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LABAI SMARKUS 
MŪŠIAI BASKŲ 

KRAŠTE
gina 
prieš

Lojalistai desperatiškai 
kiekvieną, pėdą žemės 
stiprias sukilėlių jėgas, ku
rios paėjo j priefcf.

ė *BILBAO, bak <26. — Sunkiai 
sukilėlių gulamai" Baskų mili
cijai įsakyta paaukoti paties 
Bilbao saugumą, bet padaryti 
vieną desperatišką kontr-ataką 
ir sukilėlius atgal atstumti.

Pripažystama, kad lojalistai 
liko atstumti stipresnių sukilė
lių jėgų ir dabar paties Bilbao 
likimas priklausys nuo seka
mos dabar siaučiančio labai 
smarkaus mūšio fazės.

Sukilėlių lėktuvai bombarda
vo ir iš kulkosvaidžių apšau
dė lojalistų pozicijas ir visus 
fronto apielinkėj esančius mie
stus. Smarkiai veikė ir sukilė
lių artilerija, po kurios sekė 
labai smarkios atakos. Sukilė
liai deda didžiausių pastangų 
prasimušti iki Durango, “var
tų į Bilbao”.

Baskų autonominė valdžia 
nepaprastame susirinkime nu
tarė suteikti apsigynimo tary
bai vyriausią galią visame Bas
kų krašte. Taryba gi ruošiasi 
tuojausi reorganizuoti visą Ba
skų miliciją j nedideles briga
das, kurias butų lengva kilno
ti iš vienos vietos į kitą ir bu
tų galima greitai jas perkelti 
į tokias vietas, kurjos atsidu
ria pavojuje. *

Dabar siaučia* ^pats- smar
kiausias mušis, kokio dar ne
buvo visame civiliame kare. 
Atvirai pripažystama, kad lo
jalistų padėtis Baskų krašte 
darosi desperatiška ir kad lo
jalistai turėjo atsitraukti prieš 
stipresnes sukilėlių jėgas.

Sukilėliai paėmę miestelį.
HENDAYE, Franci joj, bal. 

26. -r- Sukilėlių pranešimas sa
ko, kad jie po smarkaus mū
šio su lojalistais paėmė mies
telį Verriz, svarbų susisieki
mo punktą su Durango. Pa
starasis strateginiai labai svar
bus miestas yra atkirstas nuo 
netolimo Elibar, kuris degąs 
ir kuri sukilėliai tikisi rytoj

paimti. Per Verriz eina ir svar
bus geležinkelis.

Sukilėliai sakosi paėmė ir 
>kaimą Zaldibar, už 3 mylių 
nuo Eibar, kur yra svarbios 
amunicijos dirbtuvės.

Bilbao pranešimas betgi 
šiuos sukilėlių laimėjimus nu
ginčija ir sako, kad sukilėliai 
naujų atakų nedarę. Apsigyni
mo taryba praneša, kad loja- 
'listai užėmė naujų pozicijų tik
slu neleisti sukilėliams apsup
ti Eibar.

•«

Sukilėliai atstumti / senąsias 
pozicijas, sako Madridas.

. MADRIDAS, bal. 26. — Ofi
cialiai paskelbta, kad sukilė
liai liko atstumti į savo, pir
mykštes pozicijas po smarkaus 
keturių dienų mūšio su tan
kais, šarvuotais automobiliais 
ir lėktuvais Durango sektore, 
Bilbao fronte.

Bombarduoja Madridą.
Prie Madrido mūšiai yra ap

sistoję. Bet sukilėliai vistiek 
nepaliauja Madridą bombarda
vę iš kanuolių ir šiandie labai 
smarkiame bombardavime už
mušė mažiausia’ 15 žmonių ir 
daugelį sužeidė.

Apsuptieji universiteto rū
muose sukilėliai jau baigia sa
vo maistą, vandenį ir amuni
ciją. Jų Ūpas visai nupuolęs, 
nesulaukiant pagelbos ir būre
lis jų jau pasidavė lojalis- 
tams. *

1 Dėlei smarkaus lietaus mū
šiai apsistojo ir Teruel fron
te. i
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Anglija įspėja suki
lėlius netrukdyti 

jos laivų

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES

CALŲ M ET
GROVE

Chicago, III., Antradienis, Balandžio!Apr ii 27 d., 1937

ŽMOGAUS LIKIMAS JŲ RANKOS^ —Dvylika džiurininkų New Castle, Kenfucky 
teisme, kurie klauso nagrinėjimo bylok, iškeltos generolui Henry H. Denhardt. Jisai 
yra teisiamas už nužudymą meilužės Vęrna Gąrr Taylor. Po bylos, džiurininkai išneš 
nuosprendį. Generolas gali būt pasmerktas mirties bausmei. Naujieniį-Acme Photo

Europos diplomatai 
slankinėja, todėl lau

kiama permainų
PARYŽIUS, bal. 26. — Kuo

met Europos diplomatai prade
da vizituoti, yra tikriausias 
ženklas, kad kas nors ne taip 

I išdegė, kaip buvo manyta ir 
[ateina reikalas keisti savo 
gaisres.

Austrijos kancleris !Schu- 
schnigg lankėsi pas Mussolini 
pereitą savaitę ir tarėsi dėl 
Austrijos. ir . Įįąliįęs santykių. 
Ką jų pasimafymas davę nie
ko tikslaus nežinoma. Kuomet 
vieni tvirtina, kad Schuschnigg 
niekame nenusileidęs, tai kiti 
tikrina, kad Mussolini parda-

|'vė Austriją Vokietijai, tikslu 
gauti Vokietijos paramą Ita
lijos imperialistinės politikos 
Viduržemio juroje. .

) • ■ '■ k .

Dabar Ryme lankosi Hitle-

Potvyniai Pennsyl 
vaiiijoj

JOHNST0WN, Pa., bal. 26.
— Dviems į upėms patvynus, r 
išsiliejęs vanduo užliejo didelę 
dalį miesto! Bet dabar vanduo 
paliovė kilęs ir, tikimąsi, bus 
išvengta lajbai didelio potvy
nio. 4

Prie Pittsburgho vanduo ir
gi pakilo įr užliejo kaikurias 
gatves. ' ■

Maryland valstijoj Potomac 
upė irgi-patvynusi ir da
lis Cumberland \mięsto yra už
lieta vandens..; Gyventojai ten 
keliasi į augštesnes vietas.

Prezidentas taiko 
gręsiantį geležin
keliečių streiką

Rusija prieš laiką 
baigusi penkių 

metų planą
Val- 
ant- 
likęs

pabai- 
prasi-

sako,

MASKVA, bal. 26. — 
džia tikrina, kad Rusijos 
rasis< penkmečio planas 
baigtas toli prieš laiką. Jis tu
rėjo būti užbaigtas su 
ga šių metų, kada tuoj 
dcs trečias penkmetis.

Oficialis pranešimas
kad jau bal. 1 d. industrija iš 
pildžiusi savo kvotą, pagamin 
dama 86,400,000,000 rub. 
tės prekių, o geležinkelių 
gramas buvo baigtas prieš 
šio 1 d.

Smulkmenų betgi neskelbia
ma ir šis paskelbimas prieš
tarauja Rusijos laikraščių ži
nioms, kad daugelis industrijų, 
ypač anglių pramonė, yra toli 
'atsilikusios nuo nustatytos 
kvotos.

ver-
pro-
sau-

1,000 angliakasių 
Įstojo į unijų Į 

vienų dienų

IŠ LIETUVOS
Potvynis padarė 

Jurbarkui didelių 
nuostolių

LONDONAS, bal. 26. — An
glija yra pasiryžusi apsaugoti 
savo laivus juroje ir todėl įsa
kė savo ambasadoriui, kuris 
dabar yra išsikėlęs Į Hendaye, L.o padejejas gen. Goering. Jis 
Francijos-Ispanijos pasieny, už- L Mussoilni veilkiausia taria- 
protestuoti šu-kilėlių valdžiai si apie Is nijos civili karą> 
prieš sukilėlių karo ląivų pa- kuriame abi šalys skaudžiai 
darytų bandymų sulaikyti tris Ludeggsavo pirštus 
l Bilbao plaukusius su maistu Lenkijos užsienio reikalų 
Ang įjos laivus. 'ministeris Juozas Beck dabar

Sukilėliai bus įspėti netruk-įilankosi Rumunijos sostinėje, o 
dyti plaukiančių į Bilbao lai
vų iki jie bus įplaukę į Ispa
nijos vandenis, t.y. bus arčiau 
trijų mylių nuo kranto.

Dar trys Anglijos laivai su 
maistu stovi Franci jos uoste 
ir greitai, Anglijos karo laivų 
lydimi, išplauks į Bilbao.

buvęs Rumunijos užsienio rei
kalų ministeris Titulescu lan- 
[kosi Paryžiuje.

Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris Eden gi lankosi 
gijos sostinėj, kur svarsto 
gijos naujų neutralitetą.

Bel-
Bel-

Plieno kompanija 
atsižada savo 

unijos

Prezidentas pasira 
še Guffey anglių 

bilių

18 coljų. sniego pu 
gos vakarinėse 

valstijose

WASHINGTON, bal. 26. — 
Carnegie-IUinois Steel Co., di
džiausia kompanija priklau
santi plieno trustui United 
States Steel Corp., vakar at
sisakė savo “kompanijos uni
jos” ir pasižadėjo netrukdyti 
savo darbininkams susiorgani
zuoti į tokias unijas, kokios 
jiems patinka.

Lygiai ,• panašų pareiškimų 
padarė ir American Steel and 

. Wire Co., kuri taipjau priklau- 
’so United States Steel Corp.

| WASHINGTON, bal. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė Guffey anglių kainų 
kontrolės bilių, einant kuriuo 
anglių kainos bus nustatytos 
tokioj augštumoj, kad kasyk
los galėtų mokėti savo darbi
ninkams prideramas algas.

Tokio biliaus reikalavo an
gliakasių unija, nes dabar 
esant didelėms varžytinėms 
.tarp kasyklų jos tankiai tiek 
nukapoją anglių kainas, kad 
pas k ia u nebepa j ėgi a mokėti 
^unijos algų angliakasiams ir

MINNEAPOLIS, Minn., bal. 
26. —Per abi Dakota, vaka
rinę Minnesota ir šiaurvaka
rinę Iowa valstijas perėjo la
bai smarki sniego pūga. Vieto
mis sniegas siekia net 18 co
lių gilumo.

Susisiekimas liko sutrukdy
tas, automobiliai nuklimpo 

f pusnyse. Neveikia ir telegrafas 
su telefonu, nes daugely vie
tų stulpai yra išvartyti ir vie
los nutrauktos. Dėlei to dar ne
galima apskaityti ir sniego pū
gos padarytų nuostolių.

Kažkuriose kitose valstijose 
siautė audros ir lijundra (apy- keista 
salas), kurie irgi nemažų nuo
stolių padarė.

Ūkininkai sake, kad sniegas 
galbūt sutrukdys pavasario sė
ją, bet galbūt pągelbės išnai
kinti ir dąbar lendančius iš 
žemės žiogus.

NEW YORK, bal. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die Įsimaišė į gręsiantį gele
žinkelių stočių darbininkų 
streiką rytinėse valstijose, ku
ris paliestų apie 25,000 darbi
ninkų .ir klerkų ir paskyrė ta
rybą tą gręsiantį streiką tai
kinti. Taryba liko paskirta sto
čių darbininkų brolijai prašant 
ir .paskyęjjs tarybą streikas 
ąutbriTatiškai liko atidėtas 30 
dienu. , - I.

Dokų darbininkų unija, /ne
prisidėjo prie reikalavimo pre
zidento įsimaišymo, einant ge
ležinkelių aktu, nes tas aktas 
esz nepadengia dabartinės pa- 

’ dėties.
Dokų darbininkų unija tik

rina, kad tik viena ji tegali 
krauti vagonus dokuose, kuo
met geležinkeliečių unija sako, 
kad ji jau per daugelį metų 
tą darbą dirbo ir buvo pripa
žinta visų geležinkelių.

Abi unijos atsisakė pasiduo
ti arbitracijai.

EVERTS, 'Ky., bal. 26. — 
Pasiremdama Wagnerio darbo 
santykių aktu, angliakasių uni
ja pradėjo kampaniją suorga
nizavimui kruvinosios Harlan 
kauntės angliakasių. Unija su
silaukė nepaprasto pasisekimo 
ir į vieną dieną j uniją įsira
šė 1,000 narių. Į du mėnesius 
tikimąsi suorganizuoti visus 
tos kaunt.es angliakasius.

ti—r

Prezidentas smerkia 
valdžios darbininkų 

spekuliaciją

JURBARKAS—šiemet Jurbar
ką ištiko didelė nelaimė. Ko
vo 17 d., potvynio metu, Ne
muno vanduo ties Jurbarku 
pakilo per 8 m. aukščiau nor
malaus lygio ir apsėmė daug 
namų ir krautuvių. Mat, nie
kas nesitikėjo, kad vanduo ga
li taip aukštai pakilti, nes tokio 
didelio tvano nė seniausi Jur
barko žmonės neatmena. Todėl 
kaikurie gyventojai, dėl stai
gaus vandens kilimo, nespėjo 
savo daiktų išgelbėti. Keletą 
namų ledai apgriovė, nuneš
dami stogus.

Potvynis butų dar daugiau 
padaręs nuostolių, jei nebūtų į 
pagalbą atvykę gaisrininkai. 
Sumanus ir energingas ugnia
gesių k-dos virš. p. V. Floto- 
vas diena anksčiau buvo aiš
kiai nurodęs, nelaimei atsitir 
kus, kur vykti ir ką daryti. Ir, 
iš tikrųjų, gaisrininkai potvy
nio metu iki juosmens įbridę 
Į vandeni gelbėjo nelaimingųjų 
turtą.

Vaizdas potvynio metu bu
vo neapsakomai šiurpus ir 
graudus. Moterėlės verkia, kar
vės bliauja, kiaulės, Į valtį 
traukiamos, žviegia, vištos ant 
stogų lekia, žodžiu, vaizdas 
kiekvienam širdį veriantis.

. '-Apskaičiuota, kad nuostolių 
ąiy metų potvynis padarė arti 
1 ()().()()() M.

Dideli potvyniai ištiko ir kai 
kuriose kitose Lietuvos vieto
se, visur pridarė nemažai nuo
stolių.

i WASHINGTON, bąli 26. — 
Prezidentas Rooseveltas savo 
laiške civilės tarnybos komisi
jai, kuris dabar tapo paskelb
tas viešai, pasmerkė valdžios 
darbininkų spekuliaciją korpo
racijų Šerais.

Šiurpi meilės tra
gedija

37 m.

Nelaimė su trauki
niu Chicagoj; 20 

žmonių sužeista
‘ CHICAGO. — Vakar vakare 
mažiausia 20 žmonių liko su- 

nušokus nuo bėgių 
įdviems vagonams Northwest- 
ern priemieščių traukinio. Ne
laimė įvyko prie Milwaukee, 
Clinton ir Fulton gatvių. Ten 
bėgiai yra iškelti gal 35 pė- 

? das. '
Dėl dar nenustatytos prie- 

žastjes septintas vagonas iš 
NEW CASTLE, Ky., bal. 26. aš|ųonjų ; vagonų traukinio 

Jau prasidėjo^ , liudijimai staig-iai nušoko nuo bėgių ir 
____ apvirto. Nušoko nuo 1 bėgių ir 

paskutinis vagonas, bet neap- 
Į(____ Traukinys tuojaus su
ktojo ir kiti vagonai išsilaikė 
ant bėgių. Visi sužeistieji bu
vo apvirtusiame vagone.

gen. Henry H. Denhart bylo
je. Jis yra kaUtinamas pužu**-. 
dęs gražią našlę, kuriai jis pir-įy^to? 
Šosi.

Chicagai ir apielinkei fede- 
talio orobiuras šiai dienai prar 
našauja: \

Apsiniaukę, galbūt tarpais

Pagimdė 5 vaikus

TOKIO, bal. 26. —r Japoni
jos žinių agentūra pranašauja, 
kad gen. Senjoro Hayashi ar

onijos patvirtintas kabinetas 
(rezignuos tuoj po parlamento 
I rinkimų, kurie įvyfcs balandžio 
;?0 d., nes abi didžiosios parti
jos atmetė valdžios pasiūlytą 
politinį kompromisą.

pradeda algas kapoti.
Dabartinis Guffey bilius už

ims vietą pirmesnio Guffey an
glių , kontrolės biliaUs, kuris 
baudė kontroliuoti ne tik an
glių kainas, bet ir angliakasių 
algas ir darbo sąlygas. Bė^-tą 
bilių panaikino augščiausias 
teismas, pripažindamas jį ne- 
,konstituciniu.

PEIPING, bal. 26. — Pasak 
Chinijos laikraščių, viena val
stiete L^anhsien apielinkėj pa
gimdė penkis vaikus —. visus 

i normalius berniukus. 
Vaikai yra gyvi ir normalus, 
gimę po J formalaus nėštumo, 

peratura Chicą^pję buvo 44°. Kadangi tėvai yra labai netur-

lietus; maža permaina tempe-1 penkis 
raturoje.

Viftkar 2 Vai. po piet ;;tem
■ . . Y . . ii ‘ ’ A 4 A.

Saulė teka 
7:43.

5:53, leidžiasi tingi, tai valsčiaus viršininkai 
prižadėjo rūpintis vaikais.

f * • v
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Pardavė geležinke
lių imperiją 1 1 --

CLEV^LAND, O., bal. 26. 
— Kontrolė didelės geležinke
lių imperijos, kurią subudavo- 
jo mirę Van Sweingen broliai 
perėjo iŠ. Muncie, Ind. turtuolio 
'George A. Bali Į rankas gru
pes rytinių valstijų turtuolių, 
kuriems vadovauja Robert R. 
i'Young ir Frank F. Kolbe iš 
New Yorko ir Allen R. Kirby 
iš Wilkes-Barre, Pa.

GRINKIŠKIS—Bal. 6 d.—Apie 
14 vai.Dvarelių km. Grinkiškio 
vals., ūkininko K. Biržanausko 
bernas Pranas Burda,
amž., iš medžioklinio šautuvo 
nušovė šeimininko seserį Tek
lę Biržanauskaitę, 36 m. amž. 
ir pats nusišovė. Paaiškėjo, kad 
ši tragedija įvyko dėl meilės. 
Burda tarnavo pas Biržanaus- 
kus apie 6 met. Jis mylėdamas 
Teklę, tikėjosi ją vesti ir gau
ti jai tėvo palikto turto dalį, 
bet pasisuko kitas jaunikis ir 
Teklė rengėsi už jo tekėti. Į- 
vykio dieną Biržanauskas bu
vo išvykęs pas notarą sudaryti 
dokumentų.

■ t ■

Nužudė pasiuntinio 
dukteri

VIENNA, bal. 26. — Ingrid 
Wingreen, 29 m., graži Para- 
guay ministerio Viennoje duk
tė, rastai nužudyta savo auto
mobily ant vieškelio netoli 
Neunkirchen. Spėjama, kad ją 
nužudyta pasėkoj policinių in
trigų, nes ji palaikė tamprius 
ryšius su Vok eiti j a, kur nuo
latos'lankydavosi ir; iš kur 
gaudavo daug pinigų. Jos tė
vas jau nuo birželio įfoėn. yra 
sugryžęs į Paraguay ir ji Vien
noje gyveno viena.

Vo-

PASIKORĖ 58 METŲ 
ŽMOGUS

KAUNAS. — Šančiuose, Vo
kiečių g. 95, pasikorė A. Rin
kevičius, 58 m. amžiaus.. Nu
sižudė susipykęs su savo su- 
gyyentoja.

Cal., bal.
Nuo paraližiaus mirė

LOS ANGELES, 
26. 
žymi mūviu aktorė Coliu Clive, 
51 m.

BERLYNAS, bal. 26j 
kietijos naciai atėmė piliety
bę dar 36 Vokietijos politi
niams tremtiniams, 
rašytojui 
ir dviems 
atstovams

jų tarpe 
Lion Feutehtwanger 
buvusiems socialistų 
reichstage.

kaunt.es


Račiai Snobs
Children and War
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THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. O. Petert

gt-eašer and kike? 
e thus condemned,

Račiai Snobs

man-

Tiurik and l 
To the race 
such epithets cųt as dėeply as 

’dld lryėlj6^?r and “slriėker” du- 
ififtg tfiė \Vofld War, and as 
riow do “seab” and “strike- 
breaker” among labor union- 
iėts.

