visokios' 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks who|ęsą»t? kainomis.

I OVFIKIS ^gra?nueįeS 
La V- V' ĮUI11 -I M', Visas Pasaulio

M" t1."1 1 C.,." Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Tagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
G.elės Mylintiems—V ^stuyęins— 

Bankietams—Laįdątuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Vartoti Automobiliai
1934 — FORD COACH geram pa

dėjime. $265.00*
NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

‘ *T?I3

• , v'* y7■>'v. ..

CLASSIFIEDADS
Uiįuuui.Nun.ie-niiidŲj il’iimij..*

NAUJIENOS, CHėaga, UI

Real Estate For SalePersonai
Asmenų Ieško

4 <DURŲ SEŲAN MARMON-ROO- 
SEVELT labai gerame stovyje, su 6 
naujais taii'ais. Parduosiu pigiai, nes 
negaliu draivyti. 827 West 34th PI. 
1 lubos iš užpakalio.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras, turįs šiek- 
tiek patyrimo dirbti dešrų departa
mente. Pastovus darbas. Pirmenybė 
tokiam, kurs yra pavienis.

MONROŲ PACKING CO.
Gary, Indiana i 

Telefonas Gary 6125

PAIEŠKAU brolio Aleksandro, 
}sunų$ J,ono, Spdonio, kilusio iŠ Bun- 
diškių vienk:, Žiežmarių vai., Trakų 
apskr, Prašau jo draugų ar pižįsta- 
mųjų pranešti jo gyvenimo vietą se- 
sėreį: Oną Sodonytė, 26 Vilniaus 
gatvė, Petrašiūnai, Kauno 1 apskr. 
Lietuva.___  ____

Situation Wanted
Darbo Ieško

REIKALINGAS geras kriaučius 
prie taisymo vyriškų ir moteriškų 
drabužių ir kad mokėtų prosijama 
mašina prosyti. Darbas ant visados.

2555 W. 43rd Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STORAS IR 3 FLATAI
4785-4787 Archer Avenue, arti 

Lawndale Avė., $4 pėdos ant Archer 
Avė. 1 štoras (taverna); 1—-peįnkių 
kambarių flatas, 2 — 6 kambarių 
flatai. Garai pastatytas medinis na
mas; konkryto pamatas, žemi tak
sai. Bargeno kaina $58000. Geros są
lygos išmokėjimui.

STANLEY REALTY CO.
179 West Washington St.

Tel. Randolph 7055.

Viduramžė patyrusi moteris pa- 
jieško darbo kaipo šeimininkė.

Rašykite į Naujienas—Box 609.

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS, 
1608 So. 50th Avė., Cicere, III. 
♦Tej. Cicero 64$; 

Help Wartfed~-Feniale
Darbininkių reikia

DĖL NESVEIKATOS parsiduoda 
nedidelis štorukas aiskrymo, paldaL 
nių ir groserio. Geras biznis, pigi 
renda.

, 2462- W. 45th PI., Chicago,) III.

Help
• Darbininke Reiki n

Tel. Victory 4965 
STOGDENGY STĖ 

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

SĖLESMONAI REIKALINGI.
BURGH BRAU BREWING CO. 

3435 So. Račirie Avė.
REIKALINGAS DARBININKAS 

už sargą į viešbutį- Turi būti ne- 
girtuokli.s. Užlaikymas ir mokestis.

1606 šo. Halsted Street, 
Tel. Monroe 2725.

ANGLIES sčjesmąnai; seniai įs
teigta kompaųidą;;^ gera ateitis tin
kamiems Vyrąihs’; kęmiŠenasi; Chi
cago Wopd and Coal Co., 4500 West 
Chicago 'Avė.?1

REIKALINGAS patyręs likerių 
sėlesmanas. Pųikiąusjas pasiųlymas. 
Pašaukite Motei, Prospect 7008.....■■■—, , i .i... ....... . . ...............

REIKALINGAS siuvėjas, paty
ręs dėl Cleanįng Store. Geras mo
kestis geram darbininkui.

L. SAKALS 1 (
6263 Blackstone Avė. Pląza - 3861

1 ./I / , * r !. r\' i • J; ■

Reikąlingi patyrę , .likerių sulps- 
mąnąi, Algd h komiŠenąs. Atsi- 
liėpkit—Nąuj^ėhbšj Bqx 608?

U V !

į . A. A. Petnlds Galmęnas, ku
ris. 'mirg. b4? i ir pąr 
laidotas tapo bal. 15, o dabar 

•:;i*s;s7 Štt. K’dzlįiiierb kapiiiėšę, 
amžiai nutiks ir negalėdamas 
atsįdėkąyot. tiems, kurie „su- 
c.eijkė Jhm baskutid i . patarpa- ’ 
vimą<tir j palydėjo jį !į tą •' Sųe- 
išvengiamą amžinybės vietą. -

;j Męs atmindami it apgailė- 
j. ^ąmi j,p . prasišaįinimą įŠ^ mu-; 
/-sų tarpo? reiškįąme gįįfiųsią 

padėką dalyvavusiems laidotųt- 
\ vesę žm,onėp)s ir suteikusiems 
\ vainikus draugams.

Pėkąyojame musų, dvasiu 
kaip tėvui, .šKųm.'. Rtajotulf ?KruT 

?.|ųL Kunigui .Petrauskui' jr 
> Kųn. Valančiui, kurs atlaikė! 

įspūdingas pabaldas už jo sie
lą; dėkavojaine grąbpriui S, 
P. Mąžeikai.J.kurs $ayu geru 
ir man dagili špatam avimų gar
bingai nulydėjo , jį į amžįnąstį, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, deka
doj ame Šventų Mišių ąukaut.o- 
jain, gęlįų aukautojams ir pa
galios dėkavQjame visiems da- 
lyvavusiems .^rnopėms; o tąu,. 
musu -mylinius sųnęlj? sakome: 
ilsėkis šaltoj' žemėje.

Nuliūdę Anastazija ir 
Kąrimieras Stašku- 

,? haą ir brolis Jonas.
- ■■■<•...................

, . ...--- —-- --- -

METIKĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

REIKALINGA mergina; namų dar
bas; virimas; savas kambarys ir vo
nia. Labai gera" alga.

Hollycourt 3314

VYRE JA; reikalingas patyrimas 
Box 570; Wheaton, III.

PARSIDUODA BUčERNĖ ir GRO- 
SERNĖ. Vieta išdirbta per daug me
tų. Renda tik 25 dol. 5 gyvenimui 
kambariai. Kas norit gerų bifenį, tai 
gera proga įsigyti. Nebrangiai, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj apylinkėj. 
Priežastis — einu į kitą biznį? šau
kite: Boulevard 1157.

RARGENAS!
2 aukštų muro namas; 2 po 6 kam

barius pagyvenimai, aukštas skie
pas, elektra, maudynės. Kaina tik 
$2,500. Turi būti visi Cash.

M. J. KIRAS
3352 So. Halsted St. Yards 6894

TARNAITĖ; gera virėja; nėra 
skalbimo; užaugę; savas kambarys; 
voninė; rekomendacijos; $10; 670,0 
Crandon Avenue, 3A, Dorchester 
5743.

PARSIDUODA namas su Tavern 
— Tavernas pilnai įrengtas. I 

4218 So. Campbell Avė?

BIZNIERIŲ AT YDA!
$6000 nupirks 50 pėdų fronto, mū

rinį namą, ant Westem, arti 71-mos 
Tavern ir restoranas su- visais įren
gimais. Įrengimai kainavo virš 
$6000. Parsiduoda namas ir visas 
biznis už $11,500.

Hęmlock 0800.

Mergina reikalinga abelųam namų 
darbui. Maža šeimyna./Pasilikti ar 
namie nakvoti. H, Victor, 6858 
Crąndon Avė. Hyde Park 4880.

PARDAVIMUI tavernas arba pri
imsiu partneri, nes eąu našlė; vie
kai per sunku. t

Atsišaukite laišku:
1739 S. Halsted St. Box 612.

F

PARSIDUODA ar išsimaino gra
žus 6 flatų kampinis mūrinis namas. 
Pečius šildomas. Mainysiu ant pri- 
vatigko arba bizniavo namo bile kur. 
Cash arba su mažu morgičiu. Agen
tai, jeigu t,uritę mainais, atsišaukite.

1500 S.o. 4.8th_£t., Cicero, III.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; virimas, patarnavimas prie 
stalo; lengvas skalbimas; 2 užaugę; 
pasilikti. $7.00. Sheldrake 1630.

MERGINA; lengvas namų dar
bas; 3 kambarių apąrtmentas; pasi
likti; nėra virimo; telefonas Shel
drake 6080.

PARSIDUODA moverįo biznis — 
“Furniture and Long Distanęe Mo- 
ving.” Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Dabar yra apie 2.000.00 įplau
kų per mėnesį. 4 trokai jr automo
bilius eina kartu prie biznio. Labai 
svarbi priežastis pardavimo. Turi 
būt greitai parduota- Rašykite, 1739 
So. Halsted, Ęox 6Q7.

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

Help Wanted—Male-Femak
______ Daihminkų Reikia __  -

MES DABAR ESAM naujose pa
talpose.

202 So. State St. 9th Floor. 
WABASH EMPLOYMENT AGENCY 
ĮMyBDaĮiąĮimMĮiMiMyttMDMyAMmmDBBįĮMąMDMIBl iįM ’l I ■ I

jb uriiished Rooms

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

---------;.-----------------------------------j ,. . .. .

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

PASIRENDUOJĄ fjrpptinis mie
gamasis kambarys? Antros įubos iš 
fronto.

3229 So. Lituanica Avė.
Tel. Yards 6063 1

Furnished Rooms—Wante<l
\ Ieško Kambario

^AIEŠKAU APŠILDOMO ’ kamba
rio South Šidgį priekmąžo3 teisingos 
šeimyn^Mr Atneškit^ * tdiškų ” 1739 S. 
Halsted St., Box 606.__ f

I.wĮ.,1. /.»»! ■< ., ■ — .

BĄRENĄS
GERA kombinuotė krautuvės ir 

namo; tinką tavernai, mėsos ir gro
serio krautuvei, mažam viešbučiui 
ar kitokiam bizniui. Barnė, | didelis 
sodnas, mažas miestelis, atokiai nuo 
didelio miesto. Rašykite savininkui: 
Dr. D. M. Blass, Wisconsin Delis.

BRIGHTON PARKE
PARDav.imuI 2 pagyvenimų mū

rinis namas po 6 Kambarius,, su 
beisniantu, kaina $7,000.00. Pardavi
mui 2 pagyvenimų medinis namas 
po 5 kambarius? su cementiniu fun
damentu, 2 karų medinis g&radžius. 
uieitam pardayunui Kaipa $Z,5ŲU.O0.

BĖN J; KAZANAUSKAS, 
2202 West Cermak Road 

Tel. Canal 8887.
J —. . ... u

PARDAVIMUI NAMAS su taver
nų. rnežąMis—esu našlė.
^627 vventAvorth Avė., yards 2393.

TAVERNA ir PIKNIKAMS SOD
NAS rendai ar pardavimui — p;rie 
5477 Archer ave„ SuipmitL Kreip* 
kitės 48 N. r Edgewood, La Grange, 
III. Tel. La Grange 631B.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAŠ, LUTUS, 
Morgįčius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norijte pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. e. SUROMW5 and CO.
6551 So. Kedzie Ayenųe.

Tel. Groy ihdl 0306.
X.

t arms for JSate
i Ūkiai Pardavimui

' FARM A ant MAINO. 120 akerių, 
i Wiseon$me. Gera, derlinga žemė.

8 kambarių narnąs. Furnačą apšil
domas. Visi triobčsįąi pirmos kle- 
sos. 3 arkliai, 25 melžiamos karves 
ir yisos mašinos. Yra vištų, ančių, 
kiaulių. Nėra morgičiaųs. Savinin- 

jkas mainys aut namo Chįcagoj. Sa
vininkas Ghicagoje. Atsišaukite.

B AKS CO., 4438 Archer Avė. 
Telefonas Virginia ,0055

. > 1

LIETUVOJE /parsidųųda ūkis su 
trobesiais 80 ha. Adresas: Veronika 
Unikjenė, Viekšniai, Akmenės gatve 
37 Nr.

