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Lietuvoje Mirė Kompozitorius M i kas Petrauskas
Palaidojo Dus m e n yse 

Greta Tėvų
Mirė Šilta <ė Chryslerio Streiką; Da 

bar Seks Fordas
Per daugeli metų tarp Amerikos lietuvių 
veikęs dainininkas ir kompozitorius Mikas 
Petrauskas mirė po ilgos ir sunkios ligos

Sutaikytas Reo darbininkų streikas. Ūkininkai išvijo Hershey 
streikierius. Didelis streikas Peoria, III.

Atėję iš Lietuvos laikraščiai praneša liūdną amerikiečiams 
ir ypač muzikos ir lietuvių dainos mylėtojams žinią, kad kovo 
23 d. vakare Kaune po ilgos ii* sunkios ligos mirė dainininkas 
ir kompozitorius Mikas Petrauskas, vyresnysis brolis garsaus 
dainininko ir Lietuvos operos kūrėjo Kipro Petrausko.

Velionis yra gerai žinomas visiems Amerikos lietuviams, 
nes Amerikoje buvo išgyvenęs virš poros desėtkų metų ir čia 
labai daug dirbęs organizavime lietuvių chorų ir abelnai ugdy
me lietuvių dainos ir muzikos meilės tarp Amerikos lietuvių. 
Taipjau jis yra aplankęs veik visas kiek didesnes lietuvių kolo
nijas Amerikoje su koncertais.

Jo pastangomis buvo sutvertas garsus Chicagos “Birutės” 
choras, kurį jis per daugelį metų vedė ir išugdė į žymiausį lie
tuvių chorą Amerikoje. J 1

Po to jis buvo sutvėręs didelį chorą Detroite, galiaus jis 
per daugelį metų vedė “Gabijos*' chorą Bostone, kur buvo įstei
gęs ir pirmą lietuvių konservatoriją. Be to nebuvo choro Ame
rikoje, kuris nebūtų naudojęsis jo kuriniais — jo parašytomis 
dainomis ir operetėmis.

Velionis Mikas Petrauskas buvo 63 metų amžiaus, gimęs 
ada jo tėvas vargonininkavo. Palaido- 
*apškr., greta savo tėvų, ųes tokis bu-

Švenčionių apskę,, kur 
tas gi Dusųienyser^ral 
vo velionio ncuFasL

-----—i. SS
A. a. MIKAS PETRAUSKAS meistras,

Apie Miko Petrausko dar
buotę plačiai rašo “Lietuvos 
nių” Redaktorius J. Kardelis. 
Jis rašo:

Jau ilgą laiką Mikas Petrau
skas sirgo, ir buvo žinių, kad 
maža vilties, jog jis pasveiks. 
Paskutinį laiką jį kankino he- 
miplegija, bet jis, kaip ir svei
kas būdamas, laikėsi filosofiš
kai ramiai.

Tai jo budo savybė. Būda
mas itin jautrios sielos meni
ninkas, Mikas Petrauskas kas
dieniniame gyvenime buvo sto- 
jiškai tvirtas ir tikrai filoso
fiškai, protingai ramus, logiš
kas ir šaltas. Taip darniai ja
me susigyveno meniškas sielos 
jautrumas, ligi švelniausio 
skrupulingumo, su be galo rim
tu, aiškiu ir šaltai protingu pi
liečiu — žmogum. Tai tiktai 
didelės dvasios menininko sa
vybė, ne daugelio jų privalu
mas.

Ir sunkios ligos patale bū
damas ir skirdamasis iš gyvų
jų tarpo, Mikas Petrauskas li
ko ištikimas pats sau.

Ir juo skaudžiau, kad nete
kome žmogaus, kurio nei tin
kamai įvertinti nemokėjom. O 
juk
Mikas Petrauskas — tai išti
sa kultūrinė lietuvių gyveni

mo epocha.
Gimė jis 1873 m. rugsėjo 29 

d. Palūšėj. Tėvas vargoninin
kas ir muzikos instrumentų

---------- 1, ir sūnų pradėjo mo
kyti savo amato. Todėl 15-koS 
metų Mikas jau savarankiškai 
vargonininkauja Labanore, pa
garsėjusiame “dūdom”. Ne tik
tai vargonininkauja, bet jis 
jau veda orkestrą, kuriam pats 
gaidas rašo, pats instrumen- 
tuoja ir pats kurinius rašo — 
komponuoja. • r

Be ne pirmoji jo kompozi
cija — “Lietuvos senovės pa
minėjimas” — parašyta Laba
nore 1888 metais, 15-kos me
tų vaikino, nesimokiusio nei 
kompozicijos ir tiek tik teėju
sio 
vas

muzikos mokslus, kiek 
savamokslis pamokė.
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Juodoji Magija išžu 
džiusi 500 žmonių 

Korėjoje
TOKIO, bal. 7. — Laikraš

tis Nicbi Nichi sakosi gavęs 
žinių, iš SeoUl, Korėjos, kad 
stipri religinė sektą, garbinan
ti juodąją magiją, per pasta
ruosius kelis metus išžudžius! 
Korėjoje 500 žmonių — vyrų, 
moterų ir vaikg.

Suimta 70 Korėjos kunigų, 
kurie dabar yra kvočiami. Sek
ta, nors ir vadinasi nekaltu 
“Tyros Baltos Tikybos’’ var
du, susideda iš didelių fanati
škų ir yra labai nuožmi. Nieku- 
rie iš jos aukų liko sudeginti, 
,o kiti pakąrti kalnuose.kiti pakąrti kalnuose.

JK&įįįz-į’ :

Kompozitorius Mikas Petrauskas, 
(žiūrėk žinią šiame puslapyje.) ;

Žuvo 4 lakūnai

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

Veikiausia lietus, stiprėjąs 
vėjas.

Vakar
peratura

Saulė

SAN DIEGO, Cal., bal. 7. 
Keturi 
žuvo 
dviems 
jūron.

karo laivyno lakūnai 
susidūrus ’ manevruose 
lėktuvams ir nukritus

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 48°. 
teka 5:22, leidžiasi

bal
Min-

MANILA, Filipinuose, 
7. — Gautomis žiniomis 
danao saloj ištiko dviejų die
nų kautynės tarp Filipinų po
licijos ir fanatiškų morų, ku
riose 20 morų liko užmušta.

Lojalistai vejasi su
kilėlius pietinėje

Ispanijoje
MADRIDAS, bal. 7. — Lo- 

jalistai aplaikė svarbią perga
lę, šturmu paimdami Chimor-' 
ra kalną Cordoba provincijoj 
ir priversdami sukilėlius bėg
ti. '

Po šio mūšio lojalistai pri- 
'ėjo iki už pusketvirtos mylios 
nuo Villaharta, kur jie galės 
atkirsti sukilėlių pasitraukimą 
į Cordobą. ■! •
i Sukilėliai skubiai bėga Villa
harta keliu į Penarroya. Juos 
vejasi lojalistų lėktuvai.

Lojalistai suėmė 300 nelais- 
vių ir daug ginklų .j ir amuni
cijos.

Sukilėliai giriasi pergalėmis 
Baskų frc-nte.

VICTORIĄ, Ispanijoj, bąl; 
7. — Sukilėliai skelbia, kad 
gen. Molą armijos kairysis 
sparnas paėjęs šešias mylias į 
priekį Baskų krašte. Bet vis- 
tiek sukilėliai dar nėra pasie
kę Durango,. nors sukilėlių 
ofehsyvas ten tęsiasi jau 7 die
nas, r',L •: '■

(Matyt, sukilėliai! ten pradė
jo ofensyvą tikslu sumažinti 
lojalistų spaudimą kituose 
frontuose. Bet kuomet gen. 
Molą armija puola baskus, tai 
tą pačią armiją puola lojalis
tai iš užpakalio ir dabar loja
listai yra tik už 38 mylių5 nuo 
gen. Molą sostinės Burgos).

TDETROIT, Mich., bal. 7. — kų 
30 dienų užsitęsęs Chrysler au
tomobilių darbininkų streikas 
liko sutaikintas po ilgų dery
bų tarp Chryslerio ir John L. 
Lewis, tarpininkaujant guber
natoriui Murphy.

Streikas palietė 60,000 dar
bininkų Chryslerio dirbtuvėse 
r 30,000 darbininkų kitose 
dirbtuvėse, kurios gamina įvai
rias reikmenis Chrysler auto
mobiliams.

Einant automobilių darbinin
kų unijos sutartimi su Chrys- 
leriu, unija kolektyvėse dery
bose su kompanija atstovaus 
tik savo narius. Taipgi kom
panija prisižadėjo netrukdyti 
darbininkų organizavimosi ir 
pati neorganizuoti , jokių savo 
'“Utiijų”. -; ^įųUrtis galioja iki

Italija kaltina visus 
dėl laužymo neu- 

traliteto
.RYMAS, bal.• 7. - Italijos

valdžios atstovai pradėjo kal
binti visas valstybes dėl lau
žymo Ispanijos nfeutralitęto ir 
teikimo paramos lojalistams. 
Italai tad grūmoja atsimesti 
nuo neutraliteto sutarties <ir 
stvertis tokių priemonių rėmi- 
'miii sukilėlių, kokias jie ma
tys esant reikalingas.

Ypač kaltinami yra f rančų- 
zai. Italijosfašistai net tvir
tina, kad lojalistais vadovauja 
francužų karininkai, o vyriau
sias lojalistų karvedys prie 
Madrido esąs Frangijos gene
rolas. •

ATSKRIDO PIRMIEJI VASA
ROS PAUKŠČIAI

UŽUGUOSTIS, Trakų apsk. 
Atšilus orui ir nutirpus trupu
tį sniegui, atskrido, ir pirmie
ji vasaros paukščiai voveriai. 
Kovo 16 d. buvo inatyti dideli 
būriai iš pietų pusės į šiaurę 

i skrendančių ir linksmai begie
dančių vęversių. ;

jau4 buvo apleidusi dirbtu
vę ir joje pasiliko tik nedide- 

burelis streikierių, kurie 
iš dirb-

Senatas pasmerkė 
sėdėjimo streikus ir 

kompanijų unijas
puolimą 
kad ir

lis 
buvo dar nespėję išeiti 
tuvės.

Ūkininkai padare 
ant streikierių todėl,
jie kenčia nuo to streiko, nes 
jie kasdie dirbtuvei parduoda
vo po 800,000 sv. pieno. Strei
kas kilo pereitą penktadienį, ir 
nuo to laiko ir ūkininkai ne
turėjo kur dėti savo pieną. 
Tad jie susiorganizavo ir puo
lė streikierius, turbut tikėda
miesi, kad jie tuo sau pagel
bės ir greičiau sulaužys strei
ką.

Užklupti dirbtuvėj streikie
riai tiek nuožmiai buvo sumuš
ti, kad visus juos teko gaben
ti į ligoninę. Bet streikas' - vis- 
'tieJutggisU ,....... .. ......

WASHINGTON, bal. 7. — 
Senatas, kuris jau senai žiurė
jo labai nepalankiai į darbi
ninkų sėdėjimo streikus, šian
die vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją^ kuria pasmerkė sėdėjimo 
streikus, 
priešingus 
sams.

Bet ta 
griežčiau 
samdytojų
darbininkų, 
šnipinėjimą 
los, kompanijų unijas ir 
pažinimą darbininkams 

.. tyvių derybų.

kaipo nelegalius ir 
visuomenes intere-

pati rezoliucija dar 
pasmerkė nedorą 
nusistatymą linkui 
įvestąjį dirbtuvėse 
darbininkų veik- 

nepri- 
kolek-

dėjimo ar kitokių streikų. Dar 
neišspręstais klausimais dery
bos su Chryslerio kompanija 
prasidės rytoj A

Chrysler dirbtuvės atsidarys 
kaip galima greičiausia ir kai- 
kurie darbininkai dar šią sa
vaitę sugryš į darbą. Kiti gi 
gfyš į darbą pradžioj ateinan
čios savaitės, ar kaip greit bus 
gautos medžiagos.

Abi pusės išreiškė pasitenki
nimą, sutartimi.

Sutaikė Reo streiką.
; Neužilgo po sutaikymo Chry- 
'sler streiko gubernatorius pa
skelbė, kad pasisekė sutaikin
ti ir Reo automobilių darbinin
kų streiką, kuris buvo palie
gęs 2,400 darbininkų. Jį sutai
kyta Chrysler sąlygomis.

Streikas Hudson automobi
lių ' dirbtuvėse betgi tebesitę
sia.'

Dabar seks Fordas.
Unija tuoj po sutaikymo 

Chrysler streiko paskelbė, kad 
dabar bus dedamos visos pa
stangos suorganizuoti Fordo 
automobilių darbininkus ir pri
versti Fordą įvesti kolektyves 
derybas su darbininkais.

;Tada visos ‘didžiosios auto- 
-mobilių dirbtuvės bus organi
zuotos. Pasiliks tik kelios ma
žesnės dirbtuvės, bet ir dabar 
jų darbininkai yra organizuo
ti. 4

SPRINGVILLE, Ariz., bal. 7 
— Gilus sniegas sulaikė pės
čiųjų ieškojimą sudužusio Dou- 
glas transporto lėktuvo,, kurio 
laužai liko užmatyti prie Bal- 
dy kalno. Lėktuvu skrido 8 
.žmonės, bet manonia, ;kad vi- 
Įs’i jie liko užmušti vietoj*; lėk
tuvui atsimušus į kalną.

GALVESTON, Tex.; ba. 7. 
’— Armijos lakūnas liko už
muštas jo lėktuvui nukritus 
Meksikos įlankom

TOKIO,bal. 7. — Du Japo
nijos laivyno lakūnai užsimu
šė jų lėktuvui subirėjus ore 

. ir nukritus; jūron.

Streikas didelėj 
traktorių dirbtu

vėj Peorijoj

drausti sėdėjimo 
streikus

Ūkininkai, puolė ir 
išvaikė Hershey 

darbininkus
bal. 7.

PEORIA, III., bal. 7. — Sė
dėjimo ir pikietavimo streikas 
kilo Caterpillar Tractor Co. 
dirbtuvėj East Peoria, kur su
streikavo 11,500 darbininkų.

Streikieriai reikalauja kolek
tyvių derybų. Streiką veda in
dustrinė geležies darbininkų 
unija. s ■

Kompanija gamina trakto
rius, Diesel motorus ir kelių 
taisymo mašinas. Streikas ki
lo kompanijai griežtai atsisa- 
•kius vesti bet kokias derybas 
'su organizuotais

Nedidelė dalis 
siliko dirbtuvėj, 
kieriai dirbtuvę

LANSING, Mich., bal. 7. — 
Michigano valstijos senatas 17 
balsų prieš 12 priėmė bilių, 
kuris uždraudžia sėdėjimo 
streikus, o paskelbusius sėdė
jimo streiką streikierius pada
ro kriminaliais nusikaltėliais. 
Taipjau uždraudžia samdyto
jams vesti derybas su sėdin
čiais streikieriais.

Bilius dabar pasiųstas val
stijos atstovų butui patvirtin
ti.

darbininkais.
streikierių pa- 
kiti gi strei- 
pikietuoja.

Nuteisė septynis 
New Yorko ra- 

ketierius

Pasikorė dėl vogto 
sviesto

VIEŠINTOS, Panevėžio ap
skr. — Viešintų pieno perd. 
b-vės nariai prieš kiek laiko 
pastebėjo Subačiaus miestely 
pardavinėjant eksportinį svie
stą.

Pradėjus sekti kaltininkus, 
vienas iš į Subačių vežusių 
sviestą pasikorė. Pas jį rasta 
sviesto statinaitė.
• Tikrinant sąskaitybą, rasta, 
kad pieninėj trūksta per 650 
kg. sviesto; padaryta per 1500 
lt. nuostolių.

Dėl visų šių nenormalumų 
keliama byla.

NEW YORK, bal 7. — Sep
tyni stambus raketieriai, ku
rie suorganizavo $2,000,000 ra
ketą restaranų biznyje, liko 
nuteisti kalėjiman iki 20 me
tų. Tarp nuteistųjų yra resto
ranų darbininkų unijos virši
ninkų, kurie buvo susidėję su 
raketieriais ir veikė išvien su 
jais.. c

Bylą prieš juos vedė Tho- 
mas E. Dewey, kuris jau ne 
vieną raketierių šaiką išblaš
kė ir pasiuntė kalėjiman.

SOUTH BEND, Ind., bal. 7. 
-— Buvęs besbolininkas E. R. 
Heron užmušė savo žmoną ir 
tada pats nusitroškino gasu.

HERSHEY, Pa.
Apielinkės ūkininkai, padeda
mi prieš uniją nusistačiusio 
būrelio darbininkų, šiandie 
puolė Hershey Chocolate Corp. 
dirbtuvę, kurioj buvo užsidarę 
streikieriai, juos sumušė ir iš 
dirbtuvės išvijo. Ūkininkai bu
vo apsiginklavę, šakėmis, laz
domis ir kitais įnagiais, kuo
met darbininkai neturėjo jokių
ginklų. Didelė dalis darbiniu- centnerį 3,20 lt.

TRŪKSTA PAŠARO

UŽUGUOSTIS, Trakų apskr. 
— Nors pernai metais derlius 
ir neblogas atrodė, bet dabar
tiniu metu daugeliui ūkininkų 
trūksta pašaro: šiaudų, šieno 
ir dobilų. Dabar už centnerį 
šiaudų mokama 1,20 lt., už Šie
no centnerį 2,50 lt. ir dobilų

PER
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Ratas prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar



CLEVELANDO OHIO ŽINIOS

ADVOKATAI

/bet tikrai taip įvyko. Ir įvyko 
Šiomis dienomis. O dalykas bu
vo toks: policija areštavo try- 
likų žmonių, nužiųrSdaftia,< kad

Ketvirtadienis, bal. 8, Į&$7

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V, 
vai. vakaro. TreČ ir sekto, phgal 

susitarimą.
, 4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

t ■ ‘ - ■ .j

Net kaliniai griebiasi sėdė
jimo streiko

' Sėdėjimo stręikąi pasidarė I

Phone Cftnal 612'2
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR GHlėtlRGAS 
2201 Wešt 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomię ir hedėl. pagal sutartį 
Ūež.fe631 Sq. California Avenue

r Telefonas Republic 7868

'Fėt OfHce Wentwoith 6330
: Rez. Hyde Park 3395

Dr.» Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valahdoš 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis^ir subatomis.

r ■ ■— ■ • -. į

PRADEDA APSNŪSTI. — AUTOMOBILISTAMS NE
REIKĖS TRIJŲ DOLERIŲ MOKĖTI. — NEMO
KAMĄ! NEBUS GALIMA Ne AUTOMOBILIO 
LAIKYTI GATVĖJE. — NET KALINIAI GRIE
BIASI sėdėjimo streiko. nuomos bu
tams LABAI PAKILO.

