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AtstovųButasPriėmė 
Linčiavimų Bilių

; . • ,i"1" ' 1 ' rrl",

Priimtuoju biliu linčiavimai pasidaro 
federaliniu nusikaltimu

WASHINGTON, bal. 15. — kur pačios valstijos neįstengia 
Po labai aštrių ir piktų ginčų, I nė linčiavimus sustabdyti, nė 
kokių nebuvo jau per 15 metų, 
atstovų butas šiandie priėmė 
atstovo Gavagan bilių, kuris 
linčiavimus padaro federaliniu 
nusikaltimu ir skiria dideles 
bausmes tiems tvarkos) prižiū
rėtojams (policijai, šerifams ir 
t.p.), kurie išduos kalinius lin
čiuoto j ams.

šiam biliui, kaip visuomet, 
labai priešinosi pietinių valsti
jų atstovai, nes ten linčiavi- 
mas yra labiausia paplitęs ir

linčii/otojus nubausti.
Bilius liko priimtas atstovų 

buto 276 balsais prieš 
dabar tapo pasiųstas senatui 
svarstyti.

Panašus bilius, irgi po labai 
aštrių .ginčų, atstovų buto bu
vo priimtas 1922 m., bet tada 
senatas jį atmetė. Tečiaus da
bar tikimąsi, kad ir senatas 
bilių priims ir šioji baisioji 
Amerikos gėda — Lyncho teis
mai —. bus nuplauta.
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MOTERŲ RŪBŲ
SIUVĖJŲ STREI
KAS MONTREALY
Tai antras industrinės unijos 

Streikas Kanadoje.

MONTREAL, Que., bal. 15. 
— 5,500 narių International 
Ladies Garlment Workers uni
jos narių paskelbė streiką. Uni
ja priklausp prie industrinio 
organizavimo komiteto ir šis 
streikas yra antras industri
nės unijos "streikas Kanadoje.

Darbininkai 72-se šilkinių 
suknelių
streikuoti, samdytojams atsi
sakius svarstyti jų reikalavi
mus, jų t4rpp ir reikalavimą 
pakelti algas 20 puoš.

.dirbtuvėse nutarė
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Prielankus Streikui Pradės Patruliavimą 
Ispanijos Pakraščių

Patruliavimas prasidės ateinantį pirma 
dieni. Dedamos pastangos sutaikinti 

sukilimą Ispanijoje.

Prezidentas nepa
liauja reikalavęs 
teismo reformų

WASHING,TON, bal. 15. — 
Administracijos atstovai davė 
aiškiai suprasti, kad preziden
tas Rooseveltas, nežiūrint ke
lių palankių administracijai 
augščiausiojo teismo nuospren
džių, nė kiek nepakeitė savo 
griežto nusistatymo linkui re
formavimo au’gščiausiojo ir ki
tų federaliniu t,eismų, įnęšant 
j juos “jaunesnio kraujo” — 
priskirįant prie kiekvieno su- 
senusio teisėjo. po vieną nau-- 
ją teisėją.

(Dabar federaliniai teisėjai, 
sulaukę 70 m’, amžiaus ir iš
tarnavę teisme 10 metų gali 
iš teismo pasitraukti su pilna 
alga. Bet tokie susenę teisėjai 
vistiek iš teismo nesitraukia, 
nors daugelis jų jau nebepajė
gia rimtai atlikti savo darbą. 
Prezidentas ir pasiūlė prie to
kių susenusių teisėjų paskirti 
po vieną naują teisėją. Augš- 
čia ilsiame teisme tokių suse
nusių teisėjų yra šeši — Hu
ghes, Brandeis, Sutherland, 
Van Devanter, McReynolds ir 
Butler).

Darbininkai gal pa' 
liaus sėdėjimo strei 

kus, sako Lewis
WASHINGTON, bal. 15. — 

Industrinių unijų vadas John 
L. Lewis pareiškė, kad darbi
ninkai dabar galbūt ir paliaus 
sėdėjimo streikus, augščiau- 
siam teismui patvirtinus Wag- 
nerio darbo santykių bilių. Bet 
tai priklausys daugiausia nub 
pačių samdytojų, kaip jie tą 
aktą priims ir ji vykins.

Lcwis džiaugiasi, kad įndus- 
triųio organizavimo komitetas 
(CIO) išduos ŠbO n|ujų čar-

NATAL, Brazilijoj, bal. 15. 
— Vokiečių Lufthansa lėktu
vas Zephyr, varomas Dieselio 
motoro, atskrido į čia iš va
karų Afrikos.

Atėminėja Vokieti 
jos pilietybę net ir 

kūdikiams

Dailydžių unija už 
draudė sėdėjimo 

streikus

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
15. — Dalydžių (karpenterių) 
brolijos taryba uždraudė savo 
narių sėdėjimo streikus.

Naujas streikas 
Teorijoj

PEORIA, Ilk, bal. 15. — 1,- 
400 darbininkų .Altorfer Bros. 
Washing Machine Co. ir Hart- 
Carter ūkio padargų dirbtu
vėse sustreikavo. Streikus ve
da industrinės unijos.

ORH £1

MITCHELL HEPBURN, 
Ontario, Canadoįs provinci
jos premjeras, kuris yra 
priešingas C- I. O. veikimhi 
Kanadoje ir bando sulaužy
ti General Motors streiką 
Oshawoj, OnŲ. Hepburn 
prašalino du kabineto na
rius, prielankius 
riams.

strcikic

Organizacija — dar
bininkų išganymas, 
sako gub. Murphy

’ LANSING, Mich., 
Fordas ir gubernat 
phy išreiškė visai 
nuomones da^Jjinink 
vimosi klausimu.

bal. 15 — 
orius Mur- 

priešingas 
y organiza-

Ontarip pręmieras 
susikirto su Ka

nados valdžia

ALEX HALL, 0SHAWA, 
Ontario miesto majoras, 
kuris rodo prielankumą 
General Motors streikie- 
riams tame mieste. Jis rei
kalauja, kad visi Jungti
nių Valstijų G. M. darbi
ninkai išeiti streikan pa
gelbėti kanadiečiams. Osh- 
awa streikicrių skaičius 
siekia veik 4,000.

Naujienų-Acme Photo

BERLYNAS, bal. 15. — Hit
leris atėmė Vokietijos piliety
bę dar 87 tremtiniams. Atim
ta pilietybė net ir 20 mėn. kū
dikiui.

Bet jie turbut nedaug boja 
Hitlerio pilietybės, nes visi jie 
gyvena užsieny, kur Hitleris 
negali jų pasiekti.

Eksplozija Japo 
nijoj

NAGANO, Japonijoj, 
15. — 20 darbininkų, daugiau 
šia moterų, sudegė, liko 
kiai sužeisti, ar prapuolė 
plozijoj vietos fejerverkų 
tuvėj.

bal

sun- 
eks- 

dirb-

Miltų porcijos
BERLYNAS, bal. 15. — Vi

siems Vokietijos duonkepiams 
liko įsakyta priduoti tikslias 
skaitlines apie jų pereitais 
tais sunaudotus miltus, 
nuo dabar bus įvestos ir 
tų porcijos ir jie gaus tik
miltų, kiek jų sunaudojo perei
tais metais.

me- 
nes 

mil- 
tiek

tas

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau į 
vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 38°.

Saule teka 5:09, 
6:31.

15. - 
medi

Kuomet Fordas skaito kvai
lu dalyki? darbininkų dė j imą
si prie unijų, tai gub. Murphy 
mato unijose vienintelį darbi-, 
ninku išganymą, nes “organi
zacija yra pagrindinė darbo 
teisė”. h

Pasikalbėjime su laikrašteį 
ninkais Michigano guberfĮato*1 
rius neužsiminė * apie < Fordą, 
bet užsiminęs apie augščiau
siojo teismo patvirtinimą Wag- 
nerio akto, pasakė, kad jei tas 
aktas butų buvęs pirmiau pa
tvirtintas, tai Michigane ne
būtų buvę tokių didelių strei
kų, Bet nors tas aktas priim
tas jau du metai atgal, teis
mas tik dabar išnešė nuo
sprendį.

“Organizacija yra pagrindi
nė darbo teisė. Darbininkai ne 
tik ttfri teisę organizuotis, ir 
išsirinkti savo atstovus lega
liems tikslams, bet jie stačiai 
yra pražuvę be savo organiza
cijos”, sakė gubernatorius, nu
rodydamas, kad veikdamas pa
vieniui darbininkas nieko ne
gali atsiekti, nes jo balsas ne 
tik nebus užgirstas, bet dar 
jis gali prarasti it darbą. O 
tuo jis negali rizikuoti, nes 
nuo darbo priklauso jo paties 
<ir jo šeimynos gyvenimas.

TORONTO, Ont., bal. 15.— 
Ontario premjeras “liberalas” 
Hepburn susikirto su Kanados 
valdžios dėlei jos nepritarimo 
jo pastangoms sulaužyti "Gene
ral Motors darbininkų streiką. 
Jis įsakė atšaukti rąitąją po
liciją ir vieton jos organizuos 
specialius provincijos mušei
kas.
.... iStreikuojantys darbininkai 
irgi, atsittauke .nuo premiero 
ir atsisakė- nuo bet kokių de
rybų dėli baigimo streiko, ku
riose dalyvaus ir premjeras.

Italai tūkstančiais 
žudo ethiopus ir 

terioja šalį
BERBERĄ, Anglijos Samoli, 

bal. 15. — Iš Ethiopijos į čia 
atvyksta tūkstančiai pabėgė
lių, kurie vienu balsu pasako
ja apie baisų terorą 
Italijos Užkariautoj 
joj;
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Jie pasakoja, kad
čiai ethiopų visoje šalyje liko 
išžudyti atgiežai už. sužeidimą 
viėe-karaliaus Graziani.

ir vargą
Ethidpi-

tukstan-

Pamišėlio 
Nusižudymas

WASHINGTON, bal.
Užsidegus senoviniam 

gatvekariui kilusioj pa
liko sužeisti 28 pasažie-

niam 
nikoj 
riai.

Teisia už sėdėjimą 
legislaturoj

ST. PAUL, Minn., 1 bal. 15. 
— čia prasidėjo nagrinėjimas 
bylos keturių vadiį “liaudies 
lobby”, susidedančios iš 200 
bedarbių, kurie atėjo į valsti
jos senatą ir buvo paskelbę sė
dėjimą iki bus priimtas bedar
bių, šelpimo bilius. Teisiamieji 
yra kaltinami už trukdymą le- 
gislaturos veikimo.

Tarp pabėgėlių yra daug 
moterų ir vaikų’, taipjau su
žeistų vyrų. Jie sako, kad 
ethiopai yra priversti gyventi 
nuolatinėje baimėje naujų puo
limų ant jų ūkių ir sušaudy
mų. šimtai šeimynų yra likę 
be pastogės ir Gaila provinci
joj, pasireiškė didelis maisto 
trukumas.

Tik demokratija už
tikrina taiką, sako 

prezidentas

kokia yra 
Amerikoje, ga- 
iiiternacionaline

negali gyvuoti

WASHINGTON, bal. 15. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
kalbindamas Pan-Amerikos 
Unijos tarybai, švenčiant Pan- 
Amerikos dieną, pareiškė, kad 
tik demokratija, 
praktikuojama 
Ii užtikrinti 
taiką.

Demokratija
internacionalinio netikrumo at
mosferoje, sakė prezidentas. 
Tokis netikrumas ugdo milita- 
rizmą, regimentaciją ir panai
kinimą žodžio, susirinkimų ir 
Religijos laisvių. Tokis netik
rumas yra nesuderinamas su 
idealais demokratijos, kuri yra 
paremta ant pačių žmonių iš
sirinktos valdžios.

Siekiasi visai panai 
kinti streikus

LOS ANGELES, Cal., bal.
15. — Po kelių mėnesių ligos 
mirė Sherman Hill, 82 m., bu- 

leidžiasi vęs žymus Metropolitan operos 
tenoras.

•SOUTH BEND, Ind., bal. 15 
— Taksi šoferis Jjames Bunz- 
ley negalėdamas susitaikinti su 
savo žmona Leoną, ją nušovė, 
o paskui ir pats nusišovė.

Photo diagrama parodo 
kaip laikinai pamišęs chi- 
cagietis Ąlbert Hammer- 
man nusižudė iššokdamas 
iš 19-to aukšto Capital rū
mų prie State gatvės, neto
li Lake.

Natijienų-Acme Photo

litarinė diktatūra, vadovauja
ma gen. Jose Miaja, dabar vy
riausio lojalistų karvedžio Ma
drido fronto

Pasak korespondento, ta 
grupė jau užkalbino atsargiai 
lojalistų ir sukilėlių armijų va
dus ir susilaukė palankaus at
sakymo.

Taikos planas numato rezig- 
navimą sukilėlių vado gen. 
Franco ir lojalistų premiero 
Largo Caballero, ištraukimą vi
sų svetimšalių kareivių ir su
darymą nepolitinės respubliko
niškos valdžios, šalies nurami
nimui ir atstatymui.

Gen. Miaja, kuris nepriklau
so jokiai politinei partijai, ger
bia ir sukilėliai, juo pasitiki 
ir lojalistai. Jis skaitomas kai
po vienintelis žmogus, kuris 
galėtų vadovauti naujai vald
žiai.

PARYŽIUS, bal. 15. — Eu
ropos valstybės vėl padarė žin
gsnių sulaikymui siuntimo į 
Ispaniją ginklų ir kareivių.

Nesikišimo ' subkomitetas 
Londone nutarė pradėti tarp
tautinį patruliavimą Ispanijos 
pakraščių ateinantį pirmadie
nį, tikslų sulaikyti siuntimą į 
Ispaniją iš užsienio ginklų ir 
kareivių.

Valstybes jau nuo vasario 20 
d. griežtai susitarė nebesiųsti 
ginklų ir kareivių į Ispaniją 
ir nuo kovo, 2 d. tupėjo prasi
dėti blokada Ispanijos pakraš
čių. Bet jis vis buvo atidėlio
jama. Tuo tarpu gi fašistinės 
valstybės, ypač Italija, per vi
są šį laiką nepaliovę siuntusi 
į Ispaniją kareivius ir amuni
ciją, padėti sukilėliams laimė
ti karą. Nemanoma, kad tas 
siuntimas apsistos ir dabar, 
prasidėjus patruliavimui Ispa
nijos pakraščių, nes visas su
sitarimas vistiek palieka pla
čias duris ginklų šmugeliui į aŲ>iejų pusių karvedžiams atsi- 
Ispaniją. ... . ..

Mūšiai prie Madridą it Baskų 
krašte aptylo. ***•<«•*

< Gautomis žiniomis, smarkus 
mūšiai prie Madrido, kurie ėjo 
per pastarąsias keturias die
nas, jau aptyol. Sukilėliai tais 
smarkiais mūšiais stengėsi iš
vaduoti 10,000 sukilėlių, kurie 
yra atkirsti universiteto apie- 
linkėje.

Nežiūrint labai smarkių ir 
tiek pat pragaištingų atakų, 
sukilėliams nepasisekė prieiti 
prie atkirstųjų pulkų. Ir da
bar kelią prie tų sukilėlių rū
pestingai saugo Asturijos dina- 
mituotojai, valdžios artilerija 
ir kulkosvaidžiai. Atkirstieji gi 
sukilėliai jau kelinta diena ne
gauna nė maisto, nė vandens. 
Jų padėtis yra desperatiška.

Baskų krašte mūšiai irgi ap
sistojo. Ten sukilėlių pradėtą 
smarkų ofensyvą sulaikė užėju
sios smarkios audros. Bet ne
žiūrint smarkių audrų Baskų 
nacionalistai vietomis puolė su
kilėlius ir juos atstūmė atgal.

Nori taikinti sukilimą.
Paryžiaus oficialus rateliai 

jau girdi kalbas, kad gal jau 
atėjo tinkamas laikas taikinti 
Ispanijos civilį karą, tarpinin
kaujant didžiosioms valsty
bėms. Jau yra aišku, kad su
kilėliai negali tikėtis laimėti 
karą, o lojalistai niekad karo 
ir netroško, tad tie- žmonės 
mano, kad gal dabar ir pavyk
tų abi puses sutaikinti.

Laikraštis sako, kad tokios 
taikos planuotojai pasiūlys

sakyti kariauti, o tada ir po
litiniai vadai bus priversti da
ryti taiką. Jie tikisi prikalbin
ti gen. Miaja priimti diktatū
rą. -

Žydams kalėjimas
BRESLAU, Vokietijoj, bal. 

15. — Einant naujais' įstaty
mais, nusikaltę už lytinį san
tykiavimą su vokietėmis žydai 
bus teisiami kalėj iman. Pasi
remiant tais įstatymais jau du 
žydai liko nuteisti kalėjimam 
vienas trims metams, o kitas 
— dviems.

MOUNDSVILLE, W. Va., b. 
15. — Angliakasis Frank Pratz 
liko pakartas vietos kalėjime 
už nužudymą dėl apdraudos 
karo veterano Louis Thames.

NEW YORK, bal. 15. —356 
narių įgulos Panama-Pacific 
pasažierinio laivo California 
paskelbė sėdoj i streiką is
užuojautos reikuojantiems 
laivo President Roosevelt dar
bininkams.

terių. Prie komiteto prisidėję 
ir trys nacionalės unijos si 
40,000 narių — radio telegra
fistai, aliumino darbininkai ii 
čeverykų darbininkų unija 
Plieno pramonėje liko pasira
šytos 54 sutartys, liečiančios 
300,000 darbininkų.

Siekiasi taikos pada 
rant gen. Miaja dik 

* tatoriu?

“Naujienų Piknikas
SEKMADIENI, 

GEGUŽĖS 23 DIENA 
CALUMET GROVE

LONDONAS, bal. 
biečių Daily Herald 
nis korespondentas

PER v

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR

15.—Dar- 
diplomati- 

praneša, 
Ispanijos 
asmenų” 

planą su-

WASHINGTON, bal. 15. —
Darbo sekretorė Perkins svar- kad grupė neutralių 
sto pravedimą įstatymų, kurie politikų — 
visai panaikintų streikus. Tas( užsieny — paruošė 
klausimas busiąs svarstomas taikymui Ispanijos civilio ka- 

abi valdžias, 
planu, abi Ispa- 
(lojalistų ir su-

klausimas
busiančio j darbo, industrijų ir ro pašalinant
valdžios vadų konferencijoj,

žymių

Einant tuo 
kuriai bus pavesta apsvarsty- 'nijos valdžios x _ 
ti kas daryti, kada nepasise- j kitelių) butų pašalintos, o jų 
ka kolektyvės derybos. 'vieton butų įsteigta švelni mi-

KITUR,

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



LDK JOS LIETUVIAI
(Iš Ant. Kasakaičio paskaitos)

Sunkios gyvenimo ^sąlygos 
prieškarinėje Lietuvoje išblaš
kė lietuvius po įvairius pasau
lio kraštus. Nemaža jų yra at- Įsteigtosios draugijos vyriau 
sidurusių ir Lenkijoje (Oku
puotos Lietuvos teritorija į 
šią sąvoką neįeina). čia dau- tuvius į vieną būrį ir saugoti 
giausia ieškojo darbo lietuviai juos nuo nutautinimo. Tam 
inteligentai: kunigai, mokyto- tikslui btfvo rengiami vakarė
ja!, gydytojai ir kt. Nemaža liai, vaidinimai, koncertai, ge- 
lietuvių yra užėmę ir gana gūžinės, o karo metu ir suau- 
aukštas vietas. Kiti, ar jų vai- gusiems ‘kursai. Įvairi draugi- 
kai suvaidino nemažą vaidme- jos veikla suburė nemaža Var- 
nį besikurinčios Lenkijos poli- šuvos lietuvių. Jų buvo įvai- 

visuomeniniame riaušių luomų ir profesijų, vi- 
pav.: gen. Ja-šokio išsilavinimo. Lietuviai

Lenkijoje turėjo gerą Vąrdą, 
kaip geri ir sąžiningi darbi
ninkai, moką sugyventi su 
žmonėmis.

narys Staniš-
Novickas ir

Lenkijos lietir-

tiniame bei 
gyvenime, kaip 
nušaitis, seimo 
kis, senatorius 
kt.

