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Banbo Pravesti 8> Vai. Darbo 
Dieną Illinois Moterims

STATO DIDŽIAUSIUS PASAULYJE HYDROPLANUS

UI. senatas priėmė 8 
vai. moterų darbo 

dienos bilių
Jei bilių priims ir atstoVų bu

tas, bus įvesta moterims 8 
vai. darbo diena, su mažomis 
išimtimis.

bal. 21. 
šiandie 

keliems 
susilaikius nuo

priėmė moterų 8

dabar yra pasiųstas 
butui ir jei atstovų 
patvirtins, tai Illinois 
bus laimėjusios įsta-

SPRINGFIELD, III., 
— Valstijos senatas 
26 balsais prieš 8 ir 
senatoriams 
balsavimo,
vai. darbo dienos bilių.

Bilius 
atstovų 
butas jį 
moterys
tymais įvestą 8 vai. darbo die- 
hą, dirbant 6 dienas savaitė
je.

Išimtis padaroma tik san
krovoms ir kenavimo įmonėms, 
kuriose didžiausio darbymečio 
laiku moterys galės dirbti 9 
valandas dienoje, bet ne ilgiau 
kaip per 4 savaites į metus. 
Išimtis taipjau padaroma ir 
slaugėms.

Kova tarp atstovų buto 
ir senato.

Baskai vėl atmušė 
naujus sukilėlių 

puolimus
BILBAO, bal. 21. — Gauto

mis iš fronto žiniomis, pakar
totinos sukilėlių smarkios ata
kos ant baskų lojalistų pozi
cijų per pastarąsias 24 valan
das liko atmuštos.

pietus nuo

lojalistų po- 
už 9 mylių

i

Tarp senato ir atstovų buto 
iškilo keista kova ir dabar se
natas atsisako svarstyti visus 
atstovų btfto priimtus bilius. 
Tokių senato atmestų atstovų 
buto bilių yra 40. Kaikurie tų 
bilių jau buvo senato svarsto- 

reikėjo juos perbal- 
liko atidėti į

mi ir tik 
suoti. Bet ir jie

sutiko tik vieną at- 
svarstyti, bu- 
dabartinių 3

Senatas 
stovų buto bilių 
tent prailginimą 
nuoš. prekių taksų, nes prieš
taiką nepriėmus tą bilių, nuo 
gegužės 1 d. prekių taksai au
tomatiškai turės sumažėti iki 
2 nuoš.

Bet tikimąsi, kad politikie
riai greitai padarys taiką ir 
vėl viskas bus tvarkoje.

Po kelių dienų prasto oro, 
laike kurio negalėjo veikti tan
kai, trukai ir artilerija, suki
lėliai pradėjo naują smarkų 
ofensyvą tarp Vergara ir Mon- 
dragon, į rytus nuo Durango, 
apie 20 mylias į 
Bilbao.

Bombarduodama 
zicijas pasislėpusi
sukilėlių artilerija padarė dvie
jų valandų baražą. Po to pra
sidėjo pakartotinos sukilėlių 
pėstininkų atakos. Bet visas 
su dideliais nuostoliais sukilę- r 
liams atmušė lojalistai kulkos
vaidžiais ir sukilėliai buvo pri
versti pasitraukti betvarkėje.
Sukilėliai sumušti centralinėje 

Ispanijoje.
CELADAS, bal. 21. — Žy

giuojanti pirmyn valdžios ka
riuomenė perkirto Teruel-Za- 
ragoza kelią po to, kai suki
lėlių armijos panikoje pasi
braukė iš šio geležies rudos ka
syklų centre esančio miesto. 
Dabar perkirtus ir kelią, liko 
atkirstas sukilėlių pasitrauki
mas iš Teruel miesto.

Mūšiai pietinėje Ispanijoje 
apsistojo.

ANDUJAR, bal. 21/— Mū
šiai pietinėje Ispanijoje apsi
stojo ir abi puses tvirtinasi 
savo pozicijose. Padėti 
liams į ten atvyko ir 
italų. .

Mūšiams pasiliovus, 
eina tik bombardavimai 
Sukilėliai

sukilė- 
10,000

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES

23
GALUMET

GROVE

Dar penki Detroito 
juodieji legionieriai 

nuteisti
IVizuMoke&i

DETROIT, Mich., baf. 21.— 
Dar penki Juodojo Legiono 
vadai rasti kalti už sąmokslą 
sukurstyti riaušes ir išardyti 
politinį darbininkų susirinki
mą. Jiems gręsia nuo 
metų kalėjimas. Bauskė bet
gi bus paskelbta bal. 2'

Tai buvo paskutinė 
jų legionierių byla.

10 
Panaikinimas

1 iki 5

9 d.
juodų-

Šiandie prasidės de
rybos dėl Kanados

streiko
21.—

1 J .Pavyzdys vieno iš šešių Pan-American Clippėrių, kurie yra statomi Boening dir
btuvėje, Seattle, Wash. Jie yra skiriami skraidymui per Atlantiko vandenyną. Skris
ti jie galės 200 mylių į valandą greitumu. Skridimo plotis — 5,000 mylių. Jie galės 
vežti 72 pasažierius ir 8 ar 9 žmonių įgulą, taipjau 3,000 tonų pašto ir prekių siunti
nių. Braižiny raidė A—rodo, lakūnų vietą, B—navigatoriaus kambarys, C—kapitono 
ir Įgulos vieta, D—vieta pašto ir prekių siuntiniams, E—pasažierių kabinos.

TORONTO, Ont., ba:
Rytoj premiero Hepburn raš
tinėj > kaip to reikalavo 
ral Motors of Canada, 
dės derybos dėl baigimo 
ko jos dirbtuvėse.

Kompanija reikalav 
darbininkai tuoj aus £ryštų 

darbininkai

Gene- 
prasi- 
strei-

Lietuvos Įga- 
ir gerbiamą 

Secretary of

kad pačios vi-

o, kac

tokį 
nutarė

Int. Harvester Co 
panaikino kom

panijos uiiiją

Maskvą išvaro se 
nūs Fordus

dabar 
iš oro.

drysta pasirodyti 
ore tik didelėmis jėgomis ir
'jie bombarduoja miestus be jo
kios atodairos, 
naikinti, nors tie bombardavi
mai neturėtų jokios strategi
nės reikšmes. Todėl gyvento
jai ruošiasi bėgti iš čia ir ki
tų toli už fronto esančių mies
tų. Daugelis gyventojų nakti
mis miega laukuose, kur jų 
negali pasiekti sukilėlių bom
bos.

Lojalistai irgi plačiai nau
doja lėktuvus bombardavimui, 
bet jie bombarduoja tik stra
tegines vietas.

Smarkiai bombardavo 
Madridą.

MADRIDAS, bal. 21. — Su
kilėlių artilerija šiandie nepa
prastai smarkiai bombardavo 
Madridą. Neoficialiu apskai
čiavimu, laike bombardavimo 
25 žmonės liko užmušti ir 60 
sužeista. j **

CHICAGO. — International 
Harvester Co. padarė visai ne
tikėtą žingsnį, veikiausia in
spiruotą augščiausio teismo 
patvirtinimu Wagnerio darbo 
santykių akto. Ji staigiai pa
naikino kompanijos uniją ir 
leido patiems darbininkams nu-, 
sispręsti kaip jie nori vesti J;o- 
ektyves derybas su kompani
ja. //

Kompanijos prezidentas Mc 
Allister paskelbė atyirą laišką 
darbininkams, kuriame atsiža
dėjo kompanijos unijos, bet 
įspėjo darbininkus prieš “spau
dimą” iš šalies ir prieš “ne
demokratinę organizaciją”. Už
siminė jis ir apie įvykusį or
ganizuotų darbininkų skilimą.

Pastaruoju laiku Internatio
nal Harvester Co. darbininkus , 
bando, suorganizuotį industri
nė geležies darbininlcų unija. -

MASKVA, bal. 21. — Sovie^ 
tų valdžia įsakė visiems se- 
niems ir atdariems Fordams' 
iki liepos 15 d. išsinešdinti į 
provinciją ir Maskvoje bus lei
džiama naudoti tik dviejų rų- 
šių sedanus — “Emmadines”, 
panašų i dabartinį Fordą, tik 
4 cilinderių, kuris kainuoja
10,000 rub? (apie $2,000) ir MuSŠolini

S cilinderių, kuris kai- aplankyti

Mussolini ruošiasi 
Austriją atiduoti 

naciams

darbą, bet
reikalavimą atmetė ir
tik tada gryšti į darbą, kada 
streikas bus sutaikintas pa
tenkinančiai darbininkams.

bile juos Streikuoja odinių 
gaminių darbi

ninkai

“Zis 
nuoja 30,000 rub. (apie $6,- riuo jis 
000).

CHICAGO. — 'Užvakar su- 
streikavo apie 2,000 darbinin
kų, kurie dirbo prie skrynių, 
čemodanų, diržų ir kitų odi
nių prekių gaminimo. Streikas 
yra palietęs apie 40 firmų. 
Streikas kilo dėlei samdytojų 
persekiojimo organizuotų dar- 

| bininkų. Streiką veda Ameri
kos Darbo Federacija.

Samdytojai busią apskųsti 
už laužymą Wagiįerio darbo 
santykių akto ir už atsisaky
mą nuo kolektyvių derybų su 
darbininkais.

Deficitas nepakenks 
bizniui, sako Roper

WASHINGTON, bal. 21. — 
Prekybos sekretorius Roper ir 
jo padėjėjas Draper pareiškė, 
kad Amerikos biznis yra tiek 
pagerėjęs, jog jam nė kiek 
nepakenks tai, kad federalinės 
Valdžios biudžetas nebus suba
lansuotas ir ateinančiais me
tais.

Anglija nustebusi 
dėl reikalavimo 
pakelti taksus

VENECIJA, Italijoj, bal. 21. 
— Diplomatiniuose rateliuose 
kalbama, kad Mussolini po 
konferencijos su Austrijos 
kancleriu Schuschnigg, leis Vo
kietijai pasiimti Austriją.

Eina taipjau gandai, kad 
Vyksiąs į Bav#rij$J 
patį Hitlerį, su ku- 
dabar palaiko labai 
ryšius.

Anglijos angliaka 
šiai ruošiasi

streikui
— An-

' glaudžius

Anglija atsisako ap 
saugoti laivus Ispa 

nijos vandenyse

LONDONAS, bal. 21. — Vi- 
sa Anglija yra labai nustebu
si dėl iždo kanclerio Neville 
Chamberlain, kuris yra numa
nomas busimuoju premieru, 
reikalavimo pakelti taksus su
kėlimui pinigų (dideliam An
glijos apsiginklavimui. Ypač 
visus gąsdina jo reikalavimas 
uždėti didelius- taksus ant “pa
didėjusio pelno”. Tai esąs “so
cialistinis” žingsnis.

Advokatai ir akauntantai la
bai džiaugiasi tuo pasiulymu, 
'nes numatoma labai daug by-

TOPEKA, Kas., bal. 21. — 
Mrs. Laura Hamilton pareika
lavo iš savo vyro, republiko- 
nų partijos vado, kuris vedė 
nesėkmingą Landono kampa
niją, atskiro užlaikymo. Ji kal
tina jį apsileidimu, ir žiauru- 

■*mu. Taipjau reikalauja pave- 
ir du jų vai-sti jos globai 

kus.

LONDONAS, bal. 21. — At
sakydamas į paklausimus at
stovų bute, admiraltijos lor
das Hoare pareiškė, kad An
glija neteiks jokios apsaugos 
savo laivams kada tie laivai 
įplaukia į Ispanijos vandenis.

Užsienio reikalų ministeris 
Eden tikrino, kad valdžia ne
turinti oficialių žinių apie vo
kiečių fortifikavimą Moroko 
pakraščių.

LONDONAS, bal. 21 
glijos angliakasiai nubarė pa
skelbti visuotiną a n 
Streiką, kuris paliestų 
darbininkų, jei vienos 
los savininkai nesutiks tartis 
su unija. Toj kasykloj strei
kuoja 800 angliakasių.

Londonui gręsia bu 
bininkų streikas. Vedama sku
bios derybos išvengimjui strei
ko, kuris gali kilti laike ka
rūnacijos iškilmių ir kuris ga
li suparaližuoti viso 
judėjimą tuo laiku, kada į Lon
doną bus suvažiavę latyai daug 
svečių iš viso pasaulio.

(Lietuvos Pasiuntinybes 
žinios).

WASHINGTON, D. C., 1937 
m. Balandžio 19 d. — Lietu
vos ir Amerikos Vyriausybės 
susitarė savytarpiai nuo š. m. 
gegužės 1 d. panaikinti vizų 
mokesnius. Jokio mokesnio už 
prašymus (aplikacijas) vizai 
gauti taipgi nebebus imama. 
Susitarimas dėl vizų mokesnio 
panaikinimo šiomis dienomis 
tapo pasirašytas Washingtone 
per P. žadeikį, 
liotą Ministerį, 
Cordell Hull 
State.

Tatai reiškia,
zos nėra panaikinamos ir kiek
vienas keleivis, Amerikos pi
lietis, vykdamas į Lietuvą tu
rės kaip ir pirmiau gauti sa
vo U. S. pasui iš Lietuvos Ge
neralinio Konsulato, 46 Fifth 
Avė., New York, arba iš Lie
tuvos Konsulato, 100 E. Belle- 
vue Place, Chicago, III. lietu
višką vizą (leidimą), — tik 
už tas vizas nieko jau nebe
reikės mokėti, kada pirmiau 
reikėdavo mokėti tai 
dešimts dolerių.

Yra manoma, kad 
kesnio panaikinimas
suomenės palankiai sutiktas ir 
pfiskatins abiejų kraštų turiz- 

susitarimas betgi ne
liepia i(rųigrai<tus, o tik •tu
ristus arba laikinai atsilan
kančius svečius.

penki, tai

vizų mo-
bus vi-

gliakasių 
600,000 
kasyk-

sų dar-

Londono

TRUMPOS ŽINIOS
|0.—Con- 
Jripažino

Teisia prisikabinu 
šią moterį

NEW YORK, bal. 
solidated Edison Co. 
elektros darbininkų uniją, ku
ri priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai, nors dabar elek
tros darbininkus bando suor
ganizuoti ir industrinės Uni
jos.

COLUMBUS, O., bal. 21. — 
W. Forbes Morgan, 57 m., in- 
vestmeritų bankierius ir buvęs 
demokratų iždininkas, staigiai 
numirė nuo širdies ligos val
stijos kapitoliaus rūmuose, 
kur jis liudijo atstovų buto 
teisių komitetui. Pastaruoju 
laiku jis buvo degtinės gamin
tojų -instituto prezidentas ij; 
ibuvo paskirtas žiūrėti, kad 
(degtindariai nelaužytų įstaty- 
<mų ir vėl neprivestų prie nau
jos prohibicijos

KANKAKEE, III., bal. 21.— 
Į Momence miestelio iždinin
kus kandidatavo dvi moterys 
ir abi gavo lygų įkaičių bal
sų — po 481 bals

bal. 
prie

I*

as
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus, 
biskį šilčiau į pakąrą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 52°.

Saulė tekai 5, ' leidžiasi 6: 37.

LOS ANGELES, Cal., 
21. -i— Prieš kiek laiko 
mūviu aktoriaus Clark Gable 
prisikabino tūla Mrs. Violet 
Wells Norton, 47 m., iš An
glijos, kuri ėmė kaltinti jį, 
kad jis buk sugyvenęs su ja 
Anglijoj ir kad jie sugyvenę 
dukterį, kuriai dabar yra 13 
metų. Ji grūmojo visą tai iš
kelti aikštėn, rašinėjo laiškus 
laikraščiams, mūviu direkto
riams, pačiam aktoriui. Bet 
jai atvykus Amerikon ji buvo 
suimta ir patraukta teisman 
už grūmojimus ir bandymą iš- 
vylioti pinigų. Teisme atsidūrė 
ir jos detektyvas. Mat pasiro
dė, kad Clark Gable niekad nė
ra buvęs Anglijoj ir tokios 
moteries visai nepažino.

Tą dabar teisme paliudijo ir 
pats Clark Gable.

Dabar moteris prisipažysta 
padariusi klaidą, nes jos mei
lužis. buvęs labai panašus į 
Clark Gable ir prašosi teismo 
ją paliuosuoti, bet teismas at
sisako tai padaryti.

VARŠAVA, bal. 21.
kalbama, 

reikalų 
savo vi- 
siąs Ru-

Vengri-

litiniuose rateliuose 
kad Lenkijos užsienio 
ministeris Beck laike 
zito Buchareste bandy; 
muiliją sutaikinti su 
ja.

■S*

Po-

MILWAUKEE, Wis. 
— Šiandie mirė Wi 
Davidson, 66 m., 
dentas Harley-Davidsdn Motor 

motorciklėčių pionierius, 
ir drau- 
s pirmą 
išvystęs

bal. 21 
liam A. 

vice-prezi-

Co 
kartu su savo broliais 
gu Harley pabūdavo j ę 
motorciklėtę ir iš to 
didelę pramonę.

DENVER, Colo., ba 
Donald Baxter, 3 metų, liko 
skaudžiai nuplikytas 
kuri tuo būdu norėjo Savo vai 
ką nubausti. Motina 
ta.

. 21. —

motinos,

areštuo-

SAN PEDRO, Cal., 
— Hula šokėja Mae 
22 m., mirtinai apde 
degus laike šokio kavi 
iš žolių padarytam si;

bal. 21.
Perdue, 

gė užsi- 
nėje jos 

; onėliui.