Amerikos lietuvių kongreso 
komiteto skyrius mažai 

beveikia
Amerikos lietuvių kongreso 

komiteto musų kolonijos sky
rius pradėjo kiek apsileisti. Iš 
pradžių jis buvo pradėjęs smar
kiai veikti. Dirbo net kelis dar
bus susyk. Bet dabar visi tie, 
darbai liko padėti į šalį. Ari 
čia nėra sukama kokia politi
ka, kuri neleidžia pradėtam
veikimui tinkamai plėtotis?
Butų tikrai gaila, jei dėl tam 
tikros politikos veikimas turė
tų apmirti ir pakrikti. Mes vi
si gerai žinome, kad Lietuvo
je žmonių būklė 
— laisvės vis dar 
pačiu* metu musų 
dar su atsidėjimu 
rikos lietuvių veikimų. Ir juo 
daugiau mes veiksime ir rei
kalausime laisvės savo bro
liams, juo lengviau Lietuvos 
žmonėms bus vesti kovų dėl 
išsilaisvinimo, atseit, dėl at- 
steigimo demokratiškos tvar
kos.

nepasikeitė, 
nėra. Tuo 
broliai vis 
seka Ame-

Artinasi nominacijos
Netrukus mes nominuosime 

valdininkus įvairioms miesto 
vietoms. Šiomis nominacijomis 
yra susidomėję ne tik ameri
konai, bet ir lietuviai. Mat; da-

■

zsireiškia vis didesnis ir didės- / Tai gali skambėti juokingai, 
nis namų trukumas.

Parodoje bus atstoVaujaina 
valstija

COLUMBUS, Ohio. — Ohio įie narkotikus platina. Visi jie 
valstijos legislatura nuspren
dė, kad didžiųjų ežerų paro
doje turi būti atstovaujama 
yaištiją. Vadinasi, parodbje

Visgi sudės meteriųs
Miesto taryboje per keli$ 

mėnesius ėjo atkakli kova dėl 
meterių, kurte automobilistams 
užkraus naujų naštų. Dalykas 
tas, kad tie metęriąi bus įreng
ti Visose gatvėse tam,’ kad re
gistruotų laikų. Norėdamas 
gatvėje palikti sųvo automobi
lių, žmogus turės įmesti į me- 

pasirodys 
jog viskas

terį nikeli, ir tuoj 
tam tikras ženklas, 
yra tvarkoj ė.

Tas sumanymas 
dideles opozicijos.

susilaukė 
Štai kodėl 

kova nusitęsė net kelis mėne
sius. Bet kiek galima numaty
ti, vis dėlto meteriai bus 
dėti. Tokiu būdu piliečiai 
versti bus mokėti naujus 
kesčius. Jie negalės palikti 
ro gatvėse, nors tų gatvių 
symui juk jie pinigus sudeda.

Miesto tėtušiai vis sugalvoja 
kokį triukų, kad galėtų pini
gus kolektuoti. Jie daro taip, 
kaip ki/nigai su savo bažny
čiomis: parapijonys skol(Asx^lo- 
ka ir moka, bet vis negali jų

pasiskirstymas partijomis. Tad 
vieni stoja už savo partijps 
kaniddatus, o kiti — tfž savo. 
Tačiau retikia tiesų pasakyti, 
kad lietuviai daugiausia prita
ria demokratams.

Iždininko raštinėje dirba p. 
Cliester Zuris. Dirba jis prie 
mokesčių kolektavimo. Tai pla
čiai žinomas veikėjas demo
kratų partijoje. Jis prašo vi
sus lietuvius, kad jie su atsi
dėjimu peržiūrėtų darbus visų 
kandidatų. Tik tokiu bildu jie 
galės prieiti išvadų, kurie kan
didatai yra verti paramos, o 
kurie ne.

Naujų mokesčių sumany
mas susmuko

COLUMBUS, Ohio. — Prieš 
kiek laiko rašiau, jog valsti
jos legislaturoje buVo kilęs su
manymas apkrauti automobi
listus naujais mokesčiais. Su
manymas buvo toks, kad kiek
vienas automobilio savininkas, 
be reguliarių leidimo (licen
cijos) mokesčių, turi dar per 
metus sumokėti tris dolerius į 
bedarbių fondų.

Tačiau tas sumanymas sena
te suklupo: didelė dauguma 
senatorių pasisakė prieš. To
kiu biMu automobilistai per 
metus sutaupys tris dolerius.

šiaip ar taip, o automobilis
tai savo dalį sumoka: jie mo
ka laicencijų (laisnių) mokes
čius, sumoka pusėtinai ir spe
cialiais gazolino mokesčiais. 
Todėl užkrauti jiems dar kitų 
naštų butų 
singa.

Nors šiuo 
sumanytojai
nok jie yra nusitarę rankų ne
nuleisti. Vadinasi, ir toliau ieš
kos šaltinių, iš ktfr butų gali
ma gauti naujų mokesčių.

buvę visai netei-

atvej u mokesčių 
ir pralaimėjo, Vie-

Pakels algas policininkams 
ir ugniagesiams

BEREA, Ohio. — Miesto ta
ryba nubalsavo pakelti algas 
visiems policininkams ir ugnia
gesiams. Pakėlimas sieks 10
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išmolkėti. Lyginai taip ir mies- 
tię^fai niekuomet negali rnies,- 
to skolų išmokėti.

Nuoširdus veikėjas
Musų 'kolonija turi tikrai 

nuoširdų veikėjų p. Stasio če- 
raukos asmenyje. Visuomenės 
darbą jis dirba tikrai su di- 
džiąusiu atsidėjimu.' Jis daug
veikiu organizacijose, o ypač ^bus įrengtas Valstijos pavilio- 
iSąįviėhi|inĮO gerovei. Į Susi- has. Senatas valstijos atstovy- 

Mš jpVirąsė daugiau bei parodoje paskyrė $20,0,00/ 
/bąrįų, begu bet kuris kitas mu^ Paroda oficiąliškai atsidarys 
sų kolonijos veikėjas. Vyriau- kada nors gegužės mėnesį, 

i šia jo pastangomis liko su-' K1 
tvertas jaunuolių skyrius, ku
ris, jau turi 20 narių.

Ražapgiųjų veikime 
rauka yra 
mas žmogus. Pavyzdžiui, jis t 
labai daug pasidarbavo prie 
.Lietuvių kongreso surengimo. 
Butų tikrai malonu, jei jis pri
sidėtų ir prie šio skyriaus pa- 
marginimo.

Grįžo iš Floridos
Teko patirti, kad iš Floridos 

grįžo p. Petraitis. Kelionėje 
'jis išbuvo kėlias savaites: ap
lankė Floridų ir daugelį kitų 
vietų.

Kai jis grįžo į Clevelandų, 
tai artimi draugai surengė jam 

IP°" baliukų.

Brangsta namai
Pastaruoju laiku pas mus 

pradėjo labai kilti nifomos bu
tams. Kaip sakoma, kyla jos 
kaip ant mielių. Nejudinamo 
turto vadinamieji ekspertai 
pranašauja, jog netrukus nuo
mos dar labiau pakils. Mat, pa-

p. če- tiek populiarus, kad jie prak- 
tikrai nepamaino- tikuojami ne tik dirbtuvėse, 

bet ir kalėjimuose!

liko kalėjime uždaryti. Po die
nos kitos j 16* turėjo stoti prieš 
teisėjų pasiaiškinti. Tačiau ka
lėjime bebūdami jie susitarė 
^sėdėjimo streikų” paskelbti, 
atseit, ne stoti prieš teisėjų. 
Kaip tarė, taip ir padarė: ka
lėjimo vadovybei pranešė, jog 
į teismų jie nevažiuos.

Tačiau tas keistas “sėdėji
mo streikas” greit liko “sulau
žytas”: atvyko daugiau polici
jos ir — patys galite spręsti, 
'kas atsitiko... Na, tiesiog “strei
kininkus” nuvilko į teismų.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. W ėste ra 
Avė., 2nd Jfloor

Hentlock 9252 
Patarnauju pHe 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu toassagė 
eleetrie trėat-’ 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

su- 
pri-

ka- 
tai-

' r. •• - ■ •'

Laidotuvių Direktorius

E
 JUOZAPAS
U D EIKI

■ ‘ IR TĖVAS < ■■ 
REPublic 8340

Pagerbs Joną DeRighter
Iš kai kurių politikoš veikė

jų teko nugirsti, kad balandžio 
18 d. Lietuvių svetainėje bu’s 
surengta vakarienė valstijos

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dčarb,orn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevąrd 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

KM

JOSEPH J. GRISULIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: B.ouleyard 2800 e 

4631 SOUTH ASHLAND AVfcNUF 
Res. 6515 So. RovkwėII Si
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. •jL’el. Yards 2510

/ PONTIAC'

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4$45 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v ik. Nedėlioj pagal s.utaritaą 
Ofiso Tel.: Bęulevard 7820 

Namų Te!.: Prospect 1930

Ofiso Tėl. Virginią 0036 
. Ręsidence Tel DEVĘRLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ĄRCHER AVENUE , 
Ofiso valandos:

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

' ...... SAVININKAI
į F. J3ULAW ir K. SfA.ĘQN)^<^^lrą4|rl||?|./|Uj ,

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Roofti 7Š7

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

Rezidenciją
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandos—9 —14) A. M. 
NedSlioj pagal sutarti

Phone Boulevąrd 7042

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

SUSTOK ir
PAGALVOK i
JDĖTI pinigai į šią I 
ŠI ’(j LK Ą pereitais metais 
UŽDIRBO

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALINA KASDIENĄ NUO 8 V, RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND ŠAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

1 iri,

r; ar-.-y va „ - Lt :ą- j mj! įAw.-i.far.į. -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS' dieną ir naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Her mitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAI AYETTE 0727

mm ii...■n»iii

u

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. t A SALLE STREET
6- tos lubos Tel. CENtral 1846

• Marque~te Park Ofisas:
632? SOUTH WESTERN AVĖ.

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

nagai .sutartį.

AKIII SPECIALISTAI

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredo.i pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

GERAMALEVA - GERItSNIS DARBAS
Gera maleva, tinkataąi ųŽrpųlevota, taąžiau išsipustina ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra ’popūliaySs Helmail • toalėVos. Ir kainos 
/ 'nebrangios/o stąkas visada pilnas.

Moore’s malevą,! 30 spalvų, gaL ...... ....................
Speęialė maleva, 16 spalvų, gal....... ..... ......... .....
Varnish rempyer, gal. .......i........  —
Grynas baltas enamel, gal. ............l.....................

ir brangiau.
Sienoms popier'a, roleris ................................. .

8 ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 Šo. Halsted Street. Tel. CanaI 5063

Tel. Boulevąrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30‘v. Nėtlėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. & SAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
CfilCAGO, H .L.

$1.85 
970 
950 

$1.39

.... 40

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Re«. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

DR V A IT USD, OPT
LIETUVIS 

Optonietrically Akių Specialistai 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ap,terpini'', nervuotu- 
įno. skauouma akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
lr tonose egzaminavimas daromas ąu 
felektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atydą atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos hi o 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS

Klausykite musų Lietnvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vaL vakaro iš VV.H.F.C. stoties (1420 R.)—Pranešėjas P. šaltimieras. 
.1’JJJ J I1!11* I . ,1 . ■■■■          

H.nfinin.a, 
_---------------------- l. ............ ,,,, 

,.1..._____________________ į D ar .....iii ui į-iuftii

LIETUVIAI
* * X . 4 •

1. J. ZOLĮ’......... . ........... ..
1T)46 Wcst 46lb Strę.ėt Phoncs Boulcvard 5203

J. LIULĘVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ , . ■ ' i ,•

GYDYTOJAI ik dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

f- Draugijos NariaiS. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ; Phone Yards 1138

*, A. Montvid, M. D.
Wėst Towil Statė Bartk Bldg. 

2400 West Mddison Street
: Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
t Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DALYSE.

A. MASALSKIS
Phone Boulcvard 41393307 Lituanica Avenue

1410 South 49th Court Phone Cicero 2109

i s L .> > V

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515

Tel. Pullman 1270

Icl. Pūliniai) 5703

3354 So. Halsted Street Boulcvard 4089

Laidotuvių Direktoriai

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4670 Archer Avenue 
Tel. Virginią 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

NARIAI
Chicagos,

Cicero «
Lietuviui;

Laidotuvių 
Direktoriui
Asociacijos

Atribulance
Patarnavi-
mas Dieną ;■ 

, ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

Įkoplyčios visose V 
Chicae'os dalvse

DR. G. SERNER
AKIV GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829- 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Afisąs ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampa’š Halsted St.

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

111.11.i'i(Mį-Ji)

8

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo \ 
iki 0 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

SKYRIUS: 42-44 East 108th Strakt

Reikalaukite DEGTINES

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Tom Taylor
2 Metų 
senumo A. PETKUS

Cicero

P. J. RIDIKAS

NATHAN KANTER

MUTUAL LIOUUR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Vi«i Telefonai Yards 0801 
vienintelis DISTRIBUTORIUS

718tWest 18llįįStrcct
S. M. SKUDAS

Pbonc Monroč 3377

10734 S. Michigąii. Ąye.
EZERSKIS IR SUKUS

DR. V. A. ŠIMKŪS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9, 

vai., Nedėliotais nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St

. .|U T.1, Bo^vard l 101
Ofiso Tel. Boulevąrd 5913.

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ufi^O valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliotais prgal sutartį
Rez. 4910 ŠO. MlCttlGAN BLVD. 

Tel. Kenwond 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
ntio 6 iki '7:30 vai. vakaro.

Tel. Cėhal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rOs lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 <ki 12 vai. ryto, huo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki ISh 
vaTėndai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

j 7 iki 8 Vai.' Nedoj, nuo 10 iki 12 
j Rež. Telephone PLAZA 2409
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Ketvirtadienis, bal. $, 1937
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v Meilužis:—Ne, aš eisiu žu
vauti.

fa'

NAUJIENOS, Chicago, EI
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. ’Mylimoji:—Ne

CLEVELANO ir OHIO ŽINIOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

legislaturos atstovui, p. Jonui 
DeRighter, pagerbti. ,

Vakarienė busianti su pro- neapykanta vis labiau didėja 
grama: trumpos kalbos, šokiai 
ir kitokie pamarginimai. Va
karienė prasidės 6 vai. vaka
ro.

Iš

Lenkijos sostinės, Varšuvos. 
Savo laiške jis rašo, jėg Ten- 

’kai baisiai jo neapkenčia. Ta

nes Komaras jau baigia su vi
sais žymesniais lenkų ristikais 
apsidirbti.

' Komaras rašo, jog per ris- 
anksto bilietai galima tynęs lenkai dažnai tiek įkai-

įsigyti iš p. Wilkelio, laidotu-Į stą, kad pradedą butelius i 
vių direktoriaus. ’ ringą mesti. Bet tai esą nie-

_ _ _ . kis: Juozas esąs pasiryžęs
Pagerbė p-ią Glugodienę Lenkijos čempionatą laimėti, įr 

tiek.
Lenkijoje p. Komaras žada 

pasilikti apie porą mėnesių, o 
paskui aplankyti kitus Euro
pos kraštus, Jarp, matyti, ga
na gerai sekasi: pernai jis Pie
tų Amerikoje sukėlė didžiau
sią triukšmą, o dabar apie jį 
daug kalbama ir Europoje.

— jonas Jarus.

Kovo 20 d. buvo surengtas 
pokyliukas poniai Polai Glugo- 
dienei pagerbti. Mat, katalikiš
kų organizacijų veikloje ji jau 
dalyvauja 25 metai.

P-ia Glugodienė nemažai pa
sidarbavo Lietuvių Kultūros 
Darželio gerovei.

Ris tikas Juozas Komaras 
Lenkijoje

Šiomis dienomis ristikas Juo
zas Komaras atsiuntė laišką iš

MADOS

4354

4354—Puošni išėjimui suknelė. Jei
gu jų pasiudinsit iš lengvaus šilko 
arba vienos spalvos chiffon ir pa
dabinsi! buketu gelių. Ji bus ne 
tiktai graži, bet ir praktiška. Su
kirptos mieros 14, 1.6, 18, 20, taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia (dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pa/yzdj No.........
Mieros---------------- per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

A

kis: Juozas esąs pasiryžęs

Mokslas Padidina 
Balso Įtekmę

sce-

žmonės patogiai sėdėdami 
sau savo namuose dabar gali 
klausytis operų; perstatomų net 
už tukstąnčių mylių. Per radio 
jie gali išgirsti lošimus, pirm 
negu jie perstatoma scenoje. 
Tuo pačiu laiku žmonių minios 
šimtuose miestų ir miestelių 
gali matyti (tą pačią filmą ir 
gėrėtis artistų balsais.

Taigi šių dienų operos,
nos, filmų ir radio artistai tuo 
pačiu laiku ir turi daugiau ga
limybių pasisekimui ir didesnį 
atsakomingumą, kaip kad turė
ta prieš juos. To priežastimi 
yra mokslas, kuris atidarė 
jiems naujus kelius ir suteikė 
jiems galimybės patenkinti tuo 
pačiu sykiu daugiau žmonių. 
Todėl artistai turi labai rūpes
tingai saugoti savo balsus, pri
žiūrėti ir savo valgį, ir gėrimą 
ir rūkymą..

Užtat ir daugelis įžymių ope
ros, scenos, filmų ir radio ar
tistų neseniai pareiškė, jog ci- 
garetuose jie labiausiai mėgsta 
lengvą užsirukymą, nes jis yra 
palankus jų garklėms. Pasirem
dami tuo jie ir pasirenka Lucky 
Strike cigaretus. O Luckies yra 
lengvas užsirukymas, laisvas 
nuo įvairių šiurkščių erzinančių 
priemaišų, kurios su pagalba 
išimtino “It’s Toasted” proceso 
yra prašalintos. Be to, Luckies 
suteikia jums tokią pat gerklės 
apsaugą, kokia yra' suteikiama 
ir garsiems operos, scenos, fil
mų ir radio artistams, kurių 
balsai yra jų turtu.

Pirmosios Gegužės 
šventė

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Centralinė kuopa nutarė su
rengti dideles prakalbas gegu
žės mėn. 1 d. pasaulio darbinin
kų šventei paminėti. Jau paim
ta didžioji Chicagos Lietuvių 
Auditorija ir ruošiama gražus 
programas.

Visos lietuvių darbininkų or
ganizacijos yra kviečiamos pa
raginti savo narius tame pa
rengime dalyvauti, kad jisai 
butų kiek galint Įspūdingesnis. 
Šiemet gegužės šventės minėji
mas turės ypatingai didelės 
svarbos, nes pasaulis pergyve-(Miestas Ir valstija)

SSSR ir Ispanijos Karas
I*

SSSR smarkiai ruošiasi karui 
aciją. — Nepaprastas patriotizmas. - 
tovo iškilmės. . Tolimų Rytų armija.

Daug kreipiama dėmesio į avi- 
Puškino ir Lermon-

Meilužis:- 
liausią upę 
geriau...

Mylimoji-Ar eisi nusiskan
dinti?

a* aš eisiu į gi- 
Kuo gilesne, tuo A. Faiza.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Eik Lewia Madų keliais. Kur | 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI ’

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 Šmotų
SIUTAS

(Musų specialaus korespondento)

(Tąsa)
Eglutei puošti net išleisti vi

sokie rankvedžiai ir tai per ra- 
dio vaikai mokomi, kas, kaip 
reikia eglutę puošti.