Didžiule dalis
vių yra jau rgrįžę į Lietuvą, 
kai kurie net savo šeimas Len
kijoje palikę. Bet dar didokas 
jų skaičius ilgisi savo krašto 
senose* vietose, nes nenormalus 
Lietuvos Lenkijos santykiai 
neduoda grįžti į tėvynę, nors 
norinčiųjų labai daug. Dides
ni Lenkijos centrai yra 
traukę ir didesnį skaičių 
tuvių. Varšuvoje, Lodzėje, 
snavičiuose ir kt. lietuviai
vo sudarę ištisas kolonijas. 
Ypatingai didelę koloniją bu
vo suburę Varšuvos lietuviai, 
kuri dar ir šiandien tebegy
vuoja. Prieš karą šiai koloni-!. 
jai priklausė apie 3 tukst. lie- *. 
tuvių, o dabar tėra tik apie 
tūkstantis, nes daugumas jų 
sugrįžo į Lietuvą.

Varšuvos lietuviai yra susi
būrę į “Susišelpimo draugiją”,

su- 
lie-

bu-

vėriimas susispietė prie 
vilionės užleistos bažbytMės.
Prie bažnyčios buvo Šusišel- 

•įkurtą dar 1904 metais, šiai pimo draugijos sale, 
draugijai Susikurti daugiausia 
darbo padėjo a. a. V. Paulu- 
kaitis, vėliau buvęs Kauno m. 
pradžios mok. inspėktorius.

NAUJIENOS, Chicago, III.
--------------- ------------ -- ■ į-i—t------------------k,............................................... ................ ..k,. ........... .. .................     i .
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sias tikslas buvo spiesti išsi
blaškiusius po visą miestą lie-

Varšuvos lietuviams apsau
goti nuo nutautinimo Susišel- 
pimo draugija pirmiausia su
sirūpino kurioj nors bažnyčio
je įvesti lietuviškas pamaldas, 
čia lietuviams daug padėjo, 

I kunigaikštienė Magdalena Rad
vilienė, 
kiek 
mažą 
tre. 
lenkų
Radvilienė pradėjo 
lenkų ir bažnytėlę visai užda
rė. Vėliau ji leido toje bažny

tėlėje laikyti lietuviškas pa
maldas, bet su sąlyga, kad jo
je nebūtų nė žodžio tariama 
lenkiškai. Tokiu budu visos 
Varšuvos lietuvių kolonijos gy-

Magdalena Radvilienė 
seniau buvo ^nupirkusi 
bažnytėlę Varšuvos cen- 

' Pradžioj e ja naudojosi 
aristokratija, o vėliau4 

neapkęsti

Uyndho teismo 
bilių «... . .

WASH1NGTON, bal. R4.
Atstovų bute dabar eina kar
šti ginčai dėl bilia uš, - kuris pa
darytų linČiavirtius federaliniu 

metu*, be tiesioginio nusikaltimu *ir poličištus j atna
šavo šelpimo darbo, Varšuvos komingus už išdavimą ^inČiuo- 
lietuvių draugijai teko sbsidur- ‘tojams Minių, 
ti -ir su tuo -metu -keliamais. .
politiniais klausimais. Karo 1 kur daugiausia ’ būna linčiavi 
metu susispietę j Varšuvą iš -.. ...................
istorinės 'Lietuvos lenksi dva-‘kunigaikštystės sąjungos

Didžio- šiamas demonstracijas 
štyštės įvairių

Todė!
•žmonės • po pamaldų į ją užei
davo pasiskaityti Vilnia 
tuvių laikraščių, pas: 
mintimis, ‘sumanymais, basišil- 
idyti lietuviškame židiny

Karo

ns lie- 
dalinti

i e.

'Kongresas Svarsto° ' $1, 'bet jų 'poziciją labai susilp-
.j, liino dabai <nuožmus vakar1 < dvie- 
* :jų negrų ntdinčiavimas Missis- 

sippi valstijose, kur goveda 
pastvėrė du negrus dr juos la
bai nuožmiai kankindama nu
žudė.

Tikimąsi, kad gal dar šian
die pasiseks bilių privesti prie 
balsavimo.

ąi, 'bet Į jų v poziciją labai susilp Mrs. Andia K. Javusz Dr. c. j. Svenciskas
’DENTISTAS

'OFISO -VALANDOS: 10 v. t. iki 9 
vai. vakaro. Treč ttr pagal 

. susitarimą.
4300 S. ^AIRFBELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Pietinių valstijų atstovai Tebedvokia eteris

rininkai buvo įsteigę 
’sios Lietuvos kunigaik
Sąjungą, 'kurios 
kelti obalsį atgaivinti 
ją 1772 metų sienose,

fe

ruo<j 
bei 

unijų * ;parhinėjimus, 
tikslaą buvo .protestuoti prieš Pilsudskio 

tLenki- planuojamą Vilniaus pagrobiu 
prijun- -mą ir prieš sumanytus rinkit

Physioal Therapy 
and Mi'dvrife 1 

6630 So. VVestera 
'Avė., 2rtd fioor 
iHęntlock'9252 * 
Patarnauju prie 

gimdymo nainuo- 
• se ar ligoninėse! 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę-. 
tie blankets ir et. 

‘Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

1 Phone- Canal į 6122

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčl.. pagal sutarti 
Rez.6631 -So. 'Californta - Avenue 

-Telefonas -Repnblic '7868

bet 
visą 
kai- 
kur,

giant Lietuvą unijos ir fede- ;mus Suvalkų krašte į pirmą-; 
racijos pagrindais. Tom 
tinėms kombinacijoms 
ninku sąjungai buvo reikalin- Lenkijoje
ga lietuviškos organizacijos pa- nebegali. Juos suvaržė esamo- 
rama, bet susišelpimo
ja apie tai ir girdėti henore- kams smurtu 
jo.-Dar gi buvo įsteigtą “Lie- ;nių. 
tuvių valstybininkų sųjlinga” - 
ir sudarytas “Informacijų biu- J 
ras”, kuris informuodavo Var-k 
šuvos spaudą apie Lietuvą ir ’ 
lietuvių pastangas sukurti sa
vo nepriklausomą valstybę.

Valstybininkų sąjungai, tarp 
ko kito, teko atvirai įsikišti į 
politines “Didžiosios Lietuvos 1

s .poli-!jį lenkų seimą. ( 
dvari- ^šiandien, -žinoma, lietuviai

laisvai c veikti jau

draugi- ji padėtis, kuri susidarė len- 
pagrobus Vil- 

Tsb

TAURAGĖ. — Nors pasku
tiniu daiku, už eterio pardavi- 

i nė j imą, met už vartojimą ga
na smarkiai baudžiama, 
^Tauragės apškr., palei 
‘Klaipėdos kraštą, retame 
fme jis nedvokia. ‘Daug
dėka griežtų bausmių, yra jau
čiamas -eterio vartojimo suma
žėjimas, bet daugumas žmonių 
jį yra iki tiėk ^įpratę, ‘kad jo
kiais kitais svaigalais i jo ne
maišo. Nors mažiau, bet ete
rio tebedvokia ‘Žemaitijos kai
mai.

K. P. GUGTS :
ADVOKATAS j

Miesto * orimas—‘127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—-3323 So. 'Halsted StJ 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Bouievard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj. <

TeL < Office «Wentworth 6330 
'Rez. IHyde Park 41395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų . gydytoja
6900fSo. iHdlstedSt.

Valandos 1—4 .po pietų, 7—8 v. vak. 
dšškyrus seredomis ir subatomis.

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

JOSEBH J. GRISU
■LIETUVIS ADVOKATAS

•*relephone:Bouievard 2806
4631 SOtį’H ASHLAND AVENUE 

Res, 6515 $o.-Rovkwell JA. 
’Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL1S
Gydytojas ir'Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo .2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

.vak. Nedalioj .pagal sutarimą k 
Ofiso Tel.: Bouievard 7820

Namų -Tel.: Prospect 1934)

f ■ •

\BUICK &
fONTIAC
P Y Y ' ; . ■

V .Y. -ž

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS ’

1407 Lowe Avė. Tel. -Yards 2510 »

*Ofieo -TolJVirginia 603b 
Residence JTel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

4-358

M*

4358—Namie dėvėti suknelė. Vie
nos spalvos materija su skirtingos 
spalvos apsiuvimu padarys gražią Į 
suknelę. Sukirptos mieros 12, 14,; 
16, 18 ir 20. 16-tai mierai ’ reikia 
3-5/8 yardų 36 colių platumo mate
rijos.

1Norint 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

{Rezidencija
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—o—10 A. M. 
Nedėlioj * pagal sutarti

t
'j*.-*4’*

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

Phone Bouievard '7042

-REPublic 8340

SUSTOK ir
PAGALVOK k* 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ MM 
ŠPULKĄ '.pereitais metais G 
uždirbo/, f..........W.

. r- . 1 . ... .

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ, 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS 1
: SAVININKAS

F. fit>AW Ir K. SABONIS. Bendradarbiai.
- ' ''■/..................................................

- '

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

'33 NO. La SALLE STREET
6- tos lubos Tel. CENtraI 1846

Mdtque*te • Park Ofisas: i
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

‘Tėlefonas'PROšpefct11012
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštad'eniais nuo 3 iki 6 

vai, vakarą ir pagal sutartĮ.

UENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

• arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoi/pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

_____ ... ,L i

■■ . 4 f/? y-. ’
AKIU SPECIALISTAI

si spulka ’ yra Narys’ federal home loan
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND'SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

j

«A MffiEVA — GERESNIS DARBAS
Gera maleva,, tjnkąniai užina.evota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi 

nigų. Tokios yra populiatės Helman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s> maleva, 30 spalvų, gal- ...........................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. .................... .... .
Varnish remover, gal. ............ ....................
Grynas baltas enamel, <gal. .... ......... ..... —----- ....

ir brangiau.
noms ipųpiera, a*olei*iš ............... ....

' ir &rahgiau.

MII So. OHalsted ^Street. Tel. iCanal 5063

- $1.8b
..... -'97^'

950 
$1.39

•u*”

Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį 
C f įso valandos: nuo 2 iki 4, Anuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo H) iki 12 a.m 

DR. S. NAiKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.'{ Ofisas ir Rezidencija - *' 
3335 So. Halsted SL 

CHICAGO, II.L.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikis
•LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YAKDS1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Tairfiėld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

I)vk

DR. W. V. NORAK
PHYSIC1AN AND SURGEON

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

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

Kės. 1400 S. 3rd Avė., MayvoddAv. 
Phone Maywood 21.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometr;c<ūiy Aklų Specialistai 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi ‘ galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
mo, skauoama akių karšt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenk 
gin teisingai akinius. Visuose ateiti* 
kūmuose egzaminavimas daromas sti 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kre’vos akys atitai
somos. Valandos ni o 10 iki 8 v. N<^ 
dėlioj nuo 10 -iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip.pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone 'Bouievard 7589

40

STRA1GHT
-KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINU.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarajs, 10:00 
vak vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.
-- • ... -........- ■ J •

&

NATHAN KANTER

M

Ambulance

A. MASALSKIS
3307 'Lituanica Avenue

Phoncs Bouievard 5203

TURIME

DALYSE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

10734 S. Michigan Avė. Tel. T.ullman 5703

•S.®. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avėnue Phone Yards 1138

'- u; '■.< i

Phone Cicero 2109Cicero

•s. M. SKUDAS
718 West T8lh Street Phone Monroe 3377

ChieagoSjL Patarnavi
Ocero

Lietuviuf!
tLaiddtuvih
©irektonu <
Asociacijos

ir ’Nakti

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

koplyčios visose 
iChicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES 4348 So. > California Avenue
J. MULEVIČIUS

-Phone Lafayette 3572

Phone Bouievard 4139

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
l Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DElNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

DR. A. J. MAN1KAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. V irgi n ia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p.p. 
Office & Residence 2519 W. 43rd S» 

Tel. Lafayette 8051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienj susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS 11R CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 -

KITATAUČIAI

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, III.!

Čia fdedu 15 centų ir prašau' 
t 

atsiųsti man pa/yzdj No.... ..........
Mieros___ ___ ___  per krutinę

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

•Visi Telefonai Yards >0801
VIENINTELIS DISTRIBUTOR1US '

Tom Taylor
• 2 Metų 

senumo

A. PETKUS
1410 South 49th Court

3354 So. Jlalsted Stredt
IP. J. RIDIKAS

1646 AVest *46th Street
L J. ZOLP

Bouievard 4089 t

EZERSKIS IR SŪNŪS

SKYRIUS: 42^44 East 108tli 'Street. Tel. Pullman 1270

A. Montvid, M. D..;
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 
3343 South Halsted St.

Tel. Bouievard 1401
“7* Ofiso Tėl. Bouievard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35tli and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

iki
12

9

IŠ RUSIJOS
įkerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo i 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—42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior -9454 .ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOŠ:

Nuo 10 iki 12 • vai. - ryto,.ihjo 2 iki 4

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

.Phone MIDWAY 2880

- iu siu ’ vai.r t* *rvi

vai. po.pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai.

arsinkitės ‘74-nose”

Telefonas Yards 0994 
’Dr. Maurice Kuhn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

I

(Miestas ir valstija)
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Dvi įdomios Konferencijos
I

Lietuvos motinų ir vaikų konferencija pasisakė už 
lę metrikacijų. — Gydytojų konferencija. —- 
mui trūksta gydytojų.

C1V1

Kai

jau išeidami iš savo gerų 
ir pageidavimų.

Kitaip ir būti negalėjo 
visais pašaliais kyšote kyšo 'vi
sokie negalavimai net verčiami | 
J ’ juos kalbėti visai ramus ir' 

gražu ne politikai žmones.'

oi 
apie 
toli

NAUJIENOS, Chicago, UI 
——’-----£•——— ------—r-—
norų Ė Lietuvos nesiki- 

kai Šimo reikalams pra^ 
■■ šo 60 tukst. litų

*

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ir kaip tik moka

tai konstatuota 
katalikų bažnyčia

Kaune jvyko Lietuvos moti
nų ir vaikų apsaugos konferen
cija. Konferencija buvo gausi 
ir gal tuo jdomi, kad pageida
vimas įgyvendinti Lietuvoje 
civilę metrikacijų čia surado vi
sišką pritarimą!

Sakysite, ką turi bendro ci- 
vilė metrikacija su Lietuvos 
motinų ir vaikų apsaugos kon
ferencija? Mat, kaip kam ką 
labai skausta, tai tasai visur, 
kur tik gali 
skundžiasi.

Pirmiausia 
faktas, kad
neveda tikslios žmonių apyvar
tos statistikos. Todėl moksliškai 
žiūrint, negalima' susigraibyti 
iš 'tikrųjų, kaip kinta Lietuvos 
gyventojų prieauglis.

Pagaliau dėl katalikų bažny
čioje veikiančių papročių, pa
gal kuriuos sujungti bažnytiniu 
ryšiu visam amžiui negali at- 

. siskirti, dėl šito šeimose kyla 
daug visokių nesutikimų, bar
nių, o kartais tiesiog krimina
linių nusižengimų. Taigi visi tie 
varžtai labai neigiamai veikia 
tiek šeimos dorovinį, tiek tei
sinį gyvenimą.

štai dėlko ir šitoje konferen
cijoje buvo tie klausimai pa- 

» 

liesti ir rasta pilnas pritarimas 
civilinei metrikacijai įgyvendin
ti.

Suprantama, toksai tos kon
ferencijos pritarimas dar ne
reiškia tokio įstatymo įgyven
dinimo, o tik sako, kiek Tasai 
reikalas Lietuvoje yra pribren
dęs, kad toli ne politikai toje 
k on f e r enci j o j e susiri n kę i f 
daugumoje moters) tokiai min
čiai visiškai pritarė ir net tai 
rezultatyvėje formoje priėmė.

žinoma, Lietuvos kleras dar 
yra' tiek pajėgus, kad jie suras 
visus budus neprileisti šitokį 
įstatymą Lietuvoje įvesti. Ku
nigams civilinė metrikacija yra 
daugiau kaip nepageidaujama.

Jūsų daktaras Graičiunas dėl 
šito tik gali pasidžiaugti ir di
desniu optimistu tapti. Tik jei 
jis pamanys, kad čia bedievių 
darbas tai gal skaudžiai apsi
rikti. Lietuvoje ne vien tik be
dieviai civilinės metrikacijos 
trokšta ir dėl jos įgyvendinimo 
kovoja. Didelių šeimose nesusi
pratimų daug yra ir pas visai 
nuosakius katalikus, kurie dėl 
to įstatymo nebuvimo daugiau
sia kenčia. O juk visus katali
kus dar negalima klerikalais 
pavadinti. Pernelyg didelės baž
nyčios tarnų įtakos įsigalėjimo 
kartais kenčia ir eiliniai katali
kai.

Lietuvos gydytojų konferen-

savo

KAUNAS,—Visos valstybės
s* tautų sąjungos nariai ir nesiki

ša1’,Šimo į Ispanijos reikalus da- 
vargu, ar kas šituos ra";iyViai įurį sudgį išlaidas nesi-

Tai tikrojo gyvenimo bkl
Bet
mius balsus išgirs. Dabar to-<kjgįmo kontrolei vykdyti.
kiems klausimams labai daug | <;autas pranešimas, kad ne-si 
kurčių žmonių visur priviso. O kiširho komiteto reikalams Lie 
šitas apkartimas tiek didel s,

timo,
kad šitie balsai butų išgirsti.

įvyko,
‘4 dėl- Kitos^

, to šioks toks visuomeninio gy- ’ siusiančios savo karininkus Is- 
; venimo pakilimas ir išgirstas "panijos pakraščiams kontroliuo-

(Jautas pranešimas, kad ne-si
ei ja daugiausia kalbėjo
•tiesioginiai profesiniais reikalais 
ir labai susirūpino Lietuvos gy
ventojų prieaugliaus padidini
mu. Tiesa, Lietuvoje gimimų 
skaičius nėra jau toksai mažas, 
bet vaikų mirimas yra aukšto-' 
kas. Taigi visas klausimas tiek’ne vien tik visuomeninil gyJti. 
gydytojų, tiek, motinų ir vaikų nimo monopolistų hipų balsaiJ -------- --------
apsaugos konferencijose sukosi, ,kurie labai pasaldintai kal]įa. [ŠULINYJE SUŠALO VAIKAS 
Kas daryti, kąd sumažinus Lie-, q gblo atsjtikjmu prasiveržė [ -----------
mvoje vaikų mirtingumą. lai pr(> vjsus varžius balsai ir ką1’ LUOKĖ—Luokės pr. mok- 
jpus klausimas, kuris pareina k:^ pas.ake. Šiuo atsitikimu ne los IT skyriaus mokinys Vytu- 
ie_nuo gerų gydytojų ir sočia-,įajp jau svarbu, kad visa tai kas Vaikasas (10 m. amžiaus), 
inės globos darbuotojų gerų ^k apiinkįniais keliais ir netie- pasdkęsl motinai; kad eina

kad reikia didelio sukrė

Bctgi konferencijos 
jos savo žodi tarė. Tai vis

.•tuyai išpuolę sumokėti apie 
2000 angį, svarų sterlingų, kas 
sudaro per 60 tukst. lt.

