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Praėjus pavojui sukilėlių paėmimo Madri
do, sostinėj vėl atsteigta civilė socialistų 

vadovaujama valdžia
MADRIDAS, bal. 25. — Ma- 

(Iride vėl liko atsteigta civilė 
valdžia. Sukilėlių paėmimo so
stinės pavojui praėjus, Ispa
nijos valdžia skubiai panaiki
no militarinę diktatūrą mieste 
ir atsteigė civilę valdžią, kuri 
susidės iš 33 civilių tarybos 
narių. Tai tarybai pirminin
kaus Rafael Henche de la Pla- 
ta, 45 m., buvęs duonkepių 
unijos vadas ir per 20 metų 
žymus socialistų darbuotojas 
Madride.

Civilė valdžia Madride liko 
atsteigta tiesioginiu premiero 
Caballero įsakymu. Tas įsaky
mas parodo, kad lojalistų val
džia visai neturi tikslo palai
kyti militarinę diktatūrą ir 
kaip tik sukilėlių pavojus iš-i

nyksta, ji skubinasi atsteigti 
tose vietose civilę valdžią.

Gen. Miaja, kuris ikišiol rū
pinosi ne tik karo lauku, bet 
ir paties Madrido reikalais, da
bar visą laiką pašvęs vien ka- 
riniems reikalams. Jis džiau
giasi atsteigimu \ civilės val
džios ir jo paliuosavimu nuo 
administratyvių reikalų, nes 
pasak jo paties, jis esąs tik 
kareivis ir apie miesto reikalų 
administratyvį tvarkymą jokio 
supratimo neturys.

Oficialis pranešimas sako, 
kad visuose Ispanijos frontuo
se yrą ramu, išėmus Bilbao 
distrikte, kur sukilėliai smar
kiai puola Baskų kraštą. Bet 
pasak pranešimo, sukilėliai ir 
;en yra sulaikyti.
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KOVINGOS MERGAITĖS — Chicagbs apskričio teis
mas paskyrė šešių mėnesių arešto baūsįne dviems mote
riškėms, Anna Rose Ryan (dešinėj) iiį Mary Demos, 

. kurios piktumo pagautos apmėtė viešbučio tarnautoją 
James Flynn (kairėj) rašalinėmis ir kinais daiktais.

Lietuvos Naujienos
'' • " .... ‘ i ' • . \‘ •

Uždaryta 60 lietuvių Iš Bir-Bidžaho esą 
skaityklų Vilniaus 

kr. kaimuose

Du Cernogorai nu
šauti mirusio badu 
bedarbio laidotuvėse

Naujas sėdėjimo 
streikas Fordo dirb
tuvėj Californijoj

ištremta 30 Lietu
vos piliečių

KAUNAS. — “žydų Balsas” 
praneša, kkd Sovietų vyriau
sybė iš Bįr-'Bidžano ištrėmus 
30 žydų Lietuvos piliečių, ku
rie neseniai turistu teisėmis 
būvę emigravę į Bir-Bidžaną. 
Pirmoji partija laukiama Kau-

/ - . • , t

Frąncijai g r ę s i a 
nauja didelė darbo 

ir kapitalo kova
Samdytojai grūmoja lokautais, 

jei valdžia išpildys naujus 
darbininkų reikalavimus.

pa-

SmarkiaiSukilėliai
Puola Baskų Kraštą
Sutraukę šimtus lėktuvus ir didelę kariuo 

menę bando prisimušti prie Bilbao, 
bet lojalistai ginasi atkakliai

BELGRADAS, bal. 25.—Du 
černogorijos valstiečiai liko 
nušauti Serbijos žandarų, ku
rie šovė į minią žmonių, laido
jusių mirusį bačTu tiMarbp '< 4 ,

Pasipiktthlftfas prieš valdžią 
laidotuvėse buvo tokis didelis, 
kad teko šauktis žandarų pa
laikyti “tvarką”. Kada žanda
rai bandė neleisti vienam val
stiečiui kalbėti prie kapo, iš
tiko smarkus susirėmimas ir 
žandarai šovė į minią.

Daug valstiečių areštuota. 
Sujudimas visoje apielinkėje 
yra labai didelis.

14 angliakasių pri
gėrė Čechoslovaki- 

jos kasykloje

RIGHMOND, Gal., bal. 25. 
— Ford Motor Co. viršininkai 
ir unijos vadai skubiai vyksta 
į čia, sutaikinti čia ištikusį 
Fordo dirbtuvėse sėdėjimo 
streiką; ... .

’ V ' .:.
600 sėdinčių streikierių po 

12 vai. streiko vakar dirbtuvę 
apleido, unijos vadams priža
dėjus, kad Fordo viršininkai 
išpildys darbininkų reikalavi
mą priimti į darbą 12 pašalin
tų darbininkų.

Iš Detroito atvyksta strei
ką sutaikinti automobilių dar
bininkų 
tas Hali 
šininkai.

Vietos
sako, kad 1,800 streikierių su
gryš į darbą pirmadieny, ei
nant deryboms dėl iškilusio 
ginčo. Bet jis sako, kad strei
kas . gali kilti General Motors 
Fisher Body dirbtuvėj Oak- 

‘land, kur vienas darbininkas 
liko pašalintas iš darbo už vei
kimą unijoje.

unijos vice-preziden- 
ir augšti Fordo vir-

unijos vadas Slaby

PRAHA, bal. 25. — 14 an- 
gliakasių prigėrė vakar, van
deniui užliejus Ferdinand ka
syklą, netoli Pilsen. 16 anglia
kasių gi išsigelbėjo.

Sutaikė dar vieną 
streiką 'Kanadoje
WINDS0R, Ont., bal. 25. — 

General Motors viršininkai ir 
atstovai 550 tos kompanijos 
darbininkų Windsor dirbtuvėj, 
pasiekė susitarimo, einąnt 
riuos darbininkai sugryš į 
bą pirmadienyje.

Vokietijos bedarbiai 
turės verstinai dirb

ti ūkiuose

ku- 
dar

bal.PROVIDENCE, R. L, 
25. — Arthur Thibodeau ir jo 
žmona mirė vienas po kito už 
kelių valandų tą pačią dieną. 
Jiedu išėjo pasivaikščioti ir 
žmona sukrito gatvėje. Neuž
ilgo pasimirė iš sielvarto ir jos 
vyras.

BERLYNAS, bal. 25. — Vo- 
kietijos bedarbiai, kurie tik fi
ziniai gali panešti darbą, tu
rės dirbti ūkiuose. Kitaip jie 
negaus bedarbių pašelpos. To
kį įsakymą išleido nacių darbo 
ministerija, pildydama gen. 
Goering prižadą suteikti 
ūkiams visokią galimą pagel- - * . >

Nevaldomas automobilis nu- 
bloškė nuo bėgių traukinį

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

Veikiausia giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 
7:42.

VILNIUS. — “Vilniaus Ry- 
tojaus” 26 nr. aprašo kovo 21 
d. įvykusį Vilniaus “Ryto” 
draugijos mętinį susirinkimą. 
Apie draugijos veiklą ir dar
bo sąlygas pranešimą padarė 
draugijos pirmininkas kun. K. 
Čibiras.

1936 m. kovo 20 d. “Rytas” 
savo žinioje turėjo lietuvių gy
venamuose kaimuose 74 skai
tyklas. Nuo to laiko iki š. m. 
kovo 21 d. buvo uždaryta net 
60 skaityklų.; ■ '• 

• Per- tą laiką /neįsteigta nė 
vienos ūattjdš skaityklos. Be to, 
Baltstogės7 vaivada specialiu 
raštu uždraudė “Ryto” drau
gijos bet kokį veikimą Suvalkų 
ir Gardino apskrityse, kaip 
esančiuose prie administracijos 
linijos. Draugijos valdyba dėl 
šio reikalo kreipėsi į Lenkijos 
vidaus reikalų ministeriją, ta** 
čiau ji Balstogės vaivados 
sprendimą patvirtino.

Uždarius skaityklas, “Ryto” 
valdyba buvo priversta atsaky
ti skaityklų vedėjams tarny
bas. Bedarbiai vedėjai, kurie 
tarnaudami mokėjo draudimo 
įstaigai (Ubezpieczalnia Spo- 
leczna) 
kreipėsi į tą įstaigą jiems pri
klausomos pašalpos. Tačiau vi
si gavo neigiamus atsakymus, 
kuriuose nurodoma, kad skai
tyklų vedėjai darbo neteko dėl 
savo kaltės.,.

Buvę skaityklų vedėjai, ne
gaudami niekur jokio darbo, 
pasiliko gyventi vietose. Dau-r 
geliui iš jų buvo uždėtos pini
ginės baudos (daugiausia Vil
niaus — Trakų apskr.) už ne
va jų rodomą- priešingumą 
Lenkijos valstybei. Nubaustie
ji buvę vedėjai bylas perdavė 
į apygardos teismą ir visas lai
mėjo.

1936 m. lapkričio 25 d. “Ry
to” raštinėje ir pas kai ku- švietimo reikalus.

ne šiandie arba ryt.
i’ i . ■ c \

Jie ištremti todėl, kad 
trockininkaį.

draudimo mokestį,

buvę

r’-

Nusižudė dailininkė
Marcelė Katiliūtė

ne, Ukmergės pi. 38 nr., savo 
bute, . ^nusinuodijo dailininkė 
Marcelė Katiliūtė, 25 mt. am
žiaus.

šiandie /darom/is skrodimas 
ir tiriama, kokiais nuodais ji 
(husinuodijo. ; ; >

Dailininkė Katiliūtė nesenai 
yra baigus Meno mokyklą, bu
vo gabi dailininkė, jos paveik- 
'šiai turėdavę pasisekimo paro
dose. žudymosi priežastis ti- 
'riama. Manoma, kad ji nusi
žudė dėl sunkių ekonominio 
gyvenimo sąlygų, nes skurd- v. . i ziai

PARYŽIUS, bal. 25.—Fran- 
cijai gręsia nauja didelė kova 
tarp darbo ir kapitalo ir pasi
ruošimai tai kovai jau prasi
dėjo iš abiejų pusių.

’ Darbininkai grūmoja
skelbti visuotiną streiką, jei 
'nebus išpildyti visi jų reika
lavimai. Samdytojai gi grūmo
ja lokautais, jei valdžia išpil
dys naujus darbininkų reikala
vimus. ,
r Statybos darbininkai reika
lauja, kad valdžia paskirtų dar 
10 bilionų frankų ($444,400,- 
000) viešiems darbams ir grū
moja stvertis visų jiems pri
einamų priemonių, jei tas jų 
reikalavimas nebus patenkin
tas. Premieras Blum gi sako, 
'kad valdžia nebegali skirti dau
giau pinigų, o kaikurie finan
siniai ekspertai tvirtina, kad 
valstybės iždas bus ištuštėjęs 
iki birželio mėn.

Dokų darbininkai reikalau
ja, kad laivų taisymo dirbtu
vės nedirbtų dvi dienas savai
tėje. Spaustuvių darbininkai 
irgi pareikalavo, kad ir laik
raščiai neitų per dvi dienas sa
vaitėje.

Nežiūrint laukiamo didelio 
t■ • L ■

padidėjimo biznio, laike busian
čios pMi’b'dos Paryžiuje, kote
lių ir kavinių savininkai grū
moja , uždaryti savo biznius, 
jei ir jiems bus pritaikinta 40 
vai. darbo savaitė. ?

LONDONAS, bal. 25.' 
doną užplūdo žinios apie ne
paprastai smarkų sukilėlių 
bombardavimą Baskų sostinės 
Bilbao iš oro.

Buvęs labai smarkiai bom
barduojamas ir Bilbao uostas, 
kuriame liko 
laivai.

Patvirtinimo 
dar nėra.
Sukilėliai visu

Basku

pažeisti prekių

šių žinių betgi

įdukimu puola 
kraštą.;
Franci jo j, bal.HENDAYĘ,

25. — Gen. Molą vadovauja
mos sukilėlių armijos, visu 
smarkumu puolė autonominį 
'Baskų kraštą, šiaurinėje Ispa
nijoje, tikslu persilaužti per 
Kantabrijos kalnus ir paimti 
Bilbao, taipjau ir visą Baskų 
kraštą.

Smarkus mūšiai dėl Bilbao 
eina jau kurį laiką, bet dabar 
sukilėliai atsigabeno dar di
desnę kariuomenę, atgabeno į 
šį frontą Italijos kareivius ir 
didesniu įdukimu pradėjo lo- 

’ijalistus pulti.
Sukilėliai skelbia paėmę EI 

Orrio, netoli Durango, bet lo- 
j ajistų <prįnešimai sako, kad jie 
ginasi labai atkakliai ir gina

: ■ ■ 11 ,i /i   ——-—   „ ,. ------------------

45,000 Londono busų Naciai nuteisė kalė- 
darbininkų nutarė 

streikuoti

Lon- kiekvieną colį žemės. Sukilėliai 
jau senai tikėjosi paimti Bil
bao, bet dėl atkaklaus lojalis
tų ginimosi, sukilėliai neįsten
gė prieiti prie Durango.

Sukilėliai turi sutraukę čia 
ne tik tris stiprias divizijas, 
kurios yra aprūpintos moder
niškiausia artilerija, bet ir yra 
atgabenę į čia veik visą savo 
oro laivyną — 206 karo lėk
tuvus, kurie padeda sukilėliams 
bombarduoti lojalistų pozicijas 
ir Baskų miestus.

Bet nežiūrint to, kad Bas
kams trūksta maisto ir amu
nicijos, jie ginasi labai atkak
liai ir sukilėlių laimėjimai, jei 
kur jie jų ir aplaikė, yra la
bai nežymus. Tas teikia vilties^ 
kad lojalistams gal ir pasiseks 
apginti Baskų kraštą.

Dar daugiau laivų atplaukė 
į Bilbao.

BILBAO, bal. 25. — Į ba
daujantį Bilbao per 
blokada atplaukė dar 
glijos laivai su taip 
gu maistu — Stresso
ston. Laukiama ir trečio lai
vo. Tuo budu dabar bent lai
kinai Jjus .... pašalintas maisto 
trii kurnąs Baskų. Jšos ti nė j e.

sukilėlių 
du An- 
reikalin- 
ir Thur-

gyvenus.

NUMIRĖ PIRTYJE

- Avikilų 
rastas 
Spėja-

LIUDVINAVAS. - 
km. ukiri. Mačiulskas 
linų pirtyje negyvas, 
ma, kad jis atsigulęs pirtyje 
užmigo ir nuo durnų bei smal
kių užtroško, nes jis čia ruki- 
no mėsą. ........ '------ u—----- s------------------
rius valdybos narius buvo pa
darytos kratos.

Du valdybos nariai buvo ap
silankę pas Vilniaus vaivadą. 
“Ryto” valdyba neseniai nu
siuntė Lenkijos prezidentui
memorialą, kuriame plačiai nu
švietė Vilniaus krašto lietuvių

Paroda turėtų atsidaryti ge
gužės 1 d., bet jos statymas 
dar nėra baigtas ir ii atsida
rys gal tik geg. 17 d.

Didžiosios industrijos atsto
vai važinėja po visą šalį ir 
renka samdytojų pasižadėji
mus padėti sutriuškinti darbi
ninkų judėjimą.

jiman šešis katalikų 
vienuolius

BATTLE CREEK, Mich., b. 
f25. ■.— Tuščias ir nevairuoja
mas automobilis pastatytas ant 
kalnelio netoli vidurmieščio 
'Michigan Central geležinkelio 
kryžkelės, atsiliuosavus stab
džiams, pradėjo smarkiai ris
tis pakalnėn ir atsimušęs į 
traukinį, nubloškė nuo bėgių 
du prekių vagonus. Jį užgavo 
•ir kitas traukinys ir traukinu} 
judėjimas visame mieste susi- 
trukdė visai valandai laiko.