Turizmo .(svečiavimosi) rei
kalas, ypač Lietuvai, vis da
rosi svarbesnis ir svarbesnis: 
Lietuva turi puikų pajūrį ir 
tokias jaukias vasarvietes, 
kaip Palangą ir Klaipėdos Kra
što rezortUs. Su turizmo ma
lonumais paprastai jungiamas 
ir koks nors biznis. Dažnai 
tenka išgirsti Amerikos lietu
vių nusiskundimą: “čionai per 
krizį vos galą negavau, o Lie
tuvoje bučiau galėjęs dvarą 
nusipirkti.” Jei ne dvarą, tai 
bent gerą ūkį galima nusipirk
ti ir dabar Lietuvoje. Gražus 
Lietuvos pajūris nuo švento
sios žvejų uosto iki Nidos tu
ri įvairių galimybių nevien 
sveikatos, bet ir biznio atžvil
giu. Nemokamos vizos tegul 
paskdtiųa*praleisti vasaros ato
stogas Lietuvoje visus tuos, 
kurie dėl menkų priežasčių vis 
atidėlioja savo senosios 
nes ’ aplankymą bei joje 
gyvenimą, prisidedant 
prie naudingo darbo.

tėvy- 
apsi- 
tenai

RENO, Nev., bal. 21. — Bu
vusi garsi dainininkė Edith 
Mason pareikalavo naujų per- 
skirų nuo savo vyro Giorgio 
Polacco, garsaus operos diri
gento. Jiedu buvo persiskyrę 
1929 m., bet 1931 m. išnaujo 
apsivedė.
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Klovainiečių Kliubas

CICERO. — šį sekmadienį 
p. šamoto svetainėje, 2 valan-| 
dą po pietų, įvyks Klovainie- 
čių kliubo paprastas susirin
kimas. O iškilmių rengimo ko
misija jau turi pagaminusi ir 
planus ir pafuOŠUsi tikietus 
Motinų pagerbimų dienai, ku- 
Yi įvyks gegulės 8 d.

Motinoj vaikai ir visi pasi
ruoškite tinkamam pagerbi
mui. Į parengimų bus galima 
įeiti ir pašaliečiams. Tai dar 
primenu 
rie nėra 
nariais.

su tiksiu tiemsy ku-
Klovainiečių Kliubo

Apie praeitį ir jau
nystę pakalbėti

Nebus daroma jokių išimčių 
'nei Vienam. Visi vyVai ir mo
terys, be įsitikinimų skirtumo 
ir visi, ne vien tik Klovainie
čių parapijos žmonės, bet ir 
j y kaimynai, Viši lygiai bus 
priimti, čia rubežiaus nebus 
jokio. Tad atsilankykite visi. 
Patys eikite if kitų paragin
kite.

Bet, juk, visų smulkmenų 
Čia nesuminėsi. Pagaliau nėra 
ir reikalo. Visi žino, kaip yra 
.smagu4 linksmam susiėjime lai
kų praleisti ir apie praeitas ir 
jaunystės dienas pakalbėti.

D.

I**-—

Neleiskit vidurių užkietėjimui ar
dyti jūsų sveikatą. Perskaitykit 
Mr. Davidson’s linksmą laišką: 
Kellogg’s ALL-BRAN tikrai Dievo 
dovana man. Tai yra pirpia pa- 
gęlbą kokia aš ka'da tesu turėjęs. 
Tikėkite, aš busiu boosteriš dėl 
Kellogg’s ALL-BRAN taip ilgai 
kaip aš gyvaš busiu”. — C. T. Da- 
vidson, 722 N. St., Sacramento, 
Calif.

Paprastas užkietėjimas gali iš
šaukti daug ligų. Nemalonų bur- 
noš kvapą, veido plėtmes, dėmes 
prifeš akis — tai tiktai pirmtakunai 
busiančio blogumo.

Nugalėkit užkietėjimą su gar
džiais, gatavais valgymui javiniais 
— Kellogg’? ALL-BRAN. Papras
tai išvalgykit po du šaukštų kas
dien. — Užsisenėjusiais atvėj 
kiekvienu valgiu* Valgykit s 
nu ar Vaisiais. Kepkit garclžiuOse 
bandutėse, duonoj, ir t. t.

Jus pamigsite tą malonų, 
ralį būdą vietoj dirbtino j

kimus į mokyklų tarybą, iš
renkant savo tautietį adv. Nor- 
bert Tumavick, Vietoje pasi
reiškė nemažas pasitenkini
mas. Juk tai tik pirmas lietu<- 
vis, patekęs į tokią aukštą 
vietą. '

; 'tikimasi, kad po šių rinki-

vaistų veikimo. Ūirkit Kellogg^ 
ALL-BRAN pas savą krautuvninką. 
Kellogg in Battle Creek padarytas 
ir garantuotas.
. iįį.į-.wįnūTM i-'i iyrtiiĮ>faife-■!i».■ iiiiiih —•*.i, i i. ; r>>at i

Cicero Rinkimą 
Atgarsiai 4

Ketvirtadienis, bal. 22, 1987
..  ii I   **«*! ■, lįį, I tfitiMat.if...

tvittesUis ir už 14 atidavė sa
vo balsus. Ir klaidos nepada
rė.

mų ateity lietuviams atsitiks 
ir daugiau progų. Gi Šiuo sy
kiu gabesniu .politiku, kaip ma
tote, pasirėdė adv. TumaViėk.' 
Todėl visi turėtų jį sekti, nes 
jis atsiekė savo tikslų be visų 
tų nereikalingų veiksnių. Jis, 
galima sakyti, padėjo sveikus 
politinio veikimo pamatus. Ii* 
tik per porų savaičių prieš 
pačius rinkimus.
' Kada pasirodė jo Veiklesnis 
prieš rinkiminis darbas ir 
spaudoje atsišaukimas į rin
kikus, daugelis hu’stebo ir 
įveik visi netikėjo, Kad jis lai- 
i'mės. Visi sakė, kad nėra Čia 
progos lietuviui laimėti, ypač 
einant keliems. Lietuviai vis- 
Vien kandidatavo. Kaip mato
me ir rinkikai suprato kas yra

........vi r .ibM » — bb'i'iib

CICERO. — Balandžio 10 
dieną, lietuviams laimėjus rin-

Laidotuvių Direktorius

E
 JUOZAPAS >
UDElKr

IR TĖVAS I 
REPublic 83401

SUSTOK ir
PAGALVOK i
IDftTI PINIGAI Į ŠIA ■ 
SPULKA pereitais metais 
UžpHlBO . -
ŠI SPULKA YRA ĮVARYS FEDERAL HOME 

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

L1THUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAV1NG ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET 
friMMiMifrlrfĮiįfr. fclii'iWm>iiįi i rfmhĮif.

SENIAUSIA ^IR DIDŽIAUSIA k 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA A 

■ I IF fi m AJohn F. Eudeikiss
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE'
M

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTJ

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

Tel. LAI-aYETTĖ 07Ž7

koplyčios visose

SS, 79c] 98C
WEARUITE FLAT SIENŲ 

MALEVA
Visos spalvds
plauj anios ................ . ■
Buveinė m a 1 e v ų kiekvienam 
reikalui. Įsidėmėkit šias kainas 
Pamėginkit pas mus kartą,tai 

visuoiųet pirksit čiia.

ĮKROMER BROS.
BH 1926-28 S. Stale St.

..| TeI.Victory 1500

!■ IK

■ ETOM ■

and Midwi1 
6630 Šo. Wes 
Av6., 2nd f!

Hentlock 92
Patarnauju į>rie 

gimdymo narnuo- 
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
eleetrie tre^i- 
ment ir mag nę- 
tic blankets i:’ Ct. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedol. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of^as—127 N. Dearbofrn
Kąmb. 1431-14 34—Tel. Central 44
Namų Ofisas—8323 So. Halsted
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Doulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais: — 

pagal sutartį.

Tel* Office Wehtworth 6330 
Re z. Hyde Park 3395

Dr.. Susanua Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1-—4 po pietų, 7—8 v. rak. 
išskyrus seredomis it subatomis.

DR. STRIKOL’IS 
r-^dvto.ias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v ik. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

'-BUICK &/ 
'U PONTIAC \

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, ■ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

F. BULAW ir K. SABONIS. Bendradarbiai.
..   ĮfBBBBBII III   falllil'lllli'liįi 'B l'lllll   I *■■■■■ »i»ri1Hliri».ll

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera malėva, tinkamai užma.evota, mažiau ižsipustikia ir utaupo pi

nigų. Tokios yra pOpuliares tlelman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- ........ .......
Spccialė maleva, 16 spalvų j gal.  ..........—....
Varnish removW> gal........... ............... ...............
Grynas baltas įnamei, gal................... .................

ir brangiau
Sienoms popiela, roleris ...... ...............................

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. TeL Canal 5063
»1».B».I ..,.1 ll11 >11 ■»*bbbwįb»>»4<iiIii|I.i|Bb»iiiBBiiiih>i   I ......................... ....I....   ....K . i,............................................. ‘iii į <

$1.85
97 C

. ase
$1.39

•*

t

Klausykite musiį Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, rl 6100 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.).—Pranešėjas P. Šaltimieras

REIKALINGAS TUOJAUS

Patyręs Degtines

SALESMONAS
Tinkamam žmogui atiduosime gerai 

išdirbtą nuolatinių kostumerių 
listą fronte).

.Jeigu norite pasinaudoti šia gera proga, 
tai pašaukite

Mutual Liquor Company
Tel. YARDS 0800

Clement J. Svilow
ADVOKATAS 

33 NO. La SALLE STREE1 
b-tos lubos Tel. CLNtral 1b46 

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštad’eniais nuo 3 iki 6 

vai. vakare ir pagal sutartį.
MM—.4—-Į—įlII ■IIU'I —r

AKIĮJ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

T.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 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. 
CHICAGO, II.L.

Laidotuvių Direktoriai
kO.__  - . k . ' . J

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

J. LIULEVICIUS
4348 So. Califdrhia Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lilųaiiica Avenue Phone Boulevard 4139

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

g

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

, ----- ......... .............. ..... ......... .—2------------------------------.. .... -----

I. J. ZOLP
1646 Wcst 46th Street Phones Boulevard 5203

.. .... ............................... .... ....................................... i ■ ....... i..... ---------- .r,.! . ........... ...................—

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

EZERSKIS IR SŪNUS
10734 S. Michigan Avė.____________Tel. Ptillman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Streėt.__________Tel. PųŲma» 1270

■' , & P. MAŽEIKA
3319 Lrtuunica Avenue Phone Yards 1138
, . . ....y, . 5 . ?., « , - • • *

DR. VAITUSH. OI
LIETUVIS

Opiometnccuily Akių Speciali
Palengvina akių įtempimą, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu- 
Wi‘o, skauo-inia akių kar&tį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
k’muose egzaminavimas daromas su 
. lektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąlė atyda atkreipiama į i mo
kyklos vaiku?. Krmvos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Np- 
delioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daiigely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip jhrma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue
• Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

U........ .. Į UI- I I Į .........................

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 5^ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bfuhswick 0597

DR. V. A. ŠIMKi;
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Valandos nbo 2 iki 4 ir nuo 7 ii 
vah, Nedėlioųiiš ntio 10 iki 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevąrd 1401

Ofiso Te'

DR.
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Stfi.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį 
Rez* 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

larsinkitės ‘Tonose”

DR. W. V. NORAK
PHYS1CIAN 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.
Phorte AĮaywood 21.

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 metędns 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. 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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
. ....i............ ...... i.....  i.-.,.,..t,.;........... i,...... ..... - .iį*.*..*.

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

Ofiso valandos:
Nuo JO iki 1? dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Ned«l. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409
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CLEVELANDO i ŽINIOS
Lietuvos išeiviai. — Ypatinga matematika.—SLA 

136 kuopa gražiai tvarkosi. — Dėl lietuvių 
banko saugumo. — Naujas laikraštis. — Po
litikieriai jau sukruto. — Meilė ir skola.

tokią Lietuvą, kur “iš viršaus” 
įsakoma, ką piliečiai turi ne itk 
daryti, bet ir kalbėti, šiaip ar 
taip, bet ir pat3 lietuvybęs iš
laikymas išeivijoje daug pri
klausys nuo to, kokia bus Lie
tuva. Vadinasi, laisva Lietuva 
išeivijoje visada ras daugiau 
paramos, daugiau simpatijų ne
kaip dabartinė Lietuva, kur yra 
įsigalėjęs vadizmas.. štai kodėl 
geriausia lietuvybės propaganda

l»'l IU I ........................ ...................... .H, !   ...r M Ui, . .. i ■ ■■ I i     ........................ ................ H

StA 136 kuopa smarkiai staba visai teisinga. Bet, tur

Lietuva ir jos išeiviai
Iš Lietuvos žmonių mes gau

name pranešimų, kad darbo 
žmones ten yra skriaudžiami. 
Tačiau visokie Smetonos agen
tėliai, kurie dirba už pinigus ir 
iš pasišventimo, įvairiose ša’yse 
stengiasi tą faktą nuginčyti. Jie 
sako, jog Lietuvoje jokio vargo 
nėra; žmonės ten esą laisvi. O 
pagaliau, girdi, išeiviai neturį 
teisės duoti Lietuvai bet kokių 
patarimų, kaip jinai turi tvar
kytis.
- Vienok kartkartėmis iškyla 
aikštėn tokie faktai, kurie aiš
kiai pasako, jog išeivijoje gy
venantys lietuviai turi teisę kai 
kuriuos nurodymus teikti. Taip, 
dagi statyti ir tam t knis reika
lavimus. O tai todėl, kad jie yra 
daug prisidėję prie Lietuvos at
statymo.

į \Lietuvą yra pasiuntę per 
$100,000,000. Be to, nuvažiavę 
pasisvečiuoti jie taip pat yra 
palikę pusėtinai pinigų. Dažnai, 
pavyzdžiui, amerikiečiai patys 
pusėtinai skurdo, bet vis dėlto 
stengėsi kelis dolerius savo gi
minėms į Lietuvą pasiųsti.

Kai susikūrė Lietuvos vals
tybė, išeiviai su atsidėjimu se
kė jos besivystymą. Ir tai buvo 
visai natūralūs dalykas: juk be
veik kiekvienas išeivis yra glau
džiai susirišęs Su savo tėvyne, 
ir su ja nėra nutraukęs saitų. 
Juk ten gyvena jo bro’.iai, se
serys, tėvai ir kitokie giminės. 
Jis trokšta, kad jo artimi žmo
nės butų laisvi, kad jie visam 
laikui atsipalaidotų nuo tų varž
tų, kurie buvo uždėti dar caris- 
tinės Rusijos.

Ir kada jis girdi, o pagaliau 
ir pats nuvažiavęs įsitikina, jog

. progresuoja
Balandžio! 6 d. SLA 136 kuo

pa laike savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame dalyvavo gana 
daug narių. Nemaža buvo ne 
tik suaugusių, bet ir jaunuolių. 
Buvo tartasi svarbiais dalykais, 
kurie liečia organizacijos gero
vę. Prie šios kuopos dar visai 
neseniai, susiorganizavo jaunuo- 

, x x • • t • lių skyrius, kuris turi apie dvi-butų — atsteigimas Lietuvoje wi dešimt narių, šiaip skyrius pats 
savarankiškai tvarkysis, tik fi
nansus prižiūrės kuopos valdy
ba.

Kuopa yra susitvarkiusi taip, 
kad po jos reguliaYiško susirin
kimo tuoj apie savo bizniškus

demokratiškos tvarkos.

Vis giria savo tavorą

Tautiško kraujo SLA nariai, 
kaip tas žydelis, neiškenčia sa
vo tavoro negyrę. Jie vis kalba 
apie Centro nuveiktus darbus, reikalus tariasi jaunuolių sky-
o kreditą atiduoda sekretorius riaus nariai. Taip buvo ir šį 
Vinikui. Vienas to plauko naiys kartą.
teikėsi net viešai padėkoti vai- kalbėjo apie pikniko surengimą, 
dybai. Tačiau ta padėka skam
ba taip, kad beveik visas kredi
tas Vinikui tenka. ..

Jaunuoliai daugiausia

,štai “Tėvynės” Nr. 14 redak- Lietuvoje laisvės vis dar nėra,
cijos straipsnyje skaitome p. 
Skipičio laikytą paskaitą Lietu
vos išeivių klausimu. P-as Ski
pitis nurodė, jog išeivijoje yra 
apie 2,000,000 Lietuvos gyven
tojų. Kadangi lietuvių tauta nė
ra gausinga, tai tas išeivių skai
čius yra neįmanomai didelis. Iš
eiviai sudaro apie vieną trečda
lį visos tautos.

Bet įdomiausias dalykas yra 
\štai koks: Lietuvos išeiviai jau 
yra pasiuntę į Lietuvą apie 
600,000,000 litų savo sunkiai 
uždirbtų pinigų. Ta suma toli 
gražu dar nėra tiksli. Visai ga
limas daiktas, kad amerikoniš
kais pinigais skaitant, išeiviai

SPECIALIĄ!
ŠIĄ

SAVAITĘ

nėra 
dėlto

4 VALANDŲ 
VARNIAIS

2YBANTI MALEYA

FLAT SIENOMS
MALEVA ............

VARNIAM) VALYTOJAS—Gė
riui varnlAlui ar nialevai nu
valyti. Specialiai už QO«L 
galioną ---- --------- -------- r

ŠEPEČIAI, 4 coliq, grynai Juo- 
<lij šerių ma levoti 
šepečiai. Kiekvlenaa

980
980
980

ĮATDARA KETVIRT., fiEAT. VAKARAISj

w ONE COAT ENAMELIS dar
bui viduj. Tirštas; daug pa
dengiąs; ilgai laikąs. Išdžiūva 
per niktl skaisčiai žybėda- 
mas. $2.75 vertas Ctl QE 
už galioną .........

BALTAS 
.TYRAS 
Galionas

SHELLAC, lOOOį,

$1.59
85c vertčs 50c—Skrynų Ma- 
Ieva; 1 kvorta Juodos skrynų 
maievos Ir 2 colių Sepetvs ir 
abu už ------------------ CJO0
SIENŲ POPIKROS VALYTO
JAS, taipgi vartojamas kalci- 
mainui ir langų uždangoms 
.val'tl ... - 3 už 230
Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raštų. Rolei

20c, 15c, 10c ir 5c
SIENŲ POPIERA NUTRL 

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

3 KRAUTUVĖS
. 3354 W. 26th Slreet 

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė.

jog jo giminės ir draugai nega
li net laisvai kalbėti, tai jis pa
sijunta labai nusivylęs. Nejaugi 
Lietuvos žmones turėjo taip 
sunkiai kovoti tik tam, kad vė
liau visokie svieto perėjūnai vėl 
jiems ant sprando užsirioglintų 
ir įsteigtų tokią pat tvarką, ko
kia buvo caro laikais?