Pabaltijo valstybės

A................... . ■ j- ' ■

kitos dienos rytą 6 vai., rado 
sūnelį įkritusį į neųaudojamą 
be rentinio kaimynų šulinį.

Vaikas kol numirė turėjo il
gai kankintis, nes visai negi
liame ir beveik be vandens šu
linyje nei užsimušti nei priger
ti negalėjo. Tą patvirtina ir 
'mirusiojo kūno padėtis šuliny
je.
i šis atsitikimas labai sujaudi
no Li/okės visuomenę.

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

t ‘ Tel. BOUlevurd 4552

A. F. CZESNA BATHS
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

ULTRA VIOLET IR SAULĖS SPINDULIŲ MASAŽAI 
ELEKTROS VANA IR KAMBARYS $1.50 

MOTERŲ DIENA UTARNINKAIS.
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

CHICAGO, ILLINOIS.

inės globos darbuotojų gerų ^k ap]jnkiniais keliais ir netie- pasakęs] motinai; kad
' siogine prasme pasisakyta, jau' parsinešti šluotai kiečių, dau- 

Net visagaliai diktatoriai nėra ir tai gerai, kad taip pasakyta. [ giau negrįžo.
tiek galingi, kad jų valia siek
tų šeimų lovas, kad jie pavei- - 
'<tų gyventojų prieauglį.

Čia reikalinga žmonių gerbu
sio žymus pagerinimas, jų švie
timo laipsnio pakėlimas ir iš vi
so socialinės būklės tokio lyg
mens pakėlimų, kad jų sveika
tingumas kiltų ir žmoųių prie
auglis. didėtų.

Dėl šito taip pat pasisakė ir 
motinų ir vaikų apsaugos kon
ferencija, kuri rado butinu įs-l 
ta tymo keliu apsaugoti nėščias 
moteris nuo išnaudojimo, sutei
kiant joms atitinkamas lengva
tas. Panašiai kalbėjo ir gydy
tojai savo konferencijoje.

Yra painus klausimas tai gy
dytojų po visą Lietuvą apgy
vendinimas. Dabar pastebėta, 
kad Lietuvos miestuose gydy
tojų jau 
) kaimas 
dicinos 
kaimuose 
miesteliuose -negali 
dės neturi iš ko 
5ia jiems būtinai reikalinga vy
riausybės parama.

Kaimuose 'vis dar 
riai, visokios bobutės turi dar-į AUKŠTADVARIS, Trakų ap. 
bo, o gydytojas čia neturi iŠ Aukštadvaris nemažas mieste- 
ko duonos valgyti. Kaimo žmo-'lis, bet ligi šių dienų neturi 
nės nėra tiek pajėgus, supran- [elektros šviesos, nors ir pato- 
tama, materialiai pajėgus, kadlgios sąlygos dėlto yra. Dabar- 
galėtų sau gydytoją susirgus ar litiniu laiku šis reikalas buvo 
gimdymo atsitikime pasikviesti 
Todėl motinos ir vaiko apsau
gos konferencija 
kaimuose visur 
gelba turi būti 
mai teikiama, 

žodžiu, šios 
daug labai opių klausimų pa
lietė ir pasisakė, kaip šitie rei
kalai turėtų būti tvarkomi.

Turėkime galvoje, kad tų 
konferencijų dalyviai daugumo
je ne kokie opozicionieriai, pro
fesionalai politikai, o tik eili
niai tylus provincijos visuome
nės darbininkai. Ir kaipo tokie, 
žinoma, nepalietė visų tų klau
simų iš esmės, bet tik šiaip 
--r———————■ ---

Jūsų Keistas.’ Po ilgo ieškojimo, tėvai tik

Taupykite su Absorene
Itš Foolish /o Save

WAUPAPERCI.EAHER

jaučiamas perteklius, 
paliktas be jokios me- 
pagelbos.

arba
Gydytojai 

mažučiuose 
apsigyventi, 
pragyventi,

šunda'kta-

pasisakė, kad 
akušerės pa- 

visai nemoka-

konferencijos

tnouųh ror an average stze room. 
You ūse būt a few cans a ųear so 
dorit take the risk of suodinų ųour 
good paper - OįbtoYene absorbs 

, ALL dirt,soofand impurities 
I leavinų the wall uniformlų spot-

less and sanitarų I ncAMrna į VVHY BUY ANY OTlĮfe* CLEANEft?

TIKISI IR AUKŠTAI) V’ARIO 
MIESTELIS SULAUKTI 

ELEKTROS

AUKŠTADVARIS, Trakų ap.

svarstomas ir tikimasi, kad iki 
šių metų liepos mėn. Aukšta
dvaryje bus elektros šviesa.

MIRĖ DR. ZABORSKIS

išROKIŠKIS. — Kovo 8 d 
Pandėlio į Rokiškį atvyko dr. • 
Zaborskis ir vakare nuėjo pas 
adv. Kliumelį, norėdamas pasi
tarti dėl Paliepio dv. pirkimo. 
Gydytojas, pas jį sėdėdamas 
pasijuto blogai ir nebesuspėjęs 
išgerti vaistų, kuriuos su savi-’ 
mi turėjo, staigiai mirė. Dr. 
Zaborskis buvo garsus gydyto
jas ir turtingas asmuo, turėjo 
apie 70 metų amžiaus.

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos —

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

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

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

R. and R.
RADIATOR * BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

• 3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus 

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

i Yards 3408■

6921 SOUTH

Hemlock 5040

t

PAVASARINIS VAKARAS
Lietuvių Demokratų 15 Wardo Kliubo

Pavasarinis Pasilinksminimas su LAIMĖJIMAIS, Atsibus

Subatoj, Balandžio 17 d. 6:30 vai vak.
H0LLYW00D INN HALL,

2417 WEST 43rd STREET.
JOHN DAVIS ORCHESTRA.

Kviečiame visus svečius ir narius atsilankyti j tą vakarą kuo skai
tlingiausiai, nes bus gera muzika ir visokių pasilinksminimų. —R-jai

*

AUAROUND

An All-around
•Greitai ir lengvai 
Šiuotą ar enameliuotą paviršį. Negadins ran
kų, nepaliks žymių ant politūros.

Pirkite Iš Savo Malevų ar Geležių Dylerio.

PILSEN 
f KWIK KLEAN

Pašte Soap Cleaner 
išvalys malevotą, varni-

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 QE

(Curls—kiek tik norėsit) I «ww
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, flO
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE v.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Eft
BE MAŠINOS PERMANENT ....................O.UU •
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS 
MOTERIMS ..................................
VYRAMS .......... .............................

THE CR0WN BE A UTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

,25c 
.35 
.50

GARSLNKITES “NAUJIENOSE”
IM

>4' •• • *r. '■ > . / > ■ ■; .<■ i- ‘

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

Sienų Popieriaus Valyklių ar 
HRH Malevų Valy- g už *|

Utility Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną .............. $ 1.59
Gražus 1937 m. Sienų Popierius 5c už rolelį ir aukščiau.

Sienų Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienį, Ketvirtadieni ir šeš

tadienį iki 9 vai. po pietų.
Klausykit) musų lietuviškų pro
gramų dėl musų specialių pasiū
lymų per WSBC kas trečiadienj, 

9:30 iki 10 vai. po pietų.

4.

DAINŲ KONTESTAS!

ONA LEONAVIČIŪTE

0alandžio18,1937 AshlandAuditorium
Ashland Avė. ir Van Buren Gat.

| PROGRAMAS PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ
Rengia Vilnies Radio Kliubas

SVETAINĖ ATDARA 1 VAL. PO , PIETŲ

Programe dalyvaus 8 chorai, 6 mažesnės 
grupės, kvartetai, trios ir solistė Ona Leo
navičiūtė iš Brooklyn, N. Y. šie: Pirmyn 
Choras, Laisvės Kanklių Mišrus Choras, 
Naujos Gadynės Choras, Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras, Lietuvių Darbininkų 
Aido Choras, Laisvės Mišrus Choras, Rock- 
ford, III., Liuosybės Choras, Waukegam 
Lyros Choras, Kenosha; Granadierių Trio, 
Trys Mergytės, Merginų Kvartetas, Keno
sha, Kaimiečių Kvartetas, Roselando Mer
ginų Trio, Waukegan Mergini] ir Moterų 
Grupė. Ona Leonavičiūtė žavi solistė, iš 
Brookilyn, N. Y.

TRYS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS 
TIKIETO VERTĖS $170.00

1— REFRIGERFATOKIUS ........... $100.00
2— AKORDIONAS .......................... $45.00
3— Riešinis LAIKRODĖLIS Elgin $25.00 
Tikietus galima gauti visose kolonijose 
pas vilniečius ir Vilnies ofise^ 3116 South 
Halsted Street.
Iš anksto tikietas 65c ir 85c prie durų bus 
brangiau.
šokiams CHARLEY STRAIGHT and NBC, 

WGN RADIO ORCHESTRA.
Šokiai 8 v. v. Vien tik šokiams 40c

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti Bal. 18 d., Ashland Auditorium

U NIV E R S A L
sFOOP; S TO R E S. ★

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Pčtnyčią ir Subatą — Balandžio 16-17

IMT ® a •Miltai
BIG HIT18 bačk 89c

arba I 1 <
TOWNCRIER Bs v-mai5 -21c

CERESOTA V8bačk- -
5 sv. maiš 25C

n.05

LITTLE BO-PEEP
AMMONIA
LITTLE BOY BLUE
BLUING

CAMAY tualeto MUILAS
3

POr įP baltas
•X* VT naftos

AMERICAN FAMILY

FLAKES
Didelis

32 unc. bonk......  23c

2 už 17c

už

mažas

BIG HIT
KAVA 1 <sv maiS 19c

PHILLIPS Skanios SRIUBOS
ir

TOMAčIŲ SUNKA 10% unc. kenai
PORKK and BEANS v JĮ JĮ
SPAGHETTI 117 1 B AChile Con Carne *> UŽ 8 9 0

COUNTRY KIST SWEET WRINKLED

ŽIRNIAI 2NkVa?3 25c

17c
MUILAS už 13c

pakelis .....

21c
9c

SELOX
ŠLUOTOS 8unkios -

pakas

Muilo miltai g už 23c
5 susiuv. 37c

KEYSTONE (50 pėdų)
DRABUŽIAMS virves > 25c

PUR0X 2 10c “ pak 10c 
g 25c mieros pak. 25c

Rite Dog Food 2 kenai1 11c
CRACKER JACK 3 pak 10c

THE MORE YOU EAT 
THE MORE YOU WANT

GRANDŽIAI tuzinas . 39c 
Winesap OBUOLIAI 3 sv. 25c 
SALOTOS 2 galvos .... 15c 
SELERIAI 2 pundeliai . 11c

UNIVERSAL RED
KIDNEY BEANS 2i2
UNIVERSAL
Rauginti Kopūstai 2
UNIVERSAL^
Pork & Beans 2
PRESSINGS (Whole Kernel)
KORNAI 2
FIRST R0W SIFTED
E. J. ŽIRNIAI
NUGGET FRUIT
COCKTAIL 2
sherwooD
SLYVOS No- 2H
UNIVERSAL
DRUSKA r™.

21c

No.

2

No.2% 
kenai 25c

19c
2 kenai 25c
No. 1 kenai

No. 1 kenai 25c
kenas 15c

Uv\15c

CHOP SUEY REIKMENĖS

unc. bonka 9c
No. 2 kenas

5 unc. 
bonkos<

No. 2
kenas

FUJI 
Chop Suey Sauce3 
Pupų Ankštys 
Bead Molasses 2
Chow Mein Noodles 
Maišytos Daržovės kenas

COMET RYŽIAI
2 UF 19c

9c 
25c 
17c 
23c

■
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The LithuaniaB Daily Newa 

Published Daily Except Sunday. by 
fhe Lithuanian News Pnb. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

SubscriptioB Kates:
$8.09 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago

' $8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

*75

. 8c 
: 18c 

75c
BRITANIJOS DARBO I’ARTI-

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at thė Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

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

Ulsakymo kalnai
Chicago ja—paštu:

Metams
Pusei metų .....______ .....
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui .............

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena, kopija _ ________
Savaitei
Mėnesiui ......................... .....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ____________  $5.oo
Pusei metų 2.75
Trims menesiams *..............  1*60
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam menesiui .................... ,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

JA PRIEŠ “KAIRIA* 
SPARNIUS”

$8.00
... 4.00
.. 2.50

liesiu Britanj- 
. nutarė pa’ša- 
icialistų Lygą, 
Irą frontą’’ su 
)arbo partijos 
>munistų par
itų Lygos na- 

pri-

Bilius prieš lynčiavimus
Atstovų butas Washingtone baigia svarstyti Gava- 

gan’o bilių prieš lynčiavimus. Jisai veikiausia bus pri
imtas, nors kai kurie atstovai iš pietinių valstijų smar
kiai jam priešinasi.

Vadinamieji “Lynčo teismai” tai viena juodžiausių 
dėmių šio krašto rekorduose. Jie yra praktikuojami 
daugiausia pietinėse valstijose, prieš negrus, Tai smur
to žygiai, kuriais kerštinga gauja vykina savo "teisin
gumą”, paniekindama reguliario teismo procedūrą.,

Jeigu valdžia butų norėjusi, tai žmonių lynčiavimai 
Jungtinėse Valstijose seniai butų buvę sustabdyti. Bet 
valdžios įstaigos pietinėse valstijose dažnai žiuri į tuos 
gaujos sauvaliavimus pro pirštus, ypač vietiniai įstaty
mų vykintojai — šerifai, miestų merai ir kiti. Būna at
sitikimų, kad šitie tvarkos sargai net eina ranka už 
rankos su lynčiuotpjais.

Aukščiaus paminėtasai Gavagan’o bilius nustato, 
kad valdžios atstovai, dėl kurių apsileidimo įvyks, "Lyn
čo teismas” jų apielinkėje, galės būt patraukti krimina- 
linėn atsakomybėn, o kauntė, kurioje ta piktadarybė 
bus atlikta, galės būt nubausta pinigiškai.

Biliaus priešai kelia triukšmą, kad federalinė val
džia norinti sunaikinti šteitų teises. Tokį pat argumen
tą vartojo katalikų vyskupai New Yorke ir Massachu- 
setts valstijose, kovodami prieš vaikų darbo pataisą 
prie konstitucijos. Visi atžagareiviai mėgsta pasiremti 
"valstijų teisėmis”, kuomet kongrese iškyla naudingas 
sumanymas. ,

Bet "Lynčo teismai” daro gėdą ne tik vietiniems 
valdžios organams, kurių jurisdikcijoje jie įvyksta, o ir 
visam kraštui.

Prieš keletą mi 
jos Darbo- partijž 
linti vadinamą S< 
kuri sudarė “ben< 
Nepriklausomos 1 
likučiais ir su K 
tija. Bet Sociali; 
riams nebuvo uždrausta’ 
klausyti, kaipo asmenims, prie 
Darbo Partijos.

Bet dabar Darbo partijos 
valdyba ryžosi imtis griežtes
nių : priemonių. Ji priėmė rezo
liuciją, kad Socialistų Lygos 
—----- 1.- Da-rbo parti-

ši rezoliucija įeis 
galion birželio 1 ę.

U iki to laiko

nariai negali būt: 
jos nariai

lyderiai nepa- 
organizacijoš,

Vadinasi, jeig 
Sir Stafford Cfr pps, William 
Mellor, G. R. Mii;chison ir kiti 
Socialistų Lygos 
sitrauks iš šios
tai jie bus išbraukti iš Darbo 
partijos.

Socialistų Lyga> sudaro, taip 
sakant, kairųjį sparną Britani
jos socialistų judėjime. Ji turi 
apie 8,000 narių,j daugiausia iš 
profesionalų, rašytojų ir it. t. 
Da*rb'ininkų judėjimas jiems per 
lėtas. Jie nori ‘revoliucinges- 
nės” taktikos, ber iš nekantru
mo jie kovoja prieš Darbinin
kų partiją.

ŠMEIŽIįKAS

Teroras ir Trockio principai
Amerikiečių komisiją, kuri "tardo” Leoną Trockį 

Meksikoje, tas buvusis sovietų karo komisaras stengia
si įtikinti, kad jįsia nieku budu negalėjęs daryti są
mokslų prieš Stalino ir kitų komisarų gyvastis, nes tam 
esą priešingi jo (Trockio) principai.

Vienas Trockio principų esąs tas, kad individualinis 
teroras esąs nepraktiškas ir kvailas dalykas.

Vadinasi, Trockis atmeta paskirų asmenų> žudymą. 
Bet masinio teroro jisai nesmerkia, žudyt žmones vie
ną po kito tai — nusidėjimas, bet nužudyti’ tūkstanti 
tai — geras dalykas!

Toks yra Trockio "principas”.
Aišku, kodėl Trockis šitaip kalba. Kai jisai kartu 

su Leninu valdė Rusiją ir steigė komunizmą, tai; jisai 
žudė žmones masėmis.. Jisai skerdė visus, kurie nepri
tarė bolševikų politikai. Ypač Trockis pagarsėjo, skers- 
damas Kronštadto jurininkus, kurie apie pradžią 1921 
metų buvo sukilę prieš bolševikų valdžią.

Tie jurininkai buvo bolševikai, ir Trockis pirmiaus 
apie juos sakydavo, kad jie esą "Rusijos revoliucijos 
puikybę ir pažiba” ("krasa i gordost rossijskoi revo- 
Hucii”). Bet kai jie pareikalavo sau ir Rusijos darbo 
žmonėms pilietinių teisių, tai Lenino bendradarbis pa
siuntė prieš juos raudonąją armiją ir juos sušaudė.

Jų neišgelbėjo tas faktas, kad jie buvo "Rusijos re
voliucijos puikybė ir pažiba”! '

Trockis tuos revoliucionierius ne tik sušaudė, 
ir apšaukė Amerikos Wall-stryčio ir imperialistinio
pitalo įrankiais. Tai kodėl jisai dabar stebisi, kad Stali
nas šaudo jo vienminčius ir skelbia juos, kartu ir patį 
Trockį, Hitlerio ir Japonijos imperialistų įrankiais?

Trockis protestuoja prieš sovietų teismą, kuris pa
smerkė mirčiai beveik visus žymiausius bolševikų, revo
liucijos, sovietų komunistų partijos ir komunistų inter
nacionalo vadus, o jį patį apšaukė banditu, kontr-revo- 
liuciniu sąmokslininku ir fašistų agentu. Bet: ar dabar
tinė sovietų Vyriausiojo teismo militarinė kolegija, ku
ri teisia vadinamus trockistus, yra blogesnė, negu "Re
voliucinis Tribunolas”, kuris buvo įsteigtas paties Troc
kio pasirašytu dekretu?

