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Sukilėliai Žudo
Beginklius Baskus

Sukilėliai smarkiai bombarduoja iš oro 
neapsaugotus Baskų miestus ir iš kulkos

vaidžių žudo bėgančius gyventojus
mija laimėjo ir lojalistai yra 
priversti trauktis.
dar nepasiliovė ir sukilėliams 
dar toli iki Bilbao. Tečiaus jei 
lojąlistai neįstengs labiau su-

Bet kova

novų, puolimas Bilbao yra ne- 
išvengtinas.

Tą nujaučia ir patys lojalis-

HENDAYE, Franci joj, bal. 
27. — Sukilėlių lėktuvai išžu
dė daugiau kaip 800 gyvento
jų dviejuose puolimuose ant 
Guernica, baskų laisvės Švent
vietės, 17 m. į šiau£ryčius nuo kaupti savo jėgas ir sukilėlius 
Bilbao. Miestas liko uždegtas sulaikyti, tai, pasak karo ži- 
padegančių bombų.

Baskų prezidentas Jose An- 
tonio de Aguirre savo radio j
kalboj aštriai pasmerkė suki-Į tai, tad prezidentas De Aguir- 
lėlius už sunaikinimą to taip re pašaukė prie ginklo dar 80,- 
\baskų branginamo miesto, ne-s^OGO atsarginių milicininkų, 
ten pirmiau buvo baskų sosti- ,' Mušiui siaučiant į Bilbao at- 
nė, ten gimė Baskų laisvė ir plaukė si? maistu septintas An- 
ten, po istorišku ąžublu Baskų glijos laivas, Sheaf Grath. 
parlamentas sudėjo priesaiką. ,Madride šni b

Daugiausia žmonių žuvo pir
mame puolime.. Antrame puo
lime buvo mėtomos padegan
čios bombos, kurios uždegė 
miestą.

Pradėjus bombarduoti mies
tą, civiliai gyventojai pasilei
do bėgti iš namų. Tada juos 
pradėjo žudyti lėktuvų 'kulkos
vaidžiai. Vyrai, moterys ir vai
kai bėgo į kalnus, bet ir ten 
žemai nusileidę lėktuvai juos 
skinte skynė ir guldė tiršto
mis krūvomis. Tie }šimtai žmo- 

—nių, kurie atsisakė ^apleisti sa
vo namus, kad juos išžudytų 
sukilėlių kulkosvaidžių, žuvo 
vėliau liepsnose.

Keli' puolikų lėktuvai buvo
Vokietijos darbo. \

Baskų prezidentas de Aguir
re, kuris yra išvykęs į frontą, 
pareiškė, kad tūkstančiai pade
gančių bombų visai sunaikino 
Guernica, kuris buvo visai ne
apsaugotas 
miestas.

Sukilėlių 
sunaikino
gui miestelius, šimtai žmonių 
žuvo.

MADRIDAS, bal. 27. — Po
licija areštavo 19 sukilėlių šni
pų, kuriais vadovavo graži ir 
populiarė tarp lojalistų aktorė. 
Jos vardo betgi neskelbiama.

Bombardavo Valensiją.
VALENCIA, bal. 27. — Du 

sukilėlių kruizeriai paleido 30 
fšovinių į Valenciją, užmušda
mi mažiausia tris moteris ir 
sužeisdami daug civilių gyven
tojų. f j/ /
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Mrs. Simpson gali 
gauti perskiras

ir nefortif ik uotas

lėktuvai taipjau
Bolivar ir Arbade-

Baskai traukiasi atgal.
Tuo pačiu laiku gauta žinių, 

kad 15,000 baskų armija trau
kiasi 75 mylių frontu nuo Ei- 
bar iki Durango. Pranašauja
ma greitas Di/rango puoli
mas.

Baskų radio sako, kad su
kilėliai numetė šimtus bombų, 
sunaikindami Elgueda. Eibar 
taipjau yra liepsnose. Baskai 
sako, kad jį uždegė sukilėlių 
padegančios bombos, bet suki
lėliai pasiuntė iš San Sebas- 
tian ugniagesius gesinti ma
žųjų ginklų dirbtuvę.

San Sebastian 
triukšmingai švenčia 
Eibar, nes dabar į 
ranjkas yra pakliuvusi
jozeoa provincija ir atsidaro 
kelias paėmimu4! paties Bilbao.

Kova dar eina.
Mechanizuota gen. Molą ar-

LONDONAS, bal. 27. — 
“Priežiūros” laikas išsibaigė ir 
Mrs. Wallis Simpson gali da
bar pareikalauti iš teismo pil
nų perskirų nuo savo vyro. 
Manoma, kad jos advokatai tai 
padarys rytoj ir kad jai galu
tinos perskiros bus išduotos 
pirmadieny.

Kada ji apsives si? buvusiu 
Anglijos karalių Edvardu, dar 
tikrai nežinoma. Bet manoma, 
kad jos vestuvės įvyks Fran- 
cijoj apie pabaigą gegužės 
men., galbūt už dviejų savai
čių po karaliaus Jurgio VI ka
rūnacijos.

Padėjo kertinį ak
menį Gary pašto

sukilėliai 
paėmimą 
sukilėlių 

visa Gui-
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NAUJI RŪMAI AVASHINGTONE —Naujausi- federalės valdžios rūmai, kurie 
neseniai buvo baigti statyti Washingtone. Juos užiųis Federalio Rezervo bankų sis- 

‘ temos direktoriai ir kiti viršininkai. ; Naujienų-Acme Photo

Lietuvos Naujienos
Trūksta pašaro Inž. Račiukaitis nu 

baustas 3 met. 
kalėjimo

KAUNAS. — Buvusį A. Pa
nemunės vandens kelių rajono 

inž. A. Račiukaitį

ROKIŠKIS. — Daugelis i?kiT 
ninku prisiauklėjo tiek gyvu
lių, kad ūkis jų nebeišmaiti
na. Jaučiama didelė pašaro 
stoka ir tokie ūkininkai pra
randa pusę savo gyvulių arba viršininką 
pirkdami pašarą sulenda į sko- Kauno apygardos teismas tre- 
las. Už ruginių šiaudų birka- čiadienj nubaudė trejais metais 
vą dabar mokama 10 lt.
Zuikiai ūkininkams pridarė 

daug nuostolių.
Antroje pusėj 

prisnigo sniego, 
rų aptvėrimų ir 
kiai labai daug 
ninku vaisinių
kur jie sunaikino jau gražiai 
augančius sodelius.

žiemos daug 
Nežiūrint ge- 
apsaugos, zu‘i- 
apgraužė ūki- 
medelių. Kai

MIRĖ SENAS PREKYBI-
' NINKAS

Nauji nesusiprati 
mai kenavimo dar 

bininkų streike

Sukilėliai paėmę 
Durango

supk. darbų kalėjimo ir ran
govą, Vitkų —■ vieneriais me
tais papr. kalėjimo lygtinai.

Jie nubausti už dideles suk
tybes tiesiant plentus Kaimo 
apielinkėj.

Vėl prasidėjo kiau 
šinių eksportas 

į Vokietiją
Po žiemos

STOCKTON, Cal., bal. 27. 
— Nors gubernatorius Mer- 
riam ir buvo paskelbęs, kad 
jis sutaikė kruviną šios apie
linkės kenavimo įmonių darbi
ninkų streiką, bet iškilo nau
ji nesusipratimai tarp unijų.

, Keturios dirbtuves buvo su- 
tikusios pripažinti Amerikos 
Darbo' Feueracį oš * ufii ją, bet 

. dabar pripažinimo reikalauja 
ir trys kitos darbininkų' gru
pės.

PARYŽIUS, bal. 27. — Su
kilėliai jau paėmę Durango 
miestą, Baskų krašte ir dabar 
esą už 13 mylių nuo Bilbao.

Bilbao skubiai ruošiasi smar
kiam apsigynimui ir kasasi 
tranšėjas už 8 mylių nuo mie- 
!sto. i

Naciui areštavo dar 
daugiau kunigų

Rusai šalina sve
timšalius

MASKVA, bal. 27; — Paša
linimas iš Maskvos 17 chinie- 
čių, kaip numanoma, yra pra
džia šalinimo visų Maskvoj gy
venančių svetimšalių, išėmus 
tuos, kurie dirba svetimų val
stybių firmoms ar dirba sulig 
kontraktais.

Pašalinimas chiniečių, mano
ma, yra pradžia valdžios kom
panijos prieš užsienio šnipus. 
Manoma, kad bus pašalinta ir 
daugelis japonų. -/

Apie 400 gyvenusių Rusijoj 
amerikiečių apleido Rusiją per 
pastaruosius pusantrų metų.

BERLYNAS, bal. 27. — Per 
pastarąsias kelias dienas na
ciai areštavo daugelį opozici
jos. protestonų kunigų, klieri
kų ir šiaip svietiškių.

Kaip išrodo, kunigai liko pa- 
diuosuoti, bet klierikai H svie
tiškai tebėra kalėjime.

Pašalino streikierius 
iš dirbtuves

Veda derybas dėl 
baigimo čeverykų 
darbininkų streiko

. AUBURN, Me., bal. 27. — 
Derybos tarp apielinkės čeve
rykų fabrikantų 
čių darbininkų 
tarpininkaujant 
kintojams.

ir streikuojan- 
jau prasidėjo, 

valdžios tai-

Baigtas didžiausias 
pasaulyje tiltas

šiomis 
apskr.

MARIJAMPOLĖ. — 
dienomis Marijampolės 
ligoninėje plaučių uždegimu mi
rė marijampoliečiams gerai pa
žįstamas prekybininkas (turė
jo Vytauto g. nemažą knygy
ną) . A. Surdokas. Velionis bu
vo susipratęs ir veiklus lietu
vis. Marijampolės verslininkų 
skyriuje ėjo vice-pirmininko 
pareigas. Mirė turėdamas 64 
metus amžiaus.

KLAIPĖDA.
pertraukos vėl prasidėjo kiau
šinių eksportas į Vokietiją. Pa
gal su‘sitarimą su atitinkama 
vokiečių įstaiga kiaušiniai į 
Vokietiją- bus siunčiami kas 
savaitė. Viso ligi liepos 31 d. 
susitarta kiaušinių išvežti už 
apie 800,000 litų.

Lozoraičio pasitari 
mas su Delbosu

GARY, Ind., bal. 27. — šian
die . dalyvaujant generaliniam 
pašto viršininkui James A. 
Farley, daugeliui kitų žymįų 
apielinkės demokratų vadų ir 
virš 30,000 žmonių miniai, li
ko padėtas kertinis akmuo 
haujųjų Gary pašto rūmų, ku
rie kainuos $500,000.

Savo kalboj Farley kvietė 
gyventojus remti prezidentą 
Rooseveltą ir sakė, kad kon
gresas priims prezidento Roo- 
sevelto pasiūlytąjį federalinių 
teismų reformavimą.

Iš čia Farley skubiai išvyko 
į GalesbuTg, III., kur tą pačią 
dieną ten turėjo atidaryti nau- 
fus pašto rumus.

New Jersey. guber 
natorius padeda 
streiklaužiams

DETROIT, Mich., bal. 27.— 
Parke, Davis & Co., vaistų fa
brikantų, dirbtuvėj buvo kilęs 
sėdėjimo streikas. Betgi strei- 
kieriai buvo pašalinti iš dirb
tuvės policijos ir dirbtuvė' iš- 
naujo atsidarė, mažumai dar
bininkų sutikite gryšti į dar
bą. Betgi dauguma darbinin
kų tęsia streiką, reikalaudama 
kolektyvių derybų. Viso dirb
tuvėj dirba 2,100 darbininkų.

z SAN FRANCISCO, Gal., bal. 
27. — San Francisco švenčia 
pilną užbaigimą ilgiausio pa
saulyje tilto per Golden Gate 
įlanką. Tiltas yra apie 8 my
lių ilgumo ir kainavo $35,000,- 
000. Automobiliams jis buvo 
atidarytas jau prieš ku‘rį lai
ką. Bet pėstieji juo ir negalės 
vaigščioti, nes sunku pėščiam 
pereiti tokį ilgą kelią.

Nežiūrint padarytų po tiltu 
tinklų darbininkų apsauga, vis
gi statant tiltą žuvo 10 darbi
ninkų vas. 17 d. Jie nukrito į 
jurą sulužus paspiroms.

15 ŽUVO NAUJUO
SE OHIO UPĖS PO

TVYNIUOSE
Tūkstančiai žmonių liko be pa

stogės, 5 žmonių pasigenda
ma, išsiliejus upėms palei 
Ohio klonį.

PARYŽIUS. IV 8 Elta. — 
Balandžio 7 d. Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris Lozorai
tis* lydimas Lietuvos ministe- 
rio Paryžiuje Klimo, prieš pus
ryčius, kurie iškelti jo garbei 
prancūzų užsienių reikalų mi
nisterijos rūmuose, turėjo il
gesnį pasitarimą su prancūzų 
užsienių reikalų ministeriu 
Delbosu.

27.J., bal.
Hoffman, 

bandė išgel- 
gyvastį, da-

PEORIA, 111., bal. 27. — įsi
gėręs Thomas Fox, 37 m., nu
šoko 75 išėdas nuo tilto į Illi
nois upę ir sunkiai susižeidė. 
Betgi jį pasisekė Išgriebti žve- 

j ligo-jams, kurie jį atvežė 
ninę.

Darbininkai skun 
džia gumos kom

paniją

27.—DETROIT, Mich., bal.
Gumos dubininkų -unijja pa
skelbė, kad ji apskundė United 
States Rubber Co. už laužy
mą Wagnerio darbo santykių 
akto.

Mirė senas profesorius.

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

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Vakar
peratura 

, Saulė
7:44.

NEW YORK, bal. 27.—Lau
kiant -buso, peilių liko du sy
kiu perdurtas ir sunkiai su
žeistas miesto teisėjas John F. 
'O’Neill. Puolikas pabėgo.'

TRENTON, N.
— Gubernatorius 
kuris savo laiku 
bėti Hiauptmanno
bar įsakė valstijos policijai 
pristatyti maistą Thermoid Co. 
streiklaužiams, kurie yra ap
supti streikierių ir bijosi iš 
dirbtuvės išeiti. Apie 300 strei
klaužių yra užsidarę dirbtuvėj 
ir juos dabar maitins ne kom
panija, kaip būdavo pirmes- 
niuose streikuose, bet pati val
stija.

Teismas irgi atėjo pagelbon 
kompanijai, uždrausdamas ma
sinį pikietavimą dirbtuvės.

OREGON, III., bal. 
Mrs. Clara Johnston iš 
iždininkė 
distriktų, liko areštuota už iš
eikvojimą nuo $10,000 iki $14,- 
000 mokyklų pinigų.

27. — 
Byron, 

dešimties mokyklų

CHICAGO. — Savo namuo
se nuo širdies ligos mirė prof. 
Philip Schuyler Allen, 65 m., 
mokytojavęs ir profesoriavęs 
Chicagos universitete nuo 1894 
m. Jis buvo vedėjų vokiečių 
literati?ros fakulteto’ ir yra pa
rašęs apie porą desėtkų kny
gų-

Ohio upės klonį ištiko ant
ras šiemet potvynis, kilęs dė
lei labai smarkaus kelių dienų 
lietaus. Išsiliejo ne tik Ohio 
upės, bet ir visos tos apielin
kės upės ir dabar nuo potvy
nių kenčia šešios valstijos.

Kiek žinoma, potvyniuose 
žuvo jau 15 žmonių, 5 žmonių 
pasigendama ir tūkstančiai 
žmonių liko be pastoges.

Lietus jau apsistojo ir Ohio 
upė savo augštumose pradeda 
atslūgti, tečiaus potvynis da
bar slenka žemyn upe, grąsin- 
damas užlieti naujus mies
tus.

Įš didžiųjų nuo potvynio 
kenčiančių miestų yra Pitts- 
burghas, kurio paupiai liko už
lieti. Tečiaus ir čia upės pa
maži pradeda atslūgti.

Bet šis potvynis yra daug 
mažesnis už šeši mėnesiai at
gal buvusį Ohio upės potvy
nį. .1 T

Valdžia rūpinasi šelpimu nu
kentėjusių naujame Ą potvyny
je.

WASHINGTON, bal. 27. — 
Prezidentas Rooseveltas 
kar išvažiuoja žuvauti į 
sikos įlanką.

šjva- 
Mek-

SUSITUOKĖ PO 20 METŲ

UKMERGĖ. — šiomis die
nomis Smėlių priemiestyje įvy
ko įdomios vestuvės, kurios tu
ri nemažą panašumą su ven
grų rašytojo M. Jokajo apra
šytomis vestuvėmis romane 
•‘Turtingi Skurdžiai”. G. did
žiojo karo pradžioje tapo naš
le, * bet neturėjo dokumenfali
nių įrodymų apie vyro mirtį. 
Po trejų metų jai pasipiršo 
jos jaunystės draugas K. Ta
čiau jungtuvės negalėjo įvyk
ti, nes G. buvo nei našlė, nei 
ištekėjusi. Po ilgų svyravimų 
įi be jungtuvių suėjo gyventi 
su K. ir taip praėjo 20 metų: 
jų šeimyninis gyvenimas buvo 
laimingas.

' Neseniai vietos klebonas ka
lėdodamas apie jų istoriją su
žinojo. Jis pažadėjo nors da
bar . šį reikalą sutvarkyti. Jo 
pastangomis G. išgavo leidimą 
tuoktis ir pagaliau po 20 mt. 
dabar oficialiai tapo K-ne. Be 
to, iš savo pusės klebonas juos 
sutuokdamas nepaėmė jokio 
atlyginimo. Vestuvės, kaip ir 
pas M. Jokąjų, buvo labai 
šumnios” įr sutraukė daug 
jaunųjų bičiulių.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 42°. 
teka 5:51, leidžiasi

VATIKANAS, bąli 27. — Po 
lengvos širdies atakos ir dėlei 
atsinaujinusių skausmų kojo
se, papa Pius XI vėl liko pa
guldytas lovon.

WASHINGTON, bal. 27. — 
Prezidentas Rooseveltas karo 
sekretorių nominavo Harry H. 
Woodring, buvusį Kansas gu
bernatorių, kuris ir dabar ėjo 
tas pareigas nuo pereito rude
nio, mirus karo sekretoriui 
George H. Dern.

7
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SULAIKĖ ESTŲ LAIVĄ
LONDONAS, bal. 26.-^-Spau- 

džiama Washingtono, Anglijos 
valdžia skubinasi padaryti lai
vynų sutartis su Rusija ir Vo
kietija.

NEW YORK, bal. 25. — Ko
lektyvių derybų konferencija 
tarp unijos atstovų ir Postai 
Telegraph pakriko, neįsten
giant prieiti prie jokio susi
tarimo. Darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo.

PROVIDENCE, R. L, 
25. — Stillwater Worsted 
audinyčių 800 darbininkų 
met gaus keturių savaičių 
mokamas atostogas.

bal. 
Co. 
šie- 
ap-

RYMAS, bal. 27. -r- Musso- 
lini liko įrašytas garbės nariu 
Vokietijos oro korpusų. įrašė 
jį geni Goering, kuris yra at
vykęs į Rymą pasitarti dėl Is
panijos ir dėl Mussolini apsi
lankymo pas Hitlerį.

KLAIPĖDA.— Klaipėdos uo
ste sulaikytas estų laivas “Leo- 
lia”, kuriame pereitą savaitę 
buvo sunkiai sužeistas vienas - 
darbininkas. Kadangi laivo ka
pitonas dar neišmokėjo sužei
stojo šeimai . reikalaujamos 
kompensacijos apie 15,000 li
tų, tai teismas uždėjo laivui 
areštą ir, kol reikalaujamoji 
suma nebus sumokėta, laivui 
neleidžiama išplaukti.
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Apie 150 automobilių palydėjo velionę į kapine^. —

M^es gimstame, trumpesnį nes karstų. V. Poška vėl pasa- 
ar ilgesnį laiką gyvename šią- 
me pasaulyje ir, paguliau, 
IWWWr W .‘Vfea Wwv° 
žjw«w jsAofiį?; y?r^0' 
skurdžiaus ir didžiūno.
^tai perejtą šešta/įit^nj į ’J'ąu- 

' tiškas Kapines buvo nulydėta 
pa^ųtiųjaŲii poilsluj Marė 
Kvietkaušįkleęė. JPąjydėti susi
rinko apie 150 automobilių: 
giminės, draugai ir pažistamį. 
į ponų Kuraičių namus, kur 
velionė buvo pašarvota, paly
dovai pradėjo rinktis iš pat: 
ryto. Prieš 2 valandą po pieb 
jau susidarė kelių šiiųtų žino-; 
nių minia. Kai kurie vargais 
negalais prisigrūdo prie kur
sto, kad galėtų pasaįkyti .pas
kutinį sudiev, o kiti stovėjo 
šaligatviuose ir laukė, kąda, 
prasidės paskutinė proeesija į 
ten, iš kur niekas daugia,u' 
ųebcgrįžįa... ' j

Pagaliau prasidėję pąskuti- 
nis prį^epgin^as. «V. Poška 
pasakė kąlbą.