Kas galėjo tikėtis, kad Lie
tuvos žmonėms bus atimta tei
sė net pasiskųsti! Kaip sakoma, 
jie yra mušami, bet skųstis ne
gali. Taip buvo ūkininkų nera
mumo metu. Kai ūkininkai pra
dėjo bruzdėti, tai jie buvo mu
šami ir persekįojami, bet viešai 
nusiskųsti jie neturėjo teisės. 
Laikraščiams buvo uždrausta 
plačiau ir išsamiau apie tuos u- 
kininkų streikus rašyti.

Su darbininkais irgi tas pat. 
Kai kuriais atsitikimais jie iš
naudojami yra tiesiog nežmo
niškai, tačiau savo vargais nu-: 
siskųsti jie negali. Net jų or
ganizacijos yra uždarytos.

Kada išeiviai tuos dalykus iš
kelia aikštėn, tai “kazion’eji” 
patriotai (kurių patriotizmas 
dažnai priklauso nuo to, kiek 
jie litų gauna arba kokiais or
dinais yra apdovanoti) tuoj 
pradeda’ sukauti, kad, girdi, iš
eiviai neturi teisės į Lietuvos 
reikalus kištis!

Kada tie išeiviai net šiais 
sunkiais laikais pasiunčia mili
jonus litų, — tai jie yra “bran
gus užjūrio broliai.” Kada jie 
nuvažiuoja savo giminių aplan
kyti ir Lietuvoje palieka po ke
lis šimtus dolerių, tai labai pui
ku. Tokiais atvejais jie yra lau
kiami svečiai ir “brangus bro
liai ir sesės.”

Vadinasi, siųsk pinigus ir ty
lėk, tai busi geras. “Tautos va
dams” yra reikalingi jūsų pi
nigai, o ne jūsų kritika.

“Tėvynė” pataria Kaunui su
sirūpinti lietuviškų mokyklų 
steigimu išeivijoje. Esą, tik to
kiomis mokyklomis bus galima 
apsiginti nuo ištautėjimo. At
seit, išauklėti tokį jaunimą, ku
riam rūpėtų lietuvybė, Lietuvos 
reikalai.

Pats savaime sumanymas 
steigti lietuviškas mokyklėles 
nėra blogas dalykas. Tačiau ir 
čia susidaro kliūtis. Amerikos 
lietuvių jaunimo gyvenimo są
lygos yra visai kitokios nekaip 
Lietuvoje. Jaunimas čia auga ir 
naudojasi visokiomis laisvėmis. 
Jis tiesiog negali sau įsivaizduo
ti, kaip galima' suvaržyti spau
dos, žodžio ir susirinkimų lais
vę. Laisvės šalyje užaugęs jau
nimas negali palankiai žiūrėti 
j tokį kraštą, kur viskas yra 
tvarkoma vadizmo pradu.

Tenka pasakyti, jog Ameriko
je augę lietuviai pro pirštus 
žiuri į Lietuvą. O juo labiau į

žinoma, girtis niekam 
draudžiama. . Vienok vis 
yra reikalinga's saikas. Susivie
nijimas jau gyvuoja per pasku
tinius EįO metų. Tie du milijo
nai, kuriais giriasi tasąi tautiš
kas narys, buvo per tuos ilgus 
metus sudėti. Todėl tai nėra' 
jokis p. Viniko nuopelnas. Juo 
labiau, kad p. Vinikas iš viso 
Susivienijime tebėra gana jau
nas veikėjas.

Piknikas nutarta rengti drauge 
su Akrono 198 kuopa. Jis įvyks 
liepos 4 d. Reikia manyti, jog 
piknikas bus didelis ir šaunus, 
jei tik oras bus palankus.

Pyksta, bet negali kaltinin
ko surasti

Kai pas mus buvo atsilankęs 
p. Januškevičius ir rodė iš Lie
tuvos parvežtus filmus, tai kaž
koks Svečias parašė korespon
denciją, kurioje padarė pasta
bą dėl Lietuvių svetainės ne
švarumo.

būt, jau visada taip yra, kad 
teisybė akis bado. Taip buvo ir 
šiuo atveju. Kai kurie svetai
nės direktoriai dėl Svečio pas
tabos labai įsižeidė. Jie pradė
jo įtarinėti tai vieną, tai kitą 
dėl tos pastabos. Tačiau toks 
puldinėjimas ir įtarinėjimas vi
sai nekaltų žmonių yra labai 
nerimtas dalykas. Butų daug 
sveikiau tiems direktoriams, jei 
jie daugiau nesikarščiuotų, nes 
tai, kaip žinote, yra nesveika. 

'■ ■ ■

Anglių iš vežioto j ai laimėjo
; ; -s ’ ■ ■ ' ' ‘ "i

algų pakėlimų
Vietos išvežiotojų unijos lo

kalus paskelbė, jog anglių ir ki
tokių reikmenų išvežiotojai 
gaus per Valandą 75 centus. Iki 
šiol per valandą jiems buvo mo
kama 70 centų.

Tokiu bųdu tai unijai priklau
są darbininkai ir be streiko lai- 
mėjo šiėk tiek didesnį atlygini
mą/

4/ Tiaking 2wt&L/ 
tSpecialuti, 'urfurmaJce,

Reikia pasakyti, jog toji pa
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MA LVAZ”
’ t’

“Ir tikėkit man, kad aš sutvirbėjau ir vėl atsistojau 
ant kojų.”

Jei esat susilpnėję — neturite ūpo — negalite už
migti ar atsilsėti; nupuolę ant svorio — neturit noro 
valgyti — tai darykit štai ką: '■

Pašaukit C ANA L 6500 — ir leiskit mums jums pri
siųsti kartoną MALVAZ — 24 butelius. Išgerkit ke
letą butelių ir jei jis jums nepagelbės, praneškit mums,

mes atsiimsim likusius butelius ir sugrąžinsim pinigus.
Gydytojai rekomenduoja MALVAZ tiems, kuriems reikalingas di

desnis gyvybės veiklumas ir kūno sustiprinimas.
Žindančioms motinoms, kurios neturi pakankamai gero pieno, 

rekomenduojam MALVAZ. Moterys su menkai išsivysčiusiom krūtim, 
gerkit MALVAZ — jus džiaugsitės geromis pa
sekmėmis.

Mes imame pilna atsakomybę, taigi pašaukit 
DABAR CANAL 6500.

MALVAZ daro Monarch
Beer Aludariai

butelių kartonas $2.75

grąžinsim 50c. už tuš- 
butelius.

butelių kartonas $1.40

grąžinsim 25c. už tuš- 
butelius.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
7 USED BYOUR GOVERNMENT

„pimento

The 7
Kraft

Cheese
Spreads

new-designnovv in 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the netv Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whdle sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven / 
of the .delicious < 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

$650,000 bedarbiams šelpti
Ohio valstijos senatai didele 

balsų dauguma nubalsavo pas
kinti $650,000 beturčiams šelp
ti. Tais pinigais bus šelpiami 
tokie beturčiai, kurie neturi dar 
bo bei išteklių gyventi.

Pasikorė pasaulinio karo 
veteranas

Charles Salmin, 49 metų am
žiaus pasaulinio karo veteranas, 
šiomis dienomis pasikorė savo 
namo rūsyje. Jo nusižudymo 
priežastis’dar nėra tikrai ištir
ta. Bet kaimynai kalba, kad 
Salmin per daugelį metų n^s- 
veikavęs/.Policija todėl mano,

kad nesveikavimas ir buvęs nu
sižudymo priežastis.

Keisti pirkėjai
John Schmeling, 18821 Glen- 

side Avė., šiomis dienomis susi
laukė ypatingų pilkėjų, kurie 
pasisakė norį iš jo namą pirk
ti. Kai Schmeling nusivedė pir
kėjus namo apžiūrėti, tai pas 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

CARBIT

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

* * * \ * •' ’ • • - ■ .Į

TURINYS:

Tautiškumo elementai ir ribos -4

Pasaulinio ūkio perspektyvos —
4-----

.... ' A? S. Puš

... Kazys Borįita 
Banas Pumputis 
.... J. Kruminas 
.... E. Voytiniiky 
į........ M. Ilijinas
.. J. I. Perelnian

PAINTS
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 “ * - - -

. Tadas Šulęas

V. Stankevičius 
kin

( ..................................................................................

Čigonai ............. .
Henrikas Ibsenas ..
Gandas .u.... i......
Du eilėraščiai ........
Kita Amerika .........
Koyą prieš dykumą
Įdomioji fizika ....... 
Knygų Apžvalga, Politika ir tt.

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI 

NAUJIENOSE 
1739 Sog Halsted Street

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AV 

Yards 3408

6921 SOUTH

White Linoleum Varnish
ATGAIVINA SPALVĄ NUBLUKUSIAME, NUDĖ

VĖTAME LINOLEUME. IŠDŽIŪVA GREITAI, 
SKAISČIAI ŽYBĖDAMAS. NEGADINA SPALVOS 

NĖ ŠVIESIAUSIŲ RAŠTŲ. 
Reikalaukite pasakydami jo vardą 
Savo Malevu ar Geležies Djfieriui.

Hemlock 5040

ti

viduj ...............   $1.39
Geresnęs negu daugelis 

$1.89 malevų.
EKSTRA VERTYBĖS 

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

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

8 spalvų—skaistus žybėjimas — 
lengvai nuŠJuostomas, gerai plau- 
jamas ..................... Gal. $1-85
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

ApsaUgokit Savo Linoleumą
■>■■■. SU

PLAUKU GROŽIO BARGENAI 
SPECIALI? ALIEJINĖ PERMANENT $4 CQ 

(Curls—kiek tik norėsit) ■ ""v
DUART, BĖ MAŠINOS, EUGENE, $E h H 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVEV.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $Q Efl 
BE MAŠINOS PERMANENT ..................... O.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS 
MOTERIMS ................. .......................
VYRAMS 

aimana- ~w t.

-Roosevelt Furniture Co

*

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS

24

Mes 
čius

12

Mes 
čius

,25c
.35
.40

Elektrikinis Refrigeratcftrius

Tel. YARDS 2514 
344?-44 SOUTljl HALSTED STREET 

HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

THE CR0WN BE A UTY SHOP 
(Urentai Dept. krautuvėje)

A

Išplauks iš Nen> Yorko

GEGUŽĖS 16 d.B 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA

Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walnut St., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worce$ter Ma«.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maln St., Montello, Ma$$.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detrolt MIch.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halsted’St., Chic?go, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH-
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superlor Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS 
206 All Natlons Bank Bulldlng 
1200 Canon St., Pittsburgh, Pa.

Skalbimo Mašinos
DILIAUSIAS PASIRINKIMAS

50

<7

DIDELE 
EKSKURSIJA 

Į LIETUVĄ
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

HAMBURG-AMER1CAN LIRE 
ghORTH GERMAN LlOYD SI

10 METŲ 
GARANTIJA

NORGE
Balansas Lengvais 

Mėnesiniais Išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co., Ine
2310 WEST ROOSEVELT ROAD ™one 8760

OJDJbLjJb I



NAUJIENOS, Chlcago, IR
T *W."" 1 . ........ g

NAUHENOS
TU MttaMUriaa Dafr News 

Publiabęd Daily Except Sunday by 
fhe LithaaiiiaA N«ws PuK Co^ Ine.

1739 South Hatsted Street
.......... ’b-jj jj i .. ..........................     "-n

SūbaCrlgtlon' Ratenž
$8.00 per year in Canadn
$5.00. per year outside of ęhieago 
$8.00 
8ė

Ohfęagoj^Hltu:,
Metams
Pusei metų .....................
Trims menesUiris
Dviem mėnesiams
Vienam m3nešiuf ............

Chfcagoje per išnežiotoįusi
Viena kopija
Savaitė! __ _____________
Mėnesiui —----------------

4—r-
A

•• i
t*

ar yėar in Chlcago. 
ė6py.

KetviTtadienis, bal. ^2, 193 
gu žmogus, landos, atlyginimas, “bosų” aj 
šalies, nu

t riių apie tai mes neturime. Kuz
necko baseine ji, tur būt, vi
sai nesilankė.

Jau vien iš šitų kelių faktų 
aiškiai matome, kad 4*a’s “Vil
nies” “pisatelis” bando apdum
ti akis savo skaitytojams, są
moningai iškreipdamas tiesą. 
Tačiau jisai netari sarma
tos prikaišioti “vienpusiškumą” 
“Naujienoms”!
Ką ir kaip franeuzų angliaka

siai patyrė Rusijoje
Franeuzų angliakasių delega

cija važiavo į Rusiją, kuomet 
Sovietų Draugų komitetas 
Francuzijoje atsikreipė į ang
liakasių uniją su pakvietimu 
tokią delegaciją Rusijon pasių
sti. Taigi šita ekskursija buvo 
suplanuota ne sovietų priešų, 
bet rėmėjų.

Minėtas komunistų strakalas 
argumentuoja, kad “Naujienų” 
redaktorius ne kaną sakęs, jo- 
gei žmonės, kurie iš svetimų ša
lių nuvažiuoja j Rusiją, nemo
kėdami to krašto kalbos, tai jų 
pasakojimai apie Rusijos pa
dėtį esą menkos vertės; na, o 
girdi, šiame atsitikime tie frah- 
c.uząi angliakasiai irgi nemokė
jo rusiškai kalbėti.

Iš protingo argumento komu
nistai visuomet padriro absur-

kitame mažiau. Jei 
atvykęs iš svetimos 
eina į teismą pažiūrėti, kaip te- 1 
nai yra teikiami piasikriltėliril, sveikatos ir gyvasties apsaug< 
tai, kalbos nemokėdai 
gali Wrii nieko beariu 
jeigu svetimtautis norės patir
ti, kaip atrodo tos šalies mies
tai (trobos, gatvės ir t. t.)', ko
kius rubus dėvi gyventojai, ką 
jie valgo, kokiuose butuose gy
vena, kokios kainos maistui, 
rūbams ir t. t.> tai ir be kalbos 
Žinojimo jisai galės surinkti 
daug teisingų žinių.

Apžvalga
‘..... '■ . .1 ’ V X •• i ■» t’

siejimas su darbininkais, kc 
kios yra vartojamos darbinink

1.5ft 
.75

86 
18c 

.......... ..........  7t>Q
Suvienytose Vaisiijosė, ne Čhicaroj, 

pa&tu:
$5.00

- 2.76Ž 
.. 1.5Q 
, 1.0tf 
... .75

"mas, jisai 
tpras^i. Bet

jimo priemonės kasyklose, kai 
angliakasiai gyvena; kaip ji 
maitinasi ir t. t. Ir šituos ta 
lykus jie galėjo palyginti s 
tuo, ką jie užtiko Rusijoje.

Jeigu Lege ir jo draugai bi 
tų mokėję rusų kalbą, tai jiem 
žinoma, butų buvę lengviau vii 
ką ištirti. Kadangi jie tos ka 
bos nemokėjo, tai jiems bm 
reikalinga vertėjų pagelba, 
dėl to jie, be abejonės, sugaiš 
ilgiau, negu butų reikėję, o g 
būt, ir ne viską patyrė. Bet j 
norėjo žinoti tiesą ir pralėk 
kelias savaites laiko, tyrinėd; 

' mi vieną tiktai tldnbaso sritį
Tik žioplys gali šitokio tyr 

nėjimo rezultatus ignoruoti 
lyginti juos su pabastos plep 
lais!

Mes čia nekartosime to, 1 
franeuzų darbininkų delegac 
jos pirmininkas papasako. 
apie rusų angliakasių buki 
ries tai jau buvo išdėstyta t 
pūsiam “Naujienose” straip 
nyje. Bet paduosime galut.i 
išvadą, kurią padare jos pirn 
ninkas Lege po to, kai jisai a 
rašė sovietų kasyklas, darbini 
kų uždarbius, maistą ir gyv 
'barnus butus. Jisai sako: *

“Aš noriu, kari musų da 
bininkai niekada nėpatir 
tokių gyvenimo sąlygų, k 

! kiomis gyvena Sovietų da 
bininkai.”

TIKISI “DAUGIAU ŠVENTŲ- pirmininką Kleberą Lege, kurio 
įspūdžiai buvo atpasakoti tame 
straipsnyje. Jisai šitaip “govo- 

Darbipinkas” vis nesiliauja riria”:

JŲ” ISP ĮJOJĘ

Metams
Pųęeį metų 
Trims in&iesiariis .

; Pvįęms mėąesiąpM;
. vienam mswįui .

Lietuvoje ir kitur užsieniuose;
(Atpiginta)

Metams  ---------- $8.0Q
Pusei metų  ....... .................... 4.00

. Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
——................■■■■■■,•, ■. ...

Nirri bedarbių statistikos

Entered as.. Second. CTass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office

acat

Dar iki šiol Jungtinės Valstijos neturi sistemos 
tiksliai apskaičiuoti, kiek yrav krašte dirbančių darbiniii-
kų ir bedarbių, tfeirb spėjimus, pasiremiant įvairiais d&-: 
viriiais, Amerikos Darbo Federacijos oentralinis ofisas 
Washingtone? ^aip pat savo skaitlines laiks nuo laiko 
paskelbia federalinis Datbo Sekretorius. /

Bet Federacijos ir p*lės Perkins skaitlinės nesutin
ka. Yra, be to, da ir įvairių privatinių pramonės statis
tikos įstaigų; Jų paduodami dirbančiųjų ir bedarbių 
skaičiai yra vėl kitokie.

Tokiu budri niekas tikrai nežino, kiek tų bedarbių 
yraį. Neseniai buvo paskelbta, kad jų esą apie devyM 
milionai. Tuo tarpu senatorius Vandenberg tvirtina, kad 
jų esą 2,975,000. Skirtumas, kaip matome, milžiniškas.

