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Federacija Svarsto Pašalini 
mą Industrinio Unijų

Darbo Federacijos pildomoji taryba laiko 
nepaprastą susirinkimą, apsvarstymui pa

šalinimo industrinių unijų
WASHINGTON, bal. 19. — unijos gali būti pašalintos iš 

jos yra tik 
jų pašaliui- 

nepaprastą 
Federacijos

šiandie susirinko Amerikos 
Darbo Federacijos pildomoji 
taryba nepaprastam posėdžiui 
apsvarstyti padėtį pačioje Fe
deracijoje, kuri nuolatos silp
nėja, taipjau pritaikymą Wag- 
nerio darbo santykių akto ir/ 
vyriausia, nuspręsti ką daryti 
su industrinio organizavimo 
komitetu, prie kurio prisidėjo 
visos industrinės unijos.

Federacijos sekretorius Mor- 
rison davė suprasti, kad tos

Federacija 
nepasižymi

Federacijos. Dabar 
suspenduotos. Bet 
mui tektų šaukti 
Amerikos Darbo 
konvenciją.

Tuo tarpu kai 
eina silpnyn ir
kiek didesniu veiklumu, tai in
dustrinės unijos su kiekviena 
diena; vis labiau stiprėja ir 
kaip numatoma, jos narių 
skaičiumi greitai susilygins su 
pačia Darbo Federacija.
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PAVOJINGAS DA Sukilėliai traukiasi 
atgal Teruel 

sektore
Lojalistai nauju puolimu sie

kias! pašalinti pavojų Valen- 
cijai. Sukilėliai bombarduoja 
ramius miestus.
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konstituci
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General Motors 
korp. gręsia nau

jas streikas

9 žmonės žuvo eks 
plozijoj savo ūkio 

namuose

MADRIDAS, bal. 19.—Smar- 
kiai prispausti sukilėlių kareF 
viai pamaži traukiasi atgal Te- 
rUel sektore, valdžios kariuo
menei pradėjus naikinti iški- 
šulį, kuris visuomet gręsė Va- 
lencijai nuo pat pradžios suki- 
imo.

DETROIT, Mich., bal. 19.— 
General Motors korporacijai 
gręsia naujas darbininkų strei
kas, iš priežasties neįstengimo 
korporacijos sutaikinti streiką 
jos dirbtuvėse Kanadoje.

Korporacija be to yra kal
tinama sulaužiusi sutartį Su 
automobilių darbininkų unija.

Unija tariasi su dar
bo taryba dėl Fordo

WASHINGTON, bal. 19. — 
Homer Martin, automobilių 
darbininkų unijos prezidentas, 
paskelbė, kad unija tarėsi su 
nacionale darbo santykių tary
ba kaip priversti Fordą pildyti 
Wagnerio darbo santykių aktą 
apie kolektyves derybas.

Unija jau turi užtektinai 
įrodymų prieš Fordą dėl per
sekiojimo ir grūmojimo organi
zuotiems darbininkams. Tie 
įrodymai apie Fordo laužymą 
minėto akto bus įteikti darbo 
tarybai.

MUSKEGO, Wis., bal. 19.— 
Baisi eksplozija ištiko John 
Waszak ūkio namuose, kuri į 
šipulius sudraskė jo namą ir 
užmušė devynis žmones 
žmoną Mary, 54 m. ir aštuo
nis jų vaikus, nuo 3 iki 20 me
tų amžiaus.

Išliko gyvas tik tėvas John 
Waszak, kuris tuo laiku buvo 
daržinėj ir jau ruošėsi eiti į 
namą, kada pašigirdb srrtarkus 
trenksmas, urnai 
lo nuo pamatų 
šipulius.

Kaip išrodo iš
nų, visa šeimyna buvo susi
rinkusi seklyčioje. /Tik maža
sis vaikas Raymond Waszak, 
3 metų žaidė 
kad jis ir bus 
jlozijos. Rūsy 
apie 50 svarų 
dinamito, kurį
jo sprogdininlui kelmų. Vaikas 
kaip nors tą dinamitą nety
čiomis uždegė su minėtomis 
baisiomis pasekmėmis.

namas v paki- 
ir subirėjo i

surastų lavo-

rūsy. Spėjama, 
kaltininkas eks-^ 
buvo sukrauta 
pyrotol, pigaus 
Waszak naudo-

—....... ...................r................................... ...
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Vkietijos ambulansty skvadrono nariai nuleidžia 
“sužeistą” kareįvį nuo aukšto kalno viršūnės žemumon, 
laike manevrų Manevrai įvyko Vokietijos Alpėse.

Naujienų-Acme Photo

Gubernatoriai prie
šinasi mažinimui

Ir Franci ja pradeda 
kovoti sėdėjimo 

streikus L .n1'u*'■ '•*4 r.

WASHINGTON, bal. 19. — 
Nors iš visų pusių iš federali
nės valdžios reikalaujama su
mažinti išlaidas, bet kada fe
deralinė valdžia pasiūlė suma
žinti paskirimus valstijoms šel
pimui bedarbių, neį valdžia tu-

PARYŽIUS, bal. 19. — Pre
mieras Leonas Blum pašalino 
gręsusį liaudies fronto skilimo 
pavojų, • pasisakydamas prieš 
išnaujo /prasidedančius sėdėji
mo streikus ’.= ir nutildydamas 
socialistų partijos kairiojo

ri didelių išlaidų dėlei buvusio' sparno reikalavimą pradėti 
Ohio ir Mississippi upių pot- teikti tiesioginę paramą i lspa- 
vynio, tai 46 valstijų guber- nijos valdžiai.

DUBLINAS, bal. 12 
dovaujama prezidento 
lera Airija žingsnis į>o žings
nio eina prie pilnos nepriklau
somybes nuo Anglijos.

Sekamas žingsnis 
ruošimas naujos Air 
stitucijos, kurioj bus 
ta general gubernator 
po Anglijos atstovo, 
vieton to bite paskirt 
litinis” Airijos prezid

Airija taipjau bando vesti 
savystovią užsienio p 
net v daryti tarptautin 
tis, taipjau skirti sa 
matinius atstovus ir

CIO REMS KANA 
DOS STREIKIE- 

RIUS

bal.

bus pa
jos kon- 
panaikin- 

• aus, kai- 
vieta ir 

is “nepo- 
entas.

olitiką ir 
i es sutar- 
vo diplo- 
konsulus.

Nužudė smeiki 
ninkę

9. — Sa-NEW YORK, bal. 1 
vo studijoj Times Sąhare trio- 
bėsy rasta nužudyta 
gabi smuikininkė Tar 
va, 24 m. Ji buvo užmušta kū
ju ir kūnas buvo paslėptas po 
užlaidomis.

graži ir 
ia Leelo-

Kanados streikieriai gaus pil 
ną pagelbą iš Amerikos in 
dustrinių unijų ir įtarias 
ilgam streikui.

OSHAWA, Ont., bal. 19. - 
Kad išlaikyti Kanados i 
Jungt. Valstijų darbininkų vie 
nybę, industrinio organizavi 
mo komitetas prižadėjo pilni 
finansinę paramą streikuojan 
tiems Kanados darbininkam 
General Motors of Canad 
dirbtuvėse.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

e

Vokietijai nebeuž
tenka maisto ir gal 

praplės importą
BERLYNAS, bal. 19. — Vo

kietijos nacių vadai sutarė pa
grindiniai pakeisti savo ketu
rių metų planą padaryti Vo
kietiją nepriklausomą nuo už
sienio žaliavų ir gal 
tas žaliavas importūpti 
sienio.

pradės
iš už-

GEGUŽĖS

Vakar Muenchene 
reichsbanko prezidentas Hjal- 
mar Schacht, kuris prisipažino, 
kad Vokietija negali užtekti
nai pati pasigaminti maisto ir 
turi jį importuotis iš kitų ša
lių. Tas pats yra ir su kitomis 
žaliavomis. Iš jo kalbos buvo 
galima suprasti, kad Vokieti
ja- ruošiasi prie padidinimo už
sienio prekybos.

Be to naciai 
<ti savo partiją ir 
dės priėminėti 
kurie jau yra 
kimu nacių

CALUMET
GROVE

natoriai pareiškė griežtą pasi
priešinimą sumažinti pašelpų 
programo. Jie nesipriešintų su
mažinimui pašelpų patiems be
darbiams, bet jie bijosi, kad 
federalinei valdžiaį sumažinus 
paskirimus, pačionis valstijoms 
teks prisidėti su didesnėmis 
sumomis prie šelpimo bedar
bių.

bet jie bijosi, kad

Chinija vienijasi 
naujai kovai 
prieš Japoniją

CANTON, bal. 19. — Chini
ja, kuri ikišiol buvo susiskald
žiusi ir pasidalinuik, dabar pra

kalbėjo vienytis prieš bendrą prie- 
—- - šą — Japonija, su kuria ka

ras darosi neišvengtinas dėlei 
Japonijos grobikiškų užmačių 
Chinijoje.

Suvienyta Chiųija sudarys 
naują apsigynimo tarybą, ku
rioj bus atstovaujama 
Chinija. Tarybos pirmininku ii

shek

visa 
ir

pradės stipriu- 
ir išnaujo pra- 
naujus narius 

pasižymėję vei-

CHICAGO. — 
kai nutroško nuo 
jų Camegie-Illinois 
pajėgos dirbtuvėj 
89th St. Juos 
gyvus atėję juos 
darbininkai.

Du! darbinin- 
nuodingų du- 
s Steel Corp. 
prie 3426 Ė. 

do jau nebe
is pavaduoti

GALESBURG, 
— Jau trečią ss 
streikas Gross Ov 
vėj. Streikuoja a 
bininkų

ivaitę tęsiasi 
eralls. dirbtu’* 
pi e 300 dar- 

daugiausia 
Greitos taikos nesitikima 
dirbtuvės savininkai 
parodė jokio noro 
Streikieriai reikalauja pripaži
nimo unijos, ir 40 vai. darbo 
savaitės.

moterų, 
nes 

dar ne- 
taikintis.

Socialistai ir Generalinė Dar
bo Konfederacija parėmė 
Blum nusistatymą prieš sėdė
jimo streiką Paryžiaus teatrų 
darbininkų. Streikas, nebere- 
miamas unijos, baigia visai su
smukti.

Hitleris pritariąs 
pasaulio ekonomi
nei konferencijai

' I ' ■ ■ , . ”

BERLYNAS, bal. 19. — Hit
leris yra pasiruošęs dalyvaut 
pasaulio ekonominėje konfe
rencijoje, jei ją sušauktų pre
zidentas Ropseveltas, ar kitas 
-tolygaus autoriteto asmuo. Tą 
paskelbė Anglijos darbiečių va
das George Laųsbury po kon
ferencijos su Hitleriu.

EAST 'ST. LOUIS, III.
19. — American Steel 
ries, kuriose 
bininkų čia ir 
pripažino

19. — American Steel Found- 
ries, kuriose dirba 2,600 dar
bininkų čia ir Granite City 
pripažino CIO industrinę uni
ją ir rytoj pradės su unija de
rybas.

Einanti į šiaurę per Albar- 
racin kalnus vakarinė kolum- 
na paėmė miestelius Monterde 
ir Bronchales, į vakarus nuo 
Teruel (rytinėj daly centrali- 
nės Ispanijos), o kita valdžios 
kolumna gula sukilėlius iš 
šiaurvakarių. Jos tikslas yra 
pasiekti Teruel-Zaragoza kelią, 
kuriuo sukilėliai gauna maistą 
ir amuniciją.

Mūšiai prie Madrido siekėsi 
daugiausia neleisti sukilėliams 
pristatyti maistą atskirstiems 
mažiausia 3,000 sukilėlių uni
versiteto apielinkėj. Sukilėliai 
visur liko atmušti ir jie ne
įstengė suteikti pagelbos savo 
draugams.

Madridas vėl buvo bombar
duojamas artilerijos, kuri už
mušė kelis >žmones ir kelioliką 
sužeidė.

Madridą/ aplankė trys Ang
lijos parlamento narės ir 'gntf- 

•fcei. kitų .žymių Anglijos- mote
rų. Laike jų vizito Madridas' 
du sykius buvo bombarduoja
mas didžiųjų kanuolių, taip 
kad ir joms teko bėgti nuo su
kilėlių granatų.

Sukilėliai bombardavo 
Andujar.

ANDUJAR, Ispanijoj,
19. — Pereitą penktadienį at
skrido didelis būrys sukilėlių 
lėktuvų ir bombardavo šio ra
maus miesto pilną žmonių tur
gavietę. Miestas gerokai nu
kentėjo nuo bombardavimo,
nes liko sugriauta daug namų 
ir gal daug žmonių žuvo. Bet 
tikrojo žuvusių žmonių skai
čiaus dar nežinoma.

Andujar yra už 30 mylių 
nuo fronto, tad jo bombarda
vimas begalėjo turėti jokios 
strateginės reikšmės. Kaip ma
tyt, sukilėlių tikslas buvo te
rorizuoti civilius gyventojus. 
Tečiaus nors gyventojai ir pra
deda baisėtis puolimų iš oro, 
bet dar labiau už tą pradeda 
neapkęsti “kriminalių fašistų”.
Gen. Franco kviečia sukilėlius 

prie “vienybės”.
SALAMANCA, bal. 19. — 

Geri. Francisco Franco atsi
šaukimas į visus sukilėlius iš
laikyti “vienybę”, skaitomas 
tolygiu paskelbimu savo dik
tatūros Ispanijoje. “Aš prašau 
ir reikalauju vieno dalyko iš 
visų Ispanijos kariautojų—vie
nybės”, pareiškė gen. Franco 
savo kalboj per radio. Bet dar 
neaišku kaip jam pasiseks su
vienyti įvairias su dar įvaires
niais siekiais sukilėlių frakci
jas — fašistus, monarąhistus,

Tuojaus liko įtartas Mischa 
Ross, jos agentas, k 
jos piršosi. Jis liko Areštuotas 
savo buvusios žmono 
se ,Mountaindale, N. 
jis nebuvo per du 
sius metus. Rastas ji 
tis ir' taip girtas, k 
su juo susikalbėti. Tečiaus jis 
tuojaus prisipažino 
smuikininkę po barAio su ja 
dėl -jo nepageidaujam 
šimosi. Bet girdi, 
drožusi jam į veidą.

Smuikininkė 
baigusi garsiąją Julli 
of School ir jau bu^o pasižy
mėjusi kaipo koncert 
kininkė. Bet pastari: 
ji metė menkai 
smuikavimą koncer 
pradėjo smuikuoti gji 
mokomuose naktiniu 
buose, kur jai darbą 
davo Ross.

uris prie

5 namuo-

pastaruo-
3 miegan- 
ad sunku

sumušęs

karlistus ir k

Chicagai ir apięlinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja;

Giedra, biskį vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe 

ratura Chicagoje buvo. 72°.
Saulė teka 5:03 

6:35.

ST. AUGUSTINE, Fla., bal. 
19. — Miami Tribūne redak
torius Jeans, laikraščio advo
katas Miller ir Edward Moore, 
60 m
mušti susidūrus jų automobi
liams. Moore žmona liko gal 
mirtinai sužeista.

iš Cincinnati, liko už

leidžiasi

Tą prižadą padarė CIO oi 
ganizatorius Hugh Thompsor 
kuris kartu pranešė, kad už 
uojautos streikai Jungt. Va] 
stijose šiuo laiku butų laba 
nepatogus darbininkams, \kuri 
ir taip turėjo pergyventi įabi 
ilgus streikus automobilių pn 
monėje. Kanados darbininki 
atsakė, kad jie ir nereikalai 
ja jokių užuojautos streikų.

Thompson prižadėjo, kad v 
si streikieriai ir jų šeimyne 
bus aprūpinti iki kompanij 
sutiks pripažinti uniją.

Tuoj aus streikieriai pidai 
pasiruošimus ilgam stų-eil/ui - 
net iki vidurvasario, jei bi 
reikalas
tetus prižiūrėti sergančius 
reikalingus pagelbos nariu 
atletiniai kontestai streikier 
nąudai.

j ‘ Bandymą susitarti dėl stre 
Į<o baigimo sutrukdė Ontar 
premjeras "‘liberalas” Hepbur 
suardęs streikierių derybas j 
kompanija.

Premieras taipjau paskelb 
kad jis bandysiąs išgelbėti 
Ontario aukso kasyklas, k 
rias industrinės unijos prad 
jo organizuoti. Prasidėjo org 
nizavimas ir nikelio kasyk 
darbininkų ties Sudbury, op 
ruojamų International Niek 
Co.

ir išsirinko kom

0J.aLW;.
i pirmoji

Leelova buvo
ird Music

inė smili
oj u laiku 

apmokamą 
;uose ir 
eriau ap- 

ipse kliu- 
parupin-

Paskyrė ketinius 
pasiuntinius

WASHINGTON, ba 
Prezidentas Roosevel 
die ipaskyrė dar 
Jungt. Valstijų dip 
atstovus Europoj 
Amerikoj. Tarp paski 
stovų yra ir viena moteris, bū
tent Mrs. Florence 
Harriman, kuri tapc 
ministeriu Norvegijo.

Jungt. Valstijų ambasadorių 
Lenkijoje liko paskirtas An- 
thony J. Drexel Bid 
Pa., ikišiol buvęs 
Norvegijoje.

Užduso trys

Sukilėliai ruošiasi 
išnaujo pulti Bas

kų kraštą
1. 19. — 
tas šian- 

keturius 
omatinius 
ir Pietų 
irtųjų at-

Jaffray 
paskirta 

e.

dle Jr. iš 
ministeriu

vaikai
KUPIŠKIS. — Net 

kio miestelio gyvena 
J. Minkevičius. Jis 
prieš Velykas išvaži 
piškj. Namuose užral 
liko tris mažamečiu 
dukterį Mitriciją 5 ihetų, sūnų 
Cichonj 3 ir dukterį Manefą 2 
metų. Sugrįžę iš miesto pama
tė bedegant trobos vidų. Išlau
žę duris, rado degar 

ir visus tris 
Troba <t 

tėvą

patalus ir visus 
troškusius. Trc 
užgesinta. Nors 
darni degtukus 
bet vaikai krosn; 
čių žarijų ir atsi 
vos. Iš to ir kili

oli Kupiš- 
ukininkas 
su žmona 

avo į Ku
pintus pa- 
5 vaikus:

ir atsinešė
ir kilo gai

čius lovos 
vaikus už- 
įioj buvo 

išvažiuo-' 
būvio paslėpę, 

rado degan- 
jų ant lo- 
aras.