Prasideda kelionė, paskuti
nė procesija. Autoipobiliaj iš
sirikiuoja ir pasuka Tautiškų 
Kapinių link. Susidaro didelė 
virtinė jų, — apie pusantro 
šimto. Čia važiuoja ’ velionės 
artimiausi žmonės: jos ašaro-. 
mis, jos kančiomis ir jos did
žiausiu džiaugsmu, kokį tik 
motina gali jausti, užauginti 
simųs ir .dukterys. Toliau va
žiuoja kiti giminės, geri drau
gai ir geri pažįstami.

Po kiek laiko kelionė bai
giasi. Automobiliai sustoja.* 
Netoliese matosi naujai iškas-' 
tas kapas. Taj štai ta vieta, 
kur velionei teks visanj ląlkul 
atsigulti ir ilsėtis... įlsėtis^upa- 
žinai.’ Grabnešiai išneša vejio-

su-

ka- 
tie- 
gy- 

tikrai

Marės

ko trumpą kalbą. Grabas pri
ruošiamas leisti į duobę. Kiek 
čia širdies sjkau,.smo, kiejk. čia 
afei .i1, <duk-
terims! žodžiais to negalima 
papasakoti. Reikia tai pergy
venai, kąd l^ųlų gulima 
prasti.

štai jau išaugo naujas 
pas, ant kurio susidarė 
siog kalnas iš vainikų, 
vų gėlių vainikų buvo 
dąug.

Tai takios buvo
Kviet-kauskienės ląidotuvės. 
Ji liko palaidota šeimos lote, 
kur prieš septynerius mietus 
likp Afžk^tąs įp.s yyras. Atsi
gulė da^a^ ir ji šalia savo 
mylimo vyro ir jau daugiau 
ųjįekąs jų .dviejų nebeper- 
sklrs.... pey amžius.

Velįpųę ^ąrė J<yiejką.uskie- 
pė pajikę kętpjrias dukteris 
ipellą KųraiMepę, Juliją JBą- 
^ąvičięųę, Mary jr Frąlicęs) ir 
keturis sūnus (Sjiponą, Kazį, 
Joną ir Juozą) bei daug kitų 
gipųi^ių. Iš Lietuvos ji buvo 
kilusi iš Balįijeriškio mieste
lio, Marijampolės apskr. A- 
merjkoje dąųg ^etų išgyvenę 
kedford, JI!., kuris yra jietplj. 
nuo ^eigler.

Į Ghičągo vejjopė ajtvyjko' 
gyventi prieš trejus inet.u.s.'i 
Gyveno ji pas popus Ępr.aj-

j K1K U 1E^,tą i Sv. ^x#^us Ijgųni-. 1
nę, Jku^ jai hjkę įdaryta upe- ——_
racija./Tačiau liga buvo tiek
į&įseifėjusj, jog jau jokjįo^ pa- $Pring ORS .a .vęry 
galbos nebebuvo. Mirė Kviet- season for the Birutė Chorus, 
kauskienė susilaukusi 58 me- On April įLO Tthė dance, given 
tų amžiaus. at Milda Hali, was a ‘gala’ af-

_ F. Balau). evęrybody had a good 
 ' timę. On Ąjpril 11 four or fiye 

cars of Birutė members left 
? Ghica^ę tp siiig ąt gppkt^d, 

TUįnois. The opęrptta ‘■Syeįkąlm 
Pįgę^ rI^k^ė^V ąnd įeyeral 
qP$Q€$t ^ųųibę^s yv^re1 sųc^eSiS-

kar ąųčrnė keturis įau- 
nuojli^s, ‘ kwie p.asįyp^ė auto- 
mo^i įr ji^vyko 
Jie yrą Pp^oyoįąkis,
17 niętų, nuo 3758 
ave^ye; ‘ įpseph Tįųąn, ^7, 
3735 S. ąyepue; BerĄ^rd 
Carrpll, >7, D.^o .^357 gp^ 
gan ,st^pt jr Merpayd Gliįriin, 
18, jįwę ^75'4 S. Lpwe ąy^ę.

' • z'. , RECOMMENDFD
CKIY '''•••••.■•> G--,. F0R40YEARS

Laidotuvių Direktorius
-.. JUOZAPAS ’!

, VPEJMI
IR TĖVAS 

■ REPųblic 8340

pič jo 32,590
šeštadienį vienas> plėšikas pa

pildė stebėtinai drąsų žy^į. Jis 
įėjj^ į gtįąyęus departamentinę 
krautuvę ir, aky vaizdo j e 15-os 

per septy- 
j Jr^inKo nar- 

;yą, ų; jš $2>-5>QO laimin
ai paspruko.

?ioy t ^.a.utuYės ką^iupikas Otto;
ĄĄMj tįhe joti/ $$$! į?xoadway

.tįhęi ,C,hįc^gpaia,s įt|b.ęy cvA „is.

įy the f
$¥3^ j? «ettWį 

xe.jidy.to s;ng- at the ^ograpji 
to b® giytjp ^edpęsdiŲ-, -Vpril 
28, ą,t the Eiiįhuąnįsn ĄŪjlį-!
.fįprium, įn honor pf giliąs 
rąy.sj£as. ■ . į

' .Sejiultz. i

.. .......................... ...... ......................... ........................... . ................................. M....... ... " ■ ■ ■
* re,-?» ■*< *;»* * -.1 ;t* 1

Plėšikas pijo j kasi

tie blankets ir tt. 
Moterims it mer
ginoms patari
mai dovąhąi.

........ .. .............. ii »»i m »n w 1

ADVORATAI

p"S’ta» 

6630 So. Wesięra 
Ave,, 2rid tloot 
Men^qk 925^ . 
Pathrhauju prie 

gimdymo' namuo
se ar ligoninfise,.!^:

Trečiadienis, bal. 28. 1927
.... II 11—■■ . .   _II jiiiiimiim...........M Įniro

* '■*5; ' *-** ' e* h

Dr J- Svenciskąs
DANTISTAS 

/OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki U

4800 S. FAmFm.D AVĖ.
ojn n s LAFAYETTE 8016

GYDYTOJAS IR CHI
2201 West 22nd
3ęre

Repufelic 7858’

'.a^ę., j^įy>, kąęl W ^rąsus plė- 
^ąs į^ęjlįęs jš fc^tųvo mex-i 

takėlė į 
$30^ avW y Miko sa- 
.Y9 Žyg.) .įųęį^ęt, kųpiflet krap- 
■^Vėję ,i>.u.V9 dĄhgybė Pirkėjų.

..........................  ....  -»*>■ .........................— . ......................... —---------

K. P. G UG I Sa. .*> .* r •!

ADVOKATAS
Miesto pflsfts—127 Dearbęjji ,£t.
Kamb. 1431-14 34—Tel. Cepfral 4411-2
'balandos vakarais nuc

TęL ĘonĮevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj. į •

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Sft- ifefeM St
Valandoj 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 

įkyrus sęrędoiĄs ’ ^ubatoTpis.

DR. STRIKOL’IS

‘‘Maųjienų’' Finikas
■■■■p ------

3VE

_ „„„„Gydytojas irChirurgas 
JOSEPH J. GRISU w‘so: asiu/and avk 
' S LIETUVIS ADVOKATAS 1 Ofiso ,va1:; Njo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki S

■ ' • G’ v ik. NedShoi natfal sutarimą
Telephone: Bo.ulevapd 2800

4631 ŠbU/H ASULANH AVK
Res. Ąi515 Sp. KpCoveŲ JĄ.
l'ėlejphohe: Republic 9723

v Ak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofįso JT ei.: JŲpjilevard 7£20 

Nąrhų Tel.: Prospect 1930

KL. J URGELIONIS
ADVOKATAS

£407 Lowe A*e? Trf. ‘ Yards ?510
. a ..-i „ .< r...... r.5. 3 į

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVRNjUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M- ‘ ’ 
Nedėlioj pagal sutąrtj.

... ■ l l,H„l l|    *w»*—■
-r w» /VS.V J w '•■•V ‘ n-

SUSTOK ir J|
PAGALVOK <Į
ĮDĖTI PINIGAI I ŠIĄ ■■■I 
ŠPULKĄ pereitais metais 
ŲžpiREO .... w
-ŠI SPULKA WA NARYS FEDERAL

Tt w< . r > X V ,

BANK.
P^yURAjšyTI GAJUMĄ KASDIENA NUO 8 V.

LITĘUĄ^IĄN BUILDING, LOAN 
’ AND ŠAYING ĄSSOCIATION

HOME LOAN

RYTO IKI 8 V.

SPECIALIAI
ŠIĄ 

SAVAITĘ
1739 SQŲTĘ UĄLSTKD STREET

Milda Auto Sales
■ ■ ■ ■ ■ ' ' . " ' ■ ■

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENEĘAL MOTORS AGENTŪRA 

BIUPGEPORTE
W yic^y 1695

.r, ” t a ’

DgMlNINKĄS KURAITIS
■■ ■ ^aVįnink.us " ‘ " '• |f

r. BULAW ir K. ŠABON1S, BettdrądarbiaL

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS i

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tęi. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 Crandon Ąyęnuę 
Namų Tel.r — Hyde Parį: 3395 

------;--------------------- I----------- -------- ...i

,CkWnt J-
ĄPVOKĄTĄ3

33 NO. LA ŠALLE STREET 
b-tps* lubos T^L CLNtraI lb46

Marque*te Park Ofisas: ’ ’
6322 SOUjTįH WĘ.STERN Ą.VE. ; ~

Telefonas PROspect 1,012
Antradieniais ir ketvirtadienis npo (___
7-^8 yąk. ,š.ešte<l^nUis ‘ nuo .3 iki' 6! /ki;8:30 v. Nėdėi. nuo" 10 iki’ 12'a.m
...„S1,-, . atea— DR S NAIKFIIS

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

Ž
PĖNTIŠT^

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

dns nuo 9 iKi 8 vakaro 
Šerėdoj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarą',

MALEVA

I 1 VALANDŲ 98 Č

Į FLAT Q8 Č
I ĄT ALE VA ....................... *

I vąrmhįo valytojas—oe- 
I ras ' varnisiul i»r ' hmlevil nti-<

Wi
I ŠEPEČIAI, 4 col'ų, grynai Juo- Į du nerių malevoti 98f^ I šepečiai.- Kiekvienas

; t '
|ATl>AHft jjįĘTA'Hty., &E6y- .VftKA^ĄffiĮ i

H ONE COAT ENAMĖLIS dar- 
[ bųi vidui. TirAtas; daug pa-' 
I dehglųrf; ilgdl talkas." Išdžiūva 
| ‘per ’ iukktl skaisčiai i?ybėda-' 
I Ynas. S2.75 VertCs“ O C 
į už galioną ........ .
I BALTAS SHELLĄC, lOOcri 

r~|M TYBAs- ~ ,-<tl
I Galionas ___  F.T’./ *T '

■8—35c vertės 50c—Skrynjj Ma- 
leVa; 1' kvorta Juodos 'skrynų^ 
hialevos ir !4 colių ‘'Šepetys h- 
abu už ’-------------- *50^

* *
SIENŲ PO PI EROS VALYTO-1 

I jIAS, taipgi 'vartojamas kailei-, 
I nlalnui ‘Ir langų ''uždenfoms I valyti J.:.... •’ -g už ‘ •

I Miegąųiiem jįr gy.ve- 
I nąinįeni ka.ųifyirįgųų 
liy priebų^jįi 
I tos.
I šimtai dailių raštų. Rolei 

___ Į 20c, 15c, 10c ir 5c 
SIENŲ POPIERA NUTRI- 

MUOJANA UŽ DYKĄ 
MES PRISTATOM '

• ■■*** žaly f |T>

1IĄ IR 
OJIMO

John F. Eudeikšs k
J.Ąiųp^Uyj.Ų DIREKTORIUS

AMBULANCE!

DIDŽIAUSIA
įstaiga

Vįri Tekdpnai YARDS 1741-1742
, - • . • •» t i •/

4605-07 So. Heyniitage Avė. 
4447 South Fąirfield Ąyeniie

•TeJ. LAIąYETTE 0727

t ~A .-i , • koplyčios visose3^' JHb- G-?- T, Chicagos dalyse
KJa,yąy,kUe musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
yąj. y^jkajo iš \Vy.H.R,C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

m. a. «r W. v X t<4 • . 'j. .J i..-..* - >

Reikalaukite DEGTINES

<• • * A «* * * J * 1 > *• ■*/<,* V », v*>** •*
3 KRAUTUVĖS

3354 W. 26th Street
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avs>
. .. * ■ "sk

KENTUCKY 
BįOURBON 

pjKfJTINfii. 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
' .4707 f ŠOU^H ’ HALSTED STREET 

Visi' Telefonai Ąafds 0801 
VIENINTELIS DISTRIBŪTORIUS

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

GfflA MAIEVA - GERESNIS DARBAS
Gera mąlevą, tinkamai užma.evota, jnažiau išsipustina ir ..utappo pi- 

4 " uigų. Tokios yra jpdpdliarės Helman malevos. Ir kainos 
jnebmngios, o štakas visada pilnas.'

Jjoorę’s malevą, 30 spalvų, gal- ................   $1.85
^peeda^e . ..........------į--..-..'07^
Varnish reirięvcy, gal. -.... -..................     95^
Grynas baltas enamęl, gal? .............. ..... -.................  $1.39

' 7 ? . ir ^rangiau
Siepoms pppjer^te rolęrjs ...... ....................... -.... 40

f ir

helman PAINI store
1411 So. Halsted Stre«t. YieL .Canųl 5063

Laidotuvių Direktoriai
.• ■ ■.. .<> .? „u* ■ • . r

NARIAI
(-hieagos, j

Cicero 1
Lietnyių ■

Laidotuvių »
Direktorių ™
Ągpęiacį^s ■ f

f

Tel. Bpulęvard 5^»U Die«ft įr 
(;fišp valandos: nlio Z iki 4, pub 7 

*“'■ i

DR. S. NAIKĘUS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija
. , 3335 So. Halsted St.

Ca/CAGO, U .L.

■ r'V

- AmbulanceL
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MiES

Ą.MASALSKIS
3307 U;t.uaiiięą Ąyęnue Pho.ue D.<?vlevaxd 413D

A. pEtkųš '
1410 South 49111 ę^ųri ,CįĮėeynę» jPhoųę Cicero 2J09

..  P. J. JliDlKĄŠ ..................
3354 ę;o. Halsted St^ęef * ' jBoyįevard 40.89

I ZQLP ~.
1646 West 46th Street Phones Bouleyard 5203— ...... ———-—1 -  ■ 1   : i .v»į.,....,,—t '' d

S. M. SKUDAS i
718 West 18th Street Phone Monroe 3377 '

........"■"—    I 11 '.'*L . i. ; . -y.ii ii ■. . m Į ..-..-ii-.

1646 West 46th Street

10734 S. Michigan TtęL 57Q3

LĄCHĄWJCZ IR SŲNŲS
2314 Węsl 23rd Plaęe Phonę Canal £515
SKYRIUS: 42-44 Eaft 108th štreet. x Tel. Pullman 127p 

............   "’" 1 '",l" 'Ui, 4 iii. Ii ...IIf ,i g.,11.1,...., . 1^',r  

3319 Lituanica Avcnue Phone V arda 1138■ <, ę t . < ► «.r • -* < ■ ■'s

, J. MULEVIČIUS
4348 So. Galifbfnia Aveniie Phone Lafąyet.te 3572

DR. VAlTlįs; optT: 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, .kuris' 

(esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akitį aptemimo, nervuotii-' 
mo, skauoama akių .karštį, atitaiso 
trumparegystę ir foliręg^stę. Priren
gia teisingai akinius'. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra., parodančia mažiausias klai- 
daš. Špecialė ątycįa atkreipiama i mo
kyklos valkus. l<r>«vds akys atitai
somos. Valapdos pi,o 1Q iki 8 v. Ne- 
aelioj nuo 13 iki 12 v. dienų.
Dhugely atsitikimų akys atitaisomos 
-bę akinių. Kainos pigiau kaip terma 
471? Sęaųįj Ashland A v.

Phone Doul'jv.ard 75,89 į

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-.SURGEON 

Office 4070 Archer Ąvę/iuę 
Tel. Virginia 1116 '

Valandos: 1—3 5 7—8:30 p.p.
Office & Residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafjayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Val.: nuo 2 iki 4 v. p.'ę.i)* nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir

Sekplfldieniais susitarus 
OFISAI IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

JUgTUV^ AKIŲ .GYPYTDJAS 

?>L Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

kreivas Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
7.56 Wr31 35tjh Streąt ' 
kampas Halsted St.

Valandoš:' nuo'10 ijci 4, nuo 6 iki 
“ Nedėliumis pagal sutartį.

"Tietoviai
8

GYDYTOJAI DC DjJiN^ĄI 
Amerikos Lietpviu Daktarų 

' Draugijos Nariai '

A. Montvhk M- &
West lown State Bank JJldg.

2400 Went Mkdisori Street
Vai. 1 iki 3 no .pietų, 6 iki 8 vak.

TęL See|ėy 73^0
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos ntdi 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nup 10 iki 12 

3343 Sduth’ Halsted St
Tel. Jloiiląvard 1401 ______

X' SSTSaa’IinF^-■

756 We$t 35th St.
Cor. of 35th ąpd Halsted Sts.. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
NedgĮįdmis pagal sutarti 

»• w

’^arsinkitės"N-nose”

PRYSICIAN AND SURGECKN 
10’N. DK()ADWAY, Mirose Park. 
Valandos1 nup 10 iki 12 diena ir i 

iki 4 ir. nuo 7—9 va.kare. , 
Tel. Mėlrose Park 660

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v. 
Pjionę Maywood 21.

KITATAUČIAI
PR. HĘRZMĄN

■ ’ IS RŲŠfO§ ’
Gerai lietuviams žinomas j>er 31 

metus kaipo patyręs gydytojas clti- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigius ,ir chroniškas ligas 
vypų; mqteĄ ir ‘ vaikų pagal jiau- 
jadSiius metodus OC-Rdy iri kitokius

1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 
‘ yftlandos nuo 1Į9-’|2 įpiptū Jr 
, nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tek ,Can£l tyJO 
Rezidencijos telefonai: 

§upprior 9454 ar .CęntjTal .^464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Aye. 
2-ros !□!»» 

CHICACįO, IįX.
OFISO VALANDOS:

ĄĮuo ^0 iki vai. ryto, pųp 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo •’ 10 iki 12 
valandai dieną.

Pįone MIDjVAY 2$80

Telefonas Yards 0994

Ofiso Valandos: ' 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo lonkt T2 
Rez. Telephone PLAZA 2409

1
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PaiŲil KaliTin

ti visokių nemalonumų, negu 
smagumų patirti.

P. Kalniu išėjęs didelę užsie
nio politikos ir gyvenimo mo
kyklą pasižymėjo didele toleran
cija ir gilia erudicija. Visur, kur 
tik politinis ir visuomeninis gy-

(Tęsinys)
Reakcijos pučai - sukilimai 

veik visur buvo ruošiami vienu 
ir tuo pačiu planu. Jie visuomet 
įtaria kitus ruošus sukilimą 
prieš teisėtą vyriausybę ir tuo 
pačiu kraštą vedus į pražūtį. 
Sukilimą laimėjus, jie visuomet I venimas vietoje nestovi kur e- • _•__ _ — • *4 -• ~ .ir visur gyrėsi “tėvynę” išgel- sama pažangos, tenai parlamen

tuose pasireiškia daug aistros 
ir gyvų ginčų. Latvijos parla
mentas per visą savo veikim! 
buvo gana gyvas ir ginčai vi
suomet ėjo gana aštrioje formo
je. Mat, latvių parlamentas dė
ka mažumų buvo labai savo su
dėtimis margas. Suprantama, 
kad tokiame parlamente pirmi
ninko pareigos labai sunkios ir 
atsakomingos.

