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Lietuvos Naujienos

Atsako-

108 mok

lietu

2,065

Kidnaperių likimas

ORH

tijoj

6 mokyk 
lietuviška

Pilsudskio širdis pa 
laidota Vilniuje

2 nušauti, 8 sužeisti, 
21 pabėgo iš kalėjimo

9 automobilistai nu 
teisti kalėjiman

Organizuoti darbi 
ninkai priešinasi pi 

nigų. infliacijai

Sudarė naują Ispa 
nijos kabinetą

1017 gyventojų tenka 
viena pradžios 

mokykla

būdamas ištrėmime Si- 
už revoliucinį veikimą

Naciai nuteisė kalė
jiman 71/darbininką 
. - ^^‘išdavystę’’ i...

Kongresmanas Zion 
check vėl bėdoje 

girtavimo

teisėjams dalyvauti politi- 
kampanijose ir pašaukė 

teisėjus pasiaiškinti.

Kidnaperis gavo ka 
Įėjimą iki gyvos 

galvos

LONDONAS, geg. 13. —Zep- 
pelinas Hindenbųrg šįvakar per 
skrido virš Anglijos. Tikimąsi. 
kad naktį jis jau bus savo nau- 

Frankfurt, Vokie-5:31, leidžiasi

MADRIDAS, geg. 13 
miero Santiago Cesares Quiro‘- 
ga paskelbė sudaręs naują Is
panijos kabinetą, kurį prisiėjo 
reorganizuoti premjerui Azana 
likus išrinktam Ispanijos prezi 
dentu.

Pats Quiroga bus ne tik pre 
mieru, bet ir karo ministeriu.

KUN. TAMOŠAIČIO IR ATS 
PULK. BIRONTO BYLA

Mokiniai apmėtė akmenimis 
ir hotėlį, kuriame yra apsisto
jęs kongresmanas Zioncheck; 
kas privertė nusigandusį, o dai 
ir stipriai įsigėrusį kongres- 
maną šauktis marinų pagelbos.

Atstovų butas atme 
te infliacinį Frazier 

Lemke biliu

BERLYNAS, geg. 13. —Ofi; 
cialės Vokietijos žinių agentu 
ros pranešimas iš Bonn sako, 
kad ten 71 darbininkas buvo 
teistas už šalies.' išdavystę ii 
visi jie liko nuteisti kalėjiman, 
nuo 18 mėn. iki 8 metų. Jie 
buvo kaltinami už pirkimą ii 
skleidimą “išdavikiškos” litera 
turos.' . ’ i

Pįetų Ameri 
s^'^ęn^raliniu 

darbininkai pa* 
protestui prieš areštavi- 
deportavimą darbininkų

CHICAGO.—Didžiosios gaso- 
lino kompanijos pakėlė gasoli 
no kainą po pusę cento ant ga
liono.

ST. PAUL, Minn., geg. 13.— 
Kidnaperis Harry Campbell, ku
rį federaliniai agentai kelios die
nos atgal sugavo Toledo ir ati 
davė teismui už pagrobimą vie
tos bankieriaus Bremer, prisi
pažino prie kaltės ir liko pa
smerktas kalėjiman iki gyvos 
galvos.

Campbell veikė išvien su Al- 
yin Karpiu, kuris irgi liko su
imtas ir laukia teismo.

SOUTH BEND, Ind., geg 
13.— Mrs. Agnės Verash, 49 
m., motina 4 vaikų, liko nuteiš 
ta nuo 1 iki 10 metų kalėj r- 
man už pardavimą 34 vogtų 
vištų.

VILNIUS, geg. 13. —Su di
delėmis iškilmėmis, kuriose da
lyvavo ir prezidentas Moscicki, 
vakar Rasos kapinėse liko pa
laidota maršalo Juozo Pilsuds
kio širdis. Ji tapo padėta prie 
jo motinos kojų, kaip to prašė 
pats Pilsudskis. Kad išpildyti tą 
Pilsudskio pageidavimą, jo mo
tinos kūnas turėjo būti.atvež
tas iš Lietuvos, kur jis buvo 
palaidotas jos dvaro kapinyne.

WASHINGTON, geg. 13. - 
Buto pirmin. Byrns šiandie per* 
skaitė kongresui Amerikos 
Darbo Federacijos prezidento 
William Green laišką, kuriame 
išreiškiamas griežtas organizuo
tų darbininkų pasipriešinimas 
pinigų infliacijai, taipjau Fra 
zier-Lemke farmų morgičių re-- 
finansavimo biliui, kuris tą pi
nigų infliaciją praveda.

McALISTER, Okla., geg. 13. 
—Valstijos kalėjimo kaliniai su
ruošė masinį pabėgimą, laiko 
kurio kalėjimo foremanas ir ka
linys liko nušauti ir aštuoni ki
ti kaliniai sužeisti. Bet 21 kali
niui pasisekė pabėgti.

Tečiaus greitai šeši pabėgu
sių liko sugauti, o likusieji pa
sislėpė pagrobę ir vieną kalė
jimo sargų. Vienas sargas irgi 
liko sužeistas.

Kaliniai pabėgo kalėjimo tro 
k u ir dviem kely pastvertais a u 
tomobiliais. / •

Generalinis streikas 
Paraguay

RYMAS, geg. 13 
minguose valdžios rateliuose pa
reikšti, kad tik Mussolini pa
siliks tautų sąjungoje tik tuo 
atveju, jei iš jos bus pašalinta 
Ethiopija, kaipo jau nebegy
vuojanti valstybė.

Italijos delegacijos pasitrau* 
kimas iš tautų sąjungos tary
bos posėdžio reiškiąs, bent lai? 
kinai, Italijos pasitraukimą iš 
Europos politikos.

Jeigu sąjunga ir toliau pri
pažins Ethiopiją, kurią Italija 
aneksavo, tai Italija visai pa
sitrauksianti iš tautų sąjungos.

Patvirtinimui savo pareiški 
mo, kad Italija ginklų gins nau- 
jai užkariautąją teritoriją, Mus
solini jau pradėjo steigti stip
rią hydroplanų bazę Tsana eže
re, į kur bus sugabenti didieji 
Italijos hydroplanai, galintys 
skristi 2,400 mylių su 1,400 
bombų.

NEW YORK, geg. 13.—Apie 
200 Columbia universiteto stu
dentų atėjo prie universiteto 
prezidento Butler namų ir su
ruošė demonstraciją, protes
tuodami prieš Coumbia univer
siteto sutikimą pasiųsti delega 
ciją į Vokietijos Heidelberg uni
versiteto 550 metų sukaktuvių 
apvaikščiojimą. ;

Infliaci j os Bilius 
Atmestas

CHICAGO.— Vakar teisėjas 
Gprman nau ją jame saugumo 
teisme nuteisė įvairiam laikui 
kalėjiman 9 neatsargius t___
įsigėrusius automobilistus.

4 žmogvagiai mirė 
mirtimi, du liko nu-

PĄNEVĖŽYS.— Apie vidurį 
bal. mėn. netoli nuo Panevėžio 
kilo didelis gaisras Pučekų kai
me. Nors kaimas praėjusiais 
metais ir buvo išskirstytas į 
vienkiemius, bet jo gyventojai 
trobesių dar nebuvo spėję iš
kelti. Iš dūmtraukio užsidegus 
Onos Janušonienės gyvenamam 
namui, ugnis greit persimetė į 
viso kaimo šiaudinių bakužių 
tankumynę. Vėjui padedant, per 
kelias valandas sudegė penkių 
ūkininkų 14 pastatų su juose 
buvusiu inventorium. Kaime ki» 
lo panika; įsisiūbavusiai ugniai 
nebuvo jokių priemonių užkirsti 
kelią.

Paviršutiniu apskaičiavimu 
padaryta per 10,000 litų nuosto
lių. Visų turtas nebuvo apdraus 
tas. Toks gaisro užklupimafc 
paliko ūkininkus kritiškoj pa1 
dėty, nors gyvenimas ir šiaip 
nebuvo pavydėtinas.

SPRINGFIELD, III., geg. 13. 
James Edwards, 34 m., Green- 
view ūkininkas, liko gal mirti
nai sužeistas, kai jis su trak
torių nuvažiavo nuo tilto ir nu
krito į Pike upelį. Upelis yra 
negilus, bet traktorius laikė j 
prispaudęs. Tečiaus jo žmona 
palaikė1.jo galvą virš vandens 
iki atėjo pagelba ir jį išliuo- 
savo.

KAUNAS, bal. 24.— Vakar 
Kauno apylinkės teismas jau 
septintą kartą sprendė ats. 
“Vairo” redaktoriaus kun. Ta
mošaičio bylą, kurią savo skun 
du iškėlė ats, pulk. Birontas. 
Kaip žinoma, byla iškelta dėl 
Andrašiuno recenzijos, kuria 
buvo “Vaire” recenzuojama Bi- 
ronto knyga “Bermontininkams 
Lietuvą užpludus”. Toje rezen 
zijoje neigiama prasme buvo 
paliestas p. Bironto asmuo, tais 
laikais jam esant Šiaulių ko
mendantu.

Bironto įgaliotiniu buvo adv. 
Skipitis, kun. Tamošaičio ir An 
drašiuno (ir jis buvo kaltina
mas) adv. D. Nargelavičius.

šalių ginčai tęsėsi porą va
landų. Teismas kun. Tamošaiti 
ir Andrašiuną išteisino.

BUENOS AIRES, geg. 13.- 
ParagUay naujoji fašistinė vai 
džia, vienintelė 
,kpjeK ..Susidūrė - 
streiku, kurį 
skelbė 
mą ir 
vadų.

i veik visas 
kaimas

SAN JUAN, Puerto Rico^ 
geg. 13.—Dvi milicijos kuopos 
liko sumobilizuotos kovai su 
streikuojančiais mokiniais, ku
rie uždarė visas mokyklas ii 
suruošė triukšmingas demon
stracijas už Puerto Rico nepri
klausomybę nuo Jungt. Valsti*

Tai išbandymas jėgų darbi
ninkų kovoj su karininkais, ku1 
rie pasigrobė valdžią.

Streikas yra ramus.

WASHINGTON, geg. 13. — 
Administracijai padarius didelį 
spaudimą, atstovų butas pakei
tė savo nusistatymą ir šiandie 
atmetė infliacinį Frazier-Lemke 
farmų morgičių finansavimo bi- 
lių, kuris taikė išleisti $3,000,- 
000 niekuo neparemtų pinigų.

Bilius liko atmestas 235 bal
sais prieš 142, nors pirmiau 
tas pats atstovų butas buvo pa 
rodęs didelio tam biliui palan
kumo.

Administracija padėjo visas 
pastangas tą bilių atmesti, nes 
prezidentas nenorėjo parodyt* 
savo nusistatymą tą bilių vetuo
damas prieš rinkimus, nes tam 
biliui plačiai pritaria ūkininkai, 
kurie žiuri tik savo asmeniškos, 
o ne visos šalies naudos.

CHICAGO.—40 teisėjų Cir
cuit ir Superior teismo nutarė 
pasitraukti iš Chicagos Bar 
Assn. Jie padarė tai todėl, kad 
daugelis teisėjų nusikalto prieš 
draugijos taisykles, draudžian
čias 
nėse 
tuos

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; maža permaina tem 
peraturoje.

Vakar 12 vai. dieną tempe 
ratura Chicago j e buvo 49°.

Saulė teka 
8:01.

CHARKOV, Ukrainoj, geg. 
13.—-Vakar čia pasimirė prof. 
Vladimir G. Bogoraz, visame 
Pasaulyje paskilbęs etnografas, 
is buvo 71 metų amžiaus. Jis 

ypač paskilbo šiaurinių tautų 
studijomis, kurias pradėjo stu
dijuoti 
berijo j

DENVER, Colo., geg. 13. — 
Martin Hillman, 25 m., buvo f»a 
daryta nepaprasta operacija. 
Daktarai prapjovė krutinę, pri 
ėjo prie širdies ir nupiovė ant 
širdies augusį tumorą. Ligonis jojo bazėj 
pasveiksiąs

KAUNAS.—Iš pradžios mo
kslo departamento statistikos 
davinių aiškėja, kad šių metų 
pradžioje Didž. Lietuvoje buvo 
2.308 pradžios mokyklos ir 4.648 
komplektai. Palyginus šį skai
čių su užpereitų metų davi
niais, per 1935 m. mokyklų 
skaičius padidėjo 7 mokyklomis 
ir 171 komplektu. Miestuose 
buvo 307 -mokyklos ir 1.227 
komp., kaimuose ir miesteliuo
se— 2.001 mokykla ir 3.421 
komplektas. Iš apskričių, kaip 
didžiąusias, daugiausia mokyklų 
<240) ir komplektų (449) turi 
Šiaulių apskr.

Dėstomosios kalbos atžvilgiu, 
mokyklų ir komplektų buvo: lie
tuviškų 2.144 mokyklos ir 4.266 
komplektai, žydiškų 
ir 286 kompE, vokiškų — 11 
mok ir 22 kompl., lenkiškų —15 
mok. ir 20 kompl., latviškų—13 
mok. ir 17 kompl., rusiškų — 
3 mok. ir 9 kompl. ir mišrių— 
14 mok. ir 28 kompl. Mišriose 
mokyklose dėstoma 
lose (10 kompl.) • 
ir rusiškai, 4 mokyklose (10 
kompl.)—lietuviškai ir vokiškai. 
3 mokyklose (7 kompl.) 
viškai ir lenkiškai ir 1 mok. (1 
kompl.—lietuviškai ir latviškai
Jhrirtimo ministerija laikė 168 

pradžios mokyklas ir 369 kom- 
piėkttfš,~ savivaldybės — 
mokyklas ir 4.142 kompl 
ganizacijos su švietimo ministe 
rijos pašalpa—28 mokyklas ii 
57 kompl. ir organizacijos be 
švietimo ministerijos pašalpos 
—47 mokyklas ir 80 kompl.
Pradžios mokyklų ketverių me 
tų kurso buvo 2.122 ir šešių — 
186 mokyklos, šešių metų kur 
so mokyklų dėstomosios kalbos 
atžvilgiu ’buvo: lietuviškų — 
174 mok., žydiškų—7 mokyk
los, latviškų—2 mokyklos ir ru
siškų—1 mokykla.

Šių metų pradžioje teko vi
dutiniškai 1.017 gyventojų vie 
na pradžios mokykla ir 505 gy 
ventoj ams vienas mokyklos 
komplektas. Tankiausias mo
kyklų tinkals yra Seinų apskri
tyje 404 gyventojams tenka 
vienas komplektas ir rečiausias 
šakių apskr.—559 gyventojams 
vienas komplektas.

SAN JUAN, Puerto Rico, geg. , 
13.— Paskilbęs triukšmavimu 
lenkas kongresmanas Marion 
Zioncheck iš Seattle, Wąph.» ju
kelė nemažai triukšmo ir čia* 
į kur Jis -atvyko su, žmona. Jeis^ 
ti “medaus mėnesį”.

Pasiskolinęs iš bankieriaus 
Carrion automobilį abu su žmo
na išvyko žuvauti. Pasisamdė 
ir negrą žveją, kuris irgi mė
go išsigerti. Abu tiek nųsivai4 
šino, kad negras nebegalėjo ant 
kojų pastovėti. Įstūmęs negrą 
į automobilį kongresmanas iš
važiavo į savo hofelį. Bet kely 
įvažiavo į troką ir turėjo atsi
skaityti už padarytus nuogto-, 
liūs. Butų buvęs ir areštuo
tas, bet nuo arešto išsisukė tei 
sindamasis kongresmano nelie
čiamybe. Tik parvažiavęs į ho 
telį atsiminė automobily gulin
tį negrą ir išvežė jį atgal į pa
jūrį. čia privažiavęs prie pir
mų namų ėmė baladotis, norė
damas ten palikti negrą, nors 
savininkas užsigynė visai nepa- 
žystąs žvejo ir užtrenkė duris. 
Kongresmanas užpykęs automo
biliu įvažiavo į uždarytus var
tus ir juos išlaužė. Namo sa
vininkas atėjo su ginklu ir iš
šaukė kongresmaną dvikovon.