Tas Trockio Revoliucinis Tribunolas pasmerkė mir
čiai 1922 metais 12 socialistų revoliucionierių vadų (tik 
dėl užsienio protestų Maskva nedrįso jų sušaudyti). Tas 
pats tribunolas "pasiuntė pas Ambraomą” nesuskaito-

• Prieš metus su: viršum laiko 
Lietuvoje, ypač 
buvo kilę didelių neramumų 
tarpe ūkininkų, 
produktus gaudavo taip mažai 
kad negalėdavo 
savo skolų, nei atlyginti už dar
bą samdiniams.Hyien .tik dėl to, 
kad tie ūkininkai bandė apginti 
savo ekonominių^ reikalus, val
džia ėmė juos žiauriai perse
kioti: kai kurie jų buvo už
mušti, o dąugelis buvo suimti 
ir nuteisti ilgiems metams į 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

Tos kruvinos represijos prieš 
ūkininkus iššaukė dideli pasi
piktinimą Amerikos lietuviuose* 
Bet Juozas Tysliava kartojo 
Kauno žvalgyboj melą, kad 
tuos Lietuvos likininkus su* 
kurstę “svetinių valstybių 
agentai”. Jisai tuo didžiuojasi 
da ir dabaT ir sako, kad tai 
buvęs ne ūkininkų judėjimas, 
“bet bendros vokiečių ir lenkų 
pastangos pasmaugti Lietuvos 
nepriklausomybę”.

šimtai ūkininkų buvo dėl to 
judėjimo patraukti tieson, bet 
nė vienoje byloje nebuvo įrody
ta, kad vokiečiai arba lenkai 
turėjo ką nors bendra su tais 
ūkininkais. Taigi, jei Tysliava 
da ir šiandie nęsisarmatija 
tuos Ūkininkus šįneižti, lai j L 
sai visai neturi Rėdosi

Suvalkijoje,

kurie už savo

nei išmokėti

ALGA OPOZICIJOS VADUI

Britanijos valdžia patiekė 
parlamentui sumanymą pakelti 
algas ministerių 
riams. Siūloma jjremjęrui nio 
keti 10,000 svarų
y. 50,000) per nįetus, kitiems 
ministeriams da 
tos sumos. •

Bet valdžios 
vienas nepaprasl

bet
ka-

būtent, 2,000 svarų (arba $10,- 
000) per metus.

Tokio dalyko dar niekur pa
saulyje iki šiol nebuvo.

Paprastai valdžia’žiuri į prie* 
Šingą partiją nepalankiai. Ji 
norėtų, kad opozicijos nebūtų. 
O diktatoriškose šalyse opozi
cija yra laikoma tiesiog valsty
bes priešu. Kas kovoja prieš 
viešpataujančiąją partiją, su 
tuo elgiamasi^/kaip su nusidėjė
liu arba “išdaviku”. Opozicijos 
vadai yra uždaromi į kalėjimą, 
ištremiami į svetimas šalis ar
ba net sušaudomi.

Tuo tarpu Anglija ketina 
opozicijos vadui mokėti \ algą!

Tai yra visai teisingas ir, de
mokratijos atžvilgiu, sveikinti
nas sumanymas.-

Opozicija demokratinėje tvar
koje atlieka svarbų darbą: ji 
kritikuoją valdžią ir skatina 
visuomenę būti sargyboje savo 
reikalų. Jeigu valdžia daro 
klaidą, tai opozicija iškelia ją 
aikštėn ir kovoja priėš ją. Vi
suomene, sekdama tą kovą tar
ife Valdžios ir opozicijos, turi 
galimumo kiekvieną klausimą 
apsvarstyti' iš visų pusių, ir 
jeigu valdžia nukrypsta per to* 
Ii į netikusias vėžes, tai visuo* 
menė ima jai priešintis.

Opozicijos vadas, kuris sąži
ningai atlieka savo pareigas, 
turi ne mažiau darbo, kaip bet 
kuris ministeris,- išimant, gal 
būt, tiktai ministerį pirminin
ką. Todėl yra’ visai teisinga, 
kad valstybė mokėtų jam algą, 
taip kad jisai galėtų pašvęsti 
visas savo jėgas toms parei* 
goms, kurias jam uždėjo pilie-

*

SVEIKATA 1
SVARBIEJI DANTYS

Ten, Kur “Tautos Vadai 
Gyvenimą Tvarko...

radika'linėš srovės

kinasi visur ir sėja tos nesan
taikos diegus. Tai rašo Lietu* 
vos “istorijas’’ ir tenais stengiau
si nutylėti tikrus istorijos fak
tus, tuos faktus, kurie jiems už 
jų tėvų nuodėmes dabar bado 
akis.

Tikrų reakcininkų Lietuvoje 
reikia ieškoti klebonijose, arba 
klebonijų išperų tarpe, kurie da
bar daugumoje atsidūrė mono
polistų tarpe ir deda visame pa
stangas visur kur tik galimą už
nerti. apinasris.

Anais laikais, dešimts virš

(Tąsa)

Savo ydą nenori prisiminti
Čia kalbu apie parašytą ša- 

poko ir neseniai išleistą Lietu
vos istoriją. Toje istorijoje ne
ieškokite
nuopelnų, kuriuos jie turi, ir 
neginčijamai turi Lietuvos val
stybės atstatymo darbe. Dau
geliu atsitikimų tasai jaunimas, 
kuris dabar su tokiu pamėgimu 
varsto Lietuvos oficiozo duris 
ir klūpčioja prieš žymesnius 
tautininkus dar ne taip seniai 
lygiai taip varste klebonijų du
ris ir nešiojo klerikališkąją metų atgal, jie taip pat uoliai 
studentiškąją kepuraitę, kurią visiems ant kaklo narstė škap- 
dabar iškeitė į žaliąją tautiško-Į lerius, o dabar taip pat uoliai

dai daleidžia, ir jo lupos tur 
tik tokias linijas ir kontūrą 
kokios yra galimos esančioji 
dantų ir žandų padėtyje.
* Didžiumos vaikų pirmieji pa 
stovieji krūminiai yra apleisti 
sugedę ir dažnai užsikrėtę 
Dažnai jie reikia ištraukti i 
tuomi sudarkyti kūdikio vis; 
veido simetriją ir jo kitų dan 
tų normalinį dygimą ir suteikt 
progą įvairiems keblumams, ky 
Jantiems dėlei prastų dantį; 
“Kddėl tamsta nesutaisei šitų 
vaiko dantų, kol dar nebuvo ve 
lu?” užklausi motinas. “Juk ji 
dar kris, tai kam čia jie taisy 
ti?” — esti paprastas atsaky 
mas. O, tu nelaimingas tamsu 
me, kiek tu žalos svietui prida 
rai!

Yra sakoma, kad vaikai tui 
atkentėtį už tėvų nuodėmes. Sa 
kyčiau, ne tiek už nuodėmei 
kiek už nežinojimą arba apsilei 
dimą. Kiek randasi lietuvių mc 
tinų, kurios apžiūrėtų savo va: 
kų burna? Daugumas nežim 
kad jų vaikai turi dantis. Ne 
stebėtina, kad užaugina sunui 
ir dukteris silpnais, bedančiai: 
prasto veido ir ne kokio proto.

Gerbiamieji, man nesmagi 
liūdna kalbėti apie tai. Jum 
irgi liūdna matyti savo vaiku 
užaugančius nedailiausiais, n< 
sveikiausiais ir nepro tingiai 
siais. Štai aną dieną ateina 
dentisto ofisą moteris su 15 mi 
tų dukterim. Mergaitė skaistau 
veido, dailaus sudėjimo, bet s 
nenormaliai storomis 
atsikišusiais žandais, 
akiniai dantys visai 
kia. Ji gali kramtyti
ar trim galutiniais dantimis. . 
šalinasi nuo jaunimo, mažai ks 
ją gerbia, vėpla' vadina. J; 
skurdu gyventi ir skauda ši: 
dj motinai.. Kame tai prieža: 
tis?. Šitos mergaitės pirmi p; 
stovieji krūminiai buvo ištraul 
tį kada ji buvo septynių met 
senumo. Kiti dantys suaug 
kreivai ir išvertė jos žandu 
laukan. 

1

Kiek randasi tokių merga 
čių ir bernaičių, tai sunku si 
skaitliuoti. Jeigu jus tėmysiti 
tai sutiksite jų visur. Daugiai 
negu puse žmonių turi nešimi 
trinius veidus. Tai didelė tėv 
kaltė, ženklai tamsumo, neatj 
durno.

Rašo Dr, G. J. Bložis
^Visi dantys yra svarbus. 

Kiekvienas jų atlieka savo už
duotį kramtyme maisto, prisi
deda prie palaikymo tiesios 
dantų eilės, palaiko normaliai 
žandikaulių stovį ir sulaiko ki
tų; dantų r gedimą ir užsikrėti
mą. Ištrauk tamsta bent kurį 
dantį, o už dviejų ar trijų me
tų patėmysi, kad 'kiti, žale 
spragos stovintieji dantys pa
sidarys kreivais, vistančiais 
spragon. Visas kramtymo apa
ratas taip susikraipys, kad 
maistas ims pasilikti prodanty- 
se; smegenys pradės slinkti že
myn ir vargiai begalėsi džiaug
tai geru virškinimu.

Svarbiausias dantis yra pir
mas krūminis kūdikio burnoj, 
šitas dantis įdygsta šeštais 
metais kūdikio amžiaus užpa
kaly tuolaikinių dantų* Tėvai 
retai kada patėmija jį ir daž
nai mano, kad jis dar kris ir 
todėl leidžia jam gesti. Pažinti 
Šį dantį yra visai lengva. Jis 
yra didesnis už visus kitus dan
tis nuo priešakinio vidurinio 
danties. Kada vaikas sulaukia 
šeštų metų amžiaus, motina tu
rėtų atydžiai ir dažnai apžiūrėk 
ti jo burną, surasti šį svarbų 
dantį ir saugoti jį nuo sugedi
mo.

Jus esate matę žmonių sil 
kreivais dantimis, atsikišusiais 
žandais, iškraipytomis lupomis 
ir su labai1 prastomis veido i$* 
vaizdomis. Toki asmenys turi 
daug kliūčių savo gyvenime* 
Jiems priseina panešti daug ne
smagumų draugijoj, šeimyni
niame gyvenime ir daug susi
krimtimo pačioj savo sąžinėj 
tik dėl savo prastos veido iš<- 
Vaizdos. Visi myli gražius žmo
nes, turinčius simetrinį, pato
gų veidą. Jei tamsta turi sūnų 
•ar dukterį, suprantama, tamsta 
veliji jam ir jai daug pasiseki
mo ir laimės visame gyvenime* 
Užtai tamsta veliji jam ir jai 
gražaus veido. Bet ar kuomet 
pamąstai dejei kokio priežasties 
kūdikio malonus, puikus Veidas 
metams bėgant, pavirsta į ne
gražų veidą, su ilga'nosim, per- 
saukusiais žandais ir su atsi
kišusiais, lyg giltinės, dantimis. 
Kas tame kaltas? Gerbiamieji, 
čia' kaltas labai dažnai pirmo 
krūminio danties praradimas.

Štai kame dalykas: šešių me
tų vaikas pergyvena tą savo 
amžiaus periodą, kada jo dan
tys pradeda mainytis — pirmie
ji krinta, o antrieji dygsta. Tai 
yra svarbi permaina kūdikio 

I gyvenime. Smarkus darbas eina 
visame kūne 
auga, plečiasi, Veido raumenys 
didėja ir kiekvienoj kūno daly 
svarbus perversmas vyksta. 
Dantų kritimas tęsiasi iki J2 
metų vaiko, amžiaus, šitame 
laikotarpy, — nuo šešių iki 
dvylikos metų — būna krūtin
gas padėjimas burnoj. Atsimin
kime, kad musų veido išvaizdą 
kontroliuoja dantys: jie palaiko 
žandus normalėj sandraugoj, 
tuo tarpu ir lupas ir skruostus. 
Jeigu mes prarastame savo 
dantis msų veidas daug nuken
tėtų — lupos sugriūtų vidun, 
skruostai įdubtų ir žandai mas
katuotų į visas puses. Kūdikio 
žandų ir veido simetrija, tuolai- 
kiniems dantims krintant, pa
laiko pirmieji pastovieji krūmi
niai dantys. Jie tarnauja kaipo 
stulpai, ant kurių rymo žandai 
kauliai ir apie kuriuos dygsta 

Į kiti dantys. Išgriaukite namo 
stulpus ir visas namas sukrius; 
lygiai ištraukite šituos dantis] 
ir visas kramtymo aparatas sy
kiu su veido išvaizda, susiga
dins. Vaikas kanda ant šitų pa
stoviųjų" krūminių dantų, jo 
žandai sueina’ tokion pozicijon, 
tokion daleidžia šitie dantys; jo 
lupos taip susisiekia, kaip žan- GEGUŽES 23, 1937

lupomr 
Jos prie: 
nesusisii 
tik dvi ei

atlieka jiems kitus pavestus vi
suomenės gyvenimo tramdymu 
darbus.

Kitame kailyje, kitas unifor
mas užsidėję eina tas pačias 
pereigas. Tai tašai tuščiaviduris 
jaunimas, kuris ateityje gyve
nime nieko gero nežada ir nieko 
gero dabar duoti negali. Ge
riausiu atsitikimu, gali paploti 
ir čLiferambus rašyti. Gyvenimo 
gi tikrovei bijosi į akis dirstel
ti, kaip lygiai bijosi bet kokios 
originalesnės minties, drąsesnio 
kritikos žodžio.

Tenais, kur atsikirsti rimtai 
negali, drabstosi tik purvais, ar
ba pavartoja kitas mechanines 
priemones. . 1 ,

Tik tuomet Lietuva išeis pla-l 
čiuoju keliu, kai katalikų baž
nyčiai bus nurodyta tikroji vie
ta, kai ji nustos kišusis į pa
saulinį gyvenimą ir liausis pe
rėjusi klerikalizmo išperas.

O šiaip jau gyvenimas smilks 
Ir ateičiai nieko gero nežadės.

Kada pritruksta argumentą RusU carui ranką bučiavęs, pa
sižadėjęs Lietuvoje su kramola 
kovoti kunigas Laukaitis ir da
bar įsipiršo j Lietuvos seimą ir 
čia saugo, kad nebūtų katalikų 
bažnyčia nuskriausta, kad ir pa
vidale metrikacijos įstatymo į- 
gyvendinimu.

Kunigas Laukaitis ir dabar 
senas savo pareigas eina.

—Jūsų Keistas.

jo jaunimo uniformą* šitas ža* 
liasis jaunimas dabar dar, dau
gelio atsitikimų, vis dar atsi
rūgsta vaišios klebonijos raugu 
ir tos netolimos Lietuvos praei
ties kovų pakęsti negali, tą pra
eitį smerkia, nes jiems jos ne
būta ir jos žinoti nenori, nes 
jų ideologijos žmonės tuomet 
kitas giesmes traukė, kitus die
vus garbino, caro bernų; batus 
laižė, o vėliau svajojo apie par- 
sigabenimą iš kaizeriškos Vo
kietijos Lietuvai kataliką kara
lių, kuris Lietuvą amžiams bu
tų sujungęs su kaizeriška Vo
kietija. Tai senovės kryžiuočių 
kovų etapas su Lietuva butų 
buvęs amžiams baigtas ir sėk
mingai vainikuotas.

O kas gi Lietuvai piršo šitą 
nebuvėlį karalių Urichą, ar tai 
tie vokiečių anų laikų kryžiuo
čių likučiai pavidale vokiečių 
katalikų bažnyčios? Juk tai ne
ginčijamas faktas, šitai meške
rei tuomet pasidavė ir dabarti
nių tautininkų vadai*\

Kiek Kaune leista 
periodinių spau

dinių 1936 m.

žandakauliai
\

KAUNAS—1936 metų bėgj 
je Kaune buvo leista įvairiai 
atskirais pavadinimais 137 pe 
riodiniai spaudiniai.
’ Pagal išleidimo dažnumą i 
kalbos atžvilgiu * per tą lai k 
spaudinių ėjo: dienraščių: lietu 
vių kalba—9, rusų—2, žydų—< 
ir lenkų—1; du ir tris kartu 
j savaitę: lietuvių kalba po 1 
savaitraščių;“ lietuvių kalba— 
21, žydų—4, vokiečių—1, len 
kų—1 ir rusų—1; tris kart 
mėnesį: lietuvių kalba 1; dvi 
savaitinių: lietuvių kalba—15 
lenkų—1; mėnesinių: lietuvii 
kalba—45, lenkų—1, rusų—1 
kas du mėn.: lietuvių kalba— 
5, žydų—1; kas 3 mėn.: lietuvį 
kalba—9, žydų—1; pusmetinių 
lietuvių kalba—1; periodinių: 
lietuvių kalba—7 ir žydų 1.

Be to,- per tą laiko tarpę 
Kaune išėjo įvairių knygų pa
vidalo 578 vienkartiniai leidi
niai.

Tik prisiminkime 1917 metų 
Lietuvos tarybos Vilniuje dėtas 
pastangas, kaip nors iš vokiš
kų i pinklių išsisukti... štai ir 
dabar šitas klerikalizmo peras, 
pavidale persidažiusio jaunimo, 
raudoną kepuraitę pakeitusio į 
žaliąją tautininkų uniformą, — 
ir dabar dar varo šitą nedėkin
gą kryžiuočių darbą ir nuodija 
Lietuvos gyvenimą. Tai jie bi- 
jpsi Lietuvoje laisvesnės kriti
kos^ tai jie pakurstė 1926 me- 

punktas: tais gruodžio 17 d. padaryti

kabineto na*

sterlingų (ti

hg-maž pusę

projekte yra
as

IŠSISKYRĖ 48 M. KARTU 
’ GYVENĘ

mokėti lalgą opozicijos Vadui, perversmą; tai jie ir dabar su-

* '■rbininkų, inteligentų ir valstiečių. "Bal*mą daugybę dą .. _ .
tagvardiečių” jėgos buvo išsklaidytos jau 1920 metais, kauskiSj kuris

Raseiniai—Kovo 2d. taikos
teismas nagrinėjo įdomią by
lą. Apylinkės gyventojas Vaiči- 

dabar turi 80 
sumušė savo žmoną už

•NAUJIENŲ”
bet dar ilgai ta baisioji įstaiga veikė, naikindama žmo- metų 
niU gyvastis. Ji žudė ne kapitalistus, caro generolus tai, kad jį primetinėdavusi jam 
arba dvarininku ,

Šitokios rųsies terorą Trockis praktikavo per metų*nuba^ 3 paras arešto. Liudi- 
metus. Tai buvo masinis teroras — teroras prieš žmo- ™nkai Par^dc> Vaicikaus- 
mą mases* Bet dabar tas kraugerys bando jtikmti pa- -jęs į namus keidavo triukšmą. 

4"principai” neleidžia jam planuoti atskirų Vaičikauskienė, ’ ’
Žmnnill ^llrivmn I vvvh

s, — bet Rusijos darbo žmones! esant neištikimu. Teismas jį

ninkai parade, jog Vaičikaus- 
kis kasdien gerdavęs ir par- CALUMET GROVE

šaulį, kad jo q 
žmonių žudymą!

, kuri su savo 
vyrų išgyveno 48 metus, dabar 

čia turime [reikalą ne SU principų klausimu, bet su, atsiskyrė ir nutarė amžių baig- 
ti viena.tam tikru patologišku tipu.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
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Padidins miesto išlaidas. — Nusižudė darbininkas. — asmenybę (personali 
Rekomenduos

y)
Griauna pagarsėjusius pastatus, 
sutrumpinti darbo valandas ligoninės darbininkams.
— Reikalauja iš Fordo* $109,000. — Nauji mokes
čiai. — Sėdėjimo streikų legališkumas. — Susimy- 

Pateko 
t Gais- 

r- Du žuvo gaisre* — Stengsis parinkti tinka-

Sėdėjimo streikų legališkumas. -
• Jaunuolis kaltinamas šaudymu. - 

į bėdų dėl jaunų mergaičių užkabinėjimo 
rai
mesnius mokytojus. — Reikalauja pakeisti < rinkimų 

Ir kalėjimas nesulaiko nuo girtavimo^
— Čekoslovakijos “Fordas" Detroite.