> When the nazis ūse Nordic 
račiai superiority as the basis 
of “theįr Hitler dictatorship, 
and wheri thėy makė aystem- 
atic, sadistic mistreatmerit and 
cruėlty of |he Jewš one of the 
chief weriporis of Hitler pro
paganda, then Germany, once 
the homė of čultrife and en- 
lightmėiit, has iridėėd ttirned 
back the hririds of progress, 
and 
that

headėd fot the blackness 
was the Datk Ageš.

Paul, 
of 

trūly | 
aside

Račiai snobbishnesš, 
kind’s curse down through the 
centrines, runs corihter to true 
religion, sound motais, and 
hufnan eųliality.

“By the' včry nature of 
things...one cannot be a račiai 
snob and have God," *jstateš 
Bishop Robert Nelson Spencer 
of Kansas City. Saint 
outstanding evangelist 
Christiahity, bėcame 
great only \vhen he cast
the belief that the teachings 
of Jesua was for the Jews 
alone; and vvheri, impelled by 
a visiori from heaven, he went 
forth to preach the gospel to 
the Gėntiles. For they and not 
the descendants of Abraham, 
Isaac, and Jacob accepted thė 
doctririe of the Man of Gali- 
lee.

“Without exception, the very 
worst evil in the world today 
is race preju,'dice,” said M. G. 
VVells, famous English writer, 
nearly 20 -years ago. The late 
President Harding, too, fotlnd 
račiai snobbishness one of the 
greatest enemies of progress.

Štili the world’s melting pot, 
America should by all means 
insist upon tolerance between 
its medley of races. While this 
country opcns its schools to 
all alike, vvhether black or 
white, red or yellow, our na- 
tion is štili cursed by račiai 
snobs. Who has not heard 
these biting terms of race pre- 
judice and race hatęedf nigger 
and chink, dago and woprJbo»- 
-----U

Children and Wftr

The AVorld rushes toward 
the precipice of War. World 
expendi tilte for Atrnaiilent 
irt orė thah doubled iri ttvo 
yėats; it trise ftrim five billion 
drillars in 1034 to ėlėveri bil
lion dollars in 1936. If 
is heli”

“war 
for adults, as Shef- 

man said, then war is death 
fos ehlidren — death to body, 
deėth to mind and spirit.

In Vienna auring the World 
War, deaths from tuberculosis 
for those between 15 and 20 
rose from 476 in 1914 to 1,021 
in 1919, according to the Save 
the Children International 
Union, a Swiss organization. 
In countries actually irivaded, 
and even in all countries much* 
affected by the World War, 
the death rate for children
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shot Rp, just as that rate has 
mouftted shrirply dtfring atl 
Mrrirs. In Atištfia afid Gėririariy 
diiring that Oonflict only about 
ten per cent. of, the children 
ertjriyed nofmal herilth.
• In morals, too, cpildren are 
the vietinis of Marš. Ih un- 
invadedĮ England and Wales, 
serious z juvenile Offehsėš 
jumped from 14,825 in 1913 
to 24,407 in 1917. Theii, with 
the return of perice, šuch oL 
fenseš tapėrėd off to 11,361 
in 1927. I

‘‘The tėst of civilization,’ 
wrdte Johh Stuart Mill, noted 
English ečoriomist, more than 
75 yeafs ago, “is the wriy it 
treats itš weakest members— 
its women and children.” Tho- 
maš Manri, fatnoris German 
author, špėaks of the World 
War thrišf “the hofrof Of that 
creėpirig ptoCešs Of destfuc- 
tiori of which irtilliotis of dė- 
fenselėss litflė briės wefe the 
viciifriš.’* Nearly 2,000 yeafs 
ago Šrt. Mritthėtv wrotė of aiiy- 
onri who offertds agairist a 
child that “it wėre better for 
him that a millstone we're 
hariged about his neck, and 
that he were drowned iri thė' 
depth of the sea.”

’ Weighed in such scales of 
civilization, what monstrous 
beasts are fascist dictatorš likę

Paspaudžiau abiem rankas 
ir palihkėjati p. Mfiifoiriktli, kad 
■ĮiŠ greit pats išmoktu finka- 
rtiai šofėriauti.

Mario stainis (šVOgefis) Pa- 
,poll unijos baliuje paslido ir 
koją išsinarino. Gydytojas sa
ko, kad jis per tris mėnesius 
negalėsiąs vaikščioti.

Tai tikrai didelė nelaimė, 
bet ką padarysi.

_ m lirikiiriė p. Papult išiver-
natijlėniečlai Adolfas" smtl8’

-- C. K Bnue.
P. S* ' '‘Narijiėrių^ Kft. 91 

buvo išsparisdirita iriario kdres^ 
pohdėhėija apie pokylį pohamš 
Gruzdžiams. į korėspondėitciją 
įsibrovė klaida: prisakyta, kad 
pokylis įVyko balandžio 12 d., 
o turėjo būti — balandžio 10 
d., vadinasi, ŠeštridiėhP

šitiV) klaidu trid ir atitai- 
šdtl.

KORESPONDENCIJA
a-a, .-.fej--i Mfįii^'

Kenosha, Wis.
Švaistosi su nauju 

automobilili
Pflėš koliriš dienas ptiė Pia

no dirbtuvėlės sustojo naujaš- 
ririujuHs ^Lafayettė^ aMčmo- 
bilius. žiuriu, išlipa iŠ jo dri 
'ųr „ . ____ __ _
gis ir Juozas Marcinkus. Pa
aiškėjo, kad pastarasis ką tik 
nusipirko naują automobilių. 
Per keturias valandas jie jau 
buvo pridarę 110 mylių.

Kadangi p. Marcinkus jatt 
per aštiiohis ihėtiiš nebifVo riri- 
tomobilio valdęs, tai paprašė 
pj Srog-į, kad jis pašoferiautų, 
atseit, uįbrėikiritij” jį vėl riti- 
tomobilių valdyti.

Hitlei- and J^tufesofiriif arid thė 
,War-lofdš of rfafjfln ririd thė 
ręst Of thė tvofld?

fe,;,- -r..s.„Tr, attarnr. ifTT'irnrrtraau.
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’ Antradienis, balan. 27, 1927 ........... ...........fe^tfeMt-uar
Mrs. Artelia K. Jaj-as® įDr. C. J. Šventiškas

ment ir magnę- 
ttc blankets ir H. 
Moterims ir mer
ginoms palati
niai dovanai.
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Physical Ther 
and Micfcvif

6630 , So. W< , 
Ate., 2rid ffotff 

Heptloelt 925$
Patarnauju pfle 

gimdymo namuo
se ar ligonėse,-

vile 
eęiern

f/ENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 

vaL takaKh Tf©4 ir Mifit pagAl

4900 S. AVĖ.
Tekftrtas LAFAYETTE 8016

. ............ -...................   /i - ~ .

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto otisas—12? N. Dearborn
Kafnb. 1431-1434—^1. Centfhl 4411-2
Nartų ofisas—3823 So. Halstėd St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais ~ 
, pagal sutartį.

si.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4681 soui’H Ashland avenue

Rėš. B5i5 Šo. Romeli
Tėlėphone: RėptiMid 9723

ValtfftflGtel nwj 1^& it 7^-8 
SėrėdcMiiS it ti«&l. pagal atitarti 
Rėz.6601 Se. Galifornia Avenue 

ttiefoHaė 7Š08
' '*• V f " •

Tel. Gffieš WeM*«rtth 6330 
Re z. Hyde Park 3395 

Dr.. Susamia Slakis
MOUftt » v«iK« lid« WdH«Ia 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1^*4 po piftti, 7*-8 f.- vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

DR. STRIKOLTS
Gvdytojaš ir Chirurgas
o«sas 4«4S so. Ashland avė.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ii 

tik. Nėdėllo) tmgai MAftftą
Ofiso TeL: Boulevard 7820 

Namų Tėl.: rinmpeet 1930

iki 4 ir nuo 6 iki 8

SPECIALIAI 
šia 

SAVAITĘ
ŽTKA.STI 5IAI.EVA 9še 

98čI 1 VALANOV 
VA KNISIS .... .

Į FLAT SIKNOMS I MAtEVA . ..

I V’ARNlšIOI rttrt varniAhilI valyti. Specialiai
I Ralloni) ..... .............
I hFU’ECLM, 4 col*<q, grynai Juo- 
I lt) Aerly mnlevotl 
I Šepečiai. Kiekvienas

[AfilAftĄ kEffiRi.,afc^. vAkA'kAlšĮ

ONE CdAT EN'AmELIS dar
bui vidui. Tiršta*; daug pa- 
(lengi^a; Ilgai laika*. lAd’žluva 
0er įvykti HkuiHČiai ŽyGMa- 
inaa. vertės <K • CfcCį
už Kaliont) .........

rt.trTAs shelLac; iriuos 
TYRAS <1 eta
Galionai ..................
85c vertės 50c—Skrynų M#- 
ieva; 1 kvorta Jtiodoa skrynq 
malevoa ir 2 collij fiepetvs It 
abn .......... - 500
«»FNV POPIEROS VALYTO
JAS, taipKl vartojama* kalei- 
mainui ir lan<i) uždnnroinlt 
valyti ------ 3 už

Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

įimtai dailių raAtų. Rolė!

20c, 15c, 10c it 5c
SIKNU POPIERA NŪTRt- 

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

930
VALYTOJAS—(le- 

ur malevai JIU-

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26ih Street

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė.

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340
- I ..
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SUSTOK ir 
PAGALVOK j 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA ■ 
.SPULKA pereitais metais

....... ..
inSPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

BANK.
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITDUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASS0CIAT10N 
1730 SOUTH HALSTED STREET

l l1. " ‘A1 a i**' .'L.., LJ.., /. —

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

806 W. Slst Street • TeL Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS

< D-- • SAVININKAS
F. BULAW 5r K. ŠABONJS, BendradarbiaL

KL. JURGELIONIS 
UOf tow<^ Av2KTeLAYarde 2510 

* 
-- ............................ .---LT ------------------------------------ ■

ADVOKATAS
7 Sob Dearborn St.

tldoiri 1230
Vnl. 9 rvtė iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tėi. CENTRAL 1Š24

Gyv; tietš,: 6733 Crandon Avenne 
Namų Tei.r -r- Hyde Park 3395

Ofiso Tet Vifginta 0080 
Resfdšhce Tel. DEVERlY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS T# CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

fftaf 2^4 |f fitiri f Al. VakMfo
Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valimdos*-^—10 A. M. 
Nedalioj pAgfii sutarti

-.-t..... ..  .......-į , •iTimiMt......-jj—t —
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA r J 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F.EudeikisS
LAlbOTUVlŲ DIREKTORIUS V

AMBULANCE! V
PATARNAVIMAS S
DIENA IR NAKTĮ X

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 v
4605-07 Šo. Uerfttitage Ate. A 
4447 South Fairfield Avenue X

Tel. I.A1-A1'ETTE 0727 N

T a — « T 4 koplyčios visose V 
-L—UsZc^Ll Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų r a d i o programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Prrinešejas P. Šaltlmiteras.
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Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Mėty 
serttirno

STRA1GHT
KENTtJCKY 

BOŪRBON 
DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VlSOŠEf 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALŠTĖD STREET 

Visi Telefonai Yardk 0801
‘ VIĖNlNTELIS. • Dl&TRIBUTORIŲS .

CIement 1 Svilow
ADVOKATAS

32 NO. LA SALLĖ ŠTREE1
6- tna lubos. Td. CtNtrai tslo

i Margue^te Patit Ofisas: 
6322 SOUTH WEŠTERN AVH

TeleMnas Pfeospert 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 8 iki 6 

vai, vakar n i r nagai sutartį. ;

DENTISTAS '•
4645 So. Ashland Avė.

kiti 47th Stfeėt 
Valandos nuo 9 »k! 8 vakaro 

Serėiloi pagal sutartį

Klii Lietuviai DakUfat

Tel.- Btnftevkrd 5914 Dieftą ir Nikų 
(Tiso valandos: nuo 2 iki 4, hųo 7 
ikf 8:30 V. Nedėl. fiu.6 10 iki 12 ft.m

■■■-■■į,--- Įpt|Hr«fe.t.rr-i«i-Į ........t u,-.'.

GERA MAEEVA - GERESNIS DARBAS
, • į; ■» t ‘ i ,,' ’ -. L i ’

Gferri maleva,■ tirikarhrii užmri.ėvdta, mąžiau išsipustina it ..Otriupo pi
nigų. Tokidfo yra 'populiates Helman malevos. Ir kainos 

ąėfrrangitjsu tf strikas Visada pilririš.
Moore’s maleva/ 30 spalvų, gak $1.65
Speeialė malevą, 16 šprilVų, griL .... ........... -- 9^0
Varnish reriiov^‘^aj. u,........  , 950
CrTyrias baliai ę'namėt galv>-.^-^.^.-..'ui4x.... ......... ..i.-.. $1.39

■ ir brangHv .
Sienoms popiet a, roleris .......'z............ ...............    4^

* ir brangiau.

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

-Įf,-..
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Laidotuvių Direktoriai
■; NARIAI-’'. 

' ėbkagos,.
• Cicero .
Lietuvių | 

Laidotuvių ' 
Direktorių'.'. 
Asociacijos

AmbulanCc 
u Patatnąvi- 
įį mas Dieną 
■ ir Naktį

J TURIME
T KOPLYČIAS 
' VtŠOSĖ MIESTO

DalYSĖL

-. ----- ■ .... . •

' - A. MASALSKIS ,
3307 LituaniėS Avėfitiė Phone BoulevriTd 4139
, ,.r_ ------------------  ■ ,........................■--------......... -------------------±4- ---- ■ * N' ■■£..-

A. PETKUS
1410 Sdlith 49tji Cpiirt CicėrO Phohe Cicero 2109 
' r . r -• . . . . , - ' . .. j _ ■ T . . ■, ■ ■ ■ ■

PeJeHlDlkAŠ ,
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

1646 We.M 46(11 Street PhOnes Bdulėvant 5203
-   ,, * ..   - ■ ■■ ■ n.itĮMitl įti I P - i -,-Į J.iM. , ... , •.-.^fe.-.Tafettf.Z  I.- .

■ Š. M. ŠKUDAS
718 West 18th! Street ■ Phone Monrde 337?

/ 10734 S. Mičhigan AVe.;
LAČŪAWiCZ IR SŪNUS .

2314 West 23r<l Olace Plioiio Cttti&l Ž51S

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Ayehuė j Phone VAriis. 1138 

•<      „..I.    . i.~..,T.a|,i„7.',, „ „į.,,.; „■ .

Tek- Pullriian 5703

J. LIULEVIOIUS
4348 So. Califofnia Avenue1 • Phone

. t P įjtii '■ ' ! ■ ■
■P

AK1(J SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LlEtBVtS 

Optomctrlcally Aklų Specialistai 
Palengvina akių įtempimų, kukis 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,- akių aptemime, frferVuotu- 
mOj škaupama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai šklriitiš. VištiOšė atsiti
kimuose 'egzaminavimas datomis šii 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Špe'ėialS afydM Atkreipiama į įrio2 
kyklos raiklis. K*ė;vos akys atitai
somos. Valandos niO 10 iki 8 V- N?-- 
dėlitfj rilip 10 iki 12 V. dieną.
Daugely atsitikimi/ akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip jpiriria 
4712 South Ashlafld Av.

‘ Fhorie fiotikvard 7589
■ i |'| >» —' ■- - - ' r-’- f , .• . „ ..... .

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
k tek Yards 1820 
| Pritaiko Akiniu^ 
r Kreivas Akis 

ištaiso 
Akinių DirbtuveAfisas ir

. 756 Wėsl 354h Strėėt 
kampas halsted St. 

Valdrtdoš: nu(j 10 iki 4, Ubo 6 iki 8 
Nerišliomis. pagal sutartį.

1 .........

GYDYTOJAI IR DENTISTAL 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraUį?ijOš Nariai

A. Montvid, M. D.
West Totoii Štate Bank Bldg. 

2400 Wėšt Madifcon Street 
Vai. 1 iki 3 po pietln 6 iki 8 vak< 

'tel. Seeley 7ŠŠ0
Namų telefonai Bruns#ick 0597

r- r-. - .-. ■ .a..

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CttlRUttGĄŠ

Vdlririddš riko 2 iki 4 ir nho 7 iki 9 
vah, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 SotitR Halšted St.
. Tel. Bonlęvard 1401 r > 
Ofiso tS.; Rėu’IevaM t9l3 J

DR. bertash 
756 West 35th Št.1 • y . . :

,Cor. of 35th and Halsted Sts< 
Oftšri Vdlandofe rilio 1-3 riuo 6:30-Š :<W 

Nedaiktfnis phgni sutartį 
Rez. 4910 ŠO. M1CHIGAN BLVD.

Tėt Keriurood 510t
•Tir^ntir I turi— dMUfeU*’>

■arsinkttfe “N-notf

Gydytojas iii ciHĖtiRGAS 
'■ ■ : OfiSas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
Į-UŽ GklOAGOi .i<

DR. A. J. MANIKAS
PHYŠiClAN-SŪRGEON 

Offiėe 4070 Aftiier Averiu* 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office A Rėsldence- 2519 W* 43fd St 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus šeredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS ir CIHRCrGAŠ 

VaL: htiė 2 iki 4 v. ji. jtL if nrio 7 
iki 9 y. vąk. Trečiadieniais if 

Sekniadfeniais susitarus 
OFISĄ6 IR REMMMCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafiiyettė 8016

DR. W. V. N0RAK 
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BR0ADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną it f 

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

Reft. 1400 S. Srd AVA, Maytottod Av. 
Phbne Maywriod ŽL

M t Ri.fH lįĮĮi ilMi-dfrjn ><<*» III feli.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS ;
Gerai lietuviams žinomas pef 81 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.
v Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros priėtaištis.

Ofisas ir Laborąotrija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 Vdl. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;.

Superlot 9454 ar Central 7464
--------------------------  m i.u , fenu ■

Dr. Charles Segsi
4729 So. Ashland Ate.

2-ros lubos 
CHĮCĄGO, ILL. 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų įr nuo 7 iki 8:30 tai. 
vakaro^ Nedaliomis nuo 10 iki 12 
vmandčti dieną.

Phorte MlDwAY 2880

Telefonas Yards 0994
J)r. Mautice Kahn
4631 suimt ASHLAND AVU

Ofiso valandos:

t Reru Telephone PLAZA 2<09
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Laikrodžio Istorija
..................... ______________ NAUJIENOS, flhicago, HL i...  ........... . ■ ■.        -    - --—— • Į , ! ' •. t • ■ - 1 •••** ■

dis tai čia “paskubindavo, tai
... . . '-r*--- :-------
cialdemokraitų partijos

8
1" [ ■ ......... . 1 h '9*" 111.

pirmi- daręs pučą, P. Kalniną apkaltino

Koks sukrėtimas ar gamtos 
reiškinys galėtų, sakysim, did
miesčio gyvenimą sutrukdyti, 
jame sukelti didžiausią netvar
ką. Tik uždarykit ar sustab
dykit kelioms valandoms visus 
laikrodžius ir pamatysit,* kas 
atsitiks! Nei tramvajai, nei 
autobusai, nei traukiniai neis 
tvarkingai, ir viso didmiesčio 
gyventojai bus iŠ savo gyve
nimo vėžių išmušti. Mes gy
vename pagal laikrodį.

Tačiau turime labai , toli 
siekti į amžių praeitį, kol pa
stebime tokią be civilizacijos 
gadynę, kurioj nebuvo laikro
džio.

Iš Ryto Nuo Valstybinių Ke
lių šaukliai Šaukė Valandą, 
Kurie Visi Turintieji Vandens 

Laikrodžius Turėjo Juos 
Pripildyti

Istorijoje minima, kad kara
lius Konstantinas turėjęs tokį 

■ laikrodį, kurio mechanizmu 
j reikėtų ir dabar stebėtis. Tas 
laikrodis buvęs panašus į me- 

»<lį, ant kurio šakų įvairus žvė
reliai sėdėjo. Po tuo medžiu 
buvęs padarytas liūtas, kuris 
kiekvieną valandą tam tikrą 

■skaičių sykių sustaugdavo. Rū
muose buvęs paprotys klausti, 
“kiek sykių staugė?”, reiškia, 
“kelinta valanda”.

Obeliskai stovėjo aikštėse, 
ir jų šešėlių ilgis bei linkmės 
kitimas rodė laiką, kurių va
landos buvo tam tikrais ženk
lais aikštėje pažymėtos. Tur
tingesnieji gyventojai jau ta
da turėjo laikrodį namuose.