LOS ANGELES, Gal., 'bal. 
25. — Našlė Violet Wells Nor
ton liko rasta kalta už naudo
jimą pašto reikalavimui grū
mojimais pinigų iš mūviu ak
toriaus Clark Gable, kurį ji 
kaltino esant tėvu jos 14 me
tų dukters. Jai gręsia kalėji
mas iki 5 metų. Bet nors jos 
advokatai tvirtina ją padarius 
klaidą įtariant Gable jos mer
gaitės tėvu esant, bet ji pati 
vistiek nepaliauja tvirtinusi, 
kad Gable yra tikrai tas pats 
vyras, su kuriuo ji gyveno An
glijoje. Pats Gable gi sako nie
kad Anglijoje nėra buvęs 
tuo laiku dirbęs Oregone.

ir
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KAIP ĮSIGAVO — Melrose Parko pašto rūmai, kurie 
buvo apiplėšti pereitą savaitę. Diagrama parodo kaip 
plėšikai įsigavo į vidų.

Naujienų-Acme Photo

LONDONAS, bal. 25. — At
stovai 45,000 busų darbininkų 
nutarė paskelbti streiką penk
tadieny, jei iki to laiko nebus 
išpildytas darbininkų reikala
vimas 
landas 
dieną.

Jei
pakenktų karaliaus Jurgio VI 
karūnacijai geg. 12 d., kada 
Londonas laukia milionų sve
čių iš visų pasaulio kraštų.

bal. 
prieš 
baž-

sutrumpinti darbo va
iki pusaštuntos vai. Į

kjltų streikas, jis labai

RĄYMOND, III., bal. 25,. — 
Viesulą 200 jardų platumo 
juosta perėjo per šį miestelį, 
apgriaudama kelis namus. Su
žeistų nėra.

KANSAS CITY, Mo., bal; 25 
-— Federalinis grand jury ap
kaltino dar 18 politikierių ir 
rinkimų viršininkų už sukty
bes ; pereituose prezidentiniuo
se rinkimuose. Viso apkaltin
ta ja 126 žmonės, kurių kelio
lika jau yra nuteisti kalėji- 

’man.

Laukiama naujų ne 
ramumų Californi- 

jos streike
STOCKTON, Cal., bal. 25.— 

'Nors ir tapo padaryta laikinė 
oaliauba kruviname kenavimo 
įmonių darbininkų streike ir 
susirėmimai laikinai apsistojo, 
bet manoma, kad tai yra tik 
laikinė paliauba ir kad kruvi
na kova gali greitai išnaujo 
užsiliepsnoti.

šerifas O'Dell jau dabar grū
moja panaudoti ne 50d, bet net 
5,000 mušeikų, jei kova atsi
naujintų. Mušeikas i sudaro 
apielinkės ūkininkai, kurie yra 
labai nepatenkinti streiku, nes 
dabar neturi kur dėti savo 
daržoves.
/ Eina gandai apie galimą 
streiką visoje San Francisco 
apielinkėje 

’kuojančių 
(darbininkų.
i Taipjau 
Parker

parėmimai 
kenavimo

strei- 
jmonių

1,100sustreikavo
tvenkinio darbininkų, 

kurie reikalauja pakelti algas

SBANGHAI, bal. 25. — 46 
svetimų šalių karo laivai yra 
užpildę Shanghai uostą. Į čia 
yra atplaukę ir 26 Amerikosjir pripažinti industrinę uniją 
karo laivai su 4,300 jurinin
kų.

darbininkų atstove kolektyvėse 
derybose.

COLOGNE, Vokietijoj, 
25. — Nacių kampanija 
nemoralybę tarp katalikų 
nytininkų vėl liko atnaujinta,
pablogėjus Vokietijos santy
kiams su Vatikanu.

Penki svietiški vienuoliai 
(“broliai”) iš Bonu ir vienas 
katalikų kunigas iš Essen liko 
nuteisti nuo 10 mėnesių iki 3 
metų kalėjiman už nemoralį 
elgimąsi su jų globai pavestais 
vaikais. Du kiti svietiški vie
nuoliai liko išteisinti.

Surengė parę ir 
nusižudė

NEW YORK, bal. 25.—Mrs. 
Helen Mont, 25 m., aktorė, ku
ri ištekėjo mėnuo atgal, miste
riškais grandinių laiškais su
kvietė i “misterišką eoektail 
parę”, kuri busianti nepapra
sta ir kada 100 svečių susirin
ko apartmento name, namo 
prižiūrėtojas atrakino butą ir 
rado Mrs. Mont nusitroškinu- 
sią dujomis. Jokių žymių ren
giamos parės nebuvo. Vyras 
irgi sakosi nieko nežinojęs apie 
“parę”. Priežasties saužudy- 
stės nežinoma.

PER

GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



,. ’ ' ' ■’ ,'y i ’".■•• '< ' .•; ;*-■,/,••■'''■' 'V:? ■ ■ ' .■''*■ • ' Yy; ••ą .,-' ^ « y Ą.-y
X . - ,

Pirmadienis, bal. 26, 1937
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NAUJIENOS, Chicago, Dl.
,y ■.

THE H ORĮ.D AT 
A GLA®

by Dr. K U. f' ■ ■f Tl f •

ėtęr
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States* Rights Not Enough 
Common Sense and Neutrality 
Eiid the Third Degree

States’ Rights Not Ei>ough
.< r

Poiy^fųl ąs the fedąral sup- 
reme court may be, it cannot 
tarp baęįc the clock of Ame
rican eęonpmįc^'rdevęlopment, 
and force this nation to re- 
turn to the' hąrse-ąnd-wagon 
economy that pręyaįlęd ą cęht- 
ury ago. Beforę the cornipg pf 
railroads and automobiles, of 
chain stores and nation-wi<Ie

Anelia K. Jarusz įDr. C. J. Šventiškas
Phy^LCaLS2J2Fy pENTISTAS r 
. and Midwiie ’oFisn VALANDOS- in v. r iki u

shington’s
cqm®ete with factories intenąpt h
statės \vithout legislation sėt- elected and demoeralie govern- is • , building German hatred 
tirig a ^ottoin wage. Can thement of Spaih, a peacė-lovihg ■ against ųs.;>

v10 ^n“factuIer . of^ New CountTięs with a who^. , H. t s . 
YoĮ.k. New England paysome Sense of justaęe with ;trUth. Thaf 'wlien a ' peopie 
a lįvipg wąge to ms workers a warm attachment to ciyil . v ’

bis gQQ4s mMst compete and religious liberty and de- a- v v 6 v J . uncondemned and unopposed,mocracy, and with ą genuine ... . __
hatred of tyranny and dieta- 
tprship will prptest vigorously 
ągain^t |he aid ^įiich ftaly 
ąnd Gerįnany are gįving to 
Čeneral Franco and bis re- 

t ” v I> ?> 1 >

fyęis.
' i ‘U •'

The Upited 'States fathęred 
the Kellogg pact whiclh oųt-, 
laws \yar as a nątipnal policy. 
To live up to the spirit of 
that pact means that this na- 

’tipn rptfst not hąve a policy 
of fixed neųtrality. This na
tion mušt b© fręe to 
the aggressor. 

As no courageous,

mi- 
cot- 
ahd 
ąnęt

with the goods made by 
serably paid labor in the 
ton mills of Mississippi 
Aląb^ma, of Tennęssęe

Since our ____ rv_
gyeaį, unifięd tąyriįory ecpno- 
mically, won*t really effectiye 
minimum wage laws likewise 
haye to be jiation-wįde ?

Cpjnmoą Sęęsy and Jfęutrality
America’s pplięy of fixed

iation is one

;to fight for liberty and' de- 
moęęąęy, thęn in tĮmę 
those liepple losę tkeir 
liberty dqmpę^cy.‘ '

’ Etprnal yigiląnce is the ppįęe 
of Hberty. /

nimo įstaigos, kuri' randasi 
Węst Sįdčj, po nųpieriu 2324 
So. Leavitt gatve.
“ . • .,S . .. U p.'V ’

Jai pirmininkauja gabus lie
tuvis, Justinas Mickevičius....

Klausytojas.

6630 gp. Wįjs&rn 
Avė., ‘2nd fldor 

HenilOck 925Ž 
Į’atapię.ufa prie

OFISO VALANDOS: 10 v. r. 
. vai. vakaro. Treč ir sekm. pi 

r 41 susjtarimą. •*" 1
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas EAFAYETTE 8016

d u o du massage 
electric t r e at -

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai........

ADVOKATAI

■ • .... i .
Phone Canal 6122

DB. 8, BIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredonrds ir nedėk pagal sutapti 
Re z.663Į. $Q. California Aventie

y ouicKiY

1 TIRED > 
>REDDENED 
w... EYES

KECOMMENDEO 
T0R40YEARS

corporations, of the telegraph P.?.y.trabty does n°t make for 
and telęphonę, apcį beforę ą 
national apd evęn Internation
al economic systęm hąd bęęn 
built, by tįem, statę mini^^nr 
wage j lavvs might have been 
sufficięnt to guarąntęe to the 
worjkęr ą livįog wage. Stąte^’ 
rights migli t thęn hąyę suf- 
ficed. ■

Būt today, when a Corpora
tion operates in sevęral com- 
monwealths, whęn traide and 
commerce shuttle back and 
forth aeross statė lines likę 
a vvind that blows over farm, 
forest, and st/eam, a statė mi
nimum wage law is about ąs 
effective for maintaining a dc- 
cent Standard of living as a 
prairie schooner is for Cross
ing this 
York to

3 '•

____

K P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of’sąs—f^7 N. Dearborn St. 
KaW 1431-1434—Tek CehtrdP4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Dąlsted St. 
ĄąlhndbiYyakdtąis nuų 6 iki*

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekma^i®11^8. ““ 

pagal sutartj.

co i Aitry from New
San Francisco.
statė of Washington, 

for instance, the law fixes a 
bottom of $13.20 weekly for 
workers in hotels and restąur- 
ants, in Stores and public Uti
lities1 — establishments cater- 
ing only to local customers. 
Būt in manufacturing pląnts 
the minimum wage is $9.00 a

įasting peace. Sucl) ą .policy, 
on the coiitrary, į>y givi^g a 
fyęę hand Įp ^ggre^sivę yyar- 
loręls and dįctątpra, makes for 
war. if world peącę is. ęyer to 
be more than* a piouS wish, 
pątįoi^s likę individuos inust 
vigorously oppose the aggres- 
sor.
' Eyerybody knows that Ja- I 
pan was the wanton aggressor 
yy|ien she ęo^guerpd M^clįu- 
ria. lytussolini was plainly 
guilty when to rapo Ethiopia 
he- broke the. Kellogg pact, 
broke Italy’s treaty guarantpe- 
ing the integrity of Ethiopia, 
and also broke the cbvenąnt 
to the league of natioiiš. 
Again, all informed and oppn- 
minded nations and persons 
know today that both Ilitler

pppose
*1 • k f I '

peace- 
loving man will stąnd idly by 
whįle a thug rpbs apd mur- 
ders ą feŲovy Citizen, so no 
nation that ręally bęlieves in 
worįd peące will šit wjth fo|d- 
ęd hapds whįle aggręsĮSĮors Įike 
Hitler, Mussolini, and thę wąr- 
lords of Japan mistreat or ąt- 
tack ą weakęr. natiop. For, if 
our country today permits 
wanton aggyession to go un- 
proteetęd and unpu'nished,

NępapiiršAite sįyąkar atsi
sukti savo radio priimtuvui į 
W.H.F.C. stotį kaip dešimtą ir 
iškį^usyti $ąltįrniėyp progra- 
ipo. ‘‘Bartkų” ' šeimą ir jųį 
PJumberys Advokatas*’ yra lei-
• ' : v r ; y 'M '> '■ ■- < l ’ “ -r.-į

NIEŽAI—ECZEĄIA!" 
Gaukit palengvinimą nuo skaus

mo gaintos keliu—-be gyduolių 
P. SIMAITIS GYDYTOJAS 

9257 So. Park Avė. 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 289.0 

4631 SOU/fi AfeHLĄND AVENUE 
r‘f Rėš. 15 'feo. Rovkwell Lt. ' 1

Telephone: Repūblic 9723

Tel. Office Wentworth 6330 
“Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis 
lUoferu ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valan^os"!--^ po plf’tu, *1-^8 v yak. 
išskyrus seredopiis jr subatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas |r Cliinirgas 
bfisas £645 ŠO. ASHUaND AVĖ. 
i*. T,-j » u. r 'U r-

Ofiso vąl-; Nuo 2 iki 4 ir puo 0 iki 8 
' A lk.‘ Nedėti of phgAl sutarimą

Ofis’o T^l.: UdUlfeVard 7820 
Nantą T’eL: Rfospect 1930

PONTIAC

KL JURGELIONIS"aPvo^atąs
S.407 Lowe A^e. ' Tėl. 'Yards 2510

SPECIALIAI

SlA 
SAVAITĘ

2YBANTI MALEVA

98£

980

1 VALANDŲ 
VARNtiiS '..........

FLAT SIENOMS 
MAI.EVA ..............

I ' • f t v $

į VAKNIšlO VALYTOJAS—(le- 
I raH varnlhiul ar inaleval iru- 
■ valytis Specialiai už QQIX 
I K»1loYią   ““p*

I ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai Juo- 
į (Iii šerių - malevotl 
I šepečiai. Kiekvienas

ĮATDAttA KĘTVIlCT., ŠEŽT. VAKAJatĄis|

ONE COAT ENAMELIS dar
bui viduj. TlrHtaH; daug i>a- 
dengla*; ilgai hiikųH. ISdŽiuva 
per naktį nkalnčlai žybžda- 
mas. SjJ.75 vertės 
už galioną

BALTAS SHELLAC. lOOOį, 
TYRAS EQ
Galionas ...................

85c vert?* 
Ieva; 1 
malevoM 
abu už

50c—Skrynų Ma- 
kvorta Juodo* Hkryhų 
ir 2 ’ colių ’ šepety* ir 

............ 50c
POPIEKOS VALYTO-SIENŲ 

JAS, talpKi vartojamas kalci* 
mkiniil 
valyti

lanitų uždanknniH

3 už 23^.
I Mie^amiem ir gyve- 

namiem kambariam
I ir priebučiam popie* 
I ros.

Šimtai dailių rafitų. Rolei

20ę, Į5ę, Į0ę ir 5ę
ŠIENŲ POPIERA NUTRI- 

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

" Laidotųviy Direktorius

E
W JUOZAPAS vsr^' 
wn REPublic 8340 -

A

Milds Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA
1 ' BRIDGEPORTE

, į. ' a 4Į ♦' 't *'•* ’C**'* * ■•.•.•X.'-* ,4* Ji ,

SUSTOK ir 
PAGALVOK £». 
IPETĮ PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA pereitais metais : 
uždirbo
ši SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

BANK. ’ ....
PRISIRAŠYTI GALIMĄ KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V 

LITHUANIAN BUILDING. LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTŲ ŲALŠTEP STŲEET

806 W. 31 šį Sfręet • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS

SAVININKAS •' ? ' .'•■ ' -
F. BULAW 5r K. SABONIS, Bendradarbiai.

...A. A. SLAKIS
AD.YOKĄTĄS

7 $q. Dearborn St.
Room 1230

Vai. 9 ryte iki 6 vai. vakare 
Ofisd Tėi. CENTRAL 1824"

Gyv. vieta.: 6733 CrancĮon Avenue 
Namų Tel.,* Hyde ‘Park 33&5'

Clement J. Svilovy
.. ADVOKATAS

33 NO. La SALLE STREET 
t>-tos lųbbs ' ‘ Tel. CENtrdl 1»46 

Mafque*te Park Ofisas?
6322. SQŲTH WESTERN AVĖ.