PARSIDUODA 90 akrų; 9 kamba
rių namas; 2 daržinės; 25 akeriai 
kviečių, 20 — rugių, 15 alfajfa; tro
besiai. W. H. WERNER, Wanatah, 
Indjana.

80 AKERIŲ FARM A 85 mylios 
nuo, Chicagos. Mainysiu ant mažo 
namo, biznio. Galima priimti auto
mobili kaipo dali imokčjimo.

Grovehill 1965. Exchang e—Mainai

MODERNIŠKAS TAVERNAS nau
jai įrengtas s,u visais patogumais 
gyvenimui; garu apšildomas: 2 ka
rų garažąs. Renda labai piji? Ieš
kantys Šitokio biznio lietUvai ma
tykite trumpu laikų. Svarbi par
davimo priežastis. Parduosiu pigiai.

2436 W. 47th St., Chįcagc, III.

BĄRGENAS
PARSIDUopA Brightoų Parke 

medinis namas, štoriųkas, 5 kamba
riai ir garadžiųs; tinkama vieta bile 
Kokiam bumui; arti gatvekarių; kai
na $1,576.00; priežastis — liga. Vie
nas lotas yra daugiau vartas. Nuro
dymas ant pareikalavimo. Rašykite 
laišką. ' •>/ .

PARDAVIMUI GR.OSERNė ir 
Saldainių Krautuvė su namų ąrba 
be namo, ąrba mainysiu į nąmą ąr 
biznį. Rrįe gęosernės yra 4 kamba
riai pagyveniipui. 4412 So,. Cąjį- 
for,įa-AY.e"ue-  . ..

Real Fstą te For ‘ H ? m ‘ *?
46 BUNGALOWS, 18 DUELAČIŲ 

ir 15 BIZNIO NAMŲ greitam pat- 
davimui tiktą) su 10.% iki 2(į% įmo
kė ji mo? o likusius per 15 nietiį iŠ- 
mokęjįmais ųuo valdžios 
Owųer’s Lpąn Corp., kurįų

%jmo-

Owųers Loąn Corp., kųrjų męs 
esam įgalioti agentai. Taipąi dau
gelis kjtų namų forklozuotų įvai
rių resy vėrių. Parduodam^ už la
bai numažintas kainas. Parduodam 
ir mainom farmas ant nųestę 
savybių.

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

erelis kjtų namų forklozuętų

UUO-

56 West Washing 
Ro.om 514.

a St.

STEBĖTINAS- BARBENĄS 
į Murinįs namas su dviem didelėm 
krautuvėm, 24 furųjąįuojti hotel kam
bariai, garų šildomas. Narnąs tik 
U matų kaip budąvotas, randasi 
ąnt gątvėkarių linijos, prie didžiau- 
sjos dirbtuves, Cicero. Kaiųa tik 
$16;600* Cash. Kreipkitės —

1S37 Sq. 4#th Ct., Cicero, IR.

PARDAVIMUI 2 METŲ SJENUMO 
dviem augŠčių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karšiu vandeniu apšildo
mas. Kainą $5850 ir šiaip kitų bar- 
gėnų.

Ž. S. MICKėVICE and COh 
6816 So. Western Aveąųe 

Hemlock 0800.

MAINYSIU bizniavą lotą ant au- 
to.m.obiiip, ir automobilius tur būt 
ne sęnęsųis,. kaip 1932. Atsišaukite 
per laišką, Naujienos — Box 611.

KAMPINIS namas pardavimui 
Thyerna su restoranu. Pigiai. 1739 
So. įląjgted* st. Box No. 610. 

. .      į, ,

Miseellaneous
_________ įvairus , ,

—r
PARDAVIMUI; savastis,)' 2705 

North Ar(t,esiąn Ąve., laidare 1169.

1 5 KARVĖS
PARDUODU 3 šviežiai vedusias;

2 tviųkstaųČias; pasirink kękia pa
tiks. Ą. SIROTPVICH, 7207 South 
Frųn,cįsc.o Aveųųe, Chįcąg.o, III.

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĖ

NORTH AVENUE
BATHŠ ■

turkish—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chįcagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 
,2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Milwaukįee ir Dąyen Aye. “L” 

Telefonas Humboldt 7276

MATER1OLAS NAMŲ 
STATYBAI

Didelis pasirinkimas statymui 
namų, taisymui p.orčių, stogams 
popiėra, rynos, sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.

BUILDER’S ŠUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
SavinįlĮkė , ■ 

3562 So. Ųalsted Street 
Tel.' Yards 2576 ’

Atdara vakarais ir • ne'dėliomis

PDVILAS WALINTAS
PersisjĮcyrė s.u šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną1, po tėvais Gailiūtę, 
sūnų Povilą, ppsųpį Juozapą 
ir jo žmoną, Tillįė, podukrę 
KTeofą, jos Vyrą Leoną ir vai
kučius Ronaldą ir Ųois* U 

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

. taip ji nukerta žmogaus gy
vybės sįųlą? Atėmė ji iŠ musų 
tarpo įpylimų vVrą ir tėvelį, 
žpdžjais negalime išreikšti 
skausmo, kuris drasko mums 
širdis, tyįes Tave, inusų bran
gusis vyre ir tėveli, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jb.u 

: nebesiigrįši, bet mes ahksčiaus 
ar vėliaus pąs Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
■ Mo.tęriš, $Hiųjs, Posūnis,

: i

JUODŽEMIS, yardais arį?a veži
mais, sp.ęcialė žeme — “hųmųs” — 
25p ųž- bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai šurpąišysjt s.u moliu ajr smė
linga žeme (įd gelių, baksų ir. kviet- 
kynm Pristąfom įtik South sidėj. 
OŲ^RLĖS ■ GA WS, 0100. s. State 
Street. Tel. Weptwrth 7942.

ttr'iapdąi.-Ųaniifei

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis katedžiųs; pusryčiams kamba
rys; furneso apšildymas; gaidžius.

212.6 So. Turner Avė.
PARSIDUODA lofas pigiai. 25x125 

nėdas; 85th ir Marsniield; 3-cįas nuo 
kampo — ąrbą mainysiu 3244 W.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; „inŠių* 
riname namus, rakandus ir aąto^ 
Mobilius. Taipgj turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
įgepųs bąrgepns; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui ųriėjus krei
pkitės

4681 SO, ASL^.VND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J J* Grįsh

111 S t., Ęeverly 0223. Dabar
PARSIDUODA pačioj širdy Mar- 

,500.00;

$25,lipą ^aųjų Rakandų Pardavimui 
N.emątytpmiš kainomis — Prieina- 

mpm,i?s i^ygųųijs.
$1,00 Importuoti ir Amerikoniški 

f kaurai ....... ...?,?.„: $15—$20—$25
$15() Amer. Orient kaupai $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-—Nedelioi iki 5 v. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
' 5746 So. Ashland Avė. '' • 1 * • A

PARDAVIMUI parlor setas ir ra- 
; dipi. 4133 So. Sacramęnto Avenue, 

F 2-ros lubos.

quette Parko:
10; flatų naujas, kampas, $22 

cash reikia $7,Q00.Q0. .
2 flątų po 4 kambarius, medinis 

$2,750?00; ęash reikia $50.0..00
6 kambarių įpurinis buhgah>w, 

$4,590.06; keturflatis, PO 4 ir 5 kam
barius, kampinis, $il,QO,O.Q0. .

3 flatų marinis po 6 kambarius, 3 
karų mųrįnis gąradžius, $10,000.00; 
cash ręilda $2?p0fh00.

6 flatų $16^()0.()0. Pirk šį namą 
su grųsęrįo bizniu, nereikės rūpin
tis su darbu — labai piguti.

Brightųn Rarkę grąžus mųrinis. į
7 kąinbariąi. apŠildęmas; gražus 
beismentąs? Kainą $6Qpp.OO.

Teisingas patarnavimas^ 
KAZYS URNIKA8 i.

4708 So* Western Ave'.i

PĄRP4VIMŲI NAMAS, muripis, 
2 flatų po 6 kambarius, labai pigiai 
Duosiu morgiČlų, jeigu reikz^ 

3243 Sauth Emei’ald Avė.
1-mos "lubos

Mi

PARDUOTI
P4.ŲAR3INKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ
GABS1NIMUS
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaįtfoa 
prieinamos. Ųfc pąkart#g? 
mus duodame gerų nuo
laidą.
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Šiandien iškilmingai laidojama Marie 
Kvietkauskienė

ni metai atgal. Marie Kvietkau
skienė paėjo iš Balbieriškio 
miesto, Marijampolės apskr. 
Bet jos mirtis įnešė didelį liū
dėsi į plačią jos giminę. Liūdi 
šiandien dukters ir sūnus ir 
vienkart rūpinasi mylimai savo 
motinai įspūdingą paskutinį pa- 

I tarnavimą suteikti.
Kūnas bus išlydėtas į Tautiškas 

Kapines
Laidotuvėmis rūpinasi visa 

šeima, o daugiausiai p. D. Ku
raitis. Ponai Kuraičiai populia
rus žmonės. Patsai gi p. Ku
raitis skaitančiąja! visuomenei 
yra gerai žinomas savo vyku
siais straipsniais apie keliones 
po Lietuvą ir kitas Europos 
šalis. Tad nėra abejonės, kad ir 
šiose laidotuvėse- dalyvaus ne 
Vien giminės, draugai, bet su
važiuos daug ir šiaip palydovų.

Kūnas pašarvotas p. Kurai
čių namuose, 3228 So. Union 
Avė. Iš čia 2 valandą po pietų 
bus nulydėtas į Tautiškas Ka-

Laidotuvių iškilmės prasidės 
2 vai. p. p.

Trečiadienį, 3-čią valandą po 
pietų, persiskyrė su šiuo pa
sauliu Marie Kvietkauskienė, 
p-ios Dėlios Kuraitienes ir p-ios 
Julijos BagaviČienės motina.

Velionė Mat i e Kvietkauskienė 
be šių dviejų jau ištekėjusių 
dukterų paliko dar dvi netekė
jusias, būtent: Marie ir Fran
cus ir keturius sūnūs: Simoną, 
Kazimierą, Joną ir Juozą. Ji iš
auklėjo ne 'tik skaitlingą, bet 
ir pavyzdingą šeimą. Bet di
džiausia motinos laimė yra ma
tyti savo vaikus vedant gražų, 
kilnų gyvenimą. Tekios tad lai
mės susilaukė ir velionė Kviet- 
kauškįęnė. >.
Atvyko i Ameriką prieš 46 m.

Marie Kvietkauskienė atvyko 
i Ameriką prieš 40 metų tada 
žinoma kaipo Marie Abroma
vičiūtė, ir apsigyveno Ledford,’ 
Illinois. Tūlą laiką ji gyveno 
Zeigler, Ilk, o prieš 3 metus at
vyko Chicagon. Jos vyras Vin
cas Kvietkauskas

pines. Teko patirti, kad išlydint 
iš namų ir prie kapo bus gra-j 

mirė septy- žus, iškilmingas laidotuvių pro-

Laidotuvėse dalyvaus aprašymui paties velionies kaip 
asmens, taipgi Įvykstančias jo 
laidotuves, o be to dar “Nau-

gramas. 
ir sūnus: Simonas ir Kazimie
ras su žmona, kurie atvyksta 
iš Zeigler, III., o taip pat ir ki
tos giminės iš kitų kolonijų.

Molina vaikams miela ir 
brangi. Ji rūpinosi išauklėti tin
kamai savo vaikučius, o dabar 
atsilygindami, jie stengiasi su
teikti jai prideramą paskutini 
sudie. — Frank Bulaw.

I f

'___ ■1 .. ' . e

Praną Jurėną
c c

palaidojus
Apie velionį Praną Jurėną, 

kaipo apie kilnios sielos žmo
gų, taipgi jo gausingas laido
tuvės buvo gana vaizdžiai ap
rašyta “Naujienose”. Dabar čia 
priminsiu apie tą gausingą bū
rį velionio Prano Jurėno ir pp. 
Švagdžių draugų, kurie ačiū jų 
pastangoms šias laidotuves pa
darė tokiomis skaitlingomis ir 
iškilmingomis, kokios jos iš 
tikrųjų buvo.