Senovės Egiptas Tais Laikais 
Savo Išdirbinio Vandeninius 

Laikrodžius Eksportavo Į 
Kitas šalis 

* f • -- / ‘ •

Tie vandeniniai chronomet
rai, greta su visą* seniausiais 
saulės laikrodžiais, buvo suda
ryti iš dviejų cilindrinės for
mos vienas ant kito pritaisytų 
indų. Iš viršutinio indo vanduo 
pro mažą skylutę lašėję į apa
tinį indą. Išlašėjęs vanduo ro- 
klė tam tikrą laiką praėjus. 
Didesnieji vandens laikrodžiai 
'rodė ligi 6 valandų, o paskiau 
vėl reikėjo viršutinį indą pri
pildyti.

Sumanesnieji faraono laikro
dininkai tokį vandeninį laikro
dį padirbo su rodyklėmis ir mu
šimo aparatu, kuris buvo taip 
įrengtas, jog kas valandą iš- 
krisdavo tam tikras metalinių 
rutuliukų skaičius, ant.-metalb 
nes plokštelėsir tuo bodu su
skambėdavo. Daugiausia Egip
to laikrodžių pirkdavo romė
nai.

Tokiam organizuotam val
stybės gyvenimui kaip senovės 
Roma, laikrodis buvo būtinai 
reikalingas. Todėl nereikia ste
bėtis, kad kiekvienas didesnis 
Romos valstybės miestas tu
rėjo savo laiko ženklą.

Senovės graikai drauge su 
saulės laikrodžiu ir kitokiais 
astronominiais įtaisais turėjo 
iš Egipto importuotą vandeninį 
laikrodį.
Iš Tų Dviejų Laikrodžių Pa
grindo Platovas /Sukon^truk- 

tavo Pirmą Budintuvą
Tam budintuvui jis apatinį 

vandens indą padarė pasuka
mą ant ašelės taip, kad tam 
tikram vandens kiekiui prite- 
kėjus indas pavirsdavo ir van
denį išliedavo. Išsiliejęs van
duo patekdavo į tam tikrą pri
taisytą švilpynę, kurioj krin
tamo vandens varomas oras 
šviįpdjtivo. Tuo budu Platono 
“budintuvas” punktuališkai su
švilpdamas pašaukdavo jo mo
kinius pamokoms.

Ir taip tūkstančius metų 
saulės ir vandens laikrodžiai 
buvo vieninteliai laiko matai. 
Dar Karolis Didysis gavo dova
nų iš Kalifo Haruno ai Rašido 
gryno aukso padirbtą vandeni
nį laikrodį su rodyklėmis ir 
mušimo aparatu. Tik 12 šimt
mety vieno vienuolio išrastas 
smėlio laikrodis pakeitė van
dens laikrodį, o tik daug vė
liau buvo išrasti ' laikrodžiai 
su švytuokle ir spiruokle, ku
ri Uos ir dabar vartojame. Smė
lio laikrodžiai pradžioje buvo 
naudojami tik pamokslo ilgiui 
bažnyčiose pažymėti.

Musų bočiai yra turėję net 
tokių “laikrodžių”, kaip ak
menėlių per kraus tinę j imą po 
vieną iš vięnos kepurės į kitą. 
Be abejonės, kad toks laikro-

pavėluodavo”.
Istorija mus moko, jog dau

gelis musų dabar naudojamų 
daiktų yra kilę iš Kinijos, 
taigi ir vandeninis laikrodis, 
bene bus musų civilizacijai iš 
ten atėjęs, nes jau 2,000 metų 
prieš Kristų kinai tokį laikro
dį turėję. 'Be to, kieniečiai mo
kėję tais laikais naudotis ir 
kitokias chronometrais; pa
vyzdžiui turėję žvakes su laiko 
padalinimais. Yra pasakojama, 
l<ad vienas tų laikų kinietis 
“laikrodininkas”, mokėjęs pa
dirbti net tokias žvakes—“laik- 

I rodžius”, kurios kiekvieną va
landą išduodavo kitonišką kva
pą. Sakysim, tavęs prašo “pa
uostyti, kuri dabar valanda”, 
įr čia pat “argumentuotai” at
sakai,“atsiprašau, aš turiu slo
gą ir nieko neužuodžiu”.

Kaip Nusikratyti 
Svečiais

Austrų Humoristo Rodos Rodos 
Patarimai

Austrų humoristas Rodą Rodą 
protarpiais parodo austrų laik
raščiuose dailių trumpų sąmo
jo nuotrupų, liečiančių įvairius 
“sunkius” gyvenimo klausi
mus. Vienu iš tokių jis laiko: 
Kaip nusikratyti savo svečiais?

Pasak Rodos Rodos, senoji 
pažiūra, kad svečius reikią 
stengtis kuo ilgiau (sulaikyti 
namifose, kilusi iš to, kad se
niau, kai žmones gyvenę kai
muose, o kelionės buvusios pa
vojingos svečias buvęs retas 
paukštis. Jis atnešdavęs žinių 
iš pasaulio, atstodavęs dabar
tinį laikraštį ir radio. Deja, ši

I^nil Ka-lniti
T

(Latvių socialdemokratų pir- 
pininko Paul Kalni n 65 metų su
kaktuvių proga).

šiemet kovo 3 dieną sukako 
lygiai 65 metai Latvijos social
demokratų partijos vienam iš 
žymiausių jos veikėjų, Pauliui 
Kalninui.

Paulius Kalninas gimė žem- 
galėję 1872 metais kovo 3 d.
Į885-1894 metais mokėsi Liepo- 
jaus gimnazijoje. Gimnaziją 
baigęs, tais pačiais metais, įsto
jo į Maskvos universitetą stu
dijuoti gamtos mokslus, o vė
liau persikėlė į Tartų universi
tetą, kur 189.8 metais baigė me
dicinos mokslus.

Jau gimnazijoje būdamas da
lyvavo bendro lavinimosi nele
galioje mokinių kuopelėje ir 
1894 metais jaU jis įstoja į ne- 
legalę latvių socialdemokratų 
partiją, čia uoliai besidarbuoda
mas, tuoj išstumiamas į pirmas 
eiles ir 1897 metais jam tenka 
redaguoti pirmą socialdemokra
tų pakraipos laikraštį “Deenas 
Lapa.” Tais pačiais metais Baili 
Kalnin jau “įkliuvo” ir teko jam 
teisme atsidurti.

Teismo sprendimu turėjo iš 
Latvijos išsikraustyti ir tik 
1901 metais vėl grįžta į Latviją 
ir iš naujo pradedą' aktingai da
lyvauti latvių socialdemokratų 
organizacijoje, bet 1903 metais 
vėl “įkliūva” į policijos rankas, 
bet laimingai iš rusų žandarų 
nagų pasprunka ir emigruoja į 
Šveicarijos Ziuricho miestą.

čia P. Kalnin darbuojasi li
goninėje kaipo gydytojas.

1905 metų revoliucijai išau
šus,. P. Kalnin vėl grįžta į Lat-

šiame jlaikraštyje. P. kalnin 
įvairiais klausiniais yra para
šęs daugybę straipsnių. Didžia
jam karui ištikus P. Kalnin 
grįžta atgal ir tuoj mobilizuoja
mas kaipo gydytojas. Mat, di
džiajam karui' prasidėjus, rusų 
biurokratine vyriausybe buvo 
labai reikalinga inteligentinių 
pajėgų, o ypač gydytojų, tai 
prie buvusių politinių emigran
tų, dabą-r jau grįžusių iš užsie
nio, nelabai kibo ir leido jiems 
laisvai gyventi ir, ž’noma, vi-
sus tinkamus kariuomenei, tuoj 
mobilizavo.

P. Kalnin veik visą karą pra
leido Dauguvos fronte, taigi 
Latvijoje. O 1917 metų revoliu
cija jau jį užtinka Rygoje. Su
prantama, kad Čia jisai vėl vie
šai ir aktingai pradėjo dirbti 
partijos darbą.

1918 metais partijos suvažia
vime išrenkamas į socialdemo
kratų partijos pirmininkus ir 
šias pareigas ėjo iki 1922 me
tų. Tais metais jau buvo išrin
ktas į Latvijos respublikos par
lamentą ir tapo jo veik nuola
tiniu pirmininku. Taigi iš so-

ninko teko išeiti. Mat, taip bu
vo nusistatyta, kad parlamento 
ir partijos pirmininkų pareigos 
nebūtų derinamos.

Paul Kalnin visą laiką buvo 
latvių socialdemokratų partijos 
komandiruojamas į. vykstančius! 
antrojo internacionalo suvažia
vimus. Ir visą laiką, nors iš lat-: 
vių socialdemokratų partijos 
pirmininko buvo pasitraukęs, 
bot buvo jos centro komiteto | 
nariu. Tik 1934 metais gegužės 
15 d. Ulmano pučui įvykus P. 
Kalnin nustoja ėjęs Latvijos 
parlamento pirmininko pareigas 
ir buvo šešiems mėnesiams už
darytas į kalėjimą.

{domu, kad Ulmanis, pats pa-

kėsinusis padaryti prieš teisėtą 
parlamentarinę tvarką sukilimą 
ir inkriminavo jam tuo tikslu 
slėpus ginklus.

(Bus daugiau) .

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

Pavasarinis Valymas? Indų Plovimas? 
Maudynė?

Turėkit Visuomet Pakankamai
Karšto Vadens

JIS KAŠTUOJA TIEK 
MAŽAI!

. MAŽA SUMĄ

ĮTAISO AUTOMATINI
| GAZINĮ VANDENS
| ŠILDYTUVĄ

pažiūra esanti visiškai pasenu
si ir dabar, esą, visiems rupi, 
kaip svečiais nusikratyti.

Jau mano: >s^njiw rąšį(£-Rodą 
Rodą, buvęs užsirašęs viršum 
durų: “Kas įžengia, daro man 
garbę; kas praeina pro šalį— 
džiaugsmą”. Iš naujesnių laikų 
žinomas Teodoro Doringo bū
das. Jis gyveno 1803—1878 
metais, btfvo žymus Berlyno 
rūmų teatro artistas. Kai rei
kėdavo svečius . likviduoti, jis 
atsilošdavo kėdėje ir numirė
lio gudžiu balsu ištardavo: “Oi, 
ir vėl praėjo šis puikus vaka
ras E’. . .

Vienas gudruolis bankinin
kas elgdavos kitaip: jis tinka
mu laiku išsitraukdavo iš ki
šenės dėžutė piliulių. “Tamsta 
sergi ?” žinoma, paklausdavo 
žavingieji svečiai. “Tiesą sa
kant, nesergu. Bet gydytojas 
man prirašė šitų piliulių nury
ti ketvirtis valandos prieš ei
nant gulti!” . . .

Senelis elgiasi irgi panašiai. 
Kai laikrodis išmuša dvyliktą, 
jis su priekaištu pasižiūri į jį 
ir sako: “Biaurus laikrodis! 
Išvaro mano mielus bičiulius!” 
Svečiai, žinoma, nešdinasi kaip 
įkąsti. . E. P.

viją ir aktingai cĮedasi į revo
liucinį darbą, Bęt!ffnęiĮga'm jam 
tenka Latvijoje gyVėnti. Vos tik 
pasirodė pirmieji * reakcijos 
smūgiai P. "'KAlhlnf emigruo
ja į užsienį. Dabar jis gyvena 
pakaitomis įvąiriose vietose,— 
tai Šveicarijoje; tai Vokietijo
je. čia jis bendradarbiauja vo
kiečių socialdemokratų spaudo
je, būtent, “Vorwar£s,” “Liep- 
ziger ^eitung” "ir VHamburger 
Echę.“

Gyvendamas revoliucijos me
tu. Latvijoje, redagavo latvių 
Socialdemokratų laikraštį “Zih- 
na” (Kova), kuris Latvijoje iš
silaikė iki 1909 metų ir vėliau 
jo redagavimas ir leidimas -bu
vo perkeltas į Belgiją, kur jis 
jau nelegaliai pasiekdavo Latvi
ją iš Bruselio* miesto.
. . ' ■■■ '■ -------------

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

JŪSŲ NAMUOSE Medis užmušė darbi
ninkų

MOOHN COOKf «Y .. CONSTANT MOT WATM .. JIUNT MFMOfKATION .. OAS HtATiNO

»

NUOLATINĖ 
KARŠTO 

VANDENS
Tarnyba PifceanS 

•
Galionas po galio
no. karštas vanduo 
yra pigesnis dėka 
Automatinio Gazi- 
nio Šildytuvo . . . 
Spaciallai žema Au
tomatiniam Van
dens Sušildymui 
Kaina.

• Dabar pavąsrinis valymas 
yra lengvesnis, turint galionus 
ir galionus gero karšto vandens 
—' neišsemiamo ir visuomet 
tekančio. Tai ve ką Automatic 
Gas Heater teikia jums. Jis pa- 
liuosuoja jus nuo alsinančio bė
giojimo į beismantą ir atgal, 
kad prižiūrėti jūsų senos mados 
rankomis operuojamą vandens 
šildytuvą. Automatinis Van
dens šildytuvas yra 100%. 
automatinis.

KLAIPĖDA. — Kovo 31 d. 
prieš pietus Klaipėdos medžių 
aikštėje dirbo 27 metų amž. 
darbininkas Jonas Kibelkštys, 
ištraukdamas iš prekinių va
gonų rąstus. Staiga kažkaip 
paslydęs vienas didelis ir sun
kus rąstas užgriuvo Kibelkštį 
ir per jį persirito, pastarąjį 
palikdamas neatsikeliamai gu
lėti. Sužeistasis, greituoju pa
galbos atftomobiliu nugabentas 
į ligoninę, greitu laiku mirė.

Sienų Popieriaus Valyklių ar 
HRH Malevų Valy- J už *| Q(j 
Utility 'Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną .............. $ 1.59
Gražus. 1937 m. Sienų Popierius 

už rolelį ir aukščiau.

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

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

9:30 iki 10 vai, po pietų, iiiil ................ .

S A BERGMAN
1524 W. 63 ST.
TEL PROSPECT 3440 7//a

CORNER 63RD & JUSTINE.

SUŽINOKITE 
SMULKMENES IŠ SAVO 

APIELINKĖS PLUMBERIO 
arba pašaukit WABash 6000

THE PEOPIES GAS LIG H T AND COKE COMPANY

SUTAUPO DARBĄ!

PILSEN 
LIGHT FLOOR 011

Įsisverbia j skylutes jūsų nudėvėtų grindžių. 
Išdžiūva skaisčiai žybedainas.

Padaro Lengvą Užlaikymą Grindžių Šva
riai. Jūsų Malevos ar Gęįe^ies Krautuvėj.

VISI LIGONIAI
Vengkjtę operacijų, vargo, Nkaiinmo. ne- 
iSgydOmos ligoą. Dėlial kiekvieno nesvei
kumo ar ligos jūsų kūne, lengvo ar 
sunkaus — vartoklt Natūraliai Gydan
čias Žoliij Priemones už $1.00 ir $2.00. 
Jus užslganedysit I vienų savaitę. Pra
dekite sveikti šiandien savo pačių na
muose nelaukdami operacijų. Gaukite 
laisniuoto Daktaro Patarimų ir Priežiū
rų DYKAI, taipgi Kkzaminavlinų, jei 
pagefdaiujate. Neatl dėlioki te. I’amatykit 
įtikinančius {rodymus, Painatykit Helenų 
Šzyinanrfkų, Herballstę, veikiančių 40 
mėtų, arba

DR. P. SHYMAN—Specialistą 
Veikiant] 17 metų.

1869 N. Damen Avė. 2nd Fl. 
Armitage 8200.

Atėjo 
NAUJAS 
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos —-

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

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

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

_ £

PAINTS

CARBIT

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
’ 3406 SOUTH 6921 SOUTH 

HALSTED ST. WESTERN AVĖ.
1 Yards 3408 Hemlock 5040

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS 

Spalvot6s--vartojimui oro pusėje 
ir viduj .......................... J | ,39

Geresnės negu daugelis 
$1.$9 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

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

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

Haymarket 7177

JŪSŲ KAIMYNAS YRA JŪSŲ TARNYBOJ
: k ; i ■ ■

Reikale MALEVOS ir SIENOMS POPIEROS eikit i
One Coat White

k

A I Coverintf
-1 OHt (Oat GlOSS

L ĮNAMEI,

Reguliarč $3.25 verte 
GREITAI DŽIŪVANTIS

ENAMELIS

Gal.

/*MXED

NIETRICK’S
Malevų 

Krautuvę
5905-07 So. Kedzie Avė.

GROVEIIILL 1875 > VELTUI ATVEŽIMAS

SKRYNAMS ENAMELIS 0(1 c
Atsparus, Pastovus. Tik Juodas. Gal.

$1.95 ‘HOM-O-NER 
NAMŲ MALEVA

SIENŲ POPIEROS
VALYTOJAS ....... 3 už22c

DICADOO
MALEVOS1“ VALYTOJAS
LINOLEUM VARNIŠIS 
Reguliarūs 90c. Vertės

23c
„ 55cKv.

PILSEN MALEVOS Valytojas. gC/t
Grąžinimo pinigu garantija v

Sampeliai Dykai

•SPECIALIS 
PARDAVIMAS

NEPERMA
TOMŲ 

LANGŲ 
UŽDADNGŲ

Reguliaręs 55c 
vertes!

3x6 Uždangos kartu su 
kočilais

Spalvos baltos, ivory, 
ecru ir žalios. • Biskj 

nereguliarės

$2.50 Spar 
Varnišis

Visiems vidaus reika
lams. Ilgai laikanti. Yra 
visokių spalvų, kartu su 
balta. Galima taipgi var
toti oro pusėj .................. .

GAL.

X 
£

f‘ Gal.
VidausI ar g Oro3 Pusės

Grindims ar Woodwork 
Garantuotas, kad nesu
braižys ir nesuteps balto.

ŠALTO VANDENS 1 A s v. 
MALEVA, balta .......i

JOHNSON’S GLOCOAT
Paintė ................. ...♦....... 52c

PILSEN ŠVIESUS GRINDIMS 1 C 
ALIEJUS. I Galionas ............ .

MAPOS IR MAPOMS LAZDOS 
PALIŠAI IR PALIŠIAMS AUDEKLAI

VISOS MALEVOS KĄ TIK IŠ FABRIKO, ŠVIEŽIOS VISUOMET
TRIMUOJAM SIENŲ POPIERAS UŽ DYKĄ

$1.79 Fiat

0 Hat paint o

hoynę, WAAM. F1HIS1I

Maleva 
$1.49 
* Gal. 
Balta 
Tiktai 
Spalvota
$1.59

Gal būt 
vartojama 

kaip 
pamušalas 

arba
Užbaigos 
tepimas.

IU : ; i \i.rt $3.25 VERTE

INTERIOR A Q
GLOSS

Taipgi Semi-Gloss Gal.

Skleidžiasi taip lengvai, kiap Maleva, ir džiū
va su Enamelio žybėjimu. Plaujama ir ilgai 
laikanti. Yra Balta ir Spalvota.

Amkacaam <’*t**cT 
f to 4H l.rtluo* ***'

YtNAMElPMO

Atdara vakarais Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadieni; Se'kmanienį iki 1:00 po piety.
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Naujienos eina kasdien,išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.t Chicago, 
> HM? W

Uisakymo kalnai
Chicagoje—paįtu':

Me.tams -----------------------
Pusei metų
Trirpa mėnesiams ~.
Dviem mėnęsi?un3 ------
Vienam mėnesiui ...........

PUcagaję w išųe^otojus:
Viena kopija
Savaitei
JJenesiųi .........;_________ ___ 75ė

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,; 
paštu: ' .