* ' Telefonai PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 yak. Šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir 'tidgal ’ sbtartį.

AKIU SPECIALISTAI

>'■* . ...........................  ■ 1 »■«»-
'» ■ <r-w—.■

t z ąi i * u 1 a aa

71.. —---- -—*' 1 ------- -y—--- ---------------------- -- b—

1 » * š 1**1 *■ * t*' 0 *• >S r* r V* •< ifjb <■ , . < i J 4

SENIAUSIA IR DJDŽIĄUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAiųOTfU VIŲ DIREKTORIUS

■ AMBUlrAMCEĮ
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

į Ym. TelęToiiąi Į74Į4742 
4605-07 So. Hermitage Ąve. 
4417 South FafrTiėld^ Ąvęptię

Tel. LAL AYĘTTĘ Q727

T z 1 J kojRlyęios visose 
4—^2^ J' ■ čhicagps dalyse

GERA MALEVA -. .GERESNIS DARBAS 
Gera nialeva, tinkamdį užma.ęvota, mažiau iŠsipustina ir utaupo pi

nigų.... ĄTąKfd? yM P.QP^ia^k Ėėlrtian malevos. Ir kainos
* *nebrangiom, o stakaš višadą pilnas.

Moore’s mąievą; 30 spdlvų, gąL ........L......................... $1.85
Specičilę malevaj 16 spalvą, gąl. .................... ............... - 97^
Vąrnish rempVev,į gal. ....................95 <
Grynas baltąs enąmel, gąl. ..............  $1.39

ir brangiau
Sienoms popiera, roleris ....................... .............. 40

’ ’ ir 'brangiau.

MM paint store
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063
4 A j ! -f■ ■ *“« f« ’ f. . • . , e • t'

l . ............................................. ....................................... .AM* .......  I.lfl II ,1 ............................................... ...................................... ........... I <

Laidotuvių Djrejktprįaį
\7 NARIAI 

Chicągos, 
Ciceru

Lietuvių 
Ląidotuvią 
Direktorių 
Asociacijos

* 'V* "

" Ąmbulance
M/ Patarnavi-

Mįtoh f;
•,fcWsi

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
dalyse:

. . > .j. .. t

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, '10:00 
Vai. vakaro is W.H.F.Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šalfimieras.

Reikalaukite DEGTINES

3 KRAUTUVĖS

3354 W. 26th Street
4163 Archer Avė.

1923 Bluė Island Avė, 
Ak

Tom Taylor
2 Alėtų
senųąio

stBaight
KENTUCKY

BOŪRBON
DEGTINĖ.

’ ' • * U. ..i

909
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SbUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
‘ ■-VIENINTELI S DISTRIBUTORIUS

J. LIULEVIČHJS
4348 So. California Ąy.enųe Pilone Lafąyctle 3572

' Ą. MASALSKIS
330,7 Liluanięa Avenue Phone Ęoulevard 4139

’ ;». t ** * J ■ m’ . t.. '• s ' s H uH ;• .‘4 ' ■

1410 Spulji 49 įb Cp.urt Cįcęro Phone Cicero 2109

PUĘIPJKA^
3354 So. Halsted Steet ’ " Boulevard 4089
irOL" •>.<’ <’i> ii. • ________ / v ■: u

1646 West 4B Phones Boulevard 5203
■u iii; i , i',"..‘i.įitf . i.

.* -V - ----- ........... . .

St.M.,^ŲPAS
718 y ėst iai.il Street’" ..... ' 'Phone Monroe 3377

107.34 S- Micliigan Ayę. ' Tel. Pullmąu 570.3
UČHAWięž'lR' $UNŲ§.......

2.314 Wesl 2.3rd Place ' T ’ " ' - "
gKYRIUS: 42-44 East 108tlę JStreet._______

? . ' < .. S. p: MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue * Phone Yards 1138

Phofie Canal 2515
Tel. Pullman 1270 ------------------------------ ,—

dfiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4^7 ABCHER AVENUE “ 
' ' Ofiso valandos: ' 

ųuu ?—4 ir nuo 6-t-8 vai. yąkk1*0
. 'Rezidenciją

89 39 SOUTH CLAftEMONT A VE. 
Valandos—9—io A. M. 
NfidMioj pagal sutąrtj

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELTS
dentistAŠ

4645 Sp. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki S vakaro
Sęredoj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarą.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
(.Tiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo ri 

>ki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIOUS 

GYDYTOJAS IR ę^BtURGAS 
Otiąas ir ftezide.ncija

DR. vaitush; opt.
LIETU VIS 

Opiometr:c<*Hy Akių Specialistas 
Palengvina akių jtempiirjį, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo,' skąųoamą akių karutį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose dtsiti- 
•kimupsė egzaminavimas daromas su 
i lektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j ino- 
kyklos ‘ vaikus; Rr^Vos akys atitai
somos. Valandos nio 10 iki 8 v. ’Nh 
dėiibj nūrt TO Iki 12 v.’ dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip jgrma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589 
r ’ t i 1 ' 4 '• J . •) t

DR. A. J. MANIKAS
’ PHYSICIAN-fe URGĖOft
Office 4070 Archer Avenue

Tel.'Virginia 1116
Valandom: 1—8; 7—8:30 p.p.

Office & Residence 2519 W. 43rd Si
l’el. Lafayette 3051 

Kasdien, išskyrus sėredą. 
Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Stanikus
GYDYTOJAS IR CHIRŪRČAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS įĖ’ REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 

*♦ i ■ b • i v < <

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
pritaiko Akinius 

'* Akis
ftįo 

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WesJt 35th Street 
kam'paš Halšted St.

, Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėlioniis pagal sufartj..  i ii i fili............... . j i' 'i i ''  —.

UETUVIAI
gydytojai ir dantistai 
' Amerikos Lietuvių Daktąrų

Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West Town $tąte Bank B.ldg. 

2400 West Madison Štreef 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vąk.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Ęrunswick 0597 

i :.‘v .T-,-i,. i i.i k..£»'■ ■»»[** '

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Vai., Nedėliomis' nuo 10 iki 12 

3343 feouĮh Halsted St?
Tek' Boulevard 1401

• ' Ofiso Tta. • Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and 'Halsted fets.
Ofiso valandos nilo 1-3 nu'ę ę:8Q-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910’ feO. MJCH1GAN BLVD.

TeĮ. Kenvvood 5167

S:

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos' nuo 10 iki 1*2 dieną ir 2 

iki 4 it nuo 7—9 vakare.
Tel. Judrose Vark 660 

Res. 1400 S. 3rd Avė., MaySvood A v, 
‘ Phone Mayw6od 21.

T IT.SL?—r—.! <’(l

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
ijrerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal hau- 
jausius metędus X-Ray ir ‘ kitokius 
elektros prietaisus." *"

' Ofisas ir Laboraotrija:
1034 VY« l$th St.., netoli Morgan St.
' Valandos nuo 1*0—12 pietų Ir 

nuo 6 iki 1:30 vai. vakaro.
TeL Canaj 3110

Rezidencijos' tęlefonai:
SupcriOr 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 
vąl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

Ofiso vąląndos:
Nuo 10 iki’ dieną,*2 iki 3 po pietų

7 iki 8. Vai. Nedėl. nuo 10 Iki’12
Rez. Telephone PLAZA 2409
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Pirmadienis, lai. 26, 1937

LIETUVOS GYDYTOJAI APTARĖ DAUG 
SVARBIU KLAUSIMU

SAUGOKITĖS TŲ PU 
SIAU LIGOS DIENŲ

• mų. Po kiekvieno moksliško sikęsti ir gailisi, kad neišraus- 
pranešimo buvo diskusijos. Jos te su šaknimis dar tada, kada

NAUJIENOS.i Chicago, UI
Valdžia turėtų visus <tos rų- 

šies medžius visam mieste i§-

Prieš Velykas Kaune įvyku
siame Lietuvos gydytojų kon
grese dr. D. Jasaitis skaitė įdo
mų pranešimą apie bakterinį 
ateities karą, dr. B. P. Sida
ravičius apie gydytojo vaid
menį cheminiame kare, dr. B. 
Vaičiūnas apie alkoholio žalin
gumą, dr. Špokauskas apie sa
nitarinį krašto švietimą, dr. J. 
Staugaitis apie medicinos pa
galbus teikimą kaimui ir dr. 
V. Lazersonas apie gydytojo 
praktiką. Pulkininkas dr. Mar
cinkus paskaitė pranešimą apie 
aklumą ir dažniausias priežas
tis Lietuvoje ir apie visame 
krašte pradėtą kovą su aklu
mu. »

Per pirmąjį visuotiną aklų
jų surašymą, kurį suorganiza
vo akliesiems globoti draugi
ja, glaudžiai bendradarbiauda
mas su Lietuvos akių gydyto
jų draugija, vyriausybei, savi
valdybėms, dvasiški j ai, moky
tojams ir gydytojams pade
dant visoje D. Lietuvoje (be 
Klaipėdos krašto) aklų gyven
tojų įregistruota 2,983. Prieš 
12 metų Lietuvoje buvo su
rašomi visi gyventojai, buvo 
registruojami ir aklieji. Per 12 
metų aklumas Lietuvoje yra 
sumažėjęs — jo koeficientas 
nuo 15,4 yra kritęs iki 12,8, 
t.y. sumažėjęs daugiau negu 
dvejais punktais.

Aiškinti tikrosioms aklumo 
priežastims nutarta tuojau or
ganizuoti visų Lietuvos aklųjų 
mediciniškąjį akių patikrini
mą. Šis darbas, susijęs su gy
dytojų važinėjimu po visus 
krašto valsčius ir miestelius 
pareikalaus kelių metų laiko. 
Pernai vasarą kai kurie akių 
gydytojai jau spėjo patikrinti 
akluosius 6 apskričiuose. Aly
taus apskr. tikrino gyd. Mo
kys (apžiurėjo 95 akluosius), 
Kretingos apskr.—gyd. Kaz
lauskas (75 aki.), Marijampo
lės apskr.—gyd. Voldbergas 
(84 aki.), Telšių apskr.—gydyt. 
Steiblys (68 aki.), Šiaulių ap
skr.—gyd. Pfrelgauskas (252 
aki.) ir Zarasų apskr.—gyd. 
Neimeikša (78 aki.). Jau pra-Į 
dėta. tikrinti akluosius 
Panevėžio ir Raseinių 
čiuose. Organizuotasis 
akių patikrinimas bus 
jęs prie pagydomojo 
sumažėjimo. Kai kur
dybės akluosius (pagydomus) Į 
pasiuntė į ligonines, o Šiaulių! 
apskr. s-b net 20 apakusių jų1 
matymą nutarė grąžinti savo 
lėšomis. t

Dr. J. žemgulis padarė pra
nešimą apie valstybinį gydy
tojų luomo tvarkymą. Savo 
pranešimą dr. žemgulis pažy
mėjo, kad Lietuvoje gydytojų 
dar trūksta: kaimuose dau
giau, miestuose mažiau. Trūk
sta gydytojų tokiose vietose, 
kur jie labai reikalingi. Ypač 
trūksta teoretikų gydytojų: 
higienistų, patarėjų įvairiais 
sanitariniais reikalais valdžios 
ir savivaldybių įstaigoms, hi
gienos mokytojų, kvalifikuotų 
sveikatos centrų vedėjų ir ap
skritai profilaktinės medicinos 
darbuotojų. Trūksta taip rašy
tojų specialinėje spaudoje/ taip 
pat ir medicinos populiarizato- 
rių. Trūksta 
■darbininkų.

Gydytojų 
padidinimas 
tinis ir
nes gydytojų trukumas sulai
ko krašto kulturėjimą ir pa
žangą. Lietuvoje gali sutilpti 
žymiai didesnis gydytojų skai
čius negu dabar esantis. Jei 
pas mus gydytojai sudarytų

• tokį visų krašto gyventojų pro-
* centą kaip Latvijoje (1930 

m.), tai jų turėtų būti ne 800, 
bet 1,784. Padarius palygini
mus su kitais kraštais, Lietu
voje galėtų sutilpti 2,000 gy
dytojų, t.y. pustrečio karto 
daugiau, negu dabar yra.

Ateityje, tvarkant medicinos 
pagalbų, pagrindu turėtų būti 
imamos ambulatorijos, o ne- 
privati praktika. Taip jau da
bar ir daroma, šis kelias yra 
natūralūs. Jeigu valstybinama 
prekyba, tai yąlstybinama ir 
medicinos pagalba. To reika
lauja gyvenamasis laikotarpis 
ir laiko dvasia.

buvo visur labai gyvos ir iš
kėlė labai daug naujų dalykų. 
Susidomėjimas kongreso dar-> 
bais — nepaprastai didelis. Po

Š.arjus%Shlysu“'poros mėnesių bus išleista kon- 
silaukti galvos gėlimo, blogo dvasios greso darbų, knyga, kurioje 
kvapo arba apsitraukusio liežuvio.., . koneTe«p aknitv-
Jus jaučiate nenorą “tenai burnoj”.,DUS Iaeu V1S1 Konsrese SKaity 
Dažnai tai yra paprasto užkiętėji- ti pranešimai SU diskusijomis, 
mo ženklai. [Kongresas, savo baigiamoje

Pavojinga nepaisyti užkietėjimo.'dalyje, įvairiais sveikatos rei- 
Tos sąlygos susidaro dėl '“menko . . . 
rupumo” valgiuose. ‘ (
pumą” valgydami gardžius, javinius. įdavimų.

Kellogg’s ALL-BRAN pagelbėjo 
milijonams palaikyti reguliari pap
rotį. Kūne ALL-BRAN sugeria dvi
gubai savo svorio vandeny, sudaro 
minkštą masę, Švelniai išvalo vidu
rius. .

Ar šis maistas nėra geriau negu 
dirbtinos piliulės ir vaistai — daž
nai sudarantys papratimą ? Pamė
ginkit ALL-BRAN per savaitę. Jei 
nepatenkinti jūsų pinigus gražins 
Kellogg Bendrovė.

Suvalgykit tik po du kupinu šauk
štu kasdien kaip javinius su pienu 
ar smetona arba kepant. Tris kar
tus kasdien sunkiam atsitikime. 
Parsiduoda pas visus krautuvinin
kus! Kellogg i n Battle Creek pada
rytas ir garantuotas.

uei “menko . . . .v, - . .. '
Atgaukit “ru- kalais pareiškė visą eilę pagei- 
"" . Tsb.

Išplėtus ir padidinus dabar 
esančių ligonių ir sanatorijų 
lovų skaičių 6 kartus, Lietu
vos ligoninėse turėtų tilpti 662 
gydytojai, išplėtus valsčių am
bulatorijas joms reiktų 505- 
832 gydytojų. Visiems gyven
tojams ligonių kasų medicinos 
pagalba aprūpinti reikėtų 832 
gydytoju; medicinos fakultete 
vietoje dabar 50 esamų galė
tų būti 100. gyd. Mokomojo ir 
mokslo tyrinėjamojo persona
lo; apie 100 gydytojų reikia 
visuomenei medicinai (teismo 
gydytojų, sanitarinių, moky
klų, prafilaktinės 
darbininkų ir 1 
ras/ > skaičius gydytojų reika
lingi kariuomenei, o kiti galė
tų išsiversti iš savo praktikos. 
Turėtų būti išplėsta privatinės 
praktikos sąvoka: 
gydytojai galėtų dirbti medi
cinos literatūros ir medicinos 
pramonės srityje. Kad 2,000 
gydytojų galėtų išsiversti Lie
tuvoje, vyriausybė turėtų su- 
normuoti privačią praktiką — 
sudrausti kraštui žalingą gy
dytojų konkurenciją. Reikėtų 
įsteigti gydytojų tumus. 