Lansing, Mich.—LegislaturO- 
| j e eina • j udė j imas. d 
įstatymų pakeitimo, 
skundžiama tuo, 
skaitymas labai nes 
Dažnai praeina kelios 
kol yra sužinomi galutini re
zultatai.

Naujas įstatymas, 
nuojama priimti, reikalaus, kad

ėl rinkimų 
Ypač nusi- 

kad balsų 
įtvarkytas. 

dienos,

IŠMĖTĖ Iš DIRBTU 
VES 150 DARBI

NINKU

±

KORESPONDENCIJOS
*4

Bart, Mich

Rockford, III
ii ii n i

Prasidėjo streikai

Miesto taryba nutarė padi
dinti savo biudžetą. Kitais me
tais numatyta išleisti $59,290, 
000. Tokiu biMu tas biudžetas 
bus puspenkto milijonų dolerių 
didesnis nekaip, šiais fiskališ- 
kals metais*

Biudžetas reikėjo padidinti 
todėl, kad reikia statyti nau
ja mokykla, o taip pat ir kitas 
remontuoti.. Be to, kai kuriems 
miesto tarnautojams bus pakel
tos algos.

atvejais darbininkams nėra ki
tokios išeities, kaip tik grieb
tis sėdėjimo > streikų.

iš visų balsų skaity 
rezultatai butų tuoj 
valstijos sekretorių1!, 
ju galutini rinkimų 
paaiškės daug anks<

Smarkus susirėmimas tarp 
streikininkų ir šerifo atsto

vų bei policijos

DETROIT, ‘ MICH. — Prieš 
no punktų' k^k laiko Yale and Towne Ma-

kuris pla-

pranešami
Tuo atve- 

; rezultatai 
Čiau..

Dviejų organizacijų bend
ras parengimas 
gražus elgesys, 
siute gražuolę lietuvaitę

- Ne-
Rink-

Pereitą pirmadienį nuo Belle 
lėlė tilto šoko J vandenį Frank 
P. Lewalski. Netoliese buvęs 
vyras bandė suteikti jam pa
galba, bet tasai nuo jos atsisa
kė, atseit, nepanorėjo kibti į 
numestą jam virvę.

Vėliau paaiškėjo, kad Lewal- 
ski buvo Dodge dirbtuvės dar
bininkas. Jo kišenėje buvo su
rasta kortelė su tokiu* užrašu: 
“Karas prasidėjo”.

Kolkas dar nepasisekė išaiš
kinti, kodėl Lewalski pasidarė 
satr galą.

Kai prasidėjo streikai, tai 
kai kurie darbininkai nepajė
gė laiku nuomos sumokėti. Na
mų savininkai tuoj kreipėsi į 
teismą ir pareikalavo, kad tie 
darbininkai butų iš butų iš
mesti.

Pirmadienį teismas turėjo 
patvarkyti, kad darbininkai^ 
kurie dar nesumokėjo užvilktas 
nuomas, butų išmesti. Tačiau 
Gar! M. Weideman, teismo ko- 
misionierius, atsisakė tokį 
sprendimą išduoti. Namų savi
ninkams jis pareiškė,. kad jie 
vis dėlto turi žmoniškumo prisi
laikyti. Daugumas darbininkų, 
sakė jis, kurie buvo streiko 
paliesti, jau grįžo į darbą. To
kiu budu jie netrukus lengvai 
finansiškai atsigriebs ir galės 
užvilktas nuomas sumokėti.

Ann Arbor* Mich*—Harry
(Dodgeir) Collins ir vėl pateko 
į bėdą dėl girtavimų. Kadangi 
jis jau buvo girtas anksti ry
tą, tai policija jį areštavo. Re
kordai rodo, kad 1935 m. dėl 
girtavimo kalėjime 
do 285 dienas; 193 
dienų, ir šiais metais 
30 dienų.

Jei šį. kartą teisrras ras jį 
kaltą, tai kalėjime 
praleisti mažiausiai 
nesiūs., Mat, už paka: 
sikaltimą jis bus 
baudžiamas.

jis pralei- 
6 m.—200 
jau, sėdėjo

jam teks 
iešis mc- 

rtotiną nu- 
skaudžiau

girtus au
lomis die-

Per daugelį metų musų 
mieste buvo žinoma Martin S. 
Smith auksinių daiktų krautu- 

> vė (Woodward ir Jeffęrson). 
Dabar pastatas, ° kuriąųie ta 
krautuvė buvo, jau griauna
mas. Griaunami yra ir kiti pa
garsėję pastatai.

Kuriam laikui praėjus, ži
noma, jų vietoje išdygs nauji 
moderniški pastatai, kurie pri
duos miestui kitokią išvaizdą.

Battle Creek, ' Mich.—čia Ii- 
ko suimtas Antonio (DimcO) 
Marco, geležinkelio darbiniu* 
kas. Jis yra' kaltinamas tuo, kad 
pereitą sekmadienį mirtinai 
pašovęs merginą ir vyrą.

šokių s vetainėje Marco dėl 
kažko-, su kitais susiginčijęs ir 
paleidęs revolverį į darbą, šau
dęs be jokios atodairos ir pa
taikęs visai pašaliniams asme
nims.

Marco vis dar ginasi ir sako, 
kad jis visai nešaudęs. Policija 
aiškina visą reikalą. Liko dar 
sulaikytas ir jaunuolis Lewis

Smarkiai baudžia 
tomobilistus. štai š 
nomis Bennie Latimore liko pa
siųstas j pataisos ! namus už 
tai, kad būdamas girtas jis 
važiavo automobiliui Pataisos

I 

namuose jis turės išbūti 60 
dienų.

• Teisėjai skaudžiai baudžia tuos, 
kuriet jau turi “rekordą”. Va
dinasi, kurie jau ir 
vo areštuoti už tai, 
vo automobiliu būdami girti.

pirma bu- 
kad važia-

Eloise ligoninėje tarnautojai | Babic, pas kurį buvo atrastas 
priversti yra dirbti nuo 60 iki 
70 valandų per savaitę. Tai 
tikrai nepaprastai ilgos darbo 
valandos. Todėl kauntės atidi* 'Nicholas ir Abe bei John Far- 
torių taryba yra nutarusi re
komenduoti, kad darbo savaitė 
ligoninės darbininkams butų 
sutrumpinta iki 48 valandų*

Kiek numatoma^ tarybos pa
siūlymas bus priimtas. Tuo at
veju ligoninės išlaidos padidės y 
nes reikės daugiau tarnautojų. 
Apskaičiuojama, kad išlaidų pa* 
didėjimas per metus sieks $282, 
000;

revolveris.

' Trys jauni vyrukai—George

hart’ai (pastarieji iš Lansingo) 
—liko policijos sulaikyti dėl 
nemorališko elgesio su penkio
likos metų mergaite. Visi jie 
laikomi kalėjime ir bus teis
mui atiduoti.

Europos “Fordas” aplankė 
tikrojo Fordo buveinę, atseit, 
Detroitą, čia kalbu vadinamąjį 
“Europos Fordą”, Ja n Bat’ą.

Jan Bat’ą yra č^koslovakas, 
kuris dabar keliauja aplink pa
saulį. Į Ameriką jis! atsivežė ir 
lėktuvu, 'kuris Chįcagoje ne
laimingai nusileido ir gerokai, 
liko aplamdytas. Tačiau tuo 
metu Bat’ą neskrido lėktuvu, 
ir todėl nenukentėjo. Tiesų 
pasakius, tik truputį liko su
krėsti ir tie žmo 
skrido lėktuvu.

nėSj kurie

ArthuT Lucas iš Atlanta, Ga., 
iškėlė bylą Ford Motor kompani
jai ir reikalauja $109,000 atly
ginimo.

Lucas yra teatro savininkas 
ir automobilių pardavinėtojas. 
Savo iškeltoje byloje jisai sa
ko, jog Fordo kompanija pasi
žadėjo jam pristatyti tam tik
rą kiekį automobilių, tačiau 
savo žodžio neišpildė, atseit, 
sulauife kontraktą. Dėlei a'u- 
tomobilių nepristatymo jis (Lu
cas) turėjęs didelių nuostolių.

Lansing, Mich.—Ann Arbor’o 
senatorius George P. McCal- 
lum. įnešė bilių, kuriuo siūloma 
apkrauti piliečius naujais mo
kesčiais. Jėi tas bilius butų 
priimtas, tai akcijų (serų) ir 
bonų savininkai turėtų per me
tus mokėti vieną nuošimtį. Va
dinasi, kas turi už $1,000 bo
nų ir akcijų pirkęs, tai per 
metus tas turėtų mokėti $10.

nufacturing' kompanij os darbi
ninkai paskelbė streiką. Dirbtu
vėje pasiliko apie 150 streiki
ninkų (daugiausia moterys) sė
dėjimo streikui.

Kompanija buvo gavusi iš 
teismo drausmę, kuri įsakė dar
bininkams .tuoj dirbtuves patal
pas apleisti. Streikininkai draus 
mes nepaisė. Tąsyk teisėjas 
Webster patvarkė, kad sėdėjimo 
streiko dalyviai butų areštuoti.

Vyriausia^, šerifo atstovas, 
Bernard E. McGrath, turėjo 
streikininkus iš dirbtuvės iš
mesti. Tam tikslui jis ir suor
ganizavo “$rĮpiją” iš kokių 50 
Šerifo atstovų. Be to, atvyko ! mas ėjo skrandžiai, o ypač pa- 
dar ir apie 300 policininkų tvar-j sižymūjo Mikas, — jis tai tik

rai buvo pažiba.
Publikos prisirinko

rengta specialiu karalaitės kos
tiumu su karūna ant galvos. 
Puikiai papuoštame automobi- 
liuje ji bus pavažinėta po ap
linkinius miestelius, pavyzdin
gus ukius, ir turės progos su
sipažinti su nuoširdžiais ir sve
tingais lietuviais ūkininkais.*

Visos lietuvaitės esate kvie-
Balandžio 3 d. SLA 183 kuo

pa drauge su LDLD turėjo la
bai gražų parengimą. Buvo su- čiamos įsiregistruoti j gražuo- 
vaidinta vieno veiksmo kome
dija vardu “Vargšas Tadas.” 
Vaidinime dalyvavo V. Kutulis. 
Jis tikrai gražiai suvaidino Ta
do rolę. Labai gerai išpildė Msu-jiis, 615 Courtland 

česnienė. Pui- 
ir M. Kutulis 
Drg. Budrevi- 
ša’uni tarnaitė

lių kontestą. Prisiųškite savo 
pilną adresą ir kiek turite metų 
gražuolių kon testo komisijai 
šiuo adresu: Mrs. M. Dundu-

St., Hart,
rytės rolę drg. 
kiai pasižymėjo 
kaip daktaras, 
čienė buvo visai 
scenoje. Visi vaidintojai savo 
rolės mokėjo, todėl jiems ir vai
dinti sekėsi. Gerai padeklama
vo “Farmerių bėdas” Onutė 
Riduliutė.

Mich.
ruoškitės 

iškilmėms.
Visds lietuvaitės 

toms nepaprastoms
Tai bus proga’ pasirodyti ir jti- 

į kinti kitus, kad Michigan vals* 
tijoje yra gražių lietuvaičių.

—Vietinis.

Virnene Furnittire kompa
nijos darbininkai paskelbė 
streiką, reikalaudami didesnio 
atlyginimo. Streikininkai per 
tris dienas sėdėjo dirbtuvėje.

Balandžio 4d, buvo sušauk
tas mitingas, į kurį nuvyko ir 
streikininkai. Po mitingo strei
kininkai vėl gryžo } dirbtuvę 
tęsti sėdėjimo streiką. Tačiau 
į vidų jie (jau nebegalėjo įeiti, 
nes durys buvo užrakintos.

' žinoma, nieko daugiau nebe
liko daryti, kaip tik prie dirb
tuvės pastatyti pikietininkus, 
kad negalėtų skebų prisigaben- 
ti.

Kaip ilgai tas streikas tęsis, 
sunku pasakyti. Tos kompani
jos darbininkai nors unijai .ir 
nepriklauso, bet turi įsteigę 
savo asociaciją.

žodžiu sakant, visas vaidini- Rockford, III

kai palaiky®/
Puolimu vadovavo McGrath.

Streikininkes užsibarikadavo ir daug. Atvyko ne tik lietuviai, 
apie pasidavimą nenorėjo nė 
klausytis. Buvo paleistos į dar
bą ašarinės bombos. Bet strei
kininkes jas gaude ir metė at
gal. Dujų prie dirbtuvės sudarė 
tiek daug, kad atakuojanti “ar
mija” turėjo pasitraukti.

Kai pirmoji ataka nepasise
kė; tai buvo sumanyta veržtis 
pro užpakalines duris, Ten puo
lančius pasitiko vyrai streiki
ninkai,, o moterys iš viršaus 
metė viSokiuį daiktus. Pagaliau 
vis' dėlto'buvo išlaužtos 
ir prasidėjo (ikras mušis, kuris 
tęsėsi apie valandą laiko. Strei
kininkai bu'vo nugalėti ir išmes
ti iš dirbtuves^

šiuos žodžius rašant yra ži
noma, kad susirėmimo metu 
daug liko sužeista/ Galimas dai
ktas; kad kai kurie ir pusėtinai 
nukentėjo. - i

Sėdėjimo streiko dalyviai bu
vo suvaryti į policijos vežimus 
ir nuvežti į policijos dabokles. 
Jiems- bus iškelta byla.

—Vietinis.

labai

Lietuvių Piliečių Klubo 
didelis parengimas

Rockford Londstrom Furni- 
ture korporacijos , dirbtuvės 
darbininkams algos buvo pakel
tos 16 nuošimčių. Kai kuriems, 
kurie mažai teuždirbdavo, al
gos pakelta net penkioliką nuo
šimčių.

Ir čia darbininkai turi savo 
organizaciją, kuriai priklausy
dami moka po 10 centų per mė
nesį. O kadangi organizacijai 
beveik visi priklauso, tai jie 
sugeba susiklausyti 
gai veikti.

Tenka pažymėti, 
dirbtuvėje algos jau
vo pakeltos. Iš pradžių dirtu- 
vės vadovybė pro pirštus žiu
rėjo į darbininkų organizaci
ją. Tačiau, kai susikirto, tai 
pamate, kad tarp darbininkų 

didelė" vienybė: tuoj vie
toje buvo nubalsuota streiką 
paskelbti, jeigu algos nebus 
pakeltos. Tąsyk vadovybė nu
sigando ir sutiko darbininkų 
reikalavimus patenkinti. Per 
kelias dienas ėjo derybos, ku
rios baigėsi dideliu darbininkų 
laimėjimu. —Darbininkas

bet ir svetimtaučiai. O* kada 
publikos buvo daug, tai ir dėl 
biznio nereikėjo skųstis. Kuo
poms liks gerokai pelno.

Parengimu butų buvę galima 
Visri pasidžiaugti, jei vėliau ne
būtų iš Muskegono atsibarda
vusi kažkokia ten Valerija-Va- 
jola. Ji sugadino susidariusį 
gražų įspūdį ir nuotaiką, 
lykas tas, kad be niekur 
ji pradėjo su moterimis 
tis, 0 kai įsimaišė vyrai, 
jiems tėko.n Kai parengimo ko
miteto nariai pasimojo peštynes 
likviduoti, tai Valerija ir jiems 
užvažiavo.

Tai jau antrą kartą man ten
ka tą poniutę matyti besiskan- 
dalijant. Ir ji vis su kuo nors 
pešasi. Kerta ji taip, kaip tik
ras mušeika. Plūstasi ji irgi 
bia’ufiais žodžiais. Elgiasi jinai, 
kaip toji Carry Nation, kuri ga
liūnuose barus ir stiklus daužy
davo. )

Labai nesmagų įspūdį daro, 
kai moteris nemoka ir nesisten
gia susivaldyti.

Balandžio 5 d. Amerikos Pi
liečių Lietuvių Klubas laike sa
vo susirinkimą. Nors klubas 
palyginti neseniai įsikūrė, bet 
jis neblogai veikia. Jo pastan
gomis vienas narys, Alex And
riulis, jau gavo pirmąsias pilie
tybes popieras. Kiek man žino
ma, jau keli yra padavę aplika
cijas, tad netrukus ir jie žengs 
į pilietybę.

Iš svarbesnių klubo nutarimų 
— tai pikniko rengimas kapų 
puošimo dienoje. Nuspręsta 
tame piknike išsirinkti gra
žiausią Michigan valstijos lie
tuvaitę. Gražuolių konteste ga
lės dalyvauti lietuvaitės nuo 14 
iki 20 metų amžiaus. Laimėjusi! 
lietuvaitė (Lithuanian May 
Queen of H'a'rt, Mich.) bus ap*

O da- 
nieko 
muš
tai ir

tu- 
. 26 
pro-

Lietuvių Piliečių Klubas 
rėš didelį parengimą savo 
metų gyvavimo sukakties ; 
ga. Parengimas įvyks balandžio 
23d. Columbus Hali svetainė
je, 320 Kent St. Svetainės du
rys atsidarys 3 vai. po pietų, 
o programa prasidės 4 vai.

Kaip teko patirti iš rengimo 
komisijos narių, tai programa 
bus įvairi ir turtinga. O paskui 
prasidės šokiai.
. Tai bus tikras klubo jubilie-( 
jus su “atlaidais”. Būtent, 
nauji nariai galės įsirašyti leng
vomis išlygomis: asmenys nuo 
16 iki 30 metų amžiaus bus 
priimami be jokio įstojimo, o 
nuo 30 iki 40 metų mokės tik 
pusę įstojimo. Tačiau reikia 
pažymėti, kad tos lengvatos 
su jubiliejiniu parengimu ir 
pasibaigs. Vadinasi, vėliau rei
kės mokėti visą įstojimą. Todėl 
visi rockfordiečiai esate kvie
čiami pasinauduoti ta proga 
ir lengvomis sąlygomis (įsira
šyti į musų seniausią, tvirčiau
sią ir turtingiausią organizaci
ją

Pirmo skyriaus nariai per 
mėnesį moka 50 centų, o sirg
dami pašalpos gau‘na šešis do
lerius per savaitę. Antro skyr- 
riaus nariai moka dolerį per 
mėnesį, o pašalpos gauna— 

j dolerių per savaitę. Pomirtinė 
visiems yra vienoda—$200.

Narys

ir vienin-

kad toje 
kartą bu-
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Palengvinimas
flfebinaniių

bonkutfi tik 356. Ir 70o
visose • vaistinėse

Čekoslovakijoje, ^lin mieste, 
Bat’ą yra steigęs pagarsėjusias 
visame pasaulyje batų dirbtu
ves, kuriose dirba 62,000 dar* 
binihkų.

Paskutinis streikas, pareiš
kė Bat’ą, jo dirbtuvėse įvyko 
1904 m., ir tęsėsi tik dvi va* 
landas. Nuo to 
bininkais jokių nesusipratimų to Lietuvių ;Kluba's gyvuoja jau 
nebuvę. O tai todėl 
įmopėse darbininkai 
šiai apmokami viso; 
Jie uždirba 50 it 
šimčių daugiau, 
niškai uždirba E u'opos darbi
ninkas.