Metams ____ ________ ,------  $5.00
Pusei metų ______________2.75
Trims mėnesiams 1.50.
Dvįeins mėnesiams ......i......... 1.00
Vienam menesiui w—.......... .75
Lietuvoje ’ ir ‘kitur užsieniuose < 

(Atpiginta) _
Metams .............. .......    $8.00
Rusei metų    —«... 4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu * su užsakymu. 
■ - ------- i - ----------

. $8.00 
- - 4.00 
_ 2M 
„ 1.50 
_ .75

T’-.l

- I

MB m»n»rchiją Amerikoje
Londone gegužės piėn. 12 d. bus Anglijos karaliaus 

įFurgįę VI vainikavimas. Tos busimos ceremonijos yra: 
be galo reklamuojamos Amerikos spaudoj’e. Kiekviena- 
me didžiųjų Amerikos dienraščių kasdien telpa apie tai 
ilgo$ žinioj ir, straipsniai su paveikslais. ;

Jeigu reįkėty ųž toįęią reklamą užmokėti, tai kaą- 
tuptų milionąi dolerių. Gal būt, Anglijos valdžia kai ką. 
ir .<<patępą,,, bet nėra abejonės, kad milžiniška dauguma 
tų reklamos raštų yra dedama nemokamai. Daug žmo-į 
nių Amerikoje yra labai susidomėję pląnuojamomis bri
tų monarchijos iškilmėmis

Tūkstančiai žmonių važiuos iš Amerikos pažiūrėti, 
to spektaklio. Jau seniai visų linijų laivuose, kurįę ge< 
gūžės mėn. pradžioje plauks į Europą, yra išparduotos 
visos vietos ! '

Nežiūrint to, kąd jau pusantro šim,to metų, kai 
Amerikoje gyvuoją respublika, čionai dar vis tebėra lą- 
bai populiariška Anglijos monarchija. Amerikos kąp.įtą- 
listų įdiasa, gal būt, jaustųsi laiminga, jeigu Ameriką 
vėl pavirstų britų imperijos dalim.

Karalius dalina visokius titulus, kurie paprastus 
žmones padaro “riteriais”, “baronais”, “grafais”, “mar- 
kiząis” ir “kunigąikšciais”. O respubliką titulų neduo
da. Bet kada kapitalistas susikrauna milionus, pardavi
nėdamas plytas, muilą, cibulius arba tabaką, tai jisai 
nieko daugiaus nepasigenda, kaip tiktai garbės.

Už pinigus milionįerius pasistatydina jįeįeb tik nori 
puikių rezidencijų ir vasarnahiių, prisiperka brangiau
sių automobilių, pasisąmdo būrius tarnų; gardžiausio 
maisto ir gėrimų j&hi hėtruksta; kada jisai nori — ilsi
si, kelia puotą arba keliauja po svetimus kraštus.

Kai visa tatai mįlionierius yra įsigijęs, tai jam dąu- 
giaus nębęrą ko Amerikoje siekti..

Anglijoje kas kita. Pralobęs pirklys, laivų savinin
kas arba fabrikantas paaukoja stambią sumą pinigų 
kokiam nors karaliaus remiamam labdarybės dalykui ar 
kuriam kitam “garbipgam tikslui” (o kad ne, tai tiesiog 
duoda “kam reikia” Į<yšį) — ir karalius savo gimtadie
nio proga padaro jį Hordu”!

Be monarchijos daryti “Sir” iš paprasto “Mister” 
ir pralobusius dykaduonius versti grafais bei marki^ąm 
negalimą, štai dėl kp Amerikos turčiams Įkvepia Anglių 
jos monarchija.

Ir pe tik Anglijos. Net kokios nors nęsąnčįos, kąrą- 
lystės nųsu.sę kunigaikštpa.laikiai, atvykę į Ameriką, 
tuojaus būna priimti į “aukštą draugiją” ir milionierių* 
dukters viena per kitą kabinasi jiems ant kaklo. Ęąvyzr 
džiui, Gruzijos kunigaikščiai Mdivąni (įąrė Čią puikųj 
gyvenimą, vesdami jaunas milionieres, skirdamiesi ir 
vėl vesdami. ; .

O paprastoji Amerikos liaudis savo princais ir prin-i 
cesėmis padarė pagarsėjusius Hollywopųo aktoriuj! ;

Abejotina nauda
Iš Š. Amerikos yrą nuvykęs didokas būrys jaunuoJ 

Jiii į Ispaniją: kariauti už respubliką. Jų tąrpe yra ir ke
liolika lietuvių. Vienas Argentinos lietuvių^ kopiųpistų 
Įaikraštis praneša, kaa ir iš tenai lietuviui važiavo į Is-:

GaUpią pasigerėti tų jaunuolių drąsa ir pasišventi
mu, bet abejotiną, ar iš to jų žygio yra daug naudos 
Ispanijai.

Kiek yra žinoma, Ispanijos teisėtąją! vyriausybei 
yyrų netrūkstą. Jį nesuspėja nąujokųs, stojančiust į mi
liciją, tinkamai išlavinti ir paruošti karui — pirma ne
gu- jie siunčiami į frontą. Nes laukti negalimą, įcųojpęt
|iciją, tinkamai išlavinti ir paruošti karui •

rado. Visų-pirma, jokių kapita
lizmo “sugriuvimų” Marksas 
nęprąųa^yę, Jisai kąjbėję apie 
tai, į:ąd kąpitąlizųĮą^, pąsįęĮsęs 
(tąri) .tikro išsivystymo Jąįpsnįio, 
tįires put jjąkęį^tąs kita, ąukš- 
tęspe elęę^mmę ąąnįyąrką', bet 
tas .vienos sįstęjno^ pąk^itiipąs 
kįtą ne \SU-

' i
Antra vertus, kodėl negali' 

sugriūti silpnas, menkai išsi
vystęs kapitalizmas ? Logiškai' 
protaujant, silpnas turėtų Nu
griūti (kilus tokiai nors kąta- 
štrofai) dagi greičiau, njęgu 
stiprus! Bet dalykas vė koks:1 
ar sugriuvus kąpitąlįznąui dėl 
jo» silpnumo, jo vietoję gali su-! 
sikurti nauja, tobulesnė siste
ma, negu kapitalizmas ? Mark
sas netikėjo, ’ kad tai gulėtu 
įvykti, ir Rusijos pavyzdys tą 
jo nuomonę greičiau patvirtiną, 
negu sumuša.

Nes dąbartinis Busijos “so-: 
“konĮųpįzmas” 

dar <tik bando imituoti kapita
lizmą — iįpf dęją, labai dažną? 
jisai ima iš kapitalizmo ne tik1 
teigiamas, bet ir neigiamas jo 
savybes. Savo “socializme’’ bol
ševikai įgyvendino daug biaų- 
riausiųjų kapitalizmo ydų, kų^ 

; rių jau seniai yra nusikračius 
sibs pažangesnės kapitalistines 

i šalys, pav.: bąišiai didelė nely
gybė darbininkų atlyginimą,, 
masinis akordinės sistemas 
.(.piece wprk) vartojimas, neda
vimas darbininkams teisės lais-i 
vai orgąnįzuotis^ įpirtįęs baus- 

. mės už nųsj^ėjiniųs įmonėse įr 
t. f.

Į<as iš to, kad bolšeyįkąi ąį- 
tą žįaųpią šjstęjpą 'ya$ną “^o- 

, cįąliznųj”! Juk Hitleris .sąyp 
į partiją irgi yąęįipą “spciąjį^tine 

■ gąrbįųįąkų!’ partįija, J)ęt ąr 
ųprs yiQnąz žmogus sveikąip 
prptę juę tiki?

B. jK. Aj^iąiantas.

GRAŽIAI SUGYVENA FIETU AMERIKOS
<«

D

bųlšeyik^kjĮ ‘^Atičkų”. j 
Leninas, darydamas ginkluo

tą “pučą” Rusijoje, sakė, kąd 
jisai elg-i’asi “pagal Marksą”. Ir 
ponas V. tiki. i

Seninąs, Nugriovęs hęsįku-' 
riančią demokratinę yąlsiybę, 
įsteigė teroristinę diktatūrą ir 
davė jai vardą “proletariato 
diktatūros”. Ir ponas V. įtiki, 
kad Rusijoje, iš tiesų, gyvuoja 
proletariato diktatūra.

Bolševikai sako, kad Rusijo
je jau esąs sukurtas “socializ
mas”. fašistiško laikraščio ben
dradarbis ima ir litą jų blofą 
už gryną pinigą.

Jeigu jisai butų studijavęs 
Mąrkąp niok^lą .(p ypą .nepado
rų ką nors kritikuoti, su juo 
nęsųsipą^inus !) ne įš Bųchari- 
pp AĘC, ^įpciyjpyo tę^ą įr pą- 
našios bolševikiškos mąkalatu- 
W bet ^'.pą^ęą JaštĮl, 
taį įisaj ^tyręs, jkąd tąi, 
tk§s yra b^įšęyikų “Sukurtą’’' 
sovietų Busi jo j e, nėra ne iš tolo 
Panašu į proletariato valstybę 
ąijbą į spciąįUmą, kaip jį ąų- 
jprątp Marksąą ir supranta Ri- 
lionai Markso ųąs^ėjų. ' 

%ą$sq teoriją yrą pagrįsti 
programai ąųpųę yisų masinių 
ąųąįąĮi^įų yąrįijų, .^ąriųą'.įy-’ 
yųoją Kųroppjp. M 
(pą H partijų Ląąįpp ^jnp^slųi’’ 

tąs .ųiąy^ąjgtįąęs pąrtijas per 
jg ąr ,10 ipętų vą^ė ą^tresnę įr 

kąyą, nęgų .prieš ką- 
pitalis.tų partijas. Vokietijoje 
boi^yįkų šalininkai (kpmųnis- 
tai) ėjo net sii hitĮęyįninkaįs^ 
ranką' įž ’1 rąnkps, kovodami

Galų gąlę, pąpįpje Jlusijpje 
dar įy šįąiidįę ąpcjąlįstąi^ bp 
srp'yįų skirtumo, yrą laikomi 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose, . tuo tarpu kai 
ii® prąibsląyy popų ir tųk-: 
stančiąi kitų tikybų kunigų tu
ri ,teį§ę atyįrąi yęik^i ir sąyp 
“mokslą” Puiki* 
nąsi, “ępęiąlįjįjbo (tvąrką”, ku
rioj e popai ,fįri laisvę, o socią- 
listąi u^ąrytį kąlėjįme! Arg-i: 
tas fašistų rašytojas šitų fak
tų ųąžįpo? ■

Bolševizmas ir iparksizmas
■ : ' ■ ■' į '

Grįžtąnt vprie to, ką skelbę 
Marksas, reikia pastebėti, kad 
yąldžįos pąsįgro^įmąs, kun Le? 
ninas su savo sėbrais atliko 
hnsifioje 19,17 ,IP7 buvo atlik-' 
tas ne “pagal Marksą”, bet pa- 
gal Blanųui teoriją, (kurią ru
siškai “pataisė” anarchistas 

sayo mirties prigš bjankizmę. ir

Ta lęrpristipiė 4įKkątura, kų- 
rią Leninas pakrikštijo “prole
tariato diktatūra”, su Markso

Argi I»ękp įė- 
^Uyi, ųes Mąrksas terorą smer-

HS1$ U|;
fPwj»mnkii Jisai

Wl*ra^i^ė jrę,^ulįSk»lę. M* 
ku, kad tokia valdžia gali susi-

HM BIOS 
{dąjbipipkų ;kla^ė sudaro milyi- 
pišą >uCTma

Pagalios, yra gryniausia pe- 
Ąąjpęnė. fet WHa?i 
“.pranąšaves” buk kapitalizmas

ųr

0 ?

juęKi^GĄ?
“KRITIKAS.”

Vienas žmogus “Dirvoje,” pa
sirašęs V., širvydiškai išvadžio
ja, kad gyvenimo tikrovė Mar
ksui f‘hosį nušluostė.” Girdi, 
Karolis Marksas f<pranašavo,” 
kad socializmas įvyksiąs pir
miausią tose šalyse, kur kapita
lizmas yra aukščiausia išsivys-' 
tęs ir darbininkų klasė yra 
skaitlingiausia’ bei labiausia ap?’ 
šviesta. Tokia šalis galėjo bū
ti Anglija arba Vokietija, arba 
Amerika. J

’ - iBet, esą, atsitiko visai prie-, 
šingąi: “marksistinė valstybė” 
atsirado ekonominiai atsiliku
sioje Rusijoje, kur 80-tas gy
ventoj ų nuošimtis ne pramonės 
darbininkai, bet ūkininkai, ir į 
kur liaudies apšvietimas buvo i 
žęmiąusias.

Tad kritįkas rašo:
“Marksas ne Rusijoje savo 

teorijos įkūnijimo viltį Jėjd.
Priešingai, ten jis matė kraš
tą, kuris sutelksiąs spėkąs' 
prieš sociąlizmo pergalę ‘civi
lizuotuose’ Europos kraštup-' 
se.

“Kaip skaniai gyvenimas įš 
jo pasijuokė! ‘

“Vienintele kita ' spyietipe 
valstybė pasaulyje .tai Kairio
ji Mongolija, kur .dirbtuvių., 
(ir, reiškia, proletariato) ąė-^ 
ra*, ir gyventojai kupranuga
riais jodo bei kumeliu pieną, 
kaip senovės Prusai, geria.

“Politine^ komunįz-
,mo teoriją daro dar Ęipijoįę, 
kur mašinų įr fabrikų su ži
buriu j ieškok, o įš gyventojų 
šimto tik 50 moka skaityti.

“Štąi jųpis, yyručiąi, tąs 
‘mokslinis socializmas’! Ka
rolis Marksas, sayo dialekti-

■ (?uT“N.” Ręd.), pranašavo bąįc 
kapitalizmas pirmiausia stf* 
griąsiąs ten kur jiš Jabiausią 
prinokęs. Tačiau, istorijos ei
ga pirmiausia jį sugriovė tep 
kąr vos-vos tepradėjo įsiga
lėti. Sociąlizma sųkurtį, 
Mąrksas sakė, įėįkja stiprios 
pramones ir gausios darbo

. kląsės. .
“Lenįpąs ir StąUnąs Mayjk- 

są čia pįrpjiausįą,
sako, reikia pasigriebti vąlr, 
džįas (vadžias Ref^ 
ir paskelbti socialistinę vąls-

- tybę...’«’ ........ \ ‘ ’'
Tąį ką gi čia dąbar tas kri

tikas sukritikavo?
Jisai pats sako, kad Lenipaą 

ir StaĮipas įvykino ųę įtą, jcą 
skelbė Maj^^ą^. betgi' jisąį' 
vadina Rusįją ‘‘mąrkąištipe vąl-: 
stybe”! Tai ' įę>,

Tas rašytojas V. įrodinėtą, 
kad Leninas ir Btąlįpąs (įeispi- 
giau butų sąkyti: J^ninąg, 
Trockis, Zipoyjęyąs iį? Kąmeiję-r 
vas ~ nes Stalinas suvaidipp 
daug menkesnę rolę, steigiant 
sovietų yą)dzjį|, ,1^ kliena 
šjtų bolševikų) .WtlR'
są” ir įsteigė Rusijoje vį^į 
skirtingą dalyką nąo to, 
“pranąšąvo” M^^ąs. Bet jęi- 
gu taip, tai kam čia kišti Mark
so mokslinį socializmą^ “dialėjc- 
tinę teoriją”dr it. t.? <

. .v’’** |* *3* t-

Patikėjo bolševikais?
Atrpdo, kad tas fašistiškoj jjs “įąhjąųsįą prinę^ęą?

Dirvos” bendradarbis gieda iš stęn, jkur jis j<lk .pęąeąląi ątju ' T~XC.TCT..7.rr.T. .vlTil . J. I-i,,
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didesnį skaičių Ispanijos vyrų..

įjos, paliks rąiš^ visam jąjpžiui, o kas juo rūpinsis? 
Amerikos vąldžiį jpi peluos jokios pageltos, nes jj ne 
valdžia į Ispąpiją siuntė. 0 .galės vigijs pašlęs ir naš- 
ląįčlus ir yisus šužalųlįųosių^ šitame baisiame kare ąp- 
rupiptį Ispanijos vaitoja?

Taigi, nors, kaip ąakėpie tų savanorių pąsišyęptįi- 
mąs yra vertas didžiaų$ioą pagarbos, faet raginti jąupųs 
yyrus iš Amerikos važiuoti j Ispanijos karą nėra išmin
tinga. Yrą kitokių, praktįškespių bųdų pądėti Ispanijos 
darbo žmonėms. /

TT

sukilėliai nuo pat pradžios turėjo ir šiandie turi daug Irie fauna tęnąi sužeisti? Vyras, petejcęs j?ąpįsps ąrfaą ko- 
įšmuštrųotų kareivių, kurie einą į mųšiųs, vedami iš- 
piokslintų karininkų. Kįtąs vyriausybės keblumas tai' 
~- moderniškų ginklų parppinimas savo milicijai.

Bet ką čia galį padėti iš Amerikos atvykę jaunuo
liai, kurie savo gyveniipe nebuvo Čiupinėję šautuvo? 
Jiems reikia mokintis muštro taip pat, kaip ir ispa
nams, faet syetipiam kraite jie negalį nei susikalbėti, pei 
urnai apsiprasti su naujomis gąpitps sąlygomis. O ke
lionė iš Amerikos tolima ir brangiai kaštuoją. Tais pi
nigai^ butų gąlima išmokinti ir apginkluoti kelis kartus

(Spęciaįus “Nąujjenų” koresp. Rietu Amerikoje)

meto laiką galima nupirkt mil 
^žinišką žemes plotą Piety Ame 

rikos lietuvių kolonizavimui 
Kolonistai už žemę ilgainiui pi 
higus grąžintų, gi išmoksti pi 
nigai už “Išvięn” spausdiąim: 
—žus amžinai, .nepalikdami jo 

..... . . » -v • -■.. V# --f-

kios pozityves naudos muši 
tautai, o tik sudarydami Pa
pingąs ėdžias tinginiams ir kąi

Kas ne falšyvai trokšta lietu 
vių vienybės ir jų ekonomini 
gerfaųyio, tąs nemętą tukstan 
čįys grąžiakalbystčĮns ir fąvori 
tų tkąiteliojįmams.

“Argentinos Lietuvių Balsąs 
davė ir duos kiekvienam visuc 
menės ir spaudos darbuotoji 
vietos nagrinėti ekonominius i 
kulturinius išeivių gyvemm 
klausimus. To laikraščio komt 
lektuose jus rasite rimčiausi 
100% motyvuotą Leono, Byssi 

iš Lietuvos žmonių lešo- lio parašytų straipsnių eilę api 
mįs IridŽiąmas “Išvien” ne ko- lietuvių kolonizacijos galimybe 
yąi tsu čia' gyvenančių lietuvių Argentinoje, 
.ękoim.ąuniu ir kultųriniu skur
dų, bet kovai su tą absoliučią 
dąugymą sudarančią demokra
tiško galvojimo Piety Amerikos 
lietuvių visuomene.

£įe reiškiniai rodo, kad* šian-

(Tęsinys) 
I i

Mfis ąiflonjp dąugybę 
.ęjše kripiinaĮiškį litu j§(ęripjį- 

apię' r,ekąitij lietuviu |iąęį- 
ir peliniai Wavim, anie 

“Argentinos Lietuvių Balso” ir 
(Įeinikratišky | laiKrąšfių 

.gprsęĮsįęjiijią, ąpię Lietuvos At
stovybėj vąldįRinkų MąęKvoa a- 
genais ir Įįįtokiąis ^ąrdąis pra-: 

apįę Argentinos 
Lietuvių Centro statomų Dr. 
Jono Basanąyįčįąųs vardo rųmų 
darbo kliudymą ir npįalintęrpre- 
tavimĮis, apię svarbių Pį.etų A- 
merikop lietuvių ekonominių ir 
kultūrinių užsimojimų realiza
vimo nutraukimą, api.e kylaptį 
nesugyvenimą, ignoravimą, išsi-. 
ąkląįjymą ir skųpdą viąose Pie- 
,tų Amerikos lietuvių kolonijose.

Šie liūdni faktai rodo visišką 
PUįLjR nęsiorije.ntavimą. Jie ro- 

kąd tos draugijos surenka
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Šiurpi žmogžudystė 
Svėdasų valsčiuje
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ROKIŠKIS. — Balandžio 0 
d. šiaurės Lįętuvą pasiekė šiur
pi žinia: Rokiškio apskr. Svė
dasų valsčiuje, Visętiškių kai-; 
me išžudyta Sąbalių šeima.

Nužudytos Uršule Sabalienė, 
45 m., Eugenija Sabalytė, 20 
pi. ir jos teta Uršulė $abaly- 
iė, 00 m.

Baisus vaizdas, kuriame ra
sti užmuštieji; Uršulė Sabalie7 
po ir Uršulė Sabalytė kirvip 
penties smūgiais žiauriai nužu
dytos troboje, prįę sayo Ipvų. 
žuvusios rąstas viępjpąrškinęs, 
iš to .galįma spręsti, kąd jos 
buvo ‘ užmuštos : niįegančięs. 
Nuo sunkiu smūgių sulaužyti 
galvos kaulai, kraujais nušlak- 
štytos grindys, baldai ir šie- 
W išIu>W-si9to 
manta. Iš spintos pagrcĮfeta 48 
litai.