Čiuožyklėse net bus sudarytos 
viešos eglutės, kurios žadama 
•tyčia gražiai ir šauniai papuoš
ti. ' ‘

Taip, sunku kovoti su žmony- 
se giliai įsisgalė j tįsiais papro
čiais. Ir tikrai stipri valdžia ši
tiems papročiams turi nusileis
ti, o ypač jei jie yra nekalto tu
rinio ir iš to politikos jokios 
nedaroma. Kitaip tarus, jei tai 
tik negresia vyriausybės tvir
tovei.

O juk visa tai dar ne taip 
seniai buvo smerkiama' ir žiū
rima kaipo į buržuazinius, prie
tarus, mieščionių atrugas!

Pačios rusų revoliucijos į- 
karštyje viena futuristas poe
tas, bene Maj-a'kovskis, siūlė 
pirmoje eilėje Puškino pamink
lą išsprogdinti, nes tai esą bu
vęs buržuazijos poetas, kuris 
darbininkams lygiai nieko gero 
nežadėjęs.

O štai dabar veik mėginama' 
įrodyti, kad Puškinas veik bu
vęs komunistas, na, jei tokiu 
ir nebuvęs, tai, jei dabar gy
ventų, (tikrai tokiu butų.

Taip lygiai, kaip ir Lomono
sovas esą buvęs tikras ir 
sakus proletariško mokslo 
bėjas.

Reikia tarti teisybės
kad caro laikais tikrai apie Puš
kiną nebuvo tiek daug rašoma, 
kaip dabar ir tikrai j iš tuomet 
nebuvo taip gerbiamas ir. myli
mas, kaip dabar.

Tasai dvarininko sūnelis, tur 
būt, ir svajote nesvajojo ir gal
voto negalvojo apie kokią nors 
proleta'rišką kultūrą, o dabar 
jam »tai peršama ir tvirtinama, 
įrodinėjama, kad jisai buvęs 
proletarų poetas. Beje, proleta
ras žodis dabar vis rečiau čia 
girdimas, jo vietoje mieliau var
tojamas darbininkas. Iš viso 
mėginama įrodinėti ir tvirtinti, 
kad SSSR klasių jau nebėr ar
ba' jos nykstą. • ;

Klaisių kova dingusi, o Jei 
kas liko, tai tik trockistų pa
gieža, šitie, girdi, tapę tikrais 
reakcijos ir fašizmo pakalikais 
ir bendradarbiais.

nuo- 
skel-

žodi

na tokį pavojingą krizj, kokio 
nebuvo nuo didžiojo karo laikų.

—Rr.

pasakyti, 
Rytuoše 
visai at-

Šia proga reikia 
kad SSSR Tolimuose 
jau veik turi sudarids 
skirą armiją^ kuri viskuo te
nai visai savistoviai yra aprū
pinta. Šituo tikslu Tolimuose 
Rytuose išvystyta atitinkama 
pr amonės šaka, kuri galėtų b J 
trukumų aprūpinti armiją. Ke
liai tai armijai irgi yra paruoš
ti, net keletas plentų specialiai 
automobiliams padaryta. Taip, 
kad toji armija pilnai yra pa
siruošusi japonų bent pirmus 
smūgius tinkamai atremti.

šioji armija' visai savistoviai 
tvarko savo reikalus ir mažai 
bendro SSSR armijos štabo 
priklauso. Oro laivynas čia taip 
pat savistoviai tvarkomais, žo
džiu, SSSR kaip niekuomet 
sparčiai ruošiasi į karą. Aišku, 
SSSR nėra pasiruošusi, bent' ši
tuo tarpu ką nors pulti, bet 
gintis ji ginsis kaip moka ir 
kaip gali. Ji nori tapti net ne
priklausoma savų dabartinių 
karo sąjungininkų, kurių dide
liu draugiškumu labai nepasiti
ki. Ispanijos revoliucija ir vo
kiečių su italais galėjimas čia 
savistovius žygius daryti, ver
čia SSSR stipriai pagalvoti ir 
savas -išvadas daryti. Iš čia ir 
seka tas stiprus kato ruošos 
parengimas.

fi6 E. Van Buren

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 16 d.. 1937

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

EKSKURSIJA
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Rengia ir prižiūri 
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COŠMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
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EUROPA Bremerhavene užti
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Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
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William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

JUOKAI

Aš nupirkau sa-

yra
Jus

Mėsos inspektorius (peržiu- 
rinėda'mas mėsą). Jus čia turi
te trisdešimt kiaulių kojų.

Mėsininkas. —O ne, čia 
tik dvidešimt astuonios, 
gal ir savo priskaitėte...

. Motina.
vo kūdikiui aukštesnią vygę..

Kaimyiika. — Kam reikalin
ga ta aukštesnė vygė?

Motina. — Mat, aš dabar ga
liu girdėti kūdikį iš ’vygės krin
tant.

MeilužisAr nebemyli ma
nės daugiau ?

R. and R.
RADIATOR * BODY

COMPĄNY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai- 
. symas. Karų Malevojimas. .

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

J. F. Reuther, Jr.H. C. Reichert, Jr.

Bukietas
kurs jos širdį palaužei

M
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Štai Laiškas iš Jūsų Senos Patikiamos

MALEVI) ir SIENŲ POPIERIAUS
VYRIAUSIOS KVOTIEROS

Barricli’s Paint
Store

fe SOUTH HALSTED STREET
(Pirma 5905—-07 South Kedzie Avenue)

Dėka išsiplėtimui savo naujoj vietoj mes esame geres- 
niose sąlygose, negu bet kada . pirmiau, jums patar
nauti su dideliu aukštos rųšies kokybės Malevos, Var- 
ųišų, gražaus, atsargiai parinkto plaunamo Sienų Po
pieriaus pasirinkimu, čia tai puiki proga pinigams nuo 
pavasarinių pasipuošimų sutaupyti.
Kadangi mes jūsų apylinkėje savo krautuves nebetu
rime, tai kviečiame savo senus draugus ir kostumerius 
pasinaudoti musų nauju, gero pristatymo patarnavimų. 
Mes kai tik pirkome prekių pristatymo troką greitam 
pristatymui.

Tik Patelefonuok: ENGLEWOOD
i 01)0 4

RENDUGJAM SIENŲ POPIERIAUS 
PAŠALINIMO MAŠINAS IR GRINDŲ 
SANDING MAŠINAS. INSTRUKCIJOS 

•*— •• ■

i, .V'

4 “Gaila man,” pasakyta atvirutėj, kuri atėjo
■ su gėlėmis, “bet, esu jsitikinęs, kad mane 

suprasi.” ... Ir ji atsigulė j sofą ir didžiai 
verkė. Kodėl tai, kad ją visuomet aplenkdavo 
laimė? Kodėl taip būdavo, kad ją aplenkdavo 
romancas ir vedybos?
TIEK DAUG yra moterų, kurios idar ne
supranta to paprasto vidurių užkietėji
mo rimtumo ... paeinančio dėl stokos 
maiste “rupumo”. Tai priežastis galvos 
gėlimo, nerangumo, dvasios nupuolimo. 
Ir atrodai taip blogai kaip ir 
ties. Akys netenka žibėjimo, 
raukšlės.

Gauk “rupumą” atgal savo
nitios valgiuos, valgant Kellogg ALL- 
BRAN. Šis javinis, taipgi, suteikia ir vi
taminų B viduriams sustiprinti, lygiai 

'taip, kaip ir geležies kraujui.
ALL-BRAN neša natūralią pagalbą— 

taip, kad tai yra kur kas verčiau negu 
silpninančios piliulės ir vaistai. Dviejų Ji ' 
kupinų šaukštų dienoj paprastai pakan- 
ka, rimtesniuos atvejuos valgyk ALL- 
BRAN su kiekvienu valgiu. PaduoL kaip
vinius su pienu ar Smetona, arba kepk gard
žiose bandutėse, duonoj ir lt. Parsiduoda pas 
visus groserius. Kellogg in Battle Creek ga
mintas ir garantuotas.

kad jau- 
Išsivysto

kasdieni-

2 Jos draugės irgi stebėjosi. Ji turėjo gerą 
išvaizdą ir figūrą, bet atrodė nerangia ir 

indeferentiška — visuomet nuvargusi save pasi
statyti. Viena jos draugė ėmė jos klausinėti. 
Klausinėjo apie jos papročius. Parodė skelbi
mą, kuriame bus sekantys dalykai:

3 Taisyk užkietėjimą su natūraliu maistu.
ALL-BRAN VALO KAIP VANDENS PRI

MIRKYTA KEMPINĖ. Tyrimas* parodo, kad jis 
sugeria dvigubai savo svorio vandeny. Kūne 
tas minkštas “rupumas” švelniai mankšta žarnų 
raumenis — išvalo sistemą kaip su kempine.

ja-

^Tyrimą padarė Samuel P. Sadtler & Sons, Ine 
Analitiniai Chemisiai, Phila, Pa.

.s-tf t i**--*’-

Paduok

Reguliariai Del Reguliarumo
.. 4;. „ Wtti’.! »'■; '*
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tur užsieniuose ?

(Atpiginta)

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams .—.— ---- ...........
Puąei metų —_______
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams __
Vienam mėnesiui,,..........

Chicagoja per išnešiotojus
Viena kopija ________ i
Savaitei .............................
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoi,.
paštu:

Metama................. —
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam . mėnesiui, į .75
Lietuvoje ir kitu

MetamS .................______...__ $8.00
Pusei metų 4.Q0
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto' Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Mikas Petrauskas
Prieš 'dvejetą savaičių Lietuvoje Būihirė kompozito

rius Mikas Petrauskas. Tai buvo vienas didžiųjų mūsų 
kultūros ir meno darbuotojų.

jisai pirmutinis pradėjo rašyti lietuvių operas it 
operetės. Jisai ruošė ęhdrams lietuvių liaudies dainas, 
organizavo chorus ir mokino dainuoti atskirus asmenis.

Savo darbą jisai pradėjo Lietuvoje, dar būdamas 
jaunas vyrukas; tęsė jį Petrapilyje, besimokindamas 
konservatorijoje, paskui — Vilniuje ir Amerikos lietu
vių kolonijose.

* " < > ) r • į „• Ą i > | .

Tarp Amerikos lietuvių jam teko darbuotis ilgiau
sia. Nuo to laiko, kai Mikas Petrauskas 1907 m. atvyko 
į Jungtines Valstijas, jisai daugiau kaip per dvejetą de-. 
šimčių metų gaivino Lietuvos išeivijoje meilę lietuViskak 
dainai ir šis jo darbas labai daug prisidėjo prie to, kad 
lietuviai Amerikoje sukurė savo kulturinį gyvenimą.

Chicagoje, kur jisai buvo apsigyvenęs pastoviai pir
miausia, jisai įsteigė “Birutės”,chorą, Bostone — “Ga
bijos” chorą, šiose dviejose kolonijose, o taip pat, ir' 
Broo^Jyne ir petroite jisai išląyįnOjjšimįųs dainininkų,; 

;iš Wrių? šlandle nė vienas yra operos -artistas. • * ? |
Mikas Petrauskas laisvų pažvalgų žmogus. PiVino-į 

sioš Rusijos revoliucijos laikais jam teko dalyvauti ir 
revoliuciniame judėjime. Būdamas Amerikoje, JišĄi J>a-į 
gamino gaidas darbininkiškų dainų rinkiniui, kūri iŠ-* 
leido Lietuvių Soęiąlištų Sąjunga. Bet politiką hebūVo; 
jo sritis. Savo jėgas jisai pašventė liaudies aūkl'ėjiihui’ 
dainos ir muzikos garsais. Jisai tūrėjo držugų ir moki
nių tarpe žmonių visokių nuomonių.

Amerikos lietuviai niekuomet neužfnirš jo nuopel
nų.

Karo sukaktis

. , ?w; ., NAUJIENOS, Chicago, UI
»i j wJaw.i4i.ii."."'i. ■
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. Ketvirtadienis, bal.. B, 193*7

.. . a. Mikas PefraaSkas
. .....  *

mos nulietas. Kuomet žmoriėš 
protauja, nuomonių skirtumai 
yra neišvengiami. Visiškas min
čių vienodumas gali būt negu t' 
tiktai tėftat, kur nėra protavi
mo,, kur Viši hkriai — taip, klaipo 
anriijoje — aklai, klauso ko- 
iriariddg iš viršaus ir savo pro
to nevartoja.

■■ i.1.'*v'> -.i. ifiv ' . : ■ •- ■ ■ ■ 1 ; u >
Tokioą rųšies partijas Pru

seika męgsjtą, nes jisai labai no-, 
ri “dišeipynos’ pąrtijoję. Bet

To suši'kfrtihib rezultate iŠ/i.v.o .7 ^-4,. if. , ,j. .tijoje, kur discipliną yra pasie
kusi aukščiausią įaipsnį, anaip; 
tol pe, _ viskas tyarkoje,; fakti- 
nąi, tenai, gal būt, yra nętt bjo-, 
giau,vikąip 4$tur,. t, nes ; Stalinas, 
yra priverstas mirties bausmė
mis kovoti prieš ‘įrockistus/Z 
‘/žinbvjevjeįius,” “buchąrinįe- 
čiųs” Tr kitokius > nukrypėlius 1 

Taigi nė "vieną didelė politinė, 
organizaciją be frakcijų ir yi-, 
dujinių kovų neapsieiną. O bet
gi nę visos jos skyla. Kas gi tas 
skirtingas sroves palaiko daik
te? !

SOCIALIZMAS. IR KOMUNIZ
MAS AMERIKOJE

, Kodėl Šocialistų Partijai taip 
nesiseka? — klausia L. Prusei
ka, ir sako: į

“Į tai atsako partijos isto
rija. talijoj visuomet ėjo 
kovos tarpe dešiniųjų opor-t 
tunistiųių elementų ir kaires-; 
niųjų. Pirmas sfaųibus susi-’ 
kirtimas įvyko 1912 metuo
se.” „

- klausia L. Prusei-

kibimas j^ra visai hėvykęš.
Ne dėl savo tariamo deširių- 

mo socialistai .skildavo, bet daž- 
niausią dėl “kairumo” arba dėl. 
dalies jos narių “sųkairėjimo”.;

jr kiekvienas logiškai pijb- 
tąąjąš žmogus gali suprasti, 
kaū tie “kairieji elementai”, i 
kuriuos Pruseika giria, nieku Į 
budu negalėjo sudaryti skait
lingą darbininkišką partiją, 
Amerikoje. Juk tai tiesiog yra 
absurdas manyti, kad darbinin
kų masės suburbės į partiją,, 
kuri bus kairesnė, negu socia
listai, kuoriiet visi, žino, kad 
net dėšiniausi . socialistai to,ms 
masėms iki- šiol atrodė baisus!

W>ms '
veikimas , ‘

v»- • ■ • < .. ■ ' * - ' • t... f

Dauguma socialistų Ameriko
je seniai suprato, kad darbi
ninkai privalo patys organizuo
tis politiniam , veikimui, šitą 
mintį 'jie skleidžia unijose, jie 
prisideda prie Darbo partijų ir 
.Farmerių-Dąrbininkų parti j ų 
Organizavimo, ir t. t.

Bet J^riskiitinius kelisv mėne
sius pradėjo tai suprasti ir ko
munistai. Jie dabar irgi sakosi 
norį Drirbo partijos, bet jie 
bando joti įdviem^ arkliais: jįei 
a^itribja už Darbo partiją Xar-( 
ba Farmcr-Labor partiją) ir

* 1 ‘ ’ *♦ 1 kartu kiek drūti ‘‘buština” sa- 
V6 komunistišką partiją, tikė-i 
damiesi, kad šitai jų partijai 
pasiseks gudriais manievrais 
patapti tos busimos masinės 
darbininkų partijos “bošu”. f

Bet Jš įų s vajonių .nieko ne
išeis. Jeigu ir pavyktų Komu-' 
bistų partijai įsiskverbti į Dar-į 4. v --
$> paūtiją ' (kas O i^jotį-: slapstytu sp ,^pti-
ria), tai pastaroji niekuomet niu ])nsu; . ,.v . . . w
nesiduos “koma’ndavojama” to- < jS?r.vaziaY?s 1S . ^rapdloi 
kios orgAhizacijos, kuri ima ™0® ™.ar« 1 Rasein.ų
į^akynųik , II “bėralinio Šta- aI)sknt? Pu.syn°?
bo”, ginčio. Alaskvoje (ar ku- •pa™.?. Plrmą^ '“ y,uką 
nam-kitam svetimos salies cen->L .. . . • .z • \--- •• -. kurią tų pat metų spalių me-

-P <„x< v* i nėšį ‘pastato Vilniuje — įą
’ muzikaliai, režisieriškai pa- 

ja.tiktai apie paąiti-Luogią ir diriguOja.
kčjuriį savo . gudrybe ,.(i|y?ai1 Taip pradedama lietuviška 
yra žemįąiisios rųsies Mjkto-Iopera. jos kūrėjas — Mikis 
cM®.) Prus^. prikaišioja p^įskas.