Kongresmanas greitai spruko 
namo, bet kely pritruko gaso- 
lino, o pinigų nebeturėjo. Teko 
pasinaudoti bankieriaus kreditu. 
Sugryžęs į kotelį ėmė šauktis 
marinų apsaugąs, nes buk jo 
gyvastis esanti pavojuje. Bet 
marinų nesulaukė. Marinų virši
ninkai bandė susižinoti su gu
bernatorium, bet kadangi jau 
buvo toli 4 po vidurnakčio, tai 
gubernatoriaus neprisišaukė. 
Anksti rytą gubernatorių šau
kė pats Zioncheck, bet irgi ne
prišaukė.

Vėliau jis pradėjo kokosinius 
riešutus per langą mėtyti j 
praeivius, bet hotelio prižiūrė
tojai įprašė visų nepaisyti dar 
neišsipagiriojusio Amerikos kon
gresmano.;

Šokėja laike šokio 
padegė kliubą; 4 

žmonės žuvo

Artūro Toscanini, garsiausias pasaulio di 
rigentas. Per Į vienuoliką metų jis dirigavo New York Phil 
hąrmonic simfonijos orkestrui. Dabar jis pasitraukia iš diri 
gento vietos iii vyksta į Milaną, Italiją.

ALTON, II 
bert Wadlaw 
išaugo į 8 
ną, išrodo, 
vasario 22 
augo, o ir 
sikeitė. Jis 
rų. Jis dabar

geg. lo.—ko- 
18 metų, kuris 

pėdų 4 colių milži- 
sųstoja augęs. Nuo 
d. jis jau nebepa- 
jo svarumas nepa- 
gi sveria 390 sva- 

lanko Shurtleft 
kolegiją, kur mokinasi teisių.

Reikalauja pašalinti iš tautų 
• sąjungos Ethiopiją, kitaip

Italija tautų sąjųngon nebe 
sugryšianti

BRUSH, Colo., geg. 13. —Dd 
high school mokiniai liko vie
toj užmušti jų automobiliui į 
Važiavus ir telegrafo stulpą. An 
tomobilius sudegė.

SAN FRANCISCO, CaL, geg. 
13.—Keturi žmonės -šuvo^.gais
re ir panikoj vietos naktiniame 
kliube. Gaisras gi kilo šokė
jai, kuri šoko su ugnimi, nety
čiomis padegus dekoracijas.

Tarp žuvusių yra ir dvi mo 
terys, viena jų drabužių prižiū
rėtoja, kurią sumindžiojo pani 
kos apimta minia, kuri grūdosi 
per siauras duris.

Devyni žmonės liko sužeisti.
Apie 50, žmonių buvo Sham

rock kliube. šokėja Peggy 
Blossoms šokdama su ugnimis 
abiejose rankose, koją užgavo 
ugnį, kuri nulėkė į. palubį , ir 
uždegė dekoracijas. Greitai lie
psna persimetė į visą kliubą ir 
iššaukė didžiausią paniką. Vie
ną šokėją išgelbėjo •ugniagesiai, 
o orkestro nariai rasti sulindę 
į ledaunę ir gerokai pritroškę 
nuo durnų.

Kaltinama, kad kliubas buvo 
netikusiai įrengtas, be jokios 
apsaugos. Tai buvo tikri slas
tai gaisro užkluptiems žmo
nėms.

Italija grūmoja visai 
pasitraukti iš tautų 

sąjungos

Teisėjai pasitrauks 
iŠ advokatų drau

gijos

Milžinas sustojo 
augęs

WASHINGT6N, geg. 13. — 
Federaliniai agentai • paskelbė, 
kad nuo priėmimo taip vadina
mo Lindbergho įstatymo, pave^ 
dančio federaliniams teismams 
žmogvagystes, kur auka buvo 
išvežtas į kitą valstiją ir smerk
ti žmogvagius net? mirtimi, jau 
146 žmonės liko nuteisti už 63 
žmogvagystes,

17 tų žmogvagių liko pa
smerkta mirčiai, o 29 susilaukė 
kalėjimo iki gyvos galvos.

Be to 
naturale 
linčiuoti, du patys nusižudė, 4 
liko užmušti gangsterių ir 5 
liko užmušti federalinių agen
tų. Dar 20 yra areštuotų ii 

arba I jie laukia teismo.
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Prince Farouk
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Kunigaikštis Farouk, miru
sio Egipto karaliaus Fuad I sū
nūs. Farouk yra tik 16 metų 
amžiaus, tad kol jis sulauks 21 
metų kraštą valdys regentas.
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Lietuvių Vaizbos Ęuto 
parengimas

Balandžio 28 d. Lietuvių 
Vaizbos Butas surengė labai 
gražų vakarų. Vyriausias to 
vakaro tikslas buvo pagerbti 
tuos artistus ir artistes, kurie 
dalyvavo rądio programose. 
Mat, per visą žiemą Vaizbos 
Butas per radio transliavo lie
tuviškas progrąmąs. Tokių pro
gramų iš stoties W«ĮAX buvo 
duota dvidešimt dvi. Lietuvių 
programos buvo transliuojamos 
sekmadieniais.

Reikia tiesą' sakyti, jog kai- 
kada programos, pękąžkąip ge
rai skambėdavo. Vadinasi, bu
vo trukumų- 3et vis dėlto Vaiz
bos Butas užsitarnaują kredito, 
kad jis pusėtinai pasidarbavo. 
Ypač sunki našta teko nešti 
kai kuriems to buto nariams.

Prikišti trukumus, supranta
ma, gana lepgva. Tačiau kiek
vienas turi atsiminti tą faktą, 
jog mes lietuviai turime savo 
tarpe profesionališkų artistų ir

NEATSINEšKIT
LENGVAI Į

UŽKIETĖJIMU

Menka Sveikatą Gali 
Būt To Pasekme

Daugelis žmonių mažai kreipia 
domės f užkietėjimą*) vidurių. 
Nors dėl jo daug kas jaučiasi nes
magiai, turi galvos skaudėjimą ir 
stoką apetito. Jeigu užkietėjimas 
užsisenėja, dėl jo. susilpnės jūsų at
sparumas, ir todėl jus lengviau ga-' 
lite gauti kokią nors rimtą ligą.

Paprastas užkietėjimas*) tankiui 
išsivysto kai jus valgote yinaistą, 
kuriame yra mažai minkštaųs mais
to ‘bulk”. Jūsų systemą negauna* pa-, 
kankamai vidujines mankštos. Ant 
laimės jus šiandien galite 
puikų ir veiklų “bulk”, kuris padaro
mas per Kellogg ir vadinasi 
BRAN.

Kūne, tas “bulk” kuris yra 
BRAN sugeria drėgnumą ir 
formuoja j minkštą masę, kuri švel
niai išvalo systemą. šis natūralūs 
liuosųojantis maistas taipgi duodą 
jums vitaminą B ir geležies.

Paduokit ALL-BRAN kaipo cereal 
su pienu arba grietine, ’ arba keplrit 
su muffins, duona ir tt. Du šaukštai 
j dieną pakankamai. Užsisenėju- 
siuose atsitikimuose valgykit ALL- 
BRAN tankiau. Jeigu nepagelbės, 
pasitarkit su savo gydytojum.

ALI^BRAN 1 
Kellogg Company 
jiuosuojantis maistas nuo užkietėji
mo*). Parduodamas visose groser- 
nčse. Padaromas per Ęellogg, Battle 
Creek, Miehigan.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtiną, “bull$” valgiuose

gauti

ALL-

susi-

garantuojamas per 
ny kaipo veikius

— "11 1111 ——<
LOTU SAVININKU 

ATIDAI!
Budavokit Dabar!

Mes finansąosįm ir pabudavo- 
sim ant jusu išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jusi) 
šeimynos.

Be Į mokėjimų!
F. M. A. Insurance Čompany 

Paskolos. Finansuojam sulig su ju
su įplaukomis. Lengvu? nunešimai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 Nq. La Šalie StM

. Tel. STATE 7092
Atsakomingi namu statytojai 

nup 1916 — šimtai užganėdintu 
kostumeriu. -* ‘,

Atdara iki 8 vai, vakare.
____ 4

' * • ’ ▼ -r-—

Generalis
Kontraktorius

* ' ■ -♦ ■ **

Ištaiso krautuvių frontus, porėtus, 
stato garažus, mūrinius arba jne-. 
dinius, pakelia stubas, cementuo-

ąrtįsčių (čia kalbu apię Cleve- 
Mda WwAią),.. Neturime pa- 
ąižy^iuajų dąįlaą&kų, kurie 
•galėtų sužavėti tūkstančius 
žmonių.- Radio programų daly
viai vyriausia buvo darbo žmo-' 
nes, kurie mėgstą muziką, mel
sta menų. Aišku, jog iš jų nėr 
galimą reikalauti, kad jie galė
tų susilyginti su Hoilywood 
žvaigždėmis. Toks reikalavimas 
bųtų neišmintingas. 

, *. • . .Tk » t r f ’

Parengįiąę dalyvavo ir tie, 
kurie vienokiu ą.r kitokiu būdų 
prisidėjo prie pvogrąmų pąlai- 

ir vėmė rą$o, pjrogvą-

Vakarėlio dalyviams buvo 
duodami užkandžiai, kuriuos 
parūpino kai kurie buto nariai. 
Būtent, Brazauskas, Blaškevi- 
čius, ObeĖenįs ir kiti.

Vakarėlio, metu pąąiškęjo, 
kąd įlitąa. turi dąųg gerų ąą, 
^ąąymų, kuriuos tęųmppję 
Ateityje bąndys įvykinti. Visi 
bižąięrįąi yrą kvįęčiąmi buto 
nariais tapti,. Juo. orgąnizaęįja 
bus didesni, juo daugiau ji ga- 
lęą veikti-. Be /to, biznieriams 
svarbu butui priklausyti jąU 
vien vienybės sumetimais, šiaip 
ar taip, o biznięriąi visgi turi 
gerus kaimyniškus santykius 
tarpusavyje palaikyti.

Beje, bus pravartu paminėti 
kad trys buto nariai turės biz
nius parodoje, kuri birželio 27 
d. atsidarys paežeryje ir tęsis 
per tris mėnesius,, ęrazaųskąs 
ir Blaškevičius laikys alų jr 
degtinę lietuviškame kaimely^ 
j e, o Obelįęmą. donąęus su ka
va. Lietuviai, kurie lankys pa
rodą, nęprivalo aplenkti “lietu- 
viŠkb kaimėli6v. Juo labiau, 
kad 'visi trys suminėti bi?nię; 
riai visuomet remia lietuvių 
ręikahis. . į/

Grįžtant prie buto veiklas 
tenka . pažymėti, r kad kitą ?ž.|e- 
mos sezoną jis ir yr. -^ngiasi 
duoti lietuviškus radio pusva
landžius,

Kortavimo vakąras
Gegužės 2 d. Brazauskų na

muose Moterų ratelis buvo su
rengęs kortavimo vakarą. Dą- 
lyva’vo. gana gražus draugų bū
relis.

Moterų ratelis jąu yrą pąsi-> 
žymėjęs savo labdaringais dar
bais. Nors narių jis nedaug tu
ri, tačiau visos jam priklausant 
Čios narės yrą darbščios mote
rys, O kada visos vieningai dir
ba, itąį įij rezultatai geri.

Dailės choro vakaras
* , * \ - ■ f '»

Gegužęs 3 d. Ljefuyių salėję. 
Palies ęhoęąą surengę, yąkąrą, 
kurio programą susidėjo iš dąi- 
nų ir vąįdinim0-. 9ŪYQ Idvąi- 
dinta “Moderniško kaimo, mo- 

' teris”. Komediją 'vjąąį neblogą- 
Po vaidinimo prasidėjo šokiąi.

Dėl šilto oro žmonių nelabai 
daug tesusirinko. 

. - t rV »’**•• » - ■ . . . , • 4 *

Dešimt metų vedybinių 
gyvenimo minėjimas

Stella ir Antanas Praškeyi- 
Čiaj imnėj° vedybinio gyvenl- 
mo dešimt mętų sukaktį. Ta 

' proga namuose buvo surengtas 
bankietąs. pąlyyąvo ąrtimesni 
draugai ir gimines.

P-as Praškevičius yra sandą- 
1 riečių kuopos narys.* '

Nerimti priekaištai
. .* * • .1, i v ’

Kažkurie Dr. Vitkui prįkiŠą 
ir vienokių ir kitokių dalykų ir 
bando jį su visokiomis parti
jomis maišyti. Prikišama jam 
ir tai, kad jis mažai lietuviška
me judėjime veikia.

Tie visi priekaištai yrą be 
pagrindo ir nerimti. ' Dr. Vit
kus niekuomet neatsisako pa-:

ir Blaškevičius laikys alų ir

ja skiepus. ApskaitHavimas dykai.

WM. NOVAK
2417 S. Campbell Avė

Tel. LAFayeUe 701Į9 '

remti kokį svarbesnį reikalą. 
Gerą reikalą jis ir darbu ir au
ka paremia, 'štai šiomis dieno
mis L. K. Darželio komisija 
kreipėsi j jį kad prisidėtų prie 
Birutės fontano įrengimo Ue-

sid§į<x ąu itįlįl stambią ąųįį/ 
tai pir^aą 7

Kada bus kuką reikalas, Dr 
Vitkus rr vef prisidės.

Gegužės 1 i.v 2 dd- Qleveląn 
dą aplanke neseniai iš Lietuvos 
atvykę Dr. J. Leimonas ir ady. 
J. B. Laiicka. Jų priėjimu rų< 
pinosi Vyčių 25. kuopa.

reiigtos pokalbes, o šeštąd^ 
nį—Abu pąreųgiinąi 
įvyko Lietuvių svetainėje.

,.D ,. (■ ... ' •' -‘v . -

iš pr. teąMsi&sb
vę^įs -

Dy. Vmc^ Ęųdirkos draugija 
buvę nutarusi ąmengti š,ęimy- 
nišką vien tik sąvo ną- 
riaiys. nuo to ąUmąny- 
mo teku atsisakyti, nes: tokiam 
parengimui ąęgąlejo parinkti 
tinkamos dįenoą. *. .

NĮųtąrtą rugpiučk) 2 d. reng
ti piknikas Mąčiuto. Pik
niką visas pelnąs skiriamas 
įsigiįiiiiųi Dr. Kudirkos bįuąt®» 
kuris tais pastatytas lietuvių 
daržeįyįę, <

Kurie gegužį 2 ęj. nesųmo- gąųti-. Visgi įdomų, kokiu bu- 
r;' __... ■ ■■ —
baudą bąmokė^ą.

tam tikrus kvotimus išlaikyti. ^Laidotuvių Dįręktomil 
Vadinasi, turės įrodyti, ^a<įmo-1;TTT™r------------- —
ka tįnkamai troką valdytį. Į1

Tie, kurie be specialaus lei
dimo važines trekais,* bus areš-Į 
tuojąmi ir baudžiami. Todėl f 
;rokų draiveriams pravartu f
tuoj užsiregistruoti ir gauti į
leidiųius,-kąd paskui nereikėtų] 
nemalpnųmų turėti.