Man pasikalbėjus su pp. Ona 
ir Mykolu švagdžiais, (ai yra 
velionio Jurėno seserimi ir švo- 
geriu, jie pareiškė gilią padė
ką už taip nusisekusias laidotu
ves “Naujienoms”, kurios ne- 
paskundė vietos savo špaltose 

j jenos” parūpino kalbėtoją.
Taipgi pp. š’vagzdžiai reiškia 

padėką kalbėtojams M. J. Li
leikiui ir V. Ambrose, kurie 
gražiai apibudino velionies Pra
no Jurėno gyvenimą ir darbuo
tę, taipgi dainininkui St. Rim
kui už jausmingas dainas. La
bai daug mums suteikė malo
numo, sako pp. švagzdžiai, tai 
didelis būrys širdingų draugų, 
kurie prisiuntė pintines gėlių 
kaipo žymę gil’os užuojautos, o 
kartu ir pagarbos velioniui Pra
nui Jurėnui. Vardai asmenų, 
kurie prisiuntė gėles, yra šie: 
Laučiskiai, Matekoniai, Juo- 
džiunai, Budrienė, Medeniai, 
Budriai, švagzdienė, čiapliam, 
Vilkam, Bekeriaim. Lovikui, Ku-v 
piškenų Kultūros Draugija ir 
Chicagos Lietuvių Draugija.

Pp. Ona ir Mykolas švag- 
zdžiai taipgi reiškia padėką lai
dotuvių direktoriui Philips už 
gerą patarnavimą ir Chicagos 
Lietuvių Draugijai Už grabue- 
šius.

Dar pp. švagzdžiai išsireiškė, 
kad esą nusitarę velionio Pra
no Jurėno atminimui pastatyti 
gražų paminklą. —N-nas.

Šiąnakt Pavarykite 
Laikrodžius

Šiąnakt, 12 valandą, 
Chicagoj prasidės “Die
nos Šviesos Taupymo” 
laikas — Daylight Sav- 
ing Time.

Eidami gulti, nepa
mirškite pavaryti laik
rodžius vieną valandą 
pirmyn.

Iš muzikantų L. Beno 
veiklos

Dalyvauja Gegužes Pirmos 
apvaikščiojime

BRIDGEPORT. — Balandžio 
() buvo atsilankęs p. Abekas 
tikslu pasamdyti muzikantus 
Gegužės Pirmos ap vaikščioji
mui griežti.

L. Beno yra tokia tvarka, 
kad laiką ir praktiką paskiria 
beno dirigemtas. Jis vyriausias 
viršininkas, jam priklauso ir 
darbų apėmimas. Bet tą vaka
rą buvo beno susirinkimas, to
dėl p. Keturakis ir tą klausimą 

padavė susirinkimui išspręsti.
Nutarimas buvo teigiamas.
Reiškia, dalyvausime Gegužės.
Pirmos apvaikščiojime.

Visi muzikantai atvykite į 
praktiką

Antradienį, balandžio 27 bus 
visų muzikantų praktika. Todėl 
būtinai visi susirinkite. Paskui. 
Rengimo komisija yra pranešu
si, kad yra rengiamas išvažia
vimas į Big Tree p. Mikniaus 
daržą. Išvažiavimas įvyks gegu
žės 9 d. Bus gera muzika šo
kiams, programas, valgymo ir 
gėrimo, o gulėti — reikės na
mon parvažiuoti. Komisija įga
liota duoti apmokamą skelb'mą 
laikraščiui. ,

Baudžia narius už šmeižtus
Kad ir nubaudė L. Benas sa

vo narius apšmeižusius W. F. 
Lietuvių Dienos kom. pirminin
ką adv. Kleofą Jurgelionį, to, 
manau, nėra gana, — turėtų L. 
B. tą šmeižtą, atšaukti ir atsi
prašyti. Juk visiems yra žino
ma, kad incidentas įvyko dėl 
vienos ypatos užpykimo ir ki
tiems neapsižiurėjus. —J. L. G.

Garsinkite “N-nose”

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

[ APDRAUDA 1
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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.

Morganas Nemėgsta Fotografų - “Česnakų Armija”
ik - - - - - — ■ I - - ■ — — -------- . ■ ................... ■ .............................. — .......................i n i . .................... - U iii ■ ■ ■ ' . i m ■i n-' i — ■■■— ' - 1 ' ■ ———— i - '

NEMĖGSTA FOTOGRAFŲ — Turtuolio J. P. Morga
no asmeninis sargas, kuris drožė laikraščio fotografui 
į veidą, kai tasai bandė nutraukti Morgano fotografiją. 
Šis sargo paveikslas*trauktas prie laivo Queen Mary, ku
riuo turtuolis išvyko į karaliaus vainikavimą.

Naujienų-Acme Photo
Naujienų-Acme Photo

KARALIENĖS SVITOJ.

ŽIEDŲ KARALAITĖ — Alice Merson, 22 melų, iš 
South Haven, Michigan, kuri buvo išrinkta Michigan 
valstijos “Žiedų” Karalaite. Ji dalyvaus iškilmėse, ku
rios įvyks Benton Harbore, nuo gegužės 2 iki 9. Blondi
nė, rudos akys, sveria 125 svarus.

Naujienų-Acme Photo

RUOŠIASI VAINIKAVIMUI — Londono policija už
sivilko speciales uniformas karaliaus Jurgio VI vainika
vimo iškilmėms. Nenorėdami, kad arkliai imtų baidy
tis laike iškilmių, raiteliai juos pratina prie visokių žmo
nų. Naujienų-AcmePhoto

RYTŲ VALDOVAS. —

—Lady E. Paget, susilaukė 
didelės garbės... Ji neš 
Anglijos karalienės suk
neles uodegą vainikavimo 
iškilmėse.

“DIEVAS” KALĖJIME — Šaitanas Pahango teritori- 
New Yorko juodveidžių jps, Malajų salose, kuris 
“dievas” Father Devine, važiuoja po Europą susipa* 
kuris atsidūrė -kalėjime. žindamas su baltveidžių ci- 

Naujienų-Acme Photo vilizacija.
■ u '

UNIJŲ PRIEŠAS — Automobilių magnatas ir uni
jų priešininkas Henry Ford (kairėj) žiuri į senovinius 
šokius Ways, Ga., kur jis statosi dirbtuvę gaminti dalis 
automobiliams. ....v(( jųn.c

CIRKE — Alice Vilią 21 
metų šokėja, duktė Meksi
kos banditų vado Panelio 
Vilią, kuri dabar gastro
liuoja su cirku Chicagoje.

Naujienų-Acme Photo
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MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

BOSTONO MUZIEJUS ĮSIGIJO RIMŠOS 
“LIETUVOS ARTOJ A”

Garsus Lietuvoj skulptorius, Petras Rim
ša, savo garsų kurinį paliks amerikiečiams 

sukėlimu 
skulpto- 

“Lietuvos

Kone vi-
reikšmingą

kad šitas 
muziejus,

muziejaus susidomė- 
pasirinkimas musų 

Petro Rimšos, skulp-

Naujos mados šio pavasario suknelė su kepu, kurią 
parodo mūviu aktorė Gloria Stuart. .

Part Two

24 d., 1937

P RISIT A h
No. 97

sai tinka. Tai parodo ir jo rašto 
tonas.

p. žalpis, 
kultūros”va labai laiminga mintis: ,

—Broliai! — prabilo jis. •— 
Musų tarpe yrą asmuo, kuris 
tikrai galės 'visus reikalus Ru
sijoje sutvarkyti. Jį jus gerai 
pažįstate. Savo laiku jis žydų 
tautą iš Egipto nevalios išlais
vino ir net juros vandenį per
skyrė, tai, nėra abejonės, kad 
ir Rusijoje jis tvarką padarys. 
Dabar jus žinote, apie ką aš 
kalbu. Taip, reikia siųsti j Rusi
ją Maižiešių.

Visi apsidžiaugė ir nuspren
dė, kad visa viltis Maižiešiuje, 
—tik jis vienas gali savo kole
gas iš čekos išlaisvinti ir iš vi
so Rusijoje tvarką padaryti.

. . štai su didžiausiomis 
mčmis paisunčiamas j 
Maižiešius. L

Dangaus i gyventojai 
giasi ir laukia linksmų

Ir po ilgo laukimo gauna to
kią žinią: • į /

—živ i zdrov... Komissar Pet- 
rov (Sveikas ir gyvas... Komi
saras Petrovas).

Vadinasi, Moižės ne kvailo 
butą.

Nuvyko į Rusiją, apsidairė ir 
prisitaikė prie aplinkybių.

O kai^ prisitaikė, tai iš Moi- 
žės išsirituliavo į komisarą Pe
trovą... - .

bolševikiš

Taip plūstis, kaip 
gali tik “arkliškos 
žmonės... '

P-as žalpis visais
kais dievais bažijasi, kad jis te
bėra laisvas ir trockizmo liga 
neserga ir nemano sirgti. Todėl 
Strazdas esiįs ir šiokis ir dar 
kitokis, kad jis savo “Naujoje 
Gadynėje” pranešęs apie jei* 
Žalpio, areštavimą dėl trockiz-*' 
mo.

žodžiu, p. Žalpis amerikie“ 
Čiams praneša linksmą naujie
ną, kad jis sugebėjo prie stalir 
niškos politikos prisitaikyti, ir 
su juo dabar viskas tvarkoje.*’ »«

Taip sakant, dabar visi žino
kite, kad... •••

“živ i zdorov... komissar Žal
pov.”

Taip, žalpis ir gyvas ir svei
kas tebėra, ir drauge su kitais 
satrapais dainuoja apie Staliną:* » 

“Tvoji vzory—naši Vzory, 
'vožd rodnoi;

Tvoji dumy—naši dumy 
do odnoi”...

(Tavo žvilgsniai-musų žvil
gsniai, tikrasis vade; tavo du
rnos—musų durnos iki vienai...)

—Auguras.

(ži’v i zdorov... komisar 
žalpov”)

i • ’ •

Tai buvo tais laikais, kada
I • 

dar gyveno Leninas, o Trockis 
raudonajai armijai tebevadova
vo.

Tais gerais laikais visi musų 
ščyrieji komunistai Trockį su 
tokiu pat dideliu entuziazjnu 
garbino, šlovino ir į padanges 
kėlė, su kokiu * jie šiandien jį 
niekina', purvina ir su j uodą že
me maišo. * i

Anais laikais viso pasaulio 
komunistų vadai nesiriejo, kaip 
katės maiše. Jie turėjo dar ben
drą kalbą, šiaip taip galėjo su
siklausyti. Leninas, mokėjo juos 
sutaikyti, jų nesusipratimus iš
lyginti.

Tokie tai buvo laikai.
Bet kaip tik tais laikais siau

tė pikčiausios rųšies kariškas 
komunizmas. Vadai vienas kito 
nestatė prie sienos, kaip jie tai 
daro dabar, bet užtai jie be jo
kio pasigailėjimo naikino ir 
šaudė £uos, kurių rankos buvo 
baltos, o kojos pro batų padus 
dar nebuvo išlindusios. Visi tie 
juk buvo buržujai ir pikčiausi 
pasaulio proletariato priešai.

Kraujas liejosi latakais. Bur
žujai buvo naikinami tarsi ko
kie prūsokai: kas pasipainiojo 
komisarui ant tako, tas ir buvo 
siunčiamas pas Abraomą.

Per kelis metus siautė sker
dynes. Skerdikas Dzeržinskis su 
savo čekos agentais dirbo suši
lę, — vis naikino buržujus ir re
voliucijos priešus.

Pagaliau žudomų j ų skaičius 
pasidarė toks didelis, jog, kaip 
byloja "vienas/ anekdotas, susi
rūpino pats dangus. Mat, kan
didatų įsigauti .į dangų atsirado 
tiek daug, jog prie dangaus var
tų atsirado didžiausia minia.

Štai visi pranašai ir visi dan
gaus gyventojai susirenka pa
sibarti svarbiais reikalais: L__
daryti su bolševikų kuriamu ro
jum ? '

Ilgai tarėsi, ilgai galvojo, il
gai ginčijosi.