Bat’a darbininkų būklė maž
daug yra tokia, kaip tų Ame* 
rikos darbininkų, kurie per sa
vaitę uždirba nuo 40 iki 50 
dolęrių.

Jan Bat’a yra iti 
amžiaus. Faktiškai Bat’a įmo
nes Čekoslovakijoje įsteigė jo 
brolis, Thoma's Bat’a, kuris 
1932 m. vasarą žuvo lėktuvo 
avarijoje. Abu broįiai anksčiau 
yra buvę Amerikoj^ ir čia stu
dijavę batų gamybą. Thomaš 
net kelis metus Amerikoje 
praleido.

šia progai tenką^ pasakyti, 
jog Bat’a ir Amerikoje savo 
dirbiniams pradeda! surasti rin
ką, Didesniuose miestuose jau 
atidaryta šimtai krautuvių. , 

Pasikalbėjime sy laikrašti
ninkais Bat’a pareiškė tą nuo
monę, jog Europbje per kokius 
tris ar daugiau metų karo ne

tikrais I dėmesys į busimų mokytojų įvyks. —Detroitietis.

Pereitą pirmadienį kilo gais
ras parapijinėje 
kurios adresas 
Avė. Gaisras 
vai. ryto. Kol 
šiai ir gaisrą 
nuostolių jau
Už kokius $1,500.

mokykloje, 
yra 82 Belmont 
kilo apie 2.'30 

atvyko ugniage- 
likvidayo, tai 

buvo padaryta

Lansing, Mich.—Pereitą sek
madienį čia įvyko gaisras, ku
riame žuvo George^ Mclrityre 
ir Louis Lamb (pastarasis bu
vo atvykęs pas Mclntyre į 
svečius ir apsinakvojo).

Manoma, kad gaisras įvyko 
dėl pečiaus ekspliozijos).

Lainb paliko 10 vaikų.

Maurice Sugar, Detroito ad
vokatas, debatuose su William 
Frew įrodinėjo, kad sėdėjimo 
streikai įstatymų atžvilgiu yra 
legališki. Girdi, tam I

Visi žino, kad mokytojų 
reigos yra sunkios. Tik asme
nys, kurie turi tam tikras sa
vybes, gali būti sėkmingi mo
kytojai. Vienok iki šiol į mo
kytojų profesiją mažai dėme
sio tebuvo kreipiama. Dažnai 
mokytojauti ėmėsi tokie asme
nys, kurie pedagogo darbui 
visai netinka.

Michigan valstijoje yra da
romi žingsniai, kad tą negerovę 
butų galima pataisyti. Jau yra 
susidariusi komisija iš įžymių 
mokslo žmonių, kurie stengsis 
mokytojais parinkti tinkamus
asmenis. Ypač bus kreipiamas'

pa-

tik dvi va* 
laiko su dar*

IŠ K1UBU VEIKLOS
Detroito Lietuvių Klubas 

planuoja susilieti su A- 
menkos Lietuvių Brolijos 
Klubu.

4 DETROIT, MICH. — Detori-

kad Bat’ą keturiolika ’metų.
yra geriau- 

e Europoje, 
net 80 nuo- 
legu viduti-

k 39 metų

Nors narių 
jisi ir neturi daug, vienok pasi
žymi dideliu Veiklumu. Klubo 
tikslas nėra savo narius pašal
pomis aprūpinti: tai, galima sa
kyti, pasilinksminimo įstaiga. 
Nariai susirenka j klubą tam, 
kad galėtų pasikalbėti, pasilin
ksminti bei ąiaip smagiai atlie
kamą laiką praleisti.(

Klubo priešakyje stovi “tau
tietis” Kazys Pocevičius (taip 
jis save vadina). Jis ne, tik yra 
klubo pirmininkas, bet ir pri- 
žiurėtojasi Kiti valdybos nariai 
yra šie! sekretorius Domininkas 
Grina, iždininkas Alex Konce
vičius ir iždo sekretorius Anta
nas Valaskis.

P-as Koncevičius yra inteli
gentiškas darbininkas ir veik
lus žmogus.

Nariai moka po 50 centų klu
bo išlaikymui.

Pastaruoju laiku minėtasis 
klubas pradėjo derybas su A- 
mėrikos Lietuvių Brolijos Klu
bu dėl susivienijimo į vieną or
ganizaciją. Galimas daiktai, jog 
tų dviejų klubų sutuoktuvės jau
bus įvykusios; kai skaitysite parašysiu kitą kartą, 
šią korespondenciją. —M. Kemešienė.

Amerikos Lietuvių Brolijos 
Klubas susikūrė tik prieš tre
jus metus, tačiau narių jau tu
ri apie 200. Kiek girdėjau, jo 
turtas jau siekiąs $500^

Klubo pirmininkas yra Au
gustas Levutis. Tai tikrai rim
tas ir energingas veikėjas. Jis 
daug veikia ir kitose organiza-1 
ei jose.

Klubo sekretorius yra J. Al- 
vinas, finansų sekretorius M. i 
B’alauskas, iždininkas J. Da^. ! 
Tiems valdybos nariams pri
kiš/.so didelis kreditas, kad jie 
per tokį trumpą laiką sugebėjo 
į klubą įtraukti apie 200 narių.

Apie klubų “sutuoktuves”

neuralgijos skausmu —-
gaunamas tuojaua.
PAIN-EXPELLER

NAUDOKITE fl|| M YII
VAISTUS, kuriuos |«fllVI| I fl

PARŪPINO "" " " "" "

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318. '

Chicago, Illinois.
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Diena iš Dienos
Kaimo mergaite operoj ‘Meilės Eleksyras’Apveizdos D!evo parap svetai

Senas Petras.

Serga Marijona 
Benikaitienė

18 Apylinkė. — jau per kur; 
laiką serga MARIJONA BENI- 
KAlTIENfi, 2133 S. Halsted St. 
Ponia M. Benikaitienė yra se
na šios kolionijos gyventoja ir 
plačiai žinoma kaipo draugiš
ką moteris. Ji tavernos biz
ny jau daug metų.

Nuo savęs poniai Marijonai 
Benikaitienei linkiu greitai

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Henry Skaug, 42, su Eula
Hayes, 29

Frank Meyers, 25, su Bessie
Bačkų s, 37

Jack Lich, 28, su
Shamis, 30

James Kasputis, 27, 
rior Striupas, 20.

Edward Szysko,
Pearl Belski, 25.

William Kruse, 34
roline Dremsa, 20.

Arnold Hunt, 40, su Estelle
Maskal, 36.

Alphonse Bajarimas, 29, su 
Jean Malinowski, 22.

Lester Paskins, 25, su Leoną 
Johnson, 20.

Charles Svenciskas su Adol- 
pha Paulins.

Dorothy

su Elea-

su

su

Ka

Pavasaris

Ši jauna dainininkė, Onuks 
Skeveriutė, dainuos Giannet- 
tos — kaimo mergaitės rolę 
dviejų aktų operoje “Meilės 
Eleksyras.” Veikalą scenoje 
stato Chicagos Lietuvių cho
ras “Pirmyn”, sekmadienį, 
balandžio 25 d., Goodman 
Theatre, kuris randasi prie 
Monroe ir Michigan gatvių.

Giannetta yra viena iš tų 
merginų, kuri norėjo pavylioti 
jaunikaitį, sužinojusi, kad jis 
gavo daug pinigo nuo miru
sio ‘dėdės. Ret kai tas buvo be 
skatiko ir tarnavo 
nį, tai Giannetta į 
žiūrėti nenorėjo.

Bet Giannettai
laimėti, nes praturtėj tįsio pie
menėlio širdik priklausė kitai 
merginai. Reikšdamas parink
tąja! meilę, piemenėlis (Ne- 
morino — vaidina Viktoras 
Benderis) dainuoja kelias ari
jas, kurios yra operos pažiba. 
Tas arijas labai mėgo jau mi
ręs garsus tenoras Enrico Ca- 
ruso ir jas labai dažnai dai
nuodavo savo koncertuose.

Nežinia kaip toji piemenė-' anksto.

neje
Draugijoms!

Musų kolionijos draugijos 
nepamirškite, kad musų drau
gijoms yra paskutinė gyveni
mo diena balandžio 19tą. Tu
ri draugija užsiregistruoti. Re
gistruokitės !

Korespondentas.

< '

Charles Gavčus juodže 
mio bizny

Charles Gavčus, gyvenąs 
6100 S®. State gatv. yra juod
žemio bizny. Jei kas norite 
geros juodžemės gėlėms, dar
želiams ar lotams užpilty 
kreipkitės į Charles Gavčus. 
Gausite geros jjlodžeines pi
giau kaip kitur ir teisingą pa
tarnavimą.

Jo garsinimas Naujienose 
eis per du mėnesius. 
Wentworth 7942.

Tel.

Tai 
mė-

Dabar turime pavasarį, 
maloni permaina iš žiemos 
nėšių. Dabar yra permainų se
zonas. Netik gamta pakeičia’ 
pasaulio išvaizdą iš tamsios ir 
nejaukios žiemos į skaisčias pa
vakario spalvas, bet yra aiškios 
pakaitos ir visame žmonių gy
venime.

Šiltesniam orui atėjus mes 
pakeičiame savo paprotį rėdy
tis. Lengvesnius ir smagesnius 
drabužius dėvime. Be to, musų 
valgiai skirtingi. Mes valgome 
daugiau šviežio maisto, kurio 
randasi gausesnis kiekis ir ku
ris yra’ pigesnis šiuo sezonu.

šeimininkėms dabar tenka 
valyti namai. Tatai reikalauja, 
kad jos pirktų daugiau muilo 
ir kitokių reikmenių vartoja
mų valymui. Taigi šeimininkių 
dienos yra užimtos — pirkti 
daiktus, kurie joms reikalingi, 
o po to atlikti* namų darbus.

Geriausia vieta pirkti maistą 
ir groserius, o taipgi namams 
valyti reikmenes yra Midwest 
Store. Groserninkai, savininkai 
šių krautuvių, visi yra prisiren
gę Pavasario sezonui. Visųpir- 
ma, Midwest Store turi pilną 
pasirinkimą visų šviežių valgių, 
daržovių ir kitokio maisto. Vi
sos įvairios rųšys ir reikmenes 
namams valyti taipjau galima 
gauti.

Taupios šeimininkes sutau
pius laiką ir pinigų pirkdamos 
Midwest Krautuvėje. Jos čia 
pirks geriausios rųšies tavorą 
tikrai ekonominėmis kainomis. 
Viskas, ko tik joms reikia, čia 
yra parūpinta joms.

Šiandieninis Midwest Stores 
skelbimas šiame dienrašty ap
rašo daugelį šios savaitės iš
pardavimo vertybių. Skaitykite
skelbimą atsargiai. Tai padės maisto ir groserių.

ONUKS SK EVERIUTĖ
•• •

lio meilė butų užsibaigusi, jei
gu į kaimą nebūtų atvažiavęs 
šundaktaris Bulcamara, su vi
sokiomis stebuklingomis mos- 
timis, ir užkerėtais vynais — 
meilės eleksyrais, kuriuos kai- 
miečiai-lengvatikiai ėmė pirk
ti kvortomis. Dalykai pasida
rė labai komplikuoti.

Kad pamatyti kokios tos 
komplikacijos buvo ir kaip 
jos buvo ištaisytos, “Pirmyn” 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti Goodman theatre, ba
landžio 25 d. Choras dėjo ir 
tebededa didžiausias pastan
gas, kad veikalo pastatymas 
butų gražus ir kuo pasėkmin- 
giausias. Choras tiki, kad vi
siems atsilankiusiems 
čianis “Meilės Eleksyras” 
b ai patiks.

Bilietai yra nuo $.75 iki 
$1.50 ir juos galima gauti pas 
choro narius, “Naujienose” 
arba pašaukiant telefond 
(Lafayette 7552—p. Stepona
vičių, arba CANal 8500—$ekr^ 
M. Baronaitę). Visos vietos 
yra rezervuototos, kad visi 
prašome užsisakyti vieptas iš

Marųuette Beer 
Garden

Marųuette Beer Garden, 
2453 W. 71st st. —• užeigoje vi
sados randasi geriausios rū
šies degtinė, vynas, alus, ci
garai ir mandagus patarvanvi-

Savininkai yra Louis 
ir šeima? Tai plačiai 

Chicagos lietuvių vi- 
kaip rimto budo ir

Visa šei-žmonės.
Chicagos
nariai ir

mas.
Bleškis 
žinomi 

l 

suomenei
draugiški 
m a yra 
Draugijos 
skaitytojai.

Senas

Naujienų

už piemc- 
jį nei pa-

nepasiseko sve-
la-

T?

\ Petras.

“Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23

CARBIT
14

Sekmadieni Aštuo
nioliktoj Apielinkej 

Įvyks Koncertas
Priimsime svečius artistus; 
scenai ruošiama ir komedija.

Ateinantį sekmadienį, bal. 
18, musų 18-toje kolionijoje 
įvyksta didžiulis koncertas, su
rengtas 21 Wardo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Sąjungos, 
Dievo Apveizdos Parap. Sve
tainėje, 18-ta ir Union gatvių. 
Pradžia 6 valandą vakare.

Programe dalyvauja pagar
sėjusios spėkos, būtent: p.__

sys Rimkus, radio dainininkas, 
baritonas; Agatha Oželis, ope
rinis sopranas; šie artistai pir
mu kartu 18 apielinkeje.

Dainininkai

Ieško 18 Metų Lietu 
ves Dingusios su 3 

Metų Sūnumi
Apie keturias savaites atgal 

apleido vyrą; užvedė divorso 
bylą

vakar susirūpino li- 
metų lietuvės Rose 
jos trijų metų su-

■ Policija 
kimu 18 
Norvel ir 
naus William.

Ji ir sūnūs pražuve.
Apie keturias savaites laiko 

atgal ji apleido savo vyrą, pa- 
siimdama su savim ir sūnų. Ji 
persikėlė gyventi pas draugę, 
Jean Pocius, 19 metų amžiaus, 
tie^ 2036 Coulter street.

J. Pocius pasakojo, kad pe
reitą sekmadienį Norvelienė iš
važiavo automobiliu su vyru', 
kurį Norvelienė gerai pažino
jusi. Nuo to laiko ji nebepa
sirodė.

Policija patyrė, kad motina 
pereitą sekmadienį sustojo pas 
savo kūdikio krikšto motiną,

MALEVŲ 
BARGENAI

BALANDŽIUI TIKTAI!

Ekonomines
ŽIBĖJIMAS

Maišytos
MALEVOS

Visos *7Qp 
spalvos ■ ww

NAMŲ 
GRINDIMS 
ir tirimavi- 

mams 
VAR.NIŠIS 
98c

WEARRITE FLAT SIENŲ 
MALEVA

Visos spalvos
plaujamos .................. I
Buveinė m a 1 e v ų kiekvienam 
reikalui. Įsidėmėkit šias kainas 
Pamėginkit pas mus kartą,tai 

visuomet pirksit čia.

KROMER BROS.
1926-28 -S. State St.
Tel. Victory 1500

*......... " H .........-

kur berniukas gyveno, ir jį iš- vorso bylų, nebenori su manim 
įgyventi, ir nemanau, kad kas 

blogo butų atsitikę su ja”, aiš
kinosi p. Norvel.

sivežė su savim. 
■ *■ ' •, V"

Norvelienės vyras, AVilliam 
Norvel gyvena ties 617 West 
18th street. “Ji užvedė di- iarsinkitės “N-nose

ŽEMIAUSIOS KAINOS
Už GERIAUSIOS RŲŠIES MAISTĄ

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE
Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subątoj, Balandžio 16 ir 17

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

SVIESTAS 33/zc
l/imininini švieži rinktiniaiKiaušiniai n° kokyb^s 25c
“Midwest” Geriausi KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 310
“Midwest” LE LUXE KAVA .................. sv. kenas 270
“MILNUT” Aukšti kenai 2 už 11c
PAVASARINĖS PIENU-ŠERTOS, IŠTAISYTOS
VIŠTOS KEPIMUI ................. sv. 26‘/2C
“COMET” RYŽIAI 1 sv. pak. 2 už 190
“JUSTICE” •
RAUG. KOPŪSTAI NqD^1 KENAI 10c 
“Midwest” RED KIDNEY REANS No. 2 ken. 2 už 19<č 
“Shurfine” MORKOS RIEKUTĖSE No. 2 ken. 2 už 19<5 
“Red Tag” SLYVOS ........... No. 1 aukšti ken. 2 už 19<į
“GREEN TAG” 
BARTLETT GRUŠIOS
ŠVIEŽI RIDIKUČIAI
FLORIDOS SALERIAI

.. dideli 2lA kenai 190
—....... —- 2 pund. 5č

.... . 2 pund. 90
3 sv. 220

- SV. 210 '

• r • '

liką. šis duetas yra žinomas 
kaipo Radio Duetas iš Gary, 
Indiana.

Visi yra prašomi nepAmirš- 
ti atsilankyti, nes gal neteks, 
girdėti 
Įžanga

kito tokio 
iškalno 25c.

t/

koncerto.

jau minėta, kad mu- 
r^ngiasi

PAINTS
CARBlT MALEVOS, iki šiol var
totos didžiausių trobėsių, ligoni
nių^ viešbučių ir įstaigų, dabar 
parduodamos fabrike.

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojiiųųi oro pusėje 
ir ““ “

I®
Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT $1
Sąlygos I SAVAITĘ * I

D R. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

PUIKUS WINESAP OBUOLIAI .......
Specialiai RAIKYTI LAŠINIAI % svaro pak. 150 
“RICHTER’S” FRANKFURTS 
“LĮNCOLNSHIRE”
BOILED HAM ................................... sv. 25c
“CAMAY” MUILAS ...................... 4 už 25c
“OXYDOL” Maži 9c..........  Dideli pak. 21c
“LAVA” MUILAS .................................. 6c
“P & G” MUILAS Dideli šmotai 4 už 17c
“SILVER DUST” 10 Išpardavimas Abudu už 180
“S. O. S.” SCOURING PADS.....2 pak. 25c

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

Buvo 
sų jaunesnioji karta 
su labai juokinga komedija- 

!farsa “O.S.S., bet kiek nors 
yra pasikeitęs lošėjų sąstatas. 
Lošia: Cycero—Juozas Kuzmic
kas; Marė, jo pati — Ona Gu
daiti; Stasė, jų duktė — He-

NES PIGIAU

MnWEST02STūRES
PIRK NUO frlltiVVE'

8350 N. Clark St.. 780 Madison St.
4619 Broadway 6320 Cottage G rovė
31.38 Lincoln Av. 4602 Madlson St.
2567 Mlbvaukee Av. 8204 S. Halsted St.
4002 Irvlng Park 3234 Mndlson St.
EVES. TILL 0 — OLOSED SUNDAV

viduj .............................^•| .39
Geresnės negit daugelis 

$1.89 malevų.
EKSTRA VERTYBĖS 

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

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

8 spalvų—skaistus žybėjimas —< 
lengvai nušluostomas, gerai plnn- 
jamas ........ ......... Gal. $1.85
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS—ALFABETO TVARKOJE

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

^aJlena Pužauskaitė; Otto, Sta- 
I sės mylimas, Edwardas Daujo
tas*, Onufras Skubąs, kuiĮis no
ri visą Braziliją 
ledu - 
maras 
Daujotas.