Dar baisesnis vąizcjas prie 
žuyųsips Eų^ąnijos gąfaalytęs 
lavono. Ji nužudyta tarp avių 
tvarto. Velionei jięįliu jpęrpiaiį- 
ta gerkle.

Darant' lavono apžiHręjįinij 
nustatyta, kad Eugenija, pirm 
nužudymo, buvo išniekintai Be 
■peilio smu^įo vplįohįes kųnd 
rasta mažos. įbrėžimo žymės; 
suplėšytos drapanos, sutaršyti.’ 
plaukai. Iš šio vaizdo ir ben-

* .r b • .“J • 1 **

drų aplinkybių matyti, kad 
Eugenija Sabalytė buvo pir
moji žudynių auka.

Namas irgi buvo padegtas, 
bet pgnį greitai užgesino su
bėgę kaimynai.

Ieškomas tarnas Povilas žu- 
Į<as-Karuža, kuris po piktada
rybės kažkuo dingo.

mo priežastys, tikręjį ,ipusų tra
gedija!

dįen visose Amerikos lietuvių
kolonijose nė su žiburiu nega
lima rasti tokips vietos, kur są- 
nįpniųgąi nebūtų žlugdomas 90
% čia gyvenančių np.ųsų tąutie-
čių gyvenimas,' kur 
mozuoiama musu e]

.nębiUų tor- 
ionominė ir

kultūrinė pažanga,
■j A A»KZ A A>AA A A^\/ A A. > 

kąr Pietų
Amerikos lietuvis :lĮebutų vęr-
čiąpiąs trauktis prįę š lįtąis per-
karnai “jėgas” — ir yėi ątsiža-
dėti .vjsko, kas kilnu gražu, do-
ra, laisva ir demokratiška.

Dabartinėse Pietų į Amerikos
lietųyią gyvenimo sąlygęse ne
verta ir ieškoti tos

, '• i p*- •* ,■« ■ r : * ' f*j i i v • • j vietos, kur
tūkstančiai mųsij ta utįęčių gale-
tų susivįęnyti, dirbiti ir gražiai
gyventi žeįnės ųkįu 
4—J S

ipse ar kur

nors kitur. Užtat š iame žemy-
ne dažnai sutinkame kėliau j an-
čįųs lietuvius będąrbris iš vie-
uos valstybės į kitą . štąi basas
Urugvajaus lietuvis bedarbis
Autaė takavifiRss £u maišu,
ant pępių ir užrašas: “Vįe^pa- 
tię, gelbėk mane, nes apsųnkin-
tąs esu”! i

jštaį kur, “Išvien ” rpcĮakto-
riąu įr kįtį rių li»tų do-
r upto j ai, gludi musų išsisktaidy-

įJCada veidmainybė pasiekia

• . A* *.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23Į

C ALLMET GROyf

Vienybes neva tępškėjaį są
moningai nutyli, kad žmonių 
vienybė, kaip ir tas budinkas, 
turi turęti pagrindą. Ir istoriš
ka^ ir ^vęniĮniškat iiąąnt, yra 
neginčytina tiė^ą, .kąd ant ąaų- 
so lapą ąepastatysi įiamo, p ant 
sujttų frazių ir užkaborinių in
trigų jąįuvienysi žmęųių.

Lietuvių spaudoj buvo 
ta> W "Sšf >
tur Pietų Amerikoje už 10 cen- 
tayų galimą pirkti 1 ha .žemės. 
Tatai komentuodami Urugva- 
jaus lietuviai sako, kad DULR, 
remdamas tinginius) jau dide
liu^ plotus teritorijos išsvaidė... 
Tik kalba, apie užsienių lietu
vius, kurie “prie visko pripra
tę,’’ neatsisakytų kolonizųotiš 
ir su krokodilais. Kad DULR lė
šas švaiąto kitiems, ne ųžsienįo 
lietuvių rėmimo tikslams, tatai 
aiškiai rodo “Jšyien'’ pasirody
mas. Apskaičiuota, kad jo at
spausdinimui kas mėhesis išme
tama virš $1,000.00 m-n., ne
skaitant iš ten pat mokamų ai-

1 V-,1 „■! , f...... A

gų redakcijas ir ądlpįąįstrąpi- 
jos personaįąi. ,Qi daug, ląbąi 
daug saipąpptų bakužių “Iš
vien” ponai suvalgo. Už tą su- 
m*, kę>KU į? įltsiMnči^
Išyįen” leįdįipui lak per iveno

rasy

juose jus rasul 
gražius agronomo Ląukšo .su 
manymus apie transatlantini 
laivo įsigijimo naudą Lietuvi 
it jos išeivijai, apie prekyb; 
etc.; juose jus pasite n uosį: 
džius,' širdį virpinančius B. J 
Algimanto straipsnius apįe Pii 
tų Amerikos lietuvių gero ąi 
gyvenimo būtinumų ir apie k 
tus ąktualius musų išeivijos g; 
venimo klausimus; juose jus r; 
site nuoseklius Pr. Dagio stra 
penius apie kooperatinį Piet 
Amerikos lietuvių organizav 
.masi, kaipo jų ekonominio bei 
dradarbiavimo bazę; juose ji 
rasite dar keliolikos spaudos 
.Visuomenes darbininkų sitraip 
nius aktualiausiomis, bet n 
Šmeižiančiomis temomisi Tat i 
gi ieškoma, ko gi verkšlenama

Jeigu Pietų Amerikos liet 
viai ikišiol reikiamai nesusibi 
rč, tai tik todėl, kad niekas n 
parėmė virš iškeltų ir dabar t 
bekeliamų klausimų medžiag 
niai, kad visas iš Lietuvos P* 
siunčiamas lėšas kriminaįišk 
išteriojo kunigai, Gaučys ir j 
klapčiukai. Dėl tų pačių prį( 
žasčių mums nesiseka ir susivi 
jiyji. Tiek praeitis, tiek dabąrt 
neįgnčijamai įrodė, kad nebeg; 
Įima susivienyti su tais, kur 
mus persekioja ir musų gimt; 
jį kraštų išnaudoja. Argi įm; 
nomas pi,ūsų susi vieny j imas s 
tais, kurie iš vienybinių deki; 
piącijų ir užkulisinių “akciji 
valgo duoną

Vienybę, o taip pat ir kojon 
žariją bus gaįinią įvykdyti ti 
tada, kada Lįetųy^s valdžią 
“Draugija D^ieąįp Lietuviam 
Remti” tjkgląms *ms ,tai 
pyti lėšfts‘ tįędų organ: 
liausis vąrįnęję fiįiąųi;Qs politi 
kos maneyrus. -Nją^tąptina bar 
(lyti iš dęąiokrąty daryt šiai 
dinįus tautininkus, p iš będii 
vių katalikus su “nųsidėjim 
našta” apt pečių...

Juk 90% sudaro dępiokratii 
ko .galy^iĮno .ąfeiįy Amerikos 
lietuviai tai tas ųeręiškia, ka 
jų tėvai iy broliai Lietuvoje ne 
moka valatybįyįąs mokesčiu; 
Atskirų Pįętų Ąnierikos lietu 
vių ir jų or^anizącijų santykis 
ir jų gerbūvis g$įęs įbuti pa
keisti naąjąįs, goresniais nu 
tos valandos, kada Lietuvos .vai 
džia ir DUt»R atsisakys pylus 
pinigus savo politinių kaprizų 
realizavimui. Kol to nebus pa 
daryta, tpį .visos kalbos- ąpi< 
yienybę ir planingą lietuvių ko 
loni?ąvimą nueis niekais virsda 
mos įkįrėjančiu pasityčiojimi 

Viešpątįę, gęltyįk mąne, ne: 
kurį už

krovė kuų. Badžius Antanu

I H

■____ii

apsunkintus esu”
I
Lukavipiui, ąrbą kiti lėšų nau 
dotojai kitiems moralės pagel
bės reikalingiems, kada jie krei
pėsi prašydami tos pramos.

(Pabaiga)
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DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — ^Lt<įarats ketvergąis visą 
•VAJLiP.YRA: . P. MIĮLER, finansų seki storius

1 J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkai ......
K. KAIRIS, vięe-pre?identas P. GALSKIS, truątisąs
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, frustisas.

--------       —_______________ _____________________________________________________________________________  . :  -I * '_______________ - ---

_________________įp;-.VARgALĄ,' Drąugijos Auditorius.

’ 1.‘ Visi ‘liauji nariai, įširdę Driąug^jop nįio 'vąąąrįo 1 d. įki gruodžio 11 d. gaus tikie- 
tą nemokamai į Draugijos Triumfo Bąnkietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., Olympic Hali. Taipgi 
į minėtą bankietą gaus tikįėtą nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie, įrašę narį, asmeniš
kai atsives į Draugijos ofisą arba asmeniškai .priduos ofisui įrašyto narįo aplikaciją. Draugijos 
nąrius nuoširdžiai prašome dąrbyoitis įrašyme Draugijon savo giminių, draugų bei paž’štamą.

2. Nariais priimami Drąugijon — vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 metų apižiaus. Bet pasį- 
baigus šiam konkursui pariaiš bus priimami tiktai iki 40 pietų įr įstojimas Drąugijon bus kur 
kąs didesnis, negu dabar.

Nariais galima įrašyti Drąągijon per musų konkursaptus; per Draugijos pariųs arba ręi- 
kip atvykti asmeniškai į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirpiądieniais ir penktadieniais nuo £ 
ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet

DR. MONTVIDAS, Dr-Įoš Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
—.... ■--------------—----------

■ ■ • S ■ ■ '4*,v. ■ ■M -

stiprių gėrimų. Vakaras buvo 
smagioj nuotaikoj, linksminosi 
iki 1 'vaL naktie^. •*

Neabejotina, kad Rošeląnd 
Lietuyių Kultūros Draugija bus 

1 viena ii aktyvių j ų. V aldyba Jš- 
Irįpkta gerą, darbšti, — reikia 
laukti josf sėkmingų darbų.

—Dąlyvjs.

Kenosba, |||/
Sekmadįenį, balandžio .25 d. 

German American svetainėje, 
buvo įsteigta Kepoglia Lietuvių 
Kultūros Draugija. Programąs 
buvo geras: kalbėjo ,mž. 
Augustas, Dr. Ą. Męąityidas, 

vo Kązys Pažąrskąs, Ly
ros chorps, ;Ęė|įajaųs šokėjų 
.trupė ir t. t..

Išrinkta; 'Kenosha' Lietuvių: 
Kultūros Draugijos valdyba iš 
šių asmenp: Jonas Pateliųnas— 
pirmininkas; George Žilius — 
pagelbiniiikas; - p-le' Milda Pa- 

• barška — sekretorius; p-nia 
Tilė Pabarška — sekretorius-iž- 
dininkas; p-mios Kastancija Vel- 
vikienė ir Anna Andrekus—iž
do globėjoj; Juozas Andrekus— 
maršalka. -7

Programui pasibaigus buvo 
nuimti paveikslai — tilps kitą 
antradienį su platesniu aprašy
mu. 1 ''

F

ariu Kvota............
pradžioje narių buvo

NKURSO DARBO EKiA

ienė

Chicago, III.:

Kvotos, Konkursantai
Kvota........

kgPJVRP PrJ - . -
O
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Amerikos Lietuvių 
Kongreso Bankięt ąs

tokią skaitlingą publiką, kokia 
buvo šiame vakare. Kreditas 
priklauso vakaro rengimo komi
sijai — J. Izbickiui J. Ratkui 
ir J. Beinortui. Jų pastangų dė
ka šis vakaras organizacijai da
vė gryno pelpo $90.00. Nema
ža padėka priklauso ir vakaro

Gegužės 2 d. Chięagoje įvyk
sta Amerikos Lietuvių Kongre
so bankietas. Plačiai apie šį 
bankietą ypą’ rašoma “Naujįe- darbininkams, kurie dirbo nuo- 
nose” ir “Vilnyje.” šiame rei
kale ir Chicagos Lietuvių Drau
gija tars savo žqdį. žinoma, 
jeigu čia butų paprasto bankie- 
to rejkąląs, tai nebūtų kas apie 
jį minėti, šį hąąK.ietą rengia, 
kaip jąu minėjau, Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietos komi
tetas; Chicagos Lietuvių-Drau- 

’ gija -yra narys Kongreso/' taip
gi ima ąklyvų dalyvumą ir šio 
bankieto rengime.

Kodėl .Chicagos Liet. Draugi
ją yra narys Amerikos Lietuvių 
Kongreso; kodėl suinteresuota 
šio bankieto sėkmingumu? At
sakysime trumpai: Chicagos 
Lietuvių Draugijos keturi tūk
stančiai penki šimtai narių yra 
glaudžiais minčių sąryšiais su
sijuosę su visais pąžangiais A- 
merįkps lietuviais. Tą .pažangio
ji dąlįs Amerikos lietuvių turi 
sau tikslą, laiks nup laiko, įs
pėti Amerikos lietuvių visuome
nę, kad dabartinė Lietuvos val
džia, kuri yra iš esmės fašisti
nė, nedaro garbės Amerikos 
lietuviams turint tokį režimą 
musų tėvynėje Lietuvoje. Pa
žangiems Amerikos lietuviams 
butą daug maloniau matyti Lie
tuvoje klestint dempkrątinę 
tvarką, negu tvarką, paremtą 
diktatoriška sauvale. Taipgi, 
kad tųoą Ljętuyos sunąs įr 4ukr 
terš, kurie kovoja atsteigti de
mokratinę tvarką Lietuvoje,' 
juos paremti moraliai ir me-1 
džiaginiai.

Taipgi Chicagos Liet. Draugi
jos keturi tūkstančiai penki 
šimtai narių pageidauja, kad 
pažangus Amerikos lietuviai 
dirbtų bendrą darbą, stengtųsi 
užkirsti kelią Lietuvos valdžios 
fašistinę skiepijimo įtaką į A- 
merikos lietuvių yi^ųpmehę.

Sekmadienio bankie»tas bus 
tampriu subendrinimu pažangių 
jėgų ateities darbui. Uždirbti 
ceątai šiame bąnkipte bus pa
naudoti kilniems tikslams. To
dėl pravartu Chięągos Lietųyių 
Draugijos nariams skaitlingai 
atsilankyti į tų bankietą.

širdžiai kaip tai prie baro ir 
pardavinėjimo tikįetą, taipgi 
svečiams už skaitlingą atsilan
kymą.

Harvey Lietuviu Kultūros 
Draugiją pasirodė $avp aktyviu 
darbu, taip sakant, pajudino že
mę. Kitas svarbus darbas bus, 
tąi lĮŽpiJdyti, įkvptą, Chicagos 
Lietuvių Draugijai ąaujais na
riais. Manau, kad Harvey ir tą 
darbą atliks sėkmingai.

—A. L. Skirmpntas.
* < • * • • <?’»•.)

Chicago Heights, 111.
Lietuvių Kultūros Draugijos 

koncertas įvyko balandžio 11 dJ 
bažnytinėje svetainėje. Progra
mą pildė K. Steponavičiaus ar-, 
tįstai iš Chicagos. Dainos pada-1 
rė puikų įspūdį, retai pas mus 
tokių vakąrų pasitąikp. Publika 
bpvo Jabąi patenkinta. Draugi
jai liko pelno arti penkiasde
šimt dolerių.

Lietuvių Kultūros Draugijos 
sįusirįnkipiąs įvyks gegužės 9 
dieną, p. Kazlausko svetainėje, 
284 E. 14th< Št. Nariai kviečia
mi pribūti kaip 1:30 popiet.

—J. Albauskas/

Hąrvey, III.
Sėkmingas vakaras

Harvey Lietuvių Kulturęs 
Draugija turėjo nepaprastai 
sėkmingą vakarą balandžio 17 
d. Bafia svetainėje. Vargiai ši 
svetainė kada’ nors yra mačiusi

St, Charles, III.
•St. C.hąlęs Liętuyįų Kultūros 

Draugija gegužės ,8 d. rengia 
šaunius pavasarinius šokius, į- 
vyks Pea'rsons Hali. Prasidės 
7 vai. vakaro, šokiams grieš 
George Stephens orchestra iš 
Chicagos.

—J. P. Griciupas.

Iš Roseląnd kolonijos

De Kalb, III.
* ft' < » v-*5 f

De Kalb Lietuvių Kųįtųros 
Draugija gegužės 1-mą dieną 
rengia įdomų vakarą. Bus 
suvaidinta komedija “Gyvi Na- 
bašjiinkai,” yaidins Dramatiško 
Ratelio nariai: p-nia Millerienė, 
p-nią Gų|binięnė, Vaitekūnas, 
Dombrąųskas, Stasiūnas ir Pač- 
kauskąs. Taipgi pasakys kalbą 
Dr. A. Montvidas apie Pirmo
sios Gegužės reikšmę. Po pro- 
gramo eis šokiai. Vakaras įvyks 
Finų svetainėje, .637 N. 11 th Į 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

—-Anna Karėta.

Melrose l’ark, III.
1 v i. •Melyo^ę Pąrk Lietuviu Kul

tūros Draugija rengia dainų, 
muzikos ir šokių vakarą, gegu
žės 1 d. Eagįes syetąiųęje, 145 
Broadway. Prasidės 7:30 vaka
ro. Programe dalyvaują B,eEa- 
jaus šokėjų trupė, dainininkė- 
šokėja p-ĮĮė Anitą Nąvįckis, Gep. 
Stephens orkestrą gros šokiams 

—J. Padžiunas.

šeštadįęnį, bąlandžio 24 d., 
DarįiinipĮ^ų svetainėje, 10413 
Michįgan Avė., įvyko labai 
skaitjįpgąs * Chfea'gos Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas. 
7 vai. 'vakaro šias kolonijos dąr- 
jbu.atojąs Antanąs Sudantas, ati
daręs susirinkimą paaiškino, 
kad šis susirinkimas yra kvies
tas tikslu įkurti Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrių, tai yra 
Roseląnd Lietuvių Kultūros 
Draugiją, ragino eiti ppie klau
simo įsteigimo Roseląnd Lietu
vių Kultūros Draugijos. ArtJ 
dviejų šimtų narių susirinkimas 
pasisakė vienbalsiai, kad Rose- 
|ąpd Liętųyįų KnRuros Draugi
ją turi būt įsteigtą.

Išrinkta Roseląnd Lietuvių 
Kultūros Draugijos valdyba iš 
šių narįų: Ąnįapa's Sudantas— 
pirmininkas; Antąnas Narbutas 
—pagelbininkas; Pranas Pučko- 
rius -— užrašų sekretorius; Sta
sys Jurčis’ — sekreto rius-iždi- 
ninkas; Petras Krasąųskis. ir 
Vladas Stulpinas — iždo globė
jai ir J. Rimutis — maršalka.

Susirinkimai nutarta laikyti 
, , t f,', / tMKV

pirrpą penktądiepį kiekvieno 
mėnesio, Darbininkų svetainėje.

Žymus daininiųkas Kazys Pa
jarskas su atatinkama daina ą- 
tidarė pradžią, programo. P-lės 
Sūdant ir Spencer — viena gra
žiai padainavo, o kita paseko, 
pianu lydėjo p. Belčiųs. Belia- 
jaus šokėjų trupė d'aVė pavyz- 
iliiĮgųs lie^uyiškųs šokius, Dr. 
A. Montvido kalba buvo įdomi 
ip pamokinanti apie pareigas ir 
kultūrinio darbo svarbumo šios 
kolonijos Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariams. Ponas Su- 
datitap, Roseląnd Lietuvių Kul
tūros Draugijos pirmininkas,
priimdamas naujos organizaci-, 
jos čarterį pasakė atatinkamą ( 
kalbą įr pąsįžądėjo kartų ąu vi
sais valdybos nariais darbuotis v -4

Roseląnd lietuviuose kulturinip 
darbo dirvoje, o podraug augin
ti organizaciją naujais nariais.