O rezultatas buvo toks: rei
kia į Rusiją nusiųsti pa'siunti- 
nį, kad jis ten viską tinkamai 
ištirtų, o paskui, grįžęs, tinka
mą raportą išduotų.

Visi nusprendė, kad tokiai mi
sijai geriausiai tinka pranašas 
Lukošius.

■Tarė ir nutarė, kad Lukošius 
turi į Rusiją vykti ir viską ten 
ištirti.

Ir išvyko.
Praėjo vienas 

kitas, — niekur
Jokios žinios, 

mo.
Vadinasi, kaip kariškas žar

gonas sako, “dingo be žinios.”
Kada danguje jau labai buvo 

susirūpinta dėl pasiuntinio liki
mo, tai, pagaliau, pro budrią 
ž'vąlgybininkų cenzūrą prasprū
do toks pranešimas:

—Sižu v čeką... Prorok Luką 
(Sėdžiu čeko j e... pranašas Lu
košius) .

Danguje vėl kilo didžiausias 
bruzdėjimas. Vėl pasitarimai, 
susirinkimai ir mitingai;

Nutarė, kad pranašas Elijo 
šius (“Ilija”) turi su savo ra
tais važiuoti ir savo kolegą va
duoti.

Išsirengė, išvažiavo.
Ir vėl ta pati bėda: jokios• • ' / * ■* mos, jokio pranėšimo.
Tik po kelių mėnesių dangų 

pasiekė tokio turinio laiškelis:
—Sižu i ja... Prorok Ilija. 

(Vadinasi, sėdžiu ir aš čekoje... 
pranašas Elijo’šius).

Tai buvo toks smūgis, kuris 
tiesiog apglušino dangaus gy
ventojus. Kai jie atsipeikėjo, 
tai per ilgą laiką nieko negalė
jo sugalvoti.

Bet štai vienam atėjo į gal-

iškil- 
Rusiją

jis pasiėmė rūpintis 
fondo apmokėjimui 
riaus honoraro už 
Artoją”.

Dalykas yra toks.
si muziejai neturi savo fondų 

‘pirkimui naujų meno kolekci
jų. Tokias kolekcijas papras
tai perka turtingi žmonės, me
no mėgėjai arba tam tikros or
ganizacijos, kurios skiria pe
riodines premijas. Iš tokios or
ganizacijos gavęs premiją, me
nininkas savo kurinį palieka 
muziejui. Turtingi meno kolek
toriai mirdami padovanoja sa
vo kolekcijas. Panašiai padarė 
ir p. Melionas, pavesdama^ sa
vo dvidešimties milijonų dole
rių vertės menė kolekciją 
Amerikos valdžiai. Magary
čioms savo lėšomis Washing- 
ton, D. C. budavoja muziejų 
už pcnkioliką milijonų dole
rių.

Taip yra ir su pono Rimšos 
“Lietuvos Arto jum”. Skulpto
riui reikės apmokėti už jo dar
bą ir nuliejimą kurinio į bron
zą, kuris nemažai kainavo, ši
tas išlaidas turės padengti pa
tys lietuviai, šituo reikalu jau 
dirba buvęs p. Rimšos parodos 
komitetas ir 
tuviai.

- Kai Petras 
rodą turėjo 
Metropolitan 
sija, apžiūrėjusi skulptoriaus 
parodą, pareiškė . norinti / pirkti 
vieną iš trijų jo/ kurinių; t ,Bū
tent: “Lietuvos Artoją”, “Die
na ir Naktis” ir “Satyras . su* 
Pelėda”. Tačiaus /pačiam ?skulpr 
toriui su kita paroda išvykūs 
kitan miestan, reikalas; tuo Jir 
užsibaigė. Parodos ■ komitetas 
šiuo reikalu nieko negalėjo ne
veikti . Reikalui perėj us į' vi
suomenes, rankas, suprantama, 
ne visuomet sekasi. , L ?•

Šita nepaprasta proga, “Me
no žinių” vedėjas sveikina ko-

Iš patikimų šaltinių teko pa
tirti, kad skulptoriaus Petro 
Rimšos garsųjį “Lietuvos Ar
toją” perėmė Bostono Fine 
Arts Muziejus, kaipo geriausj, 
tobulai menišką ir 
skulptūros kurinį.

Reikia atsiminti, 
didelis ir garsus
kaip Boston Museum of Fine 
Arts, kuris jau turi surinkęs 
už milijonų-milijonus dolerių 
brangaus meno, bet kokio me- 

. niško darbo nė už-dyką nepri
ima. Jis renka tiktai geriausią 
senųjų pasaulio garsenybių ir 
naujai iškilusių meno pažibų 
kūrybą.

Šitoks 
j imas ir 
tautiečio,
turą, parodė didelį moralį lai
mėjimą lietuviams ir kartu pa
čiai Lietuvai.

Iš dvidešimt penkių Ameri
kos meno muziejų iki šiol dar 
nė vienas jų neturėjo lietuvio 
kurinio. Bet nuo šio karto, at
silankę į Bostono Museum of 
Fine Arts muziejų, rasime tą 
taip musų širdžiai artimą me
no kurinį — “Lietuvos Arto
ju” 
syta
— by Petras’ Rimša 
uanian”. < •

Ar negražu bite matyti. sa
vo tautiečio kūrybą _• ir skaity
ti jo .vardą Amerikos, muzieju
je? Jis ten amžinai' stovės tarp 
kitų garsių klasikos skulptū
ros kurinių; amžinai žmonės 
lankysis ir minės Lietuvos var
dą, Lietuva bus - priskirta1 prie 
kultūringų j ų tautų / sąrašo. 
Daug‘dar didesnių už Lietu
vą tautų šitame muziejuje ne
turi savo vardo įamžinusios.

Prie šito kilnaus ir garbingo 
darbo, daug prisidėjo Bostono 
Lietuvių Rimšos parodos ren
gimo Komitetas. Didžiausias 
nuopelnas jam priklauso, kad legą Petrą Rimšą.

Ant pedestalo ..bus užra- 
“LIETUVOS ARTOJAS 

, — Liti i-

kiti Bostono lie-

Rimša savo pa- 
New Yorke, tai 
muziejaus komi*

butų galima šimtus pavyzdžių 
duoti iš pavrišiaus gražiai iš
rodančių daiktų, tačiau nesvar
bu. . • ■

Paviršutiniai padarytas gra
žumas, yra artizmas, 9 ne tik
ras menas. Masinės produkci- 

gražu
mas dėl jo vienodumo, su ku
riuo visur tenka susidurti, 
greitai nusibosta. Jeigu nebū
tų mainomi styliai ir išvaizda, 
tai tulus produktus toliau ne
būtų galima parduoti. Tokia 
jau komercijos mada, kad mai
nyti stylius. Tai smulkus daly
kai, bet daug reiškia, kurie ak
stiną gafhintojus ir pagauna 

• pirkėjų ir vartotojų ūpą. 
■' • . ■ • . 

Rankų darbas visuomet bu- 
■ vo retenybė, štai, kad ir pa- 
, veiksle parodyta pora lietuvis-, 

kų pančiakaičių, visu kuo ski- 
. riasi nuo mašinomis padarytų, 

nors ir gražiausių pančiakų. 
Fabrikas niekuomet neišaus 
pančiakos toje vietoje, kuri 
hnna bate, su pagražinimais, 

unkais. Fabrikantas, nema- 
i reikalo tai daryti, nes “ten 
simato”. Pagražina apie rie- 
3, bet ne bate. Mezgėjas ši- 

pančiakų turėjo kitą ■ tik- 
— gražumą, estetikos sko- 

• o ne pelno, šitokiąs pan
kas ir parodon burtųne gė- 
padėti.

Tai vis lietuviško skonio, tie
siško sumanumo vaisius.
ie to dar ir lietuviški ras-

džiau- 
žinių.

Waukegan, III.

Vienas rašytojas kartą pa
sakė: “Jeigu nebūtų meno ir 
dailės, tai industrija butų žiau
ri ir barbariška.” Visokis in
dustrijos produktas , musų lai
kais yra bandoma padaryti, 
kad jis butų ne tik dailus, ma
lonus, bet ir parankus. Tačiau 
tas yra daroma • su rezervu, 
žiūrint į produkto pardavimo 
kainą. Technika išmokino žmo-

nes padaryti daiktus pigiai, 
greitai ir kad išrodytų gražiai. 
Didžiausias dėmelis ir atsar
gumas vartojamas, kad tik 
parduodama prekė išrodytų 
gražiai. Net ir gražiai atrodąs 
maistas, nevisuomet turi gerą 
skonį. Kad tik gražiai išrody
tų! Automobiliai dabar gražiai 
'išrodo, bet jie nėra tiek stip
rus, kaip seniau būdavo.- Čia

Amerikos Valdžia 
Renka Senienas

I. • * \ • • ' ■ v 7.
U—----------- -------------- —

Amerikoj federalė valdžia 
savo skyriams, WPA Art Pro- 
ject, pavedė rinkti visokias Se
nienas./ Būtent: medžio drožL 
nėjimus, stovylaitės, senas 
krautuvių iškabas (signs), mai- 
nierių stovylaitės, tavernose ir 
skelbimų tikslais vartoj arpus 
groteskiniu^ balyonus. Ypatin
gai valdžia norėtų gauti seniau 
Chicagoj plačiai vartotų indio- 
nų stovylas, kurias Ilannah 
and Hogg cigarų kompanija 
prie krautuvių laikydavo lau
ke. Taipgi valdžia renka viso
kias rankų darbo geležies lie
kanas, senus puodus, audimus, 
rankom siuvinėtus audeklus, 
muzikos instrumentus, rankom 
dirbtus laivelius, etc.

Visi šitie daiktai turi būt 
Amerikos dvasioj padaryti ar
ba turį kokią nors istorine 
vertę1.

Chicagos skyrius, į kurį dėl 
smulkmenų galima kreiptis se
kančiu antrašu: Fedėral Art 
Project, 433 East Erie St., H. 
Crosby, vedėjas.

Tas anekdotas man prisimi
nė paskaičius labai smarkų P. 
žalpio raštą “Laisvėje.”

Kaip žinote, p. žalpis nuva
žiavęs į Rusiją pradėjo eiti kul
tūros inspektoriaus pareigas.

Kokią “kultūrą” jis prižiūrė
jo, — iki šiol neturėjau progos 
patirti. Iš viso sunku suprasti, 
kaip visai menko išsilavinimo ir 
menkos kultūros žmogus, gali 
kultūros reikalais rūpintis. Va
dinasi, rūpintis lokiais reika
lais, apie kuriuos jis nieko ne-

Waukegan Liuosybės Choro 
parengimas

kas | išmano.

mėnuo, praėjo 
nieko.
jokio praneši-

landžio29 d. bus įdo
mi paskaita Daįlės

Muziejuje 1

Ateinantį ketvirtadienį, Ųąl. 
d. kai 6:30 vai. vak. Dai-.

i Muziejaus Fiillertčn salėje 
įvyks įdomi paskaita, temoje 
VSeeing American Collections 
First”. Bus rodomi paveikslai 
iš Bostono muziejaus x (The 
'Boston Museum of Fine Arts). 
Skaitys p-lė Helen Parker.

Įžanga dykai.

“Naujienų” Piknikus
GEGUŽĖS 23, 1937 M.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar 'žinai, kodėl vieni j j gj- 

<ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

Net kunigai pajkislepę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį j pankas 
paimt. •

“Keleivi’* žmones mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir Apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

/ Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pąmękinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Rainuoja tik $2.00 metams.

Adresas .toks:

“KELEIVIS”
253 Broadwayj
SO. BOSTON, MAS6.

Tačiau kultūra kultūrai nely
gu. Pavyzdžiui, dabar kalbama 
aipe “kiaulių kultūrą,” “javų 
kultūrą,” “arklių kultūrą” ir tt. 
Tai reiškia, kad gerinama kiau
lės, javai, arkliai ir kiti daly
kai.

Kiek man žinoma, p. žalpis 
dar caro armijoje buvo savo rū
šies “kanovala,” atseit, rūpino
si arklių sveikata. ,

Jeigu • ji ir ^bolševikai pasky
rė rūpintis “arkliška kultūra,” 
tai aš užsičiaupiu ir daugiau 
nieko nesakau.