Šiam veikalui 
Juozas Kuzmickas.
yra statomas balandžio 25-tą 
dieną. 6:30 vai. vakare, 18-tos 
'Kolionijos “Surprise Daliuje”,

Antanas
pirklys

atvėsinti su 
Šimkus; ■ Ott-
— Antanas

Įeina: 
Rim- 

Jonas 
Aldo-

režisoriauja
Veikalas

»e

Apart jų programa n 
Onutė Benikaitė, Estelle 
kus, Estelle S-kudas, 
Rukštela, L. Stuporaitė,
na Cukoraite, Julė Sakalaitė- 
Barauskaitė.

Prie šių dar bu*s duetas, ku
ris jau yra žavėjęs musų pub-

jums sutaupyti laiką ir pinigų 
darant Pavasarini supirkimą

66 E. Van Buren

Tęsias nuo pietų iki vidurnakčio 
25c iki 2 v. p. p. '

S

Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausiu 
Šios rųfties krautuvę Chicagoj, par- 
duodančii} tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

w o

F-<

C

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

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

Taipgi perkraųistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8989.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

TAVERNOS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetėntiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
rvdymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie. Avenue 

Tel. Lavndale 5727.

Tel. Englewood 10022
H0F-BRAU HOUSE

MUZIKA . . . ŠOKIAI
Ed. J. Rausch Geo. Stedth

6114 SO. HALSTED STREET 
Chicago. III.

Humboldt Park Lietuvių Politiškas Kliubas
— RENGIA —

BALIU
Sekmadieny, Balandžio 18 d., 1937 
AMERICAN LEGION SVETAINĖJE 

3947 West North Avenue

3-čia ir Paskutine Savaitė 
PASKUTINĖS 7 DIENAS 

Sovietų Rusijos vėliausios sensa
cijos.

“Didesnis Prižadas”
Rusų kalba—Angliškos antraštės 
Pasaka Imigranto gyvenimo nau
joj Autonominėj Respublikoj — 

su Tamarina ir Zuskiny.

ei jos.

Iš

w e

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 25c

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai. 

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555 

1 1

M
0

H

£

PIGIAU REGULIARES KAINOS
Čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—Jus galit gau
ti TIKROS išdirbystčs, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

į-UŽ DYKĄ PRISTATYMAS Į
Sherwin Willlams trim Varnių 
$2.25 vertčs, Musų 
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1937 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

• RĘSTA UR ANT AI
S
u

__________ G 950
galionų Trim
Galionas ........... -
vertas visur žinoma Fiat ir
Paint. Musų $£.50
vertčs Fiat 
Paint _______ ___

w

c

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
f Chicago Lietuviu Draugijos nariai)

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Salų taras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kajpo 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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton 
Heileman’s Old Style Lager Alus 

CONGRESS INN 
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

CANAL 1133.
639 West 18th Street 

CHICAGO. DLL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Petę 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 Arenu®



)

Ražo NORA
MOTERIS IEŠKO NAMŲ DAR

BO. Patyrusi. Yards 1790.

Personai 
Asmenų Ieško

Help Wanted—Malė 
■Darbininkų Reikia

PenktaHknis, -&įl. ld, 1937

MUZIKOS ŽINIOS

“Mes mylime muziką del tos palaidotos vilties, 
tų paslėptų atsiminimų ir tų jautrių jaus
mų, kuriuos ji išsaukia savo palietimu...”

kurių jau nėra

Mikas‘Petrauskas.......
Taip, šiandien mes ir vėl aiti- 

dengėm 'tų brangių atsiminimų 
skrynutės viršelį, :kurioje taip 
dabotingai turime sudėję atsi
minimus mums mylimų ir bran
gių ^žmonių
musų tarpe, šiomis dienomis 
netekome Miko Petrausko.’ Ne
tekome to idealisto, kuris taip 
nesaumylingai' dirbo, kad pada
ryti imusų gyvenimą gražesniu.

Mikas Petrauskas atvažiavo 
Amerikon lygiai trisdešimt me
tų -atgal. Vos spėjęs įžengti 
musų namuosna’, jis pajiegė pa
liesti švelniausius musų jaus
mus. Jis uždegė kiekvienam 
kampelyje, kur tik radosi lie
tuvių būrelis, tą liepsnelę, kuri 
švietė ir rodė kelią musų sielos 
aukštesnėms kelionėms. Per

tris dekadas tie spindulėliai vis 
skaisčiau švietė, vis plėtojosi, 
pasidarė svarbi dalis ir dabino 
musų gyvenimą.

Turėjus-garbės ir malonumo 
pažinti Miką Petrauską nuo pat 
jo pirmo atvažiavimo Ameri
kon, nemažai dalyvavus jo dar
buotėj, kaip rytuose taip ir čio- 
nais, ir giliai įvertindama jo pa
sišventimą. ir darbus musų nau
dai, turiu brangių, atsiminimų 
darželį, iš kurio niekas, niekas 
negali prašalinti...

šioj valandoj, esu tikra, visi 
dailės mylėtojai 4r ’jos rėmėjai 
bendrai su manim liūdi netekę 
muzikos kūrėjo, kultūros sklei
dėjo dr draugo.

Savo amžinai atminčiai jis 
paliko* dideli kulturinį turtą, ku
rį mes nepajėgėm pilnai įver
tinti, bet kurio svarba augs su 
metais ir niekuomet nemirs.

getbimo koncertą, 
kviečiama dalyvauti v: 
nos Organizacijos ir ati 
tįstai, pildant išimtinai 
ko kurinius. Negaliu sau įsivaiz
duoti, kad atsirastų bent vienas 
širdyje tikras menininkas, ku
ris neįvertintų Miko Petrausko 
darbų ir mielai neprisidėtų prie 
šio jo atminties • pagerbimo.

Koncertas įvyks 12 
žės, 1937 m. Chicagos 
Auditorium,

kuriamę 
isos dai- 
skiri ar- 
Petraus-

d. gegu-
> Lietuvių'

“Halka” Berlyne
y

S. Moniūškos parašyta opera 
“Halka” ir žinoma kaipo Len-

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ 

NORTH AVENUE
BATUS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Ghicagoje. 
Atdara kasdien dėl motelų ir vyrų 
2039-41 WEST NORTH AVĖ. 

Prie Milwaukee ir Daven Avė. ‘-L”, 
Telefonas Humboldt 7276 į

Avė. “L”

f

b

DUODAM Miko Petrausko atmin
ties .pagerbimo 
koncertas.

kijos nacijonalė opera, neseniai 
turėjo savo pirmą perstatymui 
Valstybės 'Operoj Berlyne, su 
Johannes Schiller kaipo vedėju. 

(Bus daugiau)

“Naujienų” Piknikas 
CALUMET GROVE 

'GEGUŽĖS 23 DIENA,

• COAL
ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP .................  ,$6.00 (TON;
MINE RUN STAMBIOS '•

................................. $5;75 TON. 
$6,00 TON. 
$6.00 TON. 
$4.75 TON;

A

ANGLYS!

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

PRISTATYMAS MJĖSTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

ĮcLASSIFIEDADS ĮI CLASSIFIED ADS.
■<!. .III—~ ....................................... ..*—

Situatioh Wanted
Darbo Ieško

ESU NAŠLĖ 41 metų, savininke 
100 akerių geros farmos be skolų. 
Norėčiau /Surasti apsivedimui vyrą, 
kurs sutiktų dirbti farmą ir butima-j 
no draugu, tarp -40—45 metų am
žiaus, našlį be vaikų ar t pavienį, nuo’ 
5 pėdų 10 colių iki 6.pėdų aukštumo; 
Sveiką ir negirtuoklį, turintį šiek 
tieki ir savų - pinigų. 'Rašykite adresu 
1739 So. Halsted St., Box 601.

PAIEŠKAU JUOZAPO SAVICKO, 
paėjo iš ‘Lygumų -parapijos, Šiaulių 
apskričio. įPrašau, kad. jisai, arba 
kas žino apie jį, atsišaukti.

ANNA SAVICKAS, 
4429 So. Harlem Avė.

'Benvyn, III.

Farms for Sale
' Ūkiai Pardavimui t

REIKALINGI patyrę vyrai scrap 
iron kieme. SOUTH -SIDE PAPER 
STOGK. CO.. 5833 So. Throop St.

•REIKALINGAS VYRAS dirbti už 
baro, o-taipgi šį tą-virti. Kambarys, 
valgis ir alga. ,J; ERINGIS.

•' 5746 West »65th Street. .

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Ghicagoje ir apielin k < 
lengvais išmokėjimais 
nupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.

Išmokam

dėt 
ir

Chicagoj, toj didžiausioj lie
tuvių‘kolonijoj, kur mikas Pet
rauskai gyveno ir dirbo per ke
lis metus, ir'kur jis turi pali
kęs tiek daug savo darbo rezul
tatų, ypatingai Birutės Chorą, 
jo artimų draugų būrelis nu
tarė surengti jo atminties pa-

Tek -Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, 2 jei Apagei- 
daujama.

BRIDGEPORT ROOSTNG C& 
3216 So. Halsted Street

Eurniture & l'ixturės
* Raliandai-Itaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis -kainomis *— 4PHeina« 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai   .. ...... r$15—$2V—»$25
$150 Amer. -Orient .kadrai ;$30-4$35
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ..........   $175
Atdara vėk. iki 9—-Nedėlioi iki 5 v. v, 

RAPP STORAGE FURNITURE 
:6746 *So. Ashland <Ave.

/REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus j dirbti už dženitorių. Katras 
žmogus neturi darbo, tai čia tokiam 
žmogui gera viėta. 'Valgis, guolis ir 
maža mokestis. Visas darbas viduj.

M. SINKUS, <
1447 So. ‘Hamlin Avė. iš Užpakalio.

Ulių* iii r liiif,rflliiti l

Help vvanted—Temato
Darbininkių reikia

■... v " 1

Siunčiam Gėles< 
Telegramų 4 " 

' Visas Pasaulio 1 
-Dalis.

KVIETKININKAS
•Gėlės 'Vestuvėms, ■Balikietains 

‘ir iPagrabams
3316 Šo,. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
*

: LOVEIKISt

t

FORNIŠIAI — PARDAVIMUI; 
nebrangiai; < šaukite ' vakarais ir sek
madieniais. -4501 Malden Apt. (JI.

FARM A PARDAVIMUI.
» Lietuvių -.‘kolonija-—šešios -dešimtys 

akerių — keturios dešimtys >akerių 
nuvalyta; upelis per keturias dešim
tis — trobėsiai, jaunų arklių jauk
tas, farmų '-mašinos, šešios karvės, 
jauni gyvuliai, vištos; trys šimtai 
yardų valstijos pradinė mokykla— 
aštuonios mylios nuo Rhinelander 
prie pašto vieškelio; viskas $3,000; 
už -cash mažiau. Pašaukite Este* 
brook 2786.

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

f

Urba sFlower Slioppe 
Gėlės Mylintiems—-V estuvems— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

GHICKEN FARM *FOR SALE OR 
iR ‘E N T ?

45 mylios nuo.Chicagos arti “bea- 
ches” prie Michigan City. Moder
niškas namas 5 kambariai ir gara-i 
džius; vanduo, vana ir toilet na
muose. Vištinyčios dėl 1000 vištų. 
Žemės 5, 10 ir iki 80 akerių —pa
gal pirkėjo norą. Parsiduoda su 
mažu įinokėjimu; arba išrend«;vo
šiu už $25.00 mėnesiui.

<Tėlefonas CALUMET 7358 
Adresuoki!: Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III. Box No. 
602.

REIKALINGOS MOTERYS paty
rusios popierų skirstymui. Atsišau-1 
kitę, AJAX WASTE PAPER CO,,» 

2626 West Taylor Street

•MERGINA; NAMŲ DARBUI; 
riėra Skalbimo; nėra virimo; savas 
kambarys; maža ' šeimyna, 2818 War- 
ren Blvd., -Kedzie -4456.

Miscėllaneous
Įvairus_____

MERGINA; 20—35; abelnas na
mų darbas; nėra skalbimo; nėra 
virimo; kūdikis; savas kambarys; 
$6 iki $7; Lincoln 9576.

JUODŽEMIS, .-yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humuš” — 
'25c už bušėlį, 5 bušeliai — $1, \ge- 
ra <kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir -kvįet- 
kynų. Prištatom tik South . gidėj. 
CHARLES. GAVCUS, J6LOO S. ĮStetę 
Street. Tel. Wentworth 7942. ' 1

MERGINA; abelnam namų dar
bui; du vaikai; savas kambarys; ge
ras namas; Telefonas University 
3463.

Real Estate For Sale
PARDAVIMUI 2 FLATŲ mari

nis namas karštu -vandeniu apšil
domas.

C. ROCKEEMANN,
8034 So. Union Avė. 2-ros lubos

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS. 

'Kiekvieno ’asme ris "pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.0(Ų 
per Federal -Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO :
DAUKANTO ; 

-FEDERAL SAVINGS. AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic *8841 
Didelis pasirinkimas visokios 
-- ;—pušies ' gėrimų. - 7- -

Kas ateis su šiuo - apgarsinimu, 
nusipirks wholesaie kainomis.

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

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

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

JUOZAPAS (GĖRIK AS
‘Persiskyrė su šiuo pasauliu ;; 

balandžio 14 d., 2:30 vai. į po J 
pietų, 1937 m., sulaukęs 48 m. 
amž., gimęs Šiaulių apskrity, 

'Papilės mieštėly. '
Paliko dideliame nu 

moterį Pauliną, 2 sūnūs 
pą ir Stanislovą,

liūdime 
Juoza-

2 marčias, 
Nancy ir Ruby, gimines ir pa
žįstamus, o Lietuvoje motiną, 
brolius ir seseris.’

Kūnas pašarvotas 660 West 
14th Street.

Lajdotuvės įvyks Rubato j, 
balWflži()( 16-tą> -1937,
9:30 vai. ryto. Iš namų bus 
ntilydėtas į Tautiškas kapines.

GėrikoVisi A. A. Juozapo 
giminės, draugai ir pažįstami 
isat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Nuteikti 
jam paškutinį patarnavimą įr
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
■Moteris, Simai, Motina, Bro

liai. Seserys ir f Giminės.

•PRANAS ŽEMAITIS
Persiskyrė su šiuo pašau 

16 dieną balandžio mėn. 1935 
m., sulaukęs 44 metų, amžiaus, 

. tapo palaidotas bal. '20, Tau- ’ 
tiškose kapinėse, / gimęs Suval- « 
kų rėd., ŠakiUį ap., Gelgaudiškio *

. parap. -T •' .. . .
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą motelį "Ona po tėvais 
Burusaitė, dilkterį Genovaitę, 
sūnų Vytautąį . .

Jau 2 iriąja fpraėjo kaip mes 
'Tavęs nėtekJm^ brangus ;vyre

;iėV^.?^T^iaul^Š ir ' hurikUs^ 
ifhetai, tog Tavq7|meiles ir glo
bos. •Męs k'a&dięą? kas valandą j 
Tave iriinime ir'^ė^kiame — 
Nei pavasario, -'nėi gėlės bei 
paukštukų čiulbėjimas mus ne- 
belinksmina Mes Tave Mu
sų brangusi s ■ Wrė ir tėvelį nie
kuomet neužmiršime. Tu pas

■ mus jau nebesugrįši, bet mes j, 
ankščiau ar ^vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ^ateinant!

! Nuliudę lieka. a ’
Moteris, ‘duktė ir sūnūs. v

*

J 
>

Patarnauja laid. dir. J. 
džius, Tel. Ganai 6174

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo suciririkimas 

balandžio 15 d. 8 vai. vakaro Almira Simons sVet., 
*N. Hancock st. —Valdybai.

Dr-stės Garsus Vardas įdėt, ir Lietuvaičių ant Town of

įvyks
1640

Lake 
susirinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 18 d., 2 vai. po 
pietų Antano F. Czesnos svet., 4501 So. Paulina št.

Cicero Lietuvių ‘Kdlturos Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyksta šiandie vakare, kaip 7:30, Liuosybės svetainėje. 
Bus,geras programas, kalbės dr. A. Montvidas^ bus ir dau
giau programinių pamarginimų. Gh-gos Liet. Draugijos 
nariai galės čia užsimokėti mėnesines duokles. Yra daug 
kitų reikalų apsvarstymui. —J. Cinikas, sekr.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Wardo laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienį, balandžio 
18 d. 1 vai. popiet Hollywood svet., 2417 W. 43 St.

Paul J. Petraitis, rast.

P A R E N GIM AI
i.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašaipinio Klubo balius 
ir šokiai -jvyks balandžio 17 d. McEnery Hali, 4039 West 
Madison St. šokiai prasidės 7:30 p. m. Programą išpildys 
Naujos Gadynės dainininkai, šokiams gros Stephens Re-' 
velers orkestrą ir taipgi kalbės p. Pruseika. Kviečia visus 

Komitetas.
Humboldt Park Lietuvių Politiškas Kliubas rengia balių sek

madieny, balandžio 18 d., American Legion svetainėje, 
3947 W. North Avė. Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga' 25c.

MOTERS REIKALINGOS skudu
rams skirstyti. Patyrusios tiktai. 
Kreipkitės Fr^rfield Iron and Metai 
Company, 1140 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI NAMAS su. gro- 
serio 'bizniu, arba be biznio, arba 
mainysiu ant pagyvenimui namo.

4522 Šo. Honore Street.

PRANAS JURĖNAS
i Persiskyrė su šiuo ; pasauliu 

balandžio 15-tą d.,16-tą valan
dą ryto, 1937 m., sulaukęs ’48 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 27 metus..
Paliko dideliame nubudime 

seserį Oną ir švogerĮ Mykolą 
Švagždžius, anūką Viktorą, o 
Lietuvoj švogerį Kazimierą 
Tamašiuną ir 3 anūkus ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Liet. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 19-tą dieną 
vai. po pietų iš koplyčioj į 
Lietuvių Tautiškas kalines.

Viši A. A. Prano Jurėno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam 

' Sesuo, švogeriai, Anūkai ‘ 
ir .Giminės.

1-mą

DOMICĖLĖ DAUKŠIENĖ 
po teVais Butkaite. 

v • i ,

; Persiskyrė *šu šiuo pasauliu 
' balandžio dv, 1 valandą ry
to, ‘1937 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus ‘Telšių -apiskr., 
Tvėrių parap., Tribitkos ^k-me.

-Amerikoj išgyveno -15 mėtų 
'Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Petrą, 2 dukteris Bernice 
Gruzinski, >žentą Albert, Stella 
Gruzinski, žentą AValter, 3 
anūkus, pusbrolį Antaną Gu
dauską, 'ii* šeimyną, švogerį 
'Pranciškų įDaukšą ir ' šeimyną 
ir gimines. O Lietuvoj 2 duk
teris, 'Marijoną ir Oną, Vie
ną seserį, brolį ir -gimines.

Kūnas pašarvotas 3625 Par- 
nell Avė. ?.Laidotuvės įvyks 
šeštad.. balandžio 17 d., 10 v. ; 
ryte, iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos, už 
velionės siėįą,, p iš ten bus nu
lydėta į šv.; Kazimiero kapines.I,

Visi A. A. Domicėlės Dauk
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai ’ kvie- 

M čjami dalyvauti laidotuvėse ir 
Iri suteikti jai .^paskutinį patar
ki naimą ir ^Atsisveikinimą.
[■I Nuliūdę liekame,

KAZIMIERAS GALIMSKIS
Persiskyrė -Su šiuo pasauliu 

balandžio 13 dieną, 9:55 vai. < 
vakaro, 1937 m., sulaukęs 53 į 
m. amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parapijoj, 
Muilevos kaime.