Jungtinių Valstijų atstovų bute buvo iškeltas suL 
manymas, kad valdžia padarytų bedarbių surašymą, bet 
cenzuso komitetas, kažin kodėl, pasisakė prieš sumany
mą. ' J :J ■ kiM.

rašęs apie “raudonųjų žiauru
mus” Ispanijoje, bet nė vienu 
žodžiu jisai neužsimena apie 
daug didesnius juodųjų — fa- ' 
Šistų, klerikalų ir moįrarchistų 
— žiaurumus,, nors Amerikos 
spauda (net konservatyviškoji) 
nuolatos paduoda apie tai ži
nių. ŠV. Juozapo organas pasa
koja1 apie 50 žmonių, nužudy
tų kokiame ten ' 
ste, ir jisai labai susigraudinęs 
tuo, kad tai buvė 9 kunigai, 35 
klerikai ir 6 broliukai, ir sakę:

“Dabar Romoje yrai daro
mi smulkmeniški tyrinėjimai 
to tragiško vienuolių nužu
dymo. Nėra abejonės, kad 
kiek palūkėjus išgirsime apie 
kitiis Ispanijos kankinius, 
kurie didvyrišką mirtimi bus 
užsitarnavę bėatifika'cij’os, o

.M , -t ‘J’. • S. «.*’ L. r- '

“Tuo budu buŽYcičjuislų j f A - ? * . / j * *bedievių žiaurumai stiprina - 
| ir gyvina katalikų tikėjimą

žiaurumus.

mie

I

. paskui karionižaci j oš, 
sužvėrėjusių

Bomba su dovanomis

Ispanijoje.”
Keista padėtis: per tūkstan

tį metų Katalikų bažnyčia bu- 
vd rierib'ofas isĮį>anijos valdo
vas, o šiandie katalikų kunigai 
įr yieriu'oliai yra' žudomi - 
“Darb.” tikisi',' kad iš tų žudy- 

d'augiau “Šyen- 
atgaivins tikėji-

ir

“Koks teri franeuzas Lege 
pasibastė po Maskvą, o gal 
diar ir Kuznecko Baseine pa
sivalkiojo, ria, ir prirašė So
vietą Sąjungas žmonių gyve
nimą šmeižiantį raštą.” 
Išeina, kad tas franeuzas

Lege tai koks ten pabasta ar
ba valkata. Tuo gi tarpu pačio
je straipsniu įžangoje buvo pa
aiškinta, kas yra tasai Lege ir 
ką jisai Sovietų Sąjungoje vei-

? Jisai yra Francuzijos anglia
kasių sąjungos (unijos) sekre
torius, ir jisai buvo pirminin
kas franęuzą angliakasių dele- 
giacijos, sudarytos iš 5 tos or
ganizacijos paskirtų asmenų.

i Į Rusiją jie važiavo ne “bas
tytis” arbri “valkiotis”, bet 
^studijuoti sovielią angliakasių 
darbo ir gyvenimo sąlygas, ši
tuo tikslu delegacija praleido 

j keletą savaičių Donbasė (Done- 
.co baseine), t. y. geriausioje ir 
.'turtingiausioje Rusijos anglies 
kasyklų srityje. Kuznecko ba
seine anglių pramonė yra daug 
menkiau išvystyta ir todėl są
lygos tenai yra veikiausia dar 
blogesnes. Ar delegacija “val
kiojosi” po Maskvą, jokių ži-

Kalbos nemokėjimo kliūtis 
yrri lengviausia prašalinama ta
me atsitikime, kada žmogus ty
rinėja dalyką, kuriame jisai 
yra specialistas. Sakysime, A- 

nuvažiavę į 
Europą ir apžiūrėję Paryžiaus', 

, Romos ir

menkos daktarai,

Berlyno, Vienos, 
Stockholmo ligonines bei klini
kas, labai daug pati ria apie me
dicinos stovį tuose kraštuose, 
net jeigu jie nemoka nei fran- 
euzų, nei vokiečių, nei italų, nei 
švedų kalbos. Tokiw 
muose paprastai pasinaudoja
ma vertėjo pagelba, bet vertė
jas čia negali pasakoti to, ko 
nėra, nes specialistai, į kuriuos 
j isai kalba, tuoj aus suprastų, 
kad jie yra apgaud 

s SaVo rųšies speci 
ir tie Francuzijos

.‘Visą savo gyvenimą išdirbę 
anglių kasyklose, jiė žirio, kaip 

pastatyta jų 
kokios joje

— darbo Va-

Aiškus dalykas, kad' kalbos 
•nemokėjimas yra didelė kliūtis 
žmogui, norinčiam svetimam 
krašte patirti, kas tenai dedasi, ta pramonė 
Bet viename atsitikime šita gimtame 
kliūtis turi daugiau reikšmės, yra darbo sąlygos

yra 
krašte,

ose atsitiki-

nė j aini.
aKstai buvo 
angliakasiai.

Vienam anglų spaudos korespondentui gen. Miaja 
(ištark: Mi-acha), Ispanijos vyriausybininkų karo va
das, parodė keistą bombą.

“Ji nukrito prieš keletą dienų Jaramos fronte 
ir, kadangi ji nesprogo, tai aš liepiau savo karei
viams ją atnešti”, tarė generolas korespondentui. 
Tos bombos lukšte įdėta popieros sklypas, ant ku

rios vokiškai parašyta: “Musų draugams Ispanijoje”. 
Vidurys bombos pripakuotas cigaretais, kuriuos, matyt, 
įdėjo darbininkai, dirbdami bombą. Iš visko nuomanu, 
kad ji buvo padaryta Vokietijoje.

r ' ' J

Vokietijos darbininkai simpatizuoja Ispanijos res- 
pribBkos gynėjams. Nenuostabu, kad, kaip vakar buvo 
pranešta laikraščiuose, kilo maištas net tarpe vokiečių 
kareivių, kuririos Hitleris nusiuntė į Ispaniją kariauti 
prieš respubliką.

nių pasidarys 
tųjų”, kurie 
mą!

Bet gaila, 
klerikalų laikraštis
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krid tas Bostono 
i, kuris taip 

nekrikščioniškai plusta Ispani
jos respublikos gynėjus, mato 
tik viena akia. Jeigu jisai pa
žiūrėtų į Ispanijbs karą , abiem 
akim, tai jisai pamatytų, kad 
gen. Franco garijos, kariauda
mos “katalikų tikėjimo” var
du, skerdžia Ispanijos žmones 
ne dešimtimis ir ne šimtais,: 
bet tuksiančiais. Viename tik 
Badajoz mieste, kurį fašistai 
paėmė pereitą rudenį, jie pa
skerdė 3,000 žmonių, suvarę 
juos i bulių kautynių areną.

O kiek žmonių fašistai išžu
dė Madride, kuone kasdien 
bombarduodanii jį oro bombo
mis ir kariuolėmis ? Be to,; ar

K PRESE ONDENCĮl OS 
APIE SCRANTONO PARAPIJONU 

STREIKUS

pagalba jam auk 
ja-

žmonės visa tąjį mato. Tuo 
klausimu kalba visi. Seniai ir 
vaikai. Nuo čia, aifba nuo šios 
procedūros, reikia
nesnius laikus, ka^la kun. Ku
ras būdamas gyvas veikė. Tai 
buvo apie 30 metų

as atnašau- r *

keltis į se-

Policininko logika
Tysliava dar vis tęsia savo nešvarią kampaniją 

prieš Lietuvos ūkininkus, kurie kėlė streikus 1936 me
tų pabaigoje ir 1$37 metų pradžioje.

Jisai sako, kad buvo bandoma sukurstyti sukilimas 
prieš valdžią, ir paduoda ištrauką iš vienų ūkininkų ko
vos komitęto” atsišaukimo, kuriame skelbiama “gene
ralinis streikas ir krašte sukilimas”.. Pacitavęs šitą “bai
sų” atsišaukimą, Tysliava klausia:

“Ar lietuvis, tikrai linkėdamas gero Lietuvai,

mįs ir kariuolč 
“Darb.” neskaito spaudos pra
nešimų apie fašistų siautimu) 
Baskų provincijoje — toje pro
vincijoje, kurią valdo karščiau
si katalikai?

Kuomet Ispanijos žmonės pa
lygins šituos fakjtus su visais 
Hraudbriųjų” žiaurumais (tiį- 
»rais ir prasimanytais), tai mės 
prisibijome, kad jiė padarys iš
vadą visai ne1, tokią, kokią darb' 
klerikalai. Labai galimas daik
tas, kad šitris baisus Ispanijos 
karas suduok mirtiną, smūgį 
katalikybei tame kraštę.

Tik dabar parapijonai pra
deda suprasti, kad bažny
čia ne jiems priklauso.

gali ramia širdimi skelbti šitokius žpdžius?”
Bet juk aišku kiekvienam, kad “raįiia širdimi” tie 

žodžiai nebuvo skelbiami.. Juos skelbe žmonės, kurių šir
dys buvo krūviuos — po to> kai valdžios policija it ka
riuomenė jų giminės ir draugus ėmė šąujdyti, mušti ir 
areštuoti! • *

Suvalkijos ūkininkai pradėjo grynai! ekonominę ko
vą — dėl ūkio produktų kainų. Jie ėmė streikuoti, susi
tardami nevežtį į miestus grudų ir gyvuliu, kol nebus 
jiems Už tas prekes mokdma bent tiek, kąd apsimokėtų 
jų darbas. Kas čia tokio baisaus? Amerikos farmeriai 
šitokių streikų, yta kėlę riėsuškaitomą daų'gybę. Ęet čia 
valdžią jų už tUi nešaudė.

O Lietuvos tautininkų valdžia su tais ūkininkais 
apsiėjp, kaip sū laukiniais Žvėrimis.

Kai ūkininkai pernai metais per tašaįrio 16-tą su
važiavo į Šakius tik pasitarti ąpię savo vargus, tai jie 
buvo užpulti ir nežmoniškai sumušti!

Tai kokia jiems išėitis, kuomet valdžiai: jų nusiskun
dimų neklauso, prieš streikuotojus vartoja $nkįųotį 
jėgą ir ramiai susirinkusią minią muša?"

Kai valdžia šitaip elgėsi^ tai grynai ekonominė kova, 
pradėjo. įgyti politinį pobūdį. Reikia atsiminti, kad ir 
Rusijos caras 1917 metais, buvo nuverstas,, kuomet bai
das privertė Peterburgo darbininkus išeiti j gatvę .dU 
moifstruoti. Paprastas ekonominis gyvenimo- reikalas1 
davė pradžią milžiniškai revoliucijai.

Aišku, kad nė vienas aswo., Wis tikrai geidžia

NABAGAI

Pereitą savaitę tilpęš “Nau
jienose” straipsnis apie’ anglia
kasių būklę Soviętų Sąjungoje 

nunistiis, kaip 
lėdami atrėm-

išjudino mus 
širšių lizdą.

‘ti paduotų straipsny j ė friRtiį, 
jie rėkia, kadi jisAi esąs “šmeiž
tas”, ir ban’do

j ienų 
“vienpusiškas’ 

!Kąs> žinių;, km

įtikinti srivo 
ščyrąją” publiką, ka'(į “NaU- 

redaktorius esąs baHįai 
” visuoįnet ieš- 

tariosį iš blogos pu
sės parodo bolševikišką; rojų'.

Vienas koriiunįstiška^ “pisa
telis” rado reikįlo ne; tik ap
kaltint! “vienpuįiškumĮu” Gri
gaitį, bet da ir išplūsti Francu
zijos da’rbinįnkų delegacijos

šių metų kovo mėnesio 13 
dieną musų kolonijoje mirė 
kun. J. Kuras. Žmogaus mirtis 
— tai paprastas reiškinys. Bet 
apie šio žmogaus asmenybę 
reikia kaikas ir daugiau pasa
kyti. Jo gyvenimas tai buvo 
lyg kokia ir misterija, ir pil
nas koViį gyvenimas. Žmogus 
turėjo gana didelę parapiją. 
Pajanriį; turėjo užtektinai. Ne
mėgo Idksuso (prabangos)'. 
Vąikš<Čiojo daugįriri pailašus į 
ubagą, negu į turtU-olį. SėdčjįO 
kletoritijrij, spaviedojo savo 
pasekėjus ir rūpestingai vedė 
ir tvarkė savo kasdieninio gy
venimo reikalus. Visuomeni
niame gyvenime jokio dalyvu- 
mo neėmė, nors labdaringiems 
.tikslams kai kada ir aukojo. 
Turėdamas didelį būrį žmo
nių, ar tai iš baimės, ar tai ki
tokiais sumetimais^ jų prie nie- 
kb kito neragino, kaip tik 
riielstis ir prašyti Pono Dievo 
Jbs'kos. Tai senų papročių 
žmogus. Jausdamas, kad turi 
didelę armiją, jis ją tvarkė ir 
valdė diktatoriškai. Pasakė kas 
žodi nė taip, kaip jis manė, 
tuoj jį apšaukdavo bedieviu. 
Davatkos tai patvirtindavo, ir 
viskas tuo baigdavosi. Inicia
tyvos pats jokiame viešame 
gyvenime riėrodė. Nėlabai jam* 
patiko, kad kai ką ir kiti ban
dydavę tverti arba veikti. Tai 
gal tokio budo, žmogus, Bęt‘ jdia- 
bar panagrinėkime trumpai, ar 
tuo, ko jis mokė, žiūrint iš 
pčaktiško atžvilgiė, jis ko riots 
atsiekė, čia reikia turėti gal
voje jo mokslo vaisius.

Jam mirus, tuoj jo prirapiję- 
nų tarpe 'kilo nepasitenkini-

mas naujo kunigo paskyrimu. 
Juo buvo kun. Miliauskas. Ro
dydami nepaklusbybę airių 
vyskupui, parapijonai tuoj 
pradėjo protestuoti ir pradėjo 
sėdėjimo streikus. Klebonijoje 
sėdėjo jie dieną ir naktį. Prie 
bažnyčios durų iškėlė jie pla
katus su užrašais: “Mes neno
rime kun. Miliausko,” “mes 
norime ani lietuvį kunigą, tik 
ne Miliauską,” ir tam panašiai, 

i Kad dar daugiau galėtų save

laiko atgal. 
Scrantono lietuviai pasidalino 
į dvi pusi. Viena iš tos dalies 
ėjo už tai, kad bažnyčia bu
tų ‘trustisams užrašyta, kita— 

1 mažesnė dalis — ėjo su kuni
gu, kad airių vyskupui atiduo
ti. Bet išties tat viešai nebuvo 
skelbta. Kun. Kuras sakė, kad 
bažnyčia, jeigu mes ir prie 
vyskupo priklausysime, bus 
vistiek musų. Reikia tik nuo 
bedievių apsisaugoti. Dėl to 
reikėjo eiti į teismą. Teismas

: apsaugoti, tai parapijonai išė- ^v® zm mių^ pusei.
!įnė nuo advokato notą ir įtai
kė kun. Miliauskui, kad jis ne
drįstų eiti ant jų prapertės. 
Kaip ten ta procedūra vyko 
įteikiah't notą, sunku pasa
kyti, bet yra žiriOma tiek, kac 
kUn. Miliauskas du vyrus areš- 

' tavo, Pittstone. Tie vyrai buvo 
Katilius ir Poneli. Vėliau juos 
Rees Aleksander, detektyvų 
kapitonas, išėmė iš Pittstorio 
policijos lakupos ir parvežė į 
Scrantus. Nežiūrint Visų tų 
grasinimų, kun. Miliauskas 
vistiek su keliais šteito trupe- 
riais atvažiavo 8 dieną balan
džio. Traperiai, išlaužę duris, 
iįvedė kun. Miliauską į klebo
niją. Žmonės, pamatę, kad jau 
iViškas atlikta prieš jų valią, 
pradėjo rodyti savo lietuvišką 
piktumą. Susirinkę p^ie klebo
nijos gatvėje taip keikė, kad 
jeigu amerikonai butų supra
tę, tai juos tik už keiksmą bu
tų areštavę. Bet lietuviškas 
keiksmas verčiant anglų kal- 
bon neatrodo labai biaurus.

sai laimėjo.Keletą kartų trust 
;Bet ten, kur buVf> vyskupas, 
buvo ir pinigai. Jis per kitas 
parapijas ragino jam priklau
sančius lietuvius kunigus dėti 
aukas, kad vėl iš 
dėti teismą ir atimti iš lietu
vių tą jiems prikalusančią 

, nuosavybę. Žmonės privargo 
dėdami tam reikalui aukas. 
Buvo visokių nesusipratimų ir 
gąsdinimų. Čia kuii. Kuras pa
sirodė visoje pilni 
kslo žmogus.” Sm 
iriose visad ragine 
ant tų» kurie su j'u< 
ke, kad jie niekur

naujo pra

nioje “mo- 
o painoks- 

spiaudyti
i neina. Sa- 
taugiau nu

mirę neis, kaip tik | peklon. Jei 
kuris ne

labo Lietuvį kad Lietuvoje dabar įvyktų revo- 
litfčiją. Bėi rėvofttcijų nepadaro agitatoriai. Revoliuci
jos kyla kai valdžios nesutvarko arba patiems 

žia sutvarkyti svarbių visuomenės rei-.žmonėms
kalų^

' Agitatorius visuomet kaltina policiją. Bet kuomet 
M'ikrašti'n'inkas ita vadovautis policininku logika, tąi 
jriui prastą. Jisai turėtų Savo talentus pasiūlyti žval'gy-

Keiksmo neužteko- Norėda
mi parodyti savo nepasitenki
nimą; parapijonai balandžio 9 
dieną (vakare) susirinko ap
link kleboniją (jų buvo apie. 
100)'. Jie laukė iki vėlumos. 

;Apie 10: vai. jie visi it vienas 
Įleido akmenis į klebonijos lan
gus ir juos išnešė. Anksti rytą 
reikėjo kviesti karpei) te^į, kad 
sudėtų 6 išmuštus klebonijos 
langus. Reikėjo sustiprinti 
sargybą. Prie dviejų policijos 
žmonių liko paskirta dar keli 
detektyvai. Jie turėjo jį vesti 
.į bažnyčią mišias laikyti ir at
gal vesti į kleboniją. Ijr taip 
Dievas prie savo altoriaus ma

numirdavo žmogir 
su juo ėjo, tai jį išvadindavo 
gyvuliu, mulu ir tam panašiai. 
Tada dar idangumji ir pekla 
kiekvienas beveik lietuvis 
tvirtai tikėjo. Jie nažiau tuo 
laiku buvo apsišvietę. Jie ma
žiau suprato draugjos ir žmo
gaus gyvenimo p 

i mažiai 
mančių dalykų. Tas ; 
juos paveikė, ir j 
pasidavė vyskupui.