~ Jųnas Jarus.

k?jo mokesčių,, tai įįąms tęks <įįų jie bM

. v nedrįsta 7 AKRON, Ohio. — Firestone
*TįKę ąndi ’ Goodęįęb Tirę kom
panijos praneša, kad netrukus 
darbininkams . algos businčios 
pakeltos nuo penkių įki dešim
ties nuošimčių. /Tatai palies 
2į0,0$(į dąrbinįpkų. Tačiau tuo 
pačiu laiku pakils ir gurfrinių 
:dir.bi.iyų kW?& TW> penkių iki 
trylikos ųiiošimčių. Tokiu* budu 
pą^ęlimas. dąrbininkąms 'algų 
kompanijoms išeis į naudą, — 
jų pelnas padjd^,

Pasirašė sutartį
Carey Maciūne Co. pasirašė 

sutartį su mašinistų unija. Tą 
(sutartis nustato 40 valandų 
darbo savaitę. Už viršlaikį dar
bininkai gaus pusantro kartę 
ididesnį atlyginimą.
i Naujoji sutartis ir kitais at
žvilgiais darbininkams yrą 
šiek tiek palankesnė nekaip se
noji.

Italai triųkšmąvp .
» 1 >

Kai laikraščiai pranešė, kad 
Italijos armijos galutinai su 
triuškino etiopus ir užėmė jų 
sostinę, tai vietos italai, sukė
lė. didžiausį triukšmą. Jų gy
venamoje kolonijoje (Mayfield 
•Rd.) pasigirdo varpų skambi
nimas. Gatvėse italai rėkė vi
sokiausiais balsais. Biznieriai 
uždare krautuves ir drauge sų 
visais maršavo gatvėmis. Vie
ni kitus sveikino su karo lai
mėjimu. O saliunai toje apy
linkėje buvo tiek prisikimšę, 
jog ir į vidų nebuvo galima 

buvo laikomos 
žuvusius karei-

' ' < t ’ ■ ' i

, Kai kurie vietos sandariečiai !' 
jau pradeda pnpažmti, kad 
merįkoą Iję^ųvĮų kongresas yęą 
reikalingas. Tačiau jie vis dar* 
nedrįsta viešai pasisakyti ir 
prie to. k<mgteso prisėdėti. Ma
tyti, bijosi nusikalsti “auks- 
^ausįam bokštu kurio. prier 
glaudau jie tupį.

j' PagalvokM W kon" 
grew ' mainęs, —

Plėsite, prisieti,
1 ..i'‘ii •'■■■■ si- ■ »'.

mot

naujieme-

“Naujienų” ir “Keleivio” 
skąįtytęįąms prą’vąriu bų|ų ąV 
kreįptį dėrnesį į Aį 'retąją: vą- 
saros inefu ręįkėtų mums sų- 
renįtį iš.vąžiavimą arba pikni
ką.'

ęięyęĮandįęčįaį, yęųngąįojy- 
nieęiąį ir akroniečiai bendrai 
susįtąyę galėtų surengti pato
gioje vietoje grąžų išvačiavięąą. 
Vięfų galimą ąurasti tokią, kad 
ji visiems butų tinkama.

Teks tų laikraščių skaitytojų 
suvažiavimas butų (tikrai nau
dingas. Mes turėtumėme pro
gos su savo kaimynais sueiti į 
artimesnes pažines.

Pavyzdžiui, musų kolonijoje 
tuos laikraščius gana
didelis būrys žmonių. Tas pąt 
yra ir su kitomis kolonijomis. 
Tad- kodėl 
pažinti?4, , . *’ ’:-

$iais laikais/inųms itįn syąiv 
bų už.megs.ti glaudė,šniūfe “vyšiųs. 
Kąį k|įrię ele^ę^į -^^Igiąsi 
pąčan^ięsįęn^ kėUąpas.tbri-. T9“ 
dėl mums ir reikia yiepingiąu 
veiktį.

Prašąu tąd veikėjus įy skai
tytojus tuo. reikalų pąsisąkyti 
Jųjl greičiąų, įųQ gerįau. įeįįų 
pritariate mano iškeltam ąųr 

* manymui, tai praneškite man 
laiškais Šiuo adresu: 8813 
Eiųpire Ave.Ą Clęvęląnd, Qhįo. 
Su vietiniais, žinoma, bus "gali
mą ąsmęniškąi pąsitąyti.,

Smąr^Us lietus
į, ■ l -

Musų apylinkę buvo užklur 
pęs smarkus lietus. Lijo pey 
kelias dienas-. Gegužės 2' d. Žu
vo tikrą Hutis, — lijo nepapras
tai smarkiai ir gaudė perkur 
nąs. Kai kuriose gatvėse buyo 
tiek vandens, kad su automobir 

‘ , 't , ,,Į J. -i’ •'

lįais negalima buvo nė išvažiųo- 
ti.’ Žąibąi pądegė apie dešimtį 
namų. Temperatūra per trum
pą laiką nukrito, nuo 81 laips
nio iki 5fi. • ! t

Ęąi, kurie Pįliečiąi bUYQ pur
tinai suširupinę: jie bijojosi? 
kad neatsitiktų tai, kas atsitik 
ko Pittsburghe. Vadinasi, bijo
josi potvynio. ; !

Jąųųąe, Ųet^yįs,; M- Hkę 
ąęęšf uostąs. ,ųž" tai, kad jis vą- 
'žiii^osi

1MĮ. Z, yrą viąai pądorųs vy-x 
VUką^ ąįękų99i0f PWUyįe ne?- 
inųsikąl^. kartų
jię ^ųyę ‘‘^ąiįąų^h^ą^ o blor 
gi draugai pagundč palodyti 
sąvo drąsą; 1 "

Dęl to kvailo sųsi^ųųdymę 
dąbąr jam gal tęks ir ųuken- 

!tęti>' - • 4
Rengiąsi susituokti

Victor J. Ąųgust įš, Dayton 
ir Ėfeąbetb LųkAsąyągę (Lu- 
ikąsayičiųię)., 94fl Avė., 
paėmę įęidiįrįą susituokti.

Moose organiząęįjos

Moosę organizacijos aštuo
nioliktas skyrius gegužės 3 d. 

1 turėjo dideles iškįimęs: susyk 
priėmė net 6,00 naujų narių. 
<&£ gąl bųyb’ didžiausias nau- 
jų narių skaičiuj kokį tąs sky
rius šušyk yra ' priėmęs. Buvo 
pasakyta daug gražių kalbų, 
kurios lietė organizacijos rei
kalus. Qąlyyav&‘ir miesto mę- 
ras, kuris pasakė atitinkama 
kalbų.; '

Atsirado daugiau
Miesto 4ąr® biurąą paskel

bė, Kad' per ^reitįį mėnesį1 dar- 5 
baį Clevelapdė^'p^i^čj 9 dviem 
dešimtim nuošidičįų.

Darbais aprdpintį daugiausia 
buvo vos mokį^lAs 1 bąįg^ jąų- 
ni vyrukai ir • Visokie ąmątinin-, 

i j ■■ ,.r. ■ n 'f ■'kai. 1». ■'
Vadinasi, dąrlĮ)ininkąn^s, ku

rie yra sulaukę pusės ąmziąųs, 
sunku bėra bėt koks darbas

įsigrūsti. 
' Bažnyčiose 
pamaldos už 
vius.

Trobų šoferiams reikės 
’ registruotis

COLOIBUS, Ohįo. — Trokij 
draiveriams Qhįo valstijoje ne
reikėdavo ‘ speciališkai regis
truotis. Jie*1 naudojasi tokiomis 

' pat• privilegijomis/' kaip? ir viį 
ši automobilistai. Vadinąsį, rei
kėdavo jiems gauti leidimus, 
tai ir viskas.

Tačiau visai kitaip bus da
bar. Šiomis dienomis liko pri
imtas naująs įstatymas, kuris 
reikalauja, kad visi tyokų šo
feriai (draiveriai) butų specia
liai registruojami. Jie turės ir

Laidotuvių Direktoriai

Kariai Chįcagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Dlrektųrių Ągąęfaipįjofr 

pątarnayiw dieną ir naktį.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

Jiy'!1.!1.!.1 JI            r*   ", '! > f 

J. F. EUDEIKĮS
46Q5rQ7 S. Hermitage Aveųue Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, Ą447 S. Fairfield, Laf. 0727 

tACHAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

■ -■ 111 ■ 11 ." 1    < " l'1"1 Į1 1 ;\;».!!-»;-"i*»įip!Įįįi «■; ;n<iv . >.'■ - ; ']■ »įįr rį.   

S. c. LACRAVICZ
IUį St. TTei; Pullmąn 1270 ąrlį>a Canal 2515, 
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' ą F. MAŽEIKA
4S dh v 4* * v iii4\ ■ *• t* 'r 1— ■ 'S t ' '7T.- Phone Yards 1188

JUOZAPAS

" REPublic 8340 W
. • ir.* ffc w’ **< «' ' . ** . - -»«
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A.L.Davidonis, M.D:
4910 S. Miehigan Avė.

Tel. Kenwood 5187
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valąndai ryto

Sukolektavo per du 
milijonu dolerių

Gegužės 2, d. b.iiyą; paskutinė 
įĮięną limkeą^įanįą ąųihękętį .ųf 
puosąyyKes (namus): SiĮsigvųi 
(įįmas buvo neįmanomąs. Kąi 
kurieąis feko pąsę .diMios ir jK 
.^iaiį išiąukti, kpl jie sųmękėjo 
nrokęsčįus. Raštine buvo titidų- 
ryįą iki 8 vai. vakaro.

’ Iždininkes ĘoyĮe 'pareiškė, 
kad tą dienų mokesčiais buvo! 
surinkta per du milijonus do
lerių. Kadangi sufijrikfus pini-t 
gus j banką nebuvo galima nu- 

. v J • 1' • . v '1 -j\. . . ■ . » ■•

A. MASALSKIS
83ff7 Litąąniea ĄvęąiK> 1 , Phoue Boųlevąrd
■jt*."'1.'..'.1.. ”1 L1 ■* .■.■.■i’?  ............................ ■ 11

A. PETKUS
1410. So.lUljt 49th Cfturt Cicero Phone Cicero 2109, 

' i'.*. \ ■'.■.•■..■.i«-.'it-fc11-".-   .ii-rfeffri-.'-u 1 i - jh i.......... . v..

L R BADŽIUS
M8 We.rt iBta gtvee.t Phone Canal 6174

s.O,ąkupAS..' rSJ 3
Plione Moųroą ^77

L J. ZOLP
t.46th Stręet ' Phones Boulevard 5208-8418

4Į. fLg: hu^im. ĮĮ-ĮL J*- J , ,-n - ■_> L> ■

m Ąve.' , , fel. Rullinan 5703.
J.* / ... . S* * 7-. . ' . f.’ 4 „

šimt policmonų, 
rotušėje saugojo 
pirmadienio ryto. Žinoma, pini- 
gai:buvo — 
spintas

kurie miesto, 
pinigus iki

,Ąl>yOWĄĮ I 
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAI
Miesto ofisas—12^ N. Dęarlįrtra Si. 
Kamb. 1431-1434—Tęį Central 4411-2 
Namu ofisas-~3323 So. Halstėd St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
naeal sutartie..

i,. t . ' Š ■’ * , » ! -"I" . ’ ' ,1* ii“* i * I

TęlępK9no: ^oulevąrd 2800

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Re«. 6515 So. Rodtwell St 
TelęphonA: Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
, ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

Sgl S, Halsted St TeL Verda. W 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas^ %e»^0” 9U

3407 Lbwe Yards 2510

D?. V, Ą. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki I 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St 
. Tek Boulevard 1401

< . T>-1
■ f ' t i ' -■■■ '■ V . . S

Phone Canal 61»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
?201 Węst 22nd Streęt 
Valandos: nuo 1—S ir 7—8 

Seredomis Ir nedėl. pagal sutarti 
So*Tęlęfonąų R«pubU<? 78«3

- ->«■-    ■ -........... --------------- --- .

JOHN B. BORDENI
' lietuvis advokatas

2201 W. Cermak Roed (W, 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyėios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Repuke 9600«

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. WashingtOĮi St
Ri-om 737'

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tęl. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: Hyde Park 3395

Phone Bonlevard 7042

Dr. C. Z. Vewis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th ŠtreM

Valandos nuo 9 iki 3 vakaro. » ^šSedoj pagal sutarti.
..•«* . *.<• . . •■ /'t r-Ą'*•?

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645' SO. ASHLAND AVB. 
Ofiso vai-: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

1 vak. Nedelioj nasrai sutarimu Ofiso Tel.: Boulevard 7828^ 
įUmų

T—..... ,, .......... iiJ'Įgii1".1 . .......... t",!IHį

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUE
State 4690 Prospect 1012 L J^andos^nd? 2^-4'ir nuo
KĄJL & ZARĘTSKY

*u'"' yVrfbRNĖYS AT LAW I ■- ■ 1
6322 So; Węstern Avė., ’ f Riti Lietuviai Daktarai. 

Valandos: kasdien nuo 3:30: po piėt Irr
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki Tel. Boulevard 5914 Dieną įę Nakti 

6:00 vakare. Ofiso valandose nuo 2 iki 4. nuo 1
, 188 W. Raridolph St. iki ą^0. v. Nedči. nuo 10 iki 1$ n. m. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto ) Q
iki ?:00 po piet. I * -Ok* A^ląillkvllo

==S===5==?=!==== GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIU SPECIALISTAI 3335%,Wa.

Dr. A. J. Mąnikąs
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avė. 
Tek Virginia 1116 

Valandos: Ir—3; 7—-8:30 p. p. 
fice & residence 2519 W. 43rd St, 

Tel. Lafayette 3051 
VaĮandos: 9—10 rytą. 5—6 p,rut 

' • Kasdien,, išskyrus seredąs. 
šekm,adieni susitarus.

I VcUcUlUUB* AT-V> tDR. VAITUSH, OPT. Office & residence 2519 
' LIETUVIS ’ "

Optometrically Aldų Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esb priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-p 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaisę 
trumparegyste ir toliregyste. Priren-| 
gia teisingais akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sų 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. • Kreivos akys1 ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nekėlioj pųo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaisor 

mos be akinių. Kainos pigiąu 
Mcaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard ^589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis ' 
?■ Ištaiso/

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi

KITATAUČIAI
Dr. Herzmąn

Gerai lietuviams žinoma^ per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeri?.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan Si.

Valandos nuo 10—12 pieta ir * 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro,* 

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 0755 ar Central 7484

kampas Halsted St. 
Valandos nuo'10-4. nuo 6 iki 8 

JfledSliąmis uub 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-iW Įnirta’

LIETUVIAI
Gydytojai įr Dentistai
M-

Amerikos Lietuviu Daktarų
Draugijos Kariai.

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

2400 West Madiąen Street 
Vai. 1 ijd 8 po pietų. 6 iki 8 vak.Tel. Se«ley 7330 ~

tdefęąM BranHwfck
11 1 "! "I”.....  i|J5!!S.. 'Ji!1!1"""!..i"....... 'JI1 \

Ofiso Tel Boulevard 5918
Ret. TeJ. Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th Št

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki < 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai diana

Phone MIDWAY 2830.
■ "l'k.g’l’ff .. i*... . i' 11AI■ I'.Ni.iw.mi.. . I

Tęlefopąa Yarča 099|

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUOT ASHLANp

■ ' Ofiso valandos:* k 
Nuo 10 iki 12diena. 2 Ori 8 po piieta 
7 ikf 8 vai Nedil. nuo 1Q iki 12 

Rez. Telephoae PLAZA 2408
8 po piietn

Cor. of ?5th and Halsted Sts. 
‘Ofiio valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:8^ 

Uedfliomii pairai sutarti,

Ofiso Tek' Doręhester 5194 
ęez. Tel. Drezęl 91$L 

Dr. A. A. Roth 
chroniikti ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4. 7—9'vak vak. Neda

liomis Ir iventadianiais 10—11
j
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Laiškas Naujienoms Seno
Naujienų Skaitytojo

yra taip pat kviečiami gegužės 
d. konferencijoje daly vau-29 

ti.