‘?esiW^S^ -Kaį žinomą, “Birutėj” pa- 
cialistapt|s”, bęt,( pasaulis dar sįreiškė ir Kipras Petrauskas, 
bėra niątęs (Iį<įėsnių oportųnią- kuriam pirmąsias, muzikos ži- 
,tų už komunistus. Kas kelinti nias davė jo brolis Mikas, 
metai jiėkeičią saV0( prograūią Spektaklis iŠkonspiravojau- 
ir principus. Kas vakar jiems na j j ^kompozitorių, ir jis tii- 
bųyo prakeiktą, tai jie Šiandie ^ęjo Bėgti nuo politinio pėrse- 
j padanges kelią. , kiOįiino užšieriin. Atsidūrė1

. Ir ne tik principais jie maini- Šveicarijoj. Ir ton jis palėkė j 
kauja, kaip čigonas kumelėmis, tikrą gyvenimo sukūrį.
bet j'r pąs juos nėra net pa-1 ^vei'caHja ( — laisves prie-' 
prasto Tpyąfųriįo kits kitam.. $^bst?š. ^Jpje rado yietą dau-; 
ferbinriikų “ą^vietąi” jų Špau., ^1^ . vPer®?’
da diena iš dienos rašo, kaipp<1(,ianik1.ilĮ Busi jos piliečių, ži- 
tpks ir, toks bųyęs stambus, pri- noiąa\ kairiųjų. Ir Mikas švei-; 
Šaulio komuriizmp vadas išdavė pa5Ū°j jų tarpe. Jiš ten burę- 
savo kraštą, pardavė fašistams-
savo partiją, kėsinosi nužudyti Prjyef^i Jbuyp ,j?egti nuo per-. 
,sąvo buvusius draugus. Jeigu ?? lojimų, bet jis muzikas, įr 
koks “dešinysis IsoČlalistas” iš- J1S n®..tlkįai • nilcįas žmogus; 
rėįškra' abejonę, er galias B?et - į?* i”
daiktas, kad didžiausi, komuniz-L.er.nl. .»S y. °J'1US’ r
r v /. I 7 x + A*: ciai reikalingas žmogus.mo sulai, butų pavirtę tokiais z 4f}.; • .--A- nAiUi laikraš- Ir

ČT ,?». vJ°kl°S muzikos, yaddvas, dū-igentas.
ries, girdi, nešąli būti. Tie^nl^-|j^0 ozj|or-ju^ jani užSakb 
Sf1 bet kompozicijas revoliucinių dai-
jiebiivo niekšai: visuomet! . In} Rusijos socialdemokratų

Vakarykščiai viso pasaulio (kairiųjų) vadas Leninas su 
komunistų lyderiai ir mdkyto- Trockių; jis,rašo-muziką uk- 
jąi šiandie yra šaudomi; o rainiečių pabėgėlių grupėms,' 
“gaybįiigbji” komuhistų partija jjs komponuoją ir lietuviškas! 
savo “disciplinuotiems” na’riairisfrėvpjiucįnes; dainas.
liepia rėkti: “Ura! Gerai? įadI. /Gal Šiandien kas paklaus: 

‘tupfc įjariųtįsiuš šuųis.šąudp!” kur įi tos dainos, tos kompo-j
šitokioje dvasioje komunistai zicijos?

auklėja, šąyo iiąšėkejuš, ir ,PrŪ-1 Atsakysiu: o kur jo-kitos; 
šeika. didžiuojasi, kad jų armi-1' kompozicijos?
ja t auga. Bet ar tai politiška Į Gaila bet jų, jięyąr -pąįgelis 
‘partiją!, kdri susideda iš šitokio ------------------ —T*""I—
elemento? Vieni juokai! Socialistai davė didelį idėjinį

Nežiūrint /to fakto, kad sb- turtą Amerikai. Gaįiriia neabe- 
cialistams nepavyko savo 6r- joti, kad ir šios šalies darbi- 
ganizaciją pritaikyti darbinin- ninku judėjimas ateityje vys- 
kų masių psichologijai ir dėl tysis tąja kryptim, kuriį numa
to ji negalėjo išaugti i stiprią tė socialistai. Todėl jeigu 
jėgą politikoje, bet idėjiniu at- cialistų partija, kaipo politinė 
žvilgiu socialistai atliko milži- organizacija ir sunyks, bet jų 
ilišką darbą. Visa tai, kas Šian- įtaka Airierikos gyvenime neiš- 
dię yra Amerikoje planuojama dils. t , (
ir vykinama socialinės tapdraū- O ką davė šios šalies darbi-

jų dirigo ir jau amžinai. Dingi 
jo komponuotos mišios, ding< 
bažnytines giesmės Ir kito 
kompozicijos, dingo riaUgyb 
pasaulietinės muzikos kuri 
hių, dingo ir daugelis revoliu 
cinės muzikos.
M. Petrauskas buvo plačių 

pažiūrų žmogus.
Jis kiekvieno dalyko nėrė 

gistravo, opusai jo nežino re 
gistro. Jis niekam ir nieku 
nešykštėjo savo dvasios .Įurti, 
Tik viena reikia pabrėžti: j 
dvasinė ekspansija buvo nu 
kreipta pažangos,, gerip, grc 
žio ir tiesos kryptim. Jis kc 
vojo už visa, kas yra gert 
gražu ir teisinga. Jo priąęip 
gairės — laisvė, lygybė, brc 
lybė.

. Tai vedamoji žvaigždė, k u 
rios šviesa smulkių skeveldr 
šviesiu nustelbia. t

Taip dingo šveicariškieji j 
opusai...

Bet dęl jų jis jau negalėj 
grįžti j Lietuvą, Teko vyk 
Amerikon, nes ten traukė 
lietuvio, širdis. Amerikoj gai 
sybė lietuvių, o kultūros dai 
b uo trijų—tik vienetai.

(Bus daugiau)

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.) 
Muziko, kompozitoriaus

, gabumaj, v
kad ir žavėję Lietuvos para
pijas, kuriose jam teko* vąrgo- 
^nininkauti, apsupta#! karštos 
ižmonių meilės ir didęlia pa
garbos, neužmirštamos lig ėiol,, 
— veržėsi visomis, galiomis ir 
M. Petrauskas 1901 metais 
vyksta tobulintis . Petrapilio, 
kame stoja Konservą tori j on. ,

Konservatorijoj Mikas ne pa
prastas studentas: jis Čia bai- 
gia gimnaziją, o muzikos mok- 
|slą( varo keliomis lakomis — 
fdairiąvimą, smuiką, fortepijo- 
;rią, vargonus ir kompoziciją.^ 
Bet jis mokėjo valdyti kiek- 
Vięjią, orkestro instrumentą.

Į9ti6 m. pabaigė Korišerya-i 
"toriją laisvo menini ri- 

; (ko titulu.
Bet M. Petrauskas t— gyvas 

žmogus, mylįs savo tėvynę ir, 
(jos liaudį, visuomenės darbuo
tojas, 
darbu

M.

partijos buvo pasalinti (arba 
pasitraukė), Hayw6od ir kiti: 
“aidoblistai/Z i

Toliauš bfūšėika pasakoja: 
apie “kairiojo s$rifnb?> atsiradi
mą 1917-19 m.nu, iš lįo jvykb; 
naujas skilimas ir šūsidarė Ro-i 
>..« 101 i; f I* 1,.;., u-•» > ? ... . mumstų partiją.,Pagalios, jisai; 
prieina prie pereitųjų metų ski
limo, kur; iššaukė ‘Urockistai/^ 
susimetę į Šočialistų partiją, j

Tų visų skilimų pasėkoje Š0-1 
cialistų partija, girdi, riusmukdr 
ant 6,000 riririų, — tuo tarpiu 
'kai Komunistų partija turinti, 
65,000 narių ir, kas svarbiau-; 
šia,— ( J

“Komunistų Partiją vieniri-; 
gri, discipliriūdta. Jokių f rak-: 
ei jų jos viduj nėra.” > 
Kada kdriiūništas rašo apie: 

savo partijos “pasisekimus” iri 
juos įrodinėja skaitlinėmis, itaii 
jisai taip dažnai pučia dideliūsį 
muilo buibiilus, kad niekuomet, 
negalį surasti, kur pas jį bai
giasi plpž&Jhk^r prasidedą .po*- 
ez?3a:

Kai Pruseika buvo “skloko- 
;d,” tai jisai pats nuolatos juok
davosi jš komunistų pasigyri- 
m^ didelėmis “ličbomjš.” Antria 
y ertus, ; jefgd" komunistai šiari-: 
dięn turi 56,600 suaugusių ną-- 
rių (ir 15,000 jaunuolių), tai 
keista, kad per lapkričio mėn. 
rinkimus jie negavo nė puseš' 
tiek balsų, kiek Socialistų par
tija, kurios narių tėra įtik 6,000.

Bet eisime prie istorijos.
Frakcijos partijoje.

U'

Eks-sklokininko manymu, So
cialistų partija augdavo, kuo
met j ją stodavo “kairesnieji”1 
.elementai. Ji skildayo dėl to, 
kad “dešinieji Z oportūnistiniai 
ęięmentąį” išmęšdąyb ‘^kairiuo
sius”. lauk. Partija', pasilikusi 
de^iriJųjų kontrolėje, x imdavo 
ŠiriųktĮ,.,. . y įffiį 
; ,įš‘šitą Prušęfkos faktų pra- 
,š^tė prašosi . išvadsi, kad Socia-

s I6

Lygiai 20 metų taiko atgal Ameriką stojo į didįjį i 
karą. Balandžio7mėn. 6 d. 1917 m. prezidentas Woodr6w 
Wilšon prisirašė kongreso pritintą rėzoliūcijų’, priskėl-; 
biančių karą Vokietijai. .... . . , , t p

- Ta valstybių koalicija, prie kurios prisidėjo Jungti
nės Valstijos, karą laimėjo. Bet Amerika šiandie visai 
nesididžiuoja tąja savo pergale ir nesidžiaugia kariavu
si, “kad pasaulyje butų išgelbėta demokratija”. Ji yra 
gitiai nusivylusi. ( . J

Amerikos nuostoliai žmonių gyvastimis nebuvo la
bai dideli — apie šimtas tūkstančių užmuštų ir mirusių 
nūd Žriiždą. Daugiau žmonių Žūva riūtomofenitį 
se. Bet moraliniu atžvilgiu, Jungtinėms Valstijomis tas. 
kri!rriį pAliko didelį kartumą. i

Am'erika įkišo dešinitis bilionų doleriu, gėlbedrią’iri 
Santarvės valstybes, o šios ne tik nesirūpina atsiteisti, 
bet galvotrūkčiais didiną savo armijąš ir laivynus, ruoš-, 
drimosi naujam karui. Visiems šiandie aišku, kad taš 
pasibaisėtinas ginklavimosi aūgimaš yra nevykusios tai-’ 
kos rezultatas. ... . , t

Santarvės Valstybės, laimejūšios kąrą, atmetė Ameri-? 
kės prisiūlytus taikos principūs ir tuo padėjo pagrindą’

iv nrtHHnai uiilitarizmo at&ijimtii1
-- diktatūroms. ■

. Demokratijos karą x laimėjo, bet jos nemokėjo pa
daryti dėhlokYatinės taikos. Todėl pasaulis šiandie ken
čia. Todėl tr Amerikai darosi koktu, atsiminus tū'dS Ra-; 
ro metus. < ' f 1

Darbininkų vienybe Anglį joje ;

'ekonominei ir politinei suirutei, 
ir

Britanijos kooperacijų kongresas padarė sutartį su> 
Darbo partija veikti sutartinai politikoje. Tokiu budui
kovai prieš kapitalizmą Britanijoje susijungė trys mil-j 
žiniškos darbo žmonilį jėgos: Darbo partija, unijos iri 
kooperacijos.

Kiekviena jų turi milioriuš organizuotų narių.
Kasdieninis darbas kiekvienos šitų trijų organizaci

jų yra kitoks. Darbo partija veikia miestų savivaldybė
se, apskričių tarybose ir parlamente; ji rengia prakal
bas politikos klausimais ir skleidžia apšvietą Ūiriseše. 
Unijos gina darbininkų reikalus industrijoje. Koopera
cijos užaIHh»:

t V*’

Jis nesitenkina muziko

Partijų sk'iliritia. !
Aišku, kad jeigu skirtingos' 

sroves sugyvena vienos orga- 
riizacijos rėmuose, tai, turi bųti 
koks nors interesas, kuris jas 
jungia i daiktą. Tas interesas 
turi būt daug Svarbesnis, negu’ 
atskirų srovių interesai.

. Jeigu eina kalba apie darbi
ninkiškas partijas, tai tas do- 
iriįnU^jaiiįis interę^' tęgal|f bu-; 
ti t įtiktai darbininkų klases rei
kalai. Tuo {arpu kai srovė arba 
frakcija partijos viduje repre
zentuoja, gal būt, tiktai kurios; 
nors, proletarinės (arba pusiau-; 
proletarines) grupes interesus; 
arba tam H;ikfų lyderių asmenį-; 
nes ambicijas, tai visa’ partija 
—J eigų j i tikrai apima skaitini- 
gus darbininkų sluoksnius 7- 
stato pimibri vieton visos dar-.
bininkų klasės gerovę.1

■Šit^s; tięndras ’darbinintų^ klą- 
sėš keikaljaš (jeigu partija' jį< 
supranta ir tinkamai išreiškia) 
ir yra taą ęęrįėritaš, kuris šu-; 
laiko milžiniškas darbininkų 
partijas nuo skilimo* ,

Dabar bus aišku, kodels so-; 
cialistinėse arba’ kitokiose dar-; 
bmmkiškose partijose įvyksta 
skilimai: todėl, kad joms truks-* 
ta to vienijančio., “cemento.”

Amerikos socialistinio judėji
mo nelaimę iki sįdį buvo ta, 
kad jam pepavyko Įtraukti į sa
vo . eiles darbinirikų masių. Net 
1912 metais, kada Socialistų 
įartiįa turėjo 'daugiau kaip 100; 
tųkstąnČių barių, ihasiųės. darr,. 
bininkų organizacijos (unijos)* 
bįįyo nūsištačiūRTbš Driėš sociri-i

Socialistai manė, kad Ariien-' 
ko j e bus i taip, kąip, Europos: 
kontinente darbiriinkų riiasėš' ) ■ o;;. I '-i.*''..,'/ f
ąteis j socialistų organizaciją, 
įet pasirodė, kad; Amerikos; 
darbininkų psyčhoio&ija yra la
biau panaši į anglų,, negu į y o-, 
kiečių arba švedų> Darbininkų, 
ĮnasėŠ čia pas šbcialistus neat-i 
ėjo, todėl ir Šbcialištų partija 
paliko darbininkų partija įtiktai 
teorijoje, o ne praktikoje.

, ^tai dėl ko partija neturėjo' 
to “cemento,” kuris butų ga-( 
įėjęs sulaikyti ją nuo skilimų. ’ 
v Skilimai r prasidėjo dąr nųo( 
De Leono laikų. Nuo Šocialist 
IŠabor partijos aSiinėtė 'tie š<o-' 

•’dahstai, kurie nepritąre pe, 
Leono kovai prieš darbiriinkų 
iųnijas. į^. ’pųrti'ją kaip tik kdn-' 
troliavo “kairieji”.

Beje, dribar Šočialistų ’purti- 
,ja irgi valdo “kairieji” (Prusei- 

•' .................... r ;įį

neįi.” (5L ve kpmūųišfaižiū
rėkite, .kdlcie jiė. patingi! O dęl 
ko? Dėl to, kad jie “kairus 
“ųepportrihistai”. t |

Bet tąi yra istorijos aiškini/ lizmą. 
mas iš atbūta galo. ■ j

Aiškus dalykas, kad skilimriii' 
Vienoje arba kiltoje partijoje 
vykšta . tiktai tuo’met, kai jojėį 
ątąirandą skirtingos srovės.; 
Bęt (ar yrą pasaulyje ben vienai 
didelė partija, kurioje nebūtį’ 
srovių sklrtmguįnų?, Tokių par-j 
tij\į nėra. Nekaibant jau apie; 
Airierikos senąsias buržuazines: 
partijas (demokratus ir repub-i 
likonuš), kurių kiekviena turiį 
savo “konservatorius,” “libera
lus” ir “radikalus,” bet paimki
me didžiąsias Epropos darbi- 
riinkų partijas: Anglijos .darbbj 
partiją, Francūžijos socialistu; 
partiją, ‘ Švedijos’, Danijos ir! 
Šuorriijos šočirilderiiokratų par-! 
tijas: rir ne faktas, kad kiek-; 
vienoje jų yra savo “dešinysis ' 
sparnas,” “centras” ir “kairysis/ 
sparnas”? ; f /

Butų tiesiog nęnaturališkA ,vi 
jeigu drgrin^ž^cijoje, šųsįdedari- ka VąŪina juos “trdckištkis” 
Čio j e is šimtų tūkstančių arba! trockistąi yra. šiąpdįe daug kai-, 
miliorių žmonių, visų jos narių resni ir už staliniškus komunis-i 
protas butų kaip iš vienos for- tiis!). Tokiu budu faktai torio,, ■....... . i ■!■■■■■■ ■!■■■■■ mi i .i ■■ ■■ ,■  .......  ■■in i Į ■■■■—iii w ■■ 11 ■■■*'. <■

■ • i ! ' t‘.i ' . ; ) : ' : Į ' -
Bet jds visos trys yra suinteresuotos tuo, kad vai-, ir vykinama SOciaunes a.purą>| 

stybėje arihbininkai turėtų kaip galint' daugiau galios., dos srityje, buvo paruošta fljįa-: 
$itųo tikslu jos sudarė koytis —— rn-‘ — .... - ” - ------ -  A
iBjiOH’hi’i
•»-s ' K ,.• ■♦.

ir

1:

resni ir už staliniškus komunis-i
' ‘ 'J J □ V 11... i
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Petrauskas — revo
liucionierius.

16O5—6 irietų sąjūdyje jis 
gyvas ir karštas idalyvis. Ma
ža to, kad jis caro priešas, 
kad Lietuvai kovoja laisvę, 
bet jis pilna anų laikų žodžio 
prasme pažangus, kairių isi- 
tikinimų žmogus, kuris rei
kalaują liaudžiai teisių. Aišku 
—-“nepakenčiamaš žmogus”. 
Todėl ir carinės valdžios per
sekiojamas.

Vos. b a igęs Konser’vatori j ą, 
■ ‘ . '■ A • . 4 ■ A. Į ‘-C '.>• 1' ’? >' -.

“Maišto” statybų 
byla

KAUNAS. — “Maisto” ske; 
dyklų statybos byloję bir 
“Maisto” inžinieriaus Breimi 
rio ir rangovų B. Prilovinski 
ir Stungęvičiaus riekiln. tarti 
uždėtas draudimas..
. IŠ Taura'ges praneša, ka 

.“Maišto” skerdyklos darbini] 
kų buste smunka antrojo auk 
to grindys] S. įiu vasario 23 < 
Tauragės m. inžinieriai Mam 
kas ir Kondrotas ir apskr. g? 
dytojas Proscevičius, apžiur 
ję antro aukšto darbininkų bu; 
tĄ, skerdyklos admiriįstracij; 
pasiūlė tą bustą visai uždaryt 
nes gresia grindų įgriuvima 
Vasario 2Š d. į Tauragę buv 
nuvykę Kauno m. inž. Reisons 
ir “Maisto” inž. Vaitkevičiųl l l J į kurie taip pat ‘pripažino, ka 
tame buste įyventi negalimi 
Be to, vietomis griūvą fąbrik 
stogas. “Maisto” skerįykl 
statybos .bylos reikalais prai 
jūsią savaitę j Tauragę hųv 
atvykęs Kauno apyg. tardyk 
jas :p. M. Ktygeris, valst. kor 
trolėš .vyr. revizoriuj Vadppž 
las ir ekspertai inž. Landsbei 
gis, .inž. Peldavičįus ir .. im 
Črrųddiš, kūrię Čia keletą dien 
'tilęrino ŠlcerĄT<kids š'tatybo 
Varlius.

BAIKŠMMo

sta-,
i

. 5
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KLAIPĖDA. — Palarigos- 
šven tosios Rainio tri žvėja 
kWojfT5 d./rytą išplaukę ši 
motorlaiviu į jurų, žvejoti ik 
šiol dar negrįžo. ,

f Kovo 17 d. rytą prie šven 
tosios uosto bangos ispiovi 
motorlaiVj 61 nr., kunigo sa 
kyto kaimo žvejai Jonas -Tapi 
nas, 25 mėtų Mnž., Miklovaf 
Kikalas, 46 m., Jonas DevTriis 
24 m. ir Ąrisis Dejųs^ 48 m. 
buvo su ūdomis išplaukę j ju
rą. Ties šventosios uostu Yristi 
išplauti Tr žvejų su savim tu
rėti daiktai: krepšiai, Judri- 
maišiai, motorlaivio dugnas ir 
kt., t t t

įteikia pastebėti, kad kovo 
15 ir 16 d. Baltijos juroj siau
tė didėlė audra. Ši audra ir
bus palaidojusi Baltijos juros 
idūgiie minimus musų pajūrio 
žvejus.