Čia ne tik visą laiką reikia 
i budėti, kad ginčai eitų pridera- 
’moje formoje, bet reikėjo žiū
rėti, kad bekilstančios aistros 
laiku butų taikioje formoje nu
marintos. P. Kalnin kaip tik bu
vo vienas iš tų pirmininkų, ku
ris laiku pastebėdavo aistras 
bekylant ir sveiku, geru sąmo
ju tas aistras tuoj atšaldydavo 
ir parlamentas galėjo sau ra
miai veikti.

Tai visai nenuostabu, kad P. 
Kalnin visumos parlamento at
stovų visuomet turėjo pilną pa
sitikėjimą. J j vienodai gerbė 
tiek jo šalininkai, tiek jo prie
šai. Tik jau paskutinėje parla
mento sesijoje P. Kalnin visuo
met buvo tam' tikros atstovų 
grupės tyčia provokuojamas. Ir 
tai 'visai nenuostabu, nes tai 
grupei kaip tik reikėjo parla
mentinis režimas visame provo
kuoti. Juk tai buvo jų galutinis 
tikslas. Juk parlamento prieši
ninkai tuo ir argumentuoja, 
kad parlamentas tai yra tokia 
vieta, kur tik žmonių aistra be
reikalingai sužadinama, todėl 
esą nėra galimas produktingas 
kraštui darbas.

Esą, tik eina bereikalingi 
tušti ginčai, derybos ir net kar- 

j tais peštynės, o pertai kraštas

Ne gudriau pasielgė ir latvių 
Ulmanio pučistai. Jio ir čia su
ėmė teisėtą vyriausybę, paleido 
parlamentą ir sudarė socialde
mokratų atstovams įvairias vi
sai fantastiškas bylas.

Kas gi galėjo būti keistesnio, 
kaip socialdemokratui P. Kalni- 
nui, parlamento pirmininkui, 
sudarymas bylos, buk jis ruo
šėsi prie sukilimo ir tuo tikslu 
slėpė ginklus... Tiesa, iš tos by
los nieko neišdegė. Bet Ulmanio 
sudarytas teismo sąstatas nieko 
negalėjo P. Kajninui prikišti, 
teko jis iš kalėjimo paleisti ir 
tik, rodos, turėjo sumokėti di
delę pabaudą, buk rasti pas jį 
darbininkų sporto organizacijos 
ginklai buvę be muito įgaben
ti...

I
Šia sudaryta Ulmanio P. Kal- 

ninui byla pasipiktino visas kul
tūringas pasaulis ir Ulmanio sa
trapai rado busią geriau ir svei
kiau tą bylą numarinti.

Retai taip būva, kad visi šei
mos nariai priklauso vienai poli
tinei grupei, yra vienos ir tos 
pačios politinės orientacijos. P. 
Kalnine šeima kaip tik grupei 
šitai priklausė, jo šeimos visi 
nariai buvo socialdemokratai, o 
jo sūnūs Bruno net buvo lat
vių socialdemokratų, pirminin
kas ir darbininkų sporto orga
nizacijų vienas žymiausių vei
kėjų ir kartu Latvį jus seimo at- 
stovas. ..

P. Kalnin priklausė tai retai | 
inteligentų šeimai, kurios na
riai vienos idėjos vedami visą 
savo gyvenimą dėl jos grūmėsi 
ir pertai savo asmeniniame gy
venime maža ko gero turėjo.

Taip ir P. Kalnin daugel me-i negalįs sulaukti pastovios tvar
tų gyvenimo nepavydėtina emi- i kos, gerų įstatymų, daug del- 
granto dalia. O protarpiais par-' siama ir mažai produktingai 
vykęs į savo gimtąjį kraštą, 
tarp savųjų ramybės ir neturė
jo. Tai tardymai, tai suėmimai 
ir visą laiką darbas ir darbas 
be atvangos, be poilsio, štai 
Latvijai susikūrus savo nepri
klausomą gyvenimą atrodė, kad vų rankų pakelinių, <o ne gialvų 
jau bus ramesnis gyvenimas, 
bet ir čia teko daugiau paragaU- kuomet aistros eina par’amen-

1 ......... ................ .. ................y.,....
to sienose o ne gatvėse kraujas 
liejasi.

Juk visur, kur tik' yra jau į- 
sigalėjęs fašizmas, tenai vyriau 
sybių pakeitimai vyksta, arba 
kėsinamasi jas pakeisti tik per
versmų keliu, arba tikriau tarus 
sąmokslų keli. Tuos sąmokslus 
kaip tik daugumoje buvo užsi
moję ruošti savieji artimieji 
žmones.

Tokių atsitikimų jau yra bu
vę naciškoje Vokietijoje, Sta.i- 
no SSSR, klerikalinėje Austri
joje ir daug kur kitur.

Latvijoje dabar socialdemok
ratai neturi galimumo, viešai 
veikti, todėl ir P, Kalnįno šios 
sukaktuvės praėjo tyloje velk 
niekieno nepastebiamos, bet čia 
netenka dalyti išvadų, kad Lat
vijos proletariatas, šitų sukak
tuvių nebus pastebėjęs.

Lietuvos žymesni buvusios 
socialdemokratų partijos nariai 
taip pat P. Kalninui jo 65 me
tų sukaktuvių proga pasiuntė 
pasveikinimą.

Lietuvos socialdemokratai, o 
ir iš viso anų laikų darbininkų 
profesinės sąjungos visuomet 
turėjo su Latvijos darbininkiš
komis organizacijomis tamprių 
ryšių, todėl ir Lietuvoje tos su
kaktuvės turi savo 'atbalsį, ir

NAUJIENOS,, Chicago, M.
' <•

ta proga latviams draugams pa
siųsta pasveikinimas.

Bendras likimas dabar ^vienu| 
ir kitus spaudžia, tai juo labiau 
dabar vieni kitus atjaučia.

t Palinkėsime latvių socialde
mokratų veikėjui dar ilgai gy
venti ir sulaukti skaisitesnių, 
giedresnių dienų ir savo darbo 
vaisius matyti gyvenimo tikru
moje įsikūnijus!

Lai dzivuoja latveišų socialis
tų beedriba! /

Briri — sveiks!
—Betkas.

Vienuolė, išlošus pini
gų, paliko vienuolyną ir 

rengiasi tekėti.
KAUNAS. — Vieno Lietu- 

t 

vos vienuolyno dvi vienuolės ’ 
susidėjųsios pirko loterijos bi
lietą ir išlošė 20 tukst. lt., ku
riuos pasidalino ir viena tuo
jau iš vienuolyno išstojo ir 
rengiasi tekėti, o antra svy
ruojanti, nes ji senesnio am
žiaus.

Tarptautiniai žinomas fabrikantas siūlo ne
paprastą progą žmogui, kurs kalba LIETU
VIŠKAI ir gali padėti sudaryti sindikatą, 
kad tas sindikatas paimtų išdirbimo teises ir 
tolesnį platinimą jo produktų LIETUVOJE. 
Praneškite smulkmenas apie savo kontaktą 
su pasiturinčiais žmonėmis.

Atėjo
NAUJAS •
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškumą elementai ir ribos — 

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

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

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

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

MALEVlį
IR VARNIŠI0 NUO 1/3 IKI

Rašykit:
NAUJIENOS, Box 613

Nušvarina Be Daug Trinimo

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokias rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. VVĘSTERN AVĖ.

Yards 3408 Hėmlock 5040

PIGIAU REGULIARUS KAINOS
čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS išdirbystės, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: '‘Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

j Už DYKĄ PRISTATYMAS]
Shervvin AVilliams trim Varnieti 
$2.26 vertės, Musų 
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGK 1440

___ _______ 950 
galionų ’ Trim_________ 25
Galionas ---------   •F;*"****
vertės visur žinoma Fiat Ir 
Paint. Musų $1.50
vertės Fiat Ofli
Paint ________ _

THE

B*?} 
!f *4"t Votį

PAINT 
WOODWORK 
M AR B L.E.

MASTER

BY CHEMICAL 
ACTIDN- 
YOU DONT 
HAVE TO 
RUBjoMŲCH 

^ĮĮtake-fHūii^Woik ČaUen 
. 1  : : : ■ - -  — ; * ’ - - - ---- '-------------------------------------------------------------------------- ---- ——
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Sumuša visas žinomus ekonomijos ir pasitikėj
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imo rekordus
- ' , '■ ■ > - lįy .. * .i-'..- 1 ■■ ■ 9
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dirbama, šitiems visiems parla
mentarinio fašizmo priešinin
kams tik vieną galima ‘atsaky
ti : gyvenime yra daug sveikiau 
ir geriau, jei vyriausybes yra 
nuverčiamos parlamento atsto-

nukirtimu, yra daug geriau,

SUTAUPO DARBĄ!

PILSEN 
LIGHT FLUOR OIL

Įsisverbia j skylutes jūsų nudėvėtų grindžių. 
Išdžiūva skaisčiai žybėdamas.

Padaro Lengvą Užlaikymą Grindžių Šva
riai. Jūsų Malevos ar Geležies Krautuvėj.

Per liepsnojantį karštį ... per sprogstantį šaltį . . . 
skersai aukštuosius kalnus . . . skersai 

RBMMb lygiuosius klonius ... šis Chevrolet
pusės tono trokas išrituliavo 

stebėtinus naujus rekordus

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiniai 
Neduoda Šios Garantijos

'’Apdraudos Certifikatas”. garantuojąs kitus stiklus, jeigu pirmieji sulūžta metų laiku, yra duodamas jums perkant akinius ~~. . ..• . - - -
doleris.

INSURED" GLASSES
Beg. U. S. Pat OfT-ce. C. A. 5. No. 75529

Valstijoj Akių Specialistais, įdėjusiais Pripažintas

LENGVOS 
KREDITO
IŠLYGOM

Pasitark i t Su Musų Registruotais
Kolegijas, Kurie žino Jūsų Akių Tikrą Vertę.

Amerikos geriausi akinių 
stiklai, kuriuos nutekina 
musų pačių modernSj labo
ratorijoj meistrai amatnln- 
kal tiksliu akuratnumu. To
dėl Winner's akiniai padčda 
jum matyti NATŪRALIAI!

{stokit i eiles tūkstančių, 
kurie nešioja Winner’s Gar
siuosius Apdraustus Aki
nius. J|e teikia nS nesva
jotą pątogumą.

10,244 MTIJ1S
su 1000-svarų vežimu

$101 VISŲ KAŠTŲ
GAZUI

Veltui

VISŲ KAŠTŲ 
DALIMS / < ¥ 
PATAISYTI " kjf

Profesijos Patarimas ,
Vadovybė D-ro Albert Earl Winner, 0. D., D. O. S.

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

Atdara Anradleni — Ketvirtadieni — SeStadienl iki 0 v. v.
Krautuvės Daugely Žymiųjų Miestų

J ----------- --------- - ----- --- ----------- : ' ...... . ........................■- --- ---------------------------

“DAUGIAU JĖGOS iš galiono

Studijuokit šį neprilyginamą rekordą — po to pirkit
/

CHEVROLET TRUCKS
Tyrimo plotmė

Ilgis
Suvartota
Suvartota
Suvartota

Kadtal

Kelionės 
Gazolino 
Aliejaus 
Vandens 
Gazolino
Gazolino Mylios . 
Vidutinis Greitumas . 
Važiavimo Laikas . 
Vežimo Kaštai Myliai
Aliejaus Mylių Vidutiniškai

 Aplink šalį 
—Detroft iki Detroito 

. . . 10,844.8 Mylios
. . . . 403.8 Galionų
..... 7.5 Kvortų

..................... 1 Kvorta 
................................*101.00

20.74 Mylios Iš Galiono 
. 31.18 Mylių Valandoj 

328 Valandos, 31 Minutė 
................. *.0008 

1,305.0 Mylių Kvortai

šiuos rekordus patvirtino A.A.A.
Kontesto Taryba kaip oficialiai teisingu

General Motors Installment Plan —

Šičia, šiuose stebėtinuose faktuose ir skaitli
nėse, yra p’škus įrodymas, kad Chevrolet trokai 
yra geriausi trokai jums! . , . Pamanykit 
savo artimiausią dylerį šiandie jr pirkit 
Chevrolet trokus, kad gauti daugiau jėgos iš 
galiono ir turėti mažiau kaštų vežimui — 
maksimum pasitikėjimo ir iš viso maksimum 
ekonomijos.

CHEVROLET MOTOR DIVĮSION 
General Motors Sales Corporation 

DETR0IT, MICHIGAN

mėnesiniai mokėjimai pritaikyti jutų kišenei.

PIGESNI KAŠTAI vežimui”
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NMMKNOS
The Lithuanian Daily Neva 

Publlshed Daily Except, Sunday by 
fhe Lfthuanian NeWs Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
... .. ............ i--------- ------------------------

Šubacription Ra tęs:
$8.00 per yėar in Canada
$5.00 pė*, yėar outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per cbpy.

Eritčred as Sečond Člass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under thė act' of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chicago, 
H!. Telefonas Canal 8500.

UiMkymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams
Pusei metų ______________ 4.0C
Trims mėnesiams -------  2į.00
Dviem mžhesiams ______  1.50
Vienam mėnesiui į-ĮlĮ į t gęąima W .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija 8f
Savaitei ________   18c
Mėnesiui •••f •**•••«••••••,••• v*- •••••• L 75^

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj*
Paštus h ,

Metams' ----------     $5.00
Pusei metų    3|.7©
Trims mėnesiams ...............  1-50
Dviems mėnesiams _1.00
Vienam mėnesiui ...............  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuofiė 

(Atpiginta)
Metams ________  $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50

• Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu s# užsakymu.

Stiprina armiją — kam?

Ragana Ant Laužo 
Ukmergėje

i . ■ .............. . ■-
žmonės tikėjimo išsižadėję, nis Vienartas: “ištrauktą iš 

su velniu sandorą padarė, bur- j vandens surištomis rankofnis 
tais vieną ar keletą įmonių nu-|ir kojomis raganą aš, gurgUo- 

(lini’s, kartu su ponu žardeckiu 
fprie žmonių žiūrinčių kelis kart 
igeruoju klausiu: ar prisipažįs
ti, kad tarnauji nelabajam? 
Ne sako, nuimkit virves ir pa
keiskit—aš nemoku jokių kerė
jimų. Tada žardeckis liepč 
bildėliui ją Vesti ir kankinti 
adatomis. Budelis, p-as žard'ec- 
Jkis, aš ir miestietis Jakušks 
atėjome su ragana į biMelic 
namus ir žiūrėjome kaiikini- 
jmo. Su trimis įvarytomis pc 
'nagais 
gagana 
kinkit, 
Pievą 
prikišo

fpadų, ragana prisipažino. Ai 
tą žardecką užkerėjau, sude 
ginau, phsakė ji tegu nudvėsi? 
jis pats, jo vaikai ir jo vaiki 
vaikai”.

Ukmergės miesto teismas p< 
dviejų’ dienų pasirėmęs tuo gur 
guolihio pranešimu Jūfenaib 
^pasmerkė mirti ant laužo. Nor; 
įapie sprendimo įvykdymą teis 
’mo dokumentai nieko nepasa 

• 'ko, bet koks ir iš kur šiai mer 
1 IginAi išgelbėjimas begalėj < 

ateiti? Susirinkus nemažan 
skaičiui smalsuolių, tenka spė 
Iti, ji buvo užmesta surištomi 
Rankomis ir kojomis ant lAuž 
Jr pb baisių kančių išleido sa 
•vo paskutinį kvapą, žūsta ra 
gana—žūsta pasaulio priešas 
žūsta, nelaimės, taip manė se 
novės kilnus ir prastas žmogus 
i P. Tučas.

Karo diktatūros sumanymas Ispanijai
——-- • -

šiomis dienomis atėjo iš Ispanijos žihia> kad prem
jero Caballero įsakymu, pėfdūotū per tėlefbnį1 iš Va- 
Jenėijos, Madride ‘buvo atstęigta civilinė vyriaušybė ir 
kad generolui Miaja yra paliktos tiktai vyriausiojo ar
mijos vado pareigos ėentralinėje Ispanijoje, iki to laiko 
jisai buvo pirmininkas karo tarybos Madride^ kurios žL 
nioje buvo ne tik sostinės gynimas, bet ir jos administ
racijos reikalai.

Kai kurie Amerikos korespondentai, pranešdami ši
tą žinią, išreiškė AWfštėbejimą ■ dėl tokios staigios at- 

: mainos. Kokia būvb jos priežastis?
Iš to, ką rašo Londono “Daily-Herald” diplomatinis 

korespondentas, galima numanyti, kad respublĮkoš vy- 
jriausybė, paliuosuodaima gen. Miaja nuo administraci- 
jos pareigą, tupėjo tikslą užbėgti už aklą tam tikram 
|“sąiūpkslui”. . ,

Minėtas korespondėntas sako, kad pastaruoju lai
šku įvairios svetimą salią1 valdžios diskusavo planą įvy
kinti taiką Ispanijoje šitokio pobūdžio: kad politiški 
įabfejį’ katiaūiaiičiąją frakčyą vadai rezignuotą ir kad 
būtą sudaryta fcaro Valdžia, su abieją šalių pritarimu, 
kuri valdytą kraštą, iki jame fiuš galutinai atsteigta ra- 
ihybČ. Į tos planuojamos karo valdžios vadus būvo per- 

(šamas gėn. Miaja. Į respublikos šalhiinkus ir gen. Fran
co bendrus bei patarėjus buvę daroma spaudimas, kad 

■jie priverstą premjerą Caballero ir gėri;. Fra?ncd atsista- 
įtydinti

Visas plano pasisekimai priklausęs nUo gėn. Miaja 
kutikiūio.

Taigi tuo laiku, kada šita kampanija ėjo, respubli
kos vyriausybė Valėncijojė, matyt, ir šUmanė apsisau
goti nuo šito “pučo” ir sudaryti Madride civilę adminis
traciją, kuri būtiį hepriktausoma nūd karo Vadovybės. ,

Gen. Miaja n'esipriešino savo valdžiai. Jisai yra' fa- 
bai populiarus karo vadas,: kū^ giriA riet ir jo priešai.' 

; Bet atrodo, kad jisai jokią politišką ambiciją riėtūri ir 
į diktatorius “runyti” neapsiimtą..

m.....- ' r.i ii

vėl pakartojo
- reikalinga' štam-

Atstovų būto Aįpropriaciją komitetas Washingtohe 
nutarė prasyti kongresą, kad arfnij'os reikalams butų 
paskirta iš Dėdes Sarrio šerinėlės $416,413,382. Bet ko
mitetas pareiškė, kad toliau dar reikėsią daugiau pini
gų, nes militariniu atžvilgiu padėtis esanti labai baugi.

Prieš ką- gi Amerika ginkluojasi? šiaurėje guli Ka
nada; pietuose Meksika, ir nė Viėria šitų dviejų šalių ne
rodė mažiausio palinkimo užkabiriti Jūrigfiries Valstijas, 
kitas Valstybes skiria nu ė Amerikos platus’ okeanai. Ne
jaugi #ashingtone nianoma, kad gali netrukus kilti 
riaUjas pasaulio karas, į kurį bris ir Amerika įėvlta?

Jeigu yra toks pavojus, tai Airiėrikoš valdžią turė
tų dėti visas pastangas sustiprinti tarptautinę taiką. 
Kodėl’ ji riieko nėdaro šita kryptirn?

Apie vidurį šio mėnesio susirinko Šveicarijos mies
te Montreux keliolikos valstybių atstovai ir po dviejų 
dienų diskusijų nutarė paliuosuoti Egyptą nuo vadina
mų kapituliacijų.

Kas yra tos kapituliacijos? Ir lietuvių laikraščiuose 
kai kada vartojama žodžiai “kapituliacija”, “kapitulia
vo”. Daugelis supriaritA, kad tie žodžiai reiškia pasida
vimą, bet retai kas žino, iš kur toks keistas terminas 
kilo. Jisai padarytas ne iš žodžio “kapitalas”.

Kapituliacijos- 'išgyvavo ketvertą šimtų metų. Tai 
buvo tam tikra institucija, įvesta Turkijoje 1536 m. 
Francuzų karalius Franciškus I su turkų sultonu Sulei- 
manu II pasirašė tais metais sutartį, sulig kuria juodu 
pasižadėjo. bendrai kariauti prieš Šventąją Romos Im
periją, kurios “paveldėtojais” tuomet laikė save Habs- 
burgų karaliai.