. ir rūmai nepajėgtų 
konkurencijos, tida beliktų tik 70 įvairių* moksliškų praneši-1

visiškai suvalstybinti medici
nos pagelbos teikimų. "

Gydytojų susigrūdimas vie-
kurioje nors vietoje (da- 

j 1 • am " bar didesniuose miestuose)

kai kurie

yra kenksmingas. Jei yra įvai
riose vietose normuojamas vai
stinių ir advokatų skaičius, -tai 
ir gydytojų susitelkimas 
no j e vietoje turėtų būti 
bojamas. Tokia yra dr. 
žemgulio nuomonė.

Be to, buvo padaryta 
eilė moksliškų pranešimų
riose konferencijos sekcijose. 
'Kongreso dalyviams , buvo de
monstruota dvi garsinės moks- 

Jei iiškos filmos. Per visas tris 
pašalinti kongreso dienas padaryta per

vie- 
apri- 
Jpno

Dideli Medžiai

jodino dėlto, kad greitai 
augą

Juos

kurie? su.bdivaideriai už-Kai
pirkę didelius žemės plotus iš- 

. dalino į sklypus, o šaligatves 
apsodino medeliais; Tai, žino
ma, daroma pirkėjui pritraukti. 
Nepatyręs pirkėjas džiaugiasi 
nusipirkęs žemės sklypą ir gro
žėjasi augančiais medeliais.

Medeliai sparčiai augią. Ir 
kol pirkėjas sklypą išmoka, kol 
susitaupo reikiamų , pinigų na
mui pasistatyti, į tie buvę dar 
maži medeliai išahga į i puikius 
didelius medžius. ..

Bet štai jau ir vargas; Namų 
savininkas pagyvenęs keletą 
metų, ima tų . medelių jau neap-

jie maži buvo. Tada buvo leng
va'tai padaryti. Dabar, jau jų 
nebėišrauti negalima ir kirsti, 
nes reikia gauti va’džios leidi
mas. Sunku gauti ir leidimas, 
nes valdžia reikalauja atsako
mybės už tuos nuostolius, 
kius medis krisdamas gali 
daryti.

Ar jie sveika žmogui
Ąr sveika, ar ne, užlaikant 

didelius medžius prie gyvena
mų namų, tepasako gydytojai. 
Jie tas problemas studijuoja, 
jie jas ir žino. Gi mano rašinio 
tikslas yra nurodinėti tik tiek, 
kiek nesmagumų pridaro tie 
medžiai gyventojams, štai jie.

Pirmiausiai, jie užstoja sau
lės šviesą, kuri taip svarbi žmo
gaus gyvybei ir todėl kamba
riai visuomet tamsus būna. Ki
tas dalykas, tai tie plaukuoti, 
šlykštus, įvairių spalvų kirmi
nėliai, kurie mėgsta ėsti jų la
pus. Ant tų medžių prisiveisia 
tūkstančiai jų. Paskui, jie viens 
po kito krinta • žemėn ir rėpli
nėja, o vėtrai pakilus, jų galy
bės nukrinta ant namo sienų 
ir langų ir lenda net į kamba
rius. Atsitinka, kad jie ir žmo
gui įkanda.

Gražios žo’ės negalima turėti
Paskui ta lapų nešvara. Va

sarą aplinkumą jie taip ir už
teršia. Jau nuo liepos mėnesio

ko-
pa-

gražios žolės negali užlaikyti. 
Ne tik kad ne taip gerai au£a, 
bet nuolat valant tuos lapus, 
gadina ją.

y
Pagaliau ir tie medžiai yra’ 

<iek trapus, kad jie neretai pri
daro savininkams ir kaimynams 
daug nemalonumų. Kiek dides-

į nei vėtrai pakilus krinta’ nu
laužtos šakos žemėn, kas gali 
praeiviui užkristi ant galvos ir 
jį prislėgti arba sužaloti.

šiai dėlko kai kuriose mies
to dalyse valdžios darbininkai 
juos jau valo
Reikia manyti, kad apylinkes 
gyventojai yra padarę atatin
kamą spaudimą į vyriausybę, 
kuri ir ėmėsi juos naikinti. La
bai gerai padaryta. *

nuo šaligatvių.

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

naikinti. —Ačiū.

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas ....... $1930
Naujas Crosley re f rig e ra torius, 
garantuotas 5 m.  ...... $113.50
išmokėjimais po 15c. j dieną

General Radio Store
3856 Archer Avenue

CARBIT

TURINYS;
Tautiškume elementai ir ribos 4- 

...................... Tadas Šuleas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos — 

.................. V. Stankevičius 
čigonai ....................... A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas Kazys Boruta 
Gandas ......... 
Du eilėraščiai 
Kita Amerika 
Kova prieš dykumą 
Įdomioji. fizika ......
Knygų© Apžvalga. Politika ir * tt.

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halšted Street

Banas Pumputis 
. J. Kruminas

E. Voytinsky, 
..... M. Ilijinas 
J. I. Perelman

PAINTS

Spalvotos—vartojimui oro. pusėje 
ir ”

Kauno, 
apskri- 
neregių 
priside- 
aklumo 
savival-

medicinos mokslo

skaičiaus krašte 
yra būtinas tau- 

valstybinis reikalas,

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

viduj ..............   $j.39
Geresnės negu daugelis 

$1.89 malevų.
EKSTRA VERTYBES 

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 žybejimas — 
lengvai nušluostomas, gerai plau- 
jamas .................. Gal. $1.85
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

i

Hemlock 5040

K

dėl didelės lygos

3406 SOUTH
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.

Yards 3408

visa
įvai- Vičtor Bagdonas

2 Ofisai
Parkraustom fomičius, pianus ir 

visokius rakandus bei štorus 
arti ar toli.

6921 SOUTH

«S

Baseboles Juokdarių Ku-

giasi prie puikaus atidarymo 
1937m. baseboles sezono.

SUTAUPO DARBĄ!

PILSEN 
LIGHT FLOOR OIL 

jsisverbia j skylutes jūsų nudėvėtų grindžių. 
Išdžiūva skaisčiai žybėdamas.

Padaro Lengvų Užlaikymų Grindžių šva
riai. Jūsų Malevos ar Geležies Krautuvėj.

Wow!
sako Al Schacht

Pradėkite” baseboles my
lėto j ai rėkia... “Nepasiduokite!” 
Su didelių lygų narių stojimu į kovą 
tėmykite kaip greitai tie Chesterfield 
pakeliai išlenda iš kišenių.

Tai jums didelės lygos užganėdijimas 
... viskas, ko tik pageidaujate cigarete 

Ištikro “home-run”... apibėgimas 
aplink visą lauką dėl lengvumo ir ge
resnio skonio... su skoniu ir kvapsniu, i ,
kurie kožną sykį sutartimi.

Copyriįhf 1? J7* K Mv»4 T<»ACCQ GOa
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
kmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 

1Salsted St.. Chicago,

i Pusei meta 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams _
Vienam mėnesiui .. ........

Cmeagdte per išnešiotojas 
Viettft' kopiją 
Savaitei .

. . Mėnesiui  k................... .~r
Suvienytose Valstijose, nė Chitacoj, 

i u a paitu:
, Metams ----------- —-------------
J Pusei mėta* 2.75
I Trims menesiams ..... .—1-50

Dviems mėnesiams 1.00
Vienam- rhėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose1

f (Atpiginta)
Metams
Pusei metų ....._______________4.00.

! Trims mėnesiams 2.50
! Pinigus- rėikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Nori sutaikyti unijas

45 

to 
180 
75ę

>,
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’ljitfBtątŠ', ,W$ ^ėTa' A110§h*dųs IBi K. Algimantais. 
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TAl tfLEfttkALAI?

Daugelyje' miestų vakarinėse valstijose darbininkų 
Unijų centrai priėmė rezoliucijas, užgirdami vadin-amį 
“Los Angeles Planą” Amerikos Darbo federacijai su
taikyti su industrinės organizacijos komitetu (CIO.).

Sulig tūo planu; prezidentas Rooseveltas butų įga
liotas sušaukti j bendrą konferenciją Darbo Federacijos, 
ir (L I. O. viršininkus, kad jie padarytų taiką.

Šitam planui jau pritarė darbininkų unijos įvairiuo
se South Dakotos miestuose, OklahOmoje ir kitur’.

Jeigu Green ir Lewis pavartotų daugiau sveiko sėn-. 
so ir užmirštų apie savo' ambicijas, tai ir be Ėoosevelto 
tarpininkavimo taika galėtų būti greitai ’atšfeigta.

Anglas apie Ameriką
Anglijos Darbo partijos veikėjas Herbert Morrison, 

aplankęs Amerikos Jungtines Valstijas,- patiekė spaudai 
keletą įspūdžių, kuriuo^ jisai" čionai įgijo. Didžiausią įs
pūdį į jį padarė begalinis krašto didumas.

Kuomet Anglijoje žmogui tenka važiuoti B valan
das, tai jisai manąs, kad tai didelė1 kelionė.- 0 amerikė- 
nams važiuoti geležinkeliu 8 valandas atrodo menknie
kis. Kai Morrisonui teko vykti iš NėW Yorko į Wa- 
shingtoną, tai pažįstamieji jam sakė, kad tai visai arti-,- 
o tuo tarpu kelias tarpe tų dviejų miestų toks pat,1 kaip 
tarp Londono ir Manchesterio, kas Anglijoje laikoma 
pusėtinai didele distancija.

Bet svetimtautį ypatingai, esą, nustebina, k Ai jam 
tenka atlikti B,00(>/niylių kelionę geležinkeliu nuo’ vieno 
okeano kranto* iki ftit&

Stambiausias nuO^ėMAs tų žmonių, kurie įsteigė 
Jungtines Valstijas, Morrisono h'ū‘om6hė> yrA fas, kadi 
jie šūdarė vieną milžinišką valstybę, o ne daugybę ma
žų valstybėlių.. Žmonės šitame dideliame žemės plėtė fu7 
ri judėjimo faifevę, ir čia įvairiausių tautinių grupių at
stovai jaučiasi, kaip ūamie. Iš jų darosi nauja tauta, 
kuri visiškai skiriasi nuo ^Senojo paSAūtor tautybių.

FRANCUZIJOS “KAIRIA- 
SPARNIAI” ŽADA 

PASITAISYTI

Francuzijos socialistu partife 
jos nącį.onalės taftos suvažid/ 
vimaš, kutis įvyą£ tol. 18 <,* 
pašventę daug ląito gįričąmš 
ąpfri ‘‘kairiojo sparno” grupes 
'partijos viduje. Smarktarisiri iš 
tų grupių ital — “revoliuciniai 
socialistai”, kuriems vadovauja 
Marceau Pi vert. Pastaruoju lai- 
<ku jie taip įsismarkavo, kad 
plaktauose, išlipintuose Pary-t 
Ižiaus gatvėse,- atatovb Ėluin’o 
^vyriausybę už tai/ kad jį pavąr- 
’tojo policijos jegį lįųiųąĮ^i'nįK 
’mui riaušių Paryžiaus priemięs- 
■ tyje Člictiy.> * . • ■ { 
, Partija šituos “kairiaspar- 
jiririš” griežtai pašmorkė,- įšaky- 
idamri jięfriš saVri gfripri įtovi^* 
Įduoti. PiVėrt* ^ritaa'dėjri' ^ašMriri1' 
Iti partijom Valiai' ta nutartai^ iš- 
Įpildyti; , / '•

iVYSKUPAŠ PASIUST®1 ■
TUVIUS “Į AFRIR4”

Lietuvių parapija Šcraritone 
((Pa.)? atsilakė piritoti* naują 
/klebonų', kur ji jai paskyfė- Vys^ 
•k-upas (VReilly po: kuri. Kriro* 
mirties. Kai parapijonai nuvy- 
<ko‘ pas -vyskupu kėtita 
jie kuri*. Miliauškid nėridri, tai' 
vyskupas’ rie tik atsisakė' juos 
išklausyti, bet jri sėkrbtptiUš 
pafapijionus iŠkotibjo,* tiepd^- 
mas jiems “važiuoti į. Afriką”!

Apie tai rašo1 “TėVyiiė”;
“.v.Virihri šykj? kotaitėtuF 

atsilankius, vyskupas pasky
rė savo sekretorių su tuo ko
mitetu pasikalbėti. Ir štai, 
besikalbant, sekretorius pik
tai pasakė :<‘Ką vyskupas sa
ko, tai parapijonai-<turi dary
tį, o jei jųųis ČiąjPegėrai, tai 
galite važiuoti. j... Afriką!.? 
Prisiminė dar ir tai, kad vys
kupas dviejų ar trijų tūks
tančių lietuvių nepaiso. Prie

j

i

jpriėš' fašisttiš, esą °dejnokrati- 
$jos pardaviM’\Ai’Sako-.' \ 

<xAr gali* kbminif^tai bū
ti nuoširdžiais dėrnokrati j oš1 
draugais,- kasi ir jų tebTij^, ir 
praktika nepripažinta jbkio 
pai'ankumo demokratinei val
dymo formai?

5Kas glaudžiasi su komu
nistais į feenį^ą tas
yra1 tėkš p^t rfembkratijps 
pardąvikas1, kaip ir komunis
tai.” ” ' ' ' ■' . :

į Tai* yra sofistika (suktas fi
losofavimas ).

Socialistai juk negvarantuo- 
d^ 

mokratij'M Ar- kėttiūhiSt®®- yrą 
nuoširdus domokratijok 
ig&i, ar neiiikbŠirdąs,' tai* riėl&bįj 
>svarbw. Sėt faktas yra taSj kad 
komunistai šiandie; ko^įorūdja 
‘Šit.. demokra^h®rftiiš ValdžtdMiiš- 
CFfah'Čijąį Anglija? ČėkOslova- 
kija ir t. t.) priėš f^šifetiAes’ 
iVaadži^s Vokietiją, Italiją ir 
MpOW?ją. ’

Bė to> kdrifūid’štaf šiandien: 
Ipfipažįšta, kad tOSO’ šaly še? ku
rioms grasini fa'šfemO pavojus, 
p&ikiat ginti demokratiją.
i Sakysime, kad jiė daro tai 
mą i& širdies, bet tik iį bėdos. 
iTai visgi faktsa palieka faktu, 
’W khmmimf šta^ yrą, jei 
ne deniOkrątai, taį! demokratijas 
sųjunginihka’r. O jei^U tafe 
tai kodėlV bdgalš su dŠti'š 
•tikrieji demokfatij oš ŠaliAifi- 
tWi^ _ ? J .

imkimė, pavyzdžiui, ĖieluVą. 
Tuoj p6' pasaulio karo bolšėvi- 

<kai bandė Lietuvą u-žkarialifi1 
ir viehu ląifcu bolseviLy armija 
jau buvo rį.okupavusi kuone du 
trečdaliu Lietuvos, teritorijos. 
Bet kai Lietuva' “raudonuosius” 
okupantu^ nišvi j o ir kai pasku: 
Trockio, armijos dar gavo lupk 
tį- Lenk'įj oį^,, tai bolšęVW : W 
džia.' , imkui
:Liety^^
vą padarė draUgiiig'ą šp^a-čtf, . si į

. .7 .4 • a. .k

<

4

■i.

to sako kad' tiaž’riV’či’ah klte-J—u-, .to, sako, kad>»W«* «* d&<*
Aomja w »g|Mį ** WW feifa«iW# ftMB 
kūpo niiosavyljč.