Fotografas Kopdrolas puėmė 
susirinkimo paveikslą, kuris bus 

į įdėtas į ši skyrių. Baigus pro- 
. gramą, prasidėjo užkandžiai, 

pasišnekučiavimai ir šo|<iąi- 
daspadines prirengė gardžių 
valgių, o gaspadoriai parūpino

Waukegan, III.
Waukegan Lietuvių Kultūros 

Draugija,') praeitą sekmadieni 
parengė gražų šokių vakarėlį.. 
Dalyvavo apsčiai publikos, y- 
pač jąųnimp. Grįždami iš Ke
nosha iškilmių buvo čia ątsi- 
lankę svečiai iš Chicagos: Dr.’ 
A. Montvidaą, inž. Kostas Au- 
g ustąs, ‘ Kazys Pąžarskąš, P. 
Miller ir ki(ti. Grįžę pasakoją, 
kad Waukegan vakarėlis buvęs’ 
sėkminga^, (nuotaiką buvusi lą- 
jbąi maloni, ypačiai svečiams.

Aurora, III.
SękmadiBp^l bal. 25 d. Auro- 

gos Lietuvių' Kųlturęs Draugiją 
buvo surengusi ger^ Vakarą. Su- 
vaidinta .f “Gyvi Nabaminkai,” 
p-nios DaugiVi duktė grąžai .pa
moko, būvį stainbių laimėjipių. 
Publikos .kaiį) Auroros at
silankė nertiąžai, liks gęras 
pluoštas p^lbo1.' Suvaidintas yei- 
kalas (pąd^pė įspūdį į at- 
silankiusią publiką.

NARIAI NAUJAI ĮSI
RAŠĖ CHICAGOS LIE- 
Luyju praųouon

a.i—c":'" g :’
P-ųįą Eųproziną KpaSaųskie- 

nė -
Petras Krasauskas 
Antanina Kairienė 
Juozas Žęrnauskas 
Juozas Meškauskas 
P-nią .JFjįliipą Ęprsiępė

Petras Bukauskas 
Rozaliją 
Jonas Vilkas 
P-nia Stanislava Vilkienė

P-pip Ailp9 
Pranas Grigūla

P-nia ŽOne Kleb: 
£» 7. J -
P-iiia Petronėlė Gedgaudienę 
F-pia Zenovida Meškauskienę 
P-nia Anna Gudienė 
P-nia' Apija ZoMlienė 
P-flia .Eįzbjpta PetrauskienS ' 
P-nia Anna Jankau skįęnę 
Antanas Ęnzbigelis

' Joseph ^Balsis 
Joseph Grušas ,
P-nia Josephįne Zeleckienė 
Ignacas Zaleckis 
Ąįąxająd^’ Tutlis 
P-nia Amelija Urbonįęiįp 
P-nia Marijona Pilipienė , 
Jonas Ęųrisas :
Ignacas Karbauskas 
Kazimieras Pocius
P-nia' Petronėlė Andrijaus

kienė
Frank Sąpkps 
P-nįa Rozalija Marcinauskię- 

nė
' Į,

P-įą Olga Saplęįęnė 
Joseph Surblis 
Viącas MązĮjiniąs 
Antanas Abromąįtis 
Vladas Vasiliauskas ,
P-ina Kazimierą Venckienė 
.Jonas Kąręcįta 
P-nia Amelija Ręmenpįenė 
Vincas Vąicikauskas 
Kazimięrąs Ce.rpąuskas 
Domininką'^ Petręijds
Frank Jakaitis
VateStinps Rekašius 
P-nia Pranciška Pociene 
Paul Zukauskis
Frank Jankauskis 
P-nia Petronėlė Petreikienė 
P-nia Josephine Urbonienė 
P-nia' Viktorija Pučkorienč 
P-nia Jįeya yęnsląųskiepę 
Steponas Jasiulis 
Palui šimkęyįčįus 
P-nia Anną Viląvičienė 
P-nia Apalonija Simęniene 
Antanas F. Sudintas 
P-ia Felicija Pučkorienč 
P-nia' Magdalena? Sudintiene 
Ignacąs Bružas

Kon. Frank Bulajv įrašė -...............
y Benediktas Vaitekūnas .įraše .....

dt Vincent B- Ambrose įraše .......
d Jonas Šliužas įraįė ......................
•” I^ouis Antanavičius įraše ............
’ Jpseph Ascil’a įrašė ....................
1 Antanas'Visbaras įraše ...... ....
r Juozas Augaitis įrašė ................

Prnia Petronė^ Mąrk^aą
” Tarnas Salkaųskaą .įrašė.............

Peter Giniotis*įrašė ................... .
.oK. Steponavičius įrašė ................ .
“ p-nia Teresė Viltrakis įrašė .....
f Andrius Naikelis įrašė ................

’f Elzbieta Norgailienė jrąšė .........
7 p-nia Ona Mittskus įrašė ............

Petras Rapševičius įrašė ...... .......
A. Ąp|bra'ze’vičia įrašė ................
p-lė Aptpįnątįe ^ąęyičius .įr^ė 
p-lė AĮdoJ> Mįller irąšę........ .
p-lė -Milda Baronas įrašė ............
John $odowskis įrašė ................

Pavieniai nariai įrašė  .....................
Kvotai Trūksta    ........... ...........

Jpąęph Ascitą įraše

M 

>>

>>

Cicero T;• • • ’•.
Cicero. III.: Konkurso flO Buvo

' Kpn. JferibP Ascillp ,jrašė
7 Ka'z. Jukubka įrašė .... .......

Kvotai trūksta ....................

Sprw?fieW ..........
SeringfWu^ Br^to to
Uhnois- ‘ ,P-W F$e ->» yjncas Cernauskas įrašė .....

kvotąi trūksta ............... .
Harvey Narių Kvota ...........

Konkurso pradžioje narių buvo
W?ey, RJ ; j<<>n. W Įzbįękas įrašė —

Kvotai t inkstą' ................ .

Waukegąp Narių Kvota ...........
Waukegan, Ill.:Konkurso .pradžioje narių buvo ...

Kon. prie Suząna L. įabris įrašė
7 p-lę Jęnnie gaurei .įraše —

/ ' Kvotai trūksta ................. .

Chicago
Heights, III

Chicago Heights Narių Kvota .... 
Konkurso pradžioje narių buvo .. 
Kon. Juozas Albauskas įrašė .......

Kvotąi trūksta .......................
t v > .

Pįrkiįe sayo apielinkr 
krputuyęęę

57
56
47

8

6

3
3 
3
2 
2 
2
2 
2 
2

138
1405
400
300

.10
8)

¥o

244

54

. 150

5
55

150
68
11

2
69

100
69

8
23

IVIarcįjoną Riipkųs 
Kazipiįeras Rimkus 
Alexandra Dima

Frank Pučkorius
John gukąuskąs
P-nia Antanina Stųlnįpas 
Walter Stulpiųas 
Kastantiiiąs Ęęiputis 
Pe^ter •Nftrvaiš^s
P-pią Magdė Norvaišiene
Fęįi^ Mockus
P-nia Btęlla Gįpbatienė

, (Bus daugiąu)
+

T

VISI TRYS VIENETAI

RII^O QYDŽĮO 
GRINDŲ 

VALYTUVAS

w

*

švirkštas

PAJĖGUS RANKINIS 
valytuvas 
k * • . I ■ . k

SS 6.^5 VERTES

DABAR
$3Q95

Benas' 
, valytuvas

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

——    ------------------------------------------ ____________________......... • • ■ ■  ■   

St. Charjęs Narįų ...........
St. Charles, EŲ.; Brante papų buvo.
T r Z W . ............. ......................................

Kvotai trūksta ............................. 54

Auroros Narių Kvota ...........
Aurorą, III.: Konkurso pradžioje narių buvo 

Kon įrašė ......
Kvoiįąi trūksta .................

AlelrQ.se
1 ■ J .» * • ’

Dc Kalb, III

Melrose Įpark Į£vo^ ••• 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. įraĮę ..................................

Kvotai trūksta.....................
■De“Kalb ’ferių Kvota 7 77777.7
Konkursų pradžioje buvo ........
Kon įraše ....................................

Kvotąi trąkstą ....... .............
~ Gafy Kvota...................

Gary, Ind.: Konkurso pradžioje narių buvo
Kon. Antąnas Steponaitis įrašė 
f Chester Prokurotas įrašė .... 

’’ Joįin Ą.. Grakey įrąŠp ......
Kvotąi trūksta .i... .............

Racine, Wis.

100
8

100
43

57
100

23
46

1QO
42
58 
•4

100
30
10
3

58
/ T-1» 

žrioo 
.. 33Konkurąp prądžįoję narių buvo

Kon. Stįaąys Mockus ..................
Kvptgi trykšta ....................

Įlpęgfoiįd Nąriiį Kybta7’...7' 1QO
Koi$£urtį> pėdžioje narių ....... 29

j^on. Stasys J. Pgt.raįiąję^ j.raš® ....... 4
Kvoįąi trūksta......... ..............

Indiana |£ąrbbr Narių Kvota.........  100
Konkurso pradžioje riarią buyo ........... 32
Kon. Jonas Kuolas įrašė............

Kvptąį trąkstą .... y,.....,...
Jięąosh^ N^rių Kvota .77 . ?7.7

Kenosha Wis.: Konkurso pradžioje nariu buvo 
< ” ■ - •' Jęoy. įrąšė ........—

Kvotai trūksta

< ĄpląpĮąi narių kvpta .............
Konkurso pradžioje narių buvo
Konkurse įrašyta ...... ...............

Indiana
Harbor, Ind

Kvotai trūkstą

64

j67

3
... 24
-

7,000
4,009

519
- • « F

2,472 t

AlelrQ.se


"" • A

NAUJIENOS, Chicago, III.
■■■- ■■ i..!.,.,.. ............——   ------------------

Diena 1$ Dienos
.................................. iį.iĮ

Tamarauskas 
Ligoninėje

Vakar rytą apskričio ligoni
nėn buvo išgabentas Ignas Ta
marauskas, 49 metų amžiaus. 
Jis- serga reumatizmu. Ligonis 
yra užveizda namų ties 1840 
South Halsted Street.

Irgi '
Ligoninėje

Apskričio ligoninėje randasi 
ir Petras Matunas, 45 metų 
nevedęs lietuvis. Jis buvo su
žeistas, kai nežinomas* žmogus 
jį užpuolė prie Jefferson gat
vių ir 12th Place.

Juozas Žukas 
Šveicarijoje, 
Italijoje

“Naujienas” pasiekė dvi at
virutės nuo garsaus chicagie- 
Čio tenisisto Juozo Žuko. Vie
na atvirutė atėjo iš Šveicari
jos, kita iš Italijos.

“Juozukas” dabar važinėja 
po Europą, lošdamas tenisų 
Lietuvos vardu, šiais mefcais 
jis aplankė ir Suomiją, Švedi
ją, Estiją, Latviją, Vokietiją 
ir eilę kitų šalių. '

Atvirutėse “Juozukas” rašo, 
kad labai smagiai leidžia laikų 
ir mato daug įdomių dalykų. 
Neužlmiršdamas draugus Chi
cagoje, jis siunčia jiems lin
kėjimus.

Valdiškam
Darbe

Plačiai žinomas jaunuolis ir 
geras Joniškiečių Kliubo narys 
Stasys Gurskis šiomis dieno
mis gavo valdišką darbų, ap
skričio klerko raštinėje, Ap
skričio rūmuose. Joniškiečiai 
linki jam geros kloties ir pa
sisekimo.

Joniškietis.

šalies butų galėjęs manyti, kad 
kada nors “juoda katė” per
bėgs jiems skersai kelio. Bro
nė Drangelienė turėjo gražų 
balsų, ir kuomet pas ją atsi
rado ambicija patapti daininin
ke, vyras mielai jų rėmė ir 
mokėjo jos mokytojams už dai
navimo lekcijas.

Ęet artistės karjera ją, ma
tyt, nutolino nuo vyro. Jau 
1928 m. dainininkas Juozas 
Babravičius pasakė daktarui:

“Kazy, girdėjau Bronę dai
nuojant studijoj. Iš jos bus 
dainininkė, bet Tu neteksi 
žmonos!”

Vistiek vyras jos ambicijų 
netrukdė. Kai ji išmoko dai
nuoti ir gavo progos pasirody
ti operoje Chicagoje, ji priėmė 
vardų “Darlys”. Nuvykusi 
1936 metais į Kauną ir padai
navusi vyriausiąją rolę “Aido
je”, ji parašė savo vyrui laiš
ką, kuriuo jos, kaipo žmonos, 
santykiai su vyru4 buvo galu
tinai nutraukti.

Bronė Darlys-Drangelienė 
'šiomis dienomis rašė čikagie- 
čiams iš Berlyno, iš kur ji ren
giasi važiuoti gastroliuoti į 
Stockholmą, paskui į Buda-Pe- 
stą. . .

Kor.

Druska kenkia auto
mobilių malė vai

Chicago Motor kliube buvo 
pakeltas klausimas ar galima 
barstyti druska ledą, nepaken
kiant automobilių malevai.

Nuomonės labai skyrėsi. Ta
čiau bendroj išvadoj visų su
tikta, kad druska kiek pasto
vėjusi • pakenkia automobilių 
malevai. Ir, todėl, patariama, 
kiek galint greičiau ją nuplau
ti.

Rep. x-y.

Kur galima pirkti 
tikietus

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO BANKIETĄ.

Anglų Spaudos

"Meilės Eleksyrą”
Du Chicagos angliški dien 

raščiai vakar prielankiai atsi
Norint rezervuoti vietas šaukit liepė apie operą “Meilės Elek- 
E. Mikužiutę—-Brunswick 4887 syras”, kurią Chicagos Lietu-

“Pirmyn” pastatė 
vakare, Goodman

yių Choras 
sekmadienį 
Teatre.

r “Chicago Daily News” niu- 
'zikos kritikas Eugene Stinson

18th Street Apielinkėj
1. “Naujienose” — 1739 

Halsted St.
2. Chicagos Lietuvių Dr a m- rašė, kad:

gijos Ofise 1739 S. Halsted “The Lithtfanian Singing 
Street. Society, Pirmyn, was the bul-

wark and, indeed, supplied most 
of the principais in a perform- 
ance of ‘L’Elisir d’Amore’ at 
Ithe Goodman Sunday night 
that was not intended to be 
wholly professional, būt that 
was colorful and pleasing.” 
• Edward Barry, “Chicago 
Tribūne” kritikas sako:

“The Chicago i Lithuąnian 
Chorus ‘Pirmyn’, an amateur, 
non-profit mušicąl organiza- 
tiąn supported by the contri- 
butions of sponsors and the 
proceeds- from public appear- 
anęes, gavę a creditable per- 
formance of Donizetti’s ‘The 
Elixir of Love’ ąt the Giood- 
man Theatre lašt night (Sun-

Bridgeporte
1. Fellowship House — 831 

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

Street.

Brighton Park
1. People’s Furniture

— 4183 S, Archer Avė.
2. J. Jokantas Tavern 

4138 Archer Avė.

1. K.
Oakley

Store

North Sidėj
Čepukas — 1534 

Blvd.
Mikužiutė — 2121

Western Avė.
N.

Garfield Park Apielinkėj
Dr. A. Montvid — 2400 

Madison St.

State St.
W.

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
S. Camp-

“Naujienų” Piknikas 
SEKMADIENĮ, 

Gegužes 23 d. 1937 m.

A. Grigas — 7200 
bell Avė. — -- ,—

Roselahd
J. K. šarkiunas — 10458 S.

Įdomus 
Draugijos 
Steigėjai

Vienas “Naujienų” skaityto
jas pridavė sekamą ištrauką iš 
1900 metų lietuviška laikraš
čio:

“Chicagoje susitwerė nauja ‘ 
lieti/viszka ‘Szwento Prancisz- 
kaus Susaida’ ir likosi inkorpo
ruota. Inkorporatoriais yrą 
Goldstein, Wolf and McCarkle. 
Argi tai žmonės su tokiomis 
pavardėmis turėtų steigti lie- > 
tuviszką draugystę nesziojaų- 
czią szwentojo wardą?”

Dr. K. Draugelis 
Persiskyrė su Žmoną

šio mėnesio 3 d., teisėjo John
C. Lewe teisme, žinomas lietu
vis dentistas ir visuomenės 
darbuotojas, Dr. Kazys Drau
gelis gavo persiskyrimą nuo 
savo žmonos, žinomos .daini
ninkės Darlys-Drangeliemės, 
kuri dabar koncentruoja Euro
poje.

P-ia Drangelienė perskyrų 
nekontestavo. (Viename laik
raštyje buvo pranešta, kad per
skyras gavusi žmona, o Dr. 
Draugelis nekontestavęs, bet 
tai netiesa.).

Perskyrų bylą daktaras už
vedė 1936 m. kovo mėn. 16 d., 
p-iai Drangelienei dar tebe
sant Chicagoje. Ro to, išva
žiuodama Lietuvon (antru kar
tu), ji, anot Dr. Draugelio, 
paklausė savo vyro: “Ką ma
nai daryti su byla?”

“Greičiau antru kartu Ta
ve vesiu, bet bylos nestabdy
siu”, atsakė daktaras.

Vyras padėjo jai patapti 
dainininke.

P-ai Draugeliai <rra5.i»i

rfįį\ Bell Laundry
| 2709-11 S. Pulaski Rd.

lįgrahfc'Tel.Lawndale 4981
/ Tel. Cicero 4982
15 sv- už 82c

SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PĖTNYčIOMIS

18 sv už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH
Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.
Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkamą, jūsų reikalavimams

Marškiniai Rankomis Plaunami
Musų kainos neaukštesnės kaip kitų. Geresnė darbo rūšis ir 

teisingos kainos užlaiko mus nuolat darbe.
Pabandymas Įtikins jus—tik patelefonuokit

GAMTANAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes tyrinČių 

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,^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

-------- 1---- "p-----  > 
day). Adina and Nemorino 
were sung by Alice Salaveicik- < 
■Stephens and Victor Bender,' -. 
tfespectively. Charles Stephens 
eondueted.”

Svečiai iš rytų
Tarp “Pirmyn” vakaro sve

čių buvo p. J. T. Vitkienė, Dr. 
Vitkaus žmona ir pp, N. Wil- 
keliai iš Cleveland, Ohio; p. 
J. K. Mažukna iš Pittsbtfrgho, 
Pa.; p. P. Daudžvardis, naujas 
Lietuvos konsulas Chicagoje, 
p. K. iB. Komaiko ir keli ang
lų spaudos atstovai.

Svečiai darė daug įvairių 
komentarų apie parengimą. 
Didžiuma tvirtino, kad bend
ras įspūdis buvo labai gražus. 
Visi sutiko, kad vakaro “sur- 
priząs” ir žvaigždė buvo Vik
toras Benderis. Jie stebėjosi 
iš p- Steponavičienės energi
jos. P-nia Steponavičienė ne 
vien solistus prirengė, bet ir 
pati turėjo išmokti labai ilgą 
Adinos rolę.

r”-*-—  J     
Po vaidinimo suvirš šimtas 

svečių susirinko Triangle res- 
taurante, 225 S. Wabash avė., 
kur įvyko linksma “Pirmyn” 
vakariene-

Antradienis, balan. 27, 193

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

3 Dienas Persikėlimo
Išpardavimas

Viena iš Budriko krautuvių yra perkeliama i kitą vietą t.. 
prekės turi būti išparduotos.

■ Z •" ‘. j ■ ■ - ' •
Pečiai, lovos, matrasai, gražus parlor setai, karpetai 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietą ir kad nereikėtų mufuoti.

DIDELIS SUTAUPYMAS PERKANT DABAR

—o—
/Taipgi galima gauti pas — 

J. Kondrošką, R. šniuką, M. 
Mekšrienę, A. Miščikaitienę, 
Alex Ambrose, L. Jonik, J. 
Skeberdytę, U. Netįveraitę, M. 
Batųtį, A. Abeką, J> Milleriu- 
tė, V. Pučkorių, V. Mankų, ir 
F. Mason.

Gražių žodžių susilaukė 
Onutė Skeveriutė (Gianelta). 
Ji publikai patiko. Jonui Rpk- 
štelai numatoma graži ateitis. 
Jis, svečiai kalbėjo, turi stip
rų baritoną ir su laiku, toliau 
studijuodamas, įgaus pilną 
balso lankstumą. Studijų ir 
patyrimo atžvilgiu, J. Rukšta- 
la buvo jauniausias iš visų 
dainininkų. Publika apgailes
tavo, kad slogos nedavė Pra
nui Jakavičiui progos pasiro
dyti savo balsu.

Magazine rack po 

' 59 c 
vertas $1.50

Tiktai 2 dėl kostumerio.

Jus sutaupysite daug ant elektri- 
kinės ledaunės.

Kainos nuo 

•79.50 
ir aukščiau.