Turkų sultonas buvo mohametonų vadas ir neper
maldaujamas krikščionybės priešas, tuo tarpu kai Fran- 
euzijos karalius turėjo “Jo Krikščioniškiausios Dideny- 
bės” titulą. Bet tai netrukdė jiem sudaryti karo sutartį 
prieš kitą krikščionišką valstybę.

Šiandie mes matome panašų dalyką Ispanijoje, kur 
popiežiaus palaimintas sukilėlių generolas Franco kar
tu su mohariietonais morokiečiais “gina krikščionišką 
civilizaciją”, žudydamas Baskų provincijos katalikus.

Už tūi, kad Franciškus I pasižadėjo sultonui Sulei- 
manui II padėti kariauti prieš Romos imperiją, tai 
FrancužijA gavo visą eilę privilegijų Turkijoje, ir tos 
privilegijos buvo surašytos kiekviena po atskira antraš
te, lotyniškai vadinama “capitula”. Iš to ir atsirado žo
dis “kapituliacijos”.

Svarbiausias dalykas, pasakytas tose “kapituliacijo
se”, buvo tas, kad Ff A’fiČuzijos pirkliai ir kiti fraririūžAf, 
atvykę biznio reikalais į bet kurią turkų valdomą žemę 
arba tenai apsigyvenę, yra pAliuosuOjami nuo Turkijos 
teismų jurisdikcijos. Francuzą turkų žemėje tūri teisti 
francuzų teismas.

Toliauš, Turkų imperijai silpnėjant, kitos valstybės 
išsiderėjo tokias pat privilegijas' savo piliečiams Turki
joje. Laikui bėgant, privilegijbs būVo’ praplėstos, taip' 
kad svetimtaučiai, apsigyvenę bet kurioje Turkų impe
rijos dalyje, buvo visai paliuosuoti nuo turkų įstatymų 
veikimo. Egyptas, kuris buvo pirmiaus po turkų val
džia, pasidarė faktiniai nepriklausomas nuo turkų, o vė
liau pateko po Anglijos valdžia, bet paveldėta iš pir
mesnių laikų privilegijuota svetimtaučių padėtis paliko 
Egypte neliesta.

“Kapituliacijos” Egypte buvo uoliai saugojamos vi
sų valstybių iii šiot Mat, po jų priedanga svetimų ša
lių kapitalistai galėjo ztėnai be jokių sUVaržymų daryti 
biznį ir išnaudoti žmones.

Tik dabar tos “kapituliacijos” bus panaikintos. Bet 
jos neišnyks susyk; Per tam tikrą “perėjimo laikotar
pį” svetimtaučius Egypte dar teis “maišyti teismai”, su
daryti dalinai iš svetimtaučių, dalinai iš egyptiečiąv

“Kapituliacijų” institucija yra įdomi tuo, kad ji bu
vo viena iš tų priemonių, su kurių pagelba Europos val
džios per šimtmečius išnaudojo “atsilikusius”'- kraštus 
Afrikoje ir Azijoje.

at, po ją priedanga svetimų ŠA-

Kromlev. *

FAKIRAS
(Iš sovietų gyvenimo)

1 Afiša !ir g|venibiaš"du AW-:. 
tingi dalykai?/ O • ^Aip žiauriai 
icai pajuto ant savo pečių “indų 
lakiras, taip pat ir magas pana
šus į egiptietį,” žymus, jei tikė
ti afišom Ben-Aga- MagontetasV 
paprastai, Šavelis Sidorovas.

Daug kartų jis stengėsi su
prasti koks velnias jį privertė 
Kadaise kuklų ir malonų ber
niuką iš doros provinciaiės šei- 
inos, pasirinkti šią nėpAprastą 
profesiją? Kas supras tąs men
kas ir netikėtAs priežastis, ku
rios sukelia audrą ir viso musų 
gyvenimo sukrėtimą. Gal būt, 
jei netikėta pataisa iš lotynų 
kalbos nebūt partraukta jo gim
nazistiška karjera, Sidorovas 
seniai butų buvęs gerbiamas 
mieste vidurių ir moterų ligų 
gydytojas. Gal kitoš kokios liofS 
apysto'vos būt pakeitę fakifo i# 
mago likimą. Bet dafgi dabar, 
po dvidešimties metų klajėjinibi 
po cirkus ir balagahūš, Ūeri- 
Aga-MagornetAs viš d‘ar jau^ė, 
jog dirba kažką liepAp^Ašią, 

J jam svetimą darbą. Ir šį vaka
rą Bėn-Aga bttVo sūšie^zinę^ 
įlabiaŪ, negu’ yišubmėt.
t Kaip visuomet didėiis gėlšvaš 
plakatas siėksnihėm raidėm 
įskėlbė : / . ■' .
? “Dar viena Beii-Aga-Magome- 
Jto gaštrolė.
1 “Padarys charikiri sau: ir pa
geidaujantiems iš publikos. Per
kirs obuolį aštriu k Ardu ant pu
blikos galvos.

, “PerpiaUs sau gerklę ir pa
geidaujantiems iš publikos, 's 

“Ben-Aga sustabdo savo pul
są.

“Bėh-Aga išauga publikai ma
tant keturiais coliais Gubrdrai- 

■ skyriui lėiduš.?
Pabaigoje buvo skelbiamas 

; svarbiausias punktas:
“Ben-Aga žmogus - akvariu- 

imas, ryja įvairius pinigus, bei 
daiktus ir pareikalavus grąžina-

■! - ■ > .*v-.
—Linksmas gyvenimėlis, —- 

piktai, pramurmėjo Ben-Aga,— 
■kad jiė visi visą gyveninių taip1 
gyventų ir varles ryitų!

“Jie” — šakydaiUaš jis gal-

vojo ne tiek apie publiką, kiek 
cirko adibinistVačija.

Biauryb'e1 administratorius, 
kiek jį bekalbino Ben-Aga — 

‘visgi nedalė Avanso. ” , 

į —Išnaudotojas! — širdo Si- 
dorovAS. vTr^Ir t červonco nedavė. 
—O gal mąpu žmona šefga?... 
\(> gal pagal jūsų samprotavi- 
ms fakiras ne sąjungos narys? 
Aišku, fakįijas — nepmanas, fa- 
-kifui nereikia valgyti...
; Veltui! Administartėrius nė- 
Įnusilėidb. Ir dabar tai pfisimin- 
■dAihas Ben-Aga jautė, kaip ne- 
•pasitenkinimas žnaibą gerklę ir 
,dAr labiau didino norą Vemti.
i, —Laikas!1 — Kažinkas rikte
lėjo pravėręs jo kambariukų du- 
!rfc
i Ėėh-Aga išėjo į areną.
i Nuobodžiaudamas ir biaurė- 
;dė,ma!sis jis pradėjo seniai jky- 
iiėjūšip'š, ntmlėH’u's. Persrdeigė 
fšAub* liežuvį, degino sa- 
Vė ŠAlfojė berigaĖnėjė ugnyje, 
žaidė di^btihai sau dii^klu1 ku-

i — i*il|ČčM- tingiai j’is klAū- 
ssė piibliią if hlošikavo šdVųdi- 
jųšiu' dfAguiią kardu, — perkir- 
Siu bbūblį alit įto gAlvoS, kuris 

f^AŠAŪ įsitikinti.
J —PėtirąL Lai pasigiVdb ga^šii^ 
iŠVAgŽdėšyš kažkur tolimose ei*- 
ilėšė, Cik, išbiėgiiik./ ;
jA¥ iŠ’ pįbtb i’šsikrauštei'?— 
jpifeiinbši5 Antraš.
‘ — NėVA pageidaujančių? •— 
kalusia Ben-Aga, o mintys visą 
laiką sukosi apie ne’gAUtą' AVan- 

’šą.
1 Ir Staiga laimiAga rninfiš 
blykstelėjo galvoje. Iš karto žu- 

■vo kankinęs silpnumas ii1 nuo
bodumas, dargi neapykanta.

—Piliečiai, — pralinksmėjęs 
tafė: — pradedu rytii jyaifiua 
daiktus iC gražinu iš eilės pa
reikalavus. Taip pat ryju pini
gas — s65riėfeškūš: ^rA’šAu įsi- 
tiki’ntii. Kaš turi tris, penkis, de
šimt ir daugiau rublių?

Publika nutilo susidomėjus.
—Piliečiai, nebijokite. Gra-

J -- * . - » « » •» • •» •žinsiu tvarkoje, — pakartojo 
Ben-Aga.

Kažkas’ iš viršutinių eilių ne
drąsiai nulipo ir susigėdęs pa
davė suglamžytą trirublę. Kaž-

bėshi’.
Pilnai, nusigavęs Vyriškis, į- 

■sivilkęs pagal madą paltati ir; 
gražiA skrybėle, pasišvagždejo 
su šalia jb Sėdinčia ponia kra- 
kuliniame palte, išėjo* iš ložos 
"ir išdidžiai pratęsė gražiai su
dėtą popierėlį/ 

į —-Dešimt červoncų! — sušu
ko Ben-Aga.

—Tokiu budu! — sunko Ben- 
Aga guviai glamžydamas popie
rėlius, — pradedu. Eine, cvei, 
įdrei. Baigta. Prašau įsitikinti. 
Nurijau. Dabar grąžinsiu. Pra
šau! Trys rubliai, penki rubliai, 
dešimt... — jis išspiovė lėkštėh’ 
^šlapius popierėlius ir išvynio
jęs rodė publikai.

—Dabar paskutinį...
Ben-Aga staiga suklupo ir iš

skėtęs rankas tarė: 
/ —Atsiprašau, piliečiai, kaž
kur užkliuvo.

Kažkas galiorkoje spiegiančiu 
balsu žiuptelėjo ir visiems gir- 
idįnt tarė:
, —Dievulėliau! šimtą rublių 
•prarijo!...

—Apgavimas!—subruzdo pu
blika.—Policiją pašaukit! žuli- 
kai!

—Piliečiai, — ramiai priešta-" 
iravo Ben-Aga, — jokio apgavi
mo.- Tai nuogas mokslo faktas 
ir nepasisekus fh^gi'nima^. šim
tą rublių, pilieti, gausite kaso
je. Direkcija; atsiprašau, aitly- 
ginš.

—-Ben^Aga, — girdėjo jis be- 
fVilfį a'dmfhišffaforiau's šnabžde
sį, — iš proto išsikraustei!? Si- 
doro'vai, išspjauk laukan, — šir
do administratorius.

—Šimtą rublių, tamsta, gad- 
si kasoje! —lyg nieko nebūt 
atsitikę pakartojo Ben-Aga ir 
patenkintas pažiūrėjęs į iškrei
ptą administratoriaus, veidą, nu
ėjo į užkulisį1.

! Išvertė
J 1 ' I • ’ •» ’ ' ■

—Mikas Rabatėnas.

KDARBO LUKO
Nori 
Taikos

— eik, ištnėgink. /

Tarp amatinių unijų eina ju
dėjimas sutaikinti Amerikos 
Darbo Federaciją ir Komitetą 
Industriniam Organizavimui (C. 
I. O. — ęommittee for Indust- 

: rial Organization).
Los Angeles Darbo organiza- 

t ei jos turi pagaminusios planą, 
!pagal kurį prezidentas Roose- 
jveltas suvestų abiejų organiza- 
'cijų vadus į daiktą ir -juos su
naikintų.

Šitas pasiūlymas randa daug 
spritarimo tarp Federacijai pri- 
iklAūšančių amatinių unijų. Di- 
įdžltiūia jų nesutinka su Fede- 
; racijos 
iGreėn’o 
ipfieš C. 
liam L. 
miestų 
įvykių atsisakė išpildyti Greenoi 
reikalavimą “C. I. O. unijas” 
išmesti ir atimti jų čarterius. 
Akrone, Ohio autobusų šoferių' 
unija, priklausanti Federacijai, 
Green’o poziciją griežtai pa
smerkė, išstojo iš Federacijos 
ir prisidėjo p&e C. I. O.

“C. I. O. unijas” prašalinti 
(Atsisakė Federacijos skyriai' 
.WiiliAmSdne, Pa., Hazletone,^ 
'Pa., Bečkley, Virginia, Georgia' 
Federation of Labor, MontanA 
įUėijoa ir unij'os keliose kitose 
vietose.

Clevelande Federacija ir C. 
Į. O. pasirašė paliaubas ir vei
kia išvien.

prezidento William 
griežtu nusistatymu’ 

I. O. ir jo vadą Wil- 
Lewis’ą. Valstijų ir 
federacijos daugelyje

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

■

GEGUŽES 23 DIENĄ

CALUMKf GROVE

tais vieną ar keletą žmonių nu
marinę buvo baudžiami seno
bėje mirtimi ant laužo. Tokius 
'nusikaltėlius teismai kvalifi
kuodavo pagal' lytį—raganiais, 
raganomis. Juos teisė valstie
tiški kuopų teismai arba mies
tų teismai.
( Naivią savo pradžia ir klai
kią finalu istoriją ' užeiname 
vieiiamė Ukmergės miesto 
teismo iš 1587 m. dekretų. Pas 
žydą Mėjerą tarnavo nieku 
blogu’ niekuomet bėį)asirodžiu- 
sr mergina Agota Jurėnaitė. 
Buvus ji tylaus budo, darbšti, 
tik staiga atsirado joje meiliš
kos pretenzijos. Ji jas nukrei
pė į bajoro žardeckio tarną 
I^ną Bielani. Bielanis nesida- 
l'ino, matyt, su ja tokiais troš
kimais. Įsitikinusi, į kad savo 
jėgomis prisivilioti Bjelanio ne- 
šugabės nuėjo ji prašyti pa
tarimo pas kažkokią Lukšienę. 
Ūž nedidelį atlyginimą Lukšie
ne jai nurėdė išeitį: reikia nu
dobti j Uodą katiną, nupiauti jo 
keturias kojas ir užkasti jas 
'prie Bielanio gyvenamojo na
mo durų.Užkasant reikią dar 
ištarti: “kaip to katino kojos 
nešiojo jį pas pateles, taip tu, 
Ignai buk lengvas ateiti pas 
įmanė”. Senoviška įsimylėjėl'ė šį 
receptą įvykdė. Ji užkasė ka- 
tirio kojas prie žardeckio ark
lidžių; nės jbs mylimasis jokio 
gyvenamojo namo neturėjo, o 
nakvojo savo pond arklidėse. 
iBegulėdama žydo kamaroje, 
Jurėnaitė- ėmė laukti to, kurio 
itroško jos širdis. Kodėl gi jis 
neiha? Kas per burtai, už ku
riuos ji mokėjo pinigus, jei jau 
»dvi savaitės, o jo vis nėra? 
Trečią savaitę i Jurėnaitės lu- 

’ kesčius įsirėžė nenumatytas 
atsitikimas. Arklidės, kuriose 
nakvojo Bielanis, vieną naktį 
užsidegė ir supleškėjo. Vos iš
sigelbėjo durnų ir karščio pa
bildintas arklininkas Bielanis. 
Nuostolių ištiktas bajoras žar- 
deckiš ėmė aiškinti gaisro prie
žastis. Kai nieko nepavyko iš
aiškinti, jam atėjo mintis, ar 
tik nebus čia kokios nors supy- 
kušios ant jo raganos darbas. 
To višoš eiles valstiečių ir bau
džiauninkų apklausinėjimo pa
aiškėjo, kad vienas jų, valstie
tis Malašiuš, matė žydo mergi
ną kažką prieš porą savaičių 
užkasant į žemės. Pasirausęs 
apie sudegusias arklides, ba
joras užėjo’ pakastas Jurėnaitės 
keturias katino kojas. Su to
kia įrodomąją medžiaga ir liu
dininku Malašiiimi žardeCkis 
ir iškėlė Ukmergės miešto teis
ime’ prieš Jurėnaitę bylą, žar- 
i’deckiš savo skunde paminėjo, 
kad mm toš dienos, kai buvo 
užkAštOš katino kojos, jis pats 
pajuto savo kunė silpnumą ir 
kasdien eibė nykti. Tėism’e kal
tinamoji gynėsi ir aiškinosi, 
kad ji kojas pakasus VišM ki
tais tikšlais:' ji tenorėjus pri
sivilioti arklininką Bielanį. Kad 
Jurėnaite kalbanti tiesą, žino 
daVuši patarimus Lukšienė.

' Bet kai teišmaš liepė atvesti 
Lukšienė, pasiVOdė, kad jos 
Ukmergėje nėbėra. Prieš ke
liąs diėil&s imŽinia’ kuria ktip- 
timi ji iš fniešto buvo visai iš
vykus. Teišhias, turėdamas aiš
kius bu/tą davinius, bet būda
mas netikras dėl jų’ paskirties 
savo pirmame posėdyje nu<- 
šprendė: “Agatą Jurėnaitę, ku
rią bajoras žardeckis kaltina 
sudeginus jo arklidės ir pa
kenkus jo sveikatai, atiduoti 
budeliui pravesti kankinimams”. 

-■ ■■ ' •
Tą pačią dieną Žardeckis iš

kvietė budelį, kuriaiVi' teismas 
,ir atidavė Jurėnaitę galutinai 
Lšaiškiųti’ jok kalbumui. Apie 
'kankinimą ir jo pasekmes duo
da teismui pranešimą gurguoli-

kaulinėmis adatomis 
gynėsi ir rėkė: nekali- 
už mano kančias prieš 
•atsakysit! Kai budelis 
įkaitintą keptuvą prie

jvyko Lietuvių De 
mokratų org-jos 

Susirinkimas
Reikalaus pagerininių 12 Ward 

apylinkei
BRIGHTON PARK. — Balau 

džio 21 d. Hollywood svetainė 
12 Wardo Lietuvių Demokrate 
Organizacija laikė savo mėnesi 
nį susirinkimą.

Susirinkimą atidarė pirm. J 
Yuška, protokolą perskaitė ras 
tininkas J. Kaminskas. Proto 
kolas tapo vienbalsiai priimtas 
Po to įsirašė penki nauji nariai 

i

Organizacija gavo miesto darb;
Seka komisijų pranešimai, šo 

kių komisija išdavė raportą a 
pie atsibuvusius šokius. Pasiro 
do, kad šokiai buvo pasekmingi 
Paskui, nutarta surengti pikni
ką. Tuo tikslu išrinkta ir komi 
sija.

tais tikslais:

Nutarta prirengti prašymui 
ateinančiam susirinkimui ir pa
sirašius pasiųsti j atatinkamas 
vietas. Tų prašymų tikslas yfž 
reikalauti įvairių pagerinimų L 
Wardo apylinkei, būtent: ielų 
valymo, pedlerius va'ryti nuo 
gatvių ir pareikalauti daugiau 
trafiko šviesų kai kurioms vie
toms.

—Korespondentas.

šuo sukandžiojo 
viešnios koją

•' BRIGHTON PARK. — Selt- 
tnadienj pas draugės, gyv. 2951) 
W. 40 gat., ’ atsilankė paviešė
ti Helen Cop, 44 metų. Jai ei
nant laiptais per užpakalines 
gonkas pasitiko “namo šeimi
ninkas” ir sukandžiojo jos žė- 
imutinę kojos dalį. P-lė Helen 
Cop gyvena 3131 W. 43-čia

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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I Kanados 
Lietuvius
EikiMė SdHaidėfttėktatų
PraittHtta Kefitl

sprendžiamas mušis tarpe reak
cijos ir demokratijos. Kas šį

yra' džiaugtis, riPš dar koVa1 hėį-

Pirmosios Gegužės proga, To
ronto lietuvių socialdemokratų 
kuopa atsikreipia } visus Kana- mūšį laimės — dar per anksti 
ddjA ^vAnąrifeįuiš dėmdkriati^fd J Iki
rihšistatymo Hėtuviuš, raginda- baigta. Dėih’oftrilltijos jėgAs šili
ma juos netik prisidėti prie piri- pAtria ta, parifetiš’,1 kad koVoj ari- 
mos gegužės' iškilmių, bėt taip
gi sykiu padaryti socialistinid 
bei demokratinio judėjimo ap
žvalgą.