BEKLYNĄS, bal.. 7, — Vo- 
kietojos nacių laikraščiai vėl 
visu smarkumu pradėjo pulti 
įjungt. * Valstijas, kaipo gang- 

mnkams komunistai? Jie davėt .storių, piktadarių, bailių ir 
į'“žydiško” markais tinio-bolŠe-

^VniĮI 
i-v,

L.er.nl


Pavasario Ruoša
• - I

* v ... * Ji;
Pavasaris jau čia. 

Kiekvieni šeimini h k ė
W. ALDONA ŠLUPAS

pradės švarinti, tvarky-

ei esat 
i jums 

hfiga smągbapy-

« įrMW»ti savų 
NemAitykit, je......

neturtingos, kad 
nereikalinga
stovą. Nors ir knkiian- 
sį namą galima taip sti- 

Mrite bis
Jauku ir smagu gyven-

Jei neišsiealit htiri- r fiS 51 j L pirkti naujus rakandus 
neverkšlenkit, bet nu-: 
sykrinkft ir hųrfAzykit 
Savo senis, rakandus. 
Mišipirkit pap r a s t o 
margo perkalk) apkloji- 
AViį ir Wg6 Mb' 
firaiik&mš. . i

, Nuplaukit langus, fra- 
statVkit gėles į langus. 
-jNeaekit purvinų puoaų, 
bet juos taipgi nudažy
sit, NWfaukft duris, hu- 
maliavokit arba ispopie- 
riuokit sienas. Išvėdin
ki! patalynę ir ’Sėfias 16-. 
yas nudažyki! gražia,: 
linksma spalva,mė
lyna arba žalia, tasrpri-' 
klauso nuo to, kokia 
spalva < tiks prie kitų 
kambary besirandančių 
dalykų, .

Išvalykit Senus kar- 
petės, išdulkinkit; vie- 
nti žodžių nepatingėkit 
^ririiošti, Kai jūsų dar
bas bus atliktas, jus nu- 
Šištebėšit Ir neb’epažin- 
"stt šaVo namų. . , 
.Bet jei turėsite kp- 
Irias korš problemas dėl 
jfia'mų. ruošos, kurių nė- 
rinosit, kkip išrišti, įpk- 
'rkŠyklt j Moterų Sky
rių. Musų namų dekorą- 
vimo eksperte maloniai 
jums patars, kaip su 
mkžafš pinigais galima 
noys ir pąprašciaųsj na
meli padaryti gražia ir 
jaukia gyvenimui viete
le.

Kad neįsigyti po gimdymo 
perdidelj pįlvį^daug kį galima) 
padaryti. Ta’s. įvyksta susilpnė
jus pilvo sienų raumenims be- 
nesid j ant vaiką. . žarnos pfiši- 
pilSę. '^uj^ 
gimdą aiiį^,. pleČiąši, r stuinfa' 
rauritenis, (tokiu budu ^aunajsi1 
raumenį išsiplėtimas. Jei Vai
kas nepaprastai didelis, arba 
dvyniai, Yaūmeh^s dar daugiari' 
plečiasi. Ęabloįįria dar nėšio j i- 
maą gorseto nėštiįno riie'fu, ap- 
‘surikindamas žemutinį pilvo da- 
lį, susilpnindamas raumenis. Nė- 
siOjimas batą aukštomis kulni
mis g^li, būti irfei priežastimi, 
nes vaikščiojant kuriąs beturėjo 
pakankamai lygsvaros. Gali bii- 
fų įąr ir kitų įnėŽas^įįį, kaip 
.surikus gimdybias — didelis šy- 
linimąsis, arba po gimdymo di
delis vidurių užkietėjimas. .

Kad apsisaugoti nuo tokių 
nemalonių pasekmių, reikalinga 
tuo susirūpinti dar esant jau
noms mergaitėms. Užtat šių lai
kų jaunuomenė, mergaitėj bei 
berniukai, išvystymui rauriienų, 
turi užsiimti sportu — plaukio
ti, irkluoti, lipti į kalnus, gįm- 
nastikuotis, vaikščioti. Lepini
mas neduoda sveiką kūną.

Suveržimas vidurių po gim- 
dymo, dar gulint lovoje, neap- 
Sadgos moters nuo pėrdidelio 
pilvo, bet itą reikia būtinai pa
daryti tik keliantis (iš lovos, jau 
po ligos. O taip pat reikia ru-< 
pintis, kad nebūtų vidurių ūz-i 
kietėjimo, bei nesusirinktų per
daug gazų žarnose.

1*1 •

Kad sužinojus ar inoteris tu
ri pakankamai gerą kaulų sudė
tį, kad galėtų normaliai /gimdy
ti, tam tikru aparatu matuoja
mas dubuo, iŠ ko. gydytojas.

didėlis $y

sprendžia apie jo dydį, ar jis, 
neperplokščįas, ar nepersiaura's 
ir daro išvadas, koks gali būti 
pats gimdymas, tinkamai prie 
to priruošdamas.

-W ■■*" ■>— y yj -I *■■ »■- .w> ...E ... .U ■■■ i... -g, f "Į t1

Julia Zymontienė-žemaitė ■

! PfARiim Mfeilfe I
Li4»- <4. •<«

Iki septinto mėnesio, nėščia 
rihoteri’s privalo lankytis pas sa
vo gydytoją mažiausia kartą į 
menesį, vėliau kas clVi savaitės. 
Apžiūrėjęs ligonę, patikrinęs 
kraujo spaucTinią, kas yra labai 
sVarbu žinoti, taip pat daromas 
dar/ir kraujo tyrimas, ries to
kiu būdu galima visai netikėjai 
užitikti ligas, kurių moteris yi- 
sai nejaučia, nė nežino. Moteris 
turi pranešti gydytojui jei yra 
'galVos skaudėjimai, jei prieš 
akis rodosi juodi taškai, jei 
tinsta veidas, kojos, pasireiškia 
pakartotini verriirnai, permažai 
šlapumo, vidurių užkietėjimas, 
arba kraujo bei vandens lieji
masis. Užtat prieš pabaigą nėš
tumo mažiausia kartą į savaitę 
yra gerai pasimatyti su savo 
gydytoju, kad nuolatos būti jo 
priežiūroje. , .

, Suvienytose Valstybėse į me
tus įpirkta 25,000 “gimdyvių. To- 
ki.. dideli mirtingumo skaičių 
galima paaiškinti tik tuomi, kad 
moterys permažai kreipia dėme
sio į sayo sveikatos stovį nėš
tumo riietū, o būnant tinkamo- 
;je gydytojo priežiūroje daug 
blogumų galima butų . išvengti. 
Moterys .turi paprasti, .kad į 
nėštumą ir gimdymą“ reikalin
ga rimtai žiūrėti.

•*•••« ... . ... , ... , •■'<>/ I

Dar vienas visuomet iškylan
tis' k laušimas,n» tai ar ■ gimdyti 
pas save namie ar ligoninėje. 
Darodyta, kad gimdant namie 
pasitaiko mažiau susirgimų 
gimdymo karščiu, negu ligoni-’ 
rieše. Gimdymo ligoninė turėtų 
būti visiškai atskiras namas, 
atskirta nuo visų kitų skyrių— 
tokioje ligoninėje . yra mažiau 
pavojaus užsikrėsti gimdymo, 
karščiu. Kadangi geriausios pa
sekmės yra' gimdant namie, to
dėl ir patariama visoms norma
liai gimdančioms moterims tą 
atlikti pas save namie.

Galas

SVEiikiNAMfc
Vidur-Vakarinių Valtiijų 
Lietuvių Moterų Šoęialės 
Geroves Konferenciją ir 
linkime pasekmingo dar
bo , lietuvių visuomenės 
naudai. (

MOTIW SKYRIUS
i '' * ■ *

ESENCIJA
k j; *j • v - '> *■ •» '■ i»• ■ J > ' ■ • ***** ” ' •
Vidur-Vakarinių Valstijų Lie-;

tuvių Moterų Šocra'lės Geroves 
Konferencija smarkiai .juda.

. Konferencija įvyks, bąlaridžio 
11 d.. Mildos salėje, $142 South 
Halsted štreet. Prasidės 10 vai. 
ryto.

Gauta laiškas iš Detroito, 
kad atvažiuoja’ 5 delegatės. IŠ 
Žeigler, III.
Grand Rapids, Mic^i. — 3 delę-

legatės, iš Ročkford, III

Motery Kongreso maistas 
f ® * į Veda Dora Vilkienė

/'Kad mes gyveriarbe krizj dėl 
deihdkratijoš visam (pasaulyje, 
yra . aišku kiekvięriapą protau- f 
jančiam žmogui. Moterys šian
dien turi labai, svarbią atsako-* 
iriybę. Su teiše balsavimo ir vis , 
augančia laisve moterims musų Jei norit būt taupios, pasinau 

“pačių šalyje, eina užduotis sau- šla Pr0^a- '
_ . . , v goti ir palaikyti idealus, už ku-

karščiausių aplodismentų 'visa- riuos musų šalis stovi.” _______
kaibėtoįa išdėstė kaip fašiz- Minkšti kiaušiniai.
as užgina visas privilegijas' ‘KiaįI§iniai Nuleisti į verdantį 

vandenį ir virti dvi arba pustre
čios minutės.

< k * • • » r • *.

Apykiečiai virti kiaušiniai.
Kiaušiniai suleisti į verdantį 

Vrihdenį ’ir virti 4 miriūtes.

Rašo Nora Grigiene A ' t1 * • C , < V «

Mėsos Taryba šeimi- 
ninkems rekomen- 

duoj’a yeršieiiį
nepirksit

» _♦___ _ •
I šią savaitę pigiausiai 
veršieną — kepipipį i

Viena gal ^Spudirigiaušią kai-* 
bų Šios sesijos, /kfe susilaukė

Rašo Valeria , Bruėhas i 

JUODTĄšKELIAI
(Blackheads)

Juodtriskėlių ženklas yra su
kietėjimas aliejaus viduj tauki
nės gilės, kuri randasi odos sky
lutėj (pore). Jūodtaškelių prie
žastis yra dulkių įsigilinimas į 
odos skylutes, kurios kartu su
laiko liuosą išlaidą aliejaus, te
kančio iš, taukinė gilės. Kuomet 
oda atrodo nešvari ir neaiški,' 
atydus 'apžiūrėjimas parodys, 
kad ant odos yra daug jūodtaš- 
kelių, dažniausia aplįrik nosį,, 
smakrą ir kaktą. - j

. . , . i.

Nebandykit juodtaškeliusi 
(Iručiai išspaudytį, kad jų nu
sikračius. Paliuosuokit įsigilinu
sias dulkes plaunant .jmuiluotu 
minkštu šepečiu ir šiltu vande
niu, sausai riušlūosčiuš, įtepkik 
mostį ‘paduoto recepto.

Palaikius, ųnostį porą valandų, 
ar per riakįį, riedrųčiai išspau- 
dykit tik jtups juodtaškėlius, 
kurie lengviau išeina. Atkarto
jau t gydymą kasdieną, galima 
juos visai jšnaikinti.

;.Recepta« ..,, , . :
10 granų .'(grains) camphor -
10 granų Resorcin. ;
10 granų Oil of Birch.
10 granų Tar.

- * 1 j10 /granų Salicylic Ąčid.
1 unicija Boric Acid mostiesi 

(ointment).'
......... ...............—

M A D Ų
- '-V ■•••♦.

Patarimai

“pačių šalyje, eina užduotis sau-
KIAUŠINIAI

me korigrešę, buvo patiekta po
nios Štėpihen S. Wise (žihonos 
to pagarsėjusio, Nexy York’o ra
bino), pyezidęntės Moterų Sky
riaus - Amerikonų žydų Kon-. 
greso. „

“šiandien nėra nieko svarbes
nio moterims gyvenančioms de
mokratijos šalyje, kaip kad pa
sistatyti savo užduotim sutikti 
ir apgalėti fašizmą, pirmi aus 
ne kaip ita politiška filozofija 
apgalėš Ameriką.” ;

, “Mano šalies moterys,” tęsė 
kalbėtoja, “kęnčia dėl to, kad 
.demokratija buvo sunaikinta 
kitose šalyse. Mes gerai žinom, 
kas atsitinka s.u moterims na- 
zių valdomoj Vokietijoj, čia 
moterys darbininkės yra atleis
tos iš valdžios įstaigų ir jų dar
bai atiduoti vyrams; moterims 
gydytojoms atimarria teisė pra
ktikuoti; moterys visariįe kame 
kenčia neapsakomus išniekini
mus; vaikų gimdyrnas yra ko- 
mūriciudtas, kaipo būdas sutei
kimo daugiau kareivių Vokieti- __ ____ _ _„r__ _
jai. čionais moterys nėra ger- kad kovoti prieš blogumą karo kiaušinio, atšaldyk šaldytuve ir 
/ ‘ ir ' ’ i 1------ *

I ri’ t M * •f "" U - 1visiško nužeminimo.”

mas užgina visas
/savam išsivystymui ir kaip jis 
kapoja pačias šaknis civilizaci
jos /medžio.

“Ar moterys tikrai ganėtinai 
supranta, kad dabartinis krizis 
yra kova tarp demokratijos ir

panijoj yra symptomatiŠka to,
fašizmo, kad toji baisi kova Is- Kieti virti kiaušiniai.
panijoj yra symptomatiŠka to, Kiaušiniai sulęisti į verdantį 
kas grąsina kiekvienai demok- Vžmdehj Ir Virti 10 minučių.
ratijai pasaulyje; kad gali atsi- Jeigu kiaušiniai kietai virti 
tikti čionai?” ..v • helupas, įdek į k'aYštą vandenį, 

. “Reikalingos herojiškos mo- nusunk 'ir greit j “saitą vanden 
terys, kurios jaunis, kad jos tu- 
ri veikti ir žiūrėti, kad namai 
yra ganėtinai tvirti ir galingi 
pirmiau, ne kaip besiveržiantis . ,t ,
hažių pragaištingumas apgalės Verdant sriubą visuomet rei- 
Ameriką, kaip jis jau apgalėjo kia atsiminti prisukti gazą ir 
tiek daug "Europos?” i vfrinti Pamažu. Sriuba tada bus

Ponia Wi<se toliau akcentavo dCrig gardesnė.
svarbą moterų veikimo panai- “° ~~
’ ’ “ " ... 1 ' Kepant duoną reikia į pečių

sentikius kurie i^Čti puoduką vandens. Vanduo 
antikius Palaikys plutą nuo perdžiūvimo

> ir ji tuomet nebus per kieta.
Jeigu grietinė nesiduoda su

plakimui, pridek baltimą vieno

ratijai pasaulyje; kad gali atsi 
tikti čionai?”

kinime vaikų darbo; kad nepa-1 
laikyti darbo ■___
naikiną žmogiškus 
tarp žmonių.

. Svarbiausia, moterys turi bū
tinai organizuotis ir stiprėti

biamos ir jų stovis yra vienas ir fasizrno.

Ką Moterys

Kiaušiniai sulęisti į verdantį

Prisiuntė —V. Faiza.
----- b—-—

tada grietinę lengvai suplaksi. 
. ----- o-----

Vakarykščią duoną galima 
pasekmingai atšviežinti apvy
niojus duoną su šlapiu audek
lu minutei ir paskui, nuėmus 
audeklą, apkepint po pečium 
palaikant apie pusę valandos.

----- Or----
skirtumas tarp sėdėjimo ir mąs-* .Jeigu mieles įdėsi į puoduką 
tymo apie dalykus ir aktualio druskos, jos pabus šviežios gan 
veikimo juose. Kuomet mąstai iišai-
perdaug, neveiki gana, ir kuo-( , , ——^o—— 
-- R. j- 4. e y- i j1 Pašildyk citriną pirm įšspau-met dirbi tai vis jauties, kad ,. , , . \ L,.- ,N dimą, tuomet gausi dusyk tiek 
gali dirbti daugiad ir daugiau- sunkos.

- 1 ' Prisiuntė V. B.—Martha Ostenso. 
—o—

Bloga ištikrujų pasauly, ku
riame atėjom prie to, kad žmo- 
guš jaučia, jog reikalingiau tu-

(Tęsinys sekančią savaitę) 
>. ? «• - * •

MOTERŲ RAŠYTOJŲ* 
MINTYS

Surinko N. G-riė
p—

Man rodosi, kad yra didelis
i • ■ i... - c

Iš 500 susirinkusių moksli
ninkų iš visų dalių. Rusijos, ku-1 
rie suvažiavo į Maskvą dalyvau
tai 'didžiuliam mokslininkių kori- 
greše, jų tarpe nebuvo nei vie
no vyro.

Visi kalbėtojai ii- dalyviai bu
vo moterys. Jos visos biįvb moį 
kšliriihkės iriedicinos, chemijos 
at biologijos srityse.

Paryžietė sako,
—-Kžtd kraūitūvėše yra "didęš’ 

nis pasirinkimas merfžiakiriių 
pirštinių kaip niekad dar nėra 
buvę. >

šių pirštinių 'yra daugybė į- 
vairių spalvų, ypatingai madin
gos spalvos pirštinės yrą /(bei- 
ge) gelsvai rusvos, šviesiai ar 
tamsiai pilkos ir naūjoš varinės 
spalvos, kurią labai lengvą pri
taikinti prie kojinių tos pačios 
spalvos.

---- -o---- -
Vilnonė medžiaga, kuri seniau 
būdavo naudojama dažniausia 
tik dėl žieminių kostiumu ir 
kurią dažydavo daugiausia tam
siomis špalvoriiis — dabar uži
ma svarbią vietą medžiagų pa
saulyje. .

Audėjai dabar išaudžia vilno
nę medžiagą, kuri yra plones
nė, retesnė ir vėsesnė net už 
šilką ir kari yra dažytą’/ąrū- 
žiausiomis pavasario spalybrhis 
šią riaujausią vilnorię medžiagą 
labai riaudoja Šį payrišarį. Kelis), 
jardus nusipirkus galima pasi-Į 
siū ti ’gražią suknią, kurią galės 
nešioti dabar po paltu, o vėliau1 
su tinkamais priedais ir be pal- 
įto, vietoj siuto. «

----- o------
Raudoni priedai labai tinka;

; t. ' , ■ [ ’ Į ' ' ’,prie tamsiai mėlynų kostiumų.' 
Pavyzdžiui,! rąudonas ridikiu’is, 
raudoni kulnai prie mėlynų ba
tukų, ir raudona gėlė ant mėly
nos skrybėlės.

rėti 'automobilių, kad pabėgti 
nuo namų, ne kaip,namus, ku
riuose mėgsti buvoti.

—Kajtherine Gerould.
bėgs j AĮiošos kambarėlį į stal
čių, ’isšitraukusi popierėlį skai
to.

$os rašytųs laiškelius Aliošai 
kartąją nenoromis Jokūbas ran
da, iiet eilėmis Vandutės apra- 
sytas Aliosos gražumas, jo a- 
kys dangum, palygintos, ir visa’ 
stovyŪ išgirta, į padanges iš
kelta...