Tuo tarpu ta - įbėgus brista
bonija ir mbkytot . yria!'->feto' ''’feitoita

Fašistų šantažas
tytos paVapiįjririri

BOKAĖVIZiltAS' B Ė®W 
įj^A^A

•• : p-

v

Didžiausius pasisekimus, tarptautinėje pOli'tifeojė fa
šistiškos valdžios laimi šrintrižū arba, kaip aWgMi; Šato’ 
“by blackmail”. Jos' stato reikalavimus ir gąsdina? Jfe 
gu mano reikalavimas nebus išpildytas, tai aš padariusį#- 
tą ir tą.

Mussolini ilgai gąsdiria Angliją ir Francu-zij^ tūp!, 
kad jisai susijungsiąs sti* Hitlerita aribš parierimi^š fe 
kias nors grobikiškai * HftIririio* užmačias. ^^vyzdŽiui, 
kai Mussolini sumanė užkariauti Etiopiją, 4^ jife prii- 
reikalavo, kad Francuzijos valdžia jo nėtritafcd^to ~ & 
kad ne, tai jisai Įeisiąs Hitleriui pasigrbMi Asūfetriją’i

Tuo pačiu laiku Hitleris sumanė paiistMytįį stiį>rą 
karo laivyną Baltijos juroje ir pareitofe^ Angfr 
ja jo planui nesipriešintų, nes kitaip’ tai jisai pa$ėši<s 
Mussojjniui Etiopijos žygyje.

Prancūzai išpildė Mussolinio reikalavimą, 6 atigfe 
išpildė Hitlerio reikalavimą. Bet kai abudu? diktątririM1 
gavo kas jiem reikia, tai juodu — susijungė!

Dabar Anglijai stengiasi fašistiškus diktatorius per
skirti. Mrisšritar šaka ririglaifiš: “AŠ friitriaukMu ryšius 
su Ęiitlęrius jeigu* Anglija netrukdys* Italijai Vidurže
mio jutoįjė iri Jspati'įjbj^ fiet kol Anglija bū'š rtesutolba- 
ma, tai aš busiu priverstas kooperuoti su Sedynų.”

Londonas pabūgo’ ir nusileido* itUssoliniui. Anglijos 
valdžia prieš keletą savaičių padarė: sutartį su italais, 
kad šios dvi valstybės dėl Viduržemio dalykų, nęsipyks. 
šita sutartim Anglija (favė1 tylų pritMtaą begėdiškam 
italų kišimusi į Ispanijos karą,- ^nors tai buvo atviras 
tarptautinės sutarties laužymas. a

Bot pastaruoju laito opozicija Anglijoje ir francu- 
zų protestai privedę prie to, kad tarptautinė nesikišimo 
komisija turėjo įsteigti Ispanijos siemį k6Wtrbfe taip 
kad Mussolini jaw nebegali Atvirai siųsti pagelbą gene
rolui Franco. Italijos “diuče” nepatenkintąs. Ir štai ji
sai dabar pasisaukė sėVo taYną, Austrijos premjerą 
šušniggą, į Veneciją^ ir įsakė ja^« priimti įį. kompaniją 
Hitlerio žmones.

j BriboĮiiytiri

įfašistištiiems g'enerolalris, (į^ari1' 
’pohiams ihoha'fctiista'm'š ta’ Alfe' 
itikalams nėbUV^ kitokios išei- 
ptari? kaip tik griebti' ginklą, 
Itori jiiri <‘riWč'jri fe 
iiririritato iritefnaci’onalb

Bėiškia — tori’ riėriri toikščib?

Irioto sri&itori^
‘ štoltoįį A#

įfe totitoriv fe fe^Ahįjbjri ptas 
įsuwmri iri tota ii&bką! toto 
to;> tol’ sritoirii!Ari; priariidėj^V'

Itaferi ri^ viW W

pažangių liberalų — pariašią į!
Boosevėltą. " Pasako

ti-, toto tok . fe 
munistų intertiačionalas, yra 
tiesiog žiopla,-

Bet “Ameriitof’ jSį^m- 
ti publiką, kad sočialistai, riėm- 
dami kartu’ su komUriistais Įs- 
panijos to^je to

čiomą demokratą žmogus

Tai • diabar mok 
j<,<'A’ri>’ėti^ą’,':; totuVOŠ llfife-:

demokratai 
tavą, padarydami, _ pasirašyda
mi' seime patvirtindami ch*«d-

$$ i^ to: w bblfew

irtroširfųs f ftsftftft:»& |įo iHp
taritotoririv yW Lfetriririr w

Su-
sigtari’dė” 4^- įtriiri šrisjg’ąudė, 
toto v to^ įj tataO 
tofe’ šbrifėiri
^nąlririt ^įče'firias, 6* ši'eirief 
riiriršMto Ėgdroytoy,’ tai Ltatrik 
V6ri vril^iri1 ne tiįfe jį Iribąl sve- 
tiritof titiirna, ta’

Šri *‘TrifWriariibtidibfz rišri^ 
" .■ "' t

Ėet “Amėtiką1” ribšato, tod* 
toks drari^a^iriiąri7 Šri. Mąriferi 
tai “Lietuvos ptod€taitaW,«

Tokių* būdų yria Višrii riėlbgiš-: 
kri ir socialistams ųritolšioti 
“dteribtoafįjtaš ^rdąyiįrią” 4^ 

i, krita tari sri^Wri> šri' koiririį

Vadinariiy SįūBbtaĮiT jau ne tik'
nuo Hitlerio; bet stumia ją Hitleriui į glėbį!’ Aiškūs kad 
Mussolinio yW yėl nugąsdinti anglus, kaa jie 
“neskriaustų” jB ^O^*gen. Franco, Ispanijoj.

šitaip šantažta kėliūl fašistiški diktatoriai stiprina 
savo pozicijas.

Demokratinių šali^ tol^žios Seniai butų galėjusios 
padaryti galą šitai fašta$iįį į>plitikai, jeigu jos butų susi
tarusios ir i jų ręiį^ąj^jta^. atsakiusios grfežtū' “Ne”. 
Bet nelai^ yi^ Anglijos VritafeiĮa
šiandie yFą*’ ri/tža^arėtoų Jį$ simpatizuoja fa
šistams ir dažnai ji^fe ri^^feitfžia be jokio reikalo.

Kądątagi “Amėfika” if kiti, (Spėci‘a!us “Naujienų” kOTešp. Pietų Amerikoje? 
klerikalų organai plačia burnai „ ........

W M Gal ^fekaiii-^etitd ir Mokos TfSVę k6Wfi>
pro salj: bąfi: pažvelgti j ją pa- [w &iĮįg$&yj* žo-’ 'tAi Žt)-Xil-86' atBitrttg t4 Afei
čių demokratiškumu. <m?* Ėėt gffl!iW nurmiiftMi SkAT- 'vij ®fok6s Aofeyftfos sfcfe'*, k

Dar med nė kartą nesame ta j airi tikf# tįėšripri-
gi^dėjb; kad “Ajmėfika’”,- “I)af-hakbma: 9$ Pietų Afriėfikbš lie-' 

’biriinkriš” arba “Dfauga's” bu^ų'ttfvfų visurimėričri tarLųsavyjb ta’ 
■tofikaV^ popiežių. O' ari popie- pačių išeivių sirkdftbse' drgani1- 1 
ižjaus Valstybėje Vatikane yra zacijose labai gražiai sugyveni.? 
Įbrint J^Wliri dbfnokfritiįjoš? fVėlnWąl Icėlta" tik fcefetas kai- 
x fėiidi demokratijos yra drigi ’lįaįnaJiriių, įtfrhi’od tvirkiria'' 
mažiau, negu Maskvos Kreiri- 'Draugija' įjžsierifų1 Lietrivi&ris’ 
įliųje. -Reriiti; bėfėikįiliriį^i' gĮų^d’arii’a!

Toliaus. Popiežius rėmė Mus- p e*^j. ^iėtuVoį žibbnių litus 
'šbtinib bfe'šik^ką žygį ®ioLijo- nW°Vfškam‘ Veikimui ’ prirerii"-- 
ję. Jisai laiminę Mussolinio ar-,

toriok ėjo užkariąutj į Chicagiške “Sandara^’ mato- 
i etiopų Žemę^ ir jft riųUčijrii (pą? [mąj1, nepažindama Pietų Ame- 
jš^’Mrii'ai'); š'vetjriių valstybių; -tikos- lietuvių kolonijų veikimo; 
i sostinėse gynė kiek įmanydami Į nežinodama, kokiais pretekstais 
Mussolinj, iųbrifėt Tautų Są- IdTjLR lėšos Pietų Amerikon 
junga vykinę prieš jį “sankĮci- Įįsiunčiamos ir kairi svmaudoja- 
jas”. įmos, automatiškai: pasako, bbk

Ar šitokią popiežiaus politikai!verda pilietinis: karas Pietų A- 
TuVo' d’embkfritiška? Lmetikos lietuviuose,* ypatingai
1 imkifrie ffėŽą įrivyzdį, kuris Argentinoj ė. “Sandrirą” nura- 
'l’iečia’ ąrtiiri’ą' Aihėfikos lietu- pino “Argentinoj Lietuvių 
(Via-riiri rėTką'ių. Štai ŠčrąritonO i Balsas” 7-L-37 editoriale tikri 
lietuvi^ totaliųnutars klausim u* patėikšdamari?

MifeūsOoi- 20^xi-3ė taipita
;Če®. liepe tarti kimi- LįVo. įoreSport'diėnto iš Arįfėn-
tfui WA0ti į. §cWt*|.^og straipšrtf tokiu antgaliu: 
rią ir nep^Syu i>ąrapijpųų' pfo-1 * * ' '
testų. Su pbličijos pagėlba ktm’ 
jnigas' įsilaužė į kleboniją ir 
išėiminihkaUija arijoje,* rie- 
ĮŽi'Urtatf to, kad* du ar trys triks- 
Įtaričiai' parapijbnų jo’ Visai ne- 
ino?i. r ■ y < f;
į Ar tai yra demokratiška? 
nomay kad ne. O betgi “Airieti- 
jtor tam’e pačiame nUhieryjė, 
: kuriame ji išrėžė pamokslą apie 
“demokratijos pardavikus”, pil
nai-, užgiriu’ despotišką Scranto- 
no diecezijos vyskupo elgesį ir 
smerkia parapijonus. Sako: • 

“Buvę /nemalonus įvykiai 
/‘" daug bakėnkė lietuvių yar-. 

toli. Labai gaila, jog netruko 
z jV,®ių kurstytojų, kuriems 

. frib^jd' rib katalikybės ir ne 
taėtovybčs: reitoiai.” 
feiškia' — .tįtaW airio vysku- 

bė* litais Šri pagelba po- 
taėij’oš ririgalrijb’ priVripijonus ir 
ųžtotiS jlbriiri klbbbWą!,t kurio jie 
rieridri. 

į TofeW budri pasirodo, kad ir 
ifebtij^ė ta p^rilltitoje katalikų 
Įba^byčibri Vytiriurijybė, praside- 
idąriT pbpirižiriril’ ta baigiant pa- 

ktabbriąlri, arif kiekvieno 
žirikšriio tjfėriibia’ dbiriokratybę. 

TaOri a^ri’ri’kybės kartais 
ta todiguri stoti už 

drifribtoatijiąv Arito?* ^btotijoje 
totakų 

ėeitato dwW r ė’šbrib- 
tafori įritė^ta.- toto* 
liftų- to^tiją' ^iąridfe toW# 

faritatastori 
litaritofe* stojta ųri- 

Idįiribtori^ijto’ ’Šlf ta šbritaritoi’ 
riėritširiato točto Šri jW VritotĖ- 

sbčta^eriiofcatoę dhW tes- 
dUyri riiiriištetita ^tatiriri totild sri 
čeritrO' ątštovata';; ta ėįtojta 
dabar’ vąjrižto šriritabto^ ta tori- 
i>ato spetaitatai^ ta' toWikųv 

Bet riėW toWtoaWb8; 
p^rdaviiririri soųtotato. btoėjri; 
ričžiUririt- <to,* lląd klrititote riė- 
fą nėllirijl ririėšifdrisriį’ dtodkfri- 
tijbą d^arigaj1 riž* toiririritatris. 
Toto y$$ ^yveniriias. žmones 
kaftaiš bririri ritiVersti dėtis net 
ta Šri’ saVri priešais, kai reikia 
^įh'tis nuo kitų, aršesnių prie
šų.

(nutarfa Sutverti visų ofgAhlj 
'cfjų' cOfitrą. Nedai y vavo4ik L 
tąvos iždo lėšomis Šl&iko 
“betuvių1 namai” ŠO Ėi 
SziftjOjO.”' T)el to “L. A.- Ė??' i 
šd': 4Kaip vėliau’ teko’ pati 

‘“IfėL fiam'ai” šiam berieta 
darbui nepritoiri.” Atrodo, k 
■įol bus beieikaimgAi siūrič 
'rifoS fešbs, tOl’ nebus tva'fl 
BfdzilTj'Oj'e, kaip- if Argeritii 
Tė.

Iš pasišventimo dirbančios < 
‘gani'začij'Og turėtų’ ir čia ;

i Gražias1 Brazilijos belu’1 
i vienybės1 pastangas1 sveikina 
,ir lįnkime nugalėt tuos, ku 
; “patriotizmą” litų porči'jor 
^ieruoja.
Ilr tJrdgVajujė vienybės drit 

dfrimiftaL befėikalingai „ttl 
siunčiamos 1’ėŠOs iš Liėtuv 
kurią tik mažas nuošimtis r 

» tykiomis atitenka.

Šia tema Urugvajaus lietu 
(žurnalistas Lietuviškas Er< 
įkas (J. Lazdauskas); “A. L. 
rašo porą straipsnių — Ki 
už lietuvių vienybę ir gerovę 
kuriuose tarp kita sakoma:

į Anksčiau buvo manoma, 1 
(nugalėjus iš Lietuvos siunč 
imomis lėšomis išlaikomus < 
ikaduonius, jų skleidžiamas 
i brigas, pritai kius kuoplačiau 
iprasme lietuvių kolonizaciją 
Įmes ūkiuose, guorganiza 
(gausias lietuvių mases dideli 
(kūrybiniam darbui ir lai 
;Pietų Amerikos lietuvių tai 
«įkurti vienybę, — šitame m 
aukščiausią tikslą ištisa eile 
riaušių darbininkiškos Pietų 
merikos lietuvių visuomenės 
ispaudos veikėjų. Tiktai jie 
.sai nesuprato ’to, kad nUgalė 
.vienus parazitus — atsiras 
.ti, ir vėl gaudys litus, kraus 
mitalų Lietuvoje pasilikusių £ 
■mėgių skriaudai ir čia gyveri 
čių brolių pėfsekiojiiriui.

1 Fas betilto šiandien iš vi 
!tos kovos ir kalbų? Kur 1 
•lietuvių vienybė"? Kur toji r 
‘sų išeivių kolonizacija, apie 
•rią taip žavėtinai rasė da‘ug< 
•dferiiokratiškų Lietų Ariiėril 
■lietuvių spaudoš darbiniu 
U'fiė lt ari oš grifctų laisvai £ 
'Vėntk‘ ir dtabti' tūkstančiai 
tuvių išeivių ? Kur šiandien d 
'tietuvių gefOVė, kufią sa'vo j. 
nystėk dtaribriris sukurti žad 
Lietuvos VaTštybineš lesąs si 

’jttfeieji “švyturys” ta “P. A.
i iii Oš, o daba? tomis pači'on 
Įfešomta leidžiamas ir anų d v 
‘jų orgarių’ gėdomis einantis “ 
'Vien”? Kaip' vytista DULR 1 
riamų frazių' rėmuose P. A 
'ribtūVių‘ kova su išnaudojimu X>Z V*V*V»V* A A A XZ A1 Vi A AA

'pilietinis karas” su jo “karžy- Įštordri?