LONDONAS, bal. 19.—Ge 
Nlola vadovaujami sukilėli 
ruošiasi išnaujo pulti Basi 
kraštą, kur jie tapo atmuš 
Jie giriasi turį pastatę pri 
baskus 500 kanuolių, bet ba 
kai sako, kad jie galutinai s 
kilėlius sulaikė ir naujo pu 
limo nesitiki, nes sukilėliai! 
reikia kareivių kituose fro 
tuose.

Anglijos užsienio reika 
ministeris Eden pranešė atst 
vų butui, kad valdžia tiria : 
nias apie išsiuntimą iš Hai 
burgo, Vokietijos, nuodim 
dujų Ispanijos sukilėliams.

MILWAUKEE, Wis., bal. 
— Šiandie čia prasidėjo 
nauji streikai, vienas liko 
taikintas, o dar vienas tęsis 
jau nuo seniau.

< 
s

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos 4-
DS1 informacijų rašykite ar 
telefonuoklt NAUJIENOMS
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Sveikatos Skyrius
Sj Skyrių Tvatko ir Prtžlūtl 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA 

V ...................  J

Rašo DR. T. DUNDULIS.

skysčiais. Vėliau į keletą minu- JUBILIEJINIS SPĖK- 
Čių nosis užsikemša ir už va
landėlės iš lėto ir vėl pasiliuo-Į * . i*. <iw*)M»*|i«i*ii**i

šuo ja. Po piet arba vakare kai PANEVĖŽYS 
kada ir vėl atsikartoja. Vieni

• iŠ. tokių ligonių nakčia miega 
gerai, bet kiti iš jų turi gana 
nesmagumo nuo netvarkingo 
kvėpavimo dėl UžsikimŠusios no
sies.

Mes žinome, kad ne visi žmo
nės turi tokias slogas. Svarbu 
žinoti dėl ko. Kad pilnai išaiš
kinti nuolatinių slogų priežastį, 
reiktą daug vietos užimti. Ben
drai imant, kai kurių žmonių 
nosies glevelės esti perdaug 
jautrios nuo išlaukinio palytėji
mo, dulkių arba kai kurių kve
palų, kurie gali būti net gana

TAKLIS
■ «. mu*.

su-.
pa-

ČIAUDULYS.
Kai kurie žmonės yra linkę 

dažnai pagauti šalti. Daug to
kių žmonių nuolatos esti ant ru- 
bežiaus tarpe sveikatos normos 
ir netvarkingumo, bet labai re
tai galutinai apserga. Tokie 
žmonės beveik kožną rytą čiau
do, bet apie pietus čiaudulys su
stoja ir atsikartoja sekantį ry
tą arba net po poros dienų iš paprasti, bet kenksmingi. Glei- 
rytmečio.

Tokių ligonių gydytojai ma
to labai daug. Jų padėtis pasi
reiškia tuomi, kad nosies gleive- 
lės pasidaro suputusios ir žy
miai drėgnos, čiaudulys gana 
dažnas, iš nosies teka ir kvė
pavimas pasirodo per nosį sun
kus. Žinoma, nuo suputosiu no
sies gleivelių. Kai kada ir akys 
paliečiamos. Jos parausta ir a- 
saroja. Nosis užkrenta arba už
sikemša, dažniausia iš nakties. 
Niežas jaučiama akyse, nosyje 
ir aukštutiniame burnos skrai- 
lyje (gomuryje). Minėti pasi
reiškimai įrodo, kad nosies glei- 
velės esti perdaug jautrios.

Šis nuolatiniai atkartotina's 
pasireiškimas čiaudulio dažnai 
vadinamas nuolatinėm slogom, 
ši padėtis skiriasi nuo sezoni
nių slogų, kurios paeina nuo 
vaisiadulkių (pollenu), tuomi, 
kad pirmosios pasireiškia at- 
kartotinai per visus metus be 
skirtumo sezonų. O sezoninės 
slogos pasireiškia tik tuomet, 
kada vaisiadulkės paplinta ore 
tam tikruose sezonuose. Žmonės 
turintieji nuolatines slogas ben
drai mano, kad jie pagauna šal
tį taip dažnai. Nuolatines slogas 
galima atskirti nuo šalčio, tai 
Vra, nuo paprasto šalčio^*tUOr,’ 
mi, kad slogos pasireiškia Tabar 
staiga, pranyksta staiga ir vėl 
atsikartoja staiga su čiauduliu.

Kai kuriais metų protarpiais 
čiaudulys esti lengvesnis, bet 
niekuomet galutinai nepranyks
ta. Kaip tik žmogus išlipa iš 
lovos rytmetį ir atsistoja ant 
šaltų grindų, tuojau pasireiškia 
ir čiaudulys, kuris laikosi per 
keletą minučių arba valandų ir 
daugiau, čiaudulį paseka tuo
jau nosies tekėjimas lengvais

velės gali turėti panašų jautru
mą ir nuo iš vidaus palytėjimo 
tam tikrų proteinų iš valgių per 
kraujo cirkuliaciją.

Svarbiausias klausimas pas 
kiekvieną — kaip galima išgy
dyti tokias slogas? Pirmoj vie
toj, gydymas priklauso — nuo 
ko slogos paeina’. Reikia nevar
toti tų daiktų arba valgių, ku
rie kenkia. Panašiai, vengti ir 
tokių augmenų, kurių vaisiądul- 
kės kenkia. Kada tas negalima', 
geriausia pasišalinti į tokį kli
matą, kur kenksmingi augme
nys neauga. Kada ypatos aplin
kybės nea'tatinka reikalingam 
patogumui, geriausia imti spe
ciali gydymą, suradus kas ken
kia. Paskutinis minėtas būdas 
reikalauja gydytojaus patarna
vimo. Minėtas slogas reikia 
vengti, kaip greitai jos pasireiš
kia. Įsisenėjusias slogas yra

(M*

Stop 
Itching 
Skin

NieMjimo. Išbėrimų ir Dedervine*— 
Žemo rrnit palengvina skanumus nuo 
euHvelntna iritaeij<» nuo splio
CU Ir panaAiu odta riMveikumą Per 25 
metu* Žemo , vartojama* ir giriama* 
aiilijontj kaipo Švaruti (r Baugus v’air 
iae praSalinlmut odos Iri tad jų Džgir 
vau Good Housekeeping Bureau No 
SR74. 35c. SOc. Ir $1 Vi<d Yniutlnin 
kai nSJaikn

5° u’ahn° “Naujienų” Piknikas proiesiončilžiiSj ■ dalis is bu**
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CALUMET GROVE
bes teatre.šiemet 

kako 25 metai, kai gru pė 
nevčžiečių (dabar Panevėžy 
gyvenančių) sunkiausiais rusų 
priespaudos laikais dirbo sce-^r toliau veikė, 
nos darbą, šia proga (vasario Į 
mčn. ’

;1 Atgavus . nepriklausomybę' 
jšioji trupė savo scenos darbo 
nenutraukė, bet kiek galėdami.

Mrs. Anelia K. Jarisz įDr. C. J. Šventiškas

mėn. 28 d. senieji scenos mė-l Per jubiliejinį vaidinimą se-'; 
gėjai šaulįų teatre suvaidino nieji scenos bėgėjai savo pui- 
du tufe laiku vaidintus veika-,kia vaidyba nepalyginamai pra- 
lus: scenos vaizdelį “Išgyven- į dienų scenos mėge-
dina” ir operetę “Kamįnkrėtis 
ir malūnininkas”.

šį jubiliejų vakarą atidarė 
'mok. pensininkas Matas Grigo
nis trumpa kalba apibudinda
mas prieš 25 m. scenos darbo 
Sunkumus, vaidintojų stoką ir 
griežtą rusų valdžios cenzūrą. 
Būdavę taip, kad cenzūra iš
braukdavo ištisai jau scenai 
paruoštus veikalus. Tais lai
kais spektakliams lankytojų 
nestigo. Į vaidinimus suvažiuo
davo daug jaunimo iš tolimes
nių apylinkių.

Spektaklių nauda buvo dide
le nė tik lietuvybės gaivinimui, 
bet daugeliui scenos medėjų

KLAIPĖDOJE 49,000 
GY VENLOJŲ

• ... ,K ‘

Klaipėdos miesto magistrato 
duomenimis, Kl^pędoje šiemet 
yra 48,138 gyventojai. Su stu
dentais ir moksleiviais Klaipė
doje yra daugiau kaip 49,000 
įgyventojų. Nuo 1929 metų vi
dutiniškai per metus Klaipėdo
je padaugėja 1,200 žmonių.

ifafaMirfi

MALEVŲ 
BARGENAI

BALANDŽIUI TIKTAI!

Physical Thėrapy 
and Midvrife 

6630 So. W< stern 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju 

gimdymo ndmtiO- 
se ar ligon nėse, 
duodu massage j 
electric t r j a t - 
ment ir mągnę- 
tic blanketa 
Moterims ir 
ginoms 
mai dovaną

prie

ir tt. 
mer- 

psitari-

DENT1STAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki U 

vai. vakavo. Treč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

daug sunkiau gydyti ir ima 
daug ilgesnį laiką išgydyti. Iš
vengus paprastus netvarkingu
mus, išvengsi ankstyvos mir
ties.

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

REPublic 8340

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO ..........
ši SPULKA yra narys federae, 

.. .....................BAW..
prisirašyti galima kasdiena nuo s v.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET ------------------ . . ..... i.... . ......... i .

u.-.

HOM& L0AN

RYTO IKI 8 V. V.

.......... ii ..........................................    ii * i ■ i » .........* ū i tu Ji i n m *n iii i 1 i Ii iii i i i *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudei kis k
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS P rJ

AMBULANCE! V Z
PATARNAVIMAS N rj
DIENĄ IR NAKTĮ N (j

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 ! 9
4605-07 So. , Hermitage Avė. fj 
4447 South Fairfield Avenue N
\ Tel. LAI-aVETTE 0727 N f j

I ‘ • koplyčios višoše V y,
—' *^1- 4-,Chicagos dalyse /

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—-Pranešėjas P. Šaltimieras.

Ekonominis
ŽIBĖJIMAS

Maišytos
MALEVOS

Visos 7QA 
spalvos lyk

NAMŲ 
GRINDIMS 
ir trimavi- 

mams 
VARNIŠIS 
98c

ADVOKATAI

Phone Canal 6122
DR. S. BIRUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
SeredOmis ir nedek pagal sutartį 
Rez.6631 S». California AVertne

Telefonas Republic 7868

WEARRITE FLAT SIENŲ 
MALEVA

Visos spalvos i J>Q
plaujamos .................. I ■lu.w
Buveine m a 1 e y ų kiekvienam 
reikalui. įsidėmėkit šias kainas 
Pamėginkit pas mus kartą,tai 

visuomet pirksit čia.

KROMER BROS.
"B 1926-28 S. State Si.I

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearboin 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central < 411-2 
Namų ofisas—3323 So. Kalstei St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 
Tel. Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

st.

3:30

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
B900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
išskyrus seredomis it sūbatomis.

>■ .1 II. — ■ ■, —— A... Į, ,, .M. „Ti... '. Abi- .„I—

PONTIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

s.„, SAVININKAS
F. BDLAW Ir K. SABONIS. Bendradarbiai.

*!■

Gera maleva, tinkamai užma.evota, mažiau išsipustina ir ..utaupo pi
nigų. Tokios yra populiarės Helman malevos. Ir kainos 

c .nebrangios, o stakas visada pilnas.
Moorc’s m ate vh, 30 spalvų, gal- ...........................
Specialė nialeva, 16 spalvų, gal............................
Varnięh SaI................. -...........................
Grynas balBs’ $Mmel, gal....... ........... ..................

ir brangiau
^ienoms popiną, roleris . ................................... .

'' * S ir 'brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Hąlsted Street. Tel. Canal 5063
i............ im'.. .. ».i« —X**11" .................... i .Ai M i ! ■ i ui.................. .. ... ...............

$1.85
970
950

$1.39
- 40

Laidotuvių Direktoriai
■ ----- - , , < ..................... .............. ■. C......... ■ ...............

NARTAI 
Chięagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvųj 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
į ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2809 
4631 SOlįTH ASHLAND AVC777 

Res. 6515 So. Rochvvell .’<• 
Telephone: Republic 9723

5NUF

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

£.107 Lowe A ve. Tel. Yarda
*i. ■■ ■■ m > nu. -i fa ■ m-

2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon A
Narnų Tel.: — Hyde Park

venue
3395

low

DR. STRIKOL’IS 
■r*"dvtojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nv.o 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
t ik. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

CIement J. Svi
ADVOKATAS 

33 NO. La SA?XE STREEi
6- tOs lubos T<jL CENtral ls46

Marųue^te Park Ofisast
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 101
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakam ir pagal sutartį.

2

9

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Reafdence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ, 
Valandos—9—io A. M. 
NedėliOj pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 ik! 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
( fiso valandos: nuo 2 iki 4, ^uo 7 
• ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St .
L # CmęAGO^lLL. ,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrfcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuriu 

esti priežastim: galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu 
mo, skauoama akių karštį,) atitaiso 
trumparegystę ir toliregystęi Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
k’miiose egzaminavimas daromas su 
v lektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeciaJė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kre;vos akys atitai
somos. Valandos nto 10 iki 18 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip p?rma 
4712 South Ashland Av.

.9

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus serėdą.

Sekmadieni susitarus

icrvuota- DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 5 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tol. Lafayette 8016

Pho.*»e Boulevard 75

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivai, Akis
iŠta

Akinių Dirbt

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN 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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

so
uve 
t

Afisas ir
756 West 35th Strec 
kampas Halsted St. 

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

KITATAUČIAI

žemo
.FOA $KIN I.RRITATIONS

Oood

Mutual Liiiuor Company• A different, delicious 
flavor! Time-hoflored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard .5203 . __ _ —__ .... ' - ____  ■ __________

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

d.**., I h

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

i į i .i m-i" ■■ ■>■*>' i ■ i  -..................  * fa>r. i r. ihCiii i .hfai>iiiiiiii,s, '.r u, ..fa—.j

EZERSKTS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. _______ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Wcst 23rd Plaee Phone Canal 2515
SKYRIUS; J2.4J Ea«t 108U1 Streėt. Tol. Pullmnn 1270■**■***■■*-*« ■ ii. ■! • į L-,... ■ , ---- r_. 1...Į _ . .. ------ , . .-. į̂

Preferred by 
millions 

to mayonnaise
REIKALINGAS TUOJAUS

Patyręs Degtinės

SALESMONAS
v V y

Tinkamam žmogui atiduosime gerki 
išdirbtą nuolatinių kostumerių 

listą (route).
Jeigu norite pasinaudoti šia gera proga, 

tai pašaukite

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

.......... .. .... N. I,1' '...........    1.------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------- . ....-----------

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Dak 
z Draugijos Nariai

tarų

D
Bldg.

2400 West Madison Stjeet
8 vak.

A. Montvid, M
Vest Town Statė Bank

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 ik 
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswic < 0597

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

įkerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. V. A. ŠIM KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nu(j> 7 ijki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401,

Ofiso Tel. Boulevard 51
DR. BERTASH
756 West 35th [St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo

Nedėliomis pagal sutalrtį 
Rez. 4910 SO. MICHTGAN

Tel. Kenwood 5107

iki 12

913

6:30-8:30

BLVn.

’^arsinkitės “N-itose

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

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

7 iki 8 vai. Sfedėl. nuo W iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409
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Prisvilo Blynai
Buvo sušaukti geriausi kuli

narai pagamint užgavčnioms 
tyčia skanius blynus.'Blynų re
ceptas buvo sudarytas tokis, 
kokio niekas nežinojo. Darbo 
rūmų pravadyrius nuoširdžiai 
iš džiaugsmo tryne rankas, kai 
sužinojo, kad Užgavėnių blynai 
busią užminkyti iš tautiškų; 
miltų, nacionalsocializmu at- 
miežti, fašizmu užsudyti ant 
klerikalizmo kepami.

Tai tikrai turėjo būti nepa
prastai skanus blynai, sultingi 
ir gardžiai kvepianti.

—Tariu ačiū, mieli mano ben
dradarbiai, už šitokį nepapras
tą blynų receptą, — tarė rūmų 
pravadyrius, — bet dėl priesko
nio patariu truputuką įdėti ko
munizmo, kad tasai visas miši
nys įgytų savotiško aistrumo,— 
patarė savo bendradarbiams ji
sai.

Pravadyriaus pasiūlymui visi 
jo patikimi kulirratai vienbalsiai 
pritarė. • Ir prasidėjo iškilmin
gas tų blynų kepimas.

čirškė blynai, visa rūmų pa
talpa skaniai pakvipo.. Bumų 
bendradarbių karnavališka nuo
taika kilo. Pravadyrius links
mai vaikštinėjo po rumus ir 
laukdamas blynus iškepant sa
vo žvirbliška nosimi nuolatos 
blynus uostinėjo. Jo baltame 
veide raudonais obuolukais nu
dažytame žande nedirbtinas 
džiaugsmas ir jo moteriškose

lupose žėrėjo linksmybės spin
duliai. Lyg katino akys toly
džiai sekė čirškančius blynus.

—Na, tai iškelsime darbinin
kams tokias užgavėnias, kokių 
jie iki šiol niekuomet nėra tu
rėję, — tryškė džiaugsmu pra
vadyrius.

Staiga rūmų praviro durys ir 
pro jas įsiveržė neprašyti sve
čiai darbininkai. Jie buvo toli 
gražu nešventadieniškai pasi
puošę ir visai bet kokiam ba
liui savo nuotaika pasiruošę.

Vieni jų atrodė lyg ką tik iš 
kepyklų atėję. Drabužiai miltuo
ti, plaukai susivėlę, net tešluoti. 
Kiti purvini, rodos, tik ką buvo 
metę žemę kąsę. Treti suodini, 
juodi, durnais pasmirdę. Atrodė, 
kad visi jie bus darbą metę, ka
ringo ūpo pagauti atėjo čia to
li gražu ne blynų valgyti, bet 
ką tai kitą daryti. Rūmų ben
dradarbiai juos išvydę lyg ir 
nusiminė, staiga dirbtinu man
dagiu balsu sušuko:

—Kolegos, kolegos, kaip gi 
taip greitai atėjote ir net ne- 
persirėdėte, juk dar Užgavėnių 
blynai neiškepti ir juos butų 
peranksti valgyti ir Užgavėnių 
puotą pradėti. Bėkit namo, tin
kamai apsirenkite ir tuomet 
puotą pradėsime!