—Kur tavo protas, žmonele, 
kur išmintis dingo — dūsauja 
Jokūbas. Tylėdamas kenčia, 
neš jaril rodosi, jog jis vienas 
yfską temątp.; jo draūgai, net 
Vandutės giminės, jei. kuomet 
■primena apie Vandutės klaidas, 
spiria Aliošą išvaryti.

—Nepaisau! — ištaręs Jokū
bas susitraukia lygu šuo bota
gu smogtas. Mano, kad tuęmi 
^nepaisau” uždengia visą jos 
klaidingą pasielgimą, visą bjau
rumą priima ant savęs.
. “Prisiėjo sykį Vandutei išva
žiuoti su reikalais kelėtai dienų. 
Atsisveikindama širdingiausiai 
prašo namiškių, kad visi san
taikoje gyventų, viens kitą my- 
lėtų, kad jai įsvaziavus nepasi-

ir

, (Tęsinys) .
Koks jis gražus... Tuoj ims 
uosČiukai raitytis... Kita jo raii- , •.I - V, . .mųi 4. ikas pagyrusi; baltos, mažos, 
kąįp tik, pąnai'tesi.. ima įeitus 
kritikuoti, kas gražus, o kiirs

* ne..
Musų Alioša, tai pabaigta 

gražybė /pritarė, Vandutė. ,
—Na, Vandute! Kame tavo 

prota’s taip jį tvirkinti? —- per
kirto Jotui)as. — .* 
mintį reikia žiūrėti, b be į vei
do gražumą... Kas čia jo do gra
žybė? Niekokios nematau, tik 
paikirii... ,

—Neišpaikins manęs, 
mojo Alioša, — seniai 
šimtais sykių girdėjau.,

-—Bet a’š nemėgstu tokių nie
kų, plėpatų klausytis, — Jok’u- 
baą supyko — šlykštu,! Net sar-i 
mata... Tylėkit, ar išeikit iš čia. 
Netrukdykit... imkitės darbo...

Alioša pašoko, savo kamba
rėly ištiko zį asarks. Vandutė’ 
iki pat pusnakčio Jį ramino, 
klamonė^jo, bučiavo, k61 nu
šluostė ašaras, kol pradėjo vėl 
žvengti, kvatoti. . 1

Taip vis tęsiasi ir tęsiasi, ne 
tik be permainos, bet ir kaskart 
blogiau, kas kart skaudžiau ,{ v 
smūgis po smūgio Jokūbui į šir- darytų kokių nesusipratimų 
aį šmo^įri. Neg; // 
laiškeliais, raširieiis. 
parėjusi nuo daribb.

I -protą, iš-:

P-lė Chen Tse-Kwan, pirmu
tinė kiriietė moteris teisėją Ki- 
nįjoj, peiik atlieka savo, teisė-* 
jos, pareigas greitai ir ^erai, 
bįt taip įat turi reputaciją kaip 
vienintelė teisėja Kinijoj, huri 
visuomet, nepakelia savo^ balsą 
ir susitaiko nuo piktų išsireiški
mų. Jos kultūringas, švelnus 
balsas turi "raminantį efektą, 
ypatingai ant susinervavusių 
advokatų.

Veda —V. B.

PAVASARIS KAI, TIK SEZONAS 
NAtlJAM PEfeMANlSNTUI

V AL RIA
i ; , (į T!»,( •• -Tįv. .| v .»

2940 West 63rd Street
. YRĄ TikRA, KAD JUS Pą^ENKlNS. , 

GERIAUSI PERMANENTŠ »3.S0 ir f5.6o 
' ■ | , • . <1. . k. < • ■* «. -■ ••
Dėl paskirimo laiko,, pašauk Hemlock 4949, ar 

atsilankyk, kada busi apylinkėj.

1 delegatė, iš

.galės, iš Kęnosha, Wis. — 4 de-
5. \ 

r ĮJD.S. kuopa Bendl, I1Į, pri
siuntė. pasveikinimą su $1.05. 
P-nia V. Gasparienė iš Custer, 
Mic.h., pasveikinimą su $1.00; 
iš Brooklyn, N. Y. — pasveiki-, 
hirpą su $6.00; Brighton 'Parko 
Moterį Kliubas — pasveikini
mas su $6/00; jį M. Draugija 
“ApŠ Vieta” — pasveikinimas su 
$10.00; P. K. Ketiirakienė—pa
sveikinimas su $5.00.

'konferencijos pirmininkė yra 
A. Mimikaitienė.

Jeigu įdėsi bliudą vandens į 
pečių, kuriame kepa pyragas, 
mėsa ir kitkas, — nesudegs.

—V. Faiza.

— nu- 
žinau

i.
____  , . Joku-
- šlykštu,! Wet sar-j;

aria to, pradėjo
i. Vandute

\tjesirii

i

jai nesmagumų.
* . < I

(Bus daugiau)
Dalyviai Antrosios Lietuvos motinų ir vaikų ap'saug-os k6nfei’e'nčijos, 
įvykusios kovo 21-22 d. Kaune, Rotušės salėje.



J. NAUJIENOS, Chicago, III, Ketvirtadienis, bal. 8, 1937

Diena Iš Dienos
» ' ■

i C , „ \ ’ / *

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Edward Soltis, 25, su Mar- 
jorie Brozdik, 21.

John Wiedąw, 23, su Celia 
Bikonis, 22.

Leslie Guybicza, 26, sil Zita 
Bmnod, 22.

» • '1
George Semausky, 21, su Flo- ’ 

rence Szafranski, 17.
John Balas, 24, su Sophie 

Sinda, 22. '•
Joseph Sikjęh, 21, su Anne 

Zarkovich, 21.

Užvedė Divorso
Bylas

Sophie Krakys prieš Albert 
Krakys.

Sftefania Narkis prieš Stesve 
Narkis.

Įteikė Testamentus 
Užtvirtinimui

Chicagos Palikimų teismui 
buvę įteikti sekami testamen
tai užtvirtinimui:

P^ano J. Pupausky, kuris mi
rė kovo 17 d., 1937 m. Jis pa
liko $5,000 turto ir jį pavedė 
savo vienintėlei dukterei. Duk
tė, Anna P. Zinkus yra testa
mento vykintoja.

Lillian Liepos. Mirė gruodžio 
13 d., 1936. Turto paliko $7,- 
200. Jj pavedė trims sunams ir 
vienai dukterei. Testamento vy
kintojas yra Vincentas Laba
nauskas. , .. )

Adv. Norbert Tuma
vich kandidatuoja į 

mokyklų tarybą
Rinkimai įvyks šeštadienį, 

balandžio 10 dieną.
Antradienį įvyko Ciceroj 

rinkimai j kai kurias valdvie- 
tes. Kandidatų tarpe matėsi 
ir lietuvių kandidatai. Vienas 
i&Jtj adv. Norbert Tumavich. 
Jis kandidatuoja į mokyklų 
tarybą, o ne į parkų tarybą, 
kaip tai buvo anksčiau pra
nešta. .

Rinkimai įvyks šeštadienį, 
balandžio 10 dieną. Lietuviai 
prašomi balsuoti už adv. Tu
mavich.

—Klaidos Pataisyto jas.

Šie 24 liūtai gal skaito Terrell Jacobs’ą kaipo gardų kąsnį. Tačiau jie nedrįsta 
pulti savo bosą. Paveikslas rodo didžiausiy būrį liūtų surinktų vienoj vietoj, bū
tent Hagenbeck-Wallace ir Forepaugh—Sėlis brolių cirkas, kuris atsidarė Colice- 
ųme, South Wabash gatvėj, trečiadienio vakare, balandžio 7 dieną, ir kurs tęsis 
iki balandžio 25 įdienos.

mus panašiais planais, kaip kad 
yra dabar statomi arba jau pa
statyti Jungtinių Valstijų val
džios federaliai projektai. .

(Bus daugiau)

JUOKAI
‘ —1———

Du melagiai susėję gatvėje 
pradėjo kalbėtis apie savo ukius 
ir gyvulius:

“Aš atsimenu, kad mes .turė
jome tokią vištą,” sako vienas, 
“kuri išperėdavo 'viską nuo 
beisbolo iki citrono. Kaip a’š gy
vas, atsimenu, kada tą vištą 
kartą patupdėme ant ledo ga
balo ir ji išperėjo dvi kvortas 
vandens.”

“Tas niekis,” atsako antrasis, 
“mes šėrėm savo vištą su drož
lėmis ir, nori tikėk, ar ne, ji 
padėjo dvyliką kiaušinių; iš tų 
kiaušinių ji vėliau išperėjo vie- 
nuoliką viščiukų su medinėmis 
kojomis ir vieną genį.”

—Antanas Faiza.

AIL ORDER BARGAIN OUTLET

TINKAMŲ GYVENTI NAMŲ PROBLEMA
(Tęsinys)

Neseniai tapo paskelbtos ren- 
dos federalio projekto butams 
Milwaukee mieste. Jos nustaty
ta tokios:

3 kambarių apartmentui ren- 
da su garo 'apšildymu $16.20 
mėnesiui; bet vartojant pilnai 
elektrinius šaldytuvus, šviesą, 
elektrą skalbimui ir gazą viri
mui teks pridėti mėnesiui dar 
po $6.60. Viso, reiškia susida
rys renda $22.80 mėnesiui.

4 kambarių renda $21.90, o 
su elektra, gazu ir kitokia tar
nyba ($8.30) sudarys viso mė
nesiui $30.20,

5 kambarių renda $26.78 mė
nesiui, o su viešųjų įmonių tar
nyba ($9.80) viso mėnesiui, su
darys $36.58.

0 -. :

Federalių projektų pamoka
■ 4

Kaip matyti, aukščiau paduo-

rezidencijos, reikalauja dvigu
bai ir trigubai brangesnio mo
kesčio. Ir valdžios projektai 
yra aiškus. apkaltinimas priva
čiai iniciatyvai už perdidelius 
statybos kaštus ir už nevykusį 
planavimą. Jie, tie projektai, 
yra taipgi nurodymas, kokia 
vaga ateity namų statyba turė
tų būti varoma.

O kai dėl namų biednuome- 
nei, tai problema' pasilieka ne
išrišta. šiandie tematoma jos 
išrišimas tik subsidijose, arba 
vietinių ir federalės valdžios 
projektuose, kitaip sakant, val
džios statyboj.

Subsidijos *
Ką reiškia subsidijos^ staty

boj namų pigioms rendoms?
Jeigu, pavyzdžiui, valdžia pa

skelbia, kad ji paliuosuoja nuo 
taksų mokėjimo per tam tikrą 
metų skaičių tuos namus, ktirie

" "TT-“ , ““1 ■ _ 1 ■1
Gali pa'sitaikyti ir kitokių sub
sidijų formų.

Ir atsižvelgiant j pajamas, 
kokias šiandie turi bent trečda
lis Jungtinių Valstijų gyvento
jų, negalima tikėtis, kad priva
ti statyba parūpintų jiems tin
kamų gyventi namų be subsidi
jų. Antra vertus, subsidijos ne
reiškia kažin ko nepaprasto: nes 
jeigu valdžia maitina šimtus 
tūkstančių ir net milio- 
nus žmonių, tai kodėl gi ji ne
turėtų parūpinti jiems tinkamą 
pastogę? v

Europoj, ir ypač Anglijoj, pa
jutus po Pasa'ulinio Karo skau
džią namų trukumą, valdžia, iš
judino privačią* Statybą subsi
dijomis. Anglijai tuo nepasi
tenkino. Kad p^riiįiinti namų 
patiems biedniausiems sluoks
niams, taip centralinė valdžia', 
kaip ir savivaldybės (munici
palitetai) įėjo ¥ į statybos biz
nį, reiškia, pradėjo statyti na

KUMPIAI uetuvos
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C-f
Sąlygos I SAVAITĘ I

DR. O’CONNELL
135 South State St.

tos yra gan ba'rngios rendos 
biednųomenei.

Tačiau tokių parankumų, tiek 
saulės šviesos, tyro oro, vai
kams žaismaviečių, modernių 
įrengimų kambariuose ir t. t. 
privačios iniciatyvos statyti na
mai, a’partmentai ar pavienės

bus statomi žemoms rendoms 
ir išlaikys valdžios reikalavi
mus materiolu, darbu ir plana
vimu, tai jau bus subsidija.

Jeigu kontraktoriams pasta
čius namus valdžia sugrąžins 
jiems tam tikrą dalį įguldyto 
kapitalo, tai irgi bus subsidija.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus 

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

Yards 3408 Hemlock 5040

International Wine& Liauor Co 
' tfRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Redakcijos atsakymas A. 
Tumavich. Tamstos laišką ga
vome pervėlai. Klaida atitai
syta.

Budriko Programas
Ir vėl harmoninkas rožių 

žemės moterų choras pasiro
dė p. Budriko radio valando
je pereitą sekmadieni iš did
žiulės WCFL radio stoties. 
Tai buvo šaunus dainavimas, 
kuris visiems patiko. Stasys 
Rimkus padainavo vieną liūd
ną dainą, kurių p. Budrikas* 
skyrė mirusio Lietuvos .kon
sulo, Dr. Bagdono, atminčiai. 
Didžiulė orkestrą, kaip visa
dos, šauniai išpildė keletą gra
žių’ muzikalių numerių. Ma
kalų dramoje vėl pasirodė 
Bambalienė; Aldona pasveiks, 
bet nujaučiama, kad bus nau
jos audros. Jau Makalas susi
rūpinęs... Kas bus?

Beje, buvo pranešta, kad 
Budriko Furniture Mart —ra
kandų krautuvė bus perkelta 
į naują namą adresu 3409— 
3411 So. Halsted st., kuris bus 
užbaigtas statyti apie 1 gegu
žės. Kad sučėdyti kraustymo 
išlaidas, visi rakandai dabar 
yra1 išpi|nduodami nepaprašy
tai nupiginta kaina: parlor 
setai* komodės, karpetai, skal
byklos, pečiai radios ir refri- 
geratoriąi. Nupiginimas iki 
50 nuoŠ. Kiti puikus Budriko 
programai būna ketvergais iš 
stoties WHFC nuo 7 iki 8 v. 
vakaro. —Motiejus.

Roosevelt Furniture Co

nu° -.. ?59.50
. *

Refrigeratoriai .... $ 116.00

Krautuvė Atidarą—
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Penktadieniais iki 6 v. vai.

Antradieniais Ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais iki 10 v. vak.

Sekmadieniais — 10 5 v. p.p.

Maži Mėnesiniai Išmokėjimai

50 
aukštyn

DABAR 
yra laikas sumoder
ninti jūsų virtuvę, 

įsigyjant
NORGE 
Elektrikinį Refrigera- 
torių ir Garinį Pečių
10 Metų Garantija

Pečiai

Skalbimo Mašinos $
' -'i' . ’ '■ .'t •’ J. , ‘ .! '

Į vair ivį Išdirby sčivi
(Priimame Jūsų senų mašiną mainais)

Roosevelt Furniture Co. Jnc
2310 W. Roosevelt Road

150
$1.49
150
$1.99
150

PAKARTOJIMAS SULIG VISUOMENĖS REIKALAVIMU

NUPIRKS TAVpr«re
W W $1, $2, $3, ar $4 UHtOCO

(IR TŪKSTANČIUS DAUGIAU!) 
Perkant kitą $1, $2, $3, ar $4 vertės dresę 

už tiktai 99c, $1.49 ar $1.99!
RYTOJ — PENK-
TADIENĮ, 9 V. R

3000 Drabužių!
DRESĖS

Svertas šilkas, acetates, rayons, no- 
velty medžiagos, bovelnos, Įskaitant 
formales, parių, popietinių išėjimo 
ir biznio dreses, dėvimus sijonus.
Visi šio sezono išdirbiniai ir spalvos 

—ir styliai visiems jvykiams!

roms 3-se dideliose grupėse. Sty- 
liai paveiksle.
Yra daug suteptų ir lengvai ga
dintų—bet visos dresės TAI BAI
SUS BARGENAS. ATEIK AN
KSTI.

PLANAS
1 GRUPĖ
Pirma Dresė Šioj grupėj .... J9c
2-ra dresė .....................
2 GRUPE
Pirma dresė Šioj grupėj
2- ra dresė .....................
3- ČIA GRUPĖ
Pirma dresė šioj grupėj
2-ra dresė .....................

SPECIALIAI!
Moterų Kautai —Kol 
dar yra 100, lygiai 
kaip 9 v. ryto, į 1 
kiekvienas ■

Pavasarinės Kepurės 
—daugiau kaip 1000 
jų yra, vertės CQ A 
iki $1.88, ....

Anklets—10,000 • porų, 
12 vertės, C p
Tot’s Bateliai 7 Q p 
—Odos, pora ■ vU

f

Sll South PAULINA ST. . . . Corner HARRISON ST.

1 760 Madison St. 6320 Cottaga Grm
S234 Madison St. 6240 S. Halsted
4002 Madison St. 4619 Broadway
2667 Milwaukee Ar. 3133 Lincoln Ar. 
4OO2 Irviną Park 6350 N. Clark St.

EVES. TILL 9-CLOSED SUNDAY

KOMBINUOTĖ ALIEJAUS, MALEVOS IR VARNIŠIO, 
kuri padabins, užlaikys ir apsaugos jūsų nudėvėtas 

v grindis.
Išdžiuvusi žiba skaisčiu varnišio 

ŽVILGĖJIMU
REIKALAUKITE

PILSEN LIGHT FLOOR 0IL
PAS SAVO MALEVŲ AR GELEŽIES 

KRAUTUVININKĄ.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 

ARBATA, PAŠALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE- 

r SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO; TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

DAILY BUSINESS DIRECTORY
)

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

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

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

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

"• RĘSTA UR ANT AI~

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

75P West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Vietorv 0«70

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

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

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

* LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
e-vdymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL . 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI

Ed. J. Rausch Geo. Stedth
6114 SO. HALSTED STREET 

Chicago. III.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški. valgiai., 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St

P. Balčiūnas ir M. Kovvarski, Sav. 
(Chicago Lietuviu Draugijos nariai)

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heilempn’s Old Stvle Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų pusė prieš Sears and

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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Kliubų Valdybos
1937 metams

Cicero Gyventojams
. štai keletas faktų, kuriuos 
turėtumėt žinoti apie Cicero 
Mokyklų Ta’rybos rinkimus, 
kurie jvyks ateinantį šeštadie
nį, balandžio 10 dieną, 1937 
metais.

Ponas Frank J. Petru tarna
vo Mokyklų Tarybai kaipo 
prezidentas daugelį metų. Ir 
per tą laiką jis visuomet darba
vęs goriausiems mokyklų vai
kų ir Cicero gyventojų ‘intere
sams. Per pastaruosius keletą 
metų biudžetas tapo sumažin
tas $165,000.00. Taipjau moky
klų taryba sumažino savo išlai
das ir mokyklų skolą. Šie yra 
įrodyti faktai.

Mokyklų taryba, be to, teikė 
veltui visiems vaikams mokyk
lų rankvedžius. Ji mokėjo savo 
mokytojams ir visiems samdi
niams algas laiku ir grynais pi
nigais per visus depresijos me
tus. Jokia kita mokyklų tary
ba Illinois valstijoj negalėjo pa
daryti to. Ir šiandien visos bi- 
los yra išmokėtos iki paskuti
nės dienos. Naujas Administra
cijos trobėsis užbaigtas staty
ti neužtraukiant bonų paskolos 
ir neišleidžiant vadinamų wa- 
rantų.