PIKNIKAS
■*— *» '■<■

GteGtTžfiS 2$ DIENĄ

PAEUMET GROVE

į‘'Afgentinos Lietuvių Tarpe Lie
psnoja Piliėtiiriis Karas? jariie 

1 faŠoma Vieri apiri faųfhifrikų 
1 tarptisriveš kovas ir pąžyiniriia 
’toš* kėVės žala", daroma visai 
jkotanijai’. Ra^iUsiš, mdtomai, y- 

•;ra* i*š naujųjų tautininkų, neš 
Įapįė* šėtiuoSiriš tautininkus ša- 

; ‘‘itogrilfari' prisifodė, kad sto
vinti priešakyje Argentinos lie
tuvių tautininkų yra paprasti 
aferistai, kuriems išeivių gefo- 
vė visai nerupi.”

O visgi visą metų eilę tie, jų’ 
pačių žodžiais tariant, aferistai 
rijo Lietuvos valstybės iždo lė
šas! Jie buvo “personas gra
fas.” Už jų šunybių kėlimus Ai
kštėn ne vienas doras žmogus 
buvo jų vienminčių smerkia
mas.

Dabar prie lovio žyvinasi “re
formuoti” tautininkai. Bet ar 
įlgam ?

Įdomiausia, kad tūli šliaužib- 
tojai savo “nusistatymus” sė
davo iš litinių porcijų. Gauna 
pinigų — rašo jo Ekselencija, 
negauna — keikia. Dabar ma
giškas raides “J. E.” vartoja" 
naujieji tautininkai...

Bet mes tuirme pasakyti, kad 
“pilietinis karas,” vedamas už 
litų teriojimą, toli gražu nėra 
Argentinos lietuvių visuomenės 
“pilietinis karas,” o vien šliau- 
,žiotojų “karas.” Visa rimtoji 
Argentinos lietuvių visuomenė, 
ėrganizacijos ir nepriklausomb- 
ji, pačių Argentinos lietuvių su
kurta ir pačių lietuvių išlaiko
ma spauda juom tik piktinasi1.

Juo greičiau bus sustabdytas 
toreikalingas z lėšų siuntimas, 
tori greičiau pranyks menamasai 

4/"14" 4 4 « lnr»‘v«r* n rvek 4 ^Lnv.Xir

J
ta Brazilijoje tik lėšų dorotojhi )c 

“pilietinį karą’’ kelia.
i Apie Brazilijos lietuvių pa
stangas visuomeninio darbo sri
tyje “A. L. Balso” editoriale iš 
14-1-37 rašoma:

“Iš Brazilijos gauname tris 
lietuviškus savaitraščius (“Lie
tuvių Aidą Brazilijoje,” “Lietu
vį” ir “šviesą”) ir mėnesinį žur
nalą “Rytą? Visi Brazilijos Ke
ltuvių laikraščiai pastabi giedrė- 
’jfeftičią Brazilijos lietiivių visuo
meninio veikimo padangę. NorS 
gražus užsimojimai dar nereali
zuoti, vienok jau pradėtos ro
dyt solidaraus darbo pastangos.

“L. A. B.” iš 26-XIt-36 prane
ša, kad 7 organizacijos, būtent:

D-ja Grūdas, B. L. Aero Klu
bas, L. M. M. Ryto s-ga, kata
likų bendruomenė, Rio Vilnies 
sąjunga, Vilties s-ga, Vilią Bel- 

1 los choro organizacijos ir Bom ’

(Bus daugiau)
; •:.j.7r~.' r

■P-tė Hėfen Mažeika i 
: vykstą į Cafiforniją 
į Atostogų

Bridgeport. — šiandien b 
28 d. p-lė Helen Mažeika', 30 

(So. Union Avė. išvyksta ate 
Togauti į Čalifornijos kure 
fus, kur tifcisi pamatyti daug 
bę liauju stylių plaukų gr 

* • Z10. 
1 
i

P-lė Mažeika’ yra bizrtib* V 
dėja Crown Beality Sltc 

(plaukų grožio salone. CrOV 
Beaiity ShOp^ fandasi antrai 
.3144 So. Halsted! Sf. Skelbinu 
telpa “Naujienose” antfadi’ 
liais, ketvirtadieniais ir peni 
Padieniais. Už poros savai# 
p-le Mažeika gryš* gerai pasi 
sejusi ir parsivež daugybį vi 
liausio. stiliaus grožio kulti 
ros dalykų. — VBv
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• “Ke“l 
Aii'tūs J 

gerus rastu'š. O‘ bedieviško 
laikraščio fai ne į raiikas hė- 
ima.' ;

į ’ ’ f <*"C, ' |
I Bružikas’ ^ašVentino vande
nį, pavadino jį šv. Ignac# Van
deniu ir sako, kad tas vandūo 
esąs: taip pamačlyvas ir tiėk 
madingas,; kad. išgydo visokias 
iligas, ir s net tą baisiąją ligą, 
kuri vadinasi vėžių;
norint gauti to pamačlyvo šy. 
Ignaco vandens; reikėjo duoti 
ant apięrės.

Jųsų Magdė.apsirūpino ir šū 'talV, č'i^'fjitaą’, gėbėjftaą; pė¥- 
paįūą'čiyyu yįh^ėhfa’, k$d, kar-’ dfebinėji’ta’ą’ ŽOlyAėliį, sojinių 
fais susirgus, herėiketų šauk- žolės, gėlių ir tt.
tis dakt$rb’ j^ėlbbs ir eiti į

*
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Draugijų - Kliu 
Vargai

Be leidimų negali pardavinėti svaigina 
mųjų gėrimų

gegužės vi-Su pirma diena 
si kliūbai, kurie 
svaiginančius gėrimus, 
i , . ............. ..
mų gėrimams pardavinėk 
Leidimus išduoda valstijės 
Likeriu Kontroliavimo Depar- 
tamtentas. Su leidimų atnaiujį- 
nįnfu arba naujo leidimo ga
vimu susidaro nemažai viso
kių kliūčių.

Laike prohibicijos buvo pri- 
vifeę visokių raketą ir taip vė
dinamų, “vieno žmogaus kliū- 
bų”, kurie veikė prisidengę 
visokių draugijų vardais.

Valstijos Likerių Kontrolia
vimo Taryba yra pasimojūs 
išnaikinti1 yisuš tūos prohibi- 
cijos palikimas — vieno žmo
gaus kliubus. Todėl, išduoda
ma bau jūs leidimus Taryba 
stropiai prižiūri, kad’ tokie 
k Ii ubh! negautų leidimo.

Prfseipa nemažai nukentėti 
ir tieinš’ klubams, kurie vėi- „ . ,
kia tega'MŠltai. Rėikia Refeiti prisliaitytas prfe didžftjjų iniė- 
per yiįoki'ūš tyrihėjimū^, pri 
silaikyti višokią formališkū- 
mų ir paū'ašfai.

Kiek teko 
burgAb yfei 
] 

savo l’eid^’iūūlšv 
turėjo šiek tiek kliūčių. O vie- 
ūo* žmogaUs (one man) kniu
bai pas lietuvius jau; rodos; 
yra išnykę, 

klhibų priežiūra,, 
/iii) «- ;.'a< /liv L i > : t. >' iUii...„•kas yra rame- 

išfa'fymūs, 
kliubai, kurie 
svaiginančius gėrimus, J t 
tam1, tikras privilegijas. Gali- leidėjai yra priversti .Skaityti^ 
m a pardavinėti svai'gin'ančius su' draugijų kliubais.
gėrimus nedėldieniais; o res- —5. BakariaĄ,

taranuose ir šaitanuose yra’ 
pardavinėja uždrausta nedėldieniais $ar- 

___ t________ o , turi ;davinėti. Kliubai gali pardayi- 
tūrėti* atnaujinimą savo leidi- nėti svaiginančius gėrimus saK 

‘ “J* vo įlafiams per 24 valandas; 
o restoranai tegali parduoti 
nuo 7 vai. iš ryto iki /Ž vai. 
nakties, šeštadieniais tik iki 
1Ž vai., nakties. I

Svarbiausia privilegija yra, 
!kad legališkas draugijos kliu- 
bas už leidimą metams turi 
mokėti valstijai tiesioginių: 
mokesčių $50, nors su viso
mis lėšomis,' kurios rišasi šū 
leidimu, susidaro apie $1001 
Restoranams, darantiems biz
nį Pittsburghe, leidimas lė- 
šuoja $700 metams. Pittsbūr-’ 
gho priemiesčiuose l’ėšu'oj'a 
arti $400.

' Restorananiš likeri^ leidi
nių kainos yra ntistatamos pa
gal miestų gyventojų skaitliu 
Jei didesnis mieste, leidimai 
brangesni. Pi’ttsbiifgbas yra

PuJriuūnAiA PHia fea$ tiklaUvVallUjl) llllb" leiyį”, “Naujienas” ir

burgh Miestui Pla- 
netarą (Flaneta- 

rta)
Buhl fondas paskyrė $750,000'

i PITTSBURGH,, Pa. — Ba^ 
landžio 21 d. Pittsburgho Mie
sto Majoras C. D. Scully ofi
cialiai’ priėmė dovaną Pittsbur
gho' miestui, sumoje $750,000 
iš Buhl Fundation, pastatymui 
Pittsburghe Planetaro.

Kafp kas gal paklausti kas 
'yra tūš PU’neftdraš (Plahetą- 
rium’)4 As- įa$Š ir getai neži
nau, nešu' liiėkad'a jo matęs. 
,Bet sakomfa, kad tai busiąs 
■toks teatras; kuriam aktoriais' 
būsią d&ūg'AUS žvaigždes ir pla- 
lietds. (Mat jaU' publikai pra

; Legališkų d^Ūg^ų! kiliubų 
privilegijomis noH naudotis 
įvisokios rūšies faketieriai, 
’Kešfora'hlį savininkų organi- 
izacij’os dafb’ šp’Aūdimą į va’ls- 
jiijos valWi% lietik kad butų 
įlaiktaafhi . “vieno' žmogiuis 
^kliubai’*,* bet kad* butų siauri
namos teisės ir iegaliŠkų 
draugijų kliubų..

Kaip girdėti, /tai valstijoj ' 
daly- Legislaturoje yra. įpeštas jsta’- 

y pagal valstijos tymo, .projektasįj 1(sušiawrin# 
legališki draugijų kliubų privilegijasi Bet a? tas 

pardavinėja Į įstatymas praeis ar ne, tai dat 
tuiji yra klausimas, ntes įštatyūuį .. _ _ _i A '

girdėti', tai Pitts- 
Betuviški ^IrūBai', 

be (Ėdėlto va'rg'o, afūaujin'O 
> nors hėfcūrie

&•’ i*?X *5-.sAr jm ĮjT; V;jįrrfįf l ,

t fju. . ■■

Žinomlaf
PaVa^ū^tai1 atėjus, 

(parąnkiausis laikas imtis puo 
šti ir ^ra'žitai api'ė nartais. 
MtatNj'e tafta' pltaštaią žaiu- 
my litassėdta'itaą medelių; 
perkėlimą parankesnei! viė-

j! Namų Kilimo Prie-

Kongreso Rankiotas
t . ■■  —" 'i",

Brighton Barkiečiai neatsi
liks nuo kitų kolonijų. Čia 
randasi trys geri veiklus ko
miteto nariai — J. Kondroška, 
R. šniūras ir M. Mekšriėnė. z

■

Žagariečiai
• ' > z? . _ "g.

• R. Šniukįas sako, kad žaga* 
riečia! febai mėgsta valgytu 
ir, žinoma, biskį, pagirkšnoti;

Kltamet; tiėk daug kalbama Todėl, esąs tikras, kad žaga? 
aMe kylančias nuomas ii* ko- ri^čiai sudaryS) jei nedidžiau« 

Irti' Ana i Avį ptiėš tai’, pasidairykime
i ... - f i- z s .. . j 7 •įsi stalą, tai bent liūksmiausp 

Žagariečiai irgi didžiuojasi 
turėdami Sofie Ambrozaitę už 

ir rumif departamentai; su pb- savo kliubo sekretorę. P-16 
pplbn fpdpfnt'ps valdžios W. Ambrozaitė laimėjo pirmą 

vietą Naujienų gražuolių kOn- 
teste, kuris buvo surengtas 
išrinkti lietuvaitę automobilių 
parodos pažibai. 1 j ■'

i Keistučio Kliudąs.
J. Kondroška, p ir m minkąs 

KeistūČiū Kliubo sako, kad 
'vargiai kiti kliubai galės pta- 
Tfenkti kJeistūtiečtas bankieto /
dalyVaVime, nės pusė jų atsi
lankys į bankietą. Vietos ki
tiems jau nebus. Mes gražiai 
paprašėme, kad J. Kondroška 
atsivestų parinktinus savo na
rtas, kad liktų vietos ir mums. 

—Kregžde.

North Sides “Bijūnė
lis” Rengiasi Vaidin
ti “Lėlią Krautuvę” , .  .
Musų jaunuolių choras “Bi- 

IjuUėlis” su visu atsidėjimu 
darbuojasi ir rengiasi prie 
savo phvasarinio iškilmingo 
“sezono užbaigimo” parengi
mo'— perstatymo gražios ope
retės “Lėlių Krautuvė”.

Mokytoja p-lė Onutė Skeve- 
riutė triūsia ir lavina vaikus 
ištisas valandas, kad tik pui
kiau suderint kaip dainavi
mą, taip ir vaidinimą. Kadan
gi vaidinimas yra papuoštas 
šokiais, tai mokytojai prigelb- 
sli pasižymėjus V. Beliajaus 
mokyklos šokėja p-lė Venus 
Tuinosaitė, mokindama jau
nuolius įvairius šokius, kurie 
įeina vaidinimam

Perstatymas šio gražaus vei- 
kaliuko jvyks gegužės 8 die
ną, šeštadienio vakare, J. Gri
gaičio svetainėje, 3804 West 
Armitage avenue.

, Reikia tikėtis, kad northsi- 
diečiai skaitlingai atsilankys į 
minimą parengimą pasigerėti 
jaunuolių pastangomis, vėr 
liau pasišokti ir kaimynus su
sitikti, titanu ir “Bijūnėliui”’ 
suteikiant ūpo ir paramos.

—Tarnas.

kas dedas!’ šiuo laikū’.
i Chicagoš miesto sveikatos 

gelba fedetalės valdžios W. 
P. A. be atbii'dūs' gči’ūūha ir 
ina'ikin'a iniest'e n^niūsį kurie 
pasirodo pavojingais gyveni
mui ir nėaįyšii'ū'ūkaYityš taisy
ti. Pe^ pas’kūtihins kėlius 
niėt’ūs jaū nUgėioVė ją tūk
stančius, ir ant toliau tą dat- 
bą varys. Tuomi pat feikota’r- 
piu beveik jokių gyvenimo 
namų nebuvo statoma apart 
valdžios projektų.

' BU’d'avojimė ined'žia^oms 
kasdieną keliant kainas ir 
būidavojitao amatų darbinin
kams reikalaujant vis aukš
tesnių algų, apie būdavo j imą 

pagyvenimui 
kontraktafiai atsisako ir sva
joti iki dįr žymiai nepakils 
hiičtaoš aukščiau. Tat, palie
ka tik bUdavojinias viėnšei- 

‘ j Į namų i 
bdsireiškim įtaMavitajuil kas miesto naihų 

Kita gražešblš' ir įvairesnis'bus' au^ sumažins,
papita’štate ūž kifą kaitaynų ,.ę Jana
itūo' saViūtakui taiks' daugiau jl^ 
malonumo, pasitėhfeitanta ir 
net pasididžiavimo).
A Ne visiems sekasi žalumy- 
taiytauklėflbta darbe. Kaip kam 
tttarr/dro,dttug ■ triušo pridėjus, 
o yistięk -neaugą ir gana, ypač 
kalbant apie žolinėlius. Čia 
|reikia ieškoti priežasties to- 

atvėršti 'į dvia'ši^ šv. tų mu^ųrpįvyzdžiu, žmogus iškasinėja 
išpurena žemę kieme, uždeda 
ganėtinai tręšOši užsėja ge- 
<ros rųšies sūklą ir kuomet su- 
;žalta6ja, pasirėdė Viename 
jkampč auga takia žėlė, kokią 
įsėj o,; kitame kampe auga tik 
piktžolės, viduryje visai reta 

(ąrba tuščia, o. dar kitame 
kampe sudygsta usnės, pie
nės ar dar kitokia negeistina* 

į žole. Na 
kas čia ątsiti’ko. kaĮtinama‘ 
^zęmė, sėkla, 
•B'ėt tankiausiai kaltė gludi 
kū'ip‘ tik kitur'.