Į tai darbininkai nieko neat
sakę, sėdo už stalų ir visai ne
paisydami puotos ruošėjų, pra
dėjo rimtai posėdžiauti.

NAUJIENOS, Chicago, III.
........ ""■■■f ...............      ' ... ■m—..... ................................IĮ IIHir.tl.lHl

“NEZGRAENA

D. Roosevelto žmona, 
kuomet ji buvo jauna mergaitė. Ji parašė savo auto* 
biografiją, kurioje ji atvirai sako, kad būdama jauna 
buvo negraži, turėjo ilgas kojas ir buvo “nCzgrabna”. 
Dabar, ji skaitoma Viena iš žymiausių šių laikų mote
riškių, dirbančių visuomenės labui.

Naujienų-Aeme Photo

—Draugai, — tarė vienas iš 
■atėjusių darbininkų. — Laiko 
maža, padėtis labai rimta. Ne 
kalbų dabar metas, reikia veik
ti ir reikia veikti skubiai, grei
tai, vieningai ir ryžtingai. Vie
nas tėra klausimas, ar streikas 
tęsiamas iki galo, ar pakaks jė
gų jisai laimėti, ar užteks pas • 
visus reikiamos vienybes ir 
kantrybės ?

Kiek patylėjęs ir susimąstęs 
pravadyrius kimiu balsu prabi
lo:

kusių vienas atsakymas.
—Kolegos, koks dalykas,

DABAR JUS GALITE

VIRTI SU
ELEKTRA

*

Naujos žemos Elektros Kainos 
Teikia Pigų, Greitą, Švarų Elek
tros Vyrimą Chicagos Namams

“Užgavėnių blynai atidėti.”
—Te nešk ir prie durų pri

kabink. t
Po kiek laiko tasai pasiunti-: 

pys su tuo raštu grįžo atgal ir 
visas išraudęs pravądyriui ta
rė: ‘T

—Kad lauke vigį iš to rašto 
juokiasi, o vienas iš sargybos 
sakė, kad faksai raitąs reikią ki
taip perrašyti

■■. . ................ “H...... ' .......................... ■ "......... 1 ' ..................... *............

—-Būtent, ką jisai sakė? — blynais ir burnoje jautė jo 
nekantraudamas klausė prava- 

((tyrius.
—Jisai sakė, kad reikia užra

šą kitaip pakeisti, ■— parašyti, 
kad rūmai dėl remonto bus ke
lias dienas uždaryti...

Nieko į tai neatsakęs, prava- 
dyrius paėmė tą raštą ir jį su
plėšęs išnaujo paraše:

“Rūmai dėl remonto kelioms 
dienoms uždaryti.”

Ir taip ant rūmų durų atsi- 
Į rado naujas užrašas.

Praeiviai jį skaitė, skaitė ir 
juokėsi:

—Prisvilo blynai Prisvilo Už
gavėnių blynai !

Kvatojo praeiviai, bet neil
gam, ties tomis durimis tuoj 
atsirado ginkluota sargyba ir... 
neleido uždėto užrako skaityti.

------ o-------
Penkias dienas Užgavėnių 

blynų darbininkai nevalgę strei
kavo. Penkias dienas miestui 
parupo, iš kur gauti “musų kas
dieninės duonos.” Penkias die
nas miestelėnai suko sau gal
vas, kur dingo duona. Penkias 
dienas miestas neramiai gyve
no ir sprendė neišrišamą klausi
mą: Kas gi čia yra? Nejau da
bar dar gali drįsti kas nors 
streikuoti, kuomet viskas taip 
stropiai tvarkoma griežta ran
ka, kas gali drįsti nevykdinti 
duotų įsakymų ir parėdymų!

Penkias dienas rūmų prava
dyrius, nuleidęs savo žvirblišką 
nosį, gatvėmis vaikštinėjo ūpo 
netekęs ir Užgavėnių tikrai ska
nių blynų neragavęs. Jo veide 
dingo raudoni obuoliukai, akys 
įdubo ir vis atsirūgo, neskaniai 
atsirūgo neragautais Užgavėnių 

1 

'"■*-*----————---------
KYLA

VARICOSE VEINS, ATDAROS 
KOJŲ ŽAIZDOS, ECZEMA, 
RAUDONGYSLĖS

Leiskit jums suteikti nuolatinę pagalbą. 
Musų gydymas jūsų darbo negadins.

PATARIMAS DYKAI 
SPECIALUS PATOGUMAI MOTERIMS

Dr. E. N. Flint’s Assoc.
32 No. State St. kambarys 1105 

Kasdien nuo 9:30 v. ryto iki 5:00 po piet 
. Ąntif.. ir Peiikt: b:30- k r. iki 8:00 vak.

pa- 
mu-čio į tuos blynus įdėtą kq 

nizmo prieskonį.
Penkias dienas pravadyriaus 

bendradarbiai vaikštinėjo 
darbo gatvėmis ir džiaugėsi 
tikėtų Užgavėnių atostogų'susi
laukę.

Bumuose jau Vėl darbas ^ina, 
tik susvilusių Užgavėnių b 
kvapas ir po šiai dienai tiiose 
rūmuose jaučiamas.

—Vistaspats.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

Kaunas.

be 
ne-

ynų

CALUMET GROVE

GEGUŽES 23, 1937 M

- j. ' r ■, ' '* __________

CARBIT

PAINTS
Atėjo 
NAUJAS 
KULTŪROS NO.

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos

.... . .. .............. Tadas šiileas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.......................... V. Stankev
A. S. Puškin 

Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Banas Pum 
.... J. Kruminas 
.... E. Voytinsky 
(....... M. Ilijinas

,.......... ............. ....... ___ man
Knygų Apžvalga, Politika ir it.

Čigonai r .. 
Gandas ....... .......
Du eilėraščiai .......
Kita Amerika .......
Kova prieš dykumą
Įdomioji fizika ....... J. I. Pere

’ KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Stree

ičius

utis

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH™,;. 6921 south
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040Yards 3408

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj ....... $į-39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

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

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

Haymarket 7177

Jus dabar galite džiaugtis moderniu 
elektros virimu pigia kaina. Pagal 
naujas žemas kainas visa elektra, su
vartojama didesniu nei 100 kilowatt- 
valandų per mėnesį kiekiu, dabar 
kaštuoja tik 2 centu kilowat-valan- 
dai. Jeigu jus dabar jau suvarto- 
jate tiek elektros, tai 100 iki 125 
priedo kilowatt-valandų, kurias su
vartoja vidutinis elektros pečius, 
kaštuos jums tik nuo $2 iki $2.50 
mėnesiui! Tai tikrai PIGU!

Pamatykite modernius 1937 metų 
elektrinius pečius, kuriuos dabar ro
do elektrinių reikmenų krautuvės, 
departmentinės, rakandų ir geležies 
krautuvės, o taipgi Commonwealth 
Edison Electric Shops.

Pasiteiraukite apie pirkimo planą, 
dėka kurio dabar lengvai galite nu
pirkti elektrikinį pečių.

SPECIALIS
SUPAŽINTI PASIŪLYMAS

. i ,r . „ ‘

1 Priimama kaip dalis mo- 
" kėjimo jūsų senas pečius.

2 Žymiai nupigintas elektros 
" sujungimas.

C0MM0MW£ALTH EDISON C0 M PA IIY

—Užgavėnių blynus atidėsi- i 
me... Praneškite apie tai spau
doje... < x

šiuos žodžius pasakęs, jis pa
siėmė popieros ir parašė:

“Rūmai uždaryti.”
Ir tai stambiomis raidėmis 

parašęs įteikė vienam iš savo 
buvo visų šusirin- bendradarbių ir liepė prie du

rų prisegti.
Bet tai pasakęs, vėl susigrie-

koks streikas, — prišoko prie be ir prašė tą popierių grąžin- 
jų rūmų pravadyrius. Koki da- ti.
bar gali būti streikai, juk ką' Gavęs tą raštą atgal, kiek 
mes prašysime, mes viską gau-! pagalvojęs dar prirašė: 
sime! Dabar nebe anie laikai, 
dabar yra kas darbininkais rū
pinasi, štai jums net Užgavėnių 
blynai ruošiami, ir dar kokie 
blynai! — geriausių kulinarų 
pagaminti, tokie blynai, kokių 
jus niekuomet nesate ragavę. 
Kolegos, kam tos aistros, kam 
tas bereikalingas jėgų aikvoji- 
mas... < t -n, d

Pravadyrius-'gal dar būtų 
gai kalbėjęs, bet čia vienas 
susirinkusių šuktelėjo jam:

—Traukis šalin, šlykštyne! 
Mes tavo vylingą lak'štingalo 
balsą jau seniai pažįstame. Gau
ni lakti, tai ir lak, mes tau ne
pavydime, bet į musų Reikalus 
nosies nekišk, o tai gali gauti 
tokį spraktą, kad kokių daugiau 
nenorėsi turėti... Į

—Bet kolegos, — jau dreban
čiu balsu sakė pravadyrius, — 
čia privatiems pasikalbėjimams 
šiuose garbinguose ir viešuose 
rūmuose hera vietos, juk tai 
uzurpacija, kas jus kvietė čia 
ateiti...

—Nutilk, ne tau kalbėti apie 
uzurpa’ciją, mes gi mokame ši
tų rūmų išlaikymui, ne priva
čiais reikalais atėjome čia tar
tis, o bendrai visų musų likimą 
aptarti čia susirinkome...

—Bet kur jūsų leidimas?— 
jau visai išbalęs sakė prava'dy- 
rius, ir tai taręs paskąmbino 
telefonu.

Ta pačia akimirka atėjo į ru
mus geras būrys ginkluotų jau
nų vyrų, žėrinčių naujutėje sar
gybos uniformoje. Jie veikė su
tartinai ir drausmingai, flie vei
kė mechanizuotai ir veikė be 
jokių žodžių ir atsikalbinėjimų. 
Visi susirinkusieji darbininkai 
tuoj buvo j gatvę išspausti, o 
jau tenais yisai išsklaidyti.

Pravadyrius su savo bendra
darbiais ir kulinarais pasilikęs 
rūmuose stovėjo išbalęs ir ne
bežinojo ką daryti.

—Tai kas daryti su blynais? 
—klausė jo vienas iš variausių 
virėjų.

—Kas gi daryti su plynais?
—mechaniškai pakartojo
klausimą pravadyrius.

—Juk blynai jau svyla,-
nminęs tarė vienas iš kulina
rų. I

—Blynai jau prisvilo, 
?a*pne sakė pravadyriuš.

—Tai kas gi daryti Užga
vėnių blynais, — pakartotinai 
paklausė kepėjas.

Visi nutilo, tik buvo girdėti 
čirškiant blynai.,
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ARODND THE HOUSE

Lietuvos 
(išvežti) 
užsienin

ik 
iš

UŠtP BY.2 , 
CENERATIOHSi

White Linoleum Varnish
ATGAIVINA SPALVĄ NUBLUKUSIAME, NUDĖ

VĖTAME
SKAISČIAI

LINOLEUME. IŠDŽIŪVA GREITAI, 
ŽYBĖDAMAS. NEGADINA SPALVOS 

NĖ ŠVIESIAUSIŲ RAŠTŲ.
ReikalaukĮte pasakydami jo vardą 
SaVo Malpvų ar Geležies Dyleriui.

Butt Furnitūra Mari,

INC
So. Halsted St.3417

Tel Boulevard 7010

Tsb.

3347-49 So. Halsted Street,

Apsatigokit Savo Linoleumą
su

Vartojamas Dviejų Gentkarčių
Lengvam Niiva^mųi.

■,*. -ti- • :i

BY CHEMICAL ACTION
REQUIRES LITTLE ĖFFORT

J.............. . M ' A

LIETUVA EKSPOR
TUOJA NEMAŽA 
VEISLINIU KUI

LIŲ

Veisliniai kuiliai iš 
pradėta eksportuoti 
1934 m. Tais metais 
išvežta 98 kuiliai už 22,000 li
tų, 1935 m. išvežta 1,314 kui
lių už 187,500 litų ir 1936 m. 
— 1,420 kuilių už 229,000 li
tų. Tuo budu iš viso užsienin 
eksportuota per tuos tris me
tus 2,832 kuiliai už 438,500 li
tų-

1937 metais veisliniai kuiliai: 
taip pat bus eksportuojami. Iš 
viso numatyta į Sovietų Rusiją 
eksportuoti apie 2,200 kuilių,; 
tai maždaug pusiau negu per
nai. šiemet eksportai bus per
kami nuo 7 iki 18 mėnesių am
žiaus veisliniai kuiliai visoje 
Lietuvoje.

fe.

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

Sienų ' Popieriaus Valy kliu ar 
HRH Malevų Valy- J už 19c 
Ufility Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną .............. $ 1.59
Gražus 1937 m. Šienų Popierius 5c už rolelį ir aukščiau.
Sienų Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeš

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

9:30 iki 10 vai. po

CORNER 63HD & JUSTINE.

R e movai

Perkeliama į naują vietą. Didelis kainų 
sumažinimas ant Rakandų, Pečių, Lovų, 
Stalų, Skalbiamų mašinų ir Elektrikinių 
Ledaunių. Turi būti išparduota, kad nerei

kėtų perkelti į naują vietą.

JOS.F.BUDRIK

Budriko Radi 
kaip 7:30

o Programai įvyksta nedėliojo 
vakare WCFL, 940 idL
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Fašistiška košė Ispanijoje

pramoni-

pas sOcMstUS;
‘opozicija.’ Jai

-žnai atakuoja

•naują pasau-

ne. Jos nariai su
kurie net ne yi- 
suruoštų dainų 
padengti.

” taip pat ide-> 
lų kalba) apie
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
oi Chicago, III. under the ąct of 
tdareh Srd 1879.

Snbscription Rates:
$8.00 fcer year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

“Naujienos” Lietuvoje

Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 8. Halsted St., Chicago,

socialistų par-!
j

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.76

. 8c 

. 18c 
75c

” kurie

Naujienoc eina kasdien, ifiskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujiem

III. Telefonas Ganai 8500.
įįi'nM jr.s, gfir», j , 1.... . jua-a:

NAUJIENOS
The Lfthnanian Daily Newa 

Publishęd Daily Ezcept Sunday by 
fhe Litkuaniah News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

Ufaekymo kalnai
Ch i cago je—paštui

Metami ••••••••••••  MeaaAhtMtttvaM.,

Pusei metų ..____ _____
Trims mėnesiams ....____
Dviem mėnesiams ____
Vienam menesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopiją
Savaitei _______________
Mėnesiui ................... .........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
\ paštu:

Metams _______    $5.00
Pusei metų --------------------- .... 2.75
Trims mėnesiams ...............  1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje jr kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ................... ................. $8.00
Pusei metų ..............   4.00
Trims mėnesiams   ....... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, IH. Antradienis, bal. 20, ~ 1037
~ —....—........—....— —- -1—-" • ■

Britanijos Darbo partijos organas “Daily Herald” 
giavb iš savo specialaus korespondento pranešimų, kad 
Vokietijos kancleris Hitleris ir Italijos premjeras Mus- 
solihi jau įsitikino, jogeį gen. Franco negalįs laimėti nu
lemiančios pergalės, ir juodu esą susirūpinę, kaip iš
traukti iš Ispanijos vokiečių ir italų kareivius, nepra- 
žudant savo prestyžo.

Londono laikraščio korespondentas sako, kad vo
kiečių ir italų politikos tikslas Ispanijoje dabar busiąs 
gauti kaip galint geresnes taikos sąlygas sukilėliams,.

Reiškia, privirė košės ir nežino, kaip ją iškabinti!
Rūpindamiesi savo “prestyžo” išgelbėjimu. Hitleris 

ir Mussolini užmiršta kitą, gal būt, dar svarbesnį jiem 
dalyką. Tūkstančiai vokiečių ir italų kareivių, sugrįžę 
namo iš Ispanijos, gali užkrėsti laisvės dvasia milionus 
diktatorių valdinių. Tokių atsitikimų istorija žino ne 
vieną. <

Sakysime, prieš šimtą sU viršum metų Rusijos ca
ras pasiuntė savo armiją Francuzijon palaikyti tenai 
“tvarką” po to, kai buvo nuverstas Napoleonas Bona
partas ir atsteijta Bourbonų dinastija. Geriausi caro 
pulkai išbuvo ketvertą metų Francuzijoje. per tą laiką 
rusų gvardijos karininkai, begyvendami tarpe franeuzų, 
susipažino su Didžiosios Revoliucijos idėjomis ir pama
tė, kad Francuzijos santvarka yra daug geresnė, negu 
caro despotizmas. Kaista armija sugrįžo į Rusiją, tai iš 
jos pradėjo sklisti revoliucinės idėjos po visą kraštą.

Iš to kilo Rusijoje 1824 metais garsusis “Dekabris
tų” judėjimas, į kurį buvo įveltas (ir gavo 10 metų ka
torgos) didis „ruąjjjt rašytojas Dostojevskis ir kuriam 
simpatizavo geniališkas rusų poetas Aleksandras Puški
nas. “ ,

Revoliucijos malšinimas pagimdė revoliuciją!
Tas pats gali atsitikti ir su vokiško bei itališko fa

šizmo intervencija Ispanijoje.. Ypatingai Mussoliniui 
bus karšta, kai 80,000 jo kareivių, parkeliavę į Italiją, 
ims pasakoti savo giminėms ir draugams, kaip Ispanijos 
liaudis lupa kailį fašistams, klerikalams ir monarchis- 
tams! i

PARTINIS ŽLIBUMAS
“Draugas” kasdien vis laimi 

“pergales” Ispanijoje. Jisai ima 
žinias apie Ispanijos karą tik 
iš fašistiškų šaltinių, Amerikos 
laikraščių korespondentai i pra
nešė apie italų sumišimą Gua- 
dalajaros fronte ir apie vyriau
sybininkų laimėjimus Cordobos 
srityįę ir prie Madrido, bet Ma
rijonų organas lašo tik apie 
fašistų “pasisekimus, 
dažnai būna1 įš piršto išlaužti.

Beje, prieš penketą menesių 
“Draugas” jau buvo ir Madri
dą paėmęs!