Cicero mokyklos visuomet lai
mėdavo pirmuosius prizus Illi
nois Valstijos Parodoj (State 
Fair). Taigi palaikykime šį ge
rą darbą. Nepaisykite paskalų ir 
melagingų pareiškimų, kurie 
yra skleidžiami Cicero mieste. 
Jus, tėvai vaikų lankančių mo
kyklas, žinote geriau apie p-no 
Petru darbą — jis visuomet bu
vo tikras lietuvių draugas. Jis 
visuomet lankė bažnyčių ir ki
tus svarbius miestui parengi
mus, kada tik buvo pakviestas. 
Ir tai yra taipgi įrodyti faktai.

Palaikykite šį augštą apšvie- 
tos standartą Ciceroj ir išrin
kite Frank J. Petru prezidentu, 
kurs apsaugos jūsų mokyklas, 
valstijos Mokyklų Tarybos As- 
sociaciją ir daugelį kitų 'visuo
meninių organizacijų.

Jo kandidatūrą užgiria dau
gelis improvement kliubų, o ir 
biznio bei 
taip Ciceroj, 
cagoj.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Bąlchunas— piriįiininkas, 
82db Šo. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirnk, 3326 Šo. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—npt. rašt., 
3842 So. Union Avė., T^l. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lowe Avė.; J. RachUųas—iž- 
dinipkas, 3137 So. Halštęd St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.'; L. Ju
cius — maršalka, S'. Nhrkis — 
korespondentas, Dr. J. R. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemiock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St,, 12 vai. 
dieną.

3534 So. Ldwe Avę.; W. Dulėvi- 
čia —kontrolės rrištinįnkas, 812 
West 33rd St.) J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Ldwe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. Ųalifornia Avė.; F. Kų- 
nevičia — Apekunas kasęs, 3201 
Green St.;* K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 , So. Unįon Avė.;, 
Laiko šusiririkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTĖS , LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1987 METAMS '

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St, Chicago, 111., tel. Prospečt 
4524; Pranciškus1 Vinckus—-pirm, 
pagelb., 2713 Wešt 43rd St., Chi- 
crigo, 111.; Petras Budrecki—pr.oto- 
i . y; ‘ ' "■ - .... ........ .
shirig Road

ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 WeSt 40th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, 111.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petrąs 
Tiiskięyicž — maršalka, 6939 So. 
Washtenriw Avė., Chicago, Ill.į Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 450? So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago, III.

CEASSIFIED ADS.
D

Help VVanted—’Male
Darbininku Reikia

REIKALINGAS DŽIANITORIUS, 
turį būti patyręs kūrenti pečių 
(boiler). Kambarys, valgis ir alga. 
Trumpos valandos. . AtsiŠaukit trio- 
jaus. 1245 So. Michigan Avė. ( į 
Tavern).

Tel. Victory 4965 
STOGDENGY STĖ

Męs dengiat ir pataisome vifcbkios 
rųšies stogus, taipgi dirbant būties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujami

IRT ROOFLNG CO. 
b. Halsted Street

profesijų žmonių 
kaip ir visoj Chi-

savo pareigą bal-Išpildykite 
savimų stotyse ateinanti šešta
dienį, balandžio 10 d., 1937 m., 
ir balsuokite už Frank J. Petru 
į prezidentus. Apg.

Kas veikiama 
Roselande

Sekmad.įenį, balandžio 11 
d. 6:30 valandą vakare Lietu
vių Darbininkų svetainėje, 
10413 Michigan avenue L. D. 
L. D. ir kitos pažangios spė
kos rengia puikų vakarą.

apie tūkstantis ir linksminosi 
iki antros valandos ryto. Jau
nuoliai labai nenoromis skirs
tėsi. Mat, jiems atrodė, kad 
dar tiek trumpa tesidžiaugta.

Raudonos Rožės Kliubo 
piknikas

Raudonos Rožės Kliubas pa- 
skutiniame susirinkime apdova
nojo savo narius nauja konsti
tucija ir pikniko serijomis. Pik
nikas atsibus birželio 13 dieną.

Kiekvienas narys turės pa
imti nors po vieną seriją ir iš
platinti. Jeigu visi savo užduo-

įvyksta Lietuvių tįg išriš, tai kliubo iždas tikrai 
susirinkimas 8 aukštai iškils ir nejus, kaip 

tūkstantinę sutaupys savo 
draugalns, nesirgu$iems per 20

na įdomus programas.
Manau, kad visi tenai pa

simatysime ir linksniai laikų

Štai, jau ir antras antradie
nis, balandžio 13 dieną netoli.' 
Tą dieną 
Laisvamanių 
valandą vakare Lietuvių Dar
bininkų svetainėje. Šis susi
rinkimas bus tai vienas iš 
svarbiausių. Tarp daugelio 
naujų reikalų bus pakeltas įs
tatų klausimas. Visi Laisva
maniai atsilankykite.

—Ir aš busiu.

Kas veikiama 
Ciceroj

Pėoples Liąiior Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Rępublic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Optimistų Kliubo Šokiai

CICERO. — Praeitą šeštadie
nį Optimistų Kliubas turėjo sa- 

*vo metinį parengimą — šokius. 
Parengimas įvyko Liuosybės 
svetainėje. Publikos susirinko

JOHN KONRAD
MERCHANT . TAILOR

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius. Dirba ant or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Rępublic 4306

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm. pagelb,, 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunėvičįri — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.;

metų dovanomis išmokėti. Yra 
likę keletas ir iš praeitų metų 
dovanų negavusių. —D.

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
MATERIOLAS NĄMŲ 

STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui 

namų, taisymui porčių, stogams po- 
piera. rynos, sietai, langai, 
ir kiti reikmenys.

ŠTAI BARGENAI:
Selected plain oak flooring 
už 1000 pėdų. Langai 28x28 
$3.00.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
M. ZOLP,

3562 So. Halsted Street
Savininkė

Telefonas YARDS 25,7.6.
Atdara vakarais ir nedėliomis.

durys

$93.00 
W. P.

I A|fri|/|O Siunčiam GėlesLuVtlRlo vS&io
--------------------- — Dalis. , 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street... .m

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS ;

PETRAS WITKU$

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
8 d. balandžio 1935 m.„ gimęs 
šilavos parap., Papušinės kai
me, Raseinių apskr., Ameriko- 
ej išgyveno 23 metus. Paliko 
nubudime moterį Frarices, 2 
dukteris, Florence ir Grasildą, 

‘ sųnų Damijoną, brolį Joną, 
Chicagoj brolį Viktorą, seserį 
Anastaziją, ciocę Kumskienę 
ir daug kitų giminių.

Liūdnai atminčiai 2 
sukaktuvių mylimo vyro 
velio mirties moteris 
paminklą, kuris bus p: 
tas gegužės mėnesį.

! metų 
ir te
stato 

astaty-

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Sunuš" 

ir Giminės.

RAMO VA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

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

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 24 

metų patyrimą 
2555 W. 43rd St.

Tel. LAFAYETTE 1310

SUSIRINKIMAI
Vidurvakarinių valstijų Liet. Moterų Socialės geroves Konfe

rencija įvyks sekmadienį, bal. 11 d., Mildos svet., 3142 S. 
Halstėd st. Pradžia’ 10 vai. ryto. Kviečiame visas delega
tes atvykti laiku. Yra daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Keli referatai bus skaitomi. P-lės E. Mikužiutės Už taiką 
referatas pirmas. Dar kartą pastebiu: delegatės ir publi
ka malonėkite atvykti laiku 10 vai. ryto. Po konferenci
jos, 7:30 vai. vak.'programas, kalbos ir vakarienė Mildos 
svetainėje. įžanga 50c. Programui vadovaus ir turi para
šius konferencijai pritaikytą dainą p-nia A. Ząbukienė..

Kviečiam publiką skaitlingai atsilankyti. Konferenci
jos ir vakaro rengimo Komisija. '

Kriaučių Lokalo 269, A. ’C. W. of A., susirinkimas įvyks penk
tadieni, balandžio 9 d., Amalgamated Centro name, 333 S. 
Ashland blvd., 7:30 vai. vak. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.

ADOMAS WAGNORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 d. 1937 i metais, 
gimęs Dišlių kaime, Alsėdžių 
parap., Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nriliudime 

sūnų Stanislovą, 3 pusbrolius 
Kazimierą ir William! Stanis 
ir Wiliįrim Rasgus, brdlį Kas
tantą Wagnorių ir dėdę Pran
ciškų Wagnorių ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 11438 S. 
Calumet Avenue. Laidotkvė/s 
įvyks šeštad., balandžio 10 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, Rose
lande, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adomo Wagno- 
riaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

-suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnus, Pusbrolis, Brolis, 
Dėde ir Gimines.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

ž">..
P • • (’SrF •; g, .- it;■■ ■. ■ ,

Kazimieras Davis

St., Ohicago, III., tel. Prospečt 

pagelb., 2713 Wešt 43rd St., Chi- 
>-■ 

kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shirig Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienč-Severia —finansų raš- 
---- ------ • .■ ...... .......... —

CLASSIF1EDADS
REIKALINGAS DARBININKAS 

ant ūkės. Turi būti apie 40-55 metų 
amžiaus ir mylintis darbą ir gyvu
lius. Patyrimas nereikalingas, kar
vių nemelžiama. Gerąs žmogus l?us 
patęnkįntas ir gerai užmokėtas, pa
šykite-—A. Uzemack, Tinle Park, III.

Financial
F inansai -Raekoloe

’*■ A ♦

SUMMER RESORTS

• COAL
ANGLYS! ANGLYSI
PIRKIT AUKšf GS RŲŠIES ANGLIS

.. $6.00

fe.75
$6.00
$6.00
$4.75

BIG LUMP ,...!■ 
MINE RUN STAMBIOS 

egg’nzzzzzę” 
NUT ....... . ........
SCRĖENINGS ...........

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

TON.

TON. 
TON

M. BERT ASH 
Pristato į Valgykhs Visokios rų
šies mėsas. Restabrąntų aprūpi
nimas MUS V SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

J. BALSEVICIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir
VARNIŠAS •• - i

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CANal 6850

Urba Flovyer Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėios—- 

Bankieta msA-Laidotuvėms-— 
Papuošiųiams.

4180 A rcher Avenue
Phone LAFAYETTE 58(10

IZABĖLĖ . JUDIĘNĖ, 
po tėvais ivanavičiątė,

Mirė balanįžio 5 d.> 193Į7 
lO.-OO vąt vakaro, sulaukus 
pūsės amžiaus,

Kilo iš Šiaulių apskr., Kur
šėnų parap., . Sauriumaįčių kai
rinė. Amėrikoje išgyveno 33 m.

Palikė dideliame nuliudirne 
vyrą Joną, sūnų Vincentą, duk
terį Eleną, Žent4 StriiiišlOvą, 
anūkę EĮzbiętą, brolį Povilą* 
dvi seseris Barborą ir. Oną, o 
Lietuvoj dvi 'seseris Marijoną 
ir štanislavą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 1814
46th Št. Laidoti i vės įvyks pėt- 
nyčioj, bal. 9 dieną. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines;

Nuoširdžią; kviečiaipe visu? 
gimines draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kanibarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiaviriias su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagoš. Kelias 83 ir 45.

PETER BEKKOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

RENDAI FURNIŠIUOTA TA
VERNA, prie Forcst ir Vinewood 
Avė. (/vienas blokas nuo Archer 
Avė.) su Jviem akrais piknikams 
sodno. Renda $35.00 mėnesiui. 
Willow Spsings; tel. Willow Springs 
68.

ANT RENDOS DIDELIS STO
RAS, pilnai įrengtas dėl bučernės 
ar grosernės. Gera apielinkė. Kreip
kitės Tel. Belhvood 7533.

ĖXTRA extra.
RENDON PEKARNĖ. 2 pečiai ir 

visi įrengimai Brighton Parke.
RENDON STORAS su bučernės 

fikčeriais. Gera vieta dėl Taverno.
Tel. Lafayette 0591.

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

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

Išmokam 4%
DIVIDENTAIS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ihgton, D. C.
Del informaciją kreipkitės į

SlMANO 
DAUKANTO 

federal Savings and 
LOAN ASSOCIATION OF

1 CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL «SK7

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. 
Zolp, Tel. Boulevard 5203

TAMOŠIUS KRENCIUS
Peręiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio 5 d., 5:30 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Kalti- 
riėnų parap., Baravykų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metUs.
Priliko dideliame nuliudirne 

3 brolius Petrą Joną ir Juoza
pą, seserį Oną, pamotę Ag
niešką ir daug kitų giminių.

Priklausė South Chicago- 
Legionui. Kūnas pašarvotas 
4350 So. RockwelH St. Laido
tuvės įvyks penktadienį, bal- 
9 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos, pamaldos už 
velionio sielą ,0 iš ten bus nu- j 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Tamošiaus Kren- 
ciaus giminės, draugai ir pa- I 
žistami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir I 
suteikti jam paskutinį patar- I 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, Pamote ir I 
Gimines.

Patarnauja ląid. dir. J. F. Eu- I 
deikia. Tel. Yrirds 1741.

A. f A.
BEN BALTRAMIEJUS

Maskoliūnas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 6 dieną, 2:20 vril. 
ryto, 1937 m.,> sulaukęs 42
metus amžiaus, giirięs Ukmer
gės apskr., Siesikų parapijoj, 
Česoriių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 pietus
Paliko dideliame nuliudirne 

motelį Ęiudvirią, po tėvais 
Atraškevičiūtę, sūrių Baltra
miejų, sėsprį Oną Legienę ir 
švogerį Pranciškų ir uošvienę, 
4 švogeriris, pusseserę Barbo
rą Butviiiėnę ir švogerį Pet
rą, pusbrdlį Motiejų KolįUnris 
ir daug kitų giminių. O 
Lietuvoje priliko tėvą Joną, 
seserį Batporą Dedelienę ir 
švogėrį Kazimierą ir gimines.

Velionis priklausė prįe Bąl- 
tos žvaigždės ir Lietuvių Pi
liečių Kliubų.

Kuhas priŠarvbtąs 4718 So. 
Keeler Avė. Laidotuves įvyks 
šeštadienį, bal. 10 dieną, 8:30

1 vai. ryto iš namų į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Baltramiejąu? 
Maskoliūno gimines, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam/> paskutinį i 
patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, sesuo, švoge- 

riai, pusseserės ir gimines.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
vich ir Sunai, Tel. Canal 2515.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA BEAUTY operuo
to j a pastoviai, sū bent 2 metų pa
tyrimų, turinti Įaisnį. Gerą alga.

4388 Archer Avenue.

REIKALINGA VĖITERKA tarpe 
19 ir 25 metų amžiaus. Patyrimas 
nereikalingas, darbas nuolatinis.

Atsišaukite, 1801 So. Laflin St., 
Tel. Canal 2071.

MERGINA; ABELNAM NAMŲ 
DARBUI; virti nereikia; skalbti ne
reikia; savas kambarys; geras na
mas; $6; Juniper 9345.

Ręikalinga viduramžė mo
teris prie namu darbo. Atsišau
kite laiški!—C. ALLAN, R. 1, Box 
257, Ęatavia, III., Tel. Batavia 
4275 M 2.

MOTERYS REIKALINGOS sku
durams sortuotj. J. KAPLAN and 
SONS, 2531 West 18th St.

REIKALINGA VElTERKA i Ta
verną; galės sutikti su užlaikymu 
ar be užlaikymo. 6011 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA $200.00 vertės 
kreditas už $125.00 ant naujo Pon- 
tiac 198? modelio. Kas perkat nau
ją karą, galite sučėdyti pinigų. 
Kręipkitės 4018 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 3036.
.. -- - l~-r I - - .. ’*-----------

Fur&iturė &
R«liandai-It«iwai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis r- Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ............ j. $89—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de hixe ..........    $175
Atdara vak. iki 9—Nędėlioi iki 6 ir. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

KRAUTUVE IR 3. 
FLATAI

4085-87 ARCHER AVENUE, arti 
LAWNDALE AVĖ.; 54 pėdos ant 
Archer; 1 krautuvė (tavern); 1 
penkių kambarių flatas; du šešių 
kambarių flatai. Gerai pastatytas 
medžio trobėsis ant konkryto pa
mato. Nėra taksų.

Bargeno kainą $5,800; ant išmo
kė] imd.

STANLEY REALTY CO., 
179 W. Washington Street, 

Randolph 7055.
JAUNA MERGINA abelnam na

mų darbui: vh’imas, nėra skalbimo; 
pasilikti. Fairtąx 6905.

MERGINA PADĖTI NAMŲ dar
bui; vaikas; nėra skalbimo; gera 
alga; savas kambarys. Independen- 
ce 2246.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui; 1 vaikas; pasilikti; geras na
mas; -nėra skalbimo. Fairfax' 3971. “

MERGINA ‘ NAMŲ DARBUI; 
virimas, kūdikis, kambarys ir voni- 
nė; nėra skalbimo. Kreipkitės po 3. 
Buckingham 8055.

Help VVanted—Male-Femak 
Dąibininku Reikia

VISOKIŲ RŪŠIŲ DARBAI, vieš
bučių, dirbtuvių, restoranų, ligoni
nių; vyrams ir moterims; puikios 
algos. Wabash Employment, 14th 
floęr, 20 E. Jackson Blvd.

REIKALINGAS VEITERIS ar 
veitėrka į restaurantą ant naktų.

. Atsišaukite 1745 So. Halsted St.
Vartoti Automobiliai

1934 FORD SEDAN — Radio 
ir šildytuvas $325.00.

NEWBERRY MOTORS,
1025 N. Clark Street___ ,

Business Chancės
ParJariiauj nizniai

BUČERNĖ RENDAI su fikčeriais, 
arba parduodama trobėsis: krautu
vė, 6 kambarių flatas ■— bargenas; 
6834 So. Western Avė., Tel. Re- 
pųblic 9094.

PRIVERSTAS DĖL LIGOS GREIT 
PARDUOTI pirmos rųšies modernŲ 
Šką bučernę ir grosernę. Kreipki; 
les į Naujienas, Box 605.

PARDAVIMUI TAVERNAS IR 
šokių švetainč. Ųž visą įrengimą 
$500.00. Renda $50.00 menesiui.

Atsišaukite 2402 St Charles Road* 
Bell>)vood', iii.
— '... • ----  . - - . . - -- . ■ - —--- --- -

4155 ARCHER AVĖ.
ARTI SOUTĮH įMCHMOND ST.
2 aukštų V ■ rriuriiiis, i^^S^Utuvė^; 6 

kambarių'' flatas; f karšto vandens 
apšildymas; tuoj galima paimti; ge
riausia vieta Archer gatvėj; patrau
kianti kaina; išmokėjimai.

STANLEY REALTY. CO., .
-į, 179 Wėst Washihgton St.