Full-flavored

U

J-*^perfect 
for ^ooking I

• Kraft Amferičairhaš a mellow, 
full-flavored richness that makes 
it perfeėt for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 

' this American Cheese to mėlt

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKMIT 
Sąlygos I SAVAITĘ * I

“DR.O’CONNELL”
135 SO. STATE ST,

«3B0 N. Clatk St. 1
4619 Broadwąy 63
3138 Lincoln Av. 400Ž Mndi
ŽS67 MUwaukee A v. 6204 S. Ht 
4002 Irvlng POrk 3234 Mani:

dlBon 8t.
:tafre Grove 
1lson St.

’alsted St 
---------- ,r St.

JKVBS. TILL 9 ~ CLOSE1) SUNDAY

Ar kenčiat niežėjimą, degimą., 
erzinimą, odos? Nįpa reikalo 
tam. Per 30 metų Žemo pa
gelbėjo milionains kentėjusių. 
Dėka nepaprastos sudėties, Že
mo atšaldo, suramina ir paša
lina Ekzemos niežėjimą, pa
prastus Raalies, Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Pirkit Žemo 
šiandie—Visoje aptiekose, 35e, 
60c, $1.

žemo
f=O R . SĄI.N IRRITATION5 Į

DABAR RODO
Sovietų Rusijos Istorinė Pažiba 

“REVOLIUCIONIERIAI” 
(Rusijos revoliucijos gimimas)

Sonotone Teatras
Van Buren ir VVabash

Vidurdienis iki vidurnakčio; 25c 
iki 2 P. M. 35c iki 6:30; naktį 50c 

kartu su taksais.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, I’alendvitsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai ifi Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Wholesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Ilaymarket 355t>

vėliausių gražių parlor setų po 49.5050
ir $72.50; tikra vertė dviguba

Ant'brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00;
Paprastos skalbyklos po .......................... ^27 OO

*39£011 tūbų radios 1937 metų po

JOS. F. BUŪRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St.,

< Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS 
Nedėlioję JVCFL 970 Kil., 7:80 vai. vakare. 
Ketvergaiš WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

PASARGA
Pirm negu pirksit malevas ir, ki
tas reikmenis atlankykit didžiausią, 
šios rųšięs krautuvę Chicagoj, par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNISJO NUO 1/8 IKI

V2
PIGIAU REGULIARUS KAINOS

Čia geriausios malevos kainuoja' ne 
daugiau, kaip prasčiausloė kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS išdirbyetės, žinoipas vi- 
iur, nuo 1/3 iki % piįriau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”
į Už DYKĄ PRISTATYMAS Į

Sherwin Willlams triną Varnleh 
$2.25 vertės, Musų 
kaina 
1,000
Palnt, vaiiunan V.
$2.79 vertės visur žinpina^ Flat_ ir 
Gloss 
kaina
$2.25 vertės Fiat
White Paint ____

050
galionų Trim jįjį
Galionas______ _
Paint. Musų $1.50

Z $1-20
193.7 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha. Wis.

Šit tkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima pusi pirki 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbiau 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarįjc 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

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

Taipgi perkratustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYĘTTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

LIGONINES—
HOSPITALS _

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompctentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ek?ąmi- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurar
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKL 

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

Tel. Victory 9670

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pete YOUNG’S Taver 
Mano užeigoje visados randasi g 
ros rųšies degtinės, Garden Ci 
alus, cigarai, cigaretai, saldaini 
užkandžiai ir mandagus patama\ 
mas. Užeiga prieš lietuvių tautišl 
kapinių vartus. Kviečia visus sa\ 
ninkas,

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

“Naujienų” Piknikas
CĮTT’TTTVr OO

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

Pranešam visiems pažinties ‘drai 
gams, kad persikėlėm iš Willo 
Springs į Chicagą ant Pershing R 
ir Lincoln gatvių. Užlaikome gėriai 
sios rųšies gėrimus, degtinę, vyn 
alų, cigarus ir kasdien gaminan 
skanius Šiltus valgius ir greitas pi 
tarnavimas. Savininkai,
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Vytautas Pučkorius 
Laidojamas 
Ketvirtadienį

Vytautas f^čkoriuš, 
žymių roselandiečių, Juozo ir 
Valėrijos ftičkorių, kuris mirė 
sekmadieni rytą, bn§ laidoja
mas ketvirtadienį, Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Kūnas bus pašarvotas koply
čioje, ties 10884 South MichL 
gan avenue.

Laidotuvėmis rūpinasi J. F. 
Eudėikis.

8ŪT1US

(išvyko į Hot Špflngs, Atkah- 
sas.

Toje saulėtoje padangėje jįe 
mano gerokąi pailsėti it’-atgau
ti sveikatą/ kuri buvo pašliju
si. Mat/ per paskutines diends 
teko daug pergyventi dėl p-no 
'Kuraičio žnfonos motinos min
ties.

P-nai Kuraičiai grįš Chica- 
goti šios savaitės gale.

F. Bulaw.

Tragedija 
Brighton Parke

BRIGHTON PARK.- — 
uel Wjllėford, 31 metų, 
2724 West 38th strėet,

... .... .... ........ ............ . I Įrt.'ll.i. ,1 I

Iškilmės
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

Chieagos cėfitraijnė kuopa ren
gia įspūdingą Pirmos Gegužės 
apvaikščiojiftių Lietuvių Audito
rijoj, 313$ Šo. Halsted St., at
einantį šeštadienį, vakare. Pra
džia 8 vai. Kdlbės “Naujienų0 
redaktorius Dt.- P. Grigaitis ir 
kiti žytnąs kalbėtojai. Dainuos 
“Pirmyn” ir Vyrų chorai, pO 
vadovyste Chas. Steponavičiaus, 
taipjau “Bijtindfio^ choras, pO 
vadovystė Onutės Skėverjutės*

Lietuviai darbininkai tūrėtų 
kūū skaitlingiausiai dalyvauti 
ir atžymėti šią darbininkams 
svarbią Šventę. —Darbininkas.

P-ai Kuraičiai išvy

Praeito sekmadienio vakarą 
Dan Kuraitis (Milda Auto 
Sales automobilių agentūros 
savininkas) ir jo žmona Della

DUODAM
' i . :-7

ANT PIRMU 
MORGKIU

Chicagoje ir apidift kės 
lengvais išmokėjimais dėl
hUpii-fcimo, pataisymo ir 
statymu naujų namų.

e.

Isniokam

DlVlbĖNTAIŠ Ūž 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ingtort, D. C;
bčl informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
loan association of 

CHICAGO.
2202 W. Cemak Rd.

Phone CANAL 8887

ŠIANDIEN PĖOPLES BEN
DROVĖS PROGRAMAS

Naujos

Peoples

dainos ir visokios 
jdontyb&s

Radio programai iš 
(7:00 vai. vak.) vi

suomet pasižymi savo turtin
gu turiniu, nes jų išpildyme 
kas kart užprašomi ir dalyvau
ja geriausi čionaitiniai talen
tai.

Taip ir šį vakarą dalyvaus 
jų grupė, su naujom ir gra
žiom liaudies dainelėm ir rink
tinom kompozicijom. Prie to, 
graži muzika, svarbus visuome
niški pranešimai bus malonu 
kiekvienam girdėti, o svar
biausiai bus įdomių žinių iš 
Peoples Krautuvių 21-nų metų 
sukaktuvių jubiliejinio išparda
vimo, kuris dabar eina Peoples 
Krautuvėse su didžiausiu pasi
sekimu, Jis baigsis šią savaite, 
duodamas visiems progos susi
pirkti namų reikmenis su di
deliu. . pinigų sutaupymu. Pa
tartina kiekvienam pasiklausy
ti.

Sam- 
nuo 

šian
dien yra kalėjime ir laukia by-
los už žmogžudystę. Savo žmo
nos ir trijų mažų vaikų aky- 
vaizdoje jis nušovė 21 metų 
jaunuolį, Charles Truchan, 
3E19 West 37th Place.

Willetford aiškino, kad jau- 
’ntiolį niTšoVe, kadangi tasai ne
norėjo atsisakyti vesti jo žmo
nų, kuri prieš trumpą laiką 
užvedė divorso bylą. Willeford « /■ 
'veltui kalbinęs žmoną bylą pa
naikinti ir jauriūolį pamiršti.

Rcp. xxx

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Lai'totttvėms— 
Papuošimams.

RAZ1M1ERAŠ UiŠlNAS
Persiskyrė SU šiuo pasauliu 

balandžio 26 dieną, 4:20 vai. 
fyto, 1957 irt./ sulaukę pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių aps
krity, Stulgių patap; if mieste.

Amerikoj išgyveno 84 metus.
Paliko dideliame ntiliudime 

moterį Aleksandrą, po tėvais 
Notmontaitę, dukterį Juaū, sū
nų Maymortd, gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3807 Šo. Lituanica 
Avė; Laidottivės įvyks ketvir
tadienį, balandžio 29 d., 7:45 v. 
ryto iš koplyčios į šv. Antano 
parap. bažnyčią Ciceroje, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos .už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas Į Šv. Kazi
miero kapinės.

Visi A. A. Kazimiero Ėisino 
giminės, draugai if pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečjami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patafhaviriTą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Šunus ir 

Gimines.
PatarUaUja laid. dif.- A. Ma
salskis, TeL Boulevafd 4139.

ĮMiiiiinmHa

SUSIRINKIMAI
MM

Liet. Motetą Filiečią Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 28 d./ Sandaros salėje ant antrą labą, 814 W. 33rd 
St. 7:80 vai. vak. Natės malonėkite atšiiankytb nes yra 

daug svatbią dalyką apsvatstytL Kviečia vaidyba.
Sfetfa Wodttiftn, rast.

Chieagos Skyriaus Amerikos Liet. Kongreso Banyte Komisi
ja laikys susirinkimų šj vakarą 7 vab Chieagos Liet. Drau
gijos ofise* Kviečiame atsilankyti ] šį stisiriiikltną gaspa- 
diilės, kurios apsėmė dirbti.

E* Mikužiūtė, Sekr.
Llthttanian Dem* t^eagUė of Cook County Šaukia svarbų susi

rinkimą antradienį, balandžiu 27 dieną, 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Auditorijoje, 8133 So* Halsted St., Susirinkimas bus 
svarbus, todėl kiekvienas dalyvauki^ kaip valdyba, taip ir 
visų wardų executives* —Koresp.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Abi

materiOlas Namų
STATYBAI

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

BUILDER’S SUPPLY
Pūrupinatte lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininke

3562 Šo. Halsted Stfeėt 
Tel. Yatds 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

LOVEiKIS■ MllIU Visąs Pasaulio 
i'nii i .i.>■ m    Dalis. 
kvietKiniNkas

Gėlės VeštuVentsį Bahkietaniš 
įr Tagrabams

3316 So. Halsted Streėt
Tel. BOUlEVARD 7314 ‘

■i.. U i.'i .^1 r in-' I iii., ii r.Miii.Į. ti.li ii>.»į*i!

JONAS BUZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 25 dieną, 1:10 vai. ryto, 
1937 m.j sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskrity, Vi
duklės parapijoj, Paliepių kai
me. , . _ u’! ■ "■'1< ■

<t/._ Amerikoj išgyve’rib 40 metų, 
S j Paliko dideliame nulIUdimė' 
dvi dukteris Oną Stahkurtaš 
it žferitą Walterf, Veroniką 
Garuckas ir žentą Adolfą, tris 
sunUš Benediktą, Petrą ir mar
čią Oną it Prancišką, devynis 
auuktis, du pto-AhukU ir girrii- 
rieš.

kurtas pašarvntas Mažeikos 
koplyčioj, 3819 Lituanica AVė.

Laidotuvės įvyks ketvergėj 
bal. 29 diena, 8 vai, ryto iš 
koplyčios į Šv, Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje Atšibus 
gedulingos pArhAldos Už vė- 
liohio sielą, o iš ten bus ritrty- 

. detufr į šV; Kužimiero kapines;
Visi A. Ą. JONO PUZOŠ gL 

rhinėš, dfaūgai it pažįstami 
esat ntiuširdžiai; kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą if 
atsisveikinimą.

Nuliūdę llėkahne/
Diilttėfys; ŠtttiAh žentas, Mar

ti, Atitikai if kiti Girtiiitėš;
Patatnauja laid. dir.- S; P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

JUOZAPAS tUGAUDlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 25 dieną, 11 vai. ryto, 
1987 m., gimęs Kauno rėdybo- 
je, Šiaulių apskrity, Užvenčio 
pihtapijoj ir miestely.

Amerikoj išgyveno 36 metus
Paliko dideliame nulitidime 

moterį Julijoną, sūnų Stanis
lovą ir fharčią Mortą ir du 
linukus; dukterį Oną Grąkaus-' 
kienę, jos keturius SUnUS if 
ketdrias dukteris, dukterį Zosę 
ir žėfitą Kazimierą Miliausktis 
ir jų 4 Vaikus, pusbrolius 
Aleksą ir Leoną Liaudahskus 
ir jų šeimynas, ir daug kitų 
giminių^ O Lietuvoje sūnų Jo
ną ir mdfčią Maifčėlę ir jų Vai
kus.

Priklausė prie Šv. Roko 
Draugystės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2(112 Canalport A Ve.

Laidotuvės jVyks ketvergė, 
bal; 29 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namą į Dievo ApVeiždos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pattialdos UŽ 
velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pinei.

Visi A. A. Juozapo Tugau- 
džio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ladotuvėse įr 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

NuliUd? liekame, 
Moteris, Sunai, Duktė; Mar

čios, Žentai, Pusbroliai ir 
kiti Giminės.

Patarnauja laid. dir. S. M. 
Skudas,■* Tėl. ‘Monrde 8377.

Peoples Liquor Store
2646 West 63fd Street

Tėl. Republic 8841 >
Didėlis pasirinkimas visokios 

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

...............................

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS

ir taisyto Jas
Darbą Atlieka gerai, nes tūri 24

patyrimą.. niėt
mm et,

Tel. LAFAYETTE 1310
.4 1

n n.ifai n -ir .... .. ..............■ ■■l>il Ii u f.T

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR 

Išvalo, prosija if taišū vyrų if 
moterų drabužius. Dirba ant or

derių it natijuš siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306 
r ..........Tu.hi-iti --h

J.BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malė vos, Aliejus, Stiklai ir 
VARNIŠAŠ 

2325 So. Hoyne Aveiiue
Tel. CANal 6850

Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsaš; Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ, 
3239 So. Ūalsted St.

Tel. VICTOKY. 2081-2
. ........... .................................................. i...... '..............A....... ... ..... . ........................................................ imli
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21st Place Tavern
VIC, Ptop.

Užlaikėm getą Alų, degtinę, vy
ną ir namie gamintus valgius.

701 W. 21st Place 
Tel. Ganai 7522

..* Mi

CLASSIFIEDADS

Metinės Mirties
štiKAKTirvas

JUOZAPAS WASILKUS
Persiskyrė sū , šiuo pasauliu 

27 dieną balandžio men., 1936 
m., sulaukęs 64 m. amž., gi
męs Lūbkės parap., Telšių 
apskr., Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

Paliko dideliame nuiludime 
šulių Juėžapą, dukterį Eleną if 
žentą Antaną Walentus ir gi
mines,

Mes Tave musų brangusis^ 
tėve niekuėmėt neužmiršime. 
Tu pūs muš jau nebėšugrįši, 
bet tnės anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nuliūdę lieka
Sunūs, Duktė, žentas if

, Gimines.

Tel. Canal 1376
WILLIAM ŽIĖCK

PIRMOS KLES09 TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vynas if Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALŠTĖD ŠT'.

rri n r riMMfa—h.
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RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 3Sth Street
Phone YARDS 6547

Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
ąptąrnayimąĘi, body i^ fender darbai

1 I I * JJMaSSEaUSUMBMMZZZaMMMMMlMtaMMMZMMMSMMSMBMr

e COAL

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS 

RlG LUMP ..
MINE RUN STAMBIOS
EGG ZZZZ
NUT ........ .
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE

$6.00 TON.

$5.75 Ton.
$6.00 Ton.
$6.00 TON.
$4.75 TON.

IR

Tėl. Victof/ 4965 
STOGDENGY STĖ 

Mes dengiame ir pataršome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blSties 
datbuš. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. .. t . . ' . '

BRIDGEPORT RDOFtNU ca 
3216 So. Halsted Sifeėf

■ ■< i I? i biHJiirtiįO INHK UU'i

Miscėllaneūus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė *— “hūmtiš” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — ^1, ge
ra kai surhaišysit sti moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, bakšų ir kviet- 
kynų, Pristatoip tik South aidėj. 
CHARLES GAVCUŠ, 6190 S. Štate 
Street. Tel. Wentwofth 7942.

Help Wanted^Male-Female

MES DABAR ESAM naujose pa
talpose.

202 So. State St. 9th Floor.
WABASH EMPLOYMENT AGENCY

Businebs Ciiances * ■
rdfu4f>£dih bizniui

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
pigiai iš priežasties ligos. Bižnįs iš
dirbtas. 3316 So. Morgan St.

VYTAUTAS 
PUČKORIUS

Persiskyrė su šiūd pašaUliū balandžiu 
25 dieną,'8:35 valandą ryto 1937 m., šu-> 
laukęs 18 metų amžiaus, gimęs Chicagoje 

Paliko dideliame ntiliudime mylimą 
motiną Valeriją, po teVais Gahželiutę, 
tėvą Juozapą, brolį Edward, dėdes Kazi
mierą, Antaną ir Steponą Pučkorius, 
JtiOžapą, Leoną if Jorią GAnzėliUs if - jų 
šėiffiytiaš, 2 tetas Ortą Dargienę if Gigą 
Pašzkietvicz ir jų šeimynas, daug pus
brolių ir pusseserių, draugų ir pažįsta- 

fūhdasi koplyčioj, 
;. Telefonas

mų.
Kūnas pašarvotas 

10834 Šo. Michigan Avenuė 
PullmAn 6693.

Ląįdotūvėš įvyks
29 dieną, 1:30 vai. po pietų; iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

ketvirtadienį, bal.

Visi A. A. Vytauto PučkO- 
riaus gimines, draugai if pažį
stami esat nūoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą it atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
į Tėvai, Brolis, Dėdės, Tetos,
E ’ Pusbroliai,7 Pusseserės ir

1 Giminės.
Patarnaują laid. dir., J. F. EU- 

. deikis, Tėl. YARDS 1741.

- ANTANAS UUDAU8KAS .
Pąrsiškyrė sū Šiuo pitstittMti balandžio 24 d.j 4:15, vai. po pietų, 

1937 m., gįbięs Raiino rėdyboj, Šiaulių apskrity, Maželių kaime.
Arhtefikdj ilgyVėno 43 iiiėtūš.
Paliko didėliame ntiliudime moterį Heleną, du sunu Joflą it 

Leoną, marčią Jošephine, tris dukteris Pauliną, Emiliją įf Oną, 
žerttą Povilą;/ Baltutį į žentą John P. Ėudeikis if D-tą Stepofią 
BiėŽį, aliukus if daug kitų gimirtiū.. { M M

Velionis gyveno po nf. 3328 So. LitUąnica Avė.- Tel; Blvd. 6629.
Kūnas pašarvotas randasi 46(15 ŠO; jiętmitage ĄvertUė.
Laidotuvės > įvyks sefėdoj, balandžio 28 dieną, 8 VttL ryto iš 

koplyčios Į šv. JttfgiO parap. bažnyčią, ktirioje atsibus gedulingos 
' pamaldos ūž velionio sielą, o iŠ tėft bus nulydėtas į Šv. Kaži- 

Į mieto kapines
Visi A. A..ANTANO RUDAUŠKO giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti iaidottiVėSė if suteikti jam 
paskutinį patarnavimą if atšišVeikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, Marti, žentai if Giminės.

LaidOtūVėse patarnauja Laidotuvių Direktorius Jonas F. Eudei- 
kiš. Telefonas YARDS 1741.

Marijona Chcmauškienė .
(po tėvais BLOŽlURĖ)

Pėfsiskyfė su šiuo pasauliu balandžio 25 dieną, 3:10 valandą pū 
piętų, 1937 m;, sulaukus pusės amžiaus, gimuš Grinkiškio parapi
joj, Kairėnų 'kaime, Kėdainių apskrity.,

Priklatisė Chičagoš Lietuvių Draugijai if Moterų Apšviėtod 
Draugystei.