Gegužės Pirmoji — tai yrri 
darbo žmonių solidarumo šveri- 
tė! Tai šventė, kurią švenčia 
viso pasaulio origanizuoti darbi- 
nirikai! 
minios 
sostinių 
plakatus 
šais bei 
bai gaila, kad tokias demonst
racijas ne visose valstybėse 
darbininkai galės įvykdyt. Pav., 
tose valstybėse, kuriose siaučia 

. V 4 I • » , i į

fašistinė diktatūra, ten darbi
ninkų orga'nfzacijoš yra visiš
kai sunaikfntos ir, be abejonės, 
nega’.ės jokių demonstracijų su
rengti. Tokios valstybės yra fa
šistiška Italija, Hitleriška Vo
kietija, Lenkija, Lietuva iri dari 
keletas kitų. Sovietų RušijOj 
yra priiėširigai. Rušjjbs diktatū
ra net vėričia savo piliėčiris ei
ti į Pirimoš Gegužės paradą, ri’eš 
tai yra Rusijos militariių jėgų 
demorištračijaV kuri labai mažai 
bendro .turi .sU darbininkų dė- 
monstraėijomis; >Ten darbinin
kai negalės nešti plakatų šu už
rašais reikalaUjahŽiais trumpes
nių darbo valaridų iri pragyveni
mo geresnių, sąlygų. Už tokius 
reikalavimus darbininkai tuo
jau atsidurtų kalėjime, o ko ge
ro, ir pas Abraomą...

iJemokratinės šalys.
Laisvai dkribinirikai galės 

vo ševntę minėti tiktai Švedi
joj, Danijoj, Norivėg^jojy Čęko- 
sloVakijbj, FranciižŲoj' ir Ang
lijoj. t)abar kyla kl’ausfmąA, ko
dėl tose šalyse darbininkai tu
ri laisvę? AtsakyrAdš labai 
trumpas ir aiškus: iodei; kM 
tose vaTsfybėsė yra demokrati
ne santvarka. Šį faktą1 turėtų 
giliai įsįdėmėt visb pasaulio 
darbininkai!

Šiais metais Pirmoji Gegužės 
priseina minėti ypatingose są
lygose. Šiuri momentu vyksta’

Milioninės darbininkų 
demonstruos pasaulib 

gatvėmis, nešdamoš 
su įvairiausiais užra- 
lozungais. Bet tik la-

Čių už deriiokrafiją1 eilėse ^rid 
nemažas skaičius tokių kovoto
jų, kurie kovoja ne dėlto, kad 
apgint demokratiją, bet dėlto, 
;kad kitos išeities hera, šitaip 
susidariusi padėtis netik kad 

j apsunkint tikrųjų demokrdrii- 
Ijos gynėjų kovas, bet turi pa
čių duoda progos reakęibriie- 
riariis gąsdint piliečius kamu- 
ništų diktatūra, kuri liaudžiai’ 
taip pat nėra pageidaujama.

dėmokraiti-

sa-

Socialdemokratai 
jos ramstis.

Dėlto Ispanijos demokratijos1 
gynėjai turi būt labai atsargus,1 
kad nepadarius klaidos. Be ’a?- 
bejonės, mes iš toli stebėdaini 
tuos įvykius mokinamus ir da
rome savas išvadas. O’ tos iš- 
jvados yra tokios:
‘ šiandien tyirčiausra's demok
ratijos ramstis yra višų šalių 
socialdėmokratai. Ji ė kovoja hė- 
•fik ūž Savo laišVę, bet reika
lauja 1’riTšvės visieiris įmonėms1 
•lygiai’. Tuo taripŪV kitoš grupės' 
•yria pasiryš prid progos’ 
SriVo partijos diktatūrą žmo- 
inėm'š uždėti, Taigi švęsdami1 
PirimOšios Ge’gU'Žėš šveritę turii- 
m'e pastudfj'ridt Višą darbinin- 

!kišką judėjimą, turįmė’ panag
rinėti praeities darbininkų ko
vas ir kas tas darbininkiškas 
kovas vedė. Patikrinį praeities 
darbus, pamatysime, kad so- 
rii’aidemokratai tai buvo tas tik- 
rasis darbiriihkų avangardas, 
1 * 1 ‘

voja uz visb pasaulio darbinin
kų geresnę ateitį. Tai gryni fa
ktai, kurių užginčy’t nieks rie- 
įpkjėgs! i
! Todėl patartina yria Višiehis 
Kanados lietuviams eiti social
demokratų pramintu ke’iu, riėš 
tas kelias buvo ir yra tikririu- 
'sTaš.
! Gegužės Pirimhs iškilmėse tu-" 
riiihe sušukt — šalin diktaitii-

l t

‘ros!
Lai gyvuoja demokratija!!!

, —J. Joku^ynias, 
S. t). Ėomftetd įgaliotas.

> Bet t čią visai kur kitur šub' 
pakastas. Kad “S. Antano” ko
respondencija, kvepia daugiau 
provbkacija prieš “Naujienas,” 
negu “N-nų” skaitytojo kritika 
—.tą įrodo tas faktas, kad per- 
košus “S; Ant.” ioriėšpbhdeh- 

’ėij’ų, gduhamdš ^imfapriočėntinis 
Maskvos dažalas. O jeigu taip,- 
štai lai “S. Ant?’ atverčia ir ki- 
>tą medalio pusę. Būtent: mes 
{“Naujienų^ kOrėspbndentaL “Š. 
iAnt.” kritiką remiantis, šmėL 
jžiam ir kerštaujant rašydami, 
kad koks ten Johas buVo katali
ku, o dabar komunistu, bet 
kuomet Rusijoje koks nors koj- 
munistas virsta “trockininku,” 
tai ten apie jį ne tik plačiai ra- 
w kokį didžiąM
rifekŠą; 6et jlš Aėf Suferifefe&’s! 
W .toritnii . “Si AiMaTiV’ to- 
įioš žibios l^bni įdomios;;;

“š. Ant.” rieigimbaT afeįįįpu 
iri apfe tiri. P. Grigaičio laikytas 
pa^iatfaŠ iddhtrekl’y.

i NėVerita citoot fuOš’ “S. Arit.” 
atsiliepimus, ti^: priminsiu, kad 
Dr, P. Grigaitis višą savo am
žių kovoja tlŽ dėtooferiatiją, kuri 
suteikia žodžio, spaudos ir pbli- 
'finib riū’sistafyrrib’ llaisVė iri kas 
SVaribiausia, panaikina mirties 
bausmę. .

Aš pati girdėjau Dr. P. Gri
gaičio prakalbą ir jis daugeliu 
atvejų atsiliepė gerai apie S. 
Ėusij’ą, bet kuomet ateinami 
prie demokratijos principų, tah 
be abejo, Rusija mažai' kuo ski- 
riasi nuo’ fašistinių valdžių. Neš, 
juk ir “S. Antanui”, manau, 
butų visai taš pats, ar jis žūtų 
nuo Hitlerio kirvio, ar nuo Sta
lino kulkos. Jis’ vištiek neliktų 
gyvas. Taigi, brolau, riežiurėi 
kuri daugiau kalbama ir gražiai 
giriama, beri kur geriau' daro- 
md. > < - m

S; Ant.” kbrėšpbndeh-

Žavioji Tolimos
Kanados Rūta!

ritėtų'; o rfiStaf jiraf buvo 
keturių rtietiį'.

' ” . f ’ * ’ '■ ‘ .• * \ * 1

jnors skaitys Tamstos lirikėj’i-| Neabejok,’, jei už kelerių metų 
riiūri Lietuvai tilpūsius “Naujle- aplankysi tibtrivri, tai jau praa
riu” Nr. 58: džios ihokslas visiems bus priL

j, . . . . ..J valomas aštuoniū mėtų!Štai vięnaą tų, kurjs įle tik (
kad Skaitė? Tamstos’ ,toop nuo- * VTėfob $ieiftėri^ib jaū atoiria1- 
ši r džius troškimus ir lihkeji-.do kitas iki šiol nebuvęs luo
mus Lietųyd8 darbo žmonėmis, ’ ri^ris, tari šėrikų, k^viU 

i bet net į Tamstos tą lūišllą ait-1 irifėlžljų; Ir Šitų’ d'Aribį jriYi kaip 
™ *! us. kur rib mb’fėriisl bėt vyras atfiA-

1 _ , ,u.. . .. ... ...į ka. Piėniėhėliai' j’ ihbkyklaš;, bRandu bUtmu ir reikalingu k^jl
Tamstai į ausį pakuždėti, kad

(Laiškas iš Lietuvdš)
.-i *

Abejojai, *ar kada noris ir kas

Motitfos Diena
: ŠLA 236 kp. Toronte ruošia 
gražų paminėjimą- Motinos Die
ną, 9 gėguzės; HetuVių svetai
nėje,, 6 bennison St. Programa' 
sušidėš iš pbroš Veikalų, dairių, 

kuris kovojo įr dabar tebeko-jir kitų pamargi'nimų, kUriuėš 
_ išpildys Vaikučiai ir jaunimas.

Visi Torbrito lietuviai kviečia^ 
mi atsilankyti į; šį gerbtiną pa
ruošimą ir drauge pagerbti vi- 
sas motutes.

ŠiufpSfžžas 41-se mc- 
tdosė

ŠIS TAS B ŠEN IR TEN
“SėWb A fi t aito” kritika 
“N-Tių” kdtešptfrtrfėri- 

tams
“Liau-

■ dalyką aplamai ir Viršuj* paihi- 
' rietą vieno asmens pavardė dėl
to, kad iš citatos jos išbraukti’ 
negaliu).

Asmėmškų kdrespondencijų 
neužstoju ir nė manau, kad jos 
labai reikalingos. Bet tą, ką “Š. 
Antanas” vadina asmeniškumu, 
tai yra pdlitika ir kiėkviėh‘6 pb- 
litilla suinfėrėsuoto asmens par
eiga yra painfoririiuoti plačiąją

■ Visubihėrię apie tokius “vėjo pa
mušalus,” kurie vienų pėtnyčią 
“gieda” vieniems, o kitą jau ki
tiems, kad žmones galėtų nuo 
tokių •hįšisaugfyti. O kadangi ki
to — platesnio irifoririačijbins 
skleisti budo nėra, tai ir nau- 
dojamasi spauda’. “S. Antanas” 
jsakosi, kad1 jis yria “Naūj’enų” 
skaitytojas, tad kodėl jis nesi
teikė parašyti tikrai įdomią iri 
.naudingą koresp. į “Naujie
nas“? Tuomet netik butų buvę 
įdomu skaityti ir butų apčiuo-

riėspbh'dėiVfai butų turiėjų pro-

TORONTO, ONT 
dies Balse” nr. IG't, montrealie- 
tjs, pasirašęs “Senas Anfariad,“ 
kritikuoja ir bara “Naujienų” 

t ’ • ■ > ■ »

korespondentus iš Kanados, kad 
jų korespondencijos buk Asme
niškos ir Tašomos tik keršto 
tikslu/ Jis sako:' “Na ir kas 
mums Montreale gyvenantiems 
svarbu, kad koks ten Toronte 
gyvėriantiš Raita, buvo kadaise 
šauliu, o dabar komunistu, ari 
koks Jonas kataliku, o‘ dhbar 
komunistu.”

i < ‘ I

Tik šie keli žodžiai parodo', 
kokiame siaurame akyriAfy “S. 
Antanas” gyvena' — kokį men
ką spaudos tikslo supratimą jis 
furif.

(Pirirh' negu a§ pareikš’u savo 
nuomonę apie “S. Antano” kri- piairia nauda, bet gal ir kiti ko- 
tiką, pranešu, jog niekeho pa
vardžių minėti nenoriu — imu gos pa'simokirtti1.

iŠ1 d. balandžio mėh. Antanui' 
.Pauliui sukako 41 metai, žino
ma nutarė suruošti siurprizą ir 
reikia pasakyt, kad jai pasise
kė labai gerai. Susitarė su drau
gais, kurie A. Paulių išviliojo1 
•iš namų apipiečiais, neva kor
ytoms, ir, kaip apie ketvirtą va
landą jis vedėsi draugus išgerti 

‘pb žiUM alaus’, nėš,’ ėš’^; dar 
tris bbnka'S thrijs. TėdV iėj^s r 
saVo butų ir paiAatęš būrį' drriu- 
'glį' iri puikiai papuoštą stalą, kui
lio vid'ury, griažiarrie forte žibė
jo 41 žvakiito j-L- iš susijaudini1- 
tmo apsiverkė.
, tinkiu A. Pauliui dar daug 
gimtadienių!

—Frances

kiį 'Rakina
Sf^ėicdUt6f '■u^/urmakk
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USEI? BY O'J'? MENT „

sakb! Į
I Randu britinu ir ™Mlngm ^>iri kdrviųT 
Tamstai 4 ausį'pakuždėti; kad. .,•• : ... ;
-aš jau1 ne i^pirmų rankų’ “Nau-! v. J 1 v 
jienas” skafeiaU; vadinasi, kašisimtus PienmlnkųĮ
dar daugiau jas skaito. Sakau 
j ausį pakukždėsiu; mat, mes’ 
dabar labai garsiai nekalbame; 
O juo labiau nesigiriame. Neuž
sigauk,. bet nesakysiu, kaip iri 
kokių kėliu Tamstos laišką ga
vau ir jį perskaičiau.

Tin buvo ririTn1 ŠaAAAs ^ėįykų 
mariįritiš, graži pavasario šven-1 kaime šalia mokytojo, kie
lės db^ana! J’uk’ tasai Tamstos bbno, atsirado kitas irifeligenti- 
laiškals iriai! pAklitlVO kAiį) tik njs klodas, būtent, pienininkai, 
pirmąją Velykų dieną, tai yra gjtie konttoląsišterifai 
tą dieną, kuomet as nūo viso-1 baigę atitinkamas mokyklas, 
kių kasdieninių rūpesčių ir dar- kūnų kūrsaš siekia keiurių me- 
bų esu liuosas, ir štai tuoj at- įų, o į įas mokyklas prrima tik 
sakymą riAšau. u baigusiuš ketririaš gimnazijos

Thmštoš luiskaA1 gau- ikiA^s. _ u_  ___ ____
tari ir skaitytas daug anksčiau, :daUg.; yya. pamokytų5 agrOriomų, 
rįegu sari, žaVioji Rrita’,- įriivaiz- 
diriai. Dįįr laukai*. nežaliiibja, 
dar TAmštOš briOlTaT Artojėliai, 
laukų nearia, nes nors' saulutė 
šviečia, bėt .^si dirvonai shlė- 
go padengti. Tokias mes turi- 
ipę Šįęiųet p^vasariio švėrites. 
Dar piėfrieAėl^ijir tię saVb boli
das neiŠgihė į laukus ir ųetrau- 
k a' tą' gražią’ bėne Vokiečių dai
niaus Šilerio nežinia kokju bu
du Lietuvoj^'užkliuvusią dairią 
•ir piemenėlių0 labai pamėgtą.
[Klausyk, štai' ji:* 
į Sudiev jums ganyklos, 
b Atėjo riiidub, t
1 Sudiev jums kalneliai 
į Ir slėnių vanduo.

Vėl' būridą at'gi'Ašim rialiubt, 
Kaip pievos purenai 
Ims visi žaliuot!
Taigi, pievos, purėriai dar ri'ė- 

žaliuoja ir gyvulėliai' labkuose 
neraliuoja'. Ša'k^k, ar nekeista, 
kad Liėtuvoš pad-a’rigįjė iš pie- 
mėnėlib krutinės veržiasi vokie
čių daihiaus žodžiai. Taip, tasai 
piemenėlis, tas didis Lieturiori 
vargdienėlis 1 jau mokyklą lanko 
ir fenais ne tik sriVąš dainas iš
moksta dainuęti, bet kaltais 
jam nėra svetimi iA kitų tautų' 
dainiai, o ypač tie, kurie jo var
gūs a'pdaiitobia:

I Nesisielok, Lietuva atbunda 
ir ne taip įlgai reikės laukti, 
kai’ j'bri gTvjėnimaš pašūkš pla
čiu keliu . ir. Tamstos jai sįun- 
ičlarrii lirikėjimai iri troškimai 
įtiikm jsikųny’s;
i <ėėt įsi®męt, kA!d' kaiTū su 
'dabar esamais tamsiais Lietu-

1 įvos šešėliais dings ir anasai 
Targdi'ėriėiiš piemeriėTfš, kurio 
Tardu jus tėnai pas save vai
skus bauginate. Juk savb vai- 
ikaAi’s saltotė:
! —Mokykis, , o tai į1 Lieturią 
pašitjįW ganyti b 

Įsivaiždūokie Tamsta sau- 
kad piemenėlių lubtn'ris j'aū' bai
gia Lietuvoje iššiVėiSti'. MAtf 
Lietuvoje jau kiaules vis re
čiau gena į1 lankūs, jris namie 
šeria. Kitiems gyvuliams ir už- 

j tveria gardus ir jie fenais tik 
pasivaikščiojimu1! d-augiad' išge
riami, arba gbrose, gražiai' įžė- 
llišioše gaAykloše gyvuliai1 pri!- 
riišami. Piemenėliui jau veik 
Veik nėra kas daryti: jis mo
kyklą turi lankyti. Juk pra
džios mokslas visiems Lietuvo-

i je yra privalomas, ir tasai pri- 
vaTumas jau siekia net šešerių

; į šimtus pAtook^tų pfenininkųį 
kuriė kū,rVes kbh’troliuoj.ų todėl 

t šitas iiaujds- primoky tas luomas 
vadiriaši kbritrolašistenftai, arba 
tiesiog pienininkai.

Šitie pienininkai net turi sa
vo sąjungą, įri štai visai nese
niai net jie buvo iš visos Lie
tuvos kampų suvažiavę ir tyrė 
šrivo' pribtosinius reikalus. Tai-

bbno, atsirado kitas irifeligenti-

Šitie kontrioiasis'tentai yra

tų, o į tas mokyklas pr.ima' tik 
baigusiuš kėtbriiaš gimnazijos 

. Bė fd, jatf kaimuose

'kurie ūkininkams padeda Vėsti 
ukiUs,’ duoda jiems įvairihs nu
rodymus; skaito paskaitas.

1, Tegu ffi visa dar nebeina 
įkalp’ riėikia; tėgu; tai visa dai
giau formą,, tegu dabartinieji 

■ Lietų voą} gyy enimo vairuoto j ai 
juos panaudoja savo politiniems 
tikslams,- bet svarbu, kad jau 
.mbtmens užmesti, ateis tikra 
audėja' ir pasuks savo stakles 
tinkama vaga.

Tikėkim, kad taip, o ne ki
taip bus; ,

iuk ir Tarife^ SąTo Ikiške riė 
kų kito, o kaip? linki, kad 
Itikroįi gyvėkita audėja pradfe- 
. t$ Lietuvos gyVėniinU ąriteti iri 
klišiųIdi'svfe ir laisvėj^' 
gimusių giįjųV

Tikėkini,. t žavioji Rūta, kad 
taip' buš!! O juk tikėjimas kal
nus varito!

TamštOs laiškas man pakliu
vo paVasa^io švenčių metu, tai 

: suprantama, kad jis labiau, ne- 
^u’ šiokiadienį, giliai paliete m&- 
no širdį ir sužadino jos jautrias 
'Stygaš! ;
1 Tos stygbš virpa, skamba ir 
įverčia tart Tamstai keletą šir- 
idihgų žodžių.
1 šaUrii Kanados Rūta! Tams
tai; ka'ipb gražibšiOš lytiėš at
stovei; daugiau negu kam ki- 

fta’m žinoma, kad Lietuvos .vik- 
Ti, sumani mergužėlė moka ir 
gali net didžiulių žiemos šalčių 
metu išsaugoti amžinai žaliuo
jančią rūtą, tą skaistumo žėri- 
khį! Lygiąi taip, Lietuvos lĮaft- 
diš ir shnkiaUsiąis laikais sėge- 
ba ir moka' išlaikyti troškimą 
!škaištešriib;, gražesnio, laisves
nio gyvenimo. Ir ne tik troška 
.tpkib gyven mo, bet jo siekia, 
įdėt jo koVoja ir, jiėi reikia, mo- 
’k’a dėl to gyvybę atiduoiti, kad 
stik jo artimiemsiems butų lėri- 
gyiau, laisviau gyventi.

Šitdi mums įrodo musų taktos 
!traginga? istorija.
; Šimtmečius musų tauta vil
kusi šurikiį š^ėtimų jungą Vis 

i dėlto sukūrė savo gyvenimą. 
Tegu ne tokį, kokį tu ir aš nbL 
retorine, bei! milziriišltaš žiAgs- 
riiš pįnAįto pa’dArytyš'. (T Tas, 
kas d'abari yra';: tą ką kleš Lie- 
tiiVojė fhr’mė, žiūrėkime kaipo 
į laikiną, pereinamą momentą. 
Šitas momentas ne vien tik nuo 
imusų Lietuvoje gyvenančių pa
jėgų pareina nusikratyti, čia 
daug svėriia iri užsienis.

gražesnio, laisvės-

Juk Tariištai gal geriau negu mai. 
mums čia žinoma, kad Europo- 

Ijb- įsigalėjo’ dlaug kūri tašrii sriS- 
kiri, kričis engia darbo žmones, 
kuris kuria jiems pragaro kan
čias. Triški sufekts; tai rįb kas 
:kita, kaip visokių spalvų ir pa^ 
vadinimų fašizmas! 