NAUJAS SAVAITRAŠTIS
Clevelande pradėjo ėiti sa

vaitraštis “Lietuvių žinios,” ku
rį leidžia R(omos) K(atalikų) 
Literatūros Draugija.

Atrodo, kad šito laikraščio 
pasirodymas tai-"--reakcija prieš 

t fašistišką “Dirvos” politiką. 
, Bet iš visko matyt, kad jisai 
tarnaus tiktai savo srovei,

' ■ , p • '
Antrame jo numeryje įdėta 

kuri. A. Miliausko straipsnis a- 
pie laisvamaniškų raštų skaity- 

, mo “pavojingumą,’ 
ta straipsnis (ang
popiežių ir katalikų veikimą ir 
vyskupo J. Schręmbs’o palaimi
nimas.

I , , ...... ............. .... ■

SENSACIJOS APIE BUVUSĮ 
ŽVALGYBOS VIRŠININ-

KĄ JAGODĄ
Po to, kai buvęs sovietų 

GPU. Viršininkas Genrich Jago
da tapo suimtas, tai sovietų 
valdžia atidengė daug nuostabių 
dalykų apie jį. Ji surado, kad 
jisai buvo girtuoklis, žmogžu
dys, vagis ir 1.1. Europos spau
da pilna žinių apie tą žmogų, 
kuris por dešimtį su viršum 
metų laikė saVo rankose kiek
vieno asmens likimą bolševikų 
valdomoje {.imperijoje.

Sulig toinįs žiniomis, Jagoda 
išeikvojo 200,000 dolerių (t. y. 
milioną rublių) valdžios pinigų.

“Didžiąją šių pinigų dalį 
jis išleidęs lošdamas kortomis 
ir ruošdamas laukines orgi
jas, Orgijos prasidėjusios nuo 
to laiko, kai jis buvęs paša
lintas iš GPU viršininko par
eigų. ‘Daily Express’ prane
ša, kad turtingai įrengto Ja- 
godos buto iškratymas davęs 
labai nelauktų rezultatų. Ja- 
godos miegamajame kamba
ryje, Už puošnios ir didelės 
lovos, rastas slaptas seifas. 
Ten rasta daug briliantų už 
kelias dešimtis tūkstančių 
svarų sterlingų, o taipogi 
SSRS ir Japonijos valiutos už

6,000 svarų sterlingų, šis nau
jas atradimas rodąs, kad Ja* 
goda buvo sumanęs pabėgti 
iš SSRS. Tų policija jau se
niai įtarė. Matyti, kad jis 
laukė tik patogaus momento 
per Mandžiukų pasprukti į Ja- 
ponijų.

‘‘policininkai, iškratę jo bu
tų, nusileido į požemius, kur 
rado kelis tūkstančius svai
ginančių gėralų bonkų. Vie
name kampe surado 700 pran
cūzų šampano bonkų.” 
Kitas anglų dienraštis, “Dai

ly Mail,” laiko reikšmingu tų 
faktų, kad susisiekimo komisa
ru dabar yra paskirtas armijos 
karininkas, gen. Inokentijus 
Chalepškis. Tai esąs naujas į* 
rodymas, kad raudonoji armija 
nugalėjo GPU.

Sovietų spauda rašo, kad po
licija peržiurėjo surastų pas 
Jagodų archyvų (rekordus) ir 
iš jo patyrė, kad Jagoda, dar 
stovėdamas sovietų žvalgybos 
priešakyje, buvo pirmos rųšies 
“gengsteris”.

Tačiau yra įdomu,* kad šitoks 
niekšas per daugelį metų buvo 
kuone galingiausias asmuo so
vietų Rusijoje. Jo pastangomis 
buvo nužudyta arba sugrusta į 
kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas milionai žmonių, kaipo 
“kontrrevoliucionieriai” ir dar
bininkų klasės “priešai”. O tuo 
tarpu pats Jagoda 'vogė ir plė
šė, kaip tikras “gengsteris”.

Tiktai diktatūroje yra galimi 
šitokie dalykai.

PASKUTINE PROGA ALBUMU NUSIPIRK
TI NUPIGINTA KAINA

Visų laukiamas SLA Auksi
nio Jubiliejaus Albumas jau at
spausdintas ir baigia nas apda- 
ryti ,šiomis dienomifi 
dėtas siuntinėti jį 
sioms draugijoms bei 
ir prenumeratoriams 
turinys įdomus ir padalintas į 
sekamus skyrius:

Į. SLA įkūrėjai : 
seimų delegatai,

2. SLA Pildomos! 
bos. Šiame skyriuje 
tarnavusių Pildomoje 
Veikėjų atvaizdai, kurių atvaiz
dus galėjome gauti 
surašąs visų viršininkų.

3. SLA veteranai.
riuje telpa' visų tų SiLA vetera
nų atvaizdai, kurių atvaizdus ar 
klišes turėjome ir sulig SLA 
centro rekordų susegtų dar te- 
begyvenančių Veteranų surašąs, 

komisijos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

SLA ALBUMAS
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje savo auksinio jubiliejaus 
proga išleido albumą, kuriame, 
anot komisijos pranešimo, tel
pa SLA darbuotojų, visuome
nės veikėjų, medininkų, sporti
ninkų, profesionalų,
ninku” (tur buV norėta pasa
kyti, 'verslininku -biznierių) ir 
kuopų bei apskričių ir įvairių 
draugijų atvaizdai!

Albumas G <kašįtųosiąs $4.00, 
bet tie, kurie pirks albumą iki 
gegužės 1 d-, šių metų, mokės, 
už jį tik $3.00.

(Tęsinys)
Mikas Petrauskas ne rūmuo

se gimė,''augo, ne jų tų rūmų 
pastogėje buvo lepinamas, ir tai
ką jis atsiekė atsiekė tik sa- 
vo darbu,;Savo nenuilstamu vei
kimu ir pįasiryžimu; ;

Musų' korespondentas Lietuvoje praneša įdomų da
lyką, kad pirmas, žinias apie Miko Petrausko nuopelnus 
išeivijoje Lietuvos plačioji visuomenė patyrė, po jo mir
ties, iš “Naujienų”. Korespondentas rašo:

“Įdomu, kad Miko Petrausko mirties dienoje iš 
Naujienų buvo paimta Noros Gugienės Žinutė apie 
Chicagos Birutės draugijos trisdešimt metų sukak
tuves ir Miko Petrausko nuopelnus išeivijoje, jr ta 
žinutė buvo paskelbta ir vėliau per radio paskaly
ta, — tai dar tuomet net ne visų buvo žinoma apie 
Miko Petrausko mirtį.”
“Kažkoks keistas supuolimas”, pastebi musų korės-, 

pondentas. Bet taip galėjo atsitikti tiktai dėl to, kadi 
Lietuvoje žmonės dažnai semiasi iš “Naujienų” infor-. 
macijų, kuomet jie nori patirti, kas gero yra veikiama 
tarp Amerikos lietuvių, ypač meno srityje. i

“Šia proga tenka pastebėti”, sako mūšų kores^i 
pondentas, “kad iš Naujienų Noros Gugienės rąšy*(: 
tų dalykėlių daug kas pakartojama Lietuvos spau-. 

• doje, ypač visos tos žinios, kur rašoma apie jaunų-' 
jų lietuvių pasisekimus meno srityje.”
.Antra vertus, “Naujienos” daug smulkiau ir nuo

dugniau, negu kuris kitas laikraštis, informuoja Amęrį-, 
kos lietuvius apie tai, kas dedasi Lietuvoje.

1' 1. ..........    —• 1

Naujas vienuolynas Lietuvoje
“L. žinios” rašo, kad Miroslavo miestelyje, Alytaus 

ap., įsisteigė naujas vienuolynas seserims agnietietSns- 
Jų viršininku paskirtas vietos klebonas kun. J. Lelešius.

Vienuolių agnietiečių skyriai, be Miroslavo, esą dar 
Seirijuose ir Kretingoje. Seirijų moterų skyriaus virši
ninku paskirtas kun. Burokas. ;

Tur būt, Lietuva nori “nueiti gyva į dangų”, fese-j 
steigdama vis naujas bažnyčias ir vienuolynus. Bet kaij 
kunigai yra skiriami moterų vienuolių viršininkais, tai 
jie gali patekti visai kur kitur.

FRANCUZIJOS SOCIALISTAI 
PRIEŠ “KAIRŲJĮ SPARNĄ”
Francuzijos socialistų parti

jos suvažiavimas,' kuris prasidė
jo pereitą sekmadienį mieste 
Marseilles, nutarė, kad turi būt 
likviduota “revoliucinė kairio
ji” organizaciją, susidariusi par-, 
tijos viduje.

Smulkesnių žinių apie tai tuo- 
tarpu dar nėra, bet galima nu-; 
manyt, kad čia eina kalba apie: 
Pivet’o vadovaujamą frakciją. > 

apie ją buvo! 
eštadienio Ap-

“Naujienose’^ 
minėta pereito š 
žvalgoje, būtent{

“Francuzijos
rijoje ginčų yra mažiau, be
gu pas komunistus arba' fa-; 
šisius. Bet ir 
yra savotiška
vadovauja ‘kairysis’ Marceau 
Pi ve t, kuris d
Blum’o politikją, ^)et nieko 
konstruktyvio nepasiūlo.”

“Tarp ko kitę, Pivet reika
lauja, kad Frančuzijos val
džia darytų ginkluotą' inter
venciją Ispanijdje, nepaisyda
mas to, kad tokia' intervenci
ja gali iššaukti 
lio karą.’’

■■' i. -------------

TROCKIO “TARDYTOJAMS” 
NESISEKA. :

! . j

Iš amerikiečių komisijos,, ku
ri Meksikos Mieste daro neofi
cialų Leono Trockio tardymą, 
pasitraukė vienas jos narys,; 
Charlton Beals. Jo nuomone, 
komisija nedaro tikrų pastan
gų patikti, ar Trockis kaltas, ar 

tokia pagarba'
ir meile traktuoją buvusį sovie
tų karo komisarą, kad pas juos 
visai nesą pasiryžimo statyti 
jam nepatogius klausimus.

To buvo galimą tikėtis, kuo?’ 
įnet čikagietis Goldmanas, ak-' 
las trockistas, pasiėmė “proku-
roro” rolę.

ka jiems čia ta garbė, buvo 
daug jautresni lietuvių išeiviai 
Šiaurės Amerikoje. Štai kad ir 
Chicagos Birutės trisdešimt 
metų sukaktuves minėdami Mi
ko Petrausko nepamiršo ir to
kiais šiltais, širdingais žodžiais 
Nora (&igiėiie‘ jo nuopelnus yra

Tai buVb ne iš tų, kurie neįvertinusi, ir įvertinusi dar 
savo proto pajėga ir dvasios tuomet, kuomet Mikas Petraus- 
gebėjima'is siekia karjeros ir 
daro sau (pigią reklamą, bet tai 
buvo žmogus, kuris tik išimti
nai tai,' ką atsiekė, atsiekė tik 
savo gabumais, gebėjimais i r 
savo darbu. Tokie kuklus žmo
nės ne greit sudaro saw vardą, 
ne greit plačioji visuomenė 
juos sunkioje gyvenimo kelio
nėje pastebi ir dažniausia tik 
jiems mirus susipranta’, ką jie 
yra praradę ir tik tuomet apie' 
juos pradeda kalbėti ir jų dar
bus vertinti ir nagrinėti.

Taip lygiai štai ir Mikas Pe
trauskas gyveno mažai kieno 
pastebiamąs ir dar mažiau kas' 
nors apie jo nuopelnus padary
tus lietuvių tautai kalbėjo. Tik 
dabar jam .mirus jau susigrieb
ta, kad Miko Petrausko tarp 
gyvųjų nebėra ir lyg gėdos pa-' 
gauti ruošiasi jau jį mirus tin
kinai pagerbti.

Mikas Petrauskas gyvas bū
damas veik jokių savo darbo 
jul>iliėjų pirą susilaukęs. Nie: 
kaš jo šUkąktuvių ar vienų ar’ 
kitų, ar viena ar kita proga nė
ra minėję.‘Tyliai ir ramiai slin
ko jo paskutinės gyvenimo die
nos. ;

Ar dar i taip seniai saulėto-1 
mis dieųpnįis Kaune Laisvės A- 
lėjoje Mikas Petrauskas ramiai 
sau vaikšįijpėjo mėgindamas sa
vo pažįstamus užkalbinti, su 
jais pasikalbėti, bet daug kas 
tų pasikalbėjimų jo vengė — 
laiko nėra !; Reikia skubėti, rei-

kas buvo gyvas.
Deja, jam jau šitų jos žo

džių neteko skaityti, nes iki tie 
žodžiai Lietuvų pasiekė, Mikas 
Petrauskas ruošėsi į anų pasau
lį, iš kur jau niekas nors ir į 
kilniausius ir širdingai pasaky
tus žodžius neatsiliepia.

O kaip Noros Gugienės tie 
tarti Mikui Petrauskui žodžiai 
buvo paskelbti Lietuvos spau
doje, Mikas Petrauskas jau gy
vųjų tarpe nebuvo, 
nas buvo vežamas 
palaidoti...

Ir taip Lietuva

ti. Senas žmogus, ką jis čįa ge
ro gali pašakyti, jei bent ką 
nors iš praeities papasakoti. 
Bet juk ta praeitis ne kokio 
politiko, iięi karo vado, o tik ty
laus, ramaus kuklaus meninin
ko, taigi ką jis čia gali įdomaus 
papasakoti, pasakyti!

O juk tai buvo gyvas šalti
nis, šaltinis lietuvių dainos is
torijos, lietuvių muzikos, lietu
vių meno.

Šiuo jau atsitikimu, lai ten-'

ir jo layo- 
į Dusmenis

e 
neteko vėl

Vieno iš tų, kuris dirbo dar tais 
laikais lietuviškų darbų, už ku
rį jokios naudos nebuvo galima 
net tikėtis sulaukti, jei bent 
rusų žandarų vien tik persekio
jimus.

Tumet tie darbai, o ypač me
no srityje, jokios karjeros ne
siūlė ir juo labiau tuomet tuo 
keliu ėjęs iš to jokios karjeros 
ir nemanė daryti.

Dirbo dažniausia slapstyda
miesi, kad svetimos akys to 
darbo nepamatytų, nepajustų, 
ir tų darbų nenutrauktų.

Mikas Petrauskas su lietuviš
ka daina po Lietuvą dar važi
nėjo tais laikais, kuomet rusų 
žandarui ir daina atrodė tikra 
kramola, ir tik vargais negalais 
per dideles protekcijas buvo ga
lima gauti1 leidimas kokiame 
nors kluone suruošti koncertas, 
tai yra ant greitųjų sudarytam 
chorui .keletas lietuviškų dainų 
padainuoti. Ir tomis dainomis 
gėrėjosi ne kokie meno išpai
kinti puikuoliai, ne kokie aukš
ti valdininkai, bet paprasti kai
mo sermėgiai, 
suomet galėjo 
Vakaro išlaidas

Ir vis dėlto rusų biurokratų 
budrios akys ir šiame darbe į- 
žiurėjo savos rūšies kramolų ir 
Mikas Petrauskas norėdamas 
išvengti daug visokių nemalo-

4. SLA pastovios 
Šiame skyriuje telpa visų SLA 
komisijose tarnavus; 
atvaizdai, kuriuos p 
rinkti, ir pilnas komisijų narių 
surašąs.

5. SLA bendras veikimas. Ši 
skyrius plačiausias ir jame tel
pa šimtų SLA veių 
ir apskričių grupių 
atvaizdai. Pabaigoje 
administravimo reik;

6. SLA auksinio 
metai ir seimas, šiame skyriu
je skaitytojas ras 
mo veikimą jubilie, 
tais. Be to, reikis, pažymėti, 
kad pradžioje albumo telpa 
trumpoje sutraukoj* SLA isto
rijos bruožai ir pradžioje auk
sinio jubiliejaus me 
skyriaus telpa trum 
mas jubiliejinių m?tų darbuo
tės bei seimo eigos 
su visų seime d;alyv;
gatų vardais, pažymint, kurią 
kuopą ir iš kokio miesto dele
gatas atstovavo.

7. Amerikos lietuviai profe
sionalai. šiame skyriuje susipa
žinsite su Amerikc;s lietuviais 
daktarais/ dentisfca'įs, teisėjais, 
advokatais, inžinier 
profesionalais.

8. Amerikos lietusių menas ir 
sportas, šiame skyriuje apsčiai 
telpa Amerikos lietuvių ar A- 
merikoje veikusių 
rių, da’inininkių-daiiHninkų, vai
dintojų, įvairių me 
ratelių bei chorų apvaizdų. Pa 
baigoje telpa tų spe 
vaizdai, kurie savo atvaizdus

numų pasiskubino i 
šiaurės Ameriką ps; 
vius brolius, kuri 
darbą įvertino ir s 
jam progų šioje jo 
srityje padirbėti. Ii’ viską, ką 
tik geresnio Mikas 
yra sukūręs, <tai y 
šiaurės Amerikoje.

Bet ir čia, matyti, karjeros 
sau nedarė, nemėgino prasi
veržti j svetimųjų ^ceną, dirbo 
tarp savųjų ir vėj ; 
taikius grįžo į Lietjuvą. Grįžęs 
į Lietuvą ir jokios karjeros ne
ieškojo ir tyliai, kru opščiai dir
bo, kaip mokėjo ir 
Ką Mikas Petrauske 
rėš Amerikoje nuveikęs, 
nau, jums geriau yra -žinoma, 
ir jo nuopelnus tin 
tinsite, čia norėta ti 
gyvenimo bruožų ® 
kaip kas <ta proga p

Netenka abejoti, 
tuvoje Miko Petradsko darbų 
apžvalga bus kruopščiai surink-

prisiuntė, arba kurių atvaizdų* 
klišes turėjome.