Tokia kultūra rūpinais jis vi-

Waukegano Liuosybės Cho
ras. rengia teatrą ir koncertą, 
sekmadienį, gegužes 2 (May 
2 d; 1937 m.), Liuosybės Sve
tainėj (Liberty Hali R 8-tos ir 
Adams gatvių, Waukegan, 
Illinois. Svetainė atsidarys nuo 
6-tos valandos vakaro; lošimas 
prasidės 7:30. Po teatro ir kon
certo grieš šokiams puiki mu
zika. Įžanga visam vakarui tik 
.35 centai.
, šis juokingas veikalas “Dai
na be galo” tikrai palinksmins 
visus, kurie 
certas įvyks 
kalo lošimo.

Liuosybės 
vyste Verną

atsilankys. Kon- 
titoj po šio vei-

Choras po vado- 
Dauderienės sun

kiai darbuojasi dėl šio paren
gimo ir 'kviečia visus Wauke- 
gano ir apylinkės lietuvius at
silankyt.

“NAUJIENŲ”

GEGUŽĖS 23, 1937 M 
CALUMET GROVE

HUNAS
BANKINIS
PATARNAVIMAS
ČEKIŲ SĄSKAITOS 

.TAUPYMAS
UŽSIENIŲ SKYRIUS s 
LAIVAKORČIŲ BIURAS 
TRUST
DEPARTAMENTAS

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

LIVE STOCK NATIOAL
4150

i

fr -

SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
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Makalų Šeimyna

011

Baronas

avė

Roosevelt Furniture Co

NORGE
JADVYGA GRICAITĖ

Juos galima gauti nuo visų 
choro narių ir sekamose vieto-

radio 
ir ten

Bilietai Operai 
“MEILĖS 
ELEKSYRAS’’

— Aldona Makalai^
■ . f * * * ■*- " - - 3; .

. t

kala i perėjo į BiMriko 
valahdą stotyje W.CFL, 
buvo iki šiol.

Kultūros
Lietuvių 

mėnesinis

Geresne darbo rūšis ir 
nuolat darbe.

tik palelefontiokit

jau tuTėjo 
Dvi scenos 
lės dramos 
gi pakalai 
fšspauzdinui 
knyga su viršum 1000 
Pių.

kur 
intunyti”

Battlę Creek, Mięhigan

Skalbimo Mašinos
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

10 METŲ 
GARANTIJA

Laisvamanių Etinės Kultur< 
Dr-ja rengia balių

Balansas Lengvais 
Mėnesiniais Išmokėjimais

BARBARA B. BROOKS 
Home Economics Department

Reliogg Company

Matyt, kas nors negerai, 
reikia teisinti

Kiekvienas susirinkimas 
su programų

Su šituo epizodu pasibaigė ir 
šio sezono Makalų vaidinimas 
Budriko radio valandoj iš di
delės stoties WCFL,

Šio (penkto) sezono vaidinimas jau 
pasibaigė

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GARFIELD PARK. — Gar- 
field Parke didelio lietuvių vei
kimo nėra. Nėra ir vargu ar 
gali būti dėk Šių dviejų priežas
čių, būtent: neperdaug gyven
tojų ir tie patys plačioj apylin
kėje gyvena išsimėtę. Prieš po
ras mėnesių susitvėrė ir Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gija. Ji jau nusitarė surengti 
pavasarinį balių gegužės 15 d., 
2242 W. 23 PI.

Iš Garfield Parko
Apylinkės

Bandykit šį ekonomišką patarnavimą.
išplautas ir sulankstytas

Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams 
-m a, .vi! •’ . • TT1> TT>1 :___ ' „IJ *

Kiekvienas šmotas . gerai 
— ųjrosinimui.

on- 
buvo 

kūrinys.

Musu kainos neaukštesnės kaip kitų, 
teisingos kainos užlaiko mus

Pabandymas įtikins jus

etvergais ir Pėtnyčiomis 
sv. už

Pirmadieniais ir Antradieniais
dampwash J© XV,

Pas sekr.
CANal 8500

Pręgress Furniture Com
pany, 322? South Halsted st.

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

Pas Walter Neffą, 2435 So 
Leavitt Street.

Pirkitės bilietus iš anksto 
Visos vietos rezervifotos.

— Rengėjai.

- 2 ak- 
, balan- 
Theatre, 

Rauta uskąitės, Monfoe ir Michigan avenūe 
Bronė TverijOnaitė, Vanda Mic- (užpakalyje Art Institute)', 
kevičiutė, ir nemažai kitų. Stato Chicagos Lietuvių cho-

Makalų drama iki šiandien raš “Pirmyn”.)

GENERAL BUILDING CONTRACTORS
6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

vo, sakydamas: “Čia niekas 
daugiau, kaip advokatų pasi- 
garsinimas ir pinigų viliojimas. 
Nereikia kreipti domės.” O da
bar “besarmatis” rašo ir kalti
na' visų svietų dėl pirmininko 
“žioplumo”, kai jau turi pasi- 
mokėti $22.50 iš kliubo iždo.

Z

J. J. Pranckas.

Nepraeis daug laiko ir visos 
draugijos prisidės

Susirinkimui vaizdžią ir nuo
seklią kalbą pasakė Dr. Mont- 
vidas. Bet, mano įsitikinimu, 
nepraeis daug laiko iki visos 
draugijos prisidės prie Chica- 
gos Lietuvių Draugijos. Tai bu
tų tikrai protingai padaryta. 
Tada iš kelių mažų turėsime 
vieną didelę draugiją. —D.

Ciceros Kultūros 
Draugija Skinasi 

nuo Kitų Dr-jų

Vaišinti svečius jokiai jaunai 
mergaitė! nėra per anksti. Kai ku
rios iš mųsų gali būti įgi'mųąjos 
kaip malonios špiriįįniūkžs, bet dau
guma žmonių tūri praktikuoti ne
mažai, pfrm ne£u jie vaišins Sve
čius gražiai. Motinos tūrėtų pratin
ti savo’ dukteris šioms šočialėins 
pareigoms, leisdamos joms dažnai 
pasikviesti savo draugęš arbatėlėms 
arba atsivėši’nimąms darželiuose il
gais vasaros popiečiai^.

' ' . 1 ■" ■ '■ • • •

Svarbų, kad šie parengipiąi butų 
neformalus. Vaikai taip greitąjį ima 
varžytis, jeigu dąūg suaugusiųjų 
randasi aplinkui arba jei partasu yra 
perdaug j padengimą. Jie tuH pri
prasti žiūrėti į pares, kąip *• į laiką, 
kūrį gali maloniai praleisti su drau
gingais žmonėmis, ažųot skaityti’jas 
suvaržytais,. ceremoriihgais įvykiais.

Jeigu duktė yra jaunesne nei 
dešimties metų, tai motina veikiau
sia turės suplanuoti ir 
teis viešnioms . užkandžių ’jyf VČsi- 
napčių' gerintų. 'Bet jeigu jau mer
gaitė pasiekė dešimtį metų, tai bus 
jai nemąžū! smagumo pačiai daryti 
savo planavimą, rnotinąi tik sutei
kiant mažą pagelbą patarnavime. 
Neprivalu ruošti nieko painaus ir 
didingo, nes toks parengimas sunai
kins visą jaunos šeimininkės Sma
gumą. Ji neprivalo jausti, kad Ši 
jos pate skyriasi kuo nors nuo lu
tų įvykių, kuriuose ji pati kartu su 
Judy valgė šviežias rukštienas, pa
skintas iš darželio ar obuolius gaū- 
tūs iš motinos virtuvės, savo pik
nike Surengtame kaimyniame tuš
čiame lote. . Visos šio$ priimtuvės 
tUiįi turėti pobūdį impromtų suda
ryto bankiętėlio. Jeigu Šitokie pa- 
rėngimėliai tęsis - iki mergaitė iš
augs, tai ji pąsidarys laiminga ma
gina ir' tikrai reta asmenybe — in- 
domi svečiams ir viešnioms šeimi
ninkė.

Tinkamas vaišėms šitokiais popie
čiais . receptas -paduodama žeipjaų. 
Vaišinkite kaip Buffet ar lėkščių 
styliuj’e. z

“Meilės Eleksyras” - 
tų Opera, sėkm&dienį 
džio 25, Goodman

ir Michigan 
Art

Makalai Chicagos lietuvius 
intrigavo jau suviršum penki 
metai. Jie buvo pradėta vai
dinti “Naujienų” radio valan
doj iš stoties WGES, o valiau 
iš WEDC. Po metų laiko Ma-

CICERO. — įvyko 
Draugijos Chicagos 
Draugijos Skyriaus 
susirinkimas.

Pastebėtina, kad šios draugi
jos susirinkimai yra visuomet 
trumpi, bet tvarkingi, o kas 
svarbiau, kad skiriasi nuo kitų 
draugijų susirinkimų. Visi su
sirinkimai baigiasi su progra
ma.

Maloni Jauna Panelė

Balandžio 17 d. įvyko Gar
field Parko Vyrų ir Moterų Pa
šelpimo Kliubo balius. Balius, 
reikia pasakyti, gerai pavyko. 
BūVo duotas trumpas progra
mas, dalyvaujant Naujosios Ga
dynės chorui. L. Pruseika pasa
kė prakalbėlę.

Gi balandžio 21 d. “Naujie
nose” kas tai rašo apie kliubo 
susirinkimą, teisindamas val
dybą. Matomai, kas nors nege
rai yra, kad bijosi pasirašyti po 
tais teisinimais. Manau, pirmo
je vieloje turėtų dėkuoti “Nau
jienoms” ir adv. Grishui. “Nau
jienose” buvo pranešta ir griež
tai pasakyta, kad pačios drau
gijas turi rūpintis gauti ir iš
pildyti aplikacijas. Kitaip bus 
likviduotos.

«BT

Tas klausimas buvo pakeltas 
susirinkime. Kiek pakalbėjus, 
kliubo pirmininkas užprotesta-

KLEOFAS JURGELONIS, Makalų autorius ir 
‘‘Tėvas Makalas”

Pereitą sekmadienį išsirišo 
dar vienas dramatinis epizo
das Makalų šeimynos gyveni
me. Aldona Makalaitė, daug 
pergyvenusi, daug kentėjusi, 
paglios laimingai ištekėjo Už 
gero lietuvio, Silvestro Grai- 
čio.

Maka 
Paskuti 

metais, nuo ti

skirtumo. Niekas taip netrau
kė lietuvių prie radio, kaip Ma
kalai. Makalų drama visuomet 
taip vystėsi, kad negalima bn- 
vo atsitraukti jos nesekus. Tai 
yra savotiškas didelis drama
tinis kūrinys, pritaikytas per
davimui “orų bangomis”. Kar
tais jis buvo taip realus, kad 
tūkstančiai žmonių, įvairiuose 
namuose, sėdėdami prie fadio, 
jautėsi, kad Savo akimis mato 
laimingus ir nelaimingus įvy
kius Makalų šeimynoj, ir juo
se dalyvauja. Tūkstančiai žmo
nių manė, kad tai jų gyveni
mas parodomas. Kartais aud
ringos, kartais liūdnos ir gi
lios, kartais linksmos ir juo- 

' t > 9kingos scenos reiškėsi ilgoj:,
rodos, nesibaigiancioj eilėj,
kaip mi?sų gyvenimas. Tačiau 
Makalų drama nebuvo tik pa
prasta gyvenimo “kopija”, ar
ba reportavi’mas. Tai buvo pla
ningas ir žavėjantis dailės kū
rinys savotiškame ir visai 
ginaliame stiliuje, 
tarptautinio didumo
Tarp didžiųjų Amerikos radio- 
dramos kurinių Makalai gali 
užimti ne paskutinę vietą.