Kuri. Kuras pa 
įlinkas ir toliau tęsi 
kslą.” O jis buvo r

\ Jie 
pamoki- 

gąsdinimas 
te pagaliau

gyvenimo p arsmę. 
i buvo girdėję pai;

iko šeimi- 
savo “mo

lokas dau
giau, kaip tik prietarų ir bur
tų skelbėjas. Bet prie šio jis 
nepamiršo visada sukyti ir pa

ari bažny- 
o ne vys- 

tikėjo. Bet 
tai pasiro-

rapijonUs tikinti, k 
čia priklauso jiems, 
iupui. žmonės juo 
dabar, kai ntUniTė, 
do, kad visa tai, kas buvo jo 
sakyta, pasiliko neteisybė. Su
pratę,. kad jie liko apdilti, vie- 
)i jų keikia jį gulintį kape, 
luti dar ir po šios 
iki, kad bažnyčia .

r ■

i.

diėnos ti 
iems pri- 

to kuiiigąy kuris su policijos klauso. Bet įsivaikinant ge-

■

rai, tai mes savo kolonijo 
pergyvenome mažą Meksik 
ir Ispanijos religinę revoliu< 
ją. Ir airišiai savo bažnyČio 
per pamokslus sako: “norit 
matyti Amerikoje komunizn 
ir komunistus, tai nueikite 
lietuvių rymišką bažnyčią Tli 
odore gatvėj ir ten rasite t 
dievių ir komunistų str< 
kus.” Tokie tai atgarsiai y 
apie kun. Kurą ir jo parai 
.jonų kultūrą, — to kūnų 
kuris juos švietė per 30 ine 
būdamas šiame mieste.

'—PatrijoU

Pittsburgh, Pa

PiHečių Moterų Draugij: 
sparčiai auga

šešios - septynios savaitės ž 
gal pradėjo organizuotis Liet 
jvių Piliečių Draugijos Vakar 
nėj Pennsylvanijoje moters, 

:dabar jau yra gražus moteri 
.kas būrys, susidedąs iš 45 n 
rių. šis būrys vadinasi Pilieč 
Draugijos pa rėmėjos — Ladit 
Auxiliary. Turi savo iždą; m 
ka' po 10 centų kas mėnuo n 
rinės duoklės. Rūpinasi da 
giausia’ socialiais Piliečių Dra 
gijos klausimais. Susirinkimi 
laiko pradžioje mėnesio pirm 
me ketvirtadienyje, 8 vai., v 
kare, Piliečių name, 1723 Jai 
Street, S. S. Kiekviena narė ui 
sideda sau pareigą atsivest 

. susirinkimą savo draugę įraš; 
ti į šią draugiją.

Komitetas susideda iš keti 
,rių viršininkių. Pirmininkė yi 
Katarina &edrimiene, vice-pi 
mininkė —. Marijona Burdriū 
nė, sekretorė — Betty Lelioriii 
nė, iždininkė — Albiria Bri 
zauskienė.

—J. Baltrušaiti

“NAUJIENŲ”

PIKNIKAS

CALUMBT GROVE
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dar- 
auk-

kad 
įklauso 
nokyto-

les vy- 
tad mums vi- 

ypatingai tėvams, svar-

MAISTAS
Vedg Dbra Vilkienė 

—1

mėsos taryba šią savai
tę ŠEIMININKĖM REKO

MENDUOJA VERŠIENĄ

Ketvirtadienis, bal. 22, 1937
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Motinų Dienai 
Besiartinant

Bėgyje vienų metų 
mes turime ivairią-įvai- 
riausių švenčių ir pami
nėjimų. Vienos jų _ yfa 
tautiškos, kitos religiš- 

‘ kos, trečios istoriškos, 
etc. etc. Kiekviena jų 
turi sato ypatingą reik
šmę ir svarbą, ir yra 
tam tikrų žmonių Šven
čiama.

Neperdaugel metų at-

U ;____________ j,

Rašo Ndra Gugienė 
(Tęsiriys)

Kelias Priekyn
Paskutinė kalbėtoji šio kon

greso buvo, Lena Madesin Phil
lips, prezidentė International 
Federation of Business and 
ProfesšionaI Wdmen, ir viena 
Pictorial Review (moterų žur
nalo) redaktorių. Jos tema bu
vo “Kelias Priekyn.”

bėgo punktus^ kuriuos šio Lbn- 
'greso programas atkreipė musų 

gal, rodos, tuojaus po atydon ir kuriems mes turime 
pasaulinės karės, dar 
viena diena, buvo pa
skirta specialiam išreiš
kimui pagarbos ir mei
lės—tai MOTINŲ DIE
NA. Toks paminėjimas 
Amerikoje šįmet įvyk
sta antrą sekmadienį 
Gegužės mėnesio. Lie
tuvoj, kiek man teko 
pastebėti iš spaudos, 
MOTINŲ DIENA irgi 
švenčiama, rodos, tuom 
pačiu laiku.

Tikslas paminėjimo 
šios — MOTINŲ DIE
NOS — turi būti kiek
vieno žmogaus širdžiai 
labai artimas.

Nė jokia kalba nega
li išreikšti tą jėgą ir i 
grožį, tą heroizmą ir di
dybę kiekvienos moti
nos meilės savo kudi-! 
kiui. Jos meilė, kaip sa
la, didelėj, plačioj gyve
nimo jurėj, ramiai ir 
tykiai saugojo mus nuo 
žiauraus vėjo, aštraus 
lietaus, didelių audrą. 
Kiekvienam musą žing
snyje ji turėjo viltį, se
kė mūs su kaiitrūmū. 
Jos meilė buvo kaip ta 
žibintuvo šviesa, kurio
je visuomet spindėjo 
pasitikėjimas, kad jos 
troškimai mumyse išsi
pildys.

Žiūrėdami į jos akis, 
gal ne visi mokėjom iš
skaityti tą berybę mei
lę, nesupratome tą ma
loningą rūpestingumą 
jos balso ir žvilgsnio, 
nežiūrint kaip nežymus 
buvo musą skausmas....

Žmogus niekuomet 
pilnai nepastebi kuom 
MOTINA jam buvo — 
pakol per vėlai duoti 
jai tai suprasti.

Dukters ir sunąs, jau
ni ir seni, turėtą atmin
ti savo MOTINĖLĘ, 
kaip ir kokioj formoj 
jiems aplinkybės pavė
lina, nežiūrint kur ji 
randasi, Amerikoje ar 
Lietuvoje. Atsiminkime, 
kad niekas pasaulyje 
nebuvo joms persunki!, 
kad suteikti mums sma
gumą. Jos atidavė savo 
tristlra j

Gytenime galime tū- NŲ DIENA išpuola ge 
rėti malonią, brangią 
draugą, bet niekuomet 
Vėl neturėsime tą nėap- _ 
sakomą meilę i# jauku- NA?
mą, kurį taip gausiai — Nora Gugienė

yOMENgj/^EeTION
THURSn&Z EINA W ]

progos išgirsti skirtingų nuo
monių svarbių ir autoritetingų 1 
žmonių, kaip nacijonalės taip ir 

i interhacijdnalės reputacijos.
Buvo įdomu sužinoti, kad ren

gimasis prie šio kongreso užė
mė net devynius mėnesius, bet 
už tai jis buvo tvarkingas ir 
programai begalo įdomus. Su 

; kokiu žingeidumu lankėsi at
stovės ir publika, galima spręs- 

Savo kalboje p. Phillips pėr- ** beveik visą, valan
dą prieš sėsijų atidarymą, au
ditorija visuomet btivo pilha’, ir1 
retas pasikėlė išeiti prieš sesi-Į 
jos uždarymą.

Kitas gražus ir girtinas da-! 
Jykris, buvo tas, kad, amžius ne
sulaiko svetimtautes moters 
buo ėmėme aktingos rolės kiek
vienoj šakoj musų gyvenimo, ir 
kaip jos aplamai interesuojasi 
ir seka tą gyvenimo eigą. Kuo
met prieš atidarant kongresą 
buvo paklausta1, kiek tarp susi- 
įrinkusių yra moterų 60 m. am-

reporterio ir mano 
“O keŠos yra septy- 

f bliaus 
io

surasti išeitį.
Pirmiausia, yra ekonorhiiie 

problema. Antra paliečia' niušii 
jaunimą, jo apšvietą, idealus ir 
normas. Piktadarystė yra jau
nimo problema. Karas yra jau
nimo problema.

“Ir kokia kaina už taiką'?” 
Toji yra trečia problema. Ar 
mes pagelbėsim ir kariausim 
toje pusėj, kuri atrodo mums 
teisinga?

Jeigu ir visos šios problemos 
bus atsakytos, tai vis dar lik
tų ketvirta. Kokį gyvenimą mes 
trokštame savo vaikams ir jų 
vaikams? Kaip yra' su musų 
muzika, su daile, drama ir li
teratūra. Kaip su Amerikos 
kultūra? šie visi yra klausimai 
reikalaujanti išrišimo.

Ant teisingumo, išmintingu
mo, aukšto tikslo, ir drąsos or
ganizuotų moterų visos šalies 
gludi Amerika kaipo mėgini
mas demokratiškos formos 'vaT- 
'dymos, jos kultūra ir jos žmo
nių gerovė. Ir kuomet, per mu
sų nežinojimą, musų apatiją 
arba musų saumyhngtimą mes

■žiaus, tokių sustojo nemažas 
skaičius, 
siurprizui
hiašdešimts metų?” L. tuiiau: 
kiauše rėporteris. Vėl1 sustoj 
keleto. To dar neužteko, pa 
klausus ar randasi bent viena Į ■ 
virš 80 metų. Atsirado ir tokia, 
baltaplaukė moteris, specialiai 
kongresan atvykus iš Utah val
stijos.

Man tuo jaus prisiminė musų 
lietuvės moterys, kurios, visai 
nekalbant jau apie metų ar
ba daugiau, mano, kad sulau- 
•kęs apie 50 mėtų, žmogus esi 
ipėr senas būti veiklus. Tuomet 
'kuomet viso gyvenimo patyri- 
ibias yra reikalingas ir haudin- 

nejsterigfarti palaikyti” tą dem^as totais, mės padedam i
krafijos eigą, tai ka’s ners ki- 

“tas užims jos vietą.
Savo padėjime, musų proble

mos yra naujosi problemos. To
dėl negalime išrišti jas bežiū
rint atgal. Istorija yra prolo
gas musų dramos. Galime pasi
mokinti iš jos, bet jos pavyzdis 
'neatatinka visiškai šių dienų 
reikalavimams. Pasaka, akto
riai, scenos, viskas^ nauja. To
dėl, taip kaip musų protėviai 
padarė, taip ir m’ėS' turime, 
drąsiai ir su aukštu tikslu Su
tikti tą didelę užduotį prieš 
mus.

Kelionėje priekyn, yra darbo 
visiems. Susivienykime ir pa
darykime jos liniją tiesią, jos 
eiseną lengvą, jos grožį ištver
mingą. Prirengkime širdis ir 
leiskimės į kelią priekyn.”

Laikas ir vieta nepaveliiho 
man aprašyti kiekvieną šio kon
greso dalyvį, kurių buvo, kaip 
pirmiau sakaiu, suvirš keturiaš- 
dešimts, bet stengiausi paimti 
įdomiausius kiekvienos sesijas, 
nors ir trumpam apibriežimui 
jų minčių.

Kaip savo įžanginiam straips
nyje rašiau, kongresas pasižy
mėjo savo įvairumu ir davė 

, - ■ ;.,7. ......... i ....... .J. .

1

Naujausios mados suknios ir paltas, kurias pasiuvo 
Londono siuvėjai karaliaus George VI vainikavimo iškil
mėms. Panašios ileiginčs suknios įeina mhdon ir Amerikoje 

, Naujieniį-Acme Photo

Nebrangiai nusipirksite taip 
vadinamą; “rolied roast”, nuo 
šonkaulių, kepimui veršieną ir 
nho petuko.

Taipgi švieži# nuo peties 
kiaulieną dėl kepimo.

Moterų Veikimas
Veda Vanda Byahskiene

Neseniai “Women’s Home 
Companion,” moterų žurnalo 
vadovybė per laiškus užklausė 
savo skaitytojų “Kuom mote
rys šiomis oienomis dauginus a 
įdomaujasi?” 67% Visų užk. aus
tų moterų atsakė, kad jos dau
giausia interesuojasi šeiminin- 
kyste, vaikų auklėjimu ir šė 
mos santykiais.

& *
515,000 moterų Suvienytose 

Valstijose užsiregistravo ko
respondencijos kurse “Kaip vi
sais atžvilgiais tapti žavėti
nom.”

konus,

Juiia Zymoiitienė-žemaitė

Prakilni Meilė
■■■■■■■«■■■■■m■■m■ am ■Mti■iiiiiiiiiiiii S 

—Ne, ne! — Jokūbas šaukia— 
Vandutė nekalta... Vandutę my
liu... Nebent' aš kalbas, nereikė
jo priimti, į namus, arba paser
gėjus santikius, tuoj ruskutį iš
varyti... Mano klaida... Už ką, 
už kągi man tokia bausmė? 
Toks skaudus smūgis?.... “Lygu 
kiaulė su kalade...” “pazalatyti 
ragai”... Kvailis... bene čia kas 
blogo... gerai Vandutę pažįstu ir 
užsitikiu... Myli, kaip savo vai
ką... Juk ir karvė s'Vetimą ver
šį laižo... Fe!... turbųt man gal
voj maišosi? — Pasipurtė, nes š 
išgirdo ant trepu juokus 
dutčs su Alioša.

(Bus daugiau)

Šią savaitę 'visų akys bus at
kreiptos į Chicagos berniukus 
ir mergaites, ši savaitė yrii 
Jaun.mo Savaitė.

/

Mokyk.os ir įvairios politinės 
organizacijos rengia specialius 
programas sveikatos,( apšvietos, 
poilsio klausimais ir apie 
motę jaunuolių prot.niam 
Įėjimui.

Mokytojai gerai Žm 
musų tautos ateitis p;
nuo musų vaikų, bet r 
jams reikia tėvų talkoj. Musų 
raikai randa daugiausiai paska
tinimo pnsiruosimūi ateičiai na
mie. Jie žiuri į mus, ir kaip 
mes, kaipo motinos ir tėvai, at- 
siliepiam į juos ir kaip su jais 
elgiamės.

Musų vaikai yra' a'tei 
rai ir moterys, 
siems,
bu duoti progą vaikams išvys
tyti stiprius, sveikus 
sveikus protus, padorunjo jaus
mus ir bendrai protiniai tobu
lėti.

Mums nereikės geresnio at
lyginimo už pasitenkinimą, ku
rį jausime matydami, kad mu-

j sų jaunimas yra sveikas, nau
ji [dingas, laimingas ir prisitaiki- 
■ nęs gyvenimui; bet 1 

rūpesčio ir be musų p 
jaunimas toks neišaug;

Kūdikystė ir jaunatve yra la
bai trumpi laikotarpiai] 
pradėti vaikus lavinti i 
lopšio, nes pirmomis gj 
dienomis pas vaiką susidaro pa
likimai‘ir budo ypatybės.

[ —H. P. R-nė.
1—;------------ ... ................................   t--------------------------------------

Bukim 
Gražios

>e musų 
astangų(Tąsa) >

Tokios jaunos, o jau rimtus pa- 
tėmijimus 'daro — mano sau, 
Jokūbas. — Nekokie dyvai, kad 
seni vyrai akis man bado... Ga
na jau, užteko, — tarė sau.— 
Kaip tik pareis, tuoj von!

Onyte Verkšlena, tėvui pagai
lo; atsisėdęs pasiėmęs ją ant 
kelįų, priglaudęs, paglostęs kal
bina, knygelę su paveikslėliais 
sklaido. Rodo, sykiu ir pats ra
minasi, bet niekaip negalėjo nu
siraminti. Rankos vis dar dre
ba, tartum tuoj grobs už čiup- 
ros tam ruskučiui ,ir svies pro , < t f ■

duris laukan. Nebegali nusėdėti. 
Pašokęs vėl vaikščioja po kam
barį, daužosi, vis akyse stovi 
Vandutė bešliaužianti, susikibu
si su Alioša... Jokūbas kumš
čius gniaužia... — Tas valkata 
prilindo... bismala prie tekinio 
prikibo... Vandutė kaltęšnė... ji 
traukė, glamonėjo, — rodos, iš 

.j,o vidaus viską, ginčijasi — jį 
drąsino, bučiavo...

—Ne, nė. — ginčijasi Jokū
bas, — lygu nematau, kaip tas 
paršelis lenda prie jos, apkabi
nęs rankas bučiuoja... glaudžia
si... Vandutei reikėtų nepristoti 
bent save pagedoti... užtektų tik 
isragiai pasižiūrėti, ar pasakyti, 
kad savo vietoje laikytus, ne
lystų kur jam neišpuola... Sū
nūs? Kas jai do sūnūs? Vandu-. 
te jį .tvirkina, Vandutė kalta...

Reikia

-šalį ir užmirštam jį.
Galiu sau gerai įsivaizduoti, 

[kokią naudą toksai kongresas 
neša,; kuomet 5,000 moterų lan
kė sesijas ir šimtai tūkstančių 
klausėsi per radio. Visos šių 
atstovių ir klausytojų įgytos 

.nuomonės, tų įvairių kalbėtojų 

.išreikštos mintys suteikė klau
sytojoms daug medžiagos dis
kusijoms ir kalboms saVo veiki
mo naudai. Buvo tai labai ins- 
piruojautis įvykis iš keliatos at
žvilgių,* iš kurių aš irgi paty
riau nemažai geros medžiagos.

i '
į (Užbaiga)

< e " f' " •

Lietuvės Moterys 
Pralenkė Vyrus

Muzikoje
Bu*vo daugiau ne kaip 

bhu sekti programą, kurį 
gė “Vilnies” Radio Klubas 
eitą sekmadienį, Ashland Bou- 
ieVard Auditorijoj, kuriame 
pasireiškė keli džiuginanti fak 

’tm.
Vienas gal įdomiausias fak

tas buvo tas, kad iš septynių 
choro vedėjų dalyvavusių šia
me programe, trys buvo vyrai 
ir net keturios moterys, ir 
nors moterims vedėjoms nebu
vo lemta laimėti pirnius prr- 
.zus, tačiaus jų pastangas at
kreipė speciali, 'domesį visų ir 
aš negaliu praeiti neišreiškUs 
savo c 
'eilės 
vis di 
p-les Pečukaitę, 
^MaleHutę, Waukeganietę ir žo- 
lyniutę, Rockfordiėtfę,- taipgi ir 
ponią Dauderienę, 
nietę Už tą gražų

i įdO’ 
reh- 
pra>

Van

Madų Patarimai

PARYŽIETĖ sako.

būti ren-

teikė ir dovanojo mums 
MOTINA.