•» " Randolph 7055.
—F— 

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
SOUTHSIDĖJ

Prie 63-čios ir Ashland 
TURI BŪTI PARDUOTA

$6,000 cash nuperka eųuity 3 au
kštų trobesy, turinčiame 1 krautu
vę, 1 Loft (galima pakeisti į ofi
sus arba flatus), 4 ir 5 kambarių 
flatą;, garu apšildomą, 2 karų ga
ražą. Morgičius . $10,000. ši savas
tis buvo parduota 1928 metais už 
$35,000.

J. E. SHERRY, EXCLUSIVE 
AGENT Prospečt 2013.

UŽ MORGIČIUS PAIMTAS
Brighton Parke — 4 flatų medi

nis namas po 5 ir 4 kambarius, ne
toli 42 ir Mapletvoočl Avė. Kaina 
$2,800; įmokėti $500. Išsimaino rint 
lotų arba bizniavo namo.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
6551 So. Kedzie Ąvenue 

Telefonas Gręvfehill 0Š06.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ MŪ
RINIS NAMAS po 6 ir 4 kamba
rius. Kaina $2800.00. 1625 South 
Jėffersbn Street.

TIKRI BARGENAI
PARLIDUODA lotas 30x125 Mrir- 

ųuette Pąrko apylinkėj, kaina $875 
\Villow Springs Bamas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z.’ S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western Avenue.

.Hemiock 0800. • .■

Pardavimui . kriaučių dir
btuvė. Dirbame naujus vyrų ir 
moterų drabužius, taipgi atnauji
name senus. Plačiai varome valymo 
darbą ir permodeliuojame kailinius, i 

Kam reikalinga toks biznis, ver
ta pamatyti. Randasi naujame na
me, 3 moderniški kambariai gyve
nimui. Renda ne brangi. Graži apie- 
liiikė. Priežastis pardavimo —liga, 

ėst 71st Street.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na- 
tpūs, lotus, biznius ir farindas; inšiu- 
riūame namus, rakandus Ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namę pardavimui arba mainymui už 
gerus bargerius; greitas ir teisingas 
patari)avimas. Reikalui priėjus krei
pki tęs .

4631 SO. A SAJANŲ AVĖ- 
Ofisas 2-ros lubos su v- Grish

——

2543

PARDAVIMUI TAVERNA į>OME 
HALL. Ųž visą įrengimą $500.00. 
Renda $50. C. F. Thierbach,\ 2402 
St. Charles Rd., Bellvvood, III.

rendai Didelė krautuvė 
•pilnai įrengta Meat Marketui. Gera 
vieta. Telefonas Bellw.ocd 7533.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

40 (AKRŲ FARMA pardavimui. 
Geri trobesiai ir žemė, sodnas, 5 

■ karves, 2 veršiai, 3 arkliai, visa ma- 
; Šinerija, elektra name ir barnėje. 
! Lietuvių apįelinkė, 3 blokai iki 
miesto, ant valstijos vieškelio.

R. 3, "Box 33, ScottviUe, Mich. 
Czerobski

.. j®

FARMA S8 AKRŲ; 9 kambarių 
veneer mūrinis namas; nauja bar- 
nė; geras skiepas; arti Grade ir 
High School; arti mažo miestelio. . 
ISmokėjimais. Saukit. Saeleir 4926.

NUOSAVYBES 
llENDOS KILA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJA U

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. U4 pakartoji
mus duodame gera nuo
laidą.



o

Prokuroras Aiškina Kaip Draugijoms Išvengt Likvidacijos
Turi Sumokėti $20.00 Teismo Kaštų 

Ir Įteikti Raportus Už 1936 - 1937
Nuo Kalbu Prie Darbo

a

Arthur Baumann ir

Tą reikia padaryti nevėliau balandžio 19 d
Kaip “Naujienose” jau buvo pranešta, Illinois Valstijos 

prokuroras Otto Kerner užvedė bylą Cock apskričio Superior 
teisme, reikalaudamas likviduoti kelioliką tūkstančių Chicagos 
ir Cook apskričio organizacijų.

Tarp tų organizacijų, numatytų likvidavimui, yra daug lie
tuviškų kliubų ir draugijų.

“Naujienos” užklausė prokuroro ką gyvuojančios draugi
jos turi daryti, kad išvengti likvidacijos. Jis atsakė, kad jos 
pirmiausiai turi sumokėti $20 teismo kaštų Superior teismui. 
Po to privalo padaryti du raprotus: vieną už 1936 metus, kitą 
už 1937-tus, ir juos įteikti prokuroro raštinei su $2.00 mokes
čiu už raportus (po $1.00 už raportą) ir su kvitą iš teisino už 
$20.00.

Prokuroro raštinė randasi ties 33 North LaSalle street.
Adv. J. J. Grish vakar “Naujienoms” pridavė 

organizacijų likvidavimo reikalu. Tame pareiškime 
sako, kad

Reikale Likvidavimo ■v i • • ta • • I uis panaikina carteri išduota Pašelpimų Draugijų’iš Secretary of State raštinės.

pareiškimą 
adv. Grish

Catholic88727 Lithuanian
Pleasure Club

88728 Lithuanian Catholic 
Society Mother of Our Lord 
of Asztros t Vartų by the St. 
Michael Archangel C

88729 Lithuanian
Brotherhood of America

88730 Lithuanian
9th Ward Club

(Bus daugiau)

įurch. <
Citizens

Citizens

Rock Island Dirbtu
vėje Sunkiai Sužeis

tas P. Juktonis
Buvo nulaužtos abi kojos; su 

žeistas ir Juozas Gaudutis

“Ne kartą buvo rašyta apie 
naujį įstatymą, kuris buvo 
pravestas Illinois valstijos le- 
gislaturoje, 1935 metais. Tas 
įstatymas reikalauja, kad vi
sos organizacijos turi prisiųs
ti sąrašą valdybos bėgy vasa
rio mėnesio kiekvienais me
tais, pradedant su sausio 1,
1936 metais. Draugijos katros 
apsilenkė su šiuo įstatymu yra 
jau paduotos į Superior Court 
teismą Chicagoje likvidavi
mui.

“Dabar ‘Naujienos’ skelbia, 
kad tos draugijos. turi atsi
šaukti į teismą iki (rečio pir
madienio šio mėnesio, lai yra 
balandžio 19 d. ię įteikti taip 
vadinamą “appearance”, ką 
dažniausiai daro advokatai, ir 
pareikšti, kad draugija yra 
gyva.

“Tada reikia užmokėti teis
mo kaštus 15.00 už bylos pa
davimą, o $5.00 už ‘appear
ance’ ir dar prie to priduoti į 
Attorney General ofisą, 33 N. 
La Šalie Street, 
portus valdybos
1937 metus, du
$1.00 arba viso $2.00.

“Nepadarius šių žygių 
19 balandžio teismas kasdien 
išduos dekretą arba nuospren 
di, kad draugijos yra likvi
duotos ir joms bus uždrausta 
laikyti susirinkimus ir daryti

“šis pranešimas yra daro
mas tam, kad draugijos, kat
ros gyvuoja, pasirūpintų sąvo 
likimu. Attorney General ral- 
tinė pareilkė, kad “paveskų” 
arba taip vadinamų “sum- 
mons” nebus siunčiama, bet 
oficialė žinia tilps “Chicago 
Daily Times”, pirmadienį, ba
landžio 12 d. 1937. Kitokių 
pranešimų nebus. Todėl dar 
kartą pranešame, kad tos 
draugijos, kurios esate paduo
tos į likvidaciją ir norės lai
kytis savo čarterio, skubėkit 
atlikti tuos formalumus, nes 
po to bus per; vėlai. Nekaltin
kit spaudos ir advokatų, kad 
jie nepranešė.” į

Vakar 3:50 po pietų Rock 
Island dirbtuvėje, prie 124-tos 

buvo sun
iuktoms,

ir Ashland aVenue, 
kiai sužeistas Povilas 
nuo 107 ir May street.

Sako, kad jam buvo nulauž
tos abi kojos. Kartu su Jukto- 
niu buvo sužeistas (lengviau) 
Juozas Gaudutis.

Nelaimė įvyko abiem bedir
bant prie vagono, kuris buvo 
iškeltas ant “jackių”. “Jackiai” 
apvirtę, o vagonas užgriuvo ant 
abiejų darbininkų.

Juktonis paguldytas
Island dirbtuvės 
Blue Islande. —Un

Netoli visos organizacijos yra 
užsibrėžusios: skleisti apšvietą 
iy remti / lietuviu kulturinius 
darbus. Apie tai rašo laikraš
čiai, kalba kalbėtojai, kartoja
me sueigose^ >7

žodžių daug, J^ėt darbų ma
žai. ■' /
- Amerikos Lietuviu Kongre
sas, apart pądčjiino atšteigti 
demokratinę tvarką Lietuvoj, 
pasisakė už rupjųjjnąsi bend
rais Amerikos lietuvių kultūri
niais reikalais. Gerokai jau pa- 
gelbėjomė Li^thVbs politiniams 
kaliniams. Gęlbėsime ir toliau. 
Vien tik chicagiečiai sudėjo 
jiems kelis šimtus; dolerių. Da
bar ChicagiŠUįs ■ Kongreso sky
rius nusprendė ir antrąjį Kon
greso tarimą vykdinti: sukelti 
fondą švietimo reikalams. Jo 
komisija rekomenduoja pir
miausiai įsteigti knygyną, kur 
rastųsi visi seni ir nauji lietu
viški raštai ir raštai kitose 
kalbose apie lietuvius ir Lietu
vą. Nuo pat senoviškų malda
knygių, kantičkų, šventųjų žy-( 
vatų, peklos knygų ir kalendo-

rių iki pat moderniškųjų leidi
nių.^ Butų medžiagos šviestis 
ir medžiagos istorikams, kalbi
ninkams įr kitiems tyrinėto
jams. Nemaža pinigų reikėtų 
tos visos litęratųfos įsigijimui 
ir vietai ją laikyti. Visiems lie
tuviams, be sriovinių skirtumų, 
šitokis knygynas butų neįverti
nama brangenybė.

Ar pavyks sukelti reikalingą 
fondą? Ateitis parodys. Patys 
Chicagos lietuviai parodys. Prie 
Kongreso’ yra prisidėjusios Chi
cagos organizacijos su 12,000 
narių. Ir ne nariai turėtų šį 
kultūros darbą remti.

Pradžiai yra rengiama milži
niška puota gegužės 2 d., Amal-

Syerak,
Danįel M. Lyons.

Konštebeliai: Donald O’-
Brien, Joseph Paoli, Anton J.

Ohlcr irDvorak, Michael 
Frank Skala.

Library Board:
KoiibeR ir Joseph

Joseph 
Slominski.

Parkų Ko misionieriai: 
seph Zelenka ir James 
ney.

šeštadienį, bal. 10 d.,
mokyklų tarybos rinkimai.

Jo-
Che-

įvyks

Ir vėl mirtis
Keletą mėnesių sirgęs Hines 

ligoninėje pasimirė Juozas Dar
gia. ......

Velionis buvo nevedęs, dirb
tuvės darbininkas. Priklausė 
prie SLA, Draugystės Lietuvos 
Kareivių ir DariaUs-Girėno Po- 

gamatų Centro puošnioj sve- sto, kaip Pasaulinio Karo ex- 
tainėj, 333 S. Ashland blvd. Į kareivis. Kas, matomai, ir buvo 
ją privalėtų atsilankyti kiekvie
nas lietuvis. Visas pelnas eis 
bendriems kultūriniams Chica
gos lietuvių reikalams. Nesitei- 
sinkite. Prisidėkite. Eikime 
nuo kalbų prie darbų. Visų or
ganizacijų nariai, visi darbuoto
jai, bukite puotoj.

Chicagos lietuvis.

jo nesveikatos priežastimi.
Laidotuvėmis rūpinasi Jonas 

Kakanauska's, Laidotuvės atsi
bus su bažnytinėmis apeigomis 
ir šv. Kazimiero kapinėse.

Chicago, 
už 1036 
raportai

ra-
ir

po

iki

LIKVIDUOJAMŲ ORGANI
ZACIJŲ SĄRAŠAS.

(Tęsinys iš vakarykščio 
“N.” numerio)

(šalę organizacijų vardų yra 
jų numeriai byloje)

88721 Lithuanian Athletic 
Club

88722 The Lithuanian Avia- 
tion Club

88723 Lithuanian Bakery 
Proprietors & Privers Assn. of 
Chicago

88724 
dra 

' 88725
Grant Works, III.

88726 Lithuanian
Mans’ Club of Town of Lake

& Vicinity 
Lithuanian

Lithuanian

Band Au-

Band of

Business

Rock 
igoninėje, 
&s.

Rubsitiviu puota
y ar v ų ■ j -

Pagerbė prez. S. Hilmaną

šeštadienį, bal. 4 d. Chicagos 
Amalgameitai-kriaučiai turėjo 
šaunų bahkieta savo Svetainėje. 
Puota buvo surengta tikslu pa-

Hilmaną,
Puota buvo surengta 
gerbti unijų prez. S, 
kuris šiuo metu kriaučių reika
lais lankosi Chicagoje 
kako dabar 50 metų

Kriaušiai skaitlingai susirin
kę savo svetainėje 
giai laiką praleido. 1 
ir lietuvių. Be vakarienės buvo 
muzikalė programa. Gražiai pa
dainuota Internacionalas ir ke
letas gražių dainų. Choras tiek 

buvo pri-

. Jam su 
amžiaus.

;ana sma- 
uvo daug

lėtas gražių dainų. C 
visiems patiko, kad 
verstas ir antrą kartą išeiti. Po 
to sekė garsaus smuikininko

“Eik, dukrele, už kriaučiuko”, 
yaizdfelj. A. Zabukienė pildė mo
tinos rolę, o Stelle Stankiutė — 
dukręiės. / Labai gražią ispanų 
dainą Spaniolą padainavo cho
ras, solo, dainuojant p-iai A. 
Žabukienei. Akompanavo Irena 
Bružas ir Evelyn Vajunas pa
simainant. Abi gabios mergai
tės. -ji .

Labai talentinga šokėja yra 
Gėnevaite Šabalauskas. Ji šo- 
Jto du klasiškus šokius, akom- 
pariuojąjgĮt jos broliukui Ray- 
montui. Bei štai ir dainininke 
p-ia M; Schultz. Ji dainavo so
lo dvi angliškas dainas, jai 
akompanavo p-lė Agota Demi- 
kiutė. O kalbą apie draugijos 
darbuotę pasako p-ia M. Zolpie- 
nė.

Publika, linksmioj nuotaikoj 
praleidusi laiką, išsiskirstė tik 
antrą Valandą ryto. Muzikan
tais buvo P. Jakutis, Bronius 
Aldononis, taipgi jaunuolitii.'

Padėka
Visai dalyvavusiai publikai, 

jaunuoliams, p-iai Dowgins už 
dukrelę šokikę, visoms gaspa- 
dinėms už valgius, lietuviškus 
sūrius ir kumpius, p. Budrikui, 
Vilniai ir Naujienoms už garsi
nimus tariame širdingą ačiū.

Rengimo komisija
A. Miščikaitienė,
K. Keturakiene, 
M. Schultz.

Pasekmingas Mote 
rų Draugijos 

Vakaras
Įdomus ir įvairiaspalvis 

programas
Po Rinkimą Vėl 

Rinldmai
vienybės ir neskaidytų balsų. 
Mokyklų Taryba svarbi vieta.

Per eilę metų tarybos pir
mininku buvo p. Petru, visi 
apylinkei žinomas spulkų vei
kėjas. Nėra abejonės, kad ji
sai laimės rinkimus. Visi sa
ko, kad taip ir turėtų būti. 
Mokyklų taryba yra beparty- 
ve, jos ir rinkimai būna atski
rai. Bet dauguma piliečių 
vengia rinkimų ir tuo pačiu 

visus kampus savo ciarmnin-daro didelę kląidą. Mokslas 
kais ir iškabomis apkabinę- juk ima gana, svarbią taksų 
ję. Repųblikbnų' niatesi labai dali. Prie geresnių tvarkytojų 
mažai. 
demokratai laimės.

Šeštadieni vėl rinkimai.
Ateinantį šeštadienį vėl 

rinkimai. Bus 1 rinkimai į mo
kyklų tarybą. Tarpe kandida
tų figūruoja du rhusų tautos 
sunai: žinomas L. Zukauskas- 
Zuk ir Norbert Tumayich at- 
vokatas. Jiedu tarti urėdui tin
kantys. Jie du tikrai butų iš
rinkti, j ei tarpe lietu vių butų

• 5’11

šeštadienį Cicero rinkimai 
Mokyklų Tarybos

Kaip jau žinoma praeitą 
antradienį buvo renkami kai 
kurie miesto valdininkai.

Demokratai buvo apstatę 
kampui savo darbinin- . .J, 4 ■*’!. -i , . _

Nėra abejonės, kadi butų galima daugiau sutaupy
ti.

Patartina kiekvienam bal- 
suotįojui eiti šeštadienį (bal
suoti.

.(> ■

—-Balsuotojas

Cicero Rinkimą 
Rezultatai

keletas smuiko gražių veikalų. 
Po muzikos menedžeriaus Levi- 
no kalba. Jis savo kalboje ypa
tingai stengėsi apibudinti prez. 
Hilmano nuopelnus. Programas 
užsibaigė 12 vai. naktį. X., š.

CICERO — Antradienio 
miesto rinkimus laimėjo se
kami kandidatai:

Trųstees; Joseph Danek.
Policijos Magistratas —Hen

ry J. Sandusky.
Taikos Teisėjai: Stanley 

Wiza, Frederick Weil, John

BRIDGEPORT. — šeštadie
nį, bal. 3 d. Mildos svet. įvyko 
Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta vakaras. Publikos susi
rinko tiek daug, kad ir patys 
rengėjai stebėjosi. Mat, tą va
karą parengimų buvo keliose 
vietose, todėl daug tikėtis ne
buvo galima.

Programas susidėjo iš dai
nų, muzikos, klasiškų šokių ir 
prakalbos. Pildė Brighton Par
ko jaunuoliai, vadovaujami p. 
A. Zabukienės. Choras padai
navo: Oi, Jaunime ir Svajonės. 
Sekė Kristinos Miller solo šo
kis, solo daina Stellos Stankiu-' 
tės: Esu ant svieto. Antru 
kartu ji dainavo: Jaunoji Mer
gelė. Gražus jos balselis. į

E. Zabukiutč ir C. Milleriutė 
išpildė šokį: Danach, choras 
dainavo “Muzika ir Muzika”,* 
kvartetas — Oi, liūlia liūlia. I 
Kvartetas susidėjo iš Rimkai-' 
tęs, Ta'rvidaitės, Milleriuko ir 
Misevičiuko. “New Yorko gat-. 
vėje” šokį išpildė Jean Kiaune, i 
C. Milleriutė ir E. Zabukiutė, o I draugijėlės choras padainavo:

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE
' PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite įauti apdraudos

APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių \
• nuo Langų išdauzypio 

AUTOMOBILISTAI;
Automobilių nuo ugnies

. sužei-ir pavogimo, nu 
dimo ar užmušimo 
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, ’ 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

no-