Amerikoj 'išgyveno 30 metų ~
Paliko dideliame nuliudime į 

moterį Stepaniją, i po tėvais ;;
‘Vaikaitę, 2 dukteris Kristiną ir | 

, Valeriją,^upų. Leoną,. seserį ir 
ŠYPgėrį Petronėlę ir Domini- £ 
ką Antanavičius ir šeimyną ir f 
gimines, o Lietuvoj — seserį £ 
Ona Rickienę ir šeimyną ir » 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos^, 
koplyčioje, 3319 Lituariica -Av.

Laidotuvės ; įvyks šeštadienį, • 
bal. 117 dieną, 9 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. .Jurgio parapi- v 
jos bažnyčią, (kurioje atsibus ? 
gedulingos pamaldos už vėlio- K 
nio sielą, o iš: ten bus nulydė- > 
tas i -<Šv. 'Kazimiero kūnines. J

Visi A. A. lKazimiero' Galim-1 
skio giminės, draugai ir ipažįs- 
tami nuoširdžiai vesat 'kviečia- $ 
mi dalyvauti laidotuvėse ’ir su- s 
teikti t jam ' paskutinį i patarna- 
vimą ir 'atsisveikinimą. ..

Niiliudę liekame, J:
Moteris, i Dukterys, Sūnūs ir ; 
kiti ‘Giminės. i

Patarnauja laid. dir. S. ’P. Ma- į 
žeika, Tel. Yards 1138. I

JAUNA MOTERIS; patikėtina; 
prižiūrėti kūdikį; namų darbas; 
$5.00; geras namas; šeimininkai 
dirba. Gillis, 8040 Harvard Avė.
-e... __________... 

.Business Cha neės
Pardavimui Bizniai

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, -FARMAS, LOTUS, 
Morgicius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas 

■C. P. SUROMSKIS and CO.’' 
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grovehill 0806.
PARSIDUODA tavern geroj apie- 

linkėj. Biznis išdirbtas gerai. Prie
žastis vienai moteriai perdaug dar
bo. 5949 So. Kedzie Avė. /i

PARDAVIMUI BUČERNĖTr gro-j 
šerne, seniai išdirbta, visokių tautų 
apgyventa, nėra arti kompeticijosš 
Dėl labai svarbios priežasties pri-’ 
verstas parduoti už pirmą pasiuiy-į 
mą. 246 So. 18th Avė., Mayvvood/illš

PARDAVIMUI -NEBRANGIAI, 5 
kambarių -Bungalovv, modemiškas; 
2 karų garaž s; 2 blokai nuo mo
kyklos. 1308—33rd -Avenue. /;
- f y j • Melrose -Park 3733. 7'

PARSIDUODA -TAVERN labai pi-į.... ...... ... ........ (giai. Priežastis — 2 bizniai. 
J12217 So. 'Halsted St.

Pullman 2448.

PARSIDUODA KIUAUCIV 
SDIRBTUVfi.

PARDUOSIU ir atskirais ___ ,
tais - šėpas, mašinas, stalus ir 1 tt. 
Renda <$25XX); 4 kambariai, <Storas. 
Pardavimo > priežastis—-liga.

702 West 35th Street 
vChicago, III.

BARGENAS, 4543 S. Union Aye., 
arti 46 gatvės. Mano gėfas fUtų 
medinis namas, <5 (r -6 (kambarių. 
Vonios, vandens! tankos, garo -šildy
tuvas, baltos - sihkos, etc. )Reikia spa- 
mAtyti vidus, kad įvertinti. Taipgi 
garažas. Kaina $2,700. 1 Lengvi# kaip 
renda, išmokėjimai. Matykite -arba 
telėfonuokite ^savininkui -H. /MtL- 
LER, 5107 So. I Halsted >St. >Phone 
Yards -'0547.

žino-i
PARSIDUODA ‘'DUFLETIS” pen

kių kambarių -marinis mamas, aant 
kampo 4601 So. sFairfiėld Avė. -su 
dviejų autų garažu. Kreipkitės <po 
penkių vakare ant i pirmo -aukšto.

a*

TAVERNA ir PIKNIKAMS SOD
NAS rendai ar pardavimui —įprię 
5477 Archer avė., Summitt. 'Kreip
kitės 48 N. iEdgewood, ‘La Gtange, 
III. Tel. La Grange‘6318.

MŪRINIS, -ŠEŠIŲ 'PLATŲ, ^ty
mas, Englewood apiėliriktj, ’ tinka
mas fornišiavimui. -Kaina <$14,000. 
Ne mainais. Telefonas H. AVent- 
worth -6402. .

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

TIKRI 'BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x1'25 ’Mar- 

quettc Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MIGKEVIGE "and’GO. 
681<j So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

>| Vyras, Dukterys, žentai, Anu- 
>■ “kai, Pusbroliai ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. A. M. 
! Phillips, Tel. Blvd. 4130.

įl ^Patarnauja laid. dir. S. P. Ma- 
1 žeika, Tel. Yards 1138.

.......... ___________ ______-____ ________ ■_____ __

Tamstos ir Taįnštų Draugai Esate Nuoširdžiai 
ečiami Atsilankyti į
AND OPENING

Kvi
G Ii

HAITY HORN TAVERN
. 3106

■ ■■ **.

South Halsted Street
Šeštadienį ir 'Sekmadienį,

Balandžio-April 17 ir 18,1937
M iizik a—-Suki ai-*-Fe Teslunents Mrs. N. ’ 'Shurnas, Sau.

STANISLOVAS DERMONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 14 d., 6 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Airiogalos .parap., 'Kau
no apskrity.

Amerikoj 'išgyveno 37 metus 
Paliko didėliame nubudime

moterj Bertą, -sūnų Stanislovą, 
dukterį ;Bronislava, seserį An-1 
taniną, švogėrį Antaną ‘Miklo- 
sius, ir Nellie ir švogerį Niko-1 
demą Balsevičius - ir jų ; šėiiny- 8 
ną, pusseserę iMikuekienę iri 
kitus gimines, o taipgi daugi 
giminių Lietuvoj.

Vėlionis .priklausė <prie 'Ghi-1- 
cagos Liet. Draugijos.

Kūnas . pašarvotas 722 West £ 
Cermak Road, namų - telefonas p 
Canal 1045. Laidotuvės įvyks Į? 
balandžio 17 dieną, 8 vai. ryto $ 
iš namų į Dievo Apveizdos (S 
parapijos • bažnyčią, ^kurioje - at- ® 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten busį nu- r 
lydėtas į šv. Kazimiero kkapi- g 
nes.

Visi A. A. Stanislovo -Der-; 
monto ^giminės, draugai ir pa- 
žįstam! esat nuoširdžiai ?kvie-'s 
Čiami dalyvauti laidotuvėse irjp 
suteikti jam paskutinį patar- į] 
navimą »ir atsisveikinimą.
' ■ : ’ S

?

Nubudę 'liekame, L
Moteris, Sūnūs, ^Duktė, Sesuo, 

švogeriai ir -Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. M.
Skudas, Tel. Monroe 3377. *I

Pirkite savo aptolinkčs 
krautuvėse

PARSIDUODA VAISTINĖ (drug- 
store) 3 metų lease—vieta randasi 
viešbutyje. Žema nuoma. Svarbi 
priežastis pardavimui. Rašykit Box 
603, Naujienos.

IPARDAVIMUI dviejų augŠčių mui 
rinis trobėsis su Taverna ir Valgy
kla, 'biznio rgatvėj. Dėl mirties šei
mynoj /paaukuojama. ' 

laukit "Seeley 9224.
■ ■ ......................  ......... . • .. _j

REIKALINGOS VEITERKOS su 
►patyrimu ar be patyrimo. Geras^no-, 
kestis. ''5141Hz 'W. Cermak -Road.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, ■ lotus, * biznius ir farmas; • inMu- 
rinatne namus, ^rakandus Ur auto
mobilius. Taipgi turime daug ^gerų 
namų^ pardavimui <arba mainymui ,už 
gerus' bargenus; /greitas ir teisingas 
patarnavimas. * Reikalui vtjriėjus ^krei
pkitės y

4631 SO. AST^AND MVE.
Ofisas 2-ros lubos su ‘GriSh

/PARDAVIMUI 2 iBUČERNĖS: 
5226 So. Ashland Avė. 3232 SouUi 
Morgan 'St. ir <4 Dayton vogos.

1734 West 47th -Street.

/PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Saldainių ^Krautuvė su namu arba 
be namo, arba mainysiu į namą a^ 
biznį. 4412 So. California Avė. 1 j

MODERNIŠKAS TAVERNAS naul 
jai įrengtas su visais patogumai^ 
gyvenimui; -garu apšildomas; 2 ka
rų garažas. Renda labai pigi. Ieš
kantys šitokio biznio lietuviai ma
tykite 'trumpu laiku. Svarbi par-' 
■davimo priežastis. Parduosiu pigiai.

2436 W. 47th , St., Chicago, Iii. ,
Vartoti < Automobiliai

,1'934 — FORD COACH-geram pa
dėjime. $265.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

'For Rent
GRAŽUS 5 KAMBARIŲ FLATAŠ 

RENDAI — $12.00; reikia i turėti re
komendacijas. 945 W. 18th St.

iRENDOS KILA
Dabar .geras 'laikas 
.pagarsinti savo 
BARGENUS.

-Pa vasary j žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
MSI SKAITO.

*»

PAšAUKITMUSTUOJAU

CANAL <8500
Musų ^apgarsinimų kainos ; 
prieinamos. <Už pakartoji-J 
mus duodame gera nno- 

Joida.
H

i-SMi.
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Trys Vakar Turėjo 
Mirti Elektros Kėdėj

(žiūrėk paveikslų puslapį)
, Trys chicagiečiai žmogžu

džiai vakar naktį turėjo mirti 
Cook kalėjimo elektros kėdėje. 
Jie yra Joseph Schuster, Frank 
V/nyte ir Stanley Murawski. 
Bausmių įvykinimą tegalėjo su
stabdyti gubernatorius. Šių ži
nią rašant jis nebuvo davęs ži
nios ar bausmes dovanos ar ne.

Iš Melrose Parko lie
tuvių gyveninio

Lietuviai ruošiasi Melrose Par
ko Tarybos rinkimams

MELROSE PARK. r- Balan
džio 20 d. įvyks musų miesto 
viršininkų rinkimai. Kadangi 
varosi dvi viena' kitai priešingos 
partijos tai ir piliečiuose suke
lia didesnį ūpą balsuoti. Lietu
viai irgi nesnaudžia: visi ruo
šiasi rinkimams ir žada remti 
senąją partiją, kurioje yra Joe 
Darg kandidatu j Miesto Tary
bą.

Atrodo, kad šie rinkimai bus 
daug įdomesni.

----------- į 
SLA 135 k p. susirinkimas; da
lyvaus Amerikos Lietuvių Kon

greso bankiete gegužės 2 d.
Praeitą sekmadienį, bal. 11 d. 

įvyko SLA 125 kuopos susirin
kimas. šį kartą, narių dalyvavo 

neskaitlingai. Buvo keletas laiš
kų, kurie priimti.

Perskaičius Amerikos Lietu
vių Kongreso atsišaukimą, nu
tarta dalyvauti jo bankiete, ku
ris įvyks gegužės 2 d. ir įgalio
ti F. Rajūną, kad jis pareika
lautų pagal savo nuožiūrą rei
kiamą bilietų skaičių. Kuopa pa
žadėjo bilietus apmokėti.

Gaila, kad musų veikėjai ne
galės pasiliuosuoti nuo kasdie
ninio savo darbo. Mat, pas mus 
dirbama ir sekmadieniais.

—Pilietis.

Iškilmingos Juozo 
Dargio laidotuvės

Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis; dalyvavo daug žmonių

CICERO. — šeštadienį, ba
landžio 10 d. su bažnytinėmis 
apeigomis buvo palaidotas Juo
zas Dargis.

Velionis buvo kilęs iš Tene
nių parapijos, Tauragės apskri
čio. Nevedęs, ramaus budo ir 
paprasto darbo vyras. Jis įver
tino ir draugijinį gyvenimą. 
Paliko pusbrolį, dėdę, tetą Chi- 
cagoje, o Lietuvoje motinėlę ir 
tikrą brolį.

Rytas buvo gražus — saulė
tas. Anksti, dar prieš aštuntą 
valandą, rinkosi skaitlinga mi
nia. Moters ir vaikai, rodos, 
gatves užplus. Draugijos, Lie
tuvos Kareivių Uniformos sky
riaus draugai skubėjo, rinkosi. 
Pasipuošę G karsto nešėjai ir 6 
palydovai jau laukė kada' galės

Ar Vienaip ar Kitaip 
— Bet Slowinskis 

Didelėj Bėdoj 
t .

“StarboarderiuP' nevisuomet 
pyragai

Townoflakietis Juozas Slo- 
winskis didelėj bėdoj. Gyveno 
jis kaip “starboarderis” pas 
vieną Julia Slowinskiėn£ ties 
4718 S. Hermitage avenue. Va
kar Slowinskienė nutempė jį į 
teismą. Ten paaiškėjo, kad 
“starboarderiu” būti nevisuo
met “pyragai”.

Atsistojusi prieš teisėją Slo- 
winskienė pareiškė daug-maž 
štai ką:

“Jei Juozas Slowinskls yra 
mano vyras, tai aš noriu divor- 
so. Jei jis nėra vyras,, tai aš 
noriu užvesti bylą, prieš jį ir 
reikalauti $10,000 už neilšpil- 
dymą prižado mane vesti.

Sumišimas tarp “jaunave
džių” įvyko dėl nežinpjimo ve
dybų procedūros. Išsiėmęs lais- 
nius vedyboms, Slowinskis ma
nė, kad to pakanka. Užmiršo^ 
kad reikia pereiti per vedybų 
ceremoniją pas kunigą ar tai
kos teisėją.

' ' *:------- ,J,,

suteikti jam> savo paskutinį pa
tarnavimą — palydėti jį į am
žinantį. Netrukus pribuvo ir 
Dariaus-Girėno 271 posto legio
nieriai, 2 vėliavas nešini, pilno
je uniformoje ir su šautuvais.

—D.

NAUJIENOS, Chicago, III.

CIO Laimėjo Streiką
Plieno Dirbtuvėje
Wilson & Bennett pasirašė 

sutartį

Sutarties pasirašymu 'vakar 
buvo likviduotas streikas Wil- 
son and Bennett plieno dirbtu
vėje, 5632 S. Menard avenue, 
Clearinge.

Bendrovė pasirašė sutartį su 
CIO unija, Amalgamated Asso- 
eration of Iron Steel and Tin

■ <

Workers of America. Darbi
ninkams buvo pakeltos algos, 
nustatyta minimum alga ir 
darbo savaitė sutrumpinta iki 
40 valandų. '5 U

Dirbtuvėje dirba apie 1400 Fund. Remember dale.
darbininkų. Tarp jų yra didelis for further

NAUJIENŲ PIKNIKAS fl
Gegužės — May

CALUMET GROVE

nuošimtis lietuvių. > Naujienos. —Publix.

Miesto Taryba Pri
ėmė Cigaretų Mo

kesčių Įstatymą

Chicagos miesto taryba pri
ėmė cigaretų mokesčių įstaty
mo projektą, ir pasiuntė jį le- 
gislaturon užtvirtinimui. Mies
tas nori uždėti mokestį (nuo 
vieno cento ar daugiau), kad 
“sukelti pinigų tarnautojų al
gų pakėlimui.”

Reserve This Dale’ 
May Ninth

The Annual Concert and 
Dance. of the L. U. C. will be 
held May 9, at the Lithuanian 
Auditorium. The proceeds are 
for the L. U. C. Scholarship

Watch
particulars ni the

--- ----- --- r"--- - 
Areštavo Gelžkelio

Agentą Už Ap- 
sivogimą

Kansas City, Missouri mies
te buvo suimtas Bernard J. 
Augustine, 35 mėtų Harvey, 
Illinois gyventojas (15817 S. 
Halsted Street). Bedirbdamas 
už traukinių bilietų pardavėją 
Illinois Central stotyje, prie 
63rd street, jis išeikvojo $2,- 
833.39.

Mirė Stanislovas 
Dermontas

18 APYLINKĖ. — Baland- 
žio 14 d., 6:30 ryto, apskričio 
ligoninėje mirė Stanislovas 
Dermontas, kuris gyveno 7221 
W. Cermak Rd.

Velionis buvo senas šios ko- 
lionijos gyventojas ir tavernos 
biznierius. Paliko dideliame nu-

Penktadienis,, bal. 16, 1937
—" * * , i, J, , ............... " ‘

liūdime moterį Bertą, sūnų 
Stanislovą, dukterį Bernice, gi
mines ir draugus Amerikoj ir 
Lietuvoj.

Kaip niekas neturi sutarties 
pasidaręs su sveikata ir mir
timi, — kas gimė, tas turi ir 
mirti, taip ir Stanislovas Der- 
montas, šeštadienio rytą, apie 
aštuntą valandą turės apleisti 
savo namus — savuosius, vos 
pusamžiai/s sulaukęs.

Jis bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

— Senas Petras.

' APDRAUDA '
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
9 nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdatižymo

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

J

Trys Elektros Kėdėn ~ Šundaktariai - “Titanic” Sukaktuvės

TRYS ELEKTROS KĖDĖN — Kaip vakar naktį ar anksti šįryt elektros kėdėje tu
rėjo mirti šie trys Chicagos piktadariai: (iš kairės dešinėn) Joseph Schuster, Stan
ley Murawski ir Frank “Doc” Whyte. Bausmių įvykinimą tegalėjo sustabdyti guber
natorius, bet šią žinią rašant jis nebuvo davęs jokios žinios apie tai ką mano daryti.

Paulina M. H ar dėsiu

r rauk Padereivski F. L. Tenner

ŽMOGŽUDŽIŲ AUKOS — Du policistai, už kurių nužudymą trys piktadariai 
buvo nuteisti elektros kėdėn. Kairėj, poli cistas Arthur Sullivan, kurį nužudė Schūs- 
ter; dešinėj, Town of Lake policistas Michael Toth, kurį nušovė Murawski ir Whyte. 
Visi trys žmogžudžiai buvo paroliuoti kaliniai.

ŠUNDAKTARIAI — Penki šundaktariai, kurie buvo 
suimti Chicagoje ir patraukti atsakomybėn už gydymą 
be leidime ir žmonių apgaudinėjimą visokiais burtais, 
‘.‘stebuklingomis mostimis”, “eleksyrais” etc. Iš viso po
licija suėmė 17. Jie buvo paliuosuoti iki teismo po $1,000 
kaucija. (Kaip veikia šundaktariai vaizdžiai parodo 2 
aktų opera “Meilės Eleksyras”, kurią “Pirmyn” choras 
stato sekmadienį, balandžio 25 d., Goodman Teatre. 
Žiūrėk žinią kitur). . $(((i a-e

ŽUVUS JURŲ MILŽINAS — Balandžio 25, 1912, 
prieš 25 metus, į ledo kalną Įvažiavo ir paskendo did
žiulis ir puošnus laivas “TITANIC”. Paveikslas parodo 
laivą tragingai pasibaigusioj kelionėj.

•PASKUTINIS ŽODIS — Paveikslas paskutinės tele
gramos, kuri buvo gauta nuo “Titanico”. Laivas šaukia
si pagalbos ir sako “Mes greitai skėstam. Keleivius ke
liam į valtis.”

IŠSIGELBĖJO — Dvi valtys keleivių, kurie išsigel- 
bėjo nuo “Titanico”. Išviso išliko gyvų 700, paskendo 
apie 800. "Kaujienų’-Acme Photo