9. Amerikos lietuvių tautinis 
ir kultūros veikimas, šiame 
skyriuje telpa visuomenės vei
kėjų, draugijų, kolonijų svetai
nių atvaizdai. Pabaigoje tflpa 
politinis ir diplomatinis veiki
mas Amerikoje Lietuvos reika
lais, telpa atvaizdai tų Lietu
vos diplomatų, kurie dirbo su 
Amerikos lietuviais musų seno
sios tėvynes labui ir kurių at
vaizdus galėjome gauti,

10. Amerikos lietuviai biznie
riai. šį skyrių užpildo Amerikos 
lietuvių biznio įstaigos ir biz-

* nieriai. ■
Pabaigoje telpa pilna’ albumo 

turinio rodyklė, kuri pagelbės 
skaitytojui surasti pažįstamus 
asmenis be vertimo viso albu
mo. Albumą sudaro 304 pusla
piai, kuriuose telpa 772 skirtin
gi atvaizdai ir virš 3,000 skir
tingų asmeną, nes visos grupės 
aiškios ir jose esančius asmenis 
galima aiškiai pažinti. Albumas 
atspausdintas -gražiai aiškiai 
rusva spalvą ant storos, sli
džios popieros. Kieti, tvirti ap
darai, su auksu įspausta antraš
te, kurią puošia Lietuvos žirg- 
vaikis. Knyga vidutinio forma
to, 91/2 x 12 colių didumo.

Tokis SLA auksinio jubilie
jaus albumas, kuris bus papuo
šimu kiekvieno kultūringo lie
tuvio namų, kuriuo turės pro
gos pasigerėti netik senesniej 
veikėjai, bet ir jų vaikai, Ame 
rikoje, gimę *ir augę lietuviai 
Atvaizdus ir trumpus parašus 
po jais skaitys ir supras, kac 
ir mažai lietuvių kalbą moks 
jaunuoliai.

Šia paskutine proga primena 
me Amerikos lietuvių visuome 
nei, o ypatingai tiems asme 
nims, kurių atvaizdai ar varda 
albume telpa, kad jie turėtų už 
atsakyti šį puikų Albumą. *Kie] 
Vieno kuituringo lietuvio na 
muose šis Albumas reikalingas 
nes jis suprantamai paaiškin 
rpusų priaugančiai kartai Ame 
rikos lietuvių tautinio ir kultu 
rinio veikimo laimėjimus.

Svarbiausiai šį pranešimą da 
rome tuo tikslu, kad paragint 
kiekvieną lietuvį nusipirkti Al 
bumą nupiginta kaina. Ligi ge 
gūžės 1 d., 1937 m., Albumą ga 
Įima gauti prenumeratos kelii 
tik už $3.00. Po minėtos dieno; 
Albumo kaina bus $4,00 už eg 
zempliorių. Linkėtina, kad visi 
SLA nariai ir visi šviesus Ame 
rikos lietuviai pasinaudotų ši; 
proga ir neatidėliojant prisius 
tų $3.00 prenumeratos už Albu 
mą, Visų geros valios lietuvii 
prašome paremti šį didelį i 
svarbų Susivienijimo kulturin 
darbą — išleidimą istorinio Al 
bumo. Tą panamą suteiksite už 
susakydami Albumą net n u pi 
ginta kaina, kuriuo patys gėrė 
sitės ir j ūsų ^vaikai susipažin; 
su savo tėvų kultūriniais dar 
bais. Užsakymus siųskite SL/ 
Jubiliejaus Komisijos vardu 
sekamu adresu: 307 W. 30tI 
Street, New York, N. Y.

SLA Jubiliejaus Komisija: 
F. J. BAGOčIUS — pirmin. 
A. B. STRIMAITIS — sekr., 
DR. M. J. VINIKAS—iždin., 
S. E. VITAITIS—redakt., 
A. S. CIBULSKAS—kontrl.

rašytas ir bus gerai
Mikąs Petrauskas 

turėjo nemaža drai 
pasistįngs jo atminimą tinka
mai it reikiamai pagerbti.

Juk ir Lietuvoje ąe visi yra 
pamėgę tos dienos 
gerbti, milo burbului garbinti; _ 
yra kas toliau regi ir mato irflaimėta: 
moka' pelus nuo grudų atskirti.

Žmona Apgynė Tei 
sės Su Degtinės 

Buteliu
' Vakar susiginčijo vyras sO 
žmona, žmona negalėdama ap
siginti liežuviu pavartojo labai 
rimtų argumentų, smogė 
Vyrui su degtinės buteliu ir 
(perkirto akj. Laikinai kova 

_____ : vyras ligoninėn nu? 
įvežtas, o ji, gal, gailiasi deg
tinę išlaisčiUsi. Taip atsitiko 
namuose 838 W. Maxwell gat.

Rep.
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WAUKEGAN, ILL.
\Vaukegan Lietuvių Kultū

ros Draugija, sekmadienį, ba
landžio 25 d., 7:30 vai. vaka
ro, Litfosybčs svetainėje, 8-tos 
\ir Adams Sts. rengia pavasa
rinius šokius. Waukegano ir 
apylinkių lietuviai nepamirški
te dalyvauti, smagiai laikų pra
leisti. Chicagiečiai, grįšdami iš 

___ I įKenosha, be abejo, šį smagų 
| waukeganiečių parengimų 

^^1 lankys.
ap-

ROSELAND
išį Šeštadienį čia bus iškilmės

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną.

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekiutorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iŽdinįnkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas T. GALSKIS, truktisas ”

• V. MANKUS. sekretorius P. MILĄŠBVICIUS, trustisas.
*<11'-. „i ——."j*................ .......................... " ■ —----------------------——-————————_—.—................. - . .

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras. K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius
'■ ■’ • ' f * ■ i * * *

1. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d, iki gruodžio 11 d, š. m., gaus tikies 
tą nemokamai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., Olympic Hali, Taipgi 
j minėtą bankietą gaus tjkietą nemokamai visi tie Draugijos nariai* kurie, įrašę narį, asmeniš
kai atsives į Draugijos ofisą arba asmeniškai priduos ofisui įrašyto nario aplikacijų. Draugijos 
narius nuoširdžiai prašome darbuotis įrašyme Draugijon siuvo giminių, draugų bei pažįstamų.

2. Nariais priimami Draugijon vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 metų amžiaus. Bet pasi
baigus šiam konkursui nariais bus priimami tiktai iki 40 metų ir įstojimas Draugijon bus kur 
kas didesnis, negu dabar.

Nariais galima įrašyti Draugijon per musų konkursantus; per Draugijos narius arba rei
kia atvykti asmeniškai į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.

Juozas Ascilla
Musų konkursantas Juozas 

Ascilla įrašyme narių daro pro
gresų. Pasitikime, kad 

kvotų užpildys.
jis sa

vo

šeštadienį, balandžio 24 d., 
6 vai. vakaro, įvyksta Chica
gos Lietuvių Draugijos narių 
susirinkimas, gyvenančių Rose- 
land ir artimose apylinkėse. 
Tikslas šio susirinkimo bus —* 
įsteigti Roseland Lietuvių Kul
tūros Draugijų.. Bus išaunuš 
programas ‘ — dalyvaus dainių 
ninkas Kazys Pažarskas, Vy-t, 
tauto Beliajus šokėjų trupė, 
jaunutės mergaitės —- Janą 
Sudantųs dainuos, o p-lė Char- 
lotte Spencer gražiai pašoks- 
Trumpų kalbų pasakys Dr. A». 
Montvidas. Bus imami paveik

usiai. Po programos eis draų? 
giški pasišnekučiavimai, prie 
geros muzikos jaunimui bus 
progų pasišokti. Visi Draugi
jos nariai U šios apylinkes esa
te kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime. Atvykdami į su- 
šir^ikin^ : atsimokite Draugi
uos narystės knygutę; atėję be 
'knygučių turės mokėti įžangų.

Kvotos, Konkursantai
Chicago, III. Ch cagai Narių Kvota ..............

Konkurso pradžioje narių buvo.
Ko i, Frank Bulaw įrašė ............... .

P. Martinkaitis-Senas Petras įrašė 
Benediktas Vaitekūnas įrašė —.

p
1809
8009
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IS CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

“ ---------- 1 '• >'

KENOSHA, WIS.
Svarbios iškilmes šį sekma- 

dienj

DE KALE, ILL.

Antradienį, balandžio 13 d., 
8 vai. vakaro, įvyko Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
mas Masonic Temple svetainė
je, 1547 N. Leavitt St. Prezi
dentas, atidaręs susirinkimų, 
pranešė, kad yra mirę trys 
Draugijos nariai: Juozas Mas- 
kus, Jurgis Gudlenkis ir An
tanas Mantrimas, prašė narius 
mirusiemsiems atiduoti pasku
tinę pagarbų atsistojimu. I;

Draugijos sekretorius Vincas 
Mąnkns,, pęr^aįtšu, įąrimųs ,iš 
praeito susirinkimo, — priim- ; 
ti. i

Draugijos prezidentas Julius , 
Mickevičius pranešė, kad šiais 
metais esu mirę 9 nariai; ser
gančių narių tenka vienas ser
gąs ant kiekvieno šimto dvi
dešimties sveikų narių. Pasku
tiniai trys mėnesiai — sausis, 
vasaris ir kovas buvę geri biz
nio mėnesiai, išmokėjus visas 
išlaidas likę gryno perviršio 
$5,700.00. Balandžio mėnesis 
numatomas neblogesnis.

Triumfo konkurse jau įrašy- , 
ta daugiau penkių šimtų nau
jų narių. Numatoma, kad iki 
Triumfo bankieto, kuris įvyks 
gruodžio 11 d., Draugija leng
vai prisiirs penkis tūkstančius 
narių. Iš įrašomų narių dair
iau 35% yra čiagimiai lietu
viai.

Daug narių teiraujasi, nori 
žinoti, ar Chicagos Lietuvių 
Draugija pirks Lietuvių Audi
torijų, jeigu eis pardavimui. Į 
tai buvo atsakyta maždaug 
taip: Du metai atgal Chicagos 
Lietuvių Draugija yra pada
rius tarimų, kad esant palan
kioms sąlygoms, jeigu Audito
rija eis pardavimui — nupirk
ti. šis tarimas hera pamainy
tas. Žinoma, jeigu* Bridgepor- 
to lietuvių organizacijos suras 
jėgų pačios Auditorijų tvar
kyti, arba suras budus, jeigu 
eis pardavimui, išpirkti, tai 
Chicagos Lietuvių Draugija 
toms lietuvių organizacijoms 
neis į kompeticijų, bet dar: 
joms padės, kad jų darbo pla
nai butų sėkmingi. Bet jeigu 
minėtos organizacijos nesuras 
būdų, kad jos galėtų toliau ve
sti Lietuvių Auditorijos biznį, 
tai esant palankioms sųly- 
goms, Chicagos Lietuvių Drau
gija, galbūt, Lietuviu Audito
riją išpirks. Dar pravartu pri
minti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija į Auditorijų yra įdė
jusi $1,300; bondsus su viso
mis kitomis organizacijomis 
(išskiriant S.LA) yna depo-

šį sekmadienį, balandžio 25 
d., 3 vai. popiet, German Ame
rican svetainėje, 1715—52nd 
St., įvyksta stambios iškilmės, 

!— bus formališkas Chicagos 
Liętuvių Draugijos skyriaus 
įkūrimus, geriau pasakius, bus 
įsteigta Ęjęnosha Lietuvių Kul
tūros Draugija.

1 Iškilmėse dalyvaus vietos 
'Lyros cluoras po vadovyste p- 
lės Bernice Maldos, iš Chica
gos atvyks žymus solistas Ka
zys Pažarskas, artisto Vytau
to Beliająus .šokėjų trupė, inž. i 
Kostas Augustinavičius, Drau
gijos daktaras A. Montvidas, 
sekretorius P. Millep ir kai ku
rie kiti. Bus imami paveiks
lai. Po programos' eis draugiš
ki ’pašfnekčdaiJsųsipažinimai, 
jaunimas galės pasišokti. Paša-, 
line publika čia nėra kviečia
ma —r vien Draugijos nariai 
ir programo dalyviai. Beje, ne- 
abejojam, kad į šias iškilmes 
atvyks Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai iš Waukegam 
ir Racine.

Draugijos atstovus p. Frank! 
Bulaw, kurio pasidarbavimu! 
šis skyrius bus įkurtas, į Ke- 
noshą išvyksta šį ketvirtadie-- 
ni, kad baigtų numatomų na
rių įrašymų ir padėtų prireng
ti vietiniams draugams šaunių 
'puotų sekmadieninį.

zitavusi bondholderių vardu j 
Stock Yards Trust and Saving 
Bank. Taip, kad Draugija nors 
niekuomet nėra buvusi Bridge- 
porto kolonijos organizacija, 
bet visuomet teikdavo jai savo 
paramų.

Jeigu Chicagos Lietuvių 
Draugija paims Lietuvių Au-i 
ditorijų, tai iš jos padarys CHi*i 
cagos ir apylinkių lietuvių kul
tūrinį centrų: įrengs skaityk-’ 
lų, kurioje bus Amerikos ir 
Lietuvos laikraščiai ir naujau
si Lietuvos ir Amerikos kny
gų leidiniai. Be to, stengsis 
įrengti atletikos kambarius, 
kad musų lietuvių jaunimus 
galėtų lavintis sporto srityje, 
taipgi stengsis čia suburti me
no mylėtojus, kad lavintųsi, 
lietuviškų, daįnų, lošimų, šo
kių, žaismių ir tt. žodžiu su
kant, jeigu Chicagos Lietuvių 
Draugija paims Lietuvių A|r-, 
ditorijų, tai rūpinsis jų pada
ryti Chicagos ir apylinkių Ife-; 
tuvių kultūros. židinių, o ne 
taip, kaip dabar yra — kar
kiamų centru. Tokia Lietuviui 
Auditorija, kokia kad yra da-i 
bar, Chicagos ir apylinkių lie
tuviams didelės garbės nedaro.. 
Susirinkimas su šiuo preziden
to paaiškinimu pilnai sutiko.

Draugijos iždininkas J. De
gutis pranešė, kad kovo mė
nesį pajamų buvę $4,775.75, iš
mokėjimų —♦ $2,638.75, gry
nas perviršis Draugijos naudai 
— $2,137.00.

Draugijos fin. sekretorius 
P. Miller pranešė, kad ligos pa~< 
šalpų išmokėta per kovo mė
nesį $1,116.00, sergančių narių į 
surašė esą 39 nariai. !

Draugijos daktaras A. Mont
vidas pranešė, kad reikalingus tus, tai vėliau kreipkitės pas 
ligonius prižiūri

MELROSE PARK 
ILL.

Melrose Park Lietuvių Kul
tūros Draugijos narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 25 d., 2 vai. popiet, p. 
Prabįsh Hali. Jeigu .kurie na
riai negalėsite atvykti į ši su- 
sirųikimų pasiimti savo bilie-

Inž, Kazys Matekonis

Inž. Kazys Matekonis, prisi
rengęs konkurso darbui, grei- 
'tu laiku matysime jo 
rezultatus.

šeštadienį, gegužės 1 d., 7 
'vai, vakaro, Finų svetainėje, 
637 N. llth St. įvyksta De 
Kalb' Lietuviu Kultūros Dram 
gijos vakaras. Ęus suvaidintų 
komedija “Gyvi Nabašninkai”;^ 
.kalbės Dr. A. Montvidas. 
programos eis šokiai.

Cicero, III

Po

darbo GARY, IND Springfield 
Illinois:

Susirgo drg. Antanus Stepo- , 
naitis

,,

Pi

Jonus kiužas įrašė - -- - --........
Louis Antanavičius įrašė .............
Antanas Visbaras įrašė .............
Josepli Asčilla įraše ....................
Juozas Augantis lrašė .... .
P-nia Petronėlė Markauskas įrašė 

Thomas Šalkauskas įrašė............
Peter Giniotis įrašė ....................

K, Steponavičius įraše .................
p-nia Teresė Viltrakis jrašė .....
Andrius Naikelis įrašė ................
Elzbieta Norgailienė jrašė .........
p-nia Oną Mittskus įrašė ..... .
Petras Rapševičius įrašė ....—.....
Ą, Ambrazevičių įraše .......... ......
p-Įė Antoinette Kaceyičius jrašė 
p-lč Aldona Miller įraše 
p-lė Milda Baronas jrašė 
John Sodowskis įrašė .. 

vieniai nariai įrašė
Kvotąi trūksta ,

Cicero Narių Kvota ........... . . . .
Konkurso pradžioje narių buvo 
K6n. p-nia Marion Ąscilla jrašė 

u Ka'z. Jukubka jrašė
Kvotai trūksta ....

Springfield Narių Kvota
Konkurso pradžioje narių buvo
Kon. p-nia Julia Luketis įrašė .

*’ Vincus černauskas jrašė ....
Kvotai trūksta ,------

138
1405

. 500 
300

9 
. 10
.. 181

. 300

.. 244

P-nia Qna MittSkiene ,
Kon. p-nia Ona Mittskiene 

jau stojo ’ į'1 aktyvų konkurso 
darbų, ji narių kvotų tikrai 
išpildys. j

AURORA, ILL.
Auroros : Lietuvių Kultūros 

Draugija šį sekmadienį rengia 
vakarų, bus sulošta komedija 
“Gyvi Nabašninkai”; bus ir jkt- 
ti programos pamarginimai. Po 
programos George Stephens 
orchestra gros visų vakarų 
įvairius šokins.

t—f

NAUJIENĮJ
PIKNIKAS

’ Chicagos Lietuvių Draugi
jos stambus darbuotojas, Ga
ry Lietuvių Kultūros Draugi
jos sekretorius-iždininkas, pra
eitų savaitę buvo rimtąi suųe- 
'galčjęs. Bet atrodo, kad drg. 
‘Steponaitis greitu laiku pa
sveiks, stos į darbų įrašyme 
naujų'i,n!arių. Linkim jam sku
baus pasveikimo.

P-NIA ONA MITTS- 
KIENE PASIRODĖ 
SU DARBO PRA

DŽIA

Harvey, III-
Harvey Narių Kvota ....... 
Konkurso pradžioje narių buvo 
Kon. Geo. Izbickas įrašė .....

Kvotai trūksta .................
Waukegan Narių Kvota.............

Waukegan, IlL:^ollkllrsQ pradžioje narių buvo ... 
K on. p-lė Suzana L. Gabris įrašė 

’ p-lė Jennie Laurel įrašė ----
Kvotai trūksta ............. .....

• t

Chicago
Heights, III

Chicago Heights Narių Kvota ,. 
Konkurso pradžioje narių buyo 
Kon/ Juozas Albauskas jrašė —..