Amerikoj išgyVėno 25 mėtūs.
Paliko didėliame nuliūdime vyfą Antaną, dukterį Stėllą, kūnų 

Eredriką, brolius Jūožapą, bfolięrtę ir šeimyną, Kazimierą ir Drą, 
Jurgį; brolienę if jų šėimyrią Didžius;, seserį Petronėlę ir švogėti 
Dafašką ir šeimyną; dėdę Lekšną, 4 pūsbroliūs Digimus, du pus
broliu Lekšnus, švogerį Aleksandrą Yuknį if ariūkus ir daūg kitų 
giminių ir draugų, o Lietuvoje brolį Antahą ir šėimyhą Bložių.

Kūnas pašarvotas randasi 8806 Wėst 65tli Strėet, tėl. Hemlock 
0096. ’ *

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balartdžio 28 diėfią, 1:30 vai. pd 
pietų iš namu i Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. MARIJONOS CHERNAUSKIENĖS giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunus, Broliai, Sesuo, Dėdė, Pusbroliai ir 

kiti Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, 

Telefonas Lafayette 3572.

CLASSIFIEDADS
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Help Waiitėd—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras, turįs §iek- 
tiek patyrimo dirbti dešrų departa
mente. Pūstėvus darbas. Pirmenybė 
tokiam/ kurs yra pavienis.

1 MONROE PACKING CO. 
Gaty, Indiana 

Telefonas Gary 6125

PARDAVIMUI MEAT MARKEt; 
elektrikims saldymas; aisbūksis ir 
fikčeriai. Visai nebrangiai.

i 3815 So. Campbell Avė.
■ tiįn ....įį,...

Furnished Kooms—VVanteu
Ieško Kambario

MERGINA paieško kambario 
Brighton Parke prie gefos šeimy
nos. Be valgio. Rašykite 1739 SoUth 
Halsted St. Box ,614.. ?

tanus ior bale
Ūkiai Pardavimui

80 AKERIŲ FARMA 85 mylios 
nuo Chieagos. Mainysiu ant mrižo 
namo, biznio. Galima priimti auto
mobilį kaipo dali imokėjimo.

Grovehill 1965. ;

REIKALINGI darbininkai dėl fab
riko ir i viešbučio darbus. Atsišau
kite South Side Consolidated, 1105 
East 68rd Street.

SĖLESMONAI REIKALINGI.
BURGH BRAU BREWING CO.

3435 So. Racine Avė.

ANGLIES sėleąmanai; seniai įs- 
tęigta i kompanija; gera ateitis - tin
kamiems' Vyt artis; ' RorfiiŠ^rf a*s f “ Chi- 
cago iVood aūd doal Co., 4500 West 
Chicago Avė. .> , ;

a... i likerių sėles-
manai. Alga ir komišenas. AtSi-

Reikalingi patyrę likerių 

liepkit—Nąujfenos*Boą J08i;

Darbininkių teikia
DVI VEiTERkOS REIKALIN

GOS; 6 dienos savaitėj; 1855 West 
MadisOn.

REIKALINGA patyrusių veiterkų. 
Geros valandos. Nedėliomįs ir Šven
tėmis nereikalinga dirbti. Gera mo
kestis. 506 W. Pershing Rd.

REIKALINGOS MOTERYS prie 
viešbučio ir fabriko darbų. Patyri
mas nereikalingas. $10.00 ir $12.00 
savaitei. Atsišaukite South 
Consolidated, 1105 E. 63rd St,

Side

REIKALINGA MERGINA, leng
vas namų darbas; nėra virimo, nėra 
skalbimo; geras mokestis. Bfandzel 
Tel. Estetbfook 2725.

OPERUOTOJOS, patyrusios prie 
power siuvamų rhaširių. siūti mat- 
rasamš uždangalus. Nakties darbas.

K vo i Ir i f
2349 So, Štate Street

PATYRUŠIOŠ moters atmatą po- 
pieroms sortUoti. Geras mokestis.

Cohtihental Papei“ Grading Cu, 
1628 t/umber St4 ‘ j

, . ■— jągy?*;r • rrt • r.n.s. {'■

MERGINA; namų darbas; pagel
bėti vaikui; lengvas skalbimas; sa
vas kambafyš; $5—$6; geras na
mas; Butterfiėld 4546.

PATYRUSI VIRĖJA; 25—36; 
apartmeiitinis viešbutis; naktiūiis iš
eiti; gera alga; Midvvay 5554.
---------------- r .t;-,-.-- .aagygąį-, - r... i-r,-,--

TARNAITĖS, merginos vMūvei, 
veiterkos, kambarinės tarnaitės; 
Matykit Miss Baigėt, 60 East Elm 
Street.

11; 11 i1 fSifeuia'Į'i
FtitiiltUre & Fikttirės 

Rt'tfitdaMtaiMrt
$25,000 Naujų' Rakandų Pafdttvlftiu) 
Nematytomis kainoihid ■— PriėihS* 

m o mis išlygomis.
$100 Impoftubti lt AtnėfikoniSki 

kaurai $15—
$150 Amėr. Ofiėtit kaurai $Š0—$35
$135 gražus, naiiji parlof

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

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

RAPP STORAGE FURNITŲRE 
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Icebaksis, getas, 
dėl Tavern ir groserio ir du stalai 1 
ir 8 krėslai.

7159 So. Racine Avenue.

Real Estate P or bale ■
PARSIDUODA Marųuette Parke 

5 kambarių medinis namas. Cemeh- 
timų blaksų fundamentas. Cemen
tuotas basementas. Furnace apšil
domas. Geidės plovimui basemente. 
3 extra dideli kambariai viršuj su 
atskiru įėjimu. Arti Marųuette bul
varo jt parkės. Greitam pafdaviinui 
kai ha $3,000.
; u KAZYS URNIKIS,

4708 So. Westerii Avenue.

72nd ir FAlRFiELD, 2 flatų mū
ras, 7 metų senumo. Karšto vandėhs 
apšildymas; garažai; Būvo $15,500; 
dabar $7,900. Išmokėjimai.

64th ir CALlEORNlA — 6 kam
barių muro režidehęija; arti krautu
vių, parko ir mokyklų; išmokėjimAi.

58th ir HOMAN — 5 kambarių 
btmgaiovv, garažas, arti mokyklų; 
$5,000; išmokėjimai.

West Righland Realty Co. 
8110 So. Ashland Avė.

Stevvart 13601.

BIZNIERIŲ ATYDA!
$6000 nupirks 50 pėdų fronto, mū

rinį namą, ant Western, arti 71-mos 
Tavern ir restoranas su visais 
gimais. įrengimai kainavo 
$6000. Parsiduoda namas ir 
biznis už $11,500.

Hemlock 0800.

įren- 
virš 

visas

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augŠčių muro namas, 5 it 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kfiiūa $5S5O it Šiaip kittj būr- 
gėhū.

Z. S, MlCKėVlUfc artd ODę 
6816 So. Wė8tėfn Atetirtė 

Hemlock O80O.

PAUL M. SMITH ūrid COMMNy 
Real Estate, Loąnė ahd Ihsūtance 

Tėb BOULEVARD 3800
Rerkam, parduodam if mainom ba
rnūs, lotus, biznius if fatmasj ifisiu- 
finąme fikmūš. rakaftdtis if auto
mobilius. Taipgi tUtime daūg gerų 
namų pardavimui arba mainymui hž 
gerrts bafgėhūšf greitas ir teisi figas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kfėi- 
nkitės

4681 SO. AŠZ<oAND AVfi.
Ofisas ž-ros lubos šu 3 J. Gfišn

->w bromai fitf piet raažgaa

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINEIT
SAVO RARGĖNUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS
VISI SKAITO^

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mušti apgaršiniiinj kdlnoa 
prieinamos. Už pakartoji 
miiR dllodaniė gerų nutik 
laidų.
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PIRMYN CHORAS IR VĖL PASIŽYMĖJO 
OPERA “MEILĖS ELEKSYRAS”

*• • * M ’ i- • b •

Frariulė, Viktoras Benderis, 
nas Jakavičius ir Jonas Ruk- 
štela.

Visą šį sąstatą, išskyrus Vik
torą Benderj, mes jau pusėti
nai gerai pažystame iš jų il
go darbavimosi dailės srityje, 
ir esame pripratędaukti tam 
tikros augštumos iš jų darbo 
ir pasirodymo scenoje. Todėl, 
nors ir gėrėjomės vienų di
desniu ir kitų mažesniu pasi
sekimu, ir apgailestavome

įspūdžiai
Rašo—NORA

Skaitlingai susirinkus pub
lika praeitą sekmadienį Good
man teatre, vidurmiestyje, tu
rėjo malonumo susipažinti su 
garsaus Italų kompozitoriaus, 
Gaetano Donizetti dviejų vei
ksmų komiška opera, “Meilės 
Eleksyras”.

Atsakomybę perstatymo šio 
muzikaliai nelengvo kurinio
pasiėmė ant savęs Pirmyn aplinkybes, kurios varžė kitų 
Choras, kurį vadovauja Kazys davimą savo geriausio (čia 
Steponavičius. Dainininkų-vai- turiu omenyje tas dideles slo- 
dintojų sąstatą sudarė Anele 
Steponavičienė, Ona Skcvė-

Neužmirškite 
Savo Motiną 
Lietuvoje

PASIUSKIT JAI 
DOVANĄ

■' ■ per
NAUJIENAS

•

Lietuva apvaikščioja
/MOTINŲ DIENĄ

. Gegužės 9 dieną, kaip 
' • ir mes čia Amerikoje.

Jūsų atmintis bus jai
■ brangi ir džiaugsminga.

gas, kurios kankino Franą Ja- 
kavičių), musų specialu do- 
mė buvo atkreipta į debiu
tantą Viktorą Benderį.

ŠĮ jauną vaikiną gamta ap
dovanojo tikrai gražia halso 
medžiaga. Jo balsas yra tik
rai lyrinio tembro tenoras, 
kurį lengvai valdo ir rodo žy
mes gero lavinimo. P-as Ben
deris taipgi turi aiškią dikci
ją ir gražiai reprezentuojasi 
scenoje. Jo darbas sekmadie
nio perstatyme buvo be dide
lių pretenzijų, bet rodė nuo
širdumą prisirengime ir rū
pestingumą geriausiam atliki
mui savo užduoties. Ištikrųjų, 
įdomu bus sekti jo studijų 
progresą. Pradžia labai gera.

Už prirengimą visų daly
vių, kaip programe pažymėta, 
kreditas priklauso musų ne
nuilstančiai dailės darbuoto
jai, dainininkei ir mokytojai 
Anelei Steponavičienei. Ne
lengvas ir daug atsakomybės

NAUJIENOS, Č&cago, III.
II įHI,. i . ■l.riR.,.i,. .........į , i

LIETUVIŲ AUDITORIJOS LIKIMAS PO 
DVIEJŲ SUSIRINKIMU IR 

KONFERENCIJŲ

—r
• / . • i. ‘

nešantis buvo jos darbas šia
me atvejyje. Ji turėjo netik 
sumokinti kitus, bet pati vai
dinti vieną svarbiausių rolių, < < 
kurią ji atliko savo, kaip vi
suomet, nepasekamąm štyliu- 
je. Publika, pripažindama jos 
nuopelnus, po kiekvieno nu
merio teikė jai gausius aplo
dismentus, ir ji buvo apdova
nota keliais gražių gėlių bu- 
kielais‘ BRIDGĖPbBT. J

Pirmyn Choras, ačiū Kazio penktadienį/ bal. 23 d. ir' šešta- 
Steponavičiaus sumokinimui, dieni, bal. 24 d. Lietuvių Audi- 
dare malonų įspūdį ir sukurė torijoje įvyko susirinkimai tos 
žavingą vaizdą. Ypatingai gc- įstaigos bdnĄholdępiij, draugijų 
rai pasižymėjo scena su mer
gaičių choru ir soliste Ona 
Skeveriute. Nė profesionaliai 
.dainininkai nebūtų galėję šią 
sceną atlikti su didesniu gra
cija ir su geresniu efektu, 
Būtinai reikalinga pastebėti 
pažangą, kurią musų mylima 
dainininkė Ona Skeveriute 
daro savo dainavime. Skalė 
jos balso daug padidėjo, val
do jį lengvai ir mes klausė
mės jos su dideliu smagumu.

Paprastai, muzikalJiAose 
perstatymuose} choras huną 
tiktai kaip ir “fonas” ir visa 
domė būna atkreipta į solis
tus. Bet šį kartą Pirmyn Cho
ras taip pasižymėjo savo gra
žiai suderintu idainavimu ir '■ .>/* I.
gerų vaidinimu, kad sukurė 
vaizdą, kuris pasiliks klausy
tojų mintyse ilgą, ilgą .laiką. 
Panelė Josephine Aleksa? Pir
myn Choro narė ir gabi šo
kėjo, prisidėjo prie pagražini
mo pokylio scenos šiame 
spektaklyje.

Bet negalima praeiti neiš- 
reiškus pasigerėjimą rezulta
tu .pastangų ir darbo to žmo
gaus, kuris ištikrųjų padare

T

Trys Žuvo 
Automobilių 
Nelaimėse

. Antradienis, ,balan. 27,. 1937
i Į ■ ■ I' —■ *T—*

Sužeista “Boilerio” 
Sprogime, Nutroško 
Nuo Gaso

Bondholderiai nenori tartis su SLA 
atstovais

Pereitą

atstovų, buvusių ’ šėrininkų ir 
SLA Pildomosios Tarybos sve
čių, būtent, adv. K. Gugįo, Dr. 
Vinikot p-lėsi Mikužį u tos ir J. 
K. Mažiukuos.

Abiejuose susirinkimuose tik
slas buvo;GJš^pr^tt klausimą, 
kaip butų. gaįimą\,įšgelbeti Lie-

55 metų Oatherine McGrath, 
3341 South Ashland avenue, va
kar rytą žuvo “boilerio” sprogi
me, kuris įvyko jos namuose. 
Sprogstantis “boileris” ją skau
džiai apdegino, o dujos iš tru- 
kušių* vamzdžių ją nutroškino.

Trys žmonės sekmadienį žu
vo automobilių nelaimėse-. Vie
na iš jų buvo Eleanor Matl, 19 
metų mergaitė, nuo 6844 South 
Oakley avenue. Ji buvo užmuš
ta, kai du automobiliai susidū
rė ties Arjįngton Heights. Toje 
nelaimėje buvo sužeisti ir ke
turi vyrai.

Kitose dviejose nelaimėse žu
vo Albert Matvvij, 61, 2218 No. 
Mobile Street ir Lavvrence Eng- 
lehart, 35, 10748 Eggleston av.

tuvių Auditoriją, kad ji ga’etų 
pasilikti rankose lietuvių, ku
rie yra sudėję savo pinigus jos 
pastatymui.

Pirmame susirinkime Audito
rijos Bondholderių Komitetas 
atsinešė išanksto parašytą re- . 
zoliuciją, kuri reikalavo, kad 
susirinkimas pilnai įgaliotų to 
Komiteto valdybą paduoti Au
ditoriją į bankroto teismą, pa
gal 77-B planą.

Tuo klausimu kalbėta visą va
karą. Pagaliau pats pirmininkas 
p. Rūta paliepė sekretoriui Ka- 
dziauskiui mesti tą rezoliuciją į 
gurbą. Klausimas pasiliko neiš
spręstas. Sutarta' ir vėl susirin
kti šeštadienį po pietų, 2 vai. 
toj pačioj svetainėje.

šeštadienio posėdyje atsilan
kė SLA trys atstovai, būtent, 
Gugis, Dr. Vinikas, Mažiukna, 
adv. Grish ir keletas, Bondhol
derių Komiteto narių. Pirminin
kas Rūta ir sekretorius Ka- 
dziauskis nepribuvo. Pasikalbė
jimai buvo neformaliai ir ne
protokoluoti. Tačiau iš tų pasi
kalbėjimų paaiškėjo, kad Bond
holderių Komitetas nesutinka 
tartis su SLA atstovais išdirb- 
ti planą Auditorijos išgelbėji
mui ir, kad lai viskas pasilieka 
kaip dabar kad yra užvesta, ir ’

Smagus Vyrų 
Choro 
Vakaras

APDRAUDA
(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 autpmobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių ąpdraudas.

šį perstatymą galimu. Toji 
ypata yra vienas ‘“Naujienų” 
vįfetinių žinių redaktorių ir 
Pirmyn Choro prezidentas 
Antanas Vaivada. Jam teko 
tas komplikuotas darbas iš
vertimo šio veikalo į lietuvių 
kalbą. Jam ^nka duoti daug 
komplimentų ųž gražiai atlik
tu darbą. ;

Todėl; sveikinimai Pirmyn 
Chorui, jo vedėjui Kaziui Ste
ponavičiui, ir prezidentui ir 
šios operos vertėjui, Antanui 
Vaivadai, .taip-gi Anelei Ste
ponavičienei ir visiems ki
tiems dalyviams, kurie turėjo 
pašvęsti begalo daug laiko ir 
darbo prirengiant šį spektaklį, 
už jų atsidavimą kultūriniams 
darbams. Lai jie visuomet 
progresuoja ir ilgai gyvuoja.

k;' •
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Avalines Streikas -

‘ MAINE STREIKAS — Milicija patroliuoja gatves 
mieste! Lewiston, Maine valstijoje, kur vyksta septynių 
avalinės dirbtuvių streikas. Dėl streiko, valdžia suėmė 
sėptypis C. I. 0. organizatorius.

' ' ; • Naujienų-Acme Photo

'J v,??

HERZOGAIČIŲ BĖDOS -r- Kairėj, Anglijos Herzo- 
gaitė Gloucesterietė, dešinėj, hersogaitė Kentietė. Viena 
aukšta, kita žema- Kad abi “sulyginti”, avalinės eksper
tai pagamino vienai specialius labai aukštų kulnų ba
tukus, antrai — labai žemus.

Apie šimtas daugiau narių ir 
draugų susirinko smagiame Vy
rų Choro šeimyniškam vakarė
ly, kuris įvyko šeštadienio va
kare Wajter Neffo salėje, 2435 
Leavitt Street.

Susirinkusieji'“ buvo gerame 
upe. Po vakarienės vyko loši
mai, o svečiai, kurie lošimuose 
nedalyvavo, praleido vakarą dai
nuodami. • -

Vyrų choro pirmininkas yra' 
drg. Ascila,-/kuris taipgi dainuo
ja ir “Pirmyn” chore.

‘ —Buvęs.

tegul diskas eina tais keliais, 
kokiais nueis...

‘Pavyzdingiausia Motina”

-PAVYZDINGIAUSIA AMERIKOS MOTINA” — Paveikslas parodo “pavyzdin
giausią Amerikos motiną” Mrs- Gari R. Gray iš Omaha, Nebr., su šeimyna. Mrs. 
Gray sėdi, antra iš kairės. Šalę jos vyras, Gari R. Gray, Union Pacific traukinių li
nijos prezidentas. (Jaunieji vaikai yra anūkai). Konkursą vedė New Yorko įstaiga, 
Golden Rule Foundation.

INVALIDAS — Buffalo, 
N. Y. veterinarijos ligoninė
je yra šuo, kuris netekęs 
kojos, išmoko gerai vaikš
čioti viena medine koja, 
šuo pramintas “Pegleg the 
Pup.” :

Naujienų-Acme Photo

VASAROS PRANAŠAS— 
“Senas Moze” — pelikanas, 
kuris po vizito pietuose pa
sirodė netoli San Diego, 
Galifornia. Paukštis yra ži
nomas visiems vietos žve
jams. Jį pamatę, žvejai ži
no, kad vasara nebetoli.

Naujienų-Acme Photo
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KUR SPRENDŽIA GENEROLO LIKIMĄ —- Teismo 

salė New Castle, Ky., kur už meilužės Verną Garr Taylor 

nužudymą teisiamas generolas Henry H. Denhardt. Jam 

gręsia mirties bausmė.

Y

Naujienų-Acme Phc]t6

't^ 
'«&*■

M

MOKSLO PROBLEMA — 
Mokslininkai Meksikoje su
ka galvas kaip tai įvyko, 
kad 
žtai 
nas 
turi
Berniukai yra 5 metų Um- 
berto ir Rudolf Rico.

šie dvynukai taip grie- 
skiriasi išvaizda. Vie- 

tamsiaplaukis, antras— 
visai baltus plaukus.

;&?«'

BRANGUS RINKINYS —Istorinių laikrodžių kolek
torius Edmund J. Fogarty iš Springfield, Mass., su kai 
kuriais brangiais pavyzdžiais iš savo istorinių laikrod
žių rinkinio. Laikrodžius pamėgo, kai dar būdamas vai
kas ėmė lupinėti jų “vidurius”, kad patirti kodėl jie 
“eina.” i- A *