šis Moterų Skyrius 
paminės MOTINŲ DIE
NĄ su padidinta laida, 
(Gegužės 8 d.), kari tal
pins specialius šiai šven
tei pašvęstus straips
nius ir mintis. MOTI-

gūžės 9.
O kaip Jus rengiatės 

pagerbti savo MOTI

iaugsmą^ kad moterų 
bituminiuose 
Ma. Turiu

darbuose 
pasveikinti 
Chicagietę,

Waukegh? 
darbą, kurį 

jos dirba lietuvių naudai, ir 
palinkėti joms kuogeriausio pa
sisekimo ateityje.

i— Nora.

—Kad ,šį pavasarį paltai be 
kailinių priedų yra naujausios 
mados. Ir iš tiesų, krautuvės 
pilnos labai gražiai pasiutų pal
tų v Nekurie iš jų atrodo, kaip 
gražios vilnonės suknios, taip 
gražiai jos priguli prie figūros. 
Bet svarbiausia, kad šitokie pal
tai yra nebrangus, ir jų yra 
daugybė įvairių stilių, prisiūtų, 
taip kad' kiekviena moteris, ar 
plėna ar stora, gali surasti sa
vo, figūrai tinkamą paltą.

Tamsiai mėlyna ir juoda 
spalva dėl paltų, vis dar 1‘aik.b 
pirmą vietą — paskui seka 
šviesesnės spalvos.

Medžiagos, kurias vartoja 
viršmihėt'iems paltams yra labai 
lengvų vilnų arba šilko — dau
giausia nežvilganti dryžuota 
medžiaga (bengalinio šilko arba 
alpaca vilnonės mėdž’agoi).

K’ausia M. K.
Norėdama įsigyti pirmu kar

atu ilgalaikinį sųgarbiniavlmą 
; plaukų (permaiient wave) žin- 
'geidauju, kodėl jų kainos tokios 
skirtingos. Mano plaukai gra
žus ir sveiki, todėl manau, kad 
jir pigesnis sugarbin/aVimas ne- 
tkenitų.
: Atsakymas. į
; Rūšis medžiagos ilgalaikiniui 
garbiniavimui plaukų skiriasi 
;ant tiek, kiek ir jų kaĮnos. Įs
taigos, kurios garsina pigų pa
tarnavimą, negali savintis kom- 
petentiškumo ir dažniausiai ne
atsako už blogą rezultatą. Kad 

!butų galima' tikėtis pageidauja
mų pasekmių, perspėju Tamstą 
'pasirinkti grožio įstaigą, kuriai 
galima pasilikęti, kad garbinia- 
vimui medžiaga vartoj; 
riausia, patarnavimas 
mas ir rūpestingas.

Turint gražius ir 
plaukus, Tamst c s
juos saugoti.

Valeria Bruchas.

Sergančio žmogaus kambarį dis- 
irifektuoti reikia sekamai

Svarbiausiais veiksnias yra' 
šviežias oras ir švarumas. Dra
bužiai, rankšluosčiai, paklodės 
ir 1.1, vienus reikia tuo jaus, ta- 

i me pačiame kambaryje, sumer
kti į cinko skiedalą (zink solu- 
tion), jei galima' verdantį. Cin
ko skiedinys daryti reikia se
kamai :

4 uncijos cinko sulfato (sulph 
of zinc) ir dvi uncijos valgomos 
druskos 1 gorčiuje vandens).'

Visos išmatos turi
karnos į sudynus su kuparoso 
skiediniu — copera's sol (1 sv. 
kuparoso (sulph of iron) ant 
gorčiaus vandens — disinfek- 
tuoti grindims, srutynams), ar
ba jei tas butų neparanku, <tuo- 
jaus užpilti tuo pačiu skiediniu, 

s Visi indai vartojami prie ligo
nio turi būti išmazgoti ir iš
plauti tuo skiediniu.

Nereikalingi rakandai, ypa
tingai išmuštieji, kilimai ar ka- 
biniai, jei galima, reikia išneš
ti iš kambario nuo pat pradžios, 
jei ne, tai jie turi pasilikti iki 
ateinančiam išrukymui.

Du Puslapiai 
Moterą Skyriaus 
Motinų Dienai

ima ge- 
atsako-

sveikus 
priederme

' Motinų Dienos proga gegu
žes 9 d., “Naujienų” Moterų 
Skyrius bus padidintas iki 
dviejų puslapių. Juose tilps 
daug įvairių įdomių raštų ir 
bus pradėta nauja apysaka.

Kad nebūtų sutrauktas pie
nas ar grietine, kuomet naudo
ji kartu su pamidorų sunka, 

i reikia pridėti truputį sodos 
(bicarbortate of soda) priė kiek-

■ Jeigu nenori kvapą verdančio 
kumpio ar kopūstų turėti visoj 
stuboj, pridėk acto prie vandens

Įr ar ko- Vieno atskirai.
Prisiuntė —V. B.

k ariame verdi kump 
pustus.

t . 44 ' ■ - • ' . *

Medžiagų pasauly neseniai 
:pasirodė nauja vilnonė medžia
ga, kuri bus. tinkama vasari
nėms sukniosm ir siutams. Įdo
mu, kad1 audėjai garantuoja, 
kad ši medžiaga nesirukšles 
karščiausioj vasaros dienoj — 
ir kad vandens, lašai nepadarys
jokios dėmės. Si naujausia' me-' 
džiaga vadinasi “Porosa” ir yra 
išaudžiama garsios “ForstmaD 
Woollėns” kofnpanijos.

PAVASARIS KAI TIK SEZONAS 
NAUJAM PERMANENTtTl

V AL RIA
2940 Wcst 63rd Street

■t , , .

YRA TIKRA, KAD JUS PATENKINS. .
usi Permanents $3.50 ar
skirfrno laiko, pašauk Hemtock 4949, ar 
atsilankyk, kada busi apylinkėj

ilUŠL



Diena Iš Dienos CLEVELANO ir OHIO ŽINIOS

Radio Setas 
Gimtadienio 
Dovanai

SekmadierBRIDGEPORT.
nį, balandžio 18 d. p-ia Jenz- 
biurgiene susilaukė netikėjo 
svečio. VyraSj su žentu padarę 
sąmokslą, ją iškvietė pasiva
žinėti, o kai pargrįžo, rado ra
dio setą jau jos belaukiant.

Tai buvo jos gimtadienis. 
Jos namuose susirinkę artimie
ji draugai ir giminės prie gar
džių valgių ir gėrimų prau- 
liuojo iki vėlybos nakties. Jie 
gyvena 298 W. 34th gt.

—A. M.

(Tąsa nuo 3-čio 
juos staiga atsirado 
Iš namo savininko 
$200 ir paspruko.

Organizuojasi kompanija
Kiek teko patirti, keli lietu

viai yra nusitarę suorganizuoti 
kompaniją, kad butų galima e- 
žerų parodoje didesnį biznį ati
daryti.

Pernai, rodosi, du lietuviai 
turėjo savo biznius parodoje. 
Tačiau tai buvo smulkus biz
niai. Organizuojama kompanija 

į daug

pusl.) 
revolveris, 
jie atėmė

do, kad tas laikraštis ^augiau
sia rūpinsis tikybiškai$ reika
lais.

Apie laikraščio orgarįizaciją, 
jo leidėjus bei tikslus netrukus 
teks plačiau išsitarti.

įPirmadienį buvo pa
laidotas nau jienietis 

Pranas Jurėnas
Koplyčioj ir kapinėse bnuo 
atliktos įspūdingos ceremo

nijos.

dar jaunas žmogus, sulaukęs 
48 .metus.
vienkiemyj, Kupiškėnų para
pijoj, Panevėžio apskrityje.

Amerikon atvyko dar jau
nutis, berods, 
Mass. Būdamas
draugiškas ir rimtas, 
daug draugų. Atvykęs Chica- 
gbn, platino f 
Town

Gimęs Vilniaus

į Lawrence, 
gero budo, 

įsigijo

tuvių choras “Pirmyn”, Good
man. teatre, prie Monroe ir 
Michigan gatvių.

“Meilės Eleksyras“ yra 
skutinis šio sezono muz 
pastatytas.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus Chicagos lietuvius 
lankyti. Kadangi vietos yr|a re

pa
kabs

zervuotos, tai prašome bilietus 
įsigyti iš anksto, kitoje šio nu
merio vietoje nurodytose įstei- 
gose.

Rengėjai.

Priimtuvių Puota 
pas p. Maslauską

dar

CICEBO. — Senas visiems 
žinomas vietos pilietis p. Vin
cas Maslauskas jau papa ir 
greit galės vadintas ir grand- 
papa, nes dukrelė jau vedusi. 
Bet, štai, susilaukė jis ir se
sers iŠ Lietuvos, kuri čia gi
musi. Atgal grįšianti tik tada, 
kada marės užšals. Bet 
rems užšąlant nesulaukus 
šį sekmadienį rengiasi į 
imtuvių puotą, kuri įvyks 
rinsko svetainėje.

Čia žada suvažiuoti daug 
svečių iš visų kampų; • pasi
stengsiu būti ir aš.

to banko

Išsiėmė Leidimus 
Vėlyboms

Krusza, 28, su
22
Peters, 65, su

ina-
Ona
pri-
Bu-

Anna

Clara

Bruno
Ketukus,

Frank
Bačkos, 53

Joseph Stankevicz, 20, su
Gunanda Liuntis, 22

Užvedė Divorsų 
Bylas

Rose Vischulis prieš Ed- 
ward Vischulis

Sophia Janus prieš Chester
Janus

Gavo 
Divorsą

Jewell Zeman nuo John Ze
niau

Suimtas dar vienas 
moterų užpuolikas
Vakar rytą netoli Belmont 

ir N. Halsted jėlos moronas 
L’žpuolė tūlą Mrs. Elofson, 38 
m. einant gatve prie pat na
mų 3224 Diversey avė. Jis yra 
Charles Carcia, 28 m., gyv. 
3029 N. Clark gat.

Jis bandė savo auką pasi
griebti už pečių ir nusivilkti 
į jėlą, bet nepasisekė, nes po
licija, kur tai čia pat buvusi, 
nugirdo moters klyksmą ir lai
ku spėjo ją iš užpuoliko išva
duoti.

Klaidos Pataisymas
Žinutėje apie Olgos Rypke- 

vičiutės gimtadienį, vakar, bu
vo klaidingai pasakyta, kad 
Antanas Rypkevičius esąs 
“Naujienų” “menedžeris.” Tu
rėjo būti “Foreign Exchange” 
skyriaus menedžeris.

“Naujienų” menedžeris yra 
Maria Jurgelioriienė.

RfCOMMENliSD i 
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yra pasimojusi kibti 
stambesnį biznį.

Gero pasisekimo!

Dėl lietuvių banko 
saugumo

Kai kurie lietuviai vis
tebeklausinėja, ar lietuvių ban
kas yra saugi finansiška įstai
ga’ pinigams laikyti?

Lietuvių bankas, reikia pasa
kyti, yra visai saugi vieta in
dėliams. Ir štai kodėl:
indeliai yra apdrausti iki pen
kių tūkstančių dolerių. Tad, jei
gu žmogus turi banke pasidėjęs 
iki penkių tūkstančių dolerių, 
•tai jis gali būti visai ramus, 
kad jo pinigai nepražus.

Kokio tad daugiau saugumo 
bereikia?

Jau rengiasi
Nors SLA Pildomosios Tary

bos rinkimai ir seimas dar ga
na toli, tačiau musų kolonijos 
politikieriukai jau pradėjo bruz
dėti ir savo purviną politiką va
ryti; Jie šnibždasi ir tariasi, kad 
šį kartą organizacijos reikalus 
būtinai reikia į savo rankas pa
imti.

Ir žinok čia, žmogus, kas 
kam skolingas

Vienas lietuvis, vaikščioda
mas, skundžiasi, kad šeiminin
kei paskolinęs apie šimtą dole
rių ir negalįs savo pinigų at
gauti. O tuo tarpu šeimininkė 
teisėjui pareiškė, kad tas vyras

* ( i

jai už meilę esąs kur kas dau
giau įsiskolinęs.

Tiesiog čia' reikalinga Salia
mono išmintis, kad butų galima 
išspręsti, katras katram yra 
skolingas.

—Jonas Jarus.

Naujas laikraštis
Šiomis dienomis pas mus pa

sirodė naujas laikraštis, kuris 
yra katalikų leidžiamas. Alro-

“Naujienų” Piknikas 
GEGUŽĖS 23 DIENĄ 
CALUMET GROVE

Praeitą pirmadienį, balan
džio 19 d. kai 1 vai. po piet 
prie Masalskio koplyčios susi
rinko skaitlingas būrys žmo
nių atsisveikinti su Naujie- 
niečiu velioniu Pranu Jurėnu 
ir palydėti jį į amžinastį — 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Diena buvo graži, šilta ir 
saulėta, tai ir į kąpines velio
nį palydėjo didelė eilė auto
mobilių.

Laidotuvių direktoriui, p- 
Phillips, vadovaujant, koply
čioje buvo atliktos įspūdin
gos ceremonijos. Nuo “Nau
jienų” kalbėto du kalbėtojai: 
Koplyčioje kalbėjo dailininkas 
Mikas Šileikis, pasakydamas 
gražią kalbą. Paskui dainavo 
Stasys Rimkus, pritariant dū
dų akompanimentui. Tolįaus 
kalbėjo Vincas Ambrose, pa- 
kydamas rimtą ir gražią kal
bą.

Prie kapo St. Rimkus pa
dainavo dvi liūdnas dainas, o 
drg. V. Ambrose pakalbėjo.

Velionis Pranas Jurėnas bu
vo palaidotas netoli “Dėdės” 
Šerno kapo. Laidojant duobė 
buvo gražiai papuošta dirbti
na žole, ant kurios buvo su
krauta didelė krūva gėlių ir 
vainikų nuo giminių, draugų 
ir draugijų, prie kurių velio
nis gyvendamas priklausė. Jis 
buvo narys Chicagos Lietuvių 
Draugijos, kurios nariai nešė 
karstą; buvo Kupiškėnų Kliu- 
bo narys.

Velionis Pranas Jurėnas, bu
vo darbininkų klesos žmogus, 
nuoširdus “Naujienų” platin
tojas ir visokio kultūrinio dar
bo rėmėjas. Dalyvaudavo 
kiekvienam “Naujienų” pre
numeratų konkurse ir pasiek
davo aukšto laipsnio konkur- 
santų tarpe.

A. a. Pranas Jurėnas buvo

kiti 
išnešioda- 
stubas ir

Naujienas” 
of Lake ir Brighton. 

Parko kolionijose. Kai 
dar miegodavo, jis. 
vo “Naujienas” po
šiaip užrašinėdav prenumera
tas.

Jis labai mėgdaij- “Naujie
nų’1 redaktorių P. Grigaiti. Nė 
vienų jo prakalbų nepraleis
davo. Net ir sirgdamas steng
davosi ateiti į Grigaičio pra
kalbas.

Lai būna jatn lengva ilsėtis 
amžinoj “tėvynėje”.

Laidotuvėmis rūpinosi se
suo Ona ir švogeris Mykolas 
Švagždžiai. Jie ir sergantį 
Praną per daugelį metų glo
bojo kaip tikri tėvai.

Po laidotuvių velionio se
suo, Ona ir švogeris švagždis, 
visus dalyvius užkvietė atsi
lankyti į jų namus pietums.

— Dalyvavęs.

Dainuoja Karininko 
“Belcore” Rolę Ope
roje “Meilės Elek-

• syras”

suk-No. 4312 ir 4330 — Naujos Mados Pavasarinės suknelės. Marga 
nelė galima pasiūti iš naujos margos materijos, šilko arba bovelnos. Kitą 
vienos spalvos suknelę pasisiudinkit iš vienos spalvos lengvaus šilko arba 
chiffon.

Sukirptos mieros No. 4312—12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34į 36, 38 
40 colių per krutiunę.

No. 4330 sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 
42 colių per krutinę.

ir

ir

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

atsi- “Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 23 DIENĄ

Tel. ROUlevard 4552

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

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

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

CHIČAGO, ILLINOIS.

SUSIPAŽINKIME
Kadangi mums yra reikalinga daugiau vietos, tai persi- 

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

Telefonas: LAFAYETTE 3621 
kur atidarom sandėli naujo ir VARTOTO statybos 

materiolo.
Kviečiame visus savo draugus atlankyti mus naujoj vie

toj ir apžiūrėti musų materiolą.
Specialis Pasiūlymas: 1x6 D & ,M $16 už 

TP11 Ir oi ji n I i
STAR WRECKING & LUMBER CO.

Lietuvis pardavėjas patarnaus jums 
Paveldėjai Harris Wrecking Co. — Chicago.

NAUDOKITE i A IK IUI <>V ■
VAISTUS, kuriuos S JĮ 11 |W| I fl

PARŪPINO B

LAŠINIAI Iš LIETUVOS 
Kumpiai, PalondvltHa, Liežuviai, Baravy
kui, Agurkai, Saldainiai ir kiti nkanumy- 
upi Ih Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Wholesjiie.

BALTIC IMl’OBT CO. 
805 VVest lOtli Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 3555

• ■ •' ■ ; . ■ ' 1 - '*■

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT C
Sąlygos Į SAVAITĘ , I

DR. O’COUNĖLV"
135 SO. STATE ST.