“Gerbiamieji Naujieniečiąi:
Aš pastebėjau Naujienose, kad jus šį

met rengiate iškilmingą gegužinį pikniką 
sekmadienį, gegužės 24 dieną, Birutės 
Darže. x

Man ta žinia yra labai maloni. Aš kiek
vieną metą lankau Naujienų parengimus- 
piknikus ir koncertus. Ir tuose Naujienų 
parengimuose visuomet turiu didelio sma
gumo. Esu pastebėjęs, kad Naujienų pik
nikai visuomet yra rūpestingai ir gražiai 
surengti ir juose visuomet būna kas nors 
nauja.

Pastebėjau, jogei šiame Naujienų pik
nike dalyvaus PIRMI LIETUVIŲ SAKA
LAI. Kas tie Pirmi Lietuvių Sakalai, ne
žinau, bet spėju, kad tai bus kas nors nau
ja ir žingeidaus.

Mano visa šeimyna jau nerimauja ir 
laukia šio gražaus ir įspūdingo Nauijenų 
gegužinio pikniko. O ypač i mano vaikai 
nori pamatyti Pirmus Lietuvių Sakalus.

Be Sakalų, spėju, bus dar ir kitų neti
kėtų dalykų.

Taipgi noriu susitikti su savo visais 
senais draugais. Žinau, kad į Naujienų 
piknikus suvažiuoja visi mano draugai. 
Čia yra gera proga su jais susitikti, pasi
kalbėti ir smagiai laiką praleisti.

Linkėdamas Naujienoms geriausio 
pasisekimo, lieku su didžia pagarba,

-Senas Naujienų Skaitytojas.”

Detroito Draugijų Atstovų 
Komitetas ,

Pirm. Pr. Jočionis, 
rašt. J. Overaitis, 
ižd. J. Besasparis.

4 - ---------- -----------------------

So. Boston, Mass
Iškilmingas koncertas nukentė 
jusiems nuo potvynio Lietuvoj

So. Boston, Mass.

Kubilienė, Helena Trab
Dr. De-Blažio, pianistė V.

Koncertas įvyks sekmadieny, 
geg. 17 d., 2 vai. po pietų, gra 
žioj Mu'nicipal Hali, E. Broad 
way,

šį koncertą išpildys artistė 
Ona 
saas, 
Minkienė ir 70 asmenų simfo
nijos orkestras. Adv. Suzana 
Šalnienė kalbės; p. Stukas nu- 
fotagrafuos grupes ir atsilan
kiusias draugijas.

šitokis koncertas dar pirmu 
kartu bus duotas Bostono ir 
apylinkės lietuviams. Prašome 
visus būti laiku, nes jei vėliau 
ateisite, gali pritrukti sėdynių. 
Numatoma, kad daug žmonių 
dalyvaus.

Komitetas kviečia visų apy
linkių lietuvius būti šiame kon
certe ir paremti šį gražų tik
slą.

Rengimo Komitetas:
Dr. J. Pasakarnis, 
Art. Ona Kubilienė, 
Red. S. Michelsonas, 
Dr. J. Landžius-Seymour, 
Rev. B. F. Kubilius, 
S. Minkus,
J. Kerdiejus. \

Pasiuntė dar du au
tomobilistus šalto jon

NAUJIENOS, Chicago, M
n. ....... i i • n ■ , <n ■ n ........................... '■ ■ .......... 1 ......... ................................... ........................—

spell a greater season than 
tjiąt of the past. Let’s hope 
the chorus did not ręach it’S 
limįt with “Cavalleria Rusti- 
cana’*. / .

For anyone with thoughts of 
a great future for “Pirmyn”, 
Sunday’s program was a sight 
for sore eyes. Shy and self- 
conscious, būt brave, some new 
talents of the chorus came for- 
ward and made their initial 
musical bows before the guests 
They were Lil Stupar, Ann 
Benikaitis and T. Janulis.

A sextet . rendered a 
specialty number, b?th in 
Ęngjišh and Lithuanian, dedi- 
ęated to the Mothers that were 
present. The singers were Al
dona Grigonis, Ann Benik, Mil
da Baronas, Albina Trilik, Lil 
Stupar and Staš Rimkus.

If the new talents intend to 
embark on musical careers, and 
wę hope thėy do, may we wish 
them God’s speęd.

Of the “oldtjmers” the pro
gram inęludęd F. Pūkis, the 
M. C., Onuks Skever, Aldona 
Grigonis and J. Rųkštela. The 
sthr of the evening was Al
dona. Šhe sang -as she never 
sąng before, ahd, unless many 
of those present were wrong; 
she is bound to soon. outšhinė 
somę of the older singers witli 
a leąd in training on her. Since 
we believe today is the day, 
to Aldona a Happy Birthday.

, Having joined ,the “Pirmyn” 
Strollers for Saturday’s “appear
ance at the Stadium for the 
Hęrald and Examiner Dance 
Carnival, V. Beliajus and We- 
netta Grybas ręmained with 
the chorus one more day. To 
the program at the Club they 
contributed two novelty dances, 
one. Jewish, another Mexican.

[korespondencijos Į
Detroit, Mich

ATSIŠAUKIMAS

Detroito ir priemiesčių lietu
viai! Kaip daugeliui yra žino
ma, birželio mėnesyje įvyksta 
Jungtinių Valstijų lietuvių kon
gresas Clevelando mieste. To 
kongreso tikslas yra padėti Lie-

MALEVOS
Didžiausios malevų !S<>rbSjų ir distri- 
bu torių Įstaigos Chic^goje. s Standarti
nės rųšies malevų už'tiktai.

regullarSa kainos
7.000 gal. Sherwin Wllliam8 Trim Var- 
nišo.' iš Majeatic Radlo, kuria suban
krutavo. $2.75 vertSa 95C^
kaina
Narnama Maleva. Gloaa ar Fiat, Great 
Lakęs rųMes, kitur $2.25. $1.25
musų kaina --------------------
Montgomery-Ward certlfikuota maleva
Sand Kote finish, pirmiau Cf 
$3.20. dabar - ---- --------------
Juodas Screen Enamelis
Dabar galionas --------------------

Ir tūkstančiai kitų bafgenų.
Mes operuojam nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų labrikų. Pirkit tie
siog ir taupykltl

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO

1557 MILWAUKEE AVĖ.
6830 S. HATJ3TED ST.

2274 EIJSTON AVĖ. 
Telefonas: Armltage 1440.

tuvos liaudžiai nusikratyti fa
šistinės valdžios ir atsteigti ten 
demokratiją. Vadinasi, kongre 
sas pasisakys už tai, kad Lie 
tuvos žmonės turėtų teisę pa
tys išsirinkti tokią valdžią, ko
kia jiems geriausia tinka.

šešiolikos vietos draugijų ii 
kuopų atstovai jau turėjo sa
vo konferenciją ir užgyrė šau
kiamą kongresą. Mes žinome, 
kad yra dar organizacijų, ku
rios nesuspėjo prisiųsti savo 
atstovų. Todėl mes nuoširdžiai 
kviečiame rinkti atstovus į ki
tą draugijų atstovų konferen
ciją, kuri įvyks gegužės 29 d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių sve
tainėje. Jeigu organizacijos kar
tais nespės atstovų išrinkti, tai 
tegul valdybų nariai dalyvau
ja.

Atstovybė yra tokia: vienas 
atstovas nuo organizacijos ir 
vienas nuo 50 narių. Vadina
si, jeigu draugija turi apie šim
tą narių, tai ji gali rinkti du 
atstovus.

Dar du automobilistus teisė
jas Gorman pasiuntė šaltojon 
už neatsargų arba pergreitą 
važiavimą. Viso su šiais dviem 
bus jau 27’ automobilistai, ku
rie pateko, ^kalėjimam per sep
tynias dienas.

Sakoma, kad dėka šios bau
smės kalėjimu automobilistai 
pradėję atsargiau važiuoti. Mat, 
girdi, kai uždedama pinigine 
bausmė, tai daug automobilistų 
tik nusijuokia, bet kai susidu
ria su proga paragauti šalto
sios piragaičių, tai jau nebesi- 
juokią.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
SAMPELINĖ J
ELEKTRIKINĖ Q
LEDAUNĖ

VERTĖS $150

ROOSEVELT 
FURNITUREęo

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Pravartu jsitėmyti ir tiems 
atstovams, kurie dalyvavo pir
moje* konferencijoje: šiuo jie

Versatile people, these Pir- 
mynites. Frank Pūkis, other- 
wise known as “Audrey”, ads 
to the Jist of accomplishments 
that of an M. C.; Al Stupar 
on ten minutes’ notice masters 
the art of mixing intoxicants 
and turns out sours and bucks 
that don’t even send shivers 
down your spine; another fel- 
low outsmarts Chicago’s eagle- 
eyed -bluecaps and statė troop- 
ers and ridės around with lašt 
year’s auto platės, having them 
in orange and black, (“From 
Arkansaw I is, stfh”.) He’ll gel;
............... ............ .............. .............

ahead, this here lad. Probably 
turn out to be an income tax 
counselor, guąranteed to 
no loopholes. Maybe, a polįtb 
cįan or Corporation presideht 
Hardly a musiciąn.

» S » ‘ »
Johanų Strauss Sr., welį 

aware of dire fate in store for 
musicians, once said to Junįor, 
štili in his tęens:

“Son, do not a musiciąn be. 
For .a musicians money comeq 
and goes. When you’re young 
they likę you, būt when you’re 
old, right away they forgęt 
you. Old, forgotten, no money, 
a bad fix, you see? Son do not 
a musiciąn be.”

To which Jimior, replieęl:
“Father, I shall heedį thy 

warning. A socilitor, maybę ą 
\banker, that’s what 1’11 be.’’ 
Būt to himself he thought:

“Nuts to the bld man,” and 
proceeded to strum the fiddle 
behind the, at times literai, 'at 
times figųrative safety of his 
mother’s skirt. Intending to 
make a better job of haųdlin^ 
finances than did Strauss Srl, 
Strauss Jr. went to work for 
a bank and there for some 
time groomed himself for the 
task of making less eįusive the 
thalers that węre to come from 
his musical efforts.

v So prepared he started out 
cn a career that nearly out-? 
shone that of the Senior. “The 
Beautiful Blue Danube”, the 
latest vehiele of the chorus that 
has been sweeping audiences 
off their feet, is Junior’s out- 
standing composition.

Junior’s fame rose sky-high, 
Money came, būt it Went, too. 
In the end, inspite of his step^, 
to make the thalers stay put, 
and just as the old man Jiad 
predieted, when Junior found 
himself aging he was almost 
dead broke. ,. '

Pūkis and Stupar put their 
newly acquir<ed a'ccomplish- 
ments to wo£k at the Saddle 
and giriom < CĮųb, lašt, Sųndąy, 
where “Pirmyn” played hošt to 
Sponsors. . j ,

(A successfųj event it.was Rpd 
some 120 guests of hdnor, be- 
sides the cheų-us meiųberš and 
their friends, partėd beaming 
pleasure over a pleasant and 
enjoyable evening, We venture 
to sayj^ąt their tlįou^hts pic- 
tured /the chorus as a good 
bunch a kids- that appreciąte 
interest and a helping, hąrid 
extended to them in their ųn- 
dertakings/ ; :’

It will be a comfort for the 
heads of the chorus to knovv 
that when the next season rplls 
along, they will find the help- 
ing hand ready and prepared 
to procėed with plans that may,

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusi

PETERI PEN

1CJST

t > XV

In coming to the finale oi 
the evening we’rė tempted to 
go into su’perlatives, būt suf- 
fice it to say “The Beautiful 

a rousing 
“Pirmyn”

fice it to say 
Blue Danube” is 
number and that 
does it rousingly. 

» » « 
We next turn to

phęnses. Altho Georgie’s Ųand 
dominated the stage for the 
dancing, as an accompanist he 
foųnd a competitor in Mrs. 
Alicė Stephens. Šhe was be- 
hincĮ the piano for the major- 
ity of the singers, having play- 
ed a great part in the prepa- 
ration of the program.

Whęn we come to Charles 
Stephens, the director, we dis>- 
cover that he is nothing more 
būt so much gasoline.

\ •

Likening the chorus 
automobile one of the 
of the evening, mildly 
the influence of Stupar’s ęre- 
ations, menacingly demanded 
of us: “Būt what good is even 
a Packard without gasoline ? 
It won’t movė, it can’t go? ‘sno- 
good.” Then he proceeded to 
Jist the Sponsors as oil, funds 
as battery and officers of the 
chorus as water. And again 
leered at us:

“Būt even with oil and bat
tery and water, būt without 
gasoline, the car, he will not 
go! No! You know who gas
oline is who makes ‘Pirmyn’ 
go? Stephens! Yes sir, with 
gasoline car can go!”

•----- o-----
. Rehearsal, as usually, Fri- 

day at 8 at Neffas, 2345 So. 
Leavitt street. 7

Next appearance: 25th An- 
niversary, Lithuanian Nation
al Cemetery, May. 30.

The Silent Partner.

the Ste-

to an 
guests 
under

BARGAIN OUTLET 
Penktadienį!. 

TIKTAI!
IŠPARDAVIMAS 

prasideda 9 vai. ryto 
VIRŠ 

1000DRESIŲ 
Taip poniutės

< Atiduodame veik dykai

Ravons, 
Acetates. 
Novelties, 

Sferos rū
šies bovel- 

. t.:,nos, Eye- 
L lllets, prints 
L ir tt. Labai 

gražios pa
ti Ja vasariui ir 
S)J| vasarai. O- 

ri ginai ė s 
kainos iki 

W $2.98. , 
e Kataliogu
r kostumeriu 

s’i gražintos. 
Nėra tele- 

| fono nė Mail 
Orders 
Planas

• 1-ma
• 1-ma

** 2"ra
•• 2-ra
• 2-ra

• 1-ma dresč 
........... 49c 
dresė.... 99c 
dresė

dresė 
dresė 
dresė

$1.49
10c 

... 10c 

... 10c

500 PORŲ BATELIŲ
Originalės vertybės iki $2.95. 
Suardytos mieros, liet visos 

mieros krūvoj.

• 1-ma pora batelių 
$1.00—2-ra pora 

tiktai 25C z 

Ateikite 
anksti.

' Physical Therapy 
and Midwife 

6680 S. Westem 
: AvCh 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo pamilo 
se ar lisroninise, 
duodu massag® 
eleetrie treat- 
ment ir mąsme- 
tic : blankets ir tt 
Moterinm ir pijer-i 
erinoms Datari- 
raai dovanai. \

Ar Jus Sergate?
. : X-RAY 

EKZAMINACIJA
Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisinga Diagnozą 

' Ii- Tinkamą Gydymą.
Atsilankykit Šiandien, ir padarykit Plr- 
mų žingsni prie Atnaujinimo Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. .Tūkstančiai serga ir 
sirguliuoja dėl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatų. Ateikite ekzamina- 
cijai' Šiandien., ■

MĖŠLINES LIGOS
Be peilio, be deginimo, be skausmo mei
linėj ' Olcei-iai Kraujini tumeriai, Fissu- 
res, Fistulos, Pruritus! (Niežančlos Pi
lės) rFrostatltlS Ir visos MeSllnčs ligos 
pagydomos - musu Švelnia V A RIO U R 
Metodu.' -i ■

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas atrado, . kad ligos pas 
vyrus- vlrS 40 taiiklai paeina nuo suiri
mo Prostate gilės. Si gils sutinsta ir 
nebeveikia kaip* reikia, jei negydoma. 
DAUGELIS ligonių repo r tuo j a pa
gerinimų bevelk per vienų naktį. Kiti 
vėl sako, kad jie i savaitę laiko 'jautėsi 
10 mėtų jaunesniais.

. Ar jus sergate?

Votėmis
.Pagydyslme greit. Ir be skausmo.

NEGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

VARlCUR Metodas padarfi tūkstančius 
linksmais—KODftL NE JUS?