Makalai betgi nebūtų buvę 
Makalai, kokie jie buvo, jei jie 
butų buvę ne tų artistų at
vaizduoti, kurie jutos vaizdavo. 
Makalų nuolatinis gyvumas tai 
buvo antras Makalų autoriaus 
Kleofo Jurgelionio nuopelnos. 
Mąkalų lošimas ėjo jo priežiū
roj . Jis pats buvo tėvas Maka
las. Jo žmoną Makalienę vaiz
davo viena gabiausių lietuvių 
artisčių, ponia Petronėlė Mille- 
rienė. Ir ji buvo tokia natūra
li Makalienė. Kada nelaimėje 
ji verkė, su ją verkė visi lie
tuviai. Aldondą Makalaitę vaiz
davo p-lė Jadviga Gricaitė. Ji 
Su ta role susigyveno, joj, ga
lima sakyti, išaugo kaipo ar
tistė. Jos balsas, jos tonacija, 
svajingos, linksmos ir . griaud
žios išraiškos Aldonoje, kaip 
jų vaizdavo Gricaitė, ’ pasiekė 
artizmo čiukuro, šie trys ar
tistai, Jurgelionis, Milletriene 
ir Gricaitė buvo didžiausias 
Makalų ramstis. Su- jais lošė 
daug kitų gabių artistų: An
tanas Rutkauskas (kurs išva
žiavo Ispanijon), Stasys Rim
kus, J. Tenze, Stasys Valan
čius, Navera Naglevičaitė, H. 
Pavilionis, Nora Gugiene, AL 
i?oli'3i Rutkauskaitė, K. Liut
kus, panelės

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
Saū gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas'. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų.1 Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. ■Reikale kreipkitės prie

Su kiekvienais metais 
lų audiencija $ųgo 
niais dvejais 
laiko kaip WCĖL stętis vietoj 
1000 wattų pajėgos, įsigijo 
3000. ir tapo viena . didžiųjų 
stočių, Makalai tapo žiųomi ne 
tik Chicago j e, bet ir visur ap- 
iiiikui už 200, 300 ir net už 
1000 myliij nuo Chicagos 
tik lietuviai galėjo “ 
WGFL stoti.

ak ai ai užintrigąvo visus »
patiko visiems

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803, WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

nut meats
kapotu^ aprikotus 
minūčių. Išplakite 

toną ir cukrų gerai. Pridėkite 
O, aprikotų ir pieno. Laikykit 

iki daugumą priedo susisunks i vi
dų. S'uiftaišykrte baking pauderį, so- 
4'ę, druską ir nūtmeg; sukombinuo
kite sū riešutais; pridėkit prie pir- 
fno mišinid, jnaįišydamos iki miltai 
ra nyks. Kepkitė ištepto j petelnėj, 

vaškuota popiėfa padengtų dugnu, 
vidutinio karščio pečiuj (3500 F.)' 

(1ppie 1 valandą ir 10 minučių. Gau
site:: 1 bakaną 4^X9^ colių.

TĖA PUNCH
i cūp‘ sugar 
.6 whole cloVęs 
44 ts^. cinnamon 
3 eupš water 
1 £up orange pekoe tea 
1 no. 2 can phieapple juice 
IV2 cūps orange juice 
% eup' lemdn juice
3 eups water o r ginger ąle

SūniaiŠy^it ‘.cukrų,’ prieskonius ir 
3 puodukus vandeps kartu ir laiky
kit tris minutęs, išsūpkit ir pridėk 
kit arbatos. Atšaldykit ir pradėkite 
vandpnš arba gingėr ale. Papuoš
kit gėrimą plona orandžio riekute 
ir šviežia arba Maračhino vyšnia. 
Pavaišinkite 12.

SUSIPAŽINKIME
Kadangi mums yra reikalinga daugiau vietos, tai persi 

keliam iš senosios vietos adresu 2-151 $0. State S t. j 
2715-25 West47th Street 

, - Telefonas: LAFAYETTE 3621' '
kur atidarom sandėlį naujo ir VARTOTO statybos 

materiolo.
Kviečiame visus savo draugus atlankyti mus naujoj vie 

toj ir apžiūrėti musų niateriolų.
Speeialis Pasiiilymas: 1x6 D & M $16 už

* Tiįkstciritj
STĄR WRECKING & LEMBER CO.

Lietuvis) pardavėjas patarnaus jums ;
Paveldėjai Etarris Wrėckirig Čb. — Chicagos

PETRONĖLĖ M-ILLERIENĖ — Makalienė

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 
Tel. Ėawndale 4981 

Tel. Cicero 4982

suvirs 200 scenų. į Bilietai yra 75c, $1.00
yra lygios teatra-' $1.50.
vienam aktui. Tai-
turėtų 100 aktų.
jUos, pasidarytų

pūsla- “Naujienose”
<Pas pp. Steponavičius, 4142 

Archer avenue (LAFayette 
7552).

Radišh Ęoses 
Ripe Olives

1 S’aiidwičhes of Crėam Cheese 
t AŪ Ėfhn’ A'pricot Bread 

Cueumber Sandwiches 
iChilled AsšOrted Męlon Balis 

Mint Springs
Iced Tea Punch or Orange Juice 
ALL BRAN ApRlGOT BRĖAD 

1 eup chopped dried 
apricoJJs ,

1 173 čups šour milk or buttermilk 
3 tbšpį?. shortening 
1/3 oūp sugar ‘ x
1 egg v r

‘IV2 čups ąll-bran 
;2 eup^ fldur’
2 tspf. bakilig powder 

'•V2 tsp. soda
tsp. salt 

% tsp. nutmeg 
¥2 ęūp cho 

Išmirkyki 
pįęne apie

atiekti dūk- ;

2310 WEŠT ROOSEVELT ROAD
niiI.imti u tftMi

y

lt i*

Jį-
V įr«S

,:’W l'įįį,.

PHONE 8760
SEELfcY

>)l .,»>•.. 1 < ' I • 1 ' ... 1 - ■ - ■ -...................................................... >pažvalgų
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APIE ŠIOKIUS IR TOKIUS DALYKUS
Sugauti laivai

. Padaužų Respublikos krantų 
sargyba neseniai sugavo keletą 
laivų, kurie be leidimo bandė 
žvejoti musų vandenyse. Pada
rius laivuose kratą, rasta ne
mažai pašvinkusių stintų ir šio- 
kių-tokių užrašų. Kai kurie už
rašai šit kokias paslaptis ati
dengia:

Kodėl paskendo laivas 
“Titanic”?

Užrašuose nurodoma, kad tai 
buvo keršto darbas. Sako, Die
vas keršijo laivo statytojams ir 
savininkams/ir paskandino.

V kodėl keršijo?
Keršto priežastys, sako,- bu

vusios tokios:
•

Darbininkai, kurie tą laivą 
statė buvę bedieviai. Dirbdami 
baisiai bliužniję ir visokius nie
kus plepėję prieš popiežių ir— 
Dievą. Didesniam paniekinimui 
ant laivo šono užrašė sieksnio 
didumo raidėmis: “No God — 
No Pope.” Laivo kapitonas bu
vęs bedievis ir bepopis. Kada 
laivas išplaukė pirmai kelionei 
j Ameriką, kapitonas padaręs 
kokią ten Dievui netinkamų pa
stabų ir kitiems leidęs daryti 
visokias čyderstvas.

Dievas, galų gale, užpykęs. 
Jis paėmęs didelį ledo kalną ir 
paslėpęs vandenyje'tiesiai ant 
laivo kelio. Ir laivas susikūlė. 
Pusė jo saugiųjų kamaraičių ir 
beveik visos gelbėjimosi valtys 
sudužo. Bet Dievas pamatęs, 
kad laivas dar galu laikytis, tai 
ėmęs ir suardęs visas saugią
sias kamaraites. Laivas greit 
skendo; o lietuvis kunigas visus 
spaviedojo. Kada pabaigė spa- 
vėdoti visi garsiai pragydo: 
“Artyn prie tavęs, mano Die
ve,” ir nuskendo:

“Bunk,” sako Padaužų 
jurininkai

Garsusis Padaužų jurininkas, 
kuris yra keletą kartų apkelia
vęs pasaulį ir matęs nesuskai
tomą daugybę ledų kalnų, sako, 
kad šitokį užrašą padarė koks 
nors iš beprotnamio pabėgęs 
vari jotas. Kiti jurininkai sako, 
kad užrašas padarytas nešva
rios kompeticijos tikslais.

“Rožančius iš virves mazgų”
Kitame užraše randame šito

kią pasakaitę:
“Vieno Nalogo namo rūsyje 

nuo raudonųjų buvo pasislėpę 
būrelis katalikų. Didis jų buvo 
džiaugsmas, kad turėjo su sa
vim kunigą. Ant virvelių su- 
mazgę mazgus, pasidarė rožan
čių ir meldėsi. Kunigas juos 
spaviedojo, o jie griešijo ir mel
dėsi.”

Aišku, kad tai buvo tikras 
rojus: griešyk, spaviedokis ir 
vėl griešyk ir vėl spaviedokis.

“Paskutinieji anarchisto 
žodžiai”

listų, o musų marijonai juos 
niekina! 1 •

’ . . ■ - \ 

“Mažytė mergaite eina kunigo
pareigas”

“Raudonųjų valdomam Mad
ride, vienuose namuose gyvena 
pasislėpęs nuo persekiotojų Šv. 
Jėzaus Šitdies kunigas. Slaptai 
jis laiko mišias. Kas rytą iš
klausiusi mišių mažoji mergai
tė neša švenčiausį pasislėpu
sioms vienuolėms. Pasiekusi 
slaptą vietą, ji ir išdalina šven
čiausį.” / , t

Vadinasi, kunigai beveik ne
reikalingi. Mums atrodo, kad 
visas kunigų amatas geriau 
tiktų mažiems vaikams ir mer
gaitėms. .

Antikomunistiškas karštis at
slūgo. To ir reikėjo tikėtis. Ko
lumbo vyčiai ir lietuviški ma
rijonai perdegė, kaip šiaudai..

—Padauža.

Padainuokim apie 
smertį kaip kada

“šalia Castellon de la Plana, 
Ispanijoj, sukilėliai vydamiesi 
komunistus rado namų griuvė
siuose sunkiai sužeistą anar
chistą. Paskutinis jo prašymas 
buvo, kad pašauktų kunigą. Ka
da kunigas buvo pašauktas ir 
išpažintis atlikta, tada anar
chistas tarė:

“Aš esu anarchistas. Savo 
ranka nužudžiau 32 kunigus. 
Kiek nužudžiau kitų tikinčiųjų, 
negaliu suskaityti. Jie visi inirė 
šaukdami: “Tegyvuoja Kara
lius Kristus!’ Jie visi man do
vanojo ir prižadėjo melstis. At
leiskite ir jus man!”

Tą pasakęs anarchistas atida
vė Dievui dūšią.

Tai matot. Anarchistai, pasi-

O dūšia kiekviena, 
mislyk sau kasdiena': 
koks laikas ir vieta, 
yr žmogui ant svieto 

gyventi.
Pakelk tiktai akis, 
ką tau žmonės sakys— 
sakys smertis greitas, 
joja kaipo raitas, 

po svietą.
Kunigaikščius, ponus, 
ciecorius, etmonus, 
iš palociaus dvaro 
su prasčiokais varo, 

iš svieto.
Strielbas ir apmotas, 
kulkas ir granatas— 
jis ginklų nebijo, 
taip mačių įgijo 

sau smertis.
Daug' galingus ponus, 
visus žmonių stonus, 
kaip sudižą, taip kriaučių, 
ricierių ir šia'učių 

'ved lygiai.
Kupčiai, palukninkai, 
gudrus kąrčiamninkai, 
nors pinigus kloja, 
neišsivaduoja 

nuo smerčio.
Karaliai ir ponai, 
lygiai ir padonai— 
ak! kokia tai gėda: 
mužiką, urėdą 

ved lygiai.
Tėvus nors dvasiško 
stono kunigiško, 
traukia' rtuo altoriaus, 
kasa ant šventoriaus 

po žemės.
Ką tik nori renka, ' 
bet vis nepakanka, 
į klioštorius eina, 
minyčkos tur vainą 

su smerčiu. y
Bobos ir audėjos, 
mergos ir verpėjos, 
nors stuomenis duosit, 
nei šsi vaduosi t 

nuo smerčio.
Gražiausias paneles, 
skaisčiausias mergeles, 
kaip seną, taip jauną, 
visas lygiai piauna, 

kaip avis.
Svotai ir jus vėdliai, 
maršalkos ir piršliai, 
kitiems pačias pirškit, 
smerčio neužmirškit, ( 

, ‘ dėl savęs.
Gerkit, uliavokit 
ir smertį dabokit— 
jus apie veselę, 
smertis taiso kelią, 

dėl jūsų. \
Išneš iš veselės, 
tik ne vienu keliu, 
geriems dangų žada', 
o piktus ant bado, 

į peklą.