■ ^irtai’auŠihi reikia pjisimin- 
Ti; kad- Visėkiaį: augalijai rei
kalinga sautaš šVi'ėša, be jos 

’piČkb' beū^aUginš!’. ’i’atp' jau: 
’rei’kalta’ga dfėghi'ė 
J'ri višuėmet turėti1 pakanka- i 
’iū'ė’r dčegnuta’ū,* būt ne per ' 
'dadg.- Pašitaiktaš romai- kur; 
IpečdŪ’ūg Vaitauto užsilaiko ten 
ižeiūė surūgsta fr sūhaikina 
įsčkfeS'. f tokiai vietas reikia 
'pabarstyti vėplios, kad; pa- ‘ 
naikintų rūgštį iš žemės. Tuo- 
anet- žolė augs. Taip- pat, jei 
[žemė y?a’ su slynū’ ir pėrdaūg 
Jįidžtašta, tas sustabdo' augi- 
Įmą. Ten reikia įmaišyti smė
lio arba smulkaus žvyrė, kad 
įriėpfil’čid'ūš sūdžiūvimol Svar- 
jMąusiai bė gėrė' gryno* jūėdže- 
įtallo liegaliina’ tikėtis gero ža- 
įlūmyiią augimo. Visuotaet ap- 
Įltak 'esamus' medžius reikia 
užtektinai nt'ta a’pač’bš apge- 
nėti; kad' nėūžstotų saulės 
šviesos. .

» Maždaug- tą patį* galima’' pa'- 
sakyti iir apie ih’ėdŽiuš ir gė
les, jik tiem fčikia! višlioiii'et 
prižinretiV kad apie pašaknes J 
;iĮefeikt! įsigyveni žolėms. Žė- ! 
■liiiū tūri1 būti i^pii'rčhta if n’if- j 
jVū^ėta.
JI / t •

Kū's dirba ir tyrinėja į trum- • » • t » « • • • •. . . .♦
kak kėnksminga*. Pa
yra geriausias mo- 

—W. V- M-kus.

žolės, gėlių ir tt.

iie-onine ' : ' VisU didžiųoįamčs inątydA-
’ ' įpi grąžiau tvarkingai ir na-

Vieną vakarą misijonieriūs ihą su1 skonių pūįiūošt^, ^A- 
iBl’ūžfkbs’ liepW susirinkti f- baž- AvAybaM Kjokš* narnas? nėbūt’iį* 
nyČią tik viėhbm's fhbferims ir .senas ar naujas, didelis ąrmą- 
merginoms.: . Ir 7 jis mums vię- mažas —žalumynai kiekvie- 

d’ėda niisib&Sti kfūtatau baveik-i,toSs m<>t6rite sa1t5 prideda }f>aWį gyvtf-
.. J z. l Kad barė, tai bari?, «d ftėš- .............................................

moterys permažai vaikų gim- 
•dohA ir auginam; Sakė/ kad pa* 

pastatytas' t5va mės
smertelnai gnesijam jei ne* 
gimdom ir neauklėjam vaikui.

i Tu’ švįėte mano/ kaip' 
galim, gimdyti ir auklėti’ 
kus, kad mėš davatkėlės, 
kur negalini gaūti’ vyrų.

i Kol jaunos buvom,' tai 
mus tupinūjp; poniai ir kunigai’ 
$r mums ų'es'akydavo/ kad reb 
kia- gimdyti ir auklėti vaikūs. 
O dabar kaip pasenom, tai ne
bežiūri į mus’ nė kunigai, ūė' 
ponai.' ; i?.

Tasai mišijūni^riūs- sakė, 
kad' naUiuošė laikyti bedieviš
kus laikraščiui ir yra' sūi'ėriel- 
nas griekaš. Todėl aš iš savo 
namą išftiėčia'ū :visus tuos be* 
dieviškiVš angliškus laikraščius, 
6 r ■‘keleiVį’^^ pasidėjau^ paeipį 
pavožniausidj’yiėtoj. . » > 1 
’ kitąsyk Jus^ Magde parą* 
šys dabgiLatįv apie ’ !Bru'žiko iūi-; 
sijas ir ar daug jam pasisekė

šhį’ žvaigždės)', či publika sii 
Sėdus1, ži'u'rės kaip dah’gaus bū 
nai Vaidfea. Tėsai teatras — 
^laUe^araš’ bū's 
Nū^b ^id’ės dalyje, kur fan- 

!d'asi' senbj’i1 Či*ty Hali. PitStsblit- 
^hb pl&LČtafas būš tik 5-tas 
šioj'ė šalyje.

Mašinos projektas yra pa
vestas1 stafytli! Vokiečių kompa
nijai “’Zeiss”. Planetarą globOr 
janti įstaigą oficialiai vadin
sis: Birbi Pianefariui’n and Inu 
stitute of Popular Sciehce, at
minčiai mirusio' Henry Buhl 
Jr., departamejitinės krautuvės 
^savininko.

Įstaiga turės svetainę, su 4^0 
įtaikė.: I’fenėtafaš ta^koinas be 
vien mokslininkams. Ir papraš- 
Tferns4 žmbnėm’š' jfš bus4 suprkn- 
j tarnas i? įdomūs. ?

SfątybjĮs dalbas busiąs pra-
W 4rūk- 

Sįi'ąs apie metus laiko, iki vis
kas bus įrengta galutinai.

£ b

S. Bakanas.

fnėš 
vai- 
niek

apiei

mažas —zalumvnai kiekvie

mą, p'afčaūkimą’ ir grėžf. Ėet? 
kad gavus iš namo tą gi’ožį, 
^reikąlinga pridėti planavimo 
(ir dąrįio'. Dabar; pašalui iš 
žemės: išėjus, kaip tik yra 
.pafėgūs laikas to darbo im- 
itis.
' Jau1 nė kdrtą’ t!ek6: nkTnėti, 
kad’ pagal ūanYo ir jo aklinku- 
imoš’ iŠVd’i&d!ą’ sfū’ėū'džiainė ir 
Įa^iė jo š&yWnką arba- žiūo- 
ūėšį jam’ė gyvėnailčius, j'ųjų 
kulturingūnią; skonį,- dafbš- 
Tūnią. DarbŪŠ panašiain puo
šimui yra šūvoš rųšites sportas 

. bandymai patirti šavo suitia- 
į-inuinuš’ if gabiliūns,1 kurie tik 

bėg'Wti laikui

iJėzW BruziM Mi- 
Visokios Naujienos Į dfeviį j Dvasią Sv.

SLA. Vičė-prezidėntas PV pusmetini suvažiavimą ge- Smertelni griekai už skaitymą
—-m m- v -■ • v 1 OO /I Q iivnrM avi m o c« i.’itttIz e L. •.¥-!<. .. _ v _  i_J.. K. Mazukna išvyko 

į Chicago.,
N. S’. PITTSBURGH', Pa. — 

Balandžio 21 d. SLA. vice-pre- 
zidentas J. K. Mažukna išvyko 
į Chič'agą svarbiais SĖA. rei
kalais. Neteko patirti ar visi 
Piidbtaosios Tafybos nariai buš 
Chicagoj ar tik dhlis.

Kiek yra žinoma, tai Chica 
goję įvykstantis :_________ _
Tarybos x behdraš posėdis su 
Finansų1 komisijos nariais 
svarstys SVarbiŪs čfgaiiižaci- 
jūs fibanšiiiiufe rėikalūs;

1North Šidės bėdfėyių.
— Magde.

namų užmiestyje 

stokos nedaug sumažins.
i 

įf prieinama išvadoj, kad 
SUbalaiišaviniaš stokuo j ančių 
būtų ir "kilimas nuomų bus 
galimai tik tuomet kaip Ėiis: 
■nupiginti ( taksai, sumažinti 
nuoširpčiąi už namų paskoĮas, 
atpiginti ibudavojiųio materi- 
jolai ir darbo kaštai, o to grei- 
tai n'esul^ūksime.

Šiuomi ‘ tarpu butų kainos ir 
namų kainos turės kil|i ir nė
ra greitas priemonės jųjų su
stabdymui, nors ir taip dar 
kaip kam nepatiktų.

KaB išgali, dabar pelningą 
pirkti nainus, kad užtikrinti 
sau gyvenimui namą arba no
rint vėliaU parduoti gąuti pel
ną. Praėjusią savaitę Chicago- 
je parduoti 1,342 nuosavybės 
už- $2,549^750.

f •—W. V.M-kus.
-------------- 1--------------

Paskaita Apie Kelio- 
ne po Lietuvą

Kdktt Biiį. < &• fajtčliell

i •ĄISTTsb'UR'GH, Ta'. -m Gegu- 
B 7 i, fr & G; Sfitchell, 
Mokslo Katedros rųmuošė, 
skaitys paskaitą apie savo ke
lionę po Liėtdvą.

Paskaita prasidės1 8‘ vali va
kare. Salė, kūripj; $. MitchplT 
kalbės'? randasi i3Vta' aukšte 
“Mėkslbįtaedfbš” Čathed- 
ral- of Lėtanihg. ĮėjiiūŪfe nuo 
5tlr avenuė.

Liet. Kambario Fondo selir.
« J.‘ Baltrušaitis.

■

gūžės 23 d. Suvažiavimas įvyks > bedievišką laikraščių; pa- 
Butler St. apylinkėje. Vietą - mačlyvas šv. rgA'ačO' Vaūdub; : 
parūpinti yra nutarus- 195 kp., i reikafenja1, ką<Į‘ mūtėrys auk- i 
jir apie tai bus pranešta vė-1 lėtų didelts šeiniyūas.
liau. : 

. Taip pat buvo daug aptar- . PITTSBJJRGH, Pa. — ' 
ta ir apie apš. rengiamią metinį' Bafendzio' 12 d. I Dangaus žen- 
pikniką, kuris įvyksta birželio Parapijoj prasi-
6- d. Adomo Sodne,- GafctleW PJ^jos. Musų klebonas 
ghannon - Pa. kun* M1S1US persikvietė garsų-

/ , jį misijonierių Jėzuitą Bruži-
i laiku net ban

dė atversti į dvasią šv. vy
riausią laisvamauių tėvą, Dr. 
Joną Šliūpą, “nezaležninkų” 
kųii'. Valadką. Matomai, mUsų 

O Teatras Gegužės 2-rą dieną!. įkfebbhėlis manė, kad' itužikas 
atvers į dvasią šv., ir mu'są 

j tlTyrSBURGfi, Pa. — Teko’ ’ftorth Sides bedievius, 
‘sužinoti,- kad Lietuvių RadiO j Todėl', ir jūsų ščyroji Magdė 
balandos vedėjai fengia balių kasdieną lanko Brūžiko niisi- 
‘Gegužės 1 d*. LMD. svetainė-1 jas> norėdama' pasiprovyti, mat 
-je, . 142 Orr St., iŠdhd Pitts- ljatl buvo1 biškį lyg ir sutiiįu 

burgh, Pa. hgįįs į# būvo sUsidejūš su
Teatrą- rengia1 gegužės 2* d. bedieviais. Buvo nustojus ir į 

^Lietuvių Pašelpinio Kliubo sye- laikraščius rašinėti. Bet jūsų

tai Chica- . . ' xr i ką, kuris savoPildomosios ‘titanų Radrn Valan- Į J atversti .
dos Balius bus Gėgu 
žės 1 d.

L. M. D. naftfto didinimo 
komisija darbuojasi

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Baland'žio 18 d. LMD'. Namo 
Didinimo' Komisija laikė savo 
si'iJsirihki'rhą išdirbimui planų.

4 * V «

Mokslo

■l- ■ —~ '■ '' ' "" 1 *

Lankėsi Chicago je
■ --------------- -- -------------------------- ----- ------------ •

J. K. Mažukna, S.L.Ai. Čėntro 
Vice-prėzidęŪtas,- kū^i’š perei
tos savaitės pabaigojė lankėsi 
.Ghicagoje, SL.A. reikalais. Iš
vyko vakar 1'0' valandą vaka-

žėmė tu

ne į)er

NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

(L4LUMET GROVE

Buvo pakviesta keletas getai jsitėmy-
Išreikšta visokios nuomones, -& / ti visus BruŽiko priklodus, tąd
bet galutinai nieko tokio Uė- ’  , I viską užsirašė, kad neu'žmir-
buvo nutarta. Tik buvo pasiū
lyta žinovams pagaminti tam 
tikrus “slličus” ir padaryti ap- 
skaitliaVimą kiek leŠuotų namo 
didiidhias.

Uhaęfes K. Sėk- pįyonieriuš Bružikas mumš 

i itt'ttig’ai' platina įdėtu- 1^^1110, kad: šv. tėvas yrą
VOS produktus. išleidus tokį zokoną, kad kas1
L    . —“73—“ 'skaito bėdieviškūš laikraščius.:

BlTTtŠBURGfc Pa.- - Char- tai Slh0r1įėtaąi' griešijk. ‘ Todėl;
I ■ "t.. '■ * ' ' ' / » Į jūsų Magde ir neskaito kito-
idąrbubjaši platihimė pfėduk-1 , 
tų> importuptų iš Lietuvos.

* Teko sužinoti, kad tik kum- Į-^i'attš Čhąflio K. Pikelio pa- 
___ _____ įstangomis.-

W ftttsbiwfrh/ ii* apylinkėjėMportootus produ'ktus

KūoŠiRsi prie pusmeti
nio sūva'žiavimo ir 
metinio pikniko.

ŠOKO PITTSBURGH, Pa.—
Balandžio 2E J. LM!)-. name ...M. ...v—-e.------  - --------- ---- - ...
ĮvyM' SLA*. &-čfo Apsto® Ko- 'aį>ie 2,000 svarų kas saVaitę. Lietuvos noriai' perka netik 
miteto ir Komisijų susirinki
mai. Ėuvo nufartA šaukti kuop

pių iš Lietuvos yra? parduoda5

I? tai- ačiū musų gabaus biznie

įstangomis.

Labai daug yra parduodama ir 
kitokių maisto produktų, ir

'liėtūviai, bet ta* svefitataūčiai.
— Kore&‘

' SATISFACTION ūse
Tbuble Tėsted/.DoubkAcfion/

BAKING IKV POWDER
Šame PnęeTodaYas45\įarsAM 

T 25oūricęsfor25* <į 
Fųll Paeis " No^Įaėk FilĮtn^Į

MiuLIOUS OF POUmOS h.AVE Jr<K 
U-.'..d e i c-’JR govlrkmen;

pą laiką' patys patiria kas yra 
gera ir 
tyčinius 
kytojas.

NAUDOKITE A m g|
VAISTUS, kuriuos Į] 11 N] I A 

parūpino ■ n
Į"

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybės tūrinėjų 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlią.
TŪRI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

į KAINA 50 CENTU PAKELIS 
vaistininką arba užsakykite nuo

NOT 
jINU.

ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas
2555 West G9th Street

Telefonas HEMLOCK 031'8. -
Chicago, Illinois.