.• Mes nelmam nieko už ištyrimų Kraujo 
i ■' > Ir Slapumo
.OFISO VALANDOS: 9—8 kasdien. Ant

radieniais ir Penktadieniais tiktai 0 iki 
. 6,—Sęk.madieniais. —0 , iki 1 v. po piet.

VARICUR.
' .'. INSTITUTE ■’ ' •

64 West Randolph Street 
4-tog lubos Garrlck Theater BIdg.

A TVTM’YG! DEL GERO Ali UUO! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYM0UTH

PASIMATYKIT SV
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
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jie gražiai giedojo, jų maldą 
tikrai Dievs girdėjo. Džiau
giasi mano Petrikienė.

Petrikas tikras, žvejys, jis 
mažiau ^plepus ir nerimauja, 
kaip jo. moteris per 
plep.

—Tylėk, muter, kas 
kalb, tas daug grišy.^ 

I d '»41 a . !_*• ■

Ikyti, 
kad tikrai aš tokia nedėriSlė. f r\ r . »

Raminu Petrikienę, sakau, pe leidimo nusipirkti ir išsi- 
; kad aš esu geriausios apie ją| vežti tik 2Q0 litų, jei butų Lie- 
Inuoinonės. j

: —Je, tas mano vyrs sensta, I gina. <7 ‘ \
[jau jis nežilii ką plep. Žvejot | Lietuvoje išgyvenęs, o norėtų

;| atvažiuok vasarą, čia galėsi I išsivežti daugiau negu atsive

idėjinis pagrindas tvarkyti 
vidaus santykius ir santykius 
su užsieniais, gegužes' pirmo
ji yra laisvai švenčiama,” , 
O štai kokiais žodžiais tas 

L. Ž,” straipsnis baigiasi:
“Tik Platus, visapasau- 

Mnis. darbo žmonių soMdaru- 
mas, laisvės ir humaniškumo 
principus gyvendinant, tik 
kolektyviai organizuojamas 
saugumas reališkais pagrin
dais persitvarkiusios Tautų 

: Sąjungos, gali užtikrinti ir 
taiką* ir gerbūvį, ir visapu
sišką pažangą. Tik tada bus. 
išeita iš užburto karų rato 
ir pereitą į naują pozityvių- 

: ' jų vertybių ir žmonijos lai
mės kūrimo žemėje laikus.

MViehybėn už taiką ir lais
vę! Vienybei! prieš taikos ir 

' solidarumo ardytojus im
perializmą, nacionalizmą ir 
fašizmą!”
Gegužės 1 d., dėl tarptauti

nės darbininkų šventės, “L. Ži-- 
nios” neišėjo.

Tai ve kaip' Lietuvos, vai. 
liaudininkai žiuri į tarptautinį 

. darbininkų judėjimą. Musų 
sandariečiai, kurie sakosi esą 
vai. liaudininkų vienminčiai, 
galėtų iš jų pasimokinti.

<< • t..

sivežti tiek dolerių atgal kiek 
jis buvo įregistravęs muitini 
je į Lietuvą įvažiuodamas. Jei 
keleivis gryžta iš Lietuvos 15 
dienų nuo įvažiavimo tarpe, 

daugljatn jokio leidimo iš Lietuvos 
Banko nereikia. Išbuvęs Lietu- 

daug Ivoje ilgesnį laiką, turi pašinu 
pjnti leidimą. Jeigu keleivis iš 

—Nutilk tu seni, šitaip s a- Lietuvos išvažiuodamas norėtų 
na svetys gal pamkdyt, Lietuvos Banke nusipirkti sve

timos valiutos, tai jis galėtų

|Hryoje išgyvenęs bent 6 mene-
, Jei 6 menesių nebūtų

Ispanijos respublika turi naują prezidentą ir naują 
minisferių kabinetą. Prezidentu išrinktas dairiųjų res
publikonų vadas, Manuel Azana, o ministerių kabinetą 
sudarė tos pačios partijos žmogus ir artimas Azanos 
draugas, Casares Quiroga,

Taigi Ispanijos valdžios priešakyje stovi buržuazL 
niai radikalai, kurie laimėjo parlamento rinkimus, su
sidėję į “liaudies frontą” sų sociafistais ir komunistais*

Kai kurie žmonės po tų rinkimų sakė, kad dabar 
tai Ispanija jau nudardės j “bolševizmą” — įsteigs “so
vietus^, sukonfiskuos pasiturinčiųjų gyventojų turtus 
ir panaikins piliečių teises. Bet nieko panašaus tenai 
nesidaro.

Valdžia Ispanijoje sudaryta tokia, kuriai pritaria 
dauguma parlamento atstovų. Ta dauguma susideda iš 
kairiųjų partijų. Butų kvailystė, jeigu šitos partijos, 
kontroliuodamos parlamentą, pačios užsimanytų griau
ti parlamentinę santvarką*

Jeigu Ispanijos socialistai paklausytų komunistų ir, 
užuot rėmę Azana^uiroga vyriausybę, bandytų orga- 
nięupti sovietus, tai jič fct^|umtų nuo. savęs kairiuosius 
respublikonus (skaitlingiausiąją partiją parlamente) ir 
priverstų juos eiti su dešiniaisiais. Tai butų geriausias 
patarnavimas Ispanijos fašizmui ir klerikalizmui.

Ispanijos socialistai tos kvailystės daryti nenori. O 
komunistai vieni yra persilpni savo jėgomis įvykinti 
perversmą. Taigi ir komunistai remia radikalų vyriau
sybę. / j

Tokiu budu Ispanija šiandie turi pažangią, demo
kratinę valdžią* Nėra pamato* kodėl ji negalėtų praves
ti griežtą žemės reformą, apvalyti valstybę nuo klerika- 
liško šlamšto ir įsteigti darbo žmonėms rimtą socialinės 
apdraudos sistemą.

Tuomet Ispanija pasidarys viena pažangiausiųjų į 
šalių pasaulyje*

Apžvalga
BOLŠEVIKAI atsteigia 

KAZOKŲ PULKUS

Rusijos sovietų valdžią, pra
dėjusi gaivinti žmonyse patrio
tizmo jausmus* ėmė organizuo
ti ir kazokų pulkus, kurie se
niau buvo likviduoti, kaipo pa
sižymėję carizmo laikais reak
cijos įnagiai.. Karo komisaro 
Vorošilovo įsakymu, kaip pra
neša sovietų žinių agentūra 
“Tass”, 10-ji ir II-ji pėstinin
kų ir 4 ir 6 kavalerijos divizi
jos bus pavadintos: 10 Tereko 
Stavropolio ir 12 Kubanės ir 4 
Kubanės Tereko ir 6 Dono ka
zokų divizijomis.

šių metų rudenį visoms ka
zokų divizijoms įvedama spe
ciali uniforma. O kalniečių 
(“gorcy”) raitelių pulkai suda
rys atskirą kalniečių L Valeri
jos brigadą. <

vadai, su kurių pagelba velio
nis Pilsudskis buvo įsteigęs sa
vo diktatūrą Lenkijoje. Jie nu
sistatę prieš dabartinį kabinetą* 
nes jisai rengiasi išdalinti 4i 
milionus hektarų dvarų žemės 
sodžiaus bežemiams. Tai pra
džia didelės žemės reformos, 
kurios pasėkoje dvarai Lenki 
joje gali visai išnykti..

“Pulkininkai” mato šitą pa
vojų dvarponiams ir bando at 
gauti savo galią, bet jiems ne
siseka.

IR LIETUVOJE BUVO 
ŠVENČIAMA I-Jį 

GEGUŽĖS

“PULKININKAI” NORĖJO 
NUVERSTI LENKUOS 

VALDŽIĄ

Po kruvinų riaušių Lvove ir 
Krokuvoje lenkų “pulkininkų” 
grupė sumanė nuversti Koscial 
kovskio vyriausybę, kuri esan
ti perdaug liberališka ir nesu
gebanti palaikyti tvaiką.
. het “pulkininkų” žygis ne
pasisekė. Jų sumanymui pasi
priešino Lenkijos prezidentas 
Mo&cickis ir vyriausias kariuo
menės inspektorius Rydz-Šmįg-

“Pu-ikinįnkai? tai, daugiau 
šia iš dvarininkų kilę, legionų

“KATALIKIŠKA APŠVIETA”
». U. .1,1 . 'JK'II'RU

š’v. Juozapo, sąjungos leidžia
mas “Darbininkas’’, So. Bosto
ne, įdėjo neva žinią iš Pary
žiaus, kad Franci jos socialistai; 
norį įvesti “diktatūrą”. Jisai 
rašo, 'kad franeuzų kairiosios 
partijos “jau išrinko” socialis
tą Bhim’ą premjeru ir šis, “už
ėmęs Įtą vietą” pareikalavo sau 
diktatoriškų teisių. Tuo. tarpu 
visas pasaulis Žino, kad Franci, ( 
joje dar tebėra senoji valdžia. I 
ir kad jokios diktatūros sočia-1 
listai tenai neketina steigti.

Bet paklausykite paties “Dar
bininko”, Jisai rašo.:

Paryžius, Prancūzija. ' 
Kairieji laimėję rinkimus, iš
rinko premjeru soęiaUstą,, 
Leon Bium, kuris užėmęs , 
vietą tuojaus pareikalavęs 
diktatoriškų teisių.

“Leon Blurn, kalbėdamas- 
tarybos (kokios tarybos? — 
“N.” Red.) susirinkime, pa- ' 
reiškė, kad ‘kovoje, kuri yra 
priešais mus, būtinai reika
lingas vadas. Jo įsakymai tu- , 
ri būti jūsų kontrolėje, bet • 

i jis turi turėti pilną galią,’ 
Vadinasi, Blurn trokšta dik
tatūros. Kairieji* kurie turi 
daugumą, duos Blum’ui dik- 
tatoriškas; teises. Taigi gaili
mą tikėtis, kad ir Prancūzių 
joję demokratiją palaidos? 
kairieji socialistai ir komu-7 
ni'stai.” •
žinoma,' tai yra begėdiškas 

melas. Leon Blum kalbėjo- 
Franci jos socialįstų partijos ta
rybos suvažiavime, kuris buvo; 
specialiai sušauktas apsvarsty-j 
ti klausimą, ar socialistams ei-i 
ti į valdžią, ar ne (pirmiaušj 
jie atsisakydavo.), ir- jeigu eiti,; 
tai koks turi būti valdžios pro-, 
gramas. Suvažiavimas viehbalH 
šiai įgaliojo Blumą priimti re-! 
spublikos prezidento pasiūlymą 
sudaryti kabinėtą, jeigu prezi
dentas tai jam paves. Suvažia
vimas taip pat pritarė tam 
programui, kurį išdėstė Blum.

Apie diktatūrą tarybos suva
žiavime nebuvo nei kalbos. 
Priešingai, Franci jos spauda at
siliepė apie suvažiavimo tari
mus labai palankiai ir Blumo 
pareiškimai padarė tokį gerą 
įspūdį krašte, kad aprimo fi
nansinė panika, kuri buvo ki
lusį po rinkimų., M '

So. Bostono klerikalų orga-r 
,nas žoliaus parašė1 dar ve kokį 
melą:

‘^Socialistai ir komunistai 
palaiko kruviniausią diktatū
rą Rusijoje.”
O tuo tarpu kiekvienas laik

raščių skaitytojas žino, kad 
Rusijoje socialistai ne tik neda
lyvauja valkioję, bet ir nėra 
legališka partija. Rusijos socia
listai yra arba sugrusti į kalė-

rašo,

jis mažai gal, pinigo nėr. Na nusipirkti svetimos valiutos ir 
atvažiuok vasarą. Čia galėsi Įi^sivešti daugiau negu atsive 
gyvent. Aš duosiu gerų <mgu- tai jis turi gauti iš Lieto
rių ir tiktos kafės, ar meteli- V03 tam tikrą leidimą, 
nio tėjo gauši.

---Gerai gerai,—jau atsišveiJ Minėtas “Vyriausybės žinio- 
I kįndamas sekau Petrikienei. se” (°* paskelbtų taisyk
la.•_ —a’i.„i^„1iių 10 paragrafas taip skaito

si : i
“Muitinės valdininkai turi 

priminti, užsieniečiams kelei
viam#, kurie važiuoja į Lie 
tuvą arba važiatoja per Lie 
tuvą tranzitu, kad jie. gali 
vežamas užsienio mokama 
sias priemones muitinėje Įre 

| gistruoti.
Tam keleiviui, kuri# įva

žiuodamas į Lietuvą savo už
sienio mokamąsias priemones 
muitinėje įregistruoja* mui
tinė duoda, tam tikrą liudiji
mą, su nurodymu jame ,va 
liutos kiekio ir vagutes rų 
šių.. Be to, registruojamame 
mokėjimo įsakyme, čekyje, 
vekselyje ar vertybiniame 
popieryje muitinė deda tam 
tikrą registravimo ženklą.

Muitinės išduotas liudiji- 
naas turi galios 15 dienų, per 
kurias keleivi# turi teisę liu
dijime nurodytas, užsienio 
mokamąsias priemones išvež
ti į užsienį be nustatytojo 
leidimo.

Muitines išduotajame liu
dijime nurodytus užsienio 
metalinius pinigus ir užsie
nio notas keleivis gali Lie- 

Į • tuvos Banke ar kuriame Va 
Vistaspat^.\ Banke iškeisti į kitos

valstybės metalinius pinigus 
ar notas; gautiems, iškeltus, 
metaliniams pinigams ir no
toms į užsienį išvežti kelei
vis turi turėti Lietuvos Ban
ko ar kurio Valiutų Banko 
pažymėjimą apie tą iškelti

I Lietuvoje Veikia svetimos!
; valiutos kontrolės įstatymas,! LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
Kiekvienas turistas, peržehgda- INFORMACIJŲ SKYRIUS, 

įmas Lietuvos Sieną, tenesište- Washington, D. C
. v. T . . , . , ; . ! bi, kad jis bus Lietuvos mui-

wng’as bučiau. Jei tokiu busiu, paklaustas: kiek pini-
as vėl ją aplankysiu ir vėl mu- a¥ba kiek išsiveža ----- -- ----- --

Sutriki J?* «įy“®s.^ties• in: ITETUVA SMARKIAI
jaf jus žinot, aeiKo reuiiae kęresaš suteikti muitininkui tev 

nė tiek daug metų sulaukusi sįn^ Butų klaida, jei f 
yra tvirta rr dar visai mirtį ne- keleivis įvažiuodamas pareikštų 
.siruošia? o Vien tik dėl to, kad mažesaę kad išva I
ji kasmet V«lykų švenčiųw- žiuojant pasirodytų; tektų ate Atemančiais metais Pary
tu plaunąs juros vandenyje ko- kiB,tte, prašyti leidimo, žodžiu, . įvyks tarptautinė mena 
jas ir..,, dar Karaliaučiuje daug tektų sugaišti.
'daug- metų atgal,, gal šimtas, oj 
gal dar daugiau spausdintą lie-.' inių§į7" tet^ymo?”’ vykdytojas, I Lietuva dalyvaus 
:tuvisk4 tebkją turi, te kuyios; yra paskelbęs, ir kitiems bau- BalUjes tautų pavilijone, drau- 
ji meldžiasi. Vėliau visos kitos privalomą, sekančią tai ge su LatvW^ Jr Estija, Lie- 
spausdintos biblijos f--- 1
falšyvos... if

prusai lietuvninkam# 
spausdino, o Šita lietuvninkų 
spausdinta, liet prusai anuomet 
lietuviškai mokės, kad tikrai 
mokėtų Dievą šlovinti. Dievs 
tik lietuvninkus myl, — sako 
man Petrikienė ir pašnabždomis.

w£<:

Juk juros vandenyje kojas| 
skalavau, tikrai galėsiu atva- 

ilžiuoti. J
Petrikienė tikrai džiaugias, 

i1 kad vasarą busiu. Yra ko jai 
• .džiaugtis. Jei ne vasaros .sve

čiai, Petrikai visą žiemą tik 
Danijos princesė Alexandrine Louiše. Eina gandai, kad sttdytas varnas Valgyt,} ir m 

ketinąs vesti Anglijos karalius Edwayd VIII. kasdien duonos turėtų.
— , —Je, aš pinigą negaliu leis

ti* kaip dirbti negalėsiu, ką 
J aš darysiu.