Kvotai trūksta ....................

s
St Charles, IR;«

Kitą musų laukta konkursan- 
tė pagerbia' savo pradžių darbo 
su dviem nariais. Įrašė savo! 
jaunutį sūnų Vito Mittskus ir p. 
Clementine Kubackienę, abu 
northsidiečijai. Pasitikim, kad. 
kon. p-nia Mittskiene greitu lai-’ 
ku vėl įrašys keliolikų naujų 
narių, i
yj.-.'ta'A'i ".‘—i-v ~ r v ‘

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse ,

L, Charles Narių Kvota ....... 
onkurso pradžioje narių buvo . 

’on. jrašė ............. . ... .................
Kvotai trūksta __________

Aurora, III

Melrose 
Park, III.

1 -'TfR-‘JĮJ.lJ"- ——

Auroros Narių Kvota
Konkurso pradžioje narių buvo ..
Kon įrašė ...... ..............................

Kvotai trūksta ...... ,—..... .
hidrose Park Narių Kvota .,.. 
Konkurso pradžioje narių buvo 

K on. įraše ................... ...............
Kvotai trūksta ...................

■r-r

PJLNAS

ROYAL
VALYMO SĘTAS

VISI TRVS VIENETAI

De Kalb, III
I'e Kalb Nitifl Kvota .. 
I’onkurso pradžioje buvo 

K on įraše .... ;_____ ___ _
Kvotai trūksta ...... .

100
42

m T

Gary, Ind.

reguliariai, p. J. Padžiunų, 335 So. 23rd 
Naujų narių egzaminavime esu’ Avė., Bellwood, lįl. arba pas 
gana daug darbo, nariai laĮiai1 p. A. Krušinį, 150 Broadway, 
skaitlingai rašosi Draugijon.

Svarstyta apie pirmos gegu- vartų nariams ir kitiems ne- 
žės šventę. Kadangi ši šventė 
yra darbo i 
Chicagos Lietuvių Draugiją, 
sudaro veik išimtinai vięn dar
bo žmonės, tai nariams patar
tina Pirmos Gegužės šventėje 
dalyvauti, žinoma, kur bus ren
giami Pirmos Gegužės pami
nėjimai. z

Baigus susirinkimą, buvo 
graži programa. Vadovaujant 
p-niai Steponavičienei sudai
nuota keliolika gražių dainų. 
Programos dalyviai buvo: p-lės 
S. Rirnkajtė, S. Galdikaite, L. 
ISitupariutė, p. F. Mazenis ir* 
'p. B, Jonulis. Adv. K. P. Gu- pasibaigė 9;30 vąl

■ : r •' ■ . ... -G

Melrose Pąrk, Ill> Taipgi pra-

užmiršti, kad ši0s Draugijosu - -žmonių šventė ir < vakarus bus gegužės 1 d., šeš- 
'n Draugijų! padienio vakare, Eagles s ve-!padienio vakare, 

,’tain-ėje; pradžia 7:30 vai. va
karo, Bus puiki programa: da
lyvaus p-lė Anita Navickis, Vy
tauto Beliąjaus šokėjų grupė, 
George Stephens orchestra.

J. Padžiunas, 
Draugijos pirmininkas.

■*—• 
gis išsakė vykusią kalbų apie 
-įstatymų painumų ir netikslius 
Spręndimųs teismuose atsižven- 
giant į tikrųjų įstaty 
mę. Susirinkimas ir

ymų reikš- 
• programa 
vakaro.

PILNO DYDŽIO
GRINDŲ 

VALYTUVAS

KANDŽIŲ 
ŠVIRKŠTAS

PAJĖGŪS RANKINIS 
VALYTUVAS

£6.95 VERTES

DABA R
ir Jašą 
senas 

valytuvas

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Racine, Wis,

Gary Narių Kvorta
Konkurso pradžioje narių buvo
Kon. Antanas Steponaitis jrašė 
” John Ą. Grakey įrašė ........ .

’ Chester Prokurotag įrašė......
Kvotai trūksta ....................

__________ _____ _____ _ ___________  _______

Barine Narių Kvota .................
Konkurso pradžioje narių buvo 
i ton. Stasys Mockus  ...............

Kvotai trūkstą .....  ....
—-■ "—T*.-*: A!L * .*.................... —— ■ ' ' '

J&cfcford Narių Kvota ..............
Rockford, III.: konkurso pradžioje narių buvo 

, Kon. Stasys J. Petrauskas jrašė
Kvotai trūksta ..

Indiana 
Harbor, Ind

l idiana Karbor Narių Kva ta .. 
Ikopkųrao pradžioje narių buvo . 

Kon. Jonas Kodas įrašė ............
Klotai trūksta ..... ♦. s........

Į, „I, y

KenosW Wis4 £onku*sd pradžioje narių buvo 
Kon. jrašė .....................

Kvptai trūksta ............  ....
——   -------- -—   --------------— ..... .... un 1 s«’.’•asY-r-g-?1!

Aplamai narįy kvota ..... .........
Konkurso pradžioje narių buvo 
Konkurse įrašyta

Kvotai

100
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100
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Diena Iš Dienos
Naujo graboriaūs 
popieriai aplaistyti RADIO

Iškėlė p-niai 
Petkevičienei 
Puotą

BRIGHTON PARK. — šeš- 
tadienį, 5403 S. Whipple g., bu
vo iškelta šauni surprize parė 
p-iai M. Petkevičienei. Tos puo
tos tikroji kaltininkė buvo jos 
duktė p-ia Helen Misevičienė, 
gyv. 5936 S. Tripp g.

Svečiuos buvo Jeva Kasper, 
p. Smith Palm Garden tavernos 
savininkas ir p-ia J. Baron. Jie 
neapsėjo if be dovanų — nupir
ko iš Peoples Furniture krau
tuvės pečių. Garbės svečiu bu
vo sūnūs p-ios Petkevičienės 
Chicagos universiteto gydyto
jas. Buvo dar daug svečių, ku
rių ir suminėti nėra galima, o 
kas svarbiau gardaus valgio, 
alaus ir gėrimų. —B. š.

Tai įvyko gana trukšmingam 
posėdy

Peoples Rakandų Bendro 
vės Krautuvių 21-mų me 
tų sukaktuvių radio pro 
gramas.

Sunkiai Serga 
p. Girkautas

MAYWOOD, III. — Hines Ii- 
goninėje sunkiai serga buvęs 
Pasaulio Karo veteranas Anta
nas Girkaut. Draugai gali ap
lankyti sekmadieniais po pietų. 
Linkiu pasveikti. —B. š.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

James Plecko, 24, su Vanin- 
ta Vekeritas, 23

Joseph Matulionis, 26, su Phi- 
lomene LaPrise, 26

Peter Milųuette, 50, su Nettie
Sabonaitis, 48

BRIGHTON PARK. — Re- 
porterio, mat, jau toks natū
ras: kenčia jis baramas — ra
šo, nors draudžiamas.

šitai sekmadienį, įvyko veik 
visų lietuvių kolionijų atstovų 
nepaprastas susirinkimas p. Ce- 
lestino Mikliovo namuose, 2507 
W. 45th Pi. Susirinkimas buvo 
labai trukšmingas. Svarbiausiu 
dienotvarkės punktu buvo nau
jojo graboriaūs p. Alberto Pet
kaus popierių patvirtinimas. 
Vienbalsiai nutarta patvirtinti 
juos sulaistant.

Kitas labai svarbus nutari
mas buvo, tai jūsų reporterio 
teisių susiaurinimas. Mat, p-ia 
Endriekienė įnešė sumanymų 
uždėti ypatingų draudimų ant 
jūsų reporterio paišelio — ji 
norėtų, kad paišelis rašytų, bet 
ne viską. Todėl, tikiuos, atlei
site, jei pasižadėjimų pildyda
mas niekam nepasakysiu, kad 
p-ia Endriekienė išvirė labai 
gardžių košelienę ir patiekė že
maitiško kugelio.

Kita gera virėja buvo p-ia 
Mikliovienė,- tai sesutė arba p. 
Petkaus uošvienė. Jos balsas la
bai daug nusvėrė.

Kas svečiais buvo vargu nu
senusi mano galva galės prisi
minti. Buvo, rodos, p. Petkaus 
tėvai ir brolis su žmona iš Mar- 
ųuette Parko, pp. Draugeliai iš 
Bridgeporto, pp. Bruse Minia- 
tai, pp. Kairiai ir visi, kurių pa
vardžių negalėjau prisiminti.

Rep. x-y.

NAUJIENOS, Chicago, III,
.. ..........-■—'■■■■■■ ' ' --------------------------------------- -------------— ------------------------ -

' Ištikro, balsas yra didžiau
sia žmonijos palaima, ir kaipo 
toks užsitarnauja geriausios 
l®ježiuros. Ir čia įdomu* paste- 
>beti, jog daugelis .operos, sce
nos, filmų ir radio artistų, ku
rių balsai yra jų turtas, nese
niai pareiškė, jog iš cigaretų 
jie labiausiai mėgstą lengvą už- 
sirųkymą, kuris yra švelnus jų 
gerklei. Todėl jiems labiausia 
patinka Lucky Strike 
tai. '

Vikaro Kun. Valan 
čiaus “Stebuklas” 
Nebuvo Stebuklu
Jis, mat, turėjo užsivilkęs 

kelnes

jęs, kad neturėjęs ki 
nei cento, o vargingai 
riai paprašius išmaldos, 
net pusdolerį.

Klebonas tada tarė: 
kitu sykiu norėsi dary
buklus, tai užsivilk savb kel
nes”.

Antradienis, bal. 20, 1987
Senėse teliko šv. Jurgio parapijoje, 
mote* 
radęs

pjes Fur- 
ių metų

šiomis dienomis Peo 
niture Company 21-n 
sena, tai yra, seniausia ir di
džiausia lietuvių prekybinė įs
taiga Amerikoje. Paminėjimui 
šių svarbių sukaktuvių, Peoples 
Bendrovės Krautuvės 
gražų ir įdomų radio programų, 
kuris įvyks reguliariai, šiandie, 
antradienį 7-tą valandą vakare 
iš stoties WGES. Į

Programas susidės iš rinkti
nų dainų, žavėjatičios muzikos, 
įdomių kalbų ir t. t. Progra- 
mo išpildyme dalyvaus žymus- 
dainininkai ir dainininkės, mu
zika ir kalbėtojai. Prie to bus 

I 

pranešta apie Peoples Krautu
vių prisirengimus užkviesti vi
suomenę į šias sukaktuves su 
•atžymėjimu didžiausių prekių 
vertybių savo biznio istorijoj, 
kokiomis čia lankantis visuo
menė galės pasigerėti.

Rep. xxx

cigare-

BRIDGEPORT.
šau, kad rašau susivėlinęs.
Mat, manau kad kiti tų par

imu 
Svarbu

Atsipra

Bridgeporte, Chicago, III.

“Kai
i ste-

ruošia

Lengvas Užsiruky- 
mas Švelnus Artistų 

Gerklėms
tūlų asmenų balsaiJei 

praeityje butų buvę kitoki, is
torijos įvykiuose butų buvus 
didelė permaina, ir galimas da
lykas tai butų palietę ir pla
tųjį pasaulį. 'Beveik kiekvienos 
tautos istorijoj įvykiai parodo, 
kaip net ir viena pasakyta kal
ba gali dalykus nusverti, ir 
dažnai net pasukti visą istori
jos kryptį.

JŪSŲ KAIMYNAS YRA JŪSŲ TARNYBOJ

Reikale MALEVOS ir SIENOMS POPIEROS eikit į
One Coat White

Reguliarė $3.25 vertė 
GREITAI DŽIŪVANTIS

ENAMELIS

2 49.

’up»r Caveriag 
on «lo*« 
IKAMEl

bendrai 
užsiru-

i Gamta ir mokslas 
padaro Luckies lengvu 
kymu. Luckies yra pagaminti 
iš puikiausio tabako, kurį ži
novai su didžiausiu rūpestin
gumu didžiulėse pasaulio rin
kose išrenka.
! Bet ir su šiuo geriausio ta
bako stupirkimų Luckies išdir
bėtų pastangos ' suteikti rūky
tojams geresnį cigare tą nesi
baigia. šiam tabakui tinkamai 
išnokite ir išsistovėjus, jis per
leidžiama per garsųjį Lucky 
Strike “It’s Toasted” procesą.

' šis “toasting” procesas pra
šalina tūlas šiurkščias visokia
me tabake randamas priemai
šas. Vienas iš šio proceso žing
snių yra tai panaudojimas ul- 
tra-violetinių spindulių. Kiek
vienas parinktas Lucky Strike 
tabako lapas netik gauna rei
kalinga saulės šviesos kiekį, 
bet dar ir toliau yra nokina
mas sustiprinto j ultra-violeti- 
nių spindulių šviesoj.

Taigi dėka gamtos ir mok
slo yra gaunama Lucky Strike 
cigaretuose 
mas, kuris 
švelnute. Ir 
cigaretas,
“Toasting” proceso gerkles ap
saugą. Tą pačią gerklės apsau
gą gauna ir operos, scenos, fil
mų ir radio artistai, kurių bal
sai yra jų turtu įr kurie pasi
renka Luckies kaipo savo ci- 
garetą.

darys. Nesulaukęs, 
plunksną ir rašau, 
yra užrekorduoti šių laikų 
stebuklą, apie kurį girdėjau 
šv. Jurgio bažnyčioje, per ai
riškas misijas, praėjusią ga
vėnią.

Airių misijonierius pasako
jo, kad kai musų vikaras kun. 
Valančius buvo kitoje parapi
joje, tai štai kas atsitiko: Kuo
met klebonija buvo pertaiso
ma, tai kun. Valančius turėjd 
gulėti su klebonu. Vieną ry
tą anksti kunigas Valančius 
skubiai buvo pašauktas prie 
ligonio. Jisai greitai apsirė
dęs išsiskubino.

Grįždamas nuo ligonio kun. 
Valančius sutiko biedną mote
rėlę, kuri prašė išmaldos. 
Kun. sakė kad duotų, bet ne
turįs kišenėj nei cento. Mote
rėlė gi sako, kad jos reikalas 
esąs didelis ir prašo pakrap
štyti kišenį, gal ką ten ras. 
Kun. Valančius kištelėjo ran- 

šenių ir rado 
Be galo nusto

tai biednai mo-

Tada kun. Valančius, žvilkt, 
ir pamatė, kad jis best s kle
bono kelnėse.

Tokie tai mat šių laikų ste
buklai. O kokie stebuklai 
įvyksta, tai apie tokius rnisijo- 
nieriai bažnyčiose ir pasako
ja žmonėms.

Jaunas parapijonas.
P. S. Jei kas abejojate apie 

tikrumą šio stebuklo, ta pasi
teiraukite bile vieno gero ka-

Buy gloves with whot 
it savęs

aara reikalo mocatt OOe ąr 
Jaugi an kad gauti gerą daatų kolST Tootb PuU.
UdeMa tuba» parriduoda «l 

valo ir apaugo daą- 
9o to galiu ratauDiati 
kurluoe galite auMpirt 

pirfttlaaltM ar kr kita 
Pharaiaea) Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

SUSIPAŽINKIME
Kadangi mums yra reikalinga daugiau vietos, tai persi- 

keliam iš senosios Alėtos adresu 2951 So. State St. į
2715-25 West 47th Street

Telefonas: LAFAYETTE 3621 
kur atidarom sandelį naujo ir VARTOTO statybos 

materiolo.
draugus atlankyti mus naujoj vie- 
iurėti musų materiolą.
yinas: 1x6 D & M $16 už 
Įauksinu.

STAR WRECRING & LUMBER CO
Lietuvis pardavėjas patarnaus jums 

Paveldėjai Hairis Wrecking Co. — Chicago.

Kviečiame visus savo 
toj ir apž

Specialis Pasiu

lengvas 
gerklei 

tai yra 
kuris

užsiruky- 
yra taip 

vienintelis 
suteikia

net pusdolerį. 
bęs atidavė jį 
teriai.

Parėjęs 
Valančius 
kad jam 
stebuklas.

i klebonijų, kun. 
pasakojo klebonui, 

atsitiko nelyginant 
Sako, tikrai žino-

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
A GAMTA

METRICK’S
Malevų 

Krautuvę 
5905-07 So. Kedzie Avė.

GROVEHILL 1875 VELTUI ATVEŽIMAS

SKRYNAMS ENAMELIS Of) c
Atsparus, Pastovus. Tik Juodas. Gal.

$1.95 ‘H0M-0-NER 
NAMŲ MALEVA

SIENŲ POPIEROS
VALYTOJAS ....... 3"* 22c
DICADOO
MALEVOS“ VALYTOJAS 23c
LINOLEUM VARNIŠIS 
Reguliarės 90c. Vertes ....... Kv.
PILSEN MALEVOS Valytojas.
Grąžinimo pinigu garantija 

Sampeliai Dykai

Keturi Sužeisti Gat- 
viakario Nelaimėje

VISI LIGONIAI
Vengkite operacijų, vargo, skausmo, ne
išgydomos ligos. DSliai kiekvieno nesvei
kumo ar ligos jūsų kūne, lengvo ar 
sunkaus — vartoklt Natūraliai Gydan
čias Žolių Priemones už $1.00 ir $2.00. 
Jus užsiganėdysit j vieną savaitę. Pra
dėkite sveikti šiandien savo pačių na
muose nelaukdami operacijų. Gaukite 
taisniuoto Daktaro Patarimą ir Priežiū
rą DYKAI, taipgi Kuzamlnavimą, jei 
pageidaujate. NeatldSliakite. Painatykit 
įtikinančius Įrodymus. Painatykit Heleną 
Szynmnską, Herbaiistę, veikiančią 40 
metų, arba

DR. P. SHYMAN—-Specialistą 
Veikianti 17 metų.

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

SPECIALIS 
PARDAVIMAS

NEPERMA
TOMŲ 

LANGŲ 
UŽDADNGŲ 

Reguliarės 
vertės!

Keturios moteriškės buvo su
žeistos, o apiei šimtui buvo įva
ryta' daug baimės, kai prie 
Clark ir Division gatvių susi
dūrė du gatviakariai. Sužeidi
mai nebuvo sunkus.

55c
to

PASKUTINĖS 3 DIENOS 
Sovietų Rusijos Vėliausia Pažiba 
“Didesnis Prižadas” 
Rusų kalba—Angliškos Antraštės

PRADEDENT PENKTADIENIU
uRevcliucionieriai” 

SONOTONE v - f-
Arti Wabash

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

ARBATĄ
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų 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

ėst 69th Street2555
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

NOT 
INC.