63B0 N. Clark St. ; 760 Miull.on St.
4610 Bron<l\vny 6320 Cottare G rovė 
3138 Lincoln Av. 4<Q2 Madlson St.
2B67 Mlhvaukee A v. 6^04 S. Halsted St.
4002 Irvlng Park 3SĮ34 Mildfson St.
KVJES. TILL 0 — CLO8EI1 BUNDAV

• ->A-

PASARGA
Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausią 
Šios rųšies krautuvę Ciiicagoj, par
duodančių tūkstančius galionų stan
dartinių t ,> .

i MALEVU
Ilt VARNISIO NUO 1/3 IKI

Mėgiamas ir darbštus jau
nas Chicagos lietuvių daininin- 
Ikas Jonas Rukštala, kuris sek
madienį vakare dainuos kari
ninko Belcore rolę operoje 
“Meilės Eleksyras”.

Veikalą stato Chicagos Lie-

Jei Neveikia Jiisų Viduriai, Vartokite

Nida ierb arbatą
■ . . K m

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 
lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.

TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuoĄ

NHIA LABORATORIES,.K!
ANTANAS G. 'KARTANAS, Savininkas 

2555 Wėst 69th Street 
Telefonas -HEMLOCK 0318.

. Chicago, Illinois.

DAILY BUSINESS DIBECTOBY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

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

Taipgi perkraustomę rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8986.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. RąudongyslSs 
rvdymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 

cose veins.
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 South Kedzie Avenue 
Tel, Lawndale 5727.

stu-

akis,

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. VVESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicag

Čia jdedu 15 centų ir j 

atsiųsti man pavyzdį No....

Mieros ...................... per k

o, I1L 
>rašau

rūtinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
............

(Miestas ir valstija)

PIGIAU REGULIARĖS KAINOS 

čia geriausios malevoa kainuoja ne 
daugiau, kaip prasėlausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS iftdirbystSs, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigl&U) Musų 
garantija: “Kiekvienas‘ ■ kostuineris 
turi būti patenkintas.’’. .

Į Už DYKĄ PRISTATYMASĮ
Sherwln 
$2.25 
ka|na 
1,000 
Paint, 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.25 
Whlte
1037 Wall Paper viso 20% pigiau

Langams Stiklas už % Kainos

Paint Exchange
2000 Wilwaukee Avė.

• RĘSTA URANT AI

VVilllams trim Varnieti 
vertės, Musų 950 
..iionii 'Trim C < 25 
Galionas ------—- T 7vertės visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50 
vertės Fiat 20
Paint - --------------

6836 S. Halsted St.
' 22447 Elston Avė. 

Skyrius: Kenosha, Wis.
Virt Telefonai ARMITAGE 1440

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Salutaras Dru# and 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole 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 Riterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1138.

639 West 18th Street

CONRAD
fotografas

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. ^88-5840
................——— ' 1 1 1 —

SIUSKIT PER 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVOJ 

To prašo Lietuvos žmonės ir 

taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkites “N-nose’
1 t ' •

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, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

LINCOLN TAVERN AND 
REŠTAURANT

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 West Pershing Rd.
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MIRĖ MAR1E KVIETKAUSKIENĖ
Sirgo virš savaitę s; laidotuvės 

įvyks šeštadienį, Tautiš- j 

koše kapinėse

Vakar 3 valandą ryto pasi
mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 
Marle Kvietkauskienėi sulau
kus 58 metų amžiaus.

Velionė sirgo virš savaitęs 
laiko ir mirė ntio tumerio. A- 
merikoj buvo išgyvenusi 40 
metų. Gyverto 3228 South 
Union Avenue. Paliko giliam 
nubudime keturias dukteris: Ju- 
lia Bagavičiertė, Delia Kurai- 
tienė, Matie ir Frances, ke-

* -i - • ■ . :

Roselando laisvama
nių Etinės Kultūros

Draugijos Veikla

turius sūnūs: Simoną, Kazi
mierą, Joną ii* Juozapą. Vyras 
mirė 5 metai atgal.

Kūnas randasi pašarvotas 
namuose.

Laidotuvės įvyks šeštadienį,
2 vai. po pietų. Tautiškose 
Kapinėse, laidotuves tvarkant

Kii-' 
na-

laid. dir. S. P. Mažeikai.
Pas randasi pašarvotas 
muose.

Veliohė y ta Dominiko Ku
raičio, žinomo automobilių 
prįbkyhininko, arba Milda 
Auto Sales savininko žmonoš 
motinu. — Rep.

Naujienų direkcija 
remia Kongreso 

bankietą

TARP MUSŲ

Ruošia draugijos įstatus
ROSELAND. —Balandžio 12 

d. Liet; Darbininkų Svet. įvy
ko Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos mėne
sinis susirinkimas.

Išklausius Į 
raportus l>rifeita brie įstatų 
klausimo. Pasirodo, kad jau 
yra veikiama kas link įstatų 
pagaminimo. Kai kuriems te
ko net ir nusistebėti, kad nie
kieno neįgalioti dr-jos nariai 
jhu* pradėjo pradžios darbą. 
Paskaityta ir pasiūlymai. 
Nors tų draugų veikimas pa
sirodo kai kur ir ne taip tak
tiškas, bet veikiant draugijos 
labui, jiems atleistina.

Medžiaga maždaug imta iš 
Lietuvoj gyvuojančios Etinės 
Kultūros Draugijos. Kas, gal, 
ir nevisai tinka musų gyveni
mo sąlygoms. Bet kaip niekas 

\ nėra amžina, nebus amžini ir 
( draugijos įstatai.
\ S. D. Korespondentas.

Savo susirinkime balandžio 
17 dieną Naujienų Bendrovės 
Direkcija perskaitė gautą iš 
Am. Lietuvių Demokratijos 
Gynimo Kongreso OliiCagos 
skyriaus laišką, kviečiantį tia-

f'' ii iii m ub lAiirfiiiž '<i Ii

20 metų kai aUtdmobi- 
li< mechanikas

BRIDGEPORT. Gera buitį 
niurna susipažinti, ir §u geru 
automobilių mechaniku, Jonų 
Mikšiu. Jis užlaiko automobi
lių taisytuvę vardu Ramova 
Auto Repaifr Shbp, adresu 834 
W. 35th St. i

Tiesą sakant, tąi gabus ir 
kompetehtifckaš, visokių rūšių 
automobilių taisytojas - m<er 
chanikaS. Darbą jis atlieUa jau 
virš 20 mėtų. Į jo rahkUs kar
tais pakliuvęs sudaužytas au- 
tbmoliilius, išeina kai nUtijas.

Be to užlaiko pilną eilę vi
sokių batterių, iš senų padaro 
naujas. Reikale esant nepa-

BmDGEDOMO LIETUVIŲ NAMŲ 
ŠAVlNtNKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBĄ: A. Šimkus—pirrtri- 

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begiii—pirm, pagėlbininkas, 3400 
Šri. Lowe Avė.; S. Runevičia — 
ntitari. SMihibkriSu 3220 Š. Union 
Avė.; D. Gulbinas—lin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J; Mateyunas — 
kontroles raštininkaš , 340U So. 
Union Avė,; p. Balsis—kasierius, 
5653 $0, TMrbnp Št.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susįripkimus kas mėne
sį pirmą irščjridiėnį, 7:Š0 Vril. va- 
karri, Oiibri^ds Lietuvių Auditori
joj) 3133 So. Halsted St.

_ J Į —' į," ' ' "     - I

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 MfeTAMŠ: Tho- 

mas Janulis-^ pirm., 3430 South 
Mrirgah St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwell 
Sf.; Kilįis—nut. rašt., 8347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2003 Wfešt 09th St,; M. Z. 
KadziauskriS—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—^-kontroles rašt.; J. Bąr- 
čiuš—-aptek, iždo Į J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesi kas tre
čią antiadienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

«N^u)ai>

COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲšIEŠ ANGLIS

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

IR

CLASSIFIEDADS

{vairių komfsijų »yVai»* bankiete, kuris įvyks
Į gegužės 2 d. Direkcija vien
balsiai nutarė kvietimą pri
imti ir dalyvauti pąminėtatne 
bankiete, taip pat paraginti, 
kad jame dalyvautų kaip ga
lint didesnis skaičius “naujie- 
niečių”.

Bilietai Operai
“MEILĖS 
ELEKSYRAS”

M
MATERIOLAS NAMŲ 

STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui 

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

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMU 
MORGIČIU

Chicagoje ir apifelin k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
rnipitkimn, palaišyiim ir 
statymo naujų namų.

Išmokam

naujas. Reikale esant 
mirškime savo tautiečio.

S. Kiela it P. Atkočiū
nas geri partneriai

CICERO. — S. Kiela ir Pau- 
liną Ttkočiunienė geri du paį'- 
tneriui, višuomfet sdšikalba ir 
taikiai sugyvena; Savo kostu- 
meriams jie* mandagus ir 
loniai patarnauja. Valgis 
suoinet geras duodamas, 
biznio vieta yra prie 4843

ma-
Vi-

lai-

BIG LUMP ............... .....
MINE RUN STAMBIOS
EGG ZZZZZZ”““..
NUT ................................
SCREENINGS ..............

.. $6.00
J

$5.75
.. $6.00 
. $6.00 
. $4.75

PRISTATYMAS MIESTE 
j?RtElVlIESČlUOSE

Tel. KEDZIE 3882

bLėlp VVanted—Mal_
Darbininku Reikia

žmo-

VIDUVAKARIŲ PREMJERĖ 
Preview Šjvakar 10 valandą 

“REVOLIUCIONIERIAI” 
Sovietų kalbančios filmos—Ang
liškos antraštės. Durys atdaros 

, Penktądįeąi 11:30 ryte.
SONOTONE v - f-

Arti VVabash

REIKALINGAS APYSENIS 
gus padirbti apie namus. Mi^s M. 
Lavine, 88 and Archer Avė., Willow 
Springs. 

REIKALINGAS JAUNAS paty
rus grocery derk. 3631 So. Halsted' 
Street.____________________
^PORTERIS REIKALINGAS 
rėš padėti prie baro dirbti.

5617 West 63rd Place.

Tri

REIKALINGAS nuolatinis fiįhear- 
manas ir Torchman ir patarusių 
pagelbininkų į Iron Scrap 5

2463 So. Loomis St.
SĖLESMONAI REIKALINGI 
BURGH BRAU BREWING

3435 So. Racine Avė.

ardą.

O

*»W,

LIETUVIŲ TEiAtk. DRAUČYSTĖS 
RUTOŠ $6. 1 1W7 M. VALDYBA:

Pirmiriihkas—F. AUšra; Pagalbi
ninkas-—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų rastihiąkaš — S. yVernis, 
6804 Perry AVe.; P-nia StėVvart, 
594k; Dinansų raštininkė; Anria 
Alleliuriienė; Pagelbininkė—Josė- 
phine Yi$ki0ntR Kasūs globėjas 
—Ted; Selėskis; Bagelbininkas-1— 
Edward Blumąs; Kasierius—Juš- 
tiu, Yųškenas; Ligonių apiekunai 
—-Josejahine Yuškiėnė ir Joe Raz
minas; Maršalka—F. Žukauskas.

J. BALSEVICIS
GELEŽIES KRAUTUVE 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel CANal 6850

Tel., Canal 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vyrias ir Lengvi užkandžiai.
2113 SO. HALSTED ST.

REIKALINGAS DARBININKAS 
už sargą į viešbutį. Turi būtį ne- 
girtuoklis. Užlaikymas ir mokestis.

1 1606 So. Halsted Street,’ 
Tel. Monroe 2725.

— rrf
Help vVanted—Eeniaie

Darbininkių reikia

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA NORTH AVENUE
BATUS

TURKISH—RILSSIAN 
Vienintele garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Milwaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 7276

MERGINA; lengvas namų dar
bas; 3 kambarių apartmęntas; pasi
likti; nėra virimo; telefonas Shel- 
drake 6080.

MERGINA, abelnas namų darbas; 
lengvas skalbimas; nėra virimo; 
vaikas; pasilikti; $6.00; Bri^rgate 
6252. ________

PATYRUSI MERGINA, 
abelnas namų darbas; $8;

Regent 0142.

20—35;

**

“Meilės Eleksyras 
tų operai
dŽiO 25, v.WU.UW* XA1CaVXC)j 
Monroe ir Michigan avėtiUe 
(užpakalyje Art Institute). 
Stato Chieagoš Lietuvių cho
ras “Pirmyn’*.)

Bilietai yra 75c, $1.00 it 
$1.50. j

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

ak- 
sekmadieifį, balan- 

Goodman Theatre 
ir Michigan

P. S. Kiela jau ųuo senų 
kų turį gerą patyrimą, o jo 
miegainuausis darbas yra prie 
piapų. Todėl, jk visuomet su
liktų biznį perleisti kitam. Jis, 
mat, ne toks lokąmčius, kad 
imudotiš dviem darbais. Tai 
lobai ptotihgaš nusistatymas.

" ‘ i

Ieško visokių 
darbininkų

Y pati ngai f ; nųsi-
riirinanČių automobiliu i taisymo 

darbų

Žįst Place Tavern 
vic, imi*

Užleikom gerą alų, degtinę, vy
rią ir namie gamintus valgius.

701 W. žįst Place 
Tėl. Ganai 7522

Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP

Phbrie YARDS 6547, 
Bendras karų pertaisymas, baterijų) 
aptrirhUVihiaS) body ir fehder darbai .ĄU ■ --

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšiės gėrimų.
Kas ateis su šiuri apgarsinimu, 
nusipirks wholesaie kainomis.

«—

“Naujienbse”
Pas pp. Steponavičius, 4142 

Archer aventie (LAFayeitė 
7552).

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

Progress Furniture Ctmi- 
pany, 3222 South Halsted st.

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

Pas Walter Neftą, 243S So. 
Leavitt širėėL

Pirkitės bilietus iš ahksto. 
Visos vietos režėrvuotdš.

Mėtojai.

Draugijų Carterių
Atėmimo Reikalu
įteikė protestą. prbkUrOtui

D1V1DENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings iand 
Loan Gotporatiom Wash- 
ingtom D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIM A N O
Daukanto

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887 
iiįiiiįiiliai»iW.w.ĮM.iii'i i ■nii iiii a rUi ■»■■

*«**

katalikiškosios draugijos jau 
slisiorgąnižavb iv prisidėjo prie 
kai kurių tautiškų draugijų.

Nėatidėliojaiičiai buvo įteik
tais iv protestas prokurorių dėl 
atėmimo čartėrių ii* draugijų 
likvidavimo, o, taip pat, it už 
bereikalingą ištraukimų iš 
draugijų po $20.

Draugijų reikalais kreipki
tės prie advokato J. L Gristi, 
4631 S. Ashland Avė. 
balandžio 24

Mes turime 
bereikalingą 
musų žodžio,

tinkimų laisvės.
A. Miščikaitienė

d.
protestuoti 
užsimbjimą 
spaudos ir

prieš

prieš 
ant 

susi-

PARENGIMAI
~u> ■ ii

Čhicagos Lietuvių Vyrų choras užbaigimui sezono rengia drau
giškų Vakarėlį su užkandžiais, šokiais, dainomis ir visokiais 
pamarginimais šeštadienį, balandžio 24 d., Neffo sVėtriinėj, 
2435" S. Leavitt St* Prįdžia 8 Vai*. Vakare. , r

lliinoiš Statė ®SDloyment 
SėTVicė, kutibš tikslas yra pa
rūpinti darbininkams darbų, 
paskelbė, kad busią rėikalinga 
labai dalijg darbininkų prie vi- 
Sbkių autbmobilių darbų.

Manama) kad erut atšilus 
padidės didesnis automobilių 
vartojimas ir darbininkų pa
reikalavimas. Ypatingai bus 
reikalinga daug darbininkų 
'priė plovime, tepimo, paskui 
aute mekanikų ir pagelbinin- 
kų ir įvairiems patarnavimo 
darbams. Bus taip pat reika
laujama ir pardavinėtojų.

Todėl) kvimma 
atatinkamus j Hankus 
jau dabar. Ahtmšaš: >5 
Waėker Drive.

A

Chieai 
Kliubii 

1937 metams
—--- ---------

drauųYsTėb bala i M1N T 0 s 
LflfetVVOS Vąldyhds dritrašai 1937 

metams: Jbhh Jaėkąa 1 
6504 So. RoriWėn Št.; 
baltis—pirm. pagėlK, j 
St j Ųrisper Prikėltis— 
4B0 So. Wėątei:n Ay

Jr ~=WririsU , _
$0 koįrieiisky ^rąnk Mėda- 
iiriški—k'risięfiūs, 3159 ' Emėfald 
AVė.J kShk MąrgfeVįče—koritibl. 
rašį, 4846 $0. WąshtenaNv Avė.; 
FfjUįk W$HWs^krisps globėjas, 
Maršalka—Ahtori šątkūs; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tumkuvičė Aufeustinasj:

fėVižofiUi—Aritbh Tritnk'e- 
vw> Anton Gurskis įr Ben; Ją- 
kriltis‘

ų>

irias

iOHN KONRAD
MEIMHANT TAIt.Olt 

išvalby prdsila B vyrų it 
dhąbūžiūš; Dirba arit ot-

Tėt; Bėpūblie 4306
'• ••• T r.'-i..-.■>■•^.-4^

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 24 

mėtų patyrimą
2555 W. 43rd St.

Tel. LAFAYETTE 1310

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų j 
Visas Pasaulio 
Dalis. .

kvietkininkas
Gėles VėstuVėms, Bankietams 

it Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flovver Šhoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phonfe LAFAYETTE BhOO

■*—*»»**-*-*«■MMnNii

CLASSIFIEDADS
IlilIBI .........................................■ ■ ....................  ■IO ■■!■ ■■ t

TeL Victory. 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CG 
8216 So. Halžted Btmt 

Furhfture ^?ix7ures

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis krilpomis — prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti it AmerikohiSki 

kaurai ...... . ...... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$185 gražus, nauji prirlor

setai .... . $39—$49
$375 vertes 3 kariib. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

de luxe ....
Atdara vak. i]

RAPP STOS
5746 So* Ashland AVė.
SUMMER' RESdRff™

4 $*75 
d 5 v. v. 
U RE

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobįlium ir traukiniu, 62 ipyli°s 
nuo ChičagOs. Kelias 83 ir 45.