O Petrikas juodai dienai 
j turi vietos* taupomoje kasoje
■ pinigų. Taip lygiai kaip jial
■ negali apseiti be dienraščių, 
Į tąip lygiai jis kasmet turi į 
kasą bent kelis litus įnešti.

Petrikas kasdien skaito sa
vo. ceitungas ir Pėtrįkienei va- 

Y. . . . kare pasako, kas pasaulyje
cnj pinigais pastatyta ligom- 0 Petrikienė kasdien
nė pasiliktų vien tik Kauno 
aristokratijai prieinama. wt;ų at§al KwaUauiiliR gi 

Jeigu Amerikos visuomenė; leistą bibliją ir Petrikui paša 
pritars ir liks, nutarta reali-į ko iš jos žinias,.
zuoti šis klausimas, gal butų; —Na lik sveiks, —siąko’manĮ 
įgalima tas įvykdyti sutveriant; atsisveikinant Petrikas, ™ bet 
be-profito akcinę bendrovę iri žinok, ka<į ^rįg^ tįk 
ją inkorporuojant taip* kad tai nebus, > '
visas bendrovės turtas ir tvar-d tysim.
kymas pasiliktų Amerikos pi-d —žinoma, — trumpai atsa- 
liečių nuosavybė. Pagrindus, kau Petrikui.
bendrovę tokiais , pamatais, vir. Stipriai sukaukė garlaivis, 
suomenei but;i^ žinpnąa, kad holi toli jo aidai nuaidėjo. Ry- 
kaipo prie* šVėtimšklines. benH tjO metą aši;jau Kaune.
drovės Smetoną negalėtų ją1 
taip autokratiškai valdyti, kaipl 
dabar jis tvarko Vytauto Uni4 ~ 

versitetą- ■ " Lietuvos Turistams
Žinotina

—-1!' 11,1
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Lietuvos ligonines 
klausimu

Galima pilnai sutikti, kad 
Lietuvai moderniškos ligoni
nės (ne vienos, bet keįerių) 
urnai reikalinga, bet kad už
sienio lietuviai turėtų pasta- 
įtytii ją — tai yra kitas kįau- 
išimas..

Viena, Lietuvos valdytojai 
lengvai galėtų ne vieną,, bet 
kelias moderniškas ligonines 
pastatyti be mažiausio taksų 
pakėlimo, jeigu. jie turėtu 
šiek-tiek pilietiškos drąsos nu
laužti kunigams rągus, atskir
ti bažnyčią nųp valstijos ir 
panaikinti jiems algų išmo
kėjimus, ir tųo^ , pinigus su
naudotų ligoninių statymui. 

( Antra, kadangi Smetona vi
sur kiša savo diktatoriškus;

Balandžio 30 d. “Liet, žinio
se” buvo įdėta pranešimas apie; 
Pirmosios Gegužės mihėjijną 
Universitete. Tas minėjimas i 
įvyko gegužės 1 d. 8 vai. va1 
kare didžiųj ų rūmų auditorijoj; į 
Buvo kviečiama visa pažangiai 
'ji studentija. Minėjimą rengė 
Studentų socialistų aušrininkų 
draugija.

Tame pačiame “L. ž.” nume
ryje įdėta ištraukos iš Socialis
tinio Darbininkų Internaciona
lo atsišaukimo dėl Pirmosios 
Gegužės. Be to, pirmame pus
lapyje tilpo pačios redakcijos 
parašytas straipsnis apie tarp
tautinę darbininkų šventę. Tan. 
me straipsnyje skaitome:

“Gegužės pirmosios dienos, 
šventė yra pasaulinė Taįkos 
ir Solidarumo šyentė, kurią 
švenčia visi platieji darbo 
žmonių sluoksniai, gyveną 
laisvės, taikos įr darnaus, 
bendradarbiavimo idėjomis.

“Daugely valstybių, kur- 
taika ir plačiųjų gyventojų 
sluoksnių solidarumas yraĮjimus, arba ištremti. Tai kaip-

i.

nagus it savotiškai viską tvar 
ko savųjų naudai, taigi, jeigu 
mes jų pastatytume, tai gal' 
išeitų taip, kąd ta amerikie-i

— J. J. Čizauskas'.

niekoję;
(Pabaiga)

E, tikrai šiais metais aš bu
siu laimingas!

i Kas Velykų švenčių metu 
.aukštį rytą, vos saulei pirmus, 
spindulius juros paviršiuje pa
leidus juroje kojas nuplauna, 
tikrai metams laimingu tampa. 
Bet tą. vąndinėlį turi į namus, 
atnešti skaisti, nekalta žvejo 
dukrelė liętuvaitė! Ji juroje pa
sėmus vandenio basmirčiomįs 
turi bėgti nuo juros ir atgal 
nepažvelgti, o bernai, nuobra- 
dai bernai 'visaip; skaisčią mer
gelę šidina, visaip ją vilioja; 
kad tik jį atgal pažvelgtų, kad 
tik jos nešamas juros vandenė
lis laimės galią prarastų.

Taip buvo įr bus, kad vieni 
žmonėms gero linkės, o kiti 
stos skersai kelio, kaip čia tie- 
bernai nepraustburniai kliudys 
žmogui gerą daryti, piktanau-' 
džios, sauvaliaus. Tik skaisti, 
ištverminga žvejo duktė nepa
siduos anų bernų .pagundoms ir 
atneš i namus 
vandenėlio...

Tikiu, kad Petrikų dukra yrą 
ištverminga' mergelė ir tikrai 

•; savo tėvams ir man 
čįui - 
atnešė... . 7.

Nespėjau aš atsikelti, štąi' 
jau Petrikienė Jįyšt galvą židri, 
ar yra. jurų vandens kojoms

juros laimės

jų sve-
- nesuteršto jurų 'vandens

• ■■ .................. r 1 "I1 "* ..................LKI<I"IUW.

gi jie gali tenai “palaikyti dik
tatūrą”?

Tai šitaip klerikalų spauda 
mulkina savo skaitytojus, ne
paisydama nei sarmatos, 
griekb. -

nei

vasarą pasima-

Skalauti. O Petrikienė tikrai iš 
visos širdies linki, kad aš lai-į

LIETUVA SMARKIAI 
RUOŠIASI PARY
ŽIAU PARODAI

ir technikos paroda. x Toje par 
Lietuvos Bankas, kurte yra P*** dalyvaus ir Lietuva, i*. v-,------ bendrame

jau yraj^yidę; ” ” ' Ituvos atstovavimui šioje pa-
Užsieniečiams- keleiviamsr0doje jau dabar smarkiai ruo

šiamasi. Kaune tuo tikslu yra 
sudaryti dų komitetai, kurie 
bendradarbiaus su tokiais pa
čiais Latvijos ir Estijos komi
tetais. Manoma, ka<į Lietuva 
parodoje išstatys audinius, ki
limus, baldus, medžio droži- 

jau į ausį sako delko Dievs tųvą. Parditoti nustatytąją kerawką» geležies dirbi-

t —.Prūso mergšės kelnes ne-| mokamųjų priemonių normą [gyvinę tapybą, knygas, ginta-
jsibja, jos striukus sijonus turinį galima tik tiems, kurie iš-H’ pa^to ženklus ir kitus

—-Ję, iš šitos biblijos meldės gyveno 'Lietuvoje be per- ^ona^U6' 
dar tuomet jos motinos, motina, į traukos ne mažiau kaip 6 _______ _
kuomet čia Nidoje nė vieno. mėnesius, t.y. kada pagal ,
prųso nebuvo, kuomet tik lie-J pasakytąsias taisykles 17 § i
tuvnįnkaį įr kuršiai gyveno, jie gali būti laikomi nuola-|įiuos 

. • — Je kaip čia tų prūsų priyi-1 
so, tai mums lietuvninkams gy
vent pasidarė siekčiau. Ans vis 
mus skriaudžia. Mes dabar Die
vo šlovinti jau. lietuvninkų kal
boj negalim, čia kunigužis prū
sas sėdį. Tik kaip kada čia at
važiuoja lietuvninkas kunigu- , _ .
,žis, o vasarą iš Kauno feuyo] Reiškia, iš Lietuvos Ameri- gijos kUlturinius santykius, 
studentai... Ak pone Dievs kaip|kon gryžtantis pilietis gali iš-1 _ 7,1

«
taikomas užsienio valiutos 
operacijoms tvarkyti taisyk
lių 10§ (Vyriausybės žin._ 
50$ Nr.). Reiškia, jie gali 
išsivežti į užsienį tik tiek 

|. užsienio mokamųjų priemo
nių, kiek jie jų įsi vežė į Lie-

Lt. 200. — sumos užsienio |-“us> kryžius, altorius, dekorą- 
tyvinę tapybą, knygas, ginta-

i| Lietuvą atva- 
iiuos m norvegu

tiniais Lietuvos gyventojais.
Šiais atsitikimais parduo- Neseniai Kaune buvo gauta 
dant užsieniečiams užsienio žinių, kad šią vasarą į Lietu- 
mokamąsias priemones, pra vą atvažiuos norvegų ekskur- 
šome kiekvieną kartą pažy-d sija, susidedanti iš 100 žmo- 
mėti (iš paso) pirkėjo pa-lnių. Ekskursantai nori arčiau

• vi ♦ i «■ •• ii* • r _ Af • a.: ar • _»a_ *  • v. i — i j

artimesnius Lietuvos ir Norve-
reiškime, kada jis paskutinį I susipažinti su Lietuva išplėsti 
kartą įvažiavo į Lietuvą.” _ ,---- -------

Tsb.
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Laiškas Naujienų 
Redakcijai

IŠ Joniškiečių Kliubo 
išvažiavimo
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Gerbiamas Pone Redaktoriau:
Šiuomi norĮu padėkoti Tams

tai ir visiems Chicagos lietu
viams už suteiktą man paramą 
ir gausų atsilankymą į mano ku 
rinių* parodą, kuri įvyko š. m- 
balandžio 27—gegužės 6 d. 
Sheyman viešbuty.

Nuoširdi parodos komiteto 
"kooperacija, spaudos įr lietuviš
kų 'radio valandų leidėjų prie- 
lankumas įrodo, kad Ąųięrikos 
lietuviuose, visais atžvilgiais 
mes turim® stiprią, patpįotįngą 
ir duosnią išeiviją. Tasai pa
reikštas maną asmeniui prie
lankumas, dovanos ir išreikšti 
man komplimentai suteiks man 
galimybės ir padrąsinimo eiti 
platesniaįs rpepo keliais, kad pa* 
siekus savo užbrėžtąjį tikslą.

Jirs giliai gerbiąs:
Petras Rimšą. 

Chicago, III.
193,6. mt. gegužės 12 d.

Lietuvis įkando 
lietuvį

Lietuvių tarpe yra įsigyvenęs 
negražus paprptis, tai mėgini
mas iš pavydo ar keršto įkąs
ti kilus. Kai kurie tą darbą 
atlieka Dievo garbei, kiti tau 
tos labui, o treti net ir darbi 
ninku gerovei. Ir nemažai mu
sų brolių lietuvių yra nukentė 
jusiu dėl tokių piktų žmonių.

štai ir Naujienos— kiek jos 
yra nukentėjusios dėl įvairių 
škundų.- Q dabar dar vienas 
panašus įvykfe'-Ęązimierąs Va
laitis yra privertas apleisti šią 
šąiį.

K. Valaitis jau keletą mįt*Į 
atgal atvyko į Ameriką. Visą 
laiką jis dirbo vienoj dirbtu
vėj kaip sąžiningas ir doras pi 
lietis. Nors savo* širdy jis gaj 
daug kp-’knnhus laikė ir "akimis' 
plačiai matė, tačiau tūlų apys: 
tovų verčiamas tylėdavo ir kan
triai viską praleisdavo.

Betgi kai kurie žmonės it 
tuo nepasitenkino. Jis atliko 
savo darbą, ir ye valdžios agen’ 
tai atsilankė pas draugą Va 
laitį ir liepę jam apleisti šią 
šalį.

Tad gegužės 23 dieną 3 vai. 
popiet draugas Kazimieras Va
laitis atsisveikina su Chicaga 
ir savo draugais ir priešais. Gaį 
kai kas. dėl šio įvykio pasi- 
džiaugs, bet yra daug ir tokių, 
kurie apgailestauja. O artimes
ni Kazimiero Valaičio draugai 
rengia jam išleistuvių bankie- 
tą, kuTs įvyks šeštadienį, ge
gužės 16 d., Pečiulių bute, 1U28 
North Wooįs^st, Bankieto su
rengimų daugiausia rųpipasi Ą. 
Langevičius ir, rodos, Pečiulis.

S-

Sekmadienį, gegužės l(Ltą, 
oro gražumas ir. dienos šiltu- 
mas kiekvwą viliojo į iąv^ųs- 
miškųs pasigerėti ą|gimusią 
gamta, pakvėpuot, tyru oru.

Daugelis atlankė kąpus, sodi
no gėles ir pagerbė iširusias 
savo motinas.

Buvo tą dieną keletas pikni- 
kų-išvąžiąvįmų, jų tarpe ir Jo
niškiečių Kliųb.o gegužinė, ku
rį įvyko p. Spaičio darže prie 
123 g. ir Arcbęr avė.

Svečią buvę suvažiavę gan 
daug. Jei ne lietus, kurs apie 
ketvirtą vaįąųcįą užklupo gegu- 
žininkus, tai ir daugiau publi
kos butų susirinkę. Bet lietui 
užėjus kai kurie pabūgo, kad 
jis nesustos, ir išvažiavo namo.

šiame Joniškiečių Kliųbo iš
važiavime teko matyti ne vien 
joniškiečius, bet ir jų kaimy-r 
nūs gruzdiečius, kaip William 
J. Zieck, p. Barzdžiuką, Domi
cėlę ir Joną Pąugųs, žagarie- 
čius pp. Povilaičius, p-ią Am- 
brozienę sų dukteria, pp. Čepu
lius,. pp. Daratą ir Julijoną 
Adomaičius ir bįtps. Tačiau jo
niškiečių tur.būt buvo atsilan
kiusių ęląųgiąųsia.

Su pp. Rudžiais ir p-ia Kazi- 
mieraitiene tai teko prie vieno 
stalo vaišintis.

Joniškiečių Kliubo pirminin
kas Jonas Gasparaitis, ę taip
gi Anekletas Rimdžįųs ir Vik-. 
toras Kazimieraitis sako, kadį 
šis pirmas išvažiavimas davęs 
pelno, ir jie džiaugiasi jo pasi
sekimu, nors lietus truputį ir 
sutrukdė pramogą.

R. Šniukas.

Vestuves, vestuvės ir 
dar kartą vestuvės

CĮęęRO.-r-Praejusį šeštadie
nį musų kolonija iš pat ryty 
buvo sujudusi. Devintą valandą 
duota šliubas p. S. Rakašiui ir 
plei N. Bernotaitei.

.Abu jaunieji šv. Grigaliaus 
Choro nariai. Choras gi pa
prastai tokiuose įvykiuose kaip, 
šis savo nariams patarnauja 
šliubo ceremonijose. Ypač jis 
atsižymėjo šį kartą.

Vestuvių puota iškeltą šąme 
to svetainėje. Vakarienes lai
kų cb°VQ vedėjas p, Mondeika 
pratarė keletą žodžių sveikiry 
damas jaunavedžius ir įteikė 
jiems dovąną nuo choro narių. 
Pasveikino jau'nąyedžįųs ir įtei
kė dovaną taipgi Kareivių Uni 
formos Skyriaus atstovas K. 
Deveikis.