3x6 Uždangos kartu • su 
kočilais

Spalvos baltos, ivory, 
eeru ir žalios. Biskj 

nereguliarėš

$2.50 Spar 
Varnišis

DAILY BUSINESS DIRECTORY

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

RGAL.

3 ‘ Gal.
5 Vidaus
3 ar
i Oro
J Pusės

Grindims ar Wopdwork 
Garantuotas, kad nesu
braižys ir nesutepsjbalto.

ŠALTO VANDENS 4 sv. A *9 g, 
MALEVA, balta ...... . IV'
JOHNSON’S GLOCOAT
Paintė ............... ....... 52c
PILSEN ŠVIESUS GRINDIMS «j E 
ALIEJUS. Galionas ..............

MAPOS IR MAPOMS LAZDOS 
PALIšAI IR PALIŠIAMS AUDEKLAI

VISOS MALEVOS KĄ TIK IŠ FABRIKO, ŠVIEŽIOS VISUOMET

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT Sąlygos I SAVAITĘ I

~DR. O’CONNElU “
135 S0. STATE ST.

03BO N. Clark St. 760 Madlrori St. 
.4619 Broadtvay 6320 Cottage Grova 
31.38 Lincoln Av. 4<02 Madlson St. 
2667 MUwaukee Av. 6204 8. Halsted St. 
4002 Irvlng Fark 3234 Madlson St. 
JEVE8. TILL 9 — CLOSED SUNDAY

PASARGA
Pirm negu pirksit maleVas ir ki
tas reikmenis atlankyki didžiausią 
Šios rųfiies krautuve Chlcagoj, par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių

I MALEVŲ
K 
g

n

Eh
S

•0-

TRIMUOJAM SIENŲ POPIERAS UŽ DYKĄ K

$1.79 Fiat

0 FIAT PAINT 0

gR* ; ; I U.ft $3.25 VERTĖ
INTERIOR A Q
G LOS S

Taipgi Semi-Gloss ......
i . ’

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

0

ja ...

trim Varnish 
vertės, Musų 950 
galionų Trim $1.25 
Galionas ---------- -
vertSs visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50 
vertfis Fiat Ofl
Paint __ _________

Maleva 
$f .49 

A Gal. 
Balta 
Tiktai 
Spalvota
$1.59

Gal būt 
vartojama 

kaip 
pamušalas 

arba
Užbaigos 
tepimas.

ĖNAMELPAiiO
AHI6HG^AM Wt>0VtT 
>0* AU. IHV4K10A

Atdara vakarais Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadienį; Sek manierų iki 1:00 po pietų.

III VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

i/2
PIGIAU RĖGULIARES KAINOS

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

Į Už DYKĄ PRISTATYMASl
Sherwin Williams 
$2.25 
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.79 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1937 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGte 1440

t-

e

K O

u 
g

H 
i 

t

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

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

5 bušelius už ...................... $1.00
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą 4'/z jardus už $10.00

Taipgi perkraustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE, 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIKFIELD AVĖ.

• LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIK 
Kompetentiški gydytojai, o 

dentai, teikia patarnavirtią. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Salutaras Drliff and 
Chemical Co.

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

639 Weat 18th Street 
CHICAGO, LLL.

telefo-

S 
ne siu-

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

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

SIUSKIT?

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUV

To prašo Lietuvos žmorėsir 
taip pataria Lietuvos brikai

N

Garsinkites “N-nose’
’ib.

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)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT .

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

KUCHINSKAI,
1858 5¥est Pershing RcL
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Gegužės Pirmos Bend- Rūpinasi M. Petrausko Iškilmių Rengimu 
r o Kom-to Pasitarimas

mininkui, Joseph W. Nosar- 
žewski’ui rezignavus.

■a

Rengiasi Gegužės Pirmos 
Paminėjimui

Sekmadienį, balahdtio 11 d., 
įvyko didžiulis darbininkų or
ganizacijų, fraternalių ir kultū
rinių draugijų, Socialistų ir Ko
munistų partijų delegatų ben
dra konferencija. Kita tokia 
konferencija įvyks Capitol na
muose, 159 S. State g. sekma
dienį balandžio 25 d. 10 v. ry
to.

Kodėl bruzda darbininkai? 
Atsakymas: artinasi Gegužės 
Pirmoji, ta didžiulė viso pasau
lio darbininkų dvasios susikau
pimo ir solidarumo šventė? Vi
so pasaulio darbininkai ją mi
nės su ypatingu atsidavimu ir 
kaupsis dvasioje kovoms už 
ekonominį ir politinį išsivada
vimą.

Išrinks nuolatinį komitetą
Juda pasaulio, juda ir Ame

rikos darbininkai. Pastaroje 
konferencijoje buvo išrinktas 
komitetas, kurio tikslas yra 
ruošti darbininkus tos šventės 
apvaikščiojimui. (

Bet šių metų Gegužės Plrmo-

ji turi ir tam tikrus tikslus. 
Tie tikslai bus atatinkamai iš
kelti eisenos metu. Būtent: ska
tinti darbininkus ko’von už 30 
valandų savaitę ir šešių valan
dų darbo dieną. Suorganizuoti 
Farmerių ir Darbo Partiją, ku
ri vadovautų darbininkams po
litinėje dirvoje.

Be to, Gegužės Pirmoji pa
laikys darbininkų kovas ir gins 
Ispanijos lojalistus prieš tarp
tautinį fašizmą ir fašistų įsiga
lėjimą Suvienytose Valstijose.

“Tom Mooney Paliuosavi- 
mas” bus obalsių centru. Pla
nuoja ir Mooney, Hernlon, 
Scottsboro jaunuolių ir kitų po
litinių kalinių eisenos skyrius.

Trečiadienį, balandžio 28 d. 
įvyks visų tvarkdarių (kapito
nų ir maršalų) bendras susi
rinkimas 7:30 v. vak. antrašu 
30 N. Wells g. Kurios organi
zacijos nėra išrinkusios savo 
tvarkdarių, prašomos tai pada
ryti dabar. O jei kurios neturė
jo pasiuntusios delegatų į pra
eitą konferenciją, tai pasiųskite 
balandžio 28 d. 159 N. Stalte.

® COAL

TON.

Didžiųjų potvynių metu p. 
Kilkis pasižymėjo kaipo pir
mininkas finansinės komisijos, 
kuri tvarkė rengimą Midnight 
Flood Benefit Show, kuris bu
vo surengtas Midwest teatre, 
vasario 12 d. Parengimo tiks
las buvo sušelpti potvyniuose 
nukentėjusius asmenis. Paren
gimas davė apie $1,100 pelno. 
Tie pinigai buvo tuoj perduo
ti Raudoną j am Kryžiui, kuris 
rūpinosi/ nukentėjusių reika
lais.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP . ............... $6.00
MINE RUN STAMBIOS

$5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.
TON.
TON.
TON.

IR

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

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

L0VEIKIS “"“i“1.016.111 IV Visas Pasaulio
........... Dalis.

KVIĘTKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

■ n> in II———awn iii..........

CLASSIFIED ADS.
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame ‘ 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGERORT ROOFING 
3216 So. Halsted Stnęejt

...... i , ■ iHiihį-i.į ■■ ■■ ...................................................

Help VVanted—Ma
Darbininkų įteikiu

Vartbti Automobiliai
blėties 
pagei-

ca

e

REIKALINGAS patyręs vaikinas 
dirbti į tavern. Lengvas darb 
ra alga. Turi mokėti gerai 
kalbą. 1519 East 63rd Street.

iis, ge- 
anglų

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus padirbti apie namus. \ Miss M.

k WillowLavine, 88 and Archer Avė., 
Springs.

Help vv anteci—i? eitu le
Darbininkių reikia

REIKALINGOS PATYP
MOTERYS skudurams šortų 

GOLDMAN, 1425 W. 21s; St.

USIOS 
oti.

paty-

Standard Park Waste Mateikai Co.

REIKALINGA MOTERIS 
rus dėl sortavimo skudurų.

1460 So. Jefferson St.

1 MERGINA; lengvas narni 
bas; 3 kambarių apartmentaj;; 
likti; nėra virimo; telefonas 
drake 6080.

MERGINA; abelnas namų 
du vaikai; savas kambarys 
namas; telefonas University

ų dat- 
; pasi- 

i Shel-

darbas;
geras 

3473.

1934 — FORD COACH geram pa
dėjime. $265.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street

4 DURŲ SEDAN MARMON-ROO- 
SEVELT labai gerame stovyje, su ’6 
naujais tairais. Parduosiu pigiai, nes 
negaliu draivyti. 827 West 34th PI. 
1 lubos iš užpakalio.
Md—UI .............. t

f arms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA

FARMA

60 AKERIŲ

Wisconsin Valstijoj
pusė mylios nuo miestelio; 5 
kambarių namas; barnė; viš- 
tininkas; visa aptverta; 35 
dirbamos, kita ganykla; gera 
žemė.

Pardavimo priežastis — se
natvė. Galima pirkti lengvais 
išmokėjimais. Parsiduoda už 
$1,000 be gyvulių.

J. BAjLSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir 
, VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CANal 6850

Demonstracija prasidės 3 v. 
p. p. šeštadienį Gegužės pirmą 
dieną prie Union Park, Ogden 
ir Randolph gatvių. —Rep. >

Šuo apdraskė 5 me 
tų berniuką

Du broliukai sužeisti

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..Z0LP.,
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

BRIGHTON PARK. — Va- 
Ikar einant į mokyklą, jėloje 
prie 4008 S. Albany, šuo už
puolęs berniuką Bajeske Tho- 
mas, 5 metų amžiaus, gyv. 
3112 W. 46th PI. labai sukan
džiojo dešinę ranką ir šlau
nis.

' 'Tuo pačiu sykifc buvo užpili-, 
tas ir kitas berniukas, būtent, 
Bajeske Billy, 7 m. broliukas 
,(?). Apkandžiojo irgi 
ranką.

dešinę

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Bilietai Operai 
“MEILĖS 
ELEKSYRAS”

ak- 
sekmadienį, balan- 

Goędman Theatre,

Išmokam

dėl
ir

Nora Gjugienė, žymi naujienietė, muzikos mėgėja ir žinovė, ku
ri ^rūpinasi rengimu iškilmių Miko Petrausko atminimui. Iškil
mės i vyks gegužės 12 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoje, (žiu- 
rėk redakcinį straipsnį).

4—

Bene

Širdingas ačiū 
visoms

Dovanų ir gelių niekad! 
nepamirš

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankictams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avende
Pilone LAFAYETTE 5800

MERGINA; auklė; padėt: namų 
darbe; $6; pasilikti; Hcllycourt 
7046.
I^lll W lllll  ........................ ——— lįl  ——

Miscellaneous
_ ____ t įvairus______ ____

B. GALMINAS,
SOPERTON, WIS.

pirmutinė moteris viešai 
pasisakiusi metus

Ypatingai esu dėkinga suma
nytojoms p-iai M. Žolpienei, 
p-iai J. Andrulienei ir E.-Nfes- 
iteckienei. Dėkoju ir visoms 
toms, kurips prisidėjo, o tai 
būtent: Mu.AUj&šaitienei, Pet-

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “huiĮnus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — 
ra kai sumaišysit su moliu 
linga žeme dėl gėlių, baksų 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. Tel. Wentworth 79į2.

RIVERSIDE POULTRY FARM ir 
HATCHERY pilna vištų, įrengta; 
George Fuhs, savininkas, Nekoosa, 
vVisconsin.

$1, ge- 
ar smė- 
ir kviet-

šeštadienį, kovo 13 dieną, rauskaitei, >0.i, Aleliunienei, E. 
mano didžiausiam nųsistebėji- Žalienei, S. Bortūšaitei, P. Bal
niui, susirinkusios mano drau-: ciunienei, M. Aitutienei, J. Al
gi jų sandarbininkės, iš nežinių, tutytei, A. Janušauskienei, J. 
surengė man puikiausią puotą.
Tai buvb,rtlmanol,'54 'iįneti| am
žiaus gimtadienis.

Liet. Moterų Piliečių Lygos 
pirmininke p. M. Zolpienč ir ko
respondentė p-i'a’ J. Andriulienė 
pasikvietusios draugijų sandar- 
bininkes, kuriose tenka man dar
buotis, k. a. Petronėlės, Mote
rų Sąjungos, t. y. viso trijų 
draugijų atstoves, dovanomis 
nešinos surengė dar mano gy
venime nebūtą parengimą.

Walterięnei, Q. KliuČinskaitei,
T.4 Ukublierfėi !
P. Rainienei, JĮ. Jiucięnei; M, ,U- 
konienei, M. Puidokienei, V. 
Gaubienei, S. Wudminaitei, B. 
Wudfrrinienei;'f -A. Sabaliauskie- 
nei ir A. LiiTėvičienei.

Tų dovanų ir gėlių, niekad 
negalėsiu pamiršti. Ir savo s;a'n- 
darbininkes visą savo amžių.pp- 
nėsiu.

95 MYLIOS pietuose nuo Chi
cagos; daili 212 akerių farma su gy
vūnais ir padargais; šviesa ir van
duo namo viduj; verta $19,000 grei
tam pardavimui; $9,000; mainai ne
priimtini; parsiduoda dėl senatvės ir 
ligos. BLANK BOGASH, B. 84, 
Route 44, VVinamac, Indiana.

DIDELIŲ BARGENŲ RUMMAGE 
SALE ketvirtadienį, balandžį< 
pradedant 7 vai. ryto; 
Creche Charity, 353 No. C i 
tuoj į šiaurę nuo tilto.

o 22 d., 
Marietta 
ark St., Keal Estate For baleJUSTINAS BALAIŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu | 
balandžio 18 dieną, 6:45 valan
dą vakaro, 1937 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Lietuvoje 
Gučiųnų^ kaime, Salų parap., 
Vilkmergės pav.

Amerikoj. išgyveno 35 metus
PaliH>f|pl|doliarife ■ hMiudlnie V 

moterį Konstanciją, 2 sūnūs 
Povilą ir Joną, marčią Fran- 
ces, 2 dukteris Veroniką Van 
Bogget, žentą WilĮiam, Cons- 
tance Egerer, žentą Roy, 2 
augintines, Sophie Hirt, vyrą 
Charles ir Frances Parks, bro
lį Joną Balaišį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6516 So. 
Rockwell. Tel. Republic 9188.

LaidotuVės įvyks Seredoj, 
balandžio 21 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Pan. šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Justino Balaišio 
giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 

Augintinės ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. M. Sku- 
das, Tel. Monroe 3377. 

wwili*-iMWiiii *il»i<M.iVte^ i KO—Mimpr

Business Chance;
faruarnaui Bizniai

b

PARSIDUODA TAVERN 1 
giai. Priežastis — 2 bizniž.i.

4 i jSo.jHalsted SL 
Pullman 2448.

labai pi-

BARGENAS
PARSIDUODA Brighton Parke 

medinis namas, štoriukas, 5 kamba
riai ir garadžiųs; tinkama vieta bile 
kokiam bizniui; arti gatve karių; kai
na $1*576.00; priežastis —: liga. Vie- 

lutas daugiau vertas. Nuro- 
čfyfflžts anų pareikalavimo. Rašykite

PARSIDUODA VAISTINĘ (drug- 
store) 3 metų lease^—vieta 
viešbutyje. Žema nuoma, 
priežastis pardavimui. Rašyįkit Box 
603, Naujienos.

randasi
Svarbi

1 Oi ilrn

CHAS. URNICH, 
56 West Washington St.

Room 514.

PARDAVIMUI dviejų augŠčių mū
rinis trobėsis su Taverna ir Valgy
kla, biznio gatvėj. Dėl mirties Šei
mynoj paaukuojama.

Saukit Seeley 9224.

PARDAVIMUI Nebrangiai 5 kam
barių Bungalow, moderniškas; 2 ka
rų garažas; 2 blokai nUo mokyklos., 

1308 — 33rd Avenue 
Melrose Park 3733.

UžMARQUETTE PARKE 
MORGIČIŲ

2 pagyvenimų naujas 
bungalovv, karštu vandeniu 
mas, garažas, platus lotas; 
$9500.00, dabar už $5700.00.

Mažas jmokėjimas. Randasi ne
toli lietuviškos bažnyčios.

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. Kedzie Avenue, 

Tel. Grovehill 0306.

mūrinis 
apšildo- 
kainavo

Dar kartą tardama ačiū, pa
stebiu, kad gal tai bus pirmas 
atsitikimas, kad moteris viešai 
išdrįstu pasisakyti savo metus, 

i Aš didžiuojuos, ypatingai tiek 
metų šioj šalyje sulaukusi.

‘—R. Mazeliauskiene.

PARSIDUODA moverio biznis — 
“Furniture and L'ong Distance Mo- 
ving.” Biznis išdirbtas per 
tus. Dabar yra apie 2.000.00 įplau
kų per mėnesį. 4 trokai ir 
bilius eina kartu prie bizni<S. Labai 
svarbi priežastis pardavime, 
būt greitai parduota. Rašykite, 1739 
So. Halsted, B0x 607.

25 me-

JOHN KONRAD
MERCHANT TAILOR

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

derių ir naujus siutus, 
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Del. Republic 4306

automo-

Turi

“Meilės Eleksyras 
tų opera, 
džio 25, 
Monroe ir Michigan avenue
(užpakalyje Art Institute), 
dtato Chica’gos Lietuvių cho
ras “Pirmyn5’.)

Bilietai yra 75c, $1.00 iY 
$1.50.

Juos galima gauti nuo visų 
choro narių ir sekamose vieto
se:

“Naujienose’5
Pas pp. Steponavičius, 4142 

Archer avenue (LAFayettė 
7552).

Pas sekr. M. Baronas, tel. 
CANal 8500.

Progress Furniture Coni- 
pany, 3222 South Halsted st.

Peoples Furniture Company 
krautuvėse, 4183 Archer avė* 
ir 2536 W. 63rd Street.

Pas Walter Neffą, 2435 So. 
Leavitt Street.

Pirkitės bilietus- iš anksto. 
Visos vietos ręzervuotos.

Rengėjai.

AS pil-
PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augšČių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir Šiaip kitų bar
onų.