, Kaip tik pradės kitur byrėti i 
fašizmo įvesta santvarka, Lie
tuva visai nejučiomis išeis la'L 
mėtoja ir tuomet mums tikrai 
bus džiugu Tamstą pakviesti 
atsilankyti į Lietuvą, kuri taip 

‘pįįt laistai jriušieši, kaip d'A'bar 
jautiesi Kanadoje, Tobontos 
mieste. '

0, mes čia Lietuvoje žinomė 
jūsų daromus žygius ir įvairius 
nutarimus Lietuvos reikalais!

Mes jus sveikiname ir džiaU- 
giariiėš, kad* ir jums nėra sveti
ma musų kova už geresnį, link- 
š’mėšnį rimtoj ų!

Jūsų tų daribų niėku'omėt ne
užmiršime !

Tai tik dar įfodo ir patvirti
na, kad visur, kur mes negy
ventume, visi vieno it to pačio 
trokštame, kad žmogus .žmogų 
savo reikalams neišnaudotų, ne
vergtų, kad žmogus laisvai ki
tų' nepanaudodamas tvarkytų 
savo* gyvenimą.

Bet mes čia kartais pašėlu
sia neapykanta degte degame, 
kaip mums kartais tenka nu
girsti, kad mUsų kaip kas iš 
tautiečių svetur gyvendami, de
mokratinėje santvarkoje vienu 
ar kitu budu palaiko tuos, ku
rie tiėfuvai laisvės nežada, ku
rie pasišovę šoyinfžfrh'u ridri daf 
Stipbidu' Užhefti mums apynasrį 
ir užgniaužti laisvą gyvenimą.

Tokiėiriš geriausias pavadini
mas tinka — tai išgama, savo 
žmonių išdavikas. Mes negalime 
suprasti tokių žmonių, kurie 
svetur laisyu gyvenimu besinau
dodami čia Lietuvoje tiesiogi
niu ar netiesioginiu budu pa
laiko tuos, kurie kitus vergia, 
kurie kitų sąskaiton nori gy
venti'!1

Bėt šituo rienbriu daryti bet 
kokių priekaištų, juo labiau, 
kad mėš tufime žinių, jog jus 
tenai šėk.nihgai su tokių žmo- 
riių rūšimi kovojate. 

1 Išsigimėlių Visur buvo ir bus. 
žmonių, kurie už kelis svetimus 
centus parsiduoda', niekuomet 
nepritruks.

Tokiiį ir Lietuvoje daugiau, 
negu reikia, mes turime. Bet
gi mes daug* neaimanuojame, 
nesiskuUdžiame, tvirtai tikime 
ir kietai pasiryžę visas kliūtis 
nugalėti ir eiti savaimingu ke
liu'.

Letuva nėra išimtis. Daug 
■kur Europoje dabar valstybės 
įgyvena šuternų laikus, bet am- 
jžiais taip’ nebus. Eina kova, ko- 
!^a' nuožmi,- kOva atkakli. Pa
vyzdžių daug ieškoti netenka, 
įštai tik prisiminkime Ispanijos 
įlikimą. Juk jos vidauš gyveni
mo reikalas jau virtęs tarpval- 
:stybiiiid kraūšfmu. Ispanijos 
įliaudis pasiryžo galutiriai misi- 
įkratyti savo išdykėlių, is kitų 
įdarbo gy vėnaričių, savo ; tautai 
nieko gėrio riėsiūlijahčių, ir čia 
į'tiemš kitiį iŠnaudbtojatnis su
skato į pagelbą vokiškai itališ
kas fašizmas. Tai ryškiaiišias į- 
’rodymas, kad tiek italai fašis
tai, tiek vokiečių nacionalsocia
listai yra daugiau kaip užinte- 
rešuoti ir kitur įgyvendinti sa^- 
vo1 santvarką’, iri tą santvarką 
Uitiems primetę nori svetimą 
liaudį išna’iidoti. Išnaudoki, kad L _____ _______ ____

,s.;' , ... , . . į _. . . halitosis (unpleasant breath) is considerėd themiiitariskai galėtų stiprėti ir, worst of faufe.
i' ii. ji • x 1 1 Unfortunately everybody Duffora from thfesavo keliu dar kitas tautas pa- 'offensive conditlon at aome time or othdr-— Vergti .many more regularly than they thi..k.Fenne

i Taigi iri mūsų Liėl'irivbs rei-j

niekuomet nematytai ir 
negirdėtai! 

«
> Betgi jaučiu, kad mudu beri-*' 
dras darbas, bendri troškimai, 
vienodi įsitikinimai jūngia ir 
kad mudu esava bendro darbo 
bičiuliai, vienos tautos gimi
nes. Tos triūto's, kuri abudu 
mudu ilgus amžius slėgė bend
ras likimas.

f ’ I*. * • •

Todėl laisvo gyvenimo pamė
gimas- mudviem daug artimes
nis, negu nors kam kitam.

Tamstai £ėhka daug palan
kesnėse politinėse sąlygose gy- 
vehfi, negu čia mums. Betgi 
tikrai malonu, Smagu ir džiugu 
patirty kad ir Svetur Tamsta 
gyvehdama nepamiršti savo 
krašto ir dėl jo sielojiesi ir juo 
rūpiniesi.

žinok, kad iri nors Ihbai pla
tūs pasaulis, kad ir nors daug 
dabar esama* visokių varžtų ir 
kl'učių žmoriūmš susisiekti, lai
svai susirašyti, savo mintimis 
pasidalinti, bet gi štai tos kliū
tys nugalėtos1 ir mudu vienas 
kitam laišką galime parašyti. 
iTiesa per tarpininkus, per laik
raštį, bet ir tasai laikraštiš pa
siekia Lietuvos lygumas ir ji
sai Lietuvos artojo pirkioje nė
ra netikėtas svečias, bet pažįs
tamas ir laukiarhas!

Gal nesitikėjai, tai štai turi 
pilną progą įsitikinti.

Tikėk, kad ateis ir tie laikai, 
kuomet rriūdu dar galūsiva kar
tu susieiti ir savo įspūdžiais pa
sidalinti ir šitą laišką prisimin
ti.

Bent tvirtai aš tik u, kad mu
du kada nors, ne kur kitur, bet 
Lietuvoje susieisiva ir šitą su
sirašinėjimą pfisiminsiva.

Šito dienraščio redaktoriams 
tariu nuoširdų ačiū, kad jie pa
tarpininkavo ir mudu turėjova 
progos vienas kitrim žodį 'tarti.

Šauni Rūta, bet man atleisi, 
kad n'etiesioginniai Tamstai laiš 
ką parašau. Ir taip ne dėl to, 
kad Tamsios nei adreso, nei pa
vardės nežinau, bet tik dėl ne
lemtų gyvenimo sąlygų šito pa
daryti negaliu.

Mano tėvynėje, o Tamstos tė
vų žemėje, susidūjusios tokios 
gyvenimo sąlygos, kad likimo 
verčiami prieš savo norus dan- 
gstyties. Bet gi abudu tikėkiva, 
kad taip ilgai nebus.

Turėkiva vilties, kad ir šitas 
dienraštis kada nors bus visai 
laisvai Kauno gatvėse pardavi
nėjamas, taip lygiai kaip dabar 
jis laisvai ChicagOs mieste vi
sur perkamas.

Linkiu Tamstai ir toliau šia
me dienraštyje bėhdradarbiauti 
ir žinok, kad vis dėlto ir čia 
Lietuvoje bus kas Tamstos raš
tus skaito. Gal ne visuomet to
kia gera proga pasitaikys, kaip 
ši, bet vienas kitas šito dien
raščio numeris, vis dėlto Lietu
vą pasieks.

Bukie Tamsta linksma links
mutė ir sveika' sveikutė!

—Jūsų Keistas.

.Bosses Won’t, 
Hire People with 
Halitosis (
People wfio get and hold jota 

keep their breath agreeable

Fith the best to chooso. froip theee dsys, em» 
nloyers favortho persog who is tttost attrao- 
U ve. In business lite In the Bočiai world.

Unfortunately everybody ouffers from thla 
' nffonRive mnmtinn nt. «nm» t.irnn nr nthfir-* 
many more regularly than they thi..k. Fernien* 
tation of fooa particlee sklpped by the tdoth 
brush is the rausė of most eased. Decayint 
teeth and poor digestion also caųse odors.

i, - ... . v- The quick, pleškant wąy to improvo youtkalas nei’a tik vien musų pač ų bre*thi8touseLi«terine,tnequlckdeodorant, 

reikalas, šitai mes žinome, iš to į

atitinkamai elgiamės.
Žavioji tolimos Kanados Ru- 

ita'! Ačiū, kad suteikei mari pro- g.

.vergti.

i *i a •t' X»x • v* »y j every motning and everv night.
IClKcllai?. Sitai 1Y1CS žinome, iš to | Listerine ha’ta fermentation, a major caunb 

darome atitinkamas išvadas
-v<U not offend othem.

H you value your job and your friendsį u* 
Literine, the aafe atotiseptic, regularly. Lam> 
bert Pharmacal Company, SU Loula, M o.

gos tuos kelis žodžius tarti. Offblld ©ttlCTS • CtRftck 
Wi! tai visai man nepažįsta- taffltftfc fftfr įMfMMf
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Diena Iš Dienos
14th, 23rd, 47th ir prie 54-tos. 
Ir Independence bulvaro salos 
bus nuimtos prie 5th av ir Har- 
rison gtv. »

nuo kitų biznio vedųne. šis ori- vybei, ypač nakties metu 
yra priėža'stis jos

NAUJIENOS, Chicago, HL
...........■ ■ H. II ■ .......... ..... ■■ ■ ■ * ——

Kur galima pirkti 
tikietus

Panaikino 
“Kompanionas’ 
Unijas

Išvežė j Ligoninę 
p-ią Shaikus

STOCK YARD. — 
į proto ligų ligoninę p-ia Ve-
ronica Shaikus. Ji gyvena 4510 
S. Laflin St.

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO BANKIETĄ.

Išvežta Norint rezervuoti vietas šaukit 
E. Mikužiutę—Brunswick 4887

Rep. x-y.

Išnešė p-nų Bendikų 
Radio

BRIGHTON PARK. — Sek
madienio vakare įėjo nepra
šytas svetys į p. Frank Ben- 
diko, gyv. 4048 So. Artesiąn 
avė. namus ir išnešė naujų ra
dio. Ar ką daugiai* išnešė, ne
teko patirti. Tuo pačiu sykiu 
apvogė ir to paties namo vir
šutinio aukšto gyventojus.

18th Street Apielinkėj
1. “Naujienose 

Halsted St.

Dvi stambios plieno dirbtu
vės vakar paskelbė panaikinan
čios savo darbininkų “kompa- 

’ničnas” unijas. Tos dvi bendro
vės yra Carnegie-Illinois Steel 
Corporation and American 
Steel and Wire Company.

I

1739 S.

2. Chicagos Lietuvių Drau
gijos Ofise — 1739 S. Halsted 
Street.

Bridgeporte
1. Fellowship House — 831 

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

Street.

Arti pusės kelio ne 
laimių atsitinka 

naktį
Artimoje ateityje laukiama 
šviesos įstatymų pertvarkymo

Sunkiai Serga 
p. Zalagėnas

Sunkiai serga plačiai lietu
viams žinomas Antanas Zala- 
genas, kuris užlaiko tavernų ir 
barzdaskutyklą. Jis betaisyda
mas savo namų langa, pasviro 
su kopėčiomis, krito ir palau
žė kojų per kulnį į tris vie
tas. Ligonis randasi namuose, 
7132 S. Racine avė.

A. Zalagėnas yra draugiško 
budo žmogus, veikia įvairiose 
draugijose, priklauso ir prie 
Chicagos Liet. Draugijos, Bro
lių Seserų dr-jos. Prašoma pa
žinties draugus aplankyti. Nuo 
savęs linkiu greit pasveikti.

Senas Petras.

Brighton Park
1. People’s Furniture

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

4138 Archer Avė.

1. K.
Oakley

Store

North Sidėj
1534čepukas 

Blvd.
Mikužiutė — 2121

Westem Avė.

Garfield Park Apielinkėj 
Dr. A. Montvid

Madison St.

N.

2400 W.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Joseph Kukta, 22, su
nor Eckhardt, 22

Edward Vetrovec,
Anna Šturmą, 23

John Ring, 26, su
Luda, 25

Walter Mazurek, 24,
talie Žak, 22

Carl Lemke, Kenosha, Wis
29, su Eleanor Kelstrom, 24

Morton Epštein, 32,
mille Kavals, 21

VVilliam Levonaitis,
Gladys Disque, 23

West Sidėj
C. Kairis — 333 'S. Ashland 

Avė.
Tolimoj South Sidėj

J. Gasparaitis — 5021 
Kildare Avė.

A. Juris — 950 W. 54th

šoferių neatsargumas veda 
prie kelio nelaimių. Naktį žmo
gaus regėjimas yra nepalygi
namai menkesnis. Jo akių vy- 

’ziai turi išsiplėsti, kad sukaup
ti daugiau šviesos ir tuo pa
daryti daiktų regimu.

Bet pasirodžius kokiai nors 
svetimai šviesai priverčia akių 
vyžius veikti priešingai ir, to
dėl, laikinai žmogų apžlibina.

Kiek tikrumoje įvyksta ne
laimių kelyje nakties metu sta
tistikos žinių nesama. Tačiau 
apytikriai apskaičiuojant, pa
sirodo, kad apie pusė nakties 
nelaimių kelyje bu?va dėl pa
čių šoferių kaltės. Jie nepri- 
gesindami lempų šviesos apja- 
kina priešingo keleivio regėji
mų ir, pasėkose, įvyksta nelai
mė.

■ ■■ .......... ... .. .......... .

Proga Sugrįžti 
į Lietuvą
X' '' ' ■ ' ' ■ 1 ‘ K i

\ Gal būt jus stebitės (skelbi
mu, kurs turi antraštę “Atgal 
i Lietuvą”. Jį patalpino šiame 
dienrašty stambus fabrikantas 
geros kokybės produktų, kurių 
išdirbystė parodė veik netikėti
nų augimų, kai pasaulį slėgė 
depresija, ir plėtimąsi visame 
pasauly, kuris dabota didžiu 
akyvumu.

Jeigu jus manote, kad daug 
ko negalima padaryti, tai pasi
klausykite sekamo rekordo: 
1931 metais ši kompanija pra
dėjo biznį Jungtinėse Valstijo
se tik su keletui tūkstančių do
lerių kapitalo. Nuo šios mažos 
pradžios ji išsišakojo po visas 
Jungtines 'Valstybes, o laike 
pastarųjų trijų metų pasiekė 
40 kitų pasaulio tautų.

Dabar ji siūlo mažam skai
čiui žmonių kilusių iš tų šalių, 
kuriose ji operuoja, progų da
lintis biznio pelnais. Ši kompa
nija buvo vaizdi savomis par
davimo metodomis ir skyrėsi

ginalumas 
nepaprasto progreso.

Smagu matyti firmų, kuri 
turi pakankamų įžiūrą į ateitį, 
kad pradėti biznį tuomet, kai 
visi kiti užsimojimai pramonėj 
greičiau slinko atgal, ažuot 
žengti pirmyn. Tatai patikrina 
senų posakį: “Kur yra pasiryži
mas, ten yra išeitis.”

Saugumo “salos” ne- 
saugoja nuo mirties

Chicagos parkų valdybos tra- 
fiko inžinierius Ottb K. Jelinek 
įsakė nuardyti 30 apsaugos til
telių, arba “salų”, kaipo pavo
jingas vietas, neatsakančias sa
vo paskyrimui.

Jo nuomone tai neatsiekia ti
kslo, kai kur ir pavojinga gy-

So.

St.

Indianos ir Illinojaus valsti
jų įstatymai reikalauja kelyje 
susitikus kitų automobilį pri
gesinti šviesas. Vienok, ne daug 
kas to patvarkymo prisilaiko.

Elea-

25, su

Harriet

su Na-

su Ca-

su

Užvedė Divorso
Bylas

Anthony Waylonis
Helen Waylonis

Rose Lipskis prieš
Lipskis
Gavo
Divorsą

Dorothy Yurgilas nuo Char
les Yurgilo.

prieš

Frank

Laukiama greitos itų įstatymų 
revizijos ir griežto jų įvykdy
mo.

Rep. x-y.

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4 
Sąlygos I SAVAITĘ * I

n>R.~o’c©iiNEi.r"
135 SO. STATE ST.

6300 N. Clark St. 760 Madison St. 
<61» Broadway 63Ž0 Cottage Grovs
3138 Lincoln Av. 4002 Madison St.
2667 Mtlvvaukee Av. 6204 8. Halsted St. 
4002 Irving Park 3034 Madison St. 
JEVES. TILL 0 — CHOSEI) SUNPAY

Marąuette Park
A. Grigas — 7200 S. Camp

bell Avė.

Roseland
J. K. šarkiunas — 10458 

State St.

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

MASTER WIND0W SHADE, C0.
S. J. Vondrak , ' Tel. Lafayette 14^60 

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

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

M. Bell Laundry
2709-ii S. Pulaski Rd.

Tel. Lawndale 4981
Tel. Cicero 498215 sv. už 32c

IR PĖTNYČIOMIS

99c
GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

SEREDOMIS. KETVERGAIS18 sv. už
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

z DAMP WASH

SIENŲ POPIERA 
Malevos-Varnišiai

sv
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

ŽEMA KAINA NUSTEBINS JUS!
Mes abejojame ar kada jus gausit tokią aukštą kokybę ir tokį pasiten
kinimą taip vertingomis sutaupomis. Visi musų tavorai yra geriausi ir 
siūlo jums sąžiningiausią vertybę už jūsų pinigus. Pirkit čia, kur mes 
garantuojam, kad gausit daugiausia už savo dolerį!

Jūsų Senose Patikimose Patalpose

MALEVŲ IR SIENŲ POPIEROS

naudokite AlUTI
VAISTUS, kuriuos |j|fl|W| J fl

PARŪPINO ■ ■“

Vartokite

Pirkit 
Pasitikė

dami

Greito 
Pristatymo

Tarnyba

BARRICK’S MALEVŲ
KRAUTUVE

6050 SOTH HALSTED STREET
(Pirmiau prie 5905-07 So. Kedzie Avenue)

Atdara vakarais—Antrad., Ketv., šešt.—Sekm. iki Pietų 
---------------------—.... ......... .............. .. ........... ................................. ............. . n-- --------------------------------------------------

Tik Patelefonuokit: Englewood 7369
8687

MES PARENDUOJAM SIENŲ POPIEROS NUĖMĖ- 
JUS IR GRINDIMS SANDING MAŠINAS. 

PAMOKINIMAI Už DYKĄ.

Jei Neveikia Jūsų Viduriai,

Nida Herb ąrbąb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABŪRATDR1ES.K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

■ u

Street2555 West 69t
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois,

Pir
miausiai pradės ardyti prie Lin
coln Parkų? Paskui, Diversey 
pkwy, prie Ashland avė., South- 
port, Halsted ir Sheridan rd. 
Leift Erickson dr., prie Mon- 
roe, Jackson, Congress, Balbo,

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

3 Dienas Persikėlimo

Išpardavimas
Viena iš Budriko krautuvių yra perkeliama j kitą vietų . .. 
prekės turi būti išparduotos.
Pečiai, lovos, matrasai, gražus parlor setai, karpetai 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietų ir kad nereikėtų mufuoti.

DIDELIS SUTAUPYMAS PERKANT DABAR

CARB1T

Jus sutaupysite daug ant elektri- 
kines ledaunės.

Kainos nuo 

79-50 
‘ ir aukščiau.

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

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

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, $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 Čarbit Paint Co.

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

Haymarket 7177 ,

PAINTS
Magazine rack

59c
vertas $1.50

Tiktai 2 dėl kostumerio.

vėliausių gražių parlor setų po
DABAR RODO 

Sovietu Rusijos Istorinė Pažiba 
“REVOLIUCIONIERIAI” .

(Rusijos revoliucijos gimimas)
Sonotone Teatras 

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

kartu su taksais.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy- 
nai iŠ Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms VVholesale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 355rt

*49.5050
ir $72.50; tikra vertė dviguba

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

*39^5011 tūbų radios 1937 metų po

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

Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS 
Nedėlioję WCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketvergais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

............... .—.....-....................... ......... ...........................................