Puota tęsėsi visą naktį ir ant 
rytojaus. Visi kalbą, kad to
kios vestuvęs tai retenybė.

Veliju jaųųayedžiąųis, kad jų 
gyvenimas butų tęks malonus, 
kaip vestuvės buvo.

Įaip ątrodęi dirižablis “Hįųdępburg”, kuris padarė pirmą kelionę į Jungtines Valstijas. Per 
sąrą tuo dirižabliu numąjįomą palaikyti puolątinis susisiekimas tarp Amerikos ir Vokietijos, 
rižablis gali vežti 51 pasažierą.

va-
Di-

Šaunus bankietas
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ras turėjo šaunų vakarėlį — 
bankietą šeštadienį, gegužės 9 
dieųą, Neffo svetainėje, 2435 
S. Leavitt st.

Nors į šį Vyrų Choro ban- 
Jęįetą svečių ne kažįnk kiek 
daug atsilankė, tačiau visi lai 
ką praleido tikrai smagiai.

Draugės M. Dalen ir V. Gir 
mauskieųė prirengė skanią vaf 
karienę, kuri pavaišino visus 
iki soties.

ši pramogėlė parodo, kąd se
niai veteranai nemiega. šis 
bąnkietas. buvo pąskųtįnįs Chi' 
cagos Lietuvių Vyrų Choro pa
rengimas einamuoju sezonu.

O toliau chojąs yrą nusita
ręs surengti išvažiavimą į gi
nąs, Agi ateinantį sezęųą pa
statyti scenoj vėl gerą veikalą

-^X. S.
V

Beje, sekmadienį, geg. 17, 10 
vai. ryto Neffo salėje, 2435 S. 
Lęayitt st., įvyks Vyrų Choro 
pamokos.—X. š.

Antros vestuvės tąi pp. Nor^ 
kų dųktęrs. Vestuvių puotą iš
kelta Lietuvių Liuosybės sve
tainėje. Plačiau apie jas pa
rašyti negalių, ba neturi pa
kankamai informacijų.

Neužilgo bus šaunios vestu
vės p. G Virbicko, ir p-lės Ęaį- 
čiunaitės. Jiedu čia plačiai ži
nomi, prasisiekusių tėvų vaikai, 
turi plačią giminę ir daugdraų* 
gų-

šeštadienio vakarą įvyks SLA. 
30,1 kuopos parengimas Šameto 
svetainėje. Visi ateikite, turėsi 
te gerus ląįkus. Už mąžą, tik 
25 centų įžangą dar > gal gau
site dovąnų, bą yrą kelętąs pri' 
zų. Visas pelnas iš parengimo 
skiriamas Seimo delegatų lė
šoms. O delegatų yra net trys, 
ir visi atsakantys darbuotojai: 
jie nė 3QĮ kuopai, ne SLA. gė
dos nepądarys..

j t

šį sekmadienį popiet Lietu
viu Svetainėje svarbus susirin
kimas Draugystės Lietuvių 
kareivių. Ęųįtfte visi, ųęs tu
rime aptarti keletą svarbią

Teisėjai tariasi re
zignuoti iš advokatų 

asociacijos
' Chięągos Advokatų Asociaci

ja išpešė pąpęikimą Raį ku
riems teisėjams už taį, kąd jie 
rodą perdaug partyviŠkumo sa
vo darbuotėj. Dėl to papeikimų 
ięba kritikos teisėjai įsižeidė. 
Jie svarsto kląusimą, ar never-- 
tetų jįems pasitraukti iš Chi
cagos Advokatų Asčciacijos.

Pagalios paliovė mo
kėjęs alintioniją

Ferdinand Nellesen, Natio
nal Engraving Čompany vice
prezidentas, mokėjo žmonai 
dvyliką metų alįmoniją^ Q sų 
ją jįą Išgyveno viso tįk |Į mė
nesių. Nellesen sakosi išiaoĮtę- 
jęs aliiųonijos $29„925.

šio,mįs dienomis teismas įga- 
liayo jį paliautį mokėjus ąli- 
monįją. Mat jis pasinaudojo 
Illinois valstijos įstątymu, 
kurs sako, kad alimonijos 
moKėjiWas Rfba atskiras ųž- 
ląįkymas gali būti nutrauktas 
po dviejų meįų.

$ulig paujųęju įstatymų, 
praėjus dviem ąliinonijos mo
kėjimo metams* vyras ar pati 
gali ieškoti skirybų pasire- 
miaųt pametimo (desertion) 
skundu.

$3.354,772 dovanų 
Chicagos univer

sitetui

klausimų, kurie liečia draugys
tės finansus. .

O dar birželio 14 d. įvyks 
draugystės piknikas.
ruoštis visi iš anksto, kąd pa
daryti jį sėkmingą.—D.

Sofijos.Pelenėsw
Turime

Nesuranda moteris^ 
' kės užmušėjo 

•4

Keletas dienų atgal Y.W.C.A. 
pątąįpose rasta užmušta pagy
venusį moteris, tūlą Lilliaų 
GuiįčĮ. Apie 100 asmenų poli
ciją buvę, suėmusi ir klaųsjųč- 
jusį_ ryšy sų šia gaįvažudyste. 
bet iki šiol kaįtininko ar kąį- 
tininkų nesurado.

AURORA^ III.—Šiandie, geg. 
15 dieną, įvyksta p-nios Sofi
jos Pocienės,1 61 So. River st., 
varduvių parė. Kadangi pp. 
Pociai yra linksmo budo ir 
draugiški tavernos biznieriai, 
tai tikimasi ir claug svečių šioj 
varduvių puotoj turėti. Kiek 
tekę ųugirstįr tai grąžus būrys, 
.ęhįęągįečįų rengiąsi vąziųoti į 
Aurorą pąręį.—rSenąs feĮras. •

pats gubernatorius antradienio 
vakarą pareiškė per rądio, kad 
jis ir jo šalininkai varysią atei
nantį rinkimų vajų Illinois val
stijoj atskirai nuo Ęelly-Nash 
frakcijos.

The Rųckefeller Foundatior 
ir the General Education Boarč 
paskyrė Chicagos universitetu 
$3,354,772. Pinigai eis Orien 
talio Instituto reikalams.

Niežėjimo. Hbfirimų Ir Dedervinė#—
Žemę, greit palengrvina skausmus nuo 
sufirelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gu Ir panaftlų odos nesveikumų. Per 26
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus Ir saugus vais
tas praKaiinlmui odos iritadjų. Užkir
tas Good Housekeepinr Bureau. No. 
4874. 85c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

žemo
F O R s K ! N I R P I T AT i O N S

Buy glpves with whcrt 
it rovęs

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
PYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti.

“NĄUJIENU” ADNį.

Merginai aųtomobi- 
listei šaltoji

Miss Eileęn Kirschner,; 18 
metų, 2839 North Damęn avė., 
atsidūrė bėdoje. Policija kal
tiną, kad ji vąžiuodaiųą auto
mobiliu užgavusi ir rimtai su
žeidusi 10 metų vaiką, bet ne
sustodama ųuvažiavusi toliau. 
Kądangi mergina nepajėgia už- ninkaiš. 
sįstatyti $10,000 kaucijos, tai < 
teisėjas pasiuntė ją į kalėjimą, sitrauke

Demokratų bosai vėl 
susipyko

Šioųiįs (įienojmis Sprįngfięlde, 
IlĮinoįs, demokratų ęentrąlis 
Lųmitętąs - ląikę kęn.feręnciją. 
-Ęelly-Nąsh f|ąkeįją turėjo 9 
narius, o gubernatoriaus Hor- 
nerio frakcija 11. Tačiau Kelly 
Nash delegatai buvo galingesni 
kaip, reprezentuoto j ai tam tikro 
balsų skaičiąusĮ. Tad, jię įr ųe- 
siskaįtę sų gutiernątoriąųs šąlį-

• ~ — » ^4 •

Gubernatoriaus šalininkai pa- 
iš konferencijos, o

Chicagos' Advokatų 

kai kuriuos teisėjus 
I ' ■1 . ' |' r '> n t ' . • <’ * • 4 ' ■

Chicagos Advokatų, Asociacb 
jos menedžerių taryba išnešė, 
papeikimą penkiolikai teisėjų, 
Circuit, Superior ir Municipal 
teismo narių.

Advokatų Asociacija kaltina 
tuos teisėjus perdaug aiškiu ro
dymu partines politikos, kuo
met jie, kaip teisėjai,, turėtų 
rodyti juo daugiau bešališku
mo.

Netik ^ąįtiųamįęji penkioli
ka, bet ir daugelis kitų teisėjų 
jaučiasi užgauti šią Advokatų 
Asociacijos kritika.

PRAKALBOS
TEMOJE:

*Kas Yra Anti- 
Kristus”

KALBĖS:
S. BENECKAS 

KETVIRTADIENY, 
gegužės 14 d., 1936

CHICAGOS LIETUVIU 
AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street,
Pradžia 7:45 vai. vakaro.

Anti-Kristus turėjo ateiti ir bū
ti apreikštas ir nubaustas pirm 
atėjimo Kristaus Dienos.

Kadangi Krįstąus ęliepa yra 
jau atėjusi tai dabar bus Anti- 
Kristaųs galutinė kova įr jo mir
tis. ' ■

Visi pranašai pranašavo nuo 
pradžios pasaulio apie šiuos lai
kus. šiuomi prašome visus atei
ti ši yakąrą, nes girdėsite labai 
įdomių dalykų.

Ręngią ir kviečia 
JEHOVOS LIUDININKAI

Įžanga liuosa—nėra kolektos.

TeL Republic 84412

Crane Coal Co.

CONRAD 
PHOTO STUD.IO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

Blunči/im GSIes Tęlcgratnu į Visas 
J ' Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams

3316 Sę^TĮalsted St.
Tel; BOUIevard 7314

Salutarąę Urug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
siu Biteriu ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitu nesmagu
mų. Plačiai yra pąrduojamas ąptle- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės.‘Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

DARATA ADOMAITIENE
Persiskyrė su šiuo pašau- 
liu. gegužės 11 d-, 8:30 v. 
vakaro, 1936 m-, sulaukus 
41 metus amžiaus, gimus jjjSĮOO
šiauĮįų apskr., Joniškio

■ vai., Dųįvydžių kaime.

Aiųerikoj išgyveno. 26 
me|ųs. r

PąĮiko di^eliąiiie ųulįųdime vyrą Julijoną, 3 sūnūs; 
Julijoną, Vincentą ir Vytautą; dųMerį Aldoną, tetą Jo- 
bauną Geisterįenę; pusbrolį Praną Kavalą, pusseseris 
pąlionįją ir Zuzaną ir daug kitų gųninių, o Lietuvoje 
tetą ir jos šeimyną. * ' x

ĮČunas pašarvotas randasi 5650 S. Ęishop S t., Chica
go. L.ąįdotuvės įvyks penktadienį, gegužės 15 d., 1 vai. 
po pietų iš namų į Tautiškus, kapines.

x Visi A« Ą. Daratos Adomaitienės giminės, draugai ir 
pažystąųii ęsąt nuošiTd^ai hvįęČiąipį dą]Įyyaųti ląįdo-? 
tuvėąe ir suteikti jai paškutįnį^,’patarnavįmą ir atsišvei-; j 
kinimą.

Nuliūdę liekame^ Vyras, Sanai, Duktė ir Gimines.
Laidotuvėse, patarųąųja Laidotuvių Direktorius S. M-' 
Skudas. Tel. Pdonroe 3377. ~ !

'10NĄS YUSJS
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

gęg. liį. d., 6:00 valanda vaka
re, 1936. m., sulaukęs 25 met. 
amžiaus, gimęs ^ąrųartiškiJu 
kaime—Labanoru parap.,— Vi-
Amerikoj išgyveno 23 ląetus. 
Paliko dideliame nubudime tė
vą Petrą, motina Veronika po 
tęvais Aliknevičaite, broli Adol
fą ir pusbroli Vlada Verika 
ir gimines; ' ’

Kūnas pašarvotas , randasi 
70p4 Šo, Maplewood avė. Lai
dotuvės įvyks šubątoj, gęg. 16 
d., 8:80 vai- ryto iš nąpm i 
Gimimo Paneles šv. Marouet- 
te Parke parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 

, ten bus nulydėtas i šv- Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Xusi^ gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti sjam 
paskutini ų patarnavimą’ ir ' at
sisveikinimą.

NuliUde liekame, 
Tėvas, Motina, Brolis, Pus

brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius Juozapas 
pydeikis ir Tėvas. Tel. Re- 
pu^lic 8340.

Mes Padarom Gerų 
DARBA PIGIĄIĮ 
Galite ateiti visados
Permanents muši 

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SQ. PAD&TEP STREET 
_______ Atdaęa vakarais

• ’ . ir'Tsii

. * _ -

ONA VAIŠVILIENE

Vinevood Beer Gardeę 
Musu užeigoje visados randasi afe
ros rūšies degtine, vynas, alus, ci
garai, cigaretai, vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimui Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR
6 blocks West of Kean Avė. on Ar

cher. Tel. Wil!ow Springs 43.

Vi- 
lenskio apskr., 'Vilpiąųs ' rčd. 
Amerikoj išgyveno 23 ląetus. 
Paliko dieneliame nuįiųdjnje tė
vą Petrą, motina Veronika po 
tęvais Aliknevičąitę, bręli_ Ądol- 

ir gimines

Persiskyrė sų šiuo pasau
liu 6 dienų balandžio, 1934 m., 
sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Lietuvoj, Raseinių apskr., Ži
gaičių parap., Zališkių kaim.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Joną, sųnų Joną, duktė* 
rę Qąa ir daug kitu giminių.

Liūdnai atminčiai musų bran 
gios moteries, motinėlės, bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. * baž
nyčioje 15 d. gegužės 1936 m. 
8 vai. ryto Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus ątsilankyti i pamaldas.

Mes tave musų brangioji 
motinėlėniekuomet neužmir- 
Šime.;Tu pas musijau nebesu- 
grisi^betidnes. anksčiau®' ar 
vėliaus pas' tave ateisime. Kauk 
musų ateinant!

Nuliūdę lieka., 1
Vyras, Sūnūs. Duktė

ir Giminės. -

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rušįes 
degtinė, alus, cigarai, ciscaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Petęr Pranskus Tavern 
Musų naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausius rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus. ’pažjstamus ir Marąuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musu užeigą 

R, V. PRANSKAĮ, aavmiąkąi 
65?8 Šo. Westem Avė.

PETE’S INN/
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden/City alus 
cigarai, cįgaretai. saldainių, šalta- 
koŠes, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapiniu vartus. Kviečią 
visus savininkas. . '

PETE YOUNG
82-nd anJ Kean\ Avė. _ ,
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DEMOKRATIJOS SUSIRINKIMAS LIETU 
VĘJ AUDITORIJOJ

’ I . .

Rytoj, penktadienį, Chicagos lietuviai pareikš 
savo balsą Lietuvos demokratijos reikalu

Mitingo pradžia 7:30 vai. vakaro

Koks nors 
gauti politinį 
to rinkimams savo kandidatū
rų. . Sujunda, sukruta Chica
gos lietuviai—kad darbui vienų 
žmogų padėti.

Organizuoja kliubus, renkasi 
į masinius mitingus, deda au
kas, dirba ir plukasi sušilę — 
kad kitataučių politikierių tar
pe vienų smulkų lietuviškų po
litikierių pasodinti.

Trokšta, argumentuoja, siela 
gatavi įdėti į savo argumentus 
ir į savo darbų, ba, girdi, lie-. 
tuviams iš to garbės busią.