“Dabar aš rašysiu šešias 
dienas, o sekmąją ilsesiuos ir 
gerėsiuos, kaip man pasisekė 
atskirti šviesą nuo tdmsos.”

Juozas Tysliava.
Vadinasi, “Mich und Gott” 

(Aš ir Dievas).
Aš esu tiek išmintingas, gud

rus ir mokytas, kad viską su
prantu ir žinau ir galiu viską 
teisingai išaiškinti. Nežinau, ką 
svietas darytų.be manęs. Nete
ko man žinoti nė vieno, kas ne
klystų. Tik aš 'vienas esu ne
klaidingas. v "

Aš esu tokis veikėjas, kad 
man pasitraukus nuo veikimo 
sviete įvyktų tikrai chaosas, ir 
kas kitų butų planuojama ir 
daroma, viskas tas butų kvai
la, menka ir kenksminga. /

Aš esu tokis rašytojas, kad! 
niekas neskaitytų jokių kitų 
raštų, jei- suprastų, kad hera 
vertesnių ir svarbesnių ‘ raštų 
už mano. <

Aš esu poetas ir rašau beveik 
išimtinai ' tik apie save. Mano 
poezija yra gilesnė, reikšmin
gesnė ir dailesnė už visų kitų 
poetų. ' 1 ,

Aš esu geriausias kalbėtojas, 
nes galiu plepėti be galo ir 
krašto apie visiems žinomus 
dalykus, ypač apie tuos, kurie 
man yra naudingi.

Aš esu mesijošius, svieto iš
ganytojas ir mano teorija yra 
teisingiausia, nors ji tiek tesa
kytų, kad viskas bus gerai,, ka-” 
da- moterys pradės kelines dė
vėti.’

Aš esu nuo pragaro gelbėto
jas, nes jeigu man neapmokė
tų už mano pamokslus, ceremo
nijas ir kitus darbus,; žmonės 
paskęstų griekų tvane ir visos 
dūšios į pragarą nudardėtų. 
Visa’ dorovė, visi geri darbai 
nuo manęs priklauso. •

■ Muš kraštas, musų tauta bu
tų žuvę, jeigu aš nebūčiau ra
šęs eilėraščių, jeigu aš hėbučiau 
likęs apmokamu uredninku, 'Ar
ba jeigu aš bučiau nepaspėjęs 
pasigarsinti svarbiausiu patrio
tu.

Lietuvybė, tauta, menas ir 
kultūra butų susmukę, jeigu aš 
nebūčiau birbinęs ir tauškęs a- 
pie kazioną patriotizmą.'

Dabar matote, ką aš reiškiu. 
Kaip svarbūs aš esu. Visur aš 
ir aš. Be manęs nieko gero nė
ra ir būti negali. Ir tuomi svar
biausiu žmogumi esu as. Ar su
prantate? Aš ir dar sykį aš!

—Aš.

Amerikos Sokolų 
Turnamentas

I *1 ' ' ■

Prasidės birželio 16 dieną
■4. •

Čekoslovakų Sokolų organiza
cija yra' didžiausia Amerikoje 
čekoslovakų organizacija. Ji 
garsi savo gimnastikos šposais 
ir gražiais savo parengimais.

ši organizacija rengia turna- 
mėntą, kuris prasidės birželio 
16 dieną. Tęsis iki birželio 20 d. 
Jokios įžangos mokesčio nebus 
kol* turnamentai eis Douglas 
Parke. Bet: sekmadiėnį, birželio 
20 d., kada įvyks pats svarbiau
sia turnamentas Šoldiers Field, 
įžanga kainuos . $1.0,6. Rezer
vuotos' vietos $2.00 ir bakse 
$25.00.’—Sp.

2,700 Alinių Prasi- 
žengė Prieš Regulia

vimo Įstatymus
Investigaciją darė įtakinga or- 

: ganizacija Juvenile Pro|tect- 
ive Ass’n. .

Įtakinga Chicagos organiza
cija Juvenile Protective Asso- 
ciation, kuri rūpinasi jaunimo 
gerovės reikalais, padarė Chica
gos alinių investigaciją. Įstai-

gos tyrinėtojai rado, kad 2,700 
iš 3,000 Chicagos alinių kas
dien prasižengia įstatymams, 
bet niekas savininkų nebaudžia 
ir niekas nesirūpina alinių su
tvarkymu.

Suvirš 2,000 alinių turi tam
sius, neapšviestus užkampius; 
gėrimai parduodami nepilname
čiams ir jau pasigėrusiems 
įmonėms; daugelyje vietų lošia
ma pinigais.

Labai didelis nuošimtis alinių 
užlaiko prostitutes ir rengia 
nepadorius paleistuvingus šo
kius ir vaidinimus.

Anot įstaigos raporto, reta 
kuri įstaiga prisilaiko patvar
kymo, kad alinė privalo būti už
daryta 1 vai. naktį paprasto
mis dienomis. <

Draugystė Lietuvos 
kareivių Minės Savo

Sidabrines /
Rengia pikniką liepos 11 dieną 

1 ’ ■ . * '

CICERO. — Prąeitą sekma
dienį įvyko Draugystės Lietu
vos Kareivių susirinkimas. Į su
sirinkimą atsilankė ir velionio 
J. Dargio pusbrolis P. K. Žasi- 
tis. Jo atsilankymo tikslas bu
vo padėkavoti draugijai už 
gražų patarnavimą laidotuvėse 
ir paprašė, jeigu liktų vienas

• . - • . ■ ■

Duodam Paskolas
..

ant morgičių nuo 1 iki 20 
įĮ* metų mėnesiniais atmokėjimais. 

‘ Taipgi^ duodam be mėnesinių mo-
kesčių nuo 1 iki 5 metų, tik nuo-

■ šįmtį kas 6 mėnesiai. Pinigų tau-
py tojams išmokam 4%. — Norė- 
darni taupyti kas mėnesį per 7 
metus, išmokam ekstra, viso 
41/2% ir ant ilgesnių metų išmo- 

.1 kam 5%. —'Kiekvienos ypatos pi
nigai apdrausti iki $5,000.00 po U. S. Government 
priežiūra. . . * j. > t > • • 1 ’( '

STANDARD 
FEDERAL

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

TELEGRAMA
Padaužoms į rankas pateko 

štai kokio turinio telegrama:
“Tysliava atvažiuoja į Chica'- 

go ieškoti dėdės su didele kiše
ne ir darbininkų, kurie šešta
dieniais nepykintų panelės su 
algomis.”

$i telegrama buvo prisiųsta 
iš Brooklyno.

Padaužoms yra žinoma', kad 
yra parašyta apysaka apie 
“turtingą dėdę iŠ Chicagos.” 
Apysaka taip ir vadina'si “Dėdė 
iš Chicagos.” Parašyta, ji, ro
dosi, kažkokio prancūzų rašyto
jo. Galimas daiktas, kad p. Ty- 
slia'va skaitė tą apysaką dar 
Paryžiuje gyvendamas ir dabar 
sumanė savo “giliukį” išbandy
ti : surasti turtingą dėdę, kuris 
susižavėtų p. Tysliavos pcdlia- 
vojamu fašizmu ir numestų ke
lis dolėrius. \

U •

Well/ jei p. Tysliavai su “dė
dėmis” neišdegs, tai tegul jis 
pabando šavo “giliukį” su “te
tomis.” Paryžiuje juk jis buvo 
išstatęs save parodai, kur į jį 
žiur.ejo net, 112 mergų ' (skai
tyk ^Tysliava Paryžiuj”).

? -^-Galgonas.

PIKNIKAS

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ*’ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužes 29

’ MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

PER GOTHĖNGURGĄ, ŠVEDIJĄ , 
TIESIOG j KLAIPĖDĄ 

Laivo nemainant
Kas gali Jouti malonesnio kelionėje, kaip jsedus j laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinomai. 
Kąip įvėstas Švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per Gothęnburgą, motorlaivis Gripsholm 
beveik kas met bent vieną sykį plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo- 

1 mis lietuvių ekskursijomis.- Laivas nepaprastai švarus, gera ven- 
teliacija ir mandagus patarnavimas./ ( Valgių atžvilgiu švedų vir
tuve yra išgarsėjusi valgių raėionališkumu i? gausumu.

Platesnių informacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis 
LJTHUANIAN NEWS PUBLISHING COMPANY 

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
V39 South Halsted Street-r-Chicago, UF.

’ < Autorizuota agentūra '

SWEDISH AMERICAN LINE
rodo, niekuo nesiskiria nuo kar.

> * - y
Iš kantičkų.
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kitas doleris, apmokėjus išlai- Sulaikytiems nešvarių arklių 
das, pasiųsti Lietuvon velionio 
senai motinai.

Po to sekė rengimo komisi
jos pranešimas apie pikniką, 
kuris turi įvykti liepos 11 die
ną, Pershing Road Grove. Be 
to, šiemet draugija švenčia sa
vo 25 metų gyvavimo sukaktį. 
Komisija pasiryžusi visą apy
linkę sujudinti. —D.

KAIP APSILEIDĘ ARKLIŲ 
SAVININKAI VERČIAMI 

VALYTI SAVO GYVULIUS

KAUNAS. — Pastaruoju lai
ku Kauno miesto policija apsi- 
leidusiems arklių savininkams 
už nevalytais arkliais važinėji^ 
mą surašė nemaža protokolų. 
Neseniai judėjimo nuovada 
prieš apsileidusius arklių savi
ninkus pradėjo vartoti gana o- 
riginalines priemones. Kai ku
riomis dienomis policijos valdi
ninkai išvažiuoja į užmiestį, 
kur tikrina pravažiuojančius*

savininkams policija pasiūlo vie
toje išvalyti savo gyvulį. Val
dininkai duoda šepečius, ir per 
15-20 minučių apsileidęs savi
ninkas važiuoja gražiai išvaly
tais arkliais.

Pasirodo, kad ši priemonė yra 
labai gera. Arklių savininkai 
savo gyvulius pradėjo prižiūrė
ti geriau ir viešaisiais keliais, ir 
plentais tokių apsileidėlių pasi
taiko sutikti mažiau.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

I/R//VE

GUICKLY

TIRED 
K..REODENED 

EVES

BRIGHTON BUĮLDER’S
NAMŲ BUDAVOTOJAI

Statom naujus ir taisom se
nus namus.Apkalain as- 
b ėstomis.

RECOMMENDED
FCR40YFARS

TAI YRA VIENINTELE LIETUVIŲ KORPORACIJA. 
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUS.

BRUNO SHUKIS
4131 So. Francisco Avenue

Telefonas LAFAYETTE 5824.
. ■   1 —I - --------------------- 1------------ -------- -------------- -----

3 Dienos Persikėlimo

Išpardavimas
Viena iš Budrike krautuvių yra perkeliama į kitą vietą... 
prekės turi būti išparduotos.
Pečiai, lovos, matrasai, gražus parlor setai, karpetai 
dulkių valytojai, Skalbiamos rrhfšinos. Kad padaryti 
vietą ir kad nereikėtų miltuoti.
.. DIDELIS SUTAUPOMAS

Magązine rack po

S9c
vertas z $1.50

Tiktai 2 dėl kostumerio.
J ' L . .

(7=^=4^
Jus sutaupysite daug ant elektri- 

kinės ledaunes. 
Kainos nuo 

79-50 
ir aukščiau.

*49.5050 vėliausių gražių parlor setų po
ir $72.50; tikra verte dviguba ....................

Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00;
Prastos skalbyklos po .... *27.00
11 tūbų radios 1937 metų po .....................$39 5011 tūbų radios 1937 metų po ...................$39 50

JOS. F. BUDRIK, (ne.
3417-21 So. Halsted -St..3417-21 

Tel.
So. Halsted <St., 

Boulevand 7016 - -■ t *
budri ko žymūs Programas 

Nedėlioję WCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketyergais WHFC [1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

....... ■'....... 7....... ’ -
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THE VVORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Who’s Packing the Court?
Labor Pains at Harvard 
End Lynching,

Who’s Packing the Court?
The President’s proposal to 

reform the federal supreme 
court, as with all issues tipon 
which the people have strong 
feelings, is badly befogged by 
ignorant or prejudiced state- 
ments and charges. So, likę the 
mariner whose ship has been 
driven out of ils true course 
by storm and foul weather, 
dėt us consult the compass of. 
fact.

To begin with, the reform 
proposal does not involve a 
qu*estion of constitutionality. 
As congress originally fixed 
the number of judges on the 
supreme bench,. and as con
gress has since changed that 
number, certainly congress to- 
day may constitutionally do 
what it has heretofore done, 
constitutionally. Hence, any 
change in the number of sup- 
feme justices is merely a mat- 
ter of wisdom and expediency.

tionality.
Nor does the proposed judi- 

clal reform necessarily increase 
the number of judges of our 
higest tribūnai. If those jun
ges will voluntarily retine on 
full pay at 70, there will be no 
addition to the nine who are 
now on the High Bench. Only 
if they refuse to retire at full 
pay upon reaching three score 
and ten will the president ap- 
point morC judges.

Thus, .if the number- o f jus
tices is increased, the judges 
themselves and not the presi
dent will be the cause of such 
an įncrease. Only greed of place 
and powef will make 70-yeared 
judges cling to the bench, when 
they might retire on full pay, 
and thereby give a chance to 
younger men.

Conseąuently, should not 
the blame for packing the 
court, i f the proposed reform 
is accepted, ręst sąuarely vvitli 
the nine justices themselves?

f ’

Labor Pains at Harvard
“If we don’t get rid of 

Sweezy and Walsh,” insisted 
President Conant to Burbank, 
“they’ll drive their mother 
economics frantic. Why, she’s 
almost crazy now, with their 
boisterous and uniflial goings- 
on.” When Burbank started

Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelio 

Šeštadienį, balandžio 24 d. 1937, 
ŠOKIU VAKARAS 

MILDOS SVETAINĖJ, 
3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vak. - r Bilietai 25c.

ONLY 90* A WEEK
TO PAY FOR IT 
LEONARD ELECTRIC

to open nis mourn m aeiensę oi 
the two brilliant youngsters, 
Conant exclaimed more exci- 
tedly,, “Have* you4 no heart, 
Burbank ? Ho\v can you šit idly 
hy while those two godles^ 
sons commit intellectual mur- 
der on their fond, long suffered 
mother?”

“President- Conant is abso- 
lutely right,” sūpported the 
Dean with grave dignity. “The 
only way to save the sanity 
'of mother economics is to do 
as our most learned and grą- 
cious president says. We musį; 
dismiss 'Sweezy and Walsh. Dr. 
Conant is most generous in gi- 
ving those unruly offspring two 
years in whjch to find a new 
home. If he turned them out 
bf doors forthwith, he would 
be justified, in my opinion.”

“Būt, • gentlemen,” modestly 
put in Burbank, head of the 
economics department at Har
vard. “I know the condition of 
mother economics better than 
you4 do. Her sanity is really in 
no danger. 1’11 admit that Swee- 
-'zy and Walsh are something of 
a trial to her. Būt she loves 
them, scamps- though they 
may be. In fhct, I’m sure she 
enjoys their wanting to go 
behind doors marked ‘Sacred. 
Do not open!’ For the old lady 
has her share of feminine cu- 
riosity, even if she does cry 
out in pretended horror when 
they shout and dancę over 
what they find behind the ho- 
ly portals.”

“You err, Dr. Burbank!” 
snapped Conant. ‘ “Mother eco
nomics is already scąfed balt 
out of her mind. To tell the 
truth, the whole Harvard fa- 
mily is/decidedly jittery. 1Why, 
that Sweezy and Walsh with 
their realistic approach to eco
nomics,' with their presuming 
to analyze our property insti- 
tutions. Such institutions are 
sacred! If mother economics 
can’t see the “red” menace in 
allowing' two labor agitators 
to defile sacred ,J;things, then 
the Harvard family mušt pro- 
tect her for her own sake, and 
for its own sake. Sweezy and 
Walsh mušt go!” Conant shot 
out likę a bullet.'

“Thy will be done, President 
Conant.” Burbank humbly 
bowed himself out of the au- 
gust presence.

Melrose Park, IIL
; ......i........ ... .. ..... .

. \ ! ■ .

Ką veiksime gegužės 1 (L?
Melrose Park Lietuvių Kultū

ros Draugija rengia puikų va
karų gegužes 1 d., Eaglęs sve
tainėje. Programai pildyti yra 
pasižadėjusi dalyvauti p. Vy
tauto Beliaja'us šokėjų grupė, 
taipgi vietos žvaigždė, North- 
western Universiteto studentė 
p-lė Anita Savickis. Ji yra ta
lentinga dainininkė ir žymi šo
kėja. čia jos dalyvumas bus 
kaip ir atsisveikinimas su Mel
rose Park lietuvių publika*./P-lė 
Anita Navickis šį pavasarį, bai
gusi mokyklų, važiuos į Italiją 
tęsti muzikos studijai. Keliau
dama Italijon atlankys savo tė
vų ėemę Lietuvą, taipgi Franci- 
ją ir kai kuriuos kitus kraštus;

P-lė Amta Navickis

CANTSAVE'VOU-MORE THAN 
THAT EVERV WEEK VOU ŪSE IT!
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GOLDBERG’S GRĖDU STORE
4230 H ARCHER AVJJNUĘ 

Tel. Lafayette 4617

End Lynching
If the frightful torture lynch

ing of two negroes recently 
by a Mississippi mob causes 
Congress to pass the Gavagan 
bill making lynching a federal 
offense, then some good will 
come from that horrible crime. 
For the two men, acęused of 
killing a white storekeeper, 
were taken from a sheriff and 
two deputies, driven to a wood 
in a school bus, roasted with 
blow torches into confessing 
the murder. Then one was shot 
likę a dog, while the other was 
soaked with gasoline, and bur- 
ned.

Lynching is the most viru- 
lent form of America’s wide- 
spread disregard ; for law. 
Lynching disgraces this coun- 
try in the eyes of all civilized 
people. Lynching gives the en- 
emiąs of freedom an ęfffective 
weapon against democracy. A

“Look at the results of your 
boasted freedom and self-go- 
vernment!” says the defenders 
of absolutism. “In the 53 years 
from 1882 to 1935, you have 
lynched 1,293 whites and 3,370 
negroes—a totai of 4,663. If 
thąt/s whąt democracy pro^ 

dučes, we want nonp of it. 
,We’ll take the Iaw and order 
of a dictatorship likę Hitlėr’s 
or Mussolini’sJ” į ,

We rrfuSt end the crime of 
lynching, not only to do away 
with a horrible barbarity, būt 
also to protect democracv f™™

gijos vakarą, kuris įvyks, gegu-. 
žės 1 d., Eagles svetainėje, 145 
Broadway. Beje, šiame vakare 
dalyvaus ir George Stephens 
garsusis orkestras, — jis grieš 
šokiams, , v

—J. Padžiunas.

Dar pravartu priminti, kad 
p-lė A. Navickis kalba gražiai 
lietuviškai ir yra malonaus budo 
mergaitė. P-as Navickis yra žy
nius, pasiturįs Melrose Parke 
biznierius, jis laiko taverno biz
nį — 100 B£oą'dway. Dar pri
minsiu, kad ^ Navickis yra nu
pirkęs šimtų tikietų į Melrose 
Park Lietuvių Kultūros Drau
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Pranešimas Toronto 
lietuviams

Melrose Park, III.
I ■ ■' ',—

Lietuvių Kultūros braugL 
jos vakaras

Ą Medrose Park lietuvių kolo
niją gali pasididžiuoti, jeigu ne 
kuo kitu, tai lietuvių biznierių 
skaičiumi. Vienas iš stambių 
lietuvių biznierių yra p. J. Gus
tainis. Prieš kiek laiko apie jį 
šiek tiek buvo rašyta' “Naujie
nose/’ kad jis sii ciceriečiu p. 
Staugaičiu apkeliavę Texas val
stijų, buvo atsidūrę nef Meksi
koje. P-nas J. Gustainis yra 
rimtas, patriotiškas, remiąs 'vi-
sus svarbesnius lietuvių kultū
rinius reikalus. P-nas J. Gustai
nis vieną valgomų daiktų krau
tuvę, Blue Store, turi Melrose 
Park adresu — 107 Broadway. 
šitoje krautuvėje dirba 30 dar
bininkų ir beveik visi lietuviai.

švęskime “Motinos Dieną”

Programas Da 
ninku Švent 
iškilmėms

Baigia prisiartinti taip lau
kiama “Motinos dieną,” kurią 
SLA 236 kuopos teatralė komi
sija nori paįvairinti. Todėl 9-tai 
dienai paėmė salę, kuri yra ad
resu 6 Denison Avė., ‘ ir tenai 
mano parengti gražų vakarą, 
dalyvaujant SLA kuopos vai
kams. Todėl iš anksto praneši
mas duos jums progos pasi
ruošti šiai iškilmei, kurioje/be 
abejo, visi norėsite dalyvauti. 
Programa bus įvairi, ir vėliau 
apie tai pranešime. ' i i •

—Teatralė Komisija.

Krautuvė įrengta tikrai moder- 
čiamas dalyvauti įvairiuose pa
na didžiausių lietuvių valgomų 
daiktų krautuvių; visoje Ame
rikoje. Kitą didelę valgomų 
daiktų krautuvę laiko Beloit, 
Wis. .

Kadangi Melrose Park lietu
vių Kultūros Draugija, gegužės 
1 d., Eagles svetainėje rengia 
dainų ir šokių vakarą, tai p. 
J. Gustainis iš anksto užpirko 
200 tikietų ir juos išdalins savo 
krautuvės kostumeriams. Tai 
stambi parama' organizacijai.

—J. Padžiunas.

NAUJIENŲ
SEKMADIENĮ, 

Gegužės 23 d. 1937 m. 
CALUMET GROVE
------- r
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuvių Socialistų 
Chicagos centralinė h 
gia įspūdingą Pirmos 
apvaikščiojimą Lietuv 
rijoj, 3133 So. Halsh 
einantį šeštadienį, va 
džia 8 vai. Kalbės “ 
redaktorius Dr. P. G 
kiti žymus kalbėtoja: 
“Pirmyn” ir Vyrų < 
vadovyste Chas. Step 
taip jau “Bijūnėlio” < 
vadovyste Onutės Ske

Lietuviai datbinink 
ko skaitlingiausiai di 
atžymėti šią darbiniu 
bių šventę. (

—Dj

DODGE-DODGE
20 1936 4-Durų Sedanų. Pasirinkimas O* ( 

spalvų ir pridėčiau. Dabar už . ................
53 1935, 1931 ir 1933 4 ir 2-Durų Sedanų d* 

kainomis nuo .... ............. ......................
ir a

175 Ivair^lJ išdirbysčių ir modelių, mažai vartot 
mobilių negirdėtai žemomis kainomis.

Taipgi tūlas skaičius gerų automobilių nuo $45 ii
Priimsim jūsų automobilį kaip įmokėjimą; ha] 

$25 mėnesiui.

<(THE HOME OF THE DODGE CAR”

Murphy Motor Salt
2720 N. Cicero Avenue

Amerikos Lietuviu

BANKIETAS!•T

Didžiausias Iškilmingiausias

Reikšmingiausias

Kultūrinio Centro Įsteigimas Chicagoj

Vištienos pietus, geripiai, užkandžiai laike šokių
’ : ■ " i

Dainos, muzika, kalbos ir šokiai

už $2.00 įžangos

Erdvioj ir puošnioj

Amalgametu Centro Svetainėj
333 S. Ashland Avė.

Gegužes 2 d., 4 vai. po piet
Rengia AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO CHICAGOS SKYRIUS
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Visi anšvietoš rėmėjai, dalyvaukite!

Vaišingiai

'f

(

i

. ■' f