PETEtt BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

l armš for Sale
Ukiai 1‘ardav i m ui

PARSIDUODA
FARMA

60 A KERIŲ;

Wisconsin Valstijoj;

nėra

PATYRUSI MERGINA; ; namų 
darbas; savas kambarys, vpninė; 
virimas; rekomendacijos; nėra skal- 
biniO; $10—$12; Hyde Park Į10033.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; pasilikti; mylinti vaikus; 
maža šeimyna; $6—7; Independen- 
ce 6421. ■ ____ _______

TARNAITĖ; gera virėja;
skalbimo; užaugę; savas kambarys; 
voninė; rekomendacijos; $10‘; 6700 
Crandon Avenue, 3A, Dordhester 
5743. ______ . I

MOTERIS; abelnas namų darbas; 
pasiliktiT virimas. Golden, 2649 No. 
Talman Avė. Telephone Brunswick 
8852.____________

REIKALINGA VEITĖRKA i res- 
taurantą. Tcdefonuokite bile kada 
Willow Springs 72. j

namas; barnč; viš- 
visa aptverta; 35 
kita ganykla; gera

Miscellaneous
 Įvairus____ - j ......

5 KARVĖS
PARDUODU 3 šviežiai vedusias;

2 tvinkstančias; pasirink kokia pa
tiks. A. ŠIROTOVICH, 7207 South 
Francisco Avenue, Chicago, I I.

pusė mylios nuo miestelio; 5 
kambarių 
tininkas;
dirbamos, 
žemė.

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

B. GALMINAS,
SOPERTON, WIS.

Keal Estate For Sale

JUODŽEMIS, ’yardais arba veži
mais, speciale žemė — “humus” — 
25c už bušeli, 5 bušeliai — 31, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir 
kynų. Pristatom tik South 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. 
Street. Tel. Wentworth 794Ž.

kviet- 
sidėj. 
State

NORIU PIRKTI MAŽĄ ADDING 
MACHINE. Kas turite atliekamą, 
pašaukite, CANAL ,9719,.„„,

FoyJĘtent

BARGENAS
PARSIDUODA Brighton Parke 

medinis namas, štoriukas, 5 kamba
riai ir garądžius; tinkama vieta bile 
kokiam bizniui; arti gatvekarių; kai
na $1,575.00; priežastis — liga. Vie
nas lotas yra daugiau vertas. Nuro
dymas. ant pareikalavimo. Rašykite 
j iįlzO

CHAS. URNICH, 
56 West Washington St. 

Room 514.

Už

RENDAI 4 KAMBARIAI; švie
sus ir švarus, 3 floras iš fronto.

MARQUETTE 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. Kedžie AVehūe, 

Tel. Grovehill 0806.

mūrinis 
apšildo- 
kainavo

' •<

Vartoti Automobiliai

1934 — FORD COACH gertm pa
dėjime. $265.00.

NEWBERRY MOTORĄ

Business Chances
Phtdąyimm bltnun

“**•••***

PARDAVIMUI dviejų augščių mū
rinis trobėsis sū Taverną ir Valgy
kla, biznio gatvėj. Dėl mirties šei
mynoj paaukuojama.

Saukit Seeley 9224.

iut. rąšt.,

vfcę-pirm.; F 
išt., 10831 Kd-

-Rri- 
O-

laiko kas menesi pirma Ppm- 
diėri|, Rosėląnd Dar,bminkų SveUi- 
n^jė, 8 vid. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avehūė. Plbt. R.^F. 
Puchkorius.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUKO 
dviejų augŠČių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kriiria $5850 ir šiaip kitų bar- 
genų.

Z. S. MICKėVlCE and CO*, 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

(pri iėVfris Abromavičiūte)
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 dieną, 3:00 valandą 

rytę, 19137 metais, sulaukus pusės amžiaus, gimus Mariampolės 
apskrity, Balbierįškio mieste;

POkd dideliam^ miiludime 4 dukteris: Juliją Bagavich, žen
tą JriOzapą, Dėlįą Kūhriitis, žentą Dominiką, Mary ir Frances, 
4 sunūs: Simoną, Kažimifefą ir marčią Tillie, Joną ir marčią 
•Berthą, ir Juozapą, šVogerj Kažimierą Kvietkauską ir
dąūg kitų giminių, O LiėtūVojė — sėserj Rozaliją Treidetienę it 
jgiimnefc.

kūrins pašarvotas randasi 3228 South Uriioh Avenue, Telefonas 
ViČTORY 2499.

Lriid'o.tuvės vyks šeštadienj, balandžio 24 dieną, 2:00 valandą 
$0 piėtū. Iš namą bąs nulydėta i Lįfetuvių Tautiškas Kapines.

Visi A. A. MARIJONOJ 1<VIĖTKAUŠKIENė$ giminės, draii- 
gąi ir pažįstami esat niiošird^iai kviečiami dalyvauti laidotu- 
V€še ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę bėkamfy
Dukterys, Sunui, Žėtliųi, Md^ėlos, Aliukai,

SvbyeHs it Giminės.
C Laidotuvėse pritarhriUja Ląidotuvių DiręktoriUš S. P. Mažeika, 
J ei. Yards 1138.

___ :—.—--- '
—■■■■ Įi.;;. u ią.-h?. ./.m-m, t ,.. ...i1 ' i1 1 „ ", ,a

NAUJOS TAVERNOS IR PIRTIES 
GRAND OPENING

.it’OZO BIKNIAI S NAUJOS TAVERNOS IR PIRTIES 
adresu 4625 So. Paulina Street.

Iškilmingas atidarymas
Bus pirmos klesos muziką, gąfdųs užkandžiai visiems veltui. Visi 
maho draugai kostūmbriai, kaimyririi ir pažįstami yra širdingai už
prašomi;

JŲŲZAS BIKNIUS, 4625 SOUTH PAULINA STREET.

PARSIDUODA moverio bižnis — 
“Furniture and Lorig Distanėe Mo- 
ving.” Biznis išdirbtas pėr 25 me
tus. Dabar yra apie 2.000.00 įplau
kų per mėnesj. 4 trokąi ir automo
bilius eina kartu prie biznio.' Labai 
svarbi priežastis pardavimo. Tūri 
būt greitai parduota. Rašykit 
Jb. Halsted, Box 607.

Tūri 
;0, 1739

PAUL M. SMJTH and COMPANY 
Reril Estate, Loans and Ifisurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainbm na
mus, lotufe, biznius ir farmąs; inšiu- 
riname nąmus. rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui ūž 
genis bąrgenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus ktėi- 
pkites

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

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas renda pigi. 936 Erist 
75th Strėbt.

PARSIDUODA TAVERN 
su namu arba be namo. L 
dirbtas per daug metų. 112E 
50th Street.

biznis
Biąnis Iš

mest

BAKENAS
GERA kombihuotė krauti 

namo; tinka tavernai, mėsos 
šerio krautuvei, mažam 
ar kitokiam bizniui. Barne, 
sodnas, inažas miestelis, atok*<*. 
didėlio miesto. Rašykite savięinkui: 
Dr. D. M. Blass, Wisconsin

vės ir 
ir gro- 

viešbučiui 
didelis 
ai nuo

Delis.

PĄRS1DUODA BUčERNĖ įr GRD- 
ŠERNĖ. Vieta išdirbta per daug me
tų. Renda tik 25 dol. 5 gyvfenirtiui 
kambariui. Kris norit gerą bianį, tai 
<ū3ta proga feigyti. Nebrangiai, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj apylinkėj. 
Priežastis — eihu j kitą biznį. Šau
kite: Boulevard 1157.

linkėj.

SOD-
- prie 
Kreip-

TAVERNA ir PIKNIKAMS 
NAS rendai ar pardavimui - 
5477 Archer avė., Summitt. , v . 
kitės 48 N. Edgewood, La Grarige, 
III. Tel. La Grange 6318.



!
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Kun. Briškos byla 
prieš “Naujienas” 

išmesta
Prieš ketverius metus, va

sario 16 d. 1933 m., kun. Anta
nas Briška buvo užvedęs by
la prieš “Naujienas” dėl ta
riamo šmeižto, už kuri jisai 
norėio gauti iš “Naujienų” 
$50,000 atlyginimo.

T skundo rašta “Naujienos” 
įteikė teismui raštišką atsaky
mu. Abieių šalių advokatai 
vieną kartą pasiginčijo teisme, 
paskui kelis kartus bvla buvo 
naskirta svarstymui. Bet skun
dėjas nestojo į teismą.

Galų gale, pereito lapkričio 
22 d. teismas ją išmetė. Iki 
pabaigos šio kovo mėnesio 
skundėjas turėjo teisę dar 
duoti prašymą, kad bvla butų 
atnaujinta, bet jisai šita teise 
nepasinaudojo.

Tokiu budu<?kun. Briškos 
bvla prieš “Naujienas” yra 
Galutinai panaikinta, ir tie 
$50.000, kurių jisai reikalavo, 
pasiliks “Naujienų” ižde.

Kur galima pirkti 
tikietus

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESU BANKIETĄ.

Norint rezervuoti vietas šaukit 
E. Mikužiutę—Brunswick 4887

18th Street Apielinkėj
1. “Naujienose” — 1739 

Halsted St.

Halsted
2. Chicagos Lietuvių Drau

gijos Ofise — 1739 S. 
'Street.

Bridgeporte
1. Fellowship House 

W. 33rd PI.
2. Vilnis — 3116 S. 

Street.

— 831

Halsted

Brighton Park
1. People’s Furniture Store 

— 4183 S. Archer Avė.

4138
Jokantas Tavern 

Archer Avė.

3North Sidėj
1. K. čepukas — 1534 

Oakley Blvd.

..  ......... .——- ................ .............. "

2. E, Mikužiu^ 2121 N 
VVestem Avė.

Garfield Park Apielinkėj
Dr. A. Montvid — 2400 

Madison St.
w

West Sidėj
C. Kairis — 333 ’S. Ashland 

Avė.

Tolimoj South Sidej
J. 'Gasparaitis — 5021 

Kildare Avė.
A. Juris — 950 W. 54 th St

Marųuette Park
A. Grigas — 7200 S. Camp

bell Avė.

Roseland
J. K. šarkiunas — 10458 S. 

State St.
—o—

Taipgi galima gauti pas -— 
J. Kondrošką, R. šniuką, M. 
Mekšrienę, A. Miščikaitienę, 
Alex Ambrose, L. J^nik, J. 
Skeberdytę, U. Nedveraitę, M. 
Batutį, A. Abeką, J. Milleriu- 
tc, V. Pučkorių, V. Mankų, ir 
[F. Mason.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. 
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Dll parOliUOti JUU tinkamai. Nesenai jis rinčius prisirašyti prie pos ly 

huoliai susilauks 
naujos bausmės

Papildė begalę plėšimų ir 
porą užmušimų

John Mikosz, gyv. 2459 Tho- 
mas st. ir Walter Petkęvitch, 
gyv. 1101 N. Hermitage avė. 
laukia liūdno savo likimo' už 
žmogžudystę ir piešimus.

Jiedu neseniai buvo paleis
ti iš St. Charles berniukų re
formos mokyklos, kur» jie bu
vo patekę už užmušimą tūlo 
Walter Niewerowski, 21 metų 
amžiaus šoferio, 
spėjo pasižymėti 
kiais plėšikais.

Jiedu dar tik 
dabar, išėję iš reformos mo
kyklos, spėjo padaryti labai' 
daug apiplėšimų. Pas juos ra
sta apie $80 pinigais.

Jie jau tada 
gana ssmar-

18 metu. Ir

Chicagos Vyriį Choro 
Parengimas

Įvyks šeštadienį, bal. 24 d. 

Chicagos Lietuvių , Vyrų
Choras rengiasi savo pareigas‘Sąūąrė Senior Bali lyga. No- ras.

T

pastate 2 Reikalus: “Užburti 
turtaj” ir ‘‘Blindą”. Du sykiu 
dainavo per rądio ir keletas 
sykių koncertuose. Gi šį šešta
dienį, balandžio 24 d., 7 v. v., 
Ne'ffo svetainėj bi?A jų drau
giškas vakarėlis, . ;
Rengiasi puikiam programai
Choristai yra gana manda

gus ir draugiški. Jie jau pra
eity.; yra pasižymėję savo ga
bumais mandagiai priimti sa
vo svečius ir jais laikas pra
leisti. Bet be dainų, žinoma, 
neįdomu. Todėl, šį sykį. nutar
ta sudaryti programas, žada 
nJėpagailėti dainų ir stengtis 
svečius gerokai palinksminti.

Rengiasi atvažiuoti ir Rose- 
lando pinaklio profesionalai. Iš 
jų žynius yra Juozas Rusec- 
kas, S., Dįlius ir Ant. A. Mar
tišius. . , • ,

Stepukas.

Kuriasi minkštos 
boles draugiija

Galimu prisirašyti iki balan
džio 30 dienos

Kai tik dabar kuriasi Davis

gos priims iki balandžio 30 arbatos kambarį, kur gausite 
dienos.

Prisirašant prie di^augijds 
reikalaujama įnešti ir įstoji
mo mokesnio vieną dolerį. Iš 
tos sumos, kitaip sakant, iš 
įnašo fondo, bus padengiama ir 
tos išlaidos^ kurios susidarys 
perkant emblemas ir rtiedalius 
rungtynes laimėjusioms gru
pėms.
/ Susirinkimas įvyks Davis 
Sųuare Parke 
field 
7:30

45th ir Marsh- 
avenue, balandžio 30 d., 
vai. vak.

Sp.

Įvyks Henry Booth 
House Parengimas

Numatyta programoje ir lietu- 
viską daina

Henry Booth House paren
gimas įvyks balandžio 23 d. 
ir 24 d. Pradžia 8 ~ valandą va
kare.

Programoje numatyta mek- 
sikonų, lietuvių, rusų, į italijo- 
nų, vokiečių, negrų ir pales
tiniečių dainos ir muzika, bei 
šokiai, žodžiu, tai bus tarptau
tinis muzikos ir dainos vaka-

. Ketvirtadienis, baL 22, 1937
—-—ę-—- -

Prie progoj aplankykite ir

meksikoniškų karštų tamalių, 
dietuviškų grūzdų, obuolių, žy
diško strudelio ir kitų daly
kų. Įžanga 35e.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
e nuo Ugnies • .•
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo,

AUTOMOBILISTAI: 
f '

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

Pavasario Sulaukus — Suimtas Groserninko Užmušėjas

savo gyvastį išgelbėjo, bet turėjo 
išsikrajyštė iš po visokių ant jo

VIESULAI PRAĖJUS — Laukų darbininkas Don 

Quick užėjus viesulai prie Heyworth skubiai pasislėpė 
už trak torio. Jis tuo 
ilgokai padirbėti iki

•?
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SULAUKĖ NELAUKTO SVEČIO — Paul Simpson, < 
' ' 'v j-1 ■' ' ' A Ū. . ‘ .. : ■ /'■

7104 Woodlawn Avė., savo gąražiuje sulaukė visai, ne- 1 
laukto svečio. Išėjęs iš kontrolės Tony Cimarusti aulo- 
mobilis sulaužė tvorą ir įvažiavo i Simpsono garažą.

į??-'?

Ž

PERSKIRŲ.

PAVASARIUI ATĖJUS LAUKAI VYLIOJA — Pa
vasariui atėjus visi žmonės stengiasi išvažiuoti į laukus. 
Atėjus šiltesnėms dienoms, i tolimą kelionę išsiruošė ir 
chicagietis Jerry Mayersak, 9 metų. Bet jo kelionė grei
tai užsibaigė, nes einant geležinkelio bėgiais sulaikė už
miesčio policija ir jauną keliauninką grąžino tėvams.

KEISTA' LIGA. — Mrs. 
Mar'tha • Gųedtnėt serga

1 kėistlį liga. Jos gerklė yra 
užsikimšusi ir ji nieko ne
gali praryti. Tečiaus ji 
vistiek dirba, nors, idel li
gos yra labai sušilpnėju- 
šios j bs akys

NUŽUDYTAS. — Chica
gietis groserninkas Frank 
Panfil, kuris kelios dienos 
atgal liko nušautas bandi
to, kuriam jis pasiprieši
no.

UŽMUŠĖJO ŽMONA. — 
Florence Trimarco, kurios 
vyras nušovė groserninką 
Panfil ir kuri prisidėjo 
prie užmušėjo suėmimo.

NUŽUDYTOJO ŠEIMYNA. — Mrs. Lil- 
lian Panfil, nužudytoj 
na ir jų duktė Mrs. 
Panfil aiškiai pažino

o groserninko žino- 
Cecilia White. Mrs 
savo vyro užmušė-

UŽMUŠĖJAS.— Emil Tri
marco, kuris prisipažino nu
žudęs groserninką Panfil, 
nes norėjęs pinigų šokiams. 
Jis biivo 
suimtas 
Čhicago.

pabėgęs, bet liko 
ir sugrąžintas į

ŽUDYTOJO ŠEIMYNA. — Mrs. Floren
ce Trimarco su kūdikiu Arlene, 15 mėn. 
Jos vyras prisipažino nužudęs laike plėši
mo groserninką Frank Panfil.

REIKALAUJA
—Mrs. Rose Vischulis, 22 m., 
Marshall Blvd., Chicagoje, ku- 
ri prieš teisėją Lewe pareika
lavo perskirų nuo savo vyro 
Edward. Savo vyrą ji kaltina

I • .i,žiaurumu ir iš teismo gavo in-J 
junctioną, draudžiantį jos vy-| 
rui ją liesti. Jiedu vedė Crown| 
Point, Ind., kovo 11, 1929 m.|

ŽUDĖSI.— Suimta su 
vaikinu Helen Jory, 14 me
tų, nenorėdama pasiduoti 
medikalei egzaminacijai, po 
motinos akių iššoko per 
langą iš antro augšto polici
jos stoties ir sunkiai susi
žeidė.