Bet jeigu kokio nors politi- 
kieriaus naudai dedama tiek 
pastangų; jeigu savo mažos 
draugijėlės ar kliubo susirinki
mų mato reikalų atlankyti; jei 
kokiam nors bazarui arba ker
mošiui susirenka minios Chica
gos lietuvių, tai— •

šimtų kartų svarbesnis reF 
kalas, tūkstantį kartų svarbes
nė pareiga yra dalyvauti ryt 
vakarų masiniame mitinge Lie
tuvių Auditorijoj. Nes šis mir 
tingas yra šaukiamas ryšy su 
apėmusiu visų Amerikų judė
jimu padėti Lietuvos liaudžiai, 
padėti Lietuvos žmonėms, pa 
dėti musų, darbo žmonių, bro-

asmuo sumanė 
džiabą ir pasta-

liams ir seserims atgauti poli 
tinęs ir pilietines laisves, ku 
rias atėmė iš jų smurtininkai.

Net jeigu nebūtų jokių pra
nešimų apie tai, kas dabar da 
rosi Lietuvoj; net jeigu nebū
tų jokių pamarginimų susirin
kimui paįvairinti; pats savaimi 
šio mitingo tikslas yra tai svar
bus, kad kiekvieno pažangaus 
Cįiicagos lietuvio ir lietuvaites 
privalumas yra jame dalyvauti;

Vienam politikieriui gauti 
darbų mes< dirbame sušilę. Mes 
matome sau garbę, jei jis lai
mės. Argi neskaitysime savo 
pareiga ateiti tik valandai ki
tai į susirinkimą, kuris šaukia 
mas tikslu pagelbėti daugiau, 
kaip dviem milionam musų bro
lių ir seserų? Mes trokštam d 
garbės—bet ar ne šimtų ir tm 
kstantį kartų didesnė darbe 
mums bus, kai Lietuvos gy
ventojai: atgaus teises, kurias 
brangina ir už kurias kovoja 
kilčiausių idėjų žmonės visame 
pasaulyje? - ,

Nes tos teisės galų gale yra 
pamatas, yra pagrindas taip 
materialiai, taip dvasiniai kiek
vienos šalies gerovei. Lai liau1 
dis, lai visi žmonės naudojasi 
politinėmis ir pilietinėmis tei-

sėmis ir lai naudodamiesi jo' 
mis jie vysto nevaržomai vi 
sus savo talentus, visus savo 
gabumus ir kuria dvasinę ii’ 
materialę Šalies gerovę!

Juk nėra šaly gerovės, jei 
jos gyventojai, liaudis skursta. 
Juk vadai ir valdininkai neiš
keis šalies gerbūvio, jei pačios 
minios yra pavergtos, nusla 
pintu upu, užmarinta iniciaty
va.

Ką reikš ^is Chicagos lietu
vių .mitingas? Kų paisys jo 
koki: ten .smurtininkai ‘ toli už 
jurų Lietuvoj? '

Yra sakoma, kad “žmonių bal
sas esąs Dievo balsas”, Yra sa • 
koma, jeigu žmonės pradedu ką 
kalbėti, tai ir iškalba. Senos 
tiesos, kartojamos per šimtine ■ 
čius.
giairsi valdovai, aršiausi sihur 
tininkai turi skaitytis ir skai
tosi su masių troškimais, su 
masių bruzdėjimu, kai jis tik 
pasirodo pakankamai tvirtas ir 
vis tvirtėja.

štai jau ir dabar pranešama, 
kad Lietuvos vyriausybė keti
nanti šaukti Seimų. Gerai, lai 
šaukia, o musų pareiga yra kal
ti geležį, kol ji karšta!

Taigi bukime rytoj Lietuvių 
Auditorijoj visi, padėję į šalį 
visus kitus reikalus ir parei
gas.—X.

Ketvirtadienis, geg. 14, ’3G ------ ---—,—.—,---------------

Jos reiškia, kad galin-

Pavogė $15, sugrą
žino $1.

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilejus Kapų 
Puošimo Dienoje

P-lei Genevieve Clark išėjus 
darban, vagilis apžiurėjo jos 
kambarį ir suradęs jos $10, o 
draugės $5, išsinešė pinigus. 
Keletui dienų praslinkus mer
gina gavo laiškų ir jame raeo 
$1 įdėtų. Vadinasi, už $15 su
silaukė $1.

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie yra 
palaidoti tautiškose kapinėse.' -\

GEGUŽES 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveikslų ir tinkamų aprašy

mų apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusid paveikslų ir kartu paminėti mėtų sukak
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslų stovint šalid pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B* Am
brose, Canal 8500 arba parašykite laiškų į Naujienas.

Byla dėl taksų

RYLA

Kauntės teisėjas . Edmund 
Jaręcki, davė laiko iki 25 clie- 
no.s gegužės advokatams} pri
ruošti medžiagų įrodymui, kad 
taksai suma $15,00(i?0o6 'Kai ku
rioms- savastims už 1934 me- 
;us buvo neteisėtai uždėti, Po 
to, kai šie advokatai patieks 
savo faksus, teisėjas Jarecki 
duos dar 10 dienų miesto at* 
stovams priruošti atsakymų į 
<albamų advokatų įrodinėjimus. 
Paskui teisėjas paims sprendi
mui šį taksų klausimų.

KIEKVIENOS YRA
RŪŠIES JI PAVOJINGA ’

sitikėjimu Į 
. Elastlkines pančiakos, diržai, bračea

rlai nesveiki.

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums j mus pariaiščlul pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintas patral skirtingą kylos ruš| 
jums tikrai padės. Vengklte nemalonu- ____ ________ ,
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- pažeistiems, čevęrykai tiems, • kurių eąną- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas > rlai nesveiki. * ‘ •

(VYRAS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE WELLS STREET

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri- Į 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- Į 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, I 
kur gausite greitų ir teisingų patar- į 
navimų.

3225 So. Lituanica Avenųe
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 ’ —

L* M. NORKUS
Res. YARDS 2084

............-—«■■■ I 1 j ....... .. .. .

A MALEVOTOJAMS IR
ZA.iyClOS; NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
išpardavimas

Q*7ft 1 ffa^lonas ena ... v I V special .......

SpecialS maleva medžio C 7 f* 1 Kal-___  ----

gal. grindims ir trim varnish, * 
išdžiūsta i 4 valandas Q7a 1 R 

M f'WĮ rem< . .
Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai.

Virš 500 {vairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

HELMAN PĄINT ŠTOKE 
1411 So. Halsted St 1 TeLCanal 5063

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......

1 gal. grindims ir trim varnish,

enamel $ 1.39 
ir daugiau 

ilionas flat balta $<f ijO 
ir daugiau 

1 galionas pirmos kl.
removal .........     wvw

Darysią tyrinėjimą
t , \ * ; \

Northwe$tern universiteto li
beralių mokslų skyriaus dėka-: 
nas Addison Hibbard pareiškė, 
xad jis aplaikęs skundų, jogei 
Russel Diek, 37 metų franeuzų 
raibos instruktorius, kritikavę0- 
Amerikos valdžių, tikybų ir ve
dybas. 1 Dekanas sako padary
siąs tyrinėjimų dėl tų kaltini
mų.

RuUell Welborn 
Union City, O.

San Francisco, Cal. — William Mahan (viduryj), kuris 
buvo suimtas gegužės 7 d. Jis suplanavo George Weyerhaeuser 
pagrobimų ir už jo paleidimą išgavo $200,000.

Panaikino indžionk 
seną

Tūlas laikas atgal teismas 
buvo išleidęs indži.onkšeną prieš 
kai kuriuos biznierius užsiiman
čius valymu ir dažymu drabu
žių. Indžionkšenas draudė 
jiems imti mažiau kaip 90 cen 
tų už siuto išvalymą ir prista 
tymą to siuto į namus; arba 
imti mažiau kaip 75 centus už 
vien išvalymų, betį .pristatymo.

Dabar apeliacijų teismas pri 
pažino tų indžionkšenų kaip var
žantį laisvos kp^pe^icijos pa
grindui ir panaikifro jį.

Tai bent bananus!
P-nįa Harold Smith, 646 W. 

61 Street, nusipirko bananų 
ir įdėjo gas į (vežimėlį, ku
riame vežė savo jaunutį sūnų, 
Vaikas praskėtė popierps mai
šą..; Ir štai iš maišo išrėplio
jo vabalas. Vaikaš net nutir
po 
O 
si,

iš džiaugsmo p'amatęs jį. 
motina sukliko nusigandu- 
ba ji pažino, kad tai butą 

vieno nuodingiausių vabalų^— 
skorpiono. Ot kas pasitaiko 
kaikada nusipirkti kartu jsū 
bananais. •

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad. pačios Naujienos 
yra naudingos.

Choru# of ciub 
prize' winner?

čia

ŠIRDINGA ’ UŽUOJAUTA
Julijonui Adomaičiui ir jo 

našlaičiams dėl mirties myli
mos moters ir motinėlės. Pri
imkit nuo manęs šiuos iš gi
lumos širdies atjaučiančius 
žodžius.

—M. Makaveckienė.

Dresės už 10c Chca- 
go Mail Order 

Krautuvėje
Kitas sensacinis 10 centų 

dresių išpardavimas įvyksta 
Chicago Mail Order Bargenų 
krautuvėje rytoj. Ta didžiulė 
krautuve randasi prie 511 So. 
Paulina ir IJąrrįson ghtvės 
kampo. ,

Šį sykį bus tiktai 1000 dre
sių išpardavimo krūvoj, ku
rion įeina rayons, acetates, 
hovelties, puikios kokybės bo- 
velna, eyelets, prints ir tt., 
kurių verte' ištikrųjų siekė 
$2.98. šitos dresės yra katalo
go kostiimerių sugrąžintos ir 
todėl parsiduos ' už $49c, 99c 
ir $1.49.

■ Kas pirks vieną dresę iš čia 
suminėtų, jis kartu turės teisę 
pasirinkti ir kitą už 10 centų, 
nežiūrint kokios mieros. Ki
tas sensacinis bargenas yra 
duodamas batelių vertybėse, 
kurie būdami vertės iki $1.95 
parsiduos pora už $1. ir kita 
pora tik už 25 centus. Yra 
likę tik 500 porų visų mierų.

Gudruoliai ištikro lankysis 
9 vai. rytą, kai tik atsidarys 

- durys. (Apskelb.)

WASHINGT0N, D. C. — Four-H klubų nariai. Tų klubų yra visoj Amerikoj. Jie priskaito apie 
vienų milijoną^ narių. Tai vyriausia farmerįų jaunuomenės organizacija. Klubai rengia įvairias 
paskaitas ir kursus, organizuoja chorus, parodas.Jr. L t .’

CLASSIFIE.D ADS.
Automobiles

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
duru Sedęn su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka
rų j mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

Mųsical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičiu. 
Užrašoin visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800 . 
—O—

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408 

—0—

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėjų rasite musų 
yarde.

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1273

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So, Halsted St. 

Victory 4965
—O—

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks pat arimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais hug 
10 ryto iki piet,

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virt 

50 met—a— . .
PATAISYK- STOGĄ IR 

R YNAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai špskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorips ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

— O—

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 

CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai ........ .. 3.50
Smuikos taip pigiai kai ........... $3.50
Kornetai tiktai po ....................$6.50
Klarnetai tiktai po .................$5.50
....Bąss Drum tiktai po ....... $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs dekorato
rius gyvenantis North Sidėj arba 
galis apsigyventi North Sidėj. Dar
bas daugiausiai Evanstone ir Niles 
Center—Darbas maždaug pastovus 
—alga $5.00 i dienų. Atsišaukite 
H. Mockus, 7928 Kenton Avė. Niles 
Center, III. Tel? Niles Center 199 W
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REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos; nemokanti išmokinsiu; su 
alga sutarsime per laiškų. Pusam
žis žmogus. J. Tauchus, R. 3, Scott- 
ville, Mich.

Help Wąnted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina i Groser- 
ne — patyrus—Darbas ant visados.

5419 So. Ashland.

Help Wanted—Male-Female 
Darbuiinkų Reikia -

REIKALINGA mašinistai, tool- 
makeriai, specialistai šapu, dirbtu
vių. foundrių įstaigoms. Nuolatinis 
darbas. Tuthill, 184 W. Washington 
St. Central 0817.

PORA namu darbams: šoferis ir 
virėja—referencas. Forest 2525.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosemė ir mėsi
nė labai prieinamai. Gerai išdirb
tas biznis. Gera padėtis.

2953 W. 59th St

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu i pusininkus Esu našlė. 
Vienai per sunku. Taipgi turiu par- 

' davimui valgyklos fik<fe,rfc— kaip 
tai: restauranto kuknini pečiu, 
steam table, ventilation f ana. Par
duosiu kiekviena daiktų atskirai.

Atsišaukite 4180 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė, kendžių 
ir džiovintos .mėsos Storas. Gera vie
ta arti brighton parko bažnyčios. 
Apgyventa lietuviu, lenku ir kitu 
tautų. Priežastis—eina i kitų bizni. 
Atsišaukite Lafayette 0874, 4345 
Fairfield Avė.
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STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus., 
pakeliame namų ir padedame ce
mentini fundamentų, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbų ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbų 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už porteri i 
tavernų—Esu patyręs—galiu dirbti 
ir už baro—šaukite kam reikalin
gas geras žmogus J. Kamarauskas, 
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939 
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PAIEšKAU, darbų i tųvern. Pa- 
tyres per dųugeli metu. Galiu dirb
ti ir už baro arba paieškau abelnų 
namų darbo—galiu užimti janito- 
riaus vietų. Telefonuokite Canųl 6417 
S. Varnus.

— C—
Miscellaneous 

įvairus
JUODŽEMIS, yardais arba veži

mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1. ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

GAL KAM YRA reikalingas žmo
gus kaip sargas prie namų ar biz
nio nakties laiku. Esu pavienis, tei
singas žmogus, nevartoju svaigalu 
nerūkau 50 metų senas. Man netu
rėsite mokėti nė valgi duoti užtai 
tik aš noriu rūmų dėl gyvenimo tu
rėti atsišaukite greitai laišku i 
Naujienas.' Box 445.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.
--G—

$25,000 Nauju Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

kaurai —- $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$185 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
J5-ų gab. Dinette Setas- $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

PARSIDUODA dar naujas va- 
cuum klyneris. kombinacija didelio 
ir mažo rankinio klynerio, origina
le kaina $76 parduosiu už $35. 
2637 W. 71 gatvės. Tel; Republic 
6051* , ,

MAX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiškų tabakų, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

NEPAPRASTAS BARGENAS
Namas gražioj vieta'*, prie ežero 

kranto, vertas $22,000, už tiktai 
$9,000. Reikia $3,000 cash, likusius 
$6,000 duosiu morgičių ant 10 metų 
už 3%. Justin Genis, Richmond. III.

BARGENAS 2 flatų frame namo 
Union avė. arti 46th gatvės. Kaina 
$3000. Mažas {mokėjimas —likusi 
kaip renda. H. Miller, savininkas, 
5107 S. Halsted St. Tel. Yards 0547.
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PARDAVIMUI bizniavęs namas.
2 Storai ir 7 kambarių flatas viršui,
3 karų garažius. Gali nupirkti su
mažai pinigu. P. Zable, 001 W. 59th 
Street. • Ji • ‘

TURI BŪTI PARDUOTAS 
LABAI GREITAI

2-jų flatų medinis namas cimen- 
tinis pųndamentas. Vėliausios ma
dos įrengimai. Randasi ant 40 ir So. 
Campbell Avė. kaina $3700. Mažas 
imokėjimas, Telefonuokite vakarais 
po 8:00 Boulevard 0127.

PARSIDUODA namas su dviem 
skėriais žemės pikiai: gera vieta 
dėl vištų auginimo ar daržovių. Sa
vininkas Phillips Gasolino Stoties, 
78 and Archer Avė*