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

5 bušelius už ...............  $1.00
15 bušelių už .......   $2.50
ir vežimą 4’/2 jardus už $10.00 

Taipgi per kraustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

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

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tansiluS. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Latvndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

C0NRAD 4‘- . , . , •

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- f$ ^1

K Mat;
mos rųšies su lųoder- 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.

f

Tel. ENG. 5888-5840

“Naujienų Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI,
1858 Weat Pershing Rd.
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ATSIMINKIME TIK VIENĄ DALYKĄ- 
KAD ESAME DARBININKAI

jos, yra produktai 
elęktnkinių pečių išdirbę jų

Gegužes Pinutį parodykime savo 
yjenybg ir solidarumą

Ųąrbiptokų šventas — Gegu
žį Pirmos ąpyajkš^’ojimpi dpr- 
pO kWsa Įr rępgjpsi
r.ęjk^ngai jįr jspudįpgai atžy
mėti tą .dieną. Rengiama demo- 
nątrąpij^, Pr^^^* 
t>ps, mitingai; ruošiama prok- 
ląnrącijos ir atsišaukimai, ragi- 
panti darbininkus atidėti .vjsus 
darbus ir užsiėmimus, ir rinktis 
j skaitlmgus burius ir vienin
gai ą^yąik^ėiptj savo vieninte
lę kliasinę šventę — Pirmą Ge
gužės.

Pagal sutrauktą skaičių, su
keltą ūpą, pateiktus reikalavi
mus —- darbdaviai ir valdokai 
sprendžia apie darbininkų soli
darumą ir įvertina jų pajėgąs; 
darbipipkų vieningumas ir .su-; 
sipratimas diktupją yįešpąčiaips 
ateities nusistatymą ąpie juos.

Tą dieną — Pirmą Gegužės, 
reikia užmiršt,! y,įsiems ,darbi- 
ninkapųs £Pįe ^aVo re
ligiją, politiškus įsitikinimus irt 
visus kitus įsitikinimus ir pa
linkimus, o atsiminti tik vięną 
— kad esi darbininkas. Gi dar
bininko įtekmingiausias ir stip
riausias kovos įrankis už spvo 
gerbūvį yra* solidarumas ir su
sipratimas.

Ręįkia atsiminti, kad darbi
ninkų viepybėje gludi galybė, 
o skaičiuje — pergalė!

Išgirskime visi tą skardų j į 
Pirmęs Gegužės šauksmą:. “Vj- 
sų šalių darbininkai vienykitės, 
jus nieko nepralaimėsite,’ — 
tik retežius!” Visi be skirturppj 

Chicagos lietuviai turėtų vi
si, be skirtumo, kuoskaitlingiau 
£’ ’ rinktis į Chicagos -Lietuvių

^itorW^3' Ss
Gegužės Pirmą, kaįp 8 vai. va
kare ir ten j migti na i apvaikš
čioti tą taip reikšmingą šventę. 
Bps prakalbos, dainos, pipziįka.

j^ąl^s P^ąujjenų” redakto
res jQr. P. Grigaitis ąpie Fęr- 
jpos .Gegužės reikšmę ir svar
bą. Jjs nuro.dinės, kiek darb- 
pjįnjiąi y.rą laimėję pęr suąitari- 
rpą ir splidąrupią. Kalbės p* kj-j 
,tj iymys Ąkąlbėtęjįąi apie šios;

Pirmą Ge-

įvykius Ispanijoj jr kį-; 
.rę^e jias^uĮip dalyse.

.... Dalyvauja ir jaunuoliai! —J ■* • .
Dainuos didysis “Pirmyn” 

choras, po vadovyste Kaz. Ste- 
po.navičjąus, taip? jau dąinuos 
suaugusiųjų kovingųjų darbi
ninkų Chicagos lietuvių Vyrų 
choras, tąip jau jK. Steponąvi- 
čiąus Vadovystėje.' Nęątsiliks ir- 
jaunoji karta; pagelbės papuoš
ti ir paįyatoįntj Šią svarbią die-‘ 
ną savo dainomis jaunuolių “Bi- 
jųų^įįo” choras, po vadovyste 
Onuijės Skeyerjutės-

Tat dalyvaukime visi, daly
vaukime laiku!

Pasipuošę ar suvargę, seni ar 
jąųpi 'j— y įsų pareigą pąsirody- 
ti . sąmoningais darbtoinkąis, 
supyąn/tąnčiąis savo šventėj .rei
kšmę ir ją .tinkamai atžymėti.' 
įžangos nęįbus? visįęms durys 
atdaros.

Rengia, kaip tonikas metai, 
Lietuvių Socialistų Sąjungos1 
Chicagos centralinė kuopa, Lie
tuvių Auditorijoj, 3J33 S. Hals
ted $t., Chicągo, III., Gegužės 
Pirmą, 8 vai. vakare.

Svetaine turėtų būti kupina. 
Visi sykiu sušuksime galingu 
balsu: Lai gyvuoja darbininkų 
vienybė ir susipratimas! Lai • • • ♦ • • c . * f
gyvuoja Pirmoji Gegužės!

—Kvieslys.

Elektros 50 metų 
progresas Uty* 

cagoj ’

DUODAM
ANT PIRMŲ

.Clpcagoje ir upįeljn k ė s ę. 
lengvais išiuokėjiinuis <1ČJ

,p^9iw,9 AT

DJVIDENJAIS UŽ 
P^PDTUS pjnjgu§. 

Kiekvieno asjpens pinigai 
ąp<toąųčtf iki $5,000.00 

PĄr Fedųral Sąyįigs ąąd 
Lqau Corporation, '$$&* 
jųaįton, p. C.
Pėl UĮf prmącijy kreipkitės i

SIMĄ NO
IMIĘAMO . 

FĘDERĄL S^VlNGS ĄNP 
LQAN ASSQCIĄT1QN OF 

.CHĮCAGO.
<. Cem^Jk Rd.

Pilone W7
M ■M

N’uo pirmadienio, balandžio 
20 dienos, iki šeš^dįęRio, ge- 
gužes <S dienos (tatogi ir tą 
šeštadierji), Commonwcalth Edį-.!

< > 11 Kompani j i j s krautuvėse 
Cji,įcag()s yidurmiesty apvaikš- 
čięjatoa ivykis —
^0 mętų sukaktu-
yės- Tą Pręgą yra surengta 
t\uksinio Jubiliejaus Paroda.

J<ąd atžymėti 50 ųaątų elekt- 
.ręs pyęgresę sukaktuves Chi- 
cągoj, žynijausleji išdirbėjai 
elektrikinių pečių, šaldytuvų ir 
kitų namams reikalingų daiktų 
prisidėjo prie Edison kompani
jos šios dviejų savaičių paro
dos surengimo.

Istorinės vertės turės kai ku
rie ęlektrikiniai daiktai vartoti 
namuose praeity. Palyginus 
juos su praeities įnagiais pasi
rodys, koks .pi-ygr^sąs padaryta 
^er 50 matų-

Parodos ląpkytęjątos ir lan" 
W bus vi" 

vado“ 
šaly ek0“ 

^ąįnljsįąi. ^ąs pą^ąkas rengia 
įdirbėjai. 

Tokių mokyklų bus dvi kas- 
.dięų yjįeįąa jų įj y^andą ry
to, p Kitą 2.:ąQ yąląridą popiet.

^Kviesti yra’ 
jpąslžy^ięję šioj srity asmenys.

Jų tąrpe pąy. bus jliss Gri- 
tos, ,Gęnęj’ąl Ęlęctyįę Ąppliance 
tC9toJW ekon°-
mijos specialistė. Ji, nors bū
dama .visiška neregė, išvirs pil
nus piątąs rnrt įįlgk^kinio pe- 
.čjąuą. " " ■ >

Kitą' yto.ęją užkviesta Miss 
^.Itoe ąeyeyąpcę, UJ.ąited Air 
Lrnęs Sky If9(upge Mainliner 
pątarpąutoją, lįuri jftą yra pa- 
dayiusi myįų skridimo 
kelionių.

Purodoj, be, kompani-

S U § IR IN K J M AI

'W /

■ą .. ■ ■*■■■
* 'Ii* I

rtąoj v pasirodytų. Dabar to7 ne
siimto0*

Kokią iš to išvadą mes ka
talikai galime padaryti? O gal 
tą, kąd arba ,tie klebonai yra 
kokie nors nesusipratę šiaudi-' 
iriai katalikai, arba jie rokuo- 
ja, kad lietuvių Marijonų se
minarijai aukuoti neverta; kad 
iš to nebus Pieyųi garbės. Vėl
gi, gal tie klebonai rokuoja, 
kad užtenka'Dievą garbinti lu
pomis ir lietuviu?

yįęnų žodžių, mums katali
kams nesuprantąmas dalykas, 

Lietuvių- Marijonų Seminari-W M gali t?;
jos koplyčios statymas, rodos, iša^inętj? Aš negaliu, 
tai šye^s Dievo'g^i $ir- WW^etiS.
'tas darbas. O prie to Švento 
darbo prisidedąnęių savo au
komis kunigų nesimato. Kąsr 
nežino tokių stambių klebonų 
Chicagoj, kaip va: prąlętąs M. 
L. Krušas, kun. Brišką, kun/ 
Baltutis, kųn. Skripką. Juk tai 
pirmos gildijos lįetuvių turtuo
liai. O surašė aukuoto ją Ma-. 
Irįjojių sęminarijoš koplyčiai jų 
’.vard.ų nesimato. Ąš ne sykį 
nei vienę iš ją yardę nema
čiau. O aš Suprąnju, kąd jei, 
kuris iš jų paklotų stambią au
ką, tai jų payeiksląi “Drauge”

ai fial Mano, Kad Pi- 
SĄ S’SŽ.bT’3 nigai Geriau Ture’ti 
gęrątojriuš. Randasi, be 1$, nau
jausių modelių roasters, mixers, 
vacuum cleaners, toashing mą- 
ę^įnęs, iro.nęrs, ląmps ir kito-; 
kiojg pamams reiįm^epę.s. ■

Palaidotas Justinas

« ū i i

Savo Kišenėj?

t. t

Palaidoto8 su bažnytinėmis 
apeigom’8

Praėjusį trečiadienį iškilmin
gai palaidotas šv. Kazimiero 
jkapinėse Justinas Balaišis, ku- 
ris po 3 savaičių sunkios ligps 
pasimirė 1.8 d. balandžio.

Velionis Chięagoje išgyveno 
apie 3į0 ritėtų, beveik visą laiką 
dirbdamas kaipo tuneliu kasė-' 
jąs. Išauklėjo pavyzdingą šei-: 
myną: 2 sunu ir 2 dukteris. 
Trys jau yra vedę. Kadangi bu 
vo teisingas ir nuoširdus su vi
gais, tat ir palaidot jį susirip- 
,ko giminių, kaiprynų Ir draugų 
veik pilna Marąuette Parko lie
tuvių bažnyčia. Oras, tięsa, bu
vo blogas: visą dieną lijo, vie
nok į kapines lydėjo apie 70 au
tomobilių.

Per pastarąjį apie 10 metų 
laiko velionis gyveno nuosava
me name, 6516 So. Rockwell 
St. ir buvo apielinkėje visiems 
gerai pažįstama ir mylimas. Gy
veno pasiturinčiai, priklausė ke
liose organizacijose ir buvo nup- 
latiips “Naujienų” skaitytojas.

Negreitai šeima galės jį už- 
miršti kaipo gerą vyrą ir auklė
toji. <

KĮębon^ darbų nesųpaisysi ;
. I * •*. . -.f .... •

Aš tętoBy kaWiki^kus Jaik-i 
raščius to Kaip juose,
.agituojama aukuoti lj^tuvill 
Marijęnų .sęminarijps koply
čiai. Auklėtojų surašė matome 
daugiausiai paprastų žmonių 
smulkias aukas.

... .......... ...... * ’ 
ni. Kepsnis jau pečiuje kepa. 
Bus daugelis valgių, alutis ir 
degtine. Gertų galės visi. Pra- 
džia 5:30 vai. vak. ;

■. A; Faiza.

—JLiudįs.

Lietuviu Universite
to Kliubo Koncertas

Auditorijoj Lietuvių U.niyei^i-? 
teto KRubąs repgią gegužės 
dieną Ląįiy ir

Ne yąląiidą, bęi ištįsą yąjką-1
Praleisite savųjų tarpe^ Bus 

{irogramoje didelis veikalas. 
Geri artistai šąks setųęyištk,uss 
lie1iWvAy 
datoQS, o po yąi^ęs, 
prie- gejios yrLę^S-

-^tųs, ,nė alką-'

i V

Siupęiįuii-GeleB'
'-elegttriui'J"'

’• v.'”
Tel .BOrLEVAKU I3fį

I

Liet. Motery Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 28 d-, Sandaros salėje ant antrų lubų, 814 W. 33rd

St. 7 :30 vai. vak. Nares malonėkite atsilankyti, nes yra |

.y^ŲNI^Ą BABįKUJS

Persiskyrė su šįiųo pasauliu j 
balandžio 27 dieną, 3:30 valąn- * 
‘dą ryto 1937 iii., sulaukus pu- ’ 
sės amžiaus, gimus LietųVdi, ’ 
Tauragės apškr., Kvėdarnos 
jpąrap., Ąųgšgirių kaime.

Amerikoj išgyveno 37 metįus 
Paliko dideliame nubudime J 

vyrą Liudviką, 2 dukteris Ele
ną ir žentą Jurgį Roman, ir 
Oną, sūnų Pranciškų, anųkę ; 
Robertą Roman, seserį Oną ir 
švogerį Juozapą Mickevičius, 
gimines Joną, Juozapą ir Pran
ciškų Babtus ir kitas gimmes * 
ĄmRrikoj. Lietuvoje 3 seseris, 
Ž .brolius ir gimines.
‘ Priklausė Apaštalystės Mal
dos Ir Ąmžihojo Rožančiaus 
'draųgijpmš. Gyveno po antra-. 
Žų 3204 So. jjįĮmę^alčl Aye. ■ 
' Kūnas pašarvotas Masalskių 

koplyčloję, ' 3007 I^M^ięa Av. : 
EaiclotuViėš vyks Šęštap., ge£u- . 
žęš i-pl0 d-> 9-tą va!., ryto jš 
koply^iės į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje RteRųis gė- 
duUngbs pamaldos ųž velionės 
sięl^, o is ten bus nulydėta į 
šv;' Kazimiero kapines.

t Visi A? Ą. yėfohįkos Bap- 
kiėnes giminės, J,raugai ir pa
žįstami esąt nųoširdžįai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame, 
Vyrąs, Dukterys, Sūnūs, Anų- ' 
Va ‘(iztciim. CVArroric ir niminr-st

'M/iTKlrtOtAS‘ NAMŲ" " ' 
' STATYBAI "

Didglis .pasirinkimas statymui 
naiųų, .taisyrnųi porčįų, stogarųs 
popiera, rynos, sietai, langai, du
rys ir kiti'-'ršikrtienys.' ‘•

BUILDER^S SUPPLY . i 
Parūpiname lietuvius darbininkus

xM. ZOLP
. Sa&inkė 5

.3562 So. Halsted Street a

“O Tel. Xards 2576
Atdara vakarais ir jriedėliomis

G ėlės My lihtilniH
»hoppe
estuvėms—

BaukiętainsU-taidptuvėins-J

!«■ Arriier Ayjeiuie
X>h»ne LA.FAYJSTTiE .^Ot)

/TzO __ *

•■-yt'-vA T ■ ' /“ . - • -v* ■. -’r *■-,jį'"į

u Prągrame numatyta^ įvairiau
si dalykai, gimiiąstįkos triu
kai, klaųnąi, ątejtie£ apėjimas 
iš kortų, klaidų kambarys, pa
sekminga žvejyba, madų paro
da, nakties kliubas ir daug ki
tų dalykų. J «

Įėjimas vakarais kainuoją 
(15c, šeštadienį rytą 10c. Pel
nas eis Howell Neighborhood 
Housę namų fondui.

—— --------------------- - —    . —  -i —. _

“Naujienų” Piknikas
SEKMADIENĮ, i 

Gegužės 23 d. 1937 m. 
CALUMET GROTE

■MM

CLASSIFIEDADS
Tek Vičtory 4965 
STOGDENGYBTfi

Mes dengiame ir pataisome visokio 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtie 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagal 
daujama. t

BRIDGEPORT ROOFING <XXę 
32Į6 So. Halsted Street

Personai
Asmenų Ieško 

^^^^MM^^I^^MaMAhAMi^lM*** 1̂***^*^^^^****^**^^^*^*******1*1 

jPĄIĘŠKĄU ĄPSIVEįDIMUI vai 
kino arba našlio, negirtuoklio, tu 
rinčio gerą darbą. Esu našl£, 31 me 
tų amžiaus. Turiu nuosavą nąmf 
Atsišaųkit laišku Box 615, 1739 S< 
fialsted St

Miscellaneous
.Įvairus

Parengimas Labda 
rybės Tikslu

jGęgjužės 7 to 8 dd. įvyks 
Howęll Neighborhood Ijloųse, 
1831 S. Racine avenue, paren
gimai. Parengimai atsibus va
karais nito 8 vai. ir dienomis 
nuo 2;00 valandos.

KAZIMIERAS ĘISINAS
* : * z •' ' * '.i

Persiskyrė su gįuo pasauliu 
balandžio 26 dieną, 4:20 vai. 
ryto, 1937 ių-,r> sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių aps
krity, Stulgių parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 34 piętus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Aleksandrą, po tėvūis ' 
No.rpiontąitę, dukterį' Joan, sū
nų Raymppd, gimines, drau
gūs %ir pažįstamus, s

' Kulias pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 33Q7 So. Eituanica J 
Avė. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, balandžio 29 d., 7:45 v. 
ryto iš koplyčios į Šy. Antano 
parap. bažnyčią Ciceroje, ku- . 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Razi- 
miero kapines.

Visi A.' A. Kazimiero Eisino 
giminės, drangai ir pažįstami 
.pąąjt jmoširdžiai kviečiami da- ,j 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patąrįiavimą ir

Nuliūdę Jiekame,
Motelis, Duktė, Sūnūs ,ir 

.ęlpunės.
Patarnauja Įaid. dįr. Ą. Ma- j 
salskis,' jęl. Bpųlevąrd 4139. j

.Į • f '

< ■ (po }tevais Pųidokaitė0

Mirė jbuląndžio 27 d., 1037' m. 10:50 vai. r^rto> plaukus apie 47 
plėtos ąmžiaūš. . ,

t^ilo /s Radinių ^sjpi^i?, Girkalnio parąp., M.išiuųų kaimo.
’mętų.

Paliko 'dijėlįąrpė pųliii0inie vyrą Antaną, 2 sūnūs: Bronislovą irx 
Ąptarią,\2 Jųktėrįs: Stanislavą ir Marijoną, žėritą Charles Kęėner, 
šešėrj .poiūiėėĮ^ 'ŽįąĮęę^ienę', švogerį Boleslovą, 2 sesers vaikus: prę- 
pišldyą’ "pr Ireną/ toto .Račienę ir jos dukteris:' šįleikięnęs, ir jų
Šeimynas, pųs^Ū Saidoką ir jo šeimą/ pųsseseris Oną Ka
sių, Itoįto jr jęš yyįrą' yįKtor^> Ievą šimanienę ir jos .Šeimyną, Marijų- j 
na ^ąto^ieūę U jos seimą, o Lietuvoje 2 seseris: Antaniną Naujo- 

OŽePę ir šeimyįnąš.
yP- 69th Street.

jyy^isšęątaūiępi* gegužės 1 d. Iš namų 8 vai. ryto bus 
ąttoj^to j GlpiipiV ^X^0č. M. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks - 
;Mųlįhg0s' 0Ž yęjįonės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j
lįy;: Kuždėto :kąįįįhęš.

Nuųšlfdžiąi kviečiame visus gimines draugus-ges ir pažystamus-as

" 'žcnta8’ Sesuo, .švogėris ir Gimines.
įLąį^toylų dįrę0to,r-ms I. J. Zolp, Tel. BOULEVARD 5203.