Z. S. MICKėVICE and CO.: 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 9800.

.PARDAVIMUI TAVERN 
nai įrengtas renda pigi. 936 East 
75th Street.Išrinktas Archer Av 

Biznierių Sąjungos 
Pirmininku

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 
' \ią {TAISYTOJAS

Darbą atlieka gerai, nes turi 24 
metų patyrimų

2555 W. 43rd St.
Tel. LAFAYETTE 1310

_____ ■ - . ' - ■ • '

DIVIDENTAIS Už
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno ašinėm pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
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. Ceriu ak Rd.

Pilone CANAL 8887

Tel. Canal 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alusį arielka, 

Vynas ir Lengvi užkandžiai.
2113 ŠO. HALSTED ST.

ir—

21st Place Tavern
VIC, Prop.

Užlaikom gerą alų, degtinę, vy
ną ir namie gamintus valgius.

701 W. 21st Place
Tel. Canal 7522

GERA BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
parsiduoda arba mainysiu ant vien 
grosernės arba tavernų. Priežastis 
vyro mirtis. 1967 Canalport Avė.

- Bake- 
įmokėti

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant

radienį, balandžio 20 dieną, 7:30 vai. vak. Chica’gos Lietu
vių Auditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai 
dalyvauti. —P. K., sekr.

North West Lietuvių Moterų Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pp. Jucių bute antradienį, balandžio mėn 20 d. 7:30 
vai. vak., adresu 1731 N. Albany avė. Narės malonėkite 
atsilankyti. , B

Pristato į Valgyklas Visokios rų 
Sies mėsas. Restaurantų aprūpi 
(tintas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Peoples Liquor Store g
2646 West 63rd Street

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios | 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, | 
nusipirks wholesaie kainomis. I

Chester G. Kilkis
Archer avenue biznierių są

junga, Archer Avenue Busi- 
;ness ’Men’s Association prieš 
į trumpą laiką išsirinko pirmi- 
\ninku Chester G. Kilki, seną: 
liir įtakingą Brighton Parko 
jbiznierių ir veikėją.

Jis yra prezidentas firmos 
Midland Vault and Securities 
'Corilpany, kuri neseniai pra
dėjo operuoti buvusiuose Mid
land Banko rūmuose.

P-s C. G. Kilkis užėmė 
mininko vietą pirmesniami

pir-
pir-

PRANCIŠKA PETRAUSKIE
NĖ, (po tėvais šinikaitė) 

4.‘

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 18-tą dieną, 2:20 vai. 
po pietų, 1937 m., sulaukus
pusės amž., gimus Lietuvoj, 
Šiaulių apskr., Pakapės parap., 
Pašiaušės kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metu.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Izidorių, dukterį Elžbie
tą ir žentą Chester Lawrence, 
3 sūnūs Izidorių, Aleksandrą 
ir anūkę Geraldine Lawrence 
ir gimines Amerikoj. Lietuvoj 
seserį Konsatnciją TruČinskie- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3314 So. Emerald Avė. Yards 
6331. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, balandžio 22 d., 9-tą 
vai. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. 
rauskienės 
pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai, Anūke 

ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. A. Masal
skis, Tel. Boulevard 4139.

PARSIDUODA KEPYKLA 
ry. Biznis garantuotas — 
reikalinga 10 tūkstančių a^ba dau
giau. Atsišaukite laišku.

1739 So. Halsted St. Bo t 605

ir GRO-PARSIDUODA BUčERNfi
SERNĖ. Vfeta išdirbta pet čaUg me
tų. Renda tik 25 dol. 5 gyvenimui 
kambariai. Kas norit gerą biznį, tai 
izera proga įsigyti. Nebrangiai, lie
tuvių ir lenkų apgyvento! apylinkėj. 
Priežastis — einu į kitą bis : 
kitę: Boulęvąrd 1157.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam^ parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir fartnas; infciu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- X Grish

nį. šau

A. Pranciščkos Pet- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai

Fumished Rooms—VVfįmted 
Ieško Kambario

PAIEŠKAU APŠILDOMO 
rio South Sidėj prie mažos teisingos 
šeimynos. Praneškite laišku 
Halsted St., Box 606.

r IT. . . , - - ~ — ,Į /_ I 'I t ■* „

FuraUur<e & Fixtutes

kamba-

1739 S.

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

$25,000 Naują Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ameriko|niŠW _ 

kaurai ----- -- .... $1
$150 Amer. Oriėnt kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlot 

setai ...... .......... .............
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertes 4 kamb. įrengiįnas 

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Axe.

I l ........ ........ M

For Rent

Prieina*

20—$25

9

GRAŽUS 5 KAMBARIŲ BLATAS 
RENDAI -‘- '$12.00; neikia tirėti re
komendacijas. 945 W. 18th St.

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. U t * nakartofi 
mus duodame gerą nuo
laida.
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Nelaimingi Įvykiai 
Su Automobiliais

• . -

Stanley Žukauskas
BRIGHTON PARK. — šešta

dienį prie Archer ir California 
Paul Wolokowskis„ 39 m. gyv. 
5754 So. Trumbell Avė. įvažia
vo į Stanley Žukausko, 22 m. 
gyv. 2515 W. 43 gatv. automo
bilį. Nukentėjo tik automobiliai.

Joseph Smuiko
BRIGHTON PARK. — Irgi 

šeštadienį Joseph Smuiką, 37, 
gyv. 4136 So. Rockwell g. prie 
44 ir Washtenaw, įvažiavo j 
John Kolodziej, 60 m. automo
bilį. Automobilis priklausė Ste- 
ve Sedzak, kurs gyv. 2654 W. 
21st St.

—0—
Antanas Bablaskis

T0WN OF LAKE. — Anta-
* I

nas Bablaskis, 48 m., gyv. 3643 
W. 55th gtv/ buvo šeštadienį 
sužeistas automobilių nelaimėje 
prie 47th ir Pulaski Rd. Nelai
mė įvyko kai jis įvažiavo į Jo
no Krischuno automobilį. Kris- 
chunas gyvena 4105 So. Maple- 
wood.

Prie 4640 S. Honore lengvai 
sužeista mergaitė Kuckary Flo- 
rence, 5 m., gyv. 4642 So. Ho
nore. Ją užgavo automobilis, 
kuriame važiavo John Budz, 24 
m. Jis važiavo ne savo automo
biliu.

Kita nelaimė įvyko prie Clin- 
ton ir Harrison, kai susidūrė 
Edward Baron, 22 m., gyv. 1336 
So. Lawndale ir Joseph Kut, 
gyv, 1634 So. Paulina St., au
tomobiliai. Nukentėjo tik auto
mobiliai.

—Rep
—o— 

Beleckis Bruno
BRIGHTON PARK. — Sek

madienį, prie Archer ir Wes- 
tern avė. Mrs. Lola Smott, 35 
m., gyv. 4317 N. Whipple gt., 
nesulaikiusi automobilio įvažia
vo į p. Beleckio Bruno, 24 m., 
gyv. 4409 S. Fairfield avė., au
tomobilį, sulamdydama abu au
tomobilius i? jį sužeisdama. Jis 
nuvežtas į šv. Kryžiaus ligoni
nę.

Grįžta iš Lietuvos 
Amerikos Lietuvių 

Laikraščiai
Cenzūra nepraleidžia “Naujie

nų” ir ‘^Keleivio” su raštais 
apie Kongresą

1 žagariečių kliubo darbuoto
jas drg. P. Arlauskas kas sa
vaitę siunčia į Lietuvą, suvy
niojęs į bundulius, “Naujie
nas” ir “Keleivį”, 'bet šiomis 
dienomis su Lietuvos cenzū
ros antspauda dvidešimt nu
merių (2 pundai) sugrįžo at
gal “Naujienų” adresu. Pasa
kyta, kad “nepavelinama”.

/ Nuostabu, kad daugiausiai 
.'neleido pasiekti siunčiamųjų 
'tie numeriai, kuriuose bu^p ra
šyta apie Amerikoj lietuvių 
kongreso veikiamus darbus lin
kui dabartinių uzurpatorių, ku
riems lietuvių kongresas, tai 
tikrai jų politikai yra kenks
mingas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
IIĮII lilii !■—»<■ m..Ii |—|I Į I iiil|l.|...,»UiW.l.W.IH ii i i

tų pasiekti musų brolius ir se
seris Lietuvoj. Lietuvos žmo- 

’nės mėgsta Amerikos laikraš
čius skaitytį. Prie valščių mie
stelių daug yra įsteigtų kny- 
ginelių, kur nudėtas stalas ir 
sienos visokių laikraščių ir 
knygų. Kodėl jų tarpe negalė
tų matytis ir amerikiečių laik
raščių, kur skaitytojas galėtų 
pasisemti visokių žinių?

Grinorius.

STOmė žymų Dakta-

w

ž įspu-

rą, Kitus Du Už Ne- už užuojautos telegramą, tai 
|egali®0perjOį

Numarino moteriškę bedaryda
mi abortą

Antradienis, bal. 20, 1937

Jau baigiasi laikas užsisakyti 
kambarį ekskursijai gegužės 12 
d., laivu “Aųuiitanią”.

Todėl, kurie rengiatės 
žinoti su šia ekskursija, o 
nesate kambario užsisakę,
lonėkite tuojaus atsilankyti į 
“Naujienas” 5' sutvarkyti doku- 
mentus ib užtikrinti sau tinka
mą vietą laive.

Naujienų laivakorčių 
skyrius.

va-
dar
m a-

Policija suėmė žymų dakta
rą Dr. Morgan L. Trąinor ir 
\Walter ir Charlotte Witort už 
nelegalės operacijos padarymą. 
Mirę jų “ligonė”, viena Mrs. 
Frances Link, 37, 5528 Drexel 
avenue, kuriai daktaras su pa
galba kitų dviejų asmenų da
rė abortą.

Gydytojas gyvena ties 6248 
University avenue, o Witortai, 
32843 Pearl street, Franklin 
Park.

Pasirodė, kad Witortai savo 
namuose turėjo įsirengę kaip 
ir ligoninę ir matyt, operacijo
mis darė didelį biznį.

pogi p. Namejunams ii Keno 
sha, Wis. Ačiū čivams 
cine, Wis„ ačiū Mikolai 
Thorp, Wis.

Ačiū už gėles broliu 
mierui Putrimams, “Buzzardų 
kliubui, gėlininkui Urbai, E 
Kavaliauskų šeimynai, 
ir Al Kavaliauskams, 
liams F. černauskams, 
Kuchinsky ir Kavai 
Ačiū Petrui ir Jonui Bložiams 
ir p. Eva ir p. Sabaičiams.

iš Ra
iniui iš

i Kaži-
99

Helen 
jaunuo- 

Blozis 
iauskas.

manau*, kad visos Ame- 
kongreso skyriai, kurie 
susiorganizavę, turėtų

—o—
Mary Blake

Irgi Town of Lake apylinkė
je prie 48 gatvės buvo sužeis
ta 15 metų ’ mergina. Ji yra 
Blake > Mary, gyv. 4348. Sužeis
ta jos dašinė ranka’ iki alkū
nės. Ji važiavo su Frank Ma- 
rek, 20 m., gyv. 5414 So. Car- 
penter Avė., kai į juos įvažia
vo Mrs. Gertrude Burion, 22 
m., 5119 So. Winchestre.

Tuo

—o—
Mackus Vera

pačiu sykiu ir toj pačioj 
tapo labai sužeista' Mac

kus Vera, 20 m. Ji irgi nuvež
ta į šv. Kryžiaus ligoninę.

—o—■
Dalton Mary

BRIGHTON PARK. — Prie
šais 2641 W. 55 gt. beeinant

Aš 
rikos 
yra 
tuojau dar labiau savo veiklų 
stokatiniu tempu padidinti. 
Prasidedant visokiems išva
žiavimams —- 
ketų kovoti ir 
va spaudą, 
kad Amerikos 
mi laikraščiai 
cenzūros neparsekiojami gale-:

Kėsinosi nusižudyti 
Ruskulas Vaclovas

Bložių Šeimynos 
Padėkos Žodis

—Visiems, 
kęsti

kurie padėjo per- 
skaudų smūgį

tempu
visokiems
gegužinėms, rei- 
už Lietuvos Jais-; 
už demokratiją,} 
lietuvių leidžia-} 
netrukdomi iri

Sūnūs rado su perskrostu
..... PBvu

BRIGHTON PARK. — Va
kar nuvežtas į į apskrities ligo- 
!ninę Ruskulas Vaclovas, 51 m. 
gyv. 2525 W. 45th gat. Jį at- 

Įi'rado jo paties sunūs Charles, 
: narnų njaudyneje su perpjau
tu pilvU-skilviu.

Saužudystę bandę pasidary
ti paprastu kišeniniu peiliu. 
hĮĮųvežtas policijos ambulancu

ry, 48 m., gyv. 5645 S. Arte- 
sian avė. Labai sudaužyta galva 
nuvežta į Šv. Kryžiaus ligoninę. 
Automobilį valdė Hubert Grane, 

per gatvę sužeista Dalton Ma- 129 m., gyv. 4634 Armitage avė. apskričio ligoninę.

MUSŲ PADĖKAVONĖS
ŽODIS

širdingą ačiū vi-Tariame 
siems, kurie padėjo mums per- 
kęsti smūgį musų liūdesio va
landoje, laidojant musų sūnų 
ir brolį Arthurą Bložį.

Ačiū “Naujienoms” už užuo
jautą ir už gausią reprezenta- 
cijį Jcuri^/dalyvavo laidotuvė
se, A. ZimontuiJ p. Baronams, 
P. Milleriui, J A, 
Ačiū kalbėtojams

Vaivadai.
A. Vai-

ir suteikė velioniui paskutinį 
patarnavimą ir padėjo mums 
perkentėti tą taip skaudžią 
valandą netekus mums myli
mo sunaus ir brolio, kurį žiau
rioji mirtis išplėšė iš musų 
tarpo, pačioj pradžioje žydėji
mo gyvenime. Buvome pamir
šę tarti ačiū Cicero Electric 
Steel Foundry darbininkams ir 
dirbtuvės savininkams, p. Bar
šauskams ir p. Valiukui už gė
les ir užuojautą.

Liekame nuliūdę, 
Antanina ir Juozas

Dennis ir Ernestas,
ir Rip- 

Ačiu P. Yuk- 
ačiu 2

Tėvai, 
Bložiai, 
broliai.

alagėnų
Ibakams
Birutes

Iskiams,

Ma-

Ačiū John Digimas 
son šeimynoms 
nių šeimynai, 
šeimynai, taipogi p. Da
ir šeinauskams. Ačiū* 
nariams už gražias gėles, ačiū 
p. Stančikams ir Cib 
ačiū p. Daraškams ir] Joe ir 
Wm. Digimams, ačiū
thew ir jos draugėms, ačiū A. 
Petriokui, ačiū p. M. ir Dr. Blo
žiams,/ taipogi moterų draugi
jai “Apšvieta”.

Širdingą ačiū draugėms ap- 
švietietėms už suraminimą, 
Josephine Gulbinienei, Valan- 
Čienei ir kitoms. Ačiū Ignacui 
ir Kazimierui Kuchinskams. 
Ačiū* A. černauskų šeimynai ir 
darbininkams New i Process 
keptuvės ir Algirdui Pakelčiui. 
Ačiū Arthurui ir Robertui, 
draugams. Ačiū p. Spetylų šei
mynai, taipogi Jauąąjai Biru
tei ir Jaunosios Birutes mer
gaitėms ir ačiū tiems : visiems, 
kurių vardų nesuminėjome. 
Tas įvyko prieš musų norą.

Ačiū J. ir V. Kuzmickams 
Už užuojautą. Ačiū visai mi- 
'niai, kuri dalyvavo laidotuvėse

p

• Opi' ' ;• • ’ ’ ' ‘ *

Viesulą - Piktadariai Chicagoj - Iškilmės Argentinoj

PO VIESULO — Vaizdas po viesulo, kuris užklupo Heyworth miestelį, Illinois 
valstijos McLean apskrityje. Ūkininko Willard Conley namas buvo nukeltas nuo 
pamatų ir mestas į medį. Viesulas sunaikino daug kitų apielinkės triobų ir pada- 

Naujienų-Acme Photo

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
O nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

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

re gyventojams daug žaloš.

NUŽUDYTAS — Jaunas 
Chicagos piktadaris Samu- 
el Jennings, kuris žuvo 
nuo policijos kulkų, ban
dydamas pabėgti su vogtu 
automobiliu.

Naiijienų-Acme Phota

SMARKUS — Du Chicagos policistai, Hugh Dixon 
ir Charles Kabelas, kuris vijosi keturis jaunus piktada-

PRISIPAŽINO — Kairėj, Harold Julian, 18 metų 
berniukas, kuris prisipažino apie savaitę laiko atgal da
lyvavęs nužudyme Northsidės krautuvininko Frank 
Panfil. Jis darbą atliko su draugu Emil Trlmarco, 19 • I
metų amžiaus (dešinėj), kurio policija dar nesuėmė.

rius ir vieną jų nušovė, kitą sužeidė. (Žiūrėk aukščiau). 
Piktadariai bėgo vogtu automobiliu. Policija juos ap
šaudė prie Chicago ir Noble gatvių.

Naujienų-Acme Photo

Atėję į Panfil’o krautuvę, piktadariai paleido į jį kelis , , 1 Į ' i

šuvius ir pabėgo. Jie reikalavę pinigų, bet krautuvinin
kas atsisakęs jų dubti. Naujienų-Acme Photo

'.J

Lietuvos Valstybės Prezidento apdovanotiems už pasižymėjimą kovose dėl Lietuvos nepri 
klausomybės lietuviams šauliams Vytauto D idžiųjo ordenus: Antanui Kirviui, Karoliu 
Cunui, Petrui Raubai ir kitiems.

Lietuvos Pasiuntinybės Pietų Amerikai sekretorius Blavesčiunas įteikė garbės diplo 
mus. Šių dovanų įteikimas Buenos Aires lietuvių kolonijose padarė labai gražų įspūdį.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ARGENTINOJE — Minėji
mas įvyko vasario 16 d. pas Lietuvos atstovą Pietų Amerikoje p. ministerį Aukštuolį. Sve
čių tarpe Argentinos konsulas Lietuvai p. Barsanti, Latvijos atstovas Argentinai dr. P. Olinš, 
jo sekretorius p. Klipson, Estijos konsulas Argentinai p. Gulinau, kun. J. Janulionis# Lietu
vos pasiuntinybės sekretorius p. Blavesčiunas, konsu 
lonijų atstovai.

las Kučinskas su žmona ir lietuvių ko-