■ VYTAUTAS 
PUCK0RJUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu balandžio 
25 dieną, 8:35 valandą ryto *1037 m., su
laukęs 18 metų amžiaus, gimęs Chicągoje

Paliko dideliame ųulįūdime mylimą 
motiną Valeriją, po tėvais Ganzeliųtę, 
tėvą Juozapą, brolį 'Edwąrd, dėdes Kazi
mierą, Antaną ir^ Stępdrią Pastorius, 
Juozapą, Leoną ir joną Ganze^hs ir jų 
šeirpyuas, 2 tetas ,Qūį •Pargįpnę ir Olgą 
Pąsžkiewicz ir jų! šėimyhas, ‘^dąug \pus- 
brblių ir pusseserių/ draugu ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas randąsi koplyčioj, 
10834 So. Michigąn Ąvęnųe. Telefonas
PųljĮman 6693.

Laidotuvės įvyks k^Yi^tądįęnį, pal. 
20 dieną, " " 
Čioš bus 
Kapines.

1:30 vai; po pietų; iŠ koply- 
nulydėtas j Lietuvių 'jautiškas

Visi A. Ą. Vytauto Pučko- 
riaus giiųįnės, draugai ir pažį- j 
stami es0t nuoširdžiai kviečia- J 
mi dalyvauti ’ląidotūy^sė ir su
teikti j amJ jasltųtinį patar navi
mą ir at^išyęikįnjm^. ‘

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, Dėdės, Tetos, 

Pusbroliai, Pusseserės ir

Pnfnvnania lairL rlir. .T. F. Eli- I

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tol. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.’ " 
Kas ąteis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesąle kainomis.

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PlRkiT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP .........   MOO
Mine RŲN stambios 

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

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSETel. KEDZIE 3882 pigiai. Priežastis — 2 bizniai.

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

JUODŽEMIS, yardąis arba vež 
mais,' specialė žemė i— “humus” - 
25c už bušelį, 5 bušeliai —• $1, gt 
ra kai sumaišysit su moliu ar smi 
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviei 
kynų. Pristatom tik South sidė 
CHARLES GĄVCUS, 6100 S. JBtal 
Street. Tel. Wentworth 7942.

ė f 'vįt «r

neip VVanted—ALaie-Fefnal

MES DABAR ESAM ąaujose pi 
talpose.

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

Business Chances
rainavnaui bumu

PARDAVIMUI MEAT MARKEI 
elektrikinis šaldymas; aisbaksis 
fikčeriai. Visai nebrangiau 

3815 So. Campbell Avei

PARSIDUODA TAVERNA lab

12217 So. Halsted St, 
Pullman 2448.

CLASSIFIEDADS
- - " .................. - -

Keal įstate Jb'or bale

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KOTELIS ir TAVERN; yisi kai 
bariai parenduoti. pajamos $280,' 
menesiui. Žema renda $125.00. Kl 
na biznio $2,200; leas’as 3 metan 
Parduosiu visą namą ir biznj ? 
$12,500. Rašykit, 1739 So. Halst 
St., Box 616.

REIKALINGI darbininkai dėl fab
riko ir j viešbučio darbus. Atsišau
kite South Side Consolidated, 1105 
East 63rd Street.

S.ĘLESMONAI REIKALINGI.
BURGH BRAU BREWING CO. '

3435 So. Racine Avė. > . ■■

REIKALINGAS DŽENITOR1US— 
patyrimas nereikalingas. Valgis, 
guolis i,r mokestis.

1447 JSo. llamlin Avenue, M. Sin
kus ;^.iš užpakalio.

PARSIDUODA MarųUette Par 
5 kambarių medinis namas. Ceme 
tinių nlaksų fundamentas. Ceme 
tuotas basementas. Furnace apš 
domas. Geidės plovimui basemen’ 
3 extra dideli kambariai viršuj 
atskiru įėjimu. Arti Marąuette bi 
varo ir* parkės. Greitam pardavus 
■kaina $3,000.

.r KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avenue.

i- ' ■* *

DVI VEIKLOS REIKALIN
GOS; ,6 savaitėj; j.$55 Į^est- 
yiądison.
-—' ..---- ;—:— --------

REIKAIJNGOS MOTERYS prie 
.yįešbųČid ir ‘.tobril^o dątoų. Pątyri- 
tmąs ąęreįkątinsa8- ' V .M*.0° 
šąvaitei. Ątsišaukite Suųtįh Sale, 
Conscjliįiąte0,‘Ė. 63rd5St.' ;

LAty^uįię^ mtors po-i
pierorns sąrtuąti. .^e.rūs ipękčstls.

Contihental Pąper Grajing Co. 1 
1,623 Lųmber ’ !

72nd ir FAIRF1ELD, 2 flatų m 
ras, 7 metų senumo. Karšto vande 
apsiidymas; garažai. Buvo $15,5( 
dabar $7,900. Išmokėjimai.

64th ir CALIFORNIĄ — 6 kai 
barių muro rezidencija; arti kraut 
vių, parko ir mokyklų; išmokėjim

58th ir KOjMAN — 5 kambai 
bungalow, garažas, arti mokyki 
$5,00Q; išmokėjimai.

West įHighland Realty Co. 
8110 So. Ashland Avė.

Stewart '3601.

TARNAITES, ųiergįnos virtuvei/ 
,vęiterkps;' kambarinės tarnaitės; 
Matykįt tylrs. Baker,’ 60 East Elm, 
Street.. ■ „ i

^iZN^uy ATWAi 
$6000 nupirks 50 pėdų fronto, m 

.rinį namą, ant Wėšiern, arti 71-m 
Tąverri ir restoranas šą visais jte 
ginaąiš. įrengimai kainavo vi 
$6000. Parsiduoda namas ir vis 
bizųis ųž $11,500.

Kemlock 0800.

MERGINA, abelnas namų 
lengvas skalbimas; pasilikti; 
kai. Independence 7218.

--------- j
darbas;
du vai-

PARDAVIMUI 2 METŲ SEN.UJį 
dviejų, ąugščių inurp namas, 5 ir 
.kambariai, karštų vandeniu ąpšikĮ 
piąs. Kaina $5850 ir šiaip kitų 
genų. ■■

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

Hemloęk 0800. w į *
MERGINA ar moteris; abelnas 

namų darbas;' maža šeimyną'; pasi
likti; savas kambarys ir vonia; $8.

’ Cedarcrėst '4880. - ' '

Furnisbed Rooms
PASIRJENDUOJA 2 kambariai 

prie Šeimynos, dėl ženętos poros be 
vaikų, arba su vienu vaikų. Atsi
šaukite po 6 vai. vakare, 6718 So. 
^forgan St., 2 lubos. 1

FURNIšIUOTAS apšildomas kam-, 
bar y s su arba be valgio.
4017 So. Kopiensky Avė., 1 blokas 

vakarus nuo Pulaski Road. 
TeĮefo'nas Lafayette 5211.

PAUL M. SMITH and COMPA* 
Rfeąl Estate, Loans and Insųran 

i Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir. mainom n 
muš, lotus, biznius ir farmas; inši 
riname namus, rakandus ir aut 
mobilius. Taipgi turime daug g^ 
namų pardavimui arba mainymui, 
gerus bargenus; greitas ir teising 
patarnavimas. Reikalui priėjus įįri 
pkitęs ” ' *“'' * -

v 4631 SO. ASA^AND AVĖ.
Qfisas 2-ros lubos su J j. :ęūis

Ji?*";:.'La"."1;".... ...
r,*. -.*-.-,' • « ■■ <• *

3END0N .^viesųs, apšiįdpųias 
.kambarys vąikinųi, merginai ar ve-; 
dūšiai porai, su ar be valgio?

7011 So. Oakley Avenue.

Ą^JT RISNDOS kampinis Storas 
tinjkainas dėl bile biznio. Karštu! 
vąndenip apšildomas; prieinama 
renda. 2058 ,West 21st St

PELNINGIAU 
PARDUOTI

• •

^AGĄRSINKIT 
SAVO ĘĄ^GE^US

Rejandai-ltaišai 1

825,000 Naujų Rakandų Pardavimu* 
Nematytomis' kainomis •— JPrięiųa* 

ųūpnik išlygomis-
$100 Importuoti jr Amerikoniški 

kaurai ......... $16—$20—$2?
$150 Ąmer. .Orient kaurai/ $30—$35 
^136 gražus, nauji parldr

šėtdi  ....................... $39—$49
$375 vertės 3 kam**- įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

/lo lllvn > ’ į ~ S17K

NAUJIENŲ
GARSINAMUS

PAŠAUKIT MUS TŲŲJ^

PĄNĄL 8500
Musų apgarsinimų kaiPoa 
prieinamos. Už pakartoji 
mus duodame rera’ ntio-
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Parkų prūdeliai ati
daryti pramogai

M '' ’l

RYTOJ TAUTINĖSE KAPINĖSE LAIDOJA
MAS VYTAUTAS PUČKORIUS

ROSELAND. — » ■ ** 

tuvių Tautinėse kapinėse bus 
palaidotas pereito sekmadienio 
rytą miręs jaunuolis Vytautas 
Pučkorius, Į8 metų. ’ Mirė jis 
po kelių: savaičių sunkios ilgos.

Velionis pasižymėjo savo 
darbštumu, rimtumu ir gabu
mu. Jo tėvai, Juozas ir Va’eri- 
ja Pučkoriai, yra plačiai žino
mi vietos visuomenės darbuo
tojai, kurie darbuojasi tąrp vie
tos lietuvių jau virš poros de- 
sėtkų metų. Vietos lietuviai 
pilnai atjaučia netekusių savo 
mylimo sunaus tėvų širdgeįą .ir 
skaitlingai lanko šermenis/ iš-

Rytoj Lie- reiškimui tėvams savo užuojaU-

Neužmirškite 
Savo Motina 
Lietuvoje

.PASIUSKIT JAI 
DOVANĄ

. per,
NAUJIENAS

. Lietuva apvaikščioja
• MOTINŲ DIENĄ
Gegužės P dieną, kaip 
ir mes čia Amerikoje.

brangi ir džiaugsminga.

■.............................................................................................. j
' ‘ , f «... p f

Radio Programai >
LIGGET & MYERS TABAKO 

KOMPANIJŲ

Chesterfield prezentuoja
Kiekvieną trečiadienį 9 valan

dą vakaro, N.ew Yorko laiku.
tos. Velionis yra pašarvotas
erdvioj koplyčioj prie 10834
Michigan Avė. / . LILY PoNS

Rytoj gi 1:30 vai. po piet kartu; su ANDRĖ KOSTELA- 
kunas, lydimas šimtų velionio NETZ ir Chesterfiėld orkestrą
ir jo tėvų draugų ir pažįstamų, 
bus išlydėtas į kapines, *— am
žino poilsio ir ramybės vietą.

—o—»
...šiandien Lietuvių Tautiškose 
kapinėse laidojama Marijona 
Ghernauskienė-Bložiutė, kuri 

t 

mįrė balandžio 25 d. nuo plau
čių uždegimo. Ji buvo sesuo p.

'Juozui Bložiui, kuris prieš 
trumpą laiką nęteko sunaus, 
Arthuro Bložio. Jaunuolis mirė 
taipgi, nuo plaučių uždegimo.

Vėl. Chernauškienės laidotu
vės prasidės iš namų, adresu 
3806 West 65th Street, 1:30 v. 
po pietų. Laidoja J. Liulevičius.

šiandien laidojamas 
A. Rudauskas

Šiandien laid. direktorius 
John F. Eudeikis palaidos sa
vo uošvį, Antaną Radauską, 
kuris mirė pereito šeštadienio 
popietį. Velionis Rudauskas bu
vo apie 60 metų amžiaus ir iš
gyveno Bridgeporte apie 40 m. 
Jis buvo tėvas kelių žymių chi- 
cagiečių: dainininkės Onos Bie- 
žienės, Dr. S.' Biežio žmonos, 
p. J. F. Eudeikienės ir p. Ral-

ir Choru. ■
‘ Nėra reikalo aiškinti, kad 

t dainininkai' ir benas pasiekia 
viršų savo srityse...ir šiito 
atveju nėra kas sakyti apie 
juos. • Tenka tik' dar kartą 
pripažinti juos”...
'(Iš New York Daily News)

Kiekvieną penktadienį 8:30 va
kare — retransliavimas iš Va-( 

karų 11:30 N. Y. laiku
HĄLL. KEMP’O šokių benas, 
su žvaigžde KAY THOMPSON 
ir Rhythm dainininkais.

“Vienas gyviausių, links- 
; minusių pusvalandžių oro 

bangomis...tik ’ pamėginkit iš
laikyti savo kojas ramias!”

(Iš Dinty Doyle, radio ra
šytojo, N. Y. American)

------- O -r- ' .
' * - ■ • ,■ <

Kiekvieną savaites dieną 6:35
P. M. New Yorko laiku 

CIIESTERFIELD’S KASDIE
NINĖ SPORTŲ SKILTIS

*

bus palaidotas š'v. Ka- 
kapinėse. Laidotuvės 
iš J. F. Eudeikio kop-

. ........................ “.'.f ■ <".'j y:---------------------
Rytoj šy. Kazimiero kapinė

se bus palaidotas Jonas Buza, 
žymaus ’foitografo Walter Stan
kūno uošvis. Velionis J. Buza 
mirė sekmadienį apie 1 vai. po 
pietų. Kūnas pašarvotas S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 So!

tutienės.
Kūnas 

zimiero 
prasidės
lyčios, 4605 So. I-Iermitage avė. Lituanica avė

Traginga Meilė

—fc—MR3.—Ii. ’r'

TRAGINGA MEILĖ — Brightonparkietė Floris Wil- 
lefdrd teisme, kur pasakojo kaip jos vyras nužudė 21 t- -
metų, mylimąjį Charles Truchan, už kurio ruošėsi ište
kėti. Ji turi užvedusi perskyrų bylą.

SUIMTAS — Saniuel 
Willeford, kuris buvo ati
duotas grand džiurei už 
nužudymą savo divorso 
ieškančios žmonos meilu
žio, Charles Truchan*.

NELAIMĖ CHICAGOJE — Vaizdas Chicago ir Northwestern gelžkelio stotyje, 
Chicagoje, po to kai vienas priemiesčių t raukinio vagonas nušoko nuo bėgių. Apie 
15 keleivių panešė žaizdas. Nelaimė įvyko dėl sugedusio “svičio.”

Naujienų-Acme Photo

nu

- ‘ •/į.?.1’ : -;

PAUL DOŪGLAS, vienas 
radio pirmaeilių rašytojų, pa
duoda rezultatus iš .Žymiausių 
bėsboio ir kitų, vadovaujančių 
sporto įvykių.

Granger Patiekia
' • u ' ■ ‘‘T? » ‘ 7 L’ J ••

Kiekvieną ąrĮtradienĮ ir ketvir
tadienį 7:30 P. M. retranslia
vimą iš Vakartį 12:30 New 

Ybrkd Maitų :
ALĖNANDER WOOLCOT — 

' The Towh >įįfier •.
■ ? j. A'; •'T

. “Geriausias. Pasauly Pasa
kų Išpasakčtojas”...
(Iš Rądię Stars Magazine.)

Amerikos Lietuvių
Kongreso Bankietas

• Y '• *' ■* •;
V ■ ■

Įvyks gegužės 2 d. Įžanga
ir kitkas

.......... ........ ...... f . ..................................

“Gengsteriai” j 
Sušaudė Savo 
Sėbrą

$2.00

Nuteisė McKinlay
Metams Už Teismo

• “"F , ’•»' ; , . \ t.

Paniekinimą

Kriminąliotęįsnio teisėjąs 
O’Cpnnell'' vakar . nuteisė Ro- 
bert. W, MęKįMay vieniems 
metams khlėjiipb Už teisnįo 
paniekinįmą. Gegužės 3-čią 
dieną MęKįplay btiš teisiamas 
už , bandysią papirkti džiuri- 
ninkiiš piritu) j Frank V. Zi li
tuko byloje.

6 Darbininkai
Sužeisti

Prie Reliable Beit Compa- 
ny dirbtuvės, 512 So. WėlĮs 
streėt, vakar rytą įvyko nera
mumai tarp streikuojančių 
darbininkų ir streiklaužių.i 
šeši žmones buvo sužeisti.

Apie 90 darbininkų strei
kuoja' apie savaitę laiko, rei
kalaudami didesnio atlygini
mo. 1 ' ■ P

z Sekmadienį, gegužės 2 dieną 
Amalgameitų. Centro svetainė
je, 333 Š. Asliland avė. įvyks 
Amerikos Llųįuvių Kongreso 
Chicagos {Skyriaus bankietas, 
kurio tikslas —- vietos kultu- 
riniai reikalai.

ši organizacija yra pasista
čiusi sau vyriausiu tikslu pa
dėti Lietuvos liaudžiai, t.y. pa
dėti jai demokratinę tvarką 
Lietuvoje atsteigti, kad per at- 
steigtą demokratišką valdžią 
miesto ir kaimo žmonės* — 
ūkininkai ir darbininkai sirsi- 
•laūktų laisvės: laisvą spaudą, 
susirinkimą laisvę, laisvę or
ganizuotis į politines partijas 
ir darbininkų unijas; kad ūki
ninkai ir darbininkai nebebū
tų Šaudomi, kaip tai atsitiko 
1936 metais?

Programas bus įvairus. Bus 
dainos, muzika, kalbos ir šo
kiai. Vištienos pietus, gėrimai, 
šokiai bus tik už $2.00. Ir įžan
ga už tą patį.

Tad, jei leidžia laikas atsi
lankykite, o prisidėsite prie 
prakilnaus darbo. Pradžia 4 
valandą po pietų.

Senas Petras.

Likučiai garsiosios Dillinge- 
rio gaujos užvakar vakare su
šaudė turtingą jubilierių AL 
bert Montlake, nuo 3565 Pine 
Grove avenue. Policija spėja, 
kad piktadariai tai padarė 
tuo sumetimu, kad Montlake 
negalėtų liudyti kriminaliame 
teisme apie gaujos bonų va
gystes. Montlake buvo pa
trauktas atsakomybėn už vog
tų bonų ir brangenybių plati-

Sekmadienį, bal. 25 dieną, 
Chicagos Parkų Valdyba ati
darė Columbus, Douglas, Gar- 
field, Jackson, Humboldt ir 
Lincoln parkų prūdelius. Pa
skirti ir laiveliais pasivažinė
jimo prižiūrėtojai. Mokesnis 
už pasivažinėjimą pasilieka 
toks, koks buvo pernai. Nir-‘ 
leista daug ir naujų laiveliu.

Sp.
nimą.

“NAUJIENŲ”

GEGUŽES 23, 1937 M
CALUMET GROVE

Koncertas, Balius ir 
Teatras I

'Rengia Kazimieras Pažarskis 
ir SLA* 139 kuopa; progra
moje “Likimo Bausmė”.

ROSELAND. — Gegužės 2 
d. įvyksta Koncertas, Balius ir 
Teatras. Rengia bendrai SLA 
’139 kuopa ir Kazimieras Pa
žarskis, plačiai žinomas daini
ninkas — stiprus • baritonas. 
Jis jau nekartą yra linksmi
nęs gražiomis lietuviškomis 
dainomis Chicagos lietuvių vi- 
'suomenę.
' Parengimas įviyks Stančiko! 
. svetainėj e, 205 W. 115th St. 
Jei laikas leidžia atsilankykite 
į šį parengimą ir tuo pačiu 
laiku paremkite rengėjus. Pra
džia 6:30 vai. vak. Po vaidi- 
'nimo šokiai prie geros muzi
kos. Įžanga tik 35c.

Senas Petras.

APDRAUDA 1
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

. A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos .

polisus
APDRAUSTI:

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

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

T raukinių Nelaimė Chicagoje

KRAUTUVIŲ PLĖŠIKAI — Iš kairės dešinėn, Ray- 
mond Spitzock, Arthur Spitzock ir William Bautz, ati
duoti Cook apskričio grand džiurei už visą seriją api
plėšimų. Jie specializavosi krautuvių plėšime.

! / NELĄIMĖS “KALTININKAS” —■Northwestern gelž- 
kelio darbininkas apžiūri “svičą”, kuris staigiai sugedo 
ir išmetė iš bėgių paskutinį priemiesčių traukinio va
goną.;

’'NAUJAS ^GAISRININKŲ LAIVAS CHICAGOJE — 
Chicagosgaisrininkai kelias dienas atgal gavo naują lai
vą gaisrų gesiiiimui, “Fred A. Busse.” Laivas išpum
puoja 10,000 galionų vądens į minutę.

NAUJOS MADOS — Madų ekspertai nusprendė, 
kad juodos ir baltos spalvų suknios ir kostiumai bus 
populiariškiausi šį sezonų. Kodėl? — klauskite madų 
ekspertų. Naujienų-Acme PhotoNaujienų-Acme Photo