__ ___ -______ _-_i_ ______IL_^Ž-LL2-lJL-2LXJLJA**2-L£*-A<Įg.-»a... *■ t*.'W-

Klauskite pas sav

NIDA LABORATORIES
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Pirmadienis, bal. 26, 1937

Diena B Dienos

šešių Mėnesių
Vedybinės 
Sukaktuvės

BRIGHTON PARK. — šešta- 
dieni, bal. 24 d. pp. Povilo ir 
Onos Končių duktė Elena, da
bar p. Don MongOmery žmona, 
minėjo šešių mėnesių vedybi
nes sukaktuves.

Ypatingų svečių vietą užėmė 
broliai česteris ir Stanislovas, 
pp. Brazaičiai iš BridgeportD, 
N u tautai, jų kaimynai,, Petras 
ir Ona Girdžiai, gyv. 2460 W. 
45th PI., Maltas ir Marijona Pra- 
tapai, gyv. 2523 W. 45th PI. ir 
kiti.

tai jo žandakauliai gerokai pa
auga, o dantukai mažiukai, tai 
'dėl to tarpai ir pasidaro dide
li, nes nuo penkių ir šešių me
tų priešakiniai dantys puola 
lauk ir dygsta pastovus iP už
pildo spragas. Pasirodo, kiek 
'tau vaikas rupi, kiek supranti 
apie jo normališkumą, o be
veik kas vakarą su juo žai
di.”

Jonas kaltinimą priimančiai 
atsiliepė:

I “Gerai, mama, gerai. Turiu 
prisipažint, kad aš daugiau rū
pinuos uždirbimu, duonos ir 
abelna visų gerove
vaikų ypatybėmis. Bet kuomet 
pastebėjau vaiko ‘ tokius 
tis, tai tir pamaniau, kad 
turėsime bušmanuką.”

ne vien

Tolimoj South Sidej
J. Gasparaitis — 5021 So. 

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

Marųuette Park 
S

A. Grigas — 7200 S. Camp
bell Avė.

Roseland
J. K. šarkiunas — 10458 S.

State St.

Išsi-

Išmainė namus 
pp. žemeckiai

BRIGHTON PARK. — 
mainė namus p. p. Vladas ir
Ona Žemeckiai, gyv. 4420 So. 
Talman g. Jie artimiausiomis 
dienomis išsikrausto j s*aVo 
naują namą, Į Marųuette Par
ką. Atseit, jie laipsniu jau tur
tingesni. Manau, be šurum-bu- 
rum' nebus apsieita. —Rep. x-y

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

George Rickert, 26, su Johan- 
na Sprainis, 19
John Juschus, 46, su Agnės 

Weinert, 44 ,
Thomas Taras, 26, su Irene 

Zielinski, 33
William Dvorak, 33, su Elea-

nor Wiczus, 22
Alphonse Norkevich, 22, su

Nellie Stankus, 22
John Wioytyla, 29, su Cecilia

Stonick, 26
Frank Steponaitis, 23, su Ma

ry Skodis, 19
Ciprion Barkauski,

Mildred Grace, 20
Raymond Butman,

Marguerite Keys, 21
Justin Mažeikis, 24, su Adele

Stifginskas, 19
Fred Angelico, 23, 

phanie Stepanowich,
John Pa; polas, 42,

Zakarauskiene, 31
Chester Stoka, 24,

Zgobis, 22
John Ostrauskis, 48, su Mary

Yocis, 34
George Pohelski, 33, su He- 

len Gierat, 33
Martin Rimkus, 23, su Jose-

phine Grigas, 22
Vincent Zilinski, 26, su Ag

nės Kliatecki, 24
Joseph Zoppa, 24,

Kunis, 20
Edward Stonis, 21, su Patri-

cia Svinkunas, 21
John Sestak, 25, su Bernice

Kukus, 20 i
Vincent Sabackis, 21, su El- 

sie Bąde, 24
George Fargo, 29, su Wanda 

Kuprewicz, 22

23, SU
. 1 . e I

i f t į

22, su

su Ste- 
21

Agota

su Helęn

“REVOLIUCIONIERIAI” (Gimimas revoliucinio judėji
mo Rusijoj), Sovietų filmą, pa sirodė pirmą kartą Chicagoje 
ketvirtadienio vakare, balandžio 22, 10 valandą. Vieta — So- 
notone teatre, 66 East Van Buren St.

šis paveikslas rodo du aktorius, žvaigždes “Revoliucionier 
rių” filmo j, būtent V. P. Mereckają ir B. V. Ščukiną, pagarsė
jusius rusų vaidintojus. . . 

dan- 
mes

Kur galima pirkti 
tikietus

Taipgi galima gauti pas — 
J. Kondrošką, R. Šniuką, M. 
Mekšrienę, 'A. Miščikaitienę, 
Alex Ambrose, L. Jonik, J. 
Skeberdytę, U. Nedveraitę, M. 
Batutį, A. Abeką, J. Milleriu- 
tė, V. Pučkorių, V. Mankų, ir 
F. Mason.

MUSŲ SKAITYTOJAI
(SKAITYTOJAI YRA KVIEČIAMI 
RAŠYTI ŠIAM SKYRIUI. REIšKI- 
TE SAVO NUOMONES JUMS RU
PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE 
TRUMPAI).

Dėl Sveikatos Skyriaus
” yra 
kuri 

Amerikos 
Draugija, 

neteko 
daktarų 
nariai

Sveika- 
tvarko ir 
Lietuvių 
Bet ar 

pastebėti, 
draugijos 
išnaudoja 
dienrašty- 
sveikatos

“Naujienose 
tos Skyrius, 
prižiūri 
Daktarų 
Tamstoms 
kad šios 
kai kurie *
sveikatos reikalams 
je skirtą vietą ne 
patarimams, kaip turėtų bū
ti, o savo reklamai ir kostu- 
meriams gaudyti? Paimkit 
kad ir tokį straipsnį apie slo
gas. Čia žmogus gali skaityti 
dieną ir naktį, ir nieko dau
giau neišskaityti, kaip tik tą,

kad slogomis sergą žmonės 
turi eiti pas daktarus. Tai ir 
viskas. *

Aš labai abejoju, ar musų 
daktarai žino, dėl ko žmonės 
slogomis serga? Bet jeigu jie 
žino, tai juk, rodosi, Jus dien
raštyje aukojat vietą tik tam, 
kad daktarai patartų žmo
nėms, kaip reikia užsilaikyti, 
kad tų slogų nusikračius, o ne 
tam, kad daktarai šauktųsi 
sau slogoms sergančius kostu- 
merius. Tik nurodymas, kokie 
yra slogų simptomai ir kaip 
slogą turįs žmogus jaučiasi, 
arba pasakymas, kad “reikia 
nevartoti tų idaiktų arba val
gių (kokių daiktų arba val
gių?), kurie kenkia”, visai nė
ra patarimas kaip slogų išven
gti arba jau turimos slogos 
nusikratyti. '

—Julius Švitra.

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO BANKIETĄ.

Norint rezervuoti vietas šaukit 
E. Mikužįutę—Brunswick 4887

18th Street Apielinkej
1. “Naujienose” — 1739 

Halsted St.
2. Chicagos Lietuvių Drau

gijos Ofise — 1739 S. Halsted 
Street. v

S.

Bridgeporte
1. Fellowship House — 831 

W. 33rd PI.
2. Vilnis — 3116 S. Halsted 

Street.

> Brighton Park
. ' '■ ' " >... i

1. People’s Fumiture Store
— 4183 S. Archer Avė.

2. J. Jokantąs Tavern — 
4138 Archer Aver

Sveikatos Skyrius
Šj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

“Didelis ir durnas! Aš tau 
jau kelis kartus sakiau, kad 
nešėlk, nedurnavok su vaiku, 
o tu vis savo atkartoji pakol 
vaiką įkandi. O ką jam pada
rei ? Gal jau dantis išmušei 
bešėldamas ?”

North Sidej
1. K. čepuk^H — 1534 N. 

Oakley Blvd. . i«
2. E. Mikužiutę 2121 N. 

Western Avė. 'i

Reti Dantys
Rašo

DR. J. I. BLOžIS

Jonas Negalįs su savo 
num beveik kas vakarą po 
karienės pasibovija. Praėjusį 
vakarą jtfodu labai gyvai žai
dė, net nekurias kėdės apver
kė ir visas grindis iššluostė.

su Delia kuomet pavargo, tai sugulė 
ant “kaučės”, nes tėvas buvo 
visai pavargęs, o sūnūs dar 
vis norėjo bovytis.

šu
va-

Negalįs lyg tyčiodamasis iš 
savo moters nesako kas įvy
ko, bet aiškina, kad tai esąs 
kasdieninis jo ir vaiko pasibo- 
vijimas ir kad tai esą labai 

' sveika.
Bet Negalienė dar aukštes- 

"niu balsu ant jo užrėkė.
Jonas pradėjo aiškinti:
“Žiūrėk, vaiko priešakiniai 

dantys labai reti, lyg miškinio 
nereti.
nepa- 
dantų 
nieko

Garfield Pąrlę Apielinkej
Dr. A. MontOT 2400 W. 

Madison St.

West Sidej
C: Kairis — 333 'S. Ashland 

Avė.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
PAGERINTŲ LINŲ 

ATMAINA

VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš
kio apskrities ūkininkai pasta
raisiais metais smarkiai pradė
jo didinti linų pasėlių plotus 
Pereitais metais linais buvo ap
sėta jau 2,500 ha. Be to, susi
rūpinta įsivesti ir geresnę linij 
atmainą, šiemet pagerintos linij 
-sėklos per apskr. agronomą už
sisakė jau 108 ūkininkai, viss 
100 centnerių. Daugeliui norin
čių jos gauti net pristigo.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

SEKMADIENĮ, 

Gegužės 23 d. 1937 m. 

CALUMET GROVE

DABAR RODO
Sovietu Rusijos Istorinė Pažiba 

“REVOLIUCIONIERIAI” 
(Rusijos revoliucijos gimimas) 

Sonotone Teatras 
Van Buren ir Wabash

Vidurdienis iki vidurnakčio; 25c 
iki 2 P. M. 35c iki 6:30; naktį 50c 

kartu su taksais.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iA Lietuvos. Parduodam ir krautu- 
včms Wliolesnle.

BALTIC IMPORT CO.
805 WeRt 19th Street 

•CHICAGO. 1 '
Tel. Hayinarket 3555

.........  ................  A..............—,

afrikono. Mano ir tavo 
Kame dalykas, kodėl tu 
siteirauji apie tai pas 
gydytoją? O su vaiku 
dogo neatsitiko.”

Onytė persigandus ir supy
simus pažiurėjo i tėvą ir kus metė vyrui dar keletą rus-

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOOKIT €>f 
Sąlygos I SAVAITĘ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

Užvedė Divorso
Bylas

Jean Moskal prieš Wialter
Moskal

Ann Raiko prieš Paul Raiko.

vėl atsisėdo ant jo krutinės; 
žiuri tėvui į akis ir juokiasi.

Tėvas staigiai ką tai paste
bėjo ant sunaus ir skubiai pra
dėjo šaukti motiną:

“Onyte, greit eik čion...”
Onytė išgirdus nepaprastą 

šauksmą, persigandus, net in
dą sudaužė išmesdama jį ant 
grindų ir įpuolus į salioną ant 
vyro sušuko:

čių žvilgsnių ir žodžių, o vė
liau, atsikvėpus, po minutės 
kitos, pradėjo aiškinti. Girdi:

“Nereikia taip gązdinti, ga
li mandagiai klausti. Man den- 
tistas aiškino, kad kuomet vai
kas būna apie penkių metų,

Jf- c,?rk IflO Mfcdl«on st. 
Broadrcay 8320 Cottage Grovt 
Uncota Av. . 4002 Madison St. 1887 MihvaUkee Av. 6204 Š. Halsted St. 

400« Irving Park 3234 Madison st. 
JEVE8. TILL 9 CI.OSĘD SUNDAY
................. ■■■■

PASARGA
Į Pirm negu pirksit malevas Ir ki- 
i tas reikmenis atlankyki t <li<lžiausii» 

Šios rųAles krautuvę CliicagoJ, par- 
duodan^it} tūkstančius galiotu) stan
dartinių

MALEVII
Norėdami tapti kaų 

bojais, pateko 
kalejiman

šeštadienį pagauti du jau
nuoliai, kurie siekėsi kaubojų 
garbės., būtent: Andrew Mil- 
ler ir Walter Rudy.

Kada jiedu įsitikino, kad 
Anton Fallmerayer, 61 m. am
žiaus gyv., 5050 N. Western 
avenue savo automobilio ne
duos jiedviem į Texas nuva
žiuoti, nutarė patys pasiimti. 
Kovo 27 d. Milleris paima 
kačergą ir smogia tam sene
liui į galvą, jį mirtinai užmuš
damas. Tada “iškratę” kam

barius ir susiradę automobi- 
• liaus raktą, išvyko kaubojaus 
garbės ieškoti.

Viskas gal butų ir laimin
gai baigęsis, jei ne ta St. 
Louis policija. Jai jie prisipa
žino ir daugiau “gerų” darbų 
darbelių papildę.

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų Ir išsinarinimų. 
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse, .

a M 
E

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI 
SPECIALE ALIEJINĖ PERMANENT $1 CQ 

(Curls—kiek tik norėsit) ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, HO 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE y«UU 
MŪSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Efl 
BE MAŠINOS PERMANENT ..................
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ....................... 25c
MOTERIMS ................... ,..................................35
VYRAMS ................................ . ................................. 40

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

IR VARNISIO NUO l/S IKI 
¥2

PIGIAU REGULIARBS KAINOS
čia geriausios malevos kąipuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios. kitur. 
Atminkite—tik čia—jus ^alit gau
ti TIKROS išdirbystSs, gnomas vi
sur, nuo 1/3 Iki* % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostutrieris 
turi būti patenkintas,”

| Už DYKĄ PRISTATYMAS Į
Sherwin Williams trim 
$2.25 vertčs, Musų 
kaina 
1.000 
Paint, 
$2.79 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 20% pigina 

Langams Stiklas už % Kainos

Paint Exchange
2000 Wilwatikee Avė.

‘ 6836 S. Halsted St. 
22447 EIston Avė.

Skyrius: Kenosha, Wis« 
Visi Telefonai ARMITAGH 1440 

z

Varnish
_ 95

galionų Trim <E l
Galionas ___ ___ _ *•*»**
vertSs visur žinoma Fiat ir
Paint. Musų $1.50

$1.20vertSs Fiat
Paint -------

3 Dienas Persikėlimo
Išpardavimas

Viena iš Budrike krautuvių yra perkeliama į kitą vietą. .. 
prekės turi būti išparduotos.
Pečiai, lovos, matrasai, gražus parlor setai, karpetai 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietą ir kad nereikėtų įpufuoti.

DIDELIS SUTAUPYMAS DABAR

Jus sutaupysite daug ant elektri- 
kinės ledaunės.

Kainos nuo

79.50
ir aukščiau.

Magazine rack po

59c I
vertas $1.50

Tiktai 2 dėl kostumerio.
i . ■ . - ■<

50 vėliausių gražių parlor setų po
ir $72.50; tikra vertė dviguba ...................... "TviUV

Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00;
Prastos skalbyklos po ........... ................. $27 OO

'i'! ;' ' • ’ ' - • ’ ’ . ■ J • . ■

11 tūbų radios 1937 metų po .....................  $39 50

JOS. F. BUDRIK, Ine.
... 3417-21 So. Halsted St.,

.. , Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS 
Nedėlioję WCFL 97Q Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketvertais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šit skyrius yrą 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 jut gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražią Žolę 
užauginti aplink savo namus, tai 
pristatom geros juodžemis su torpu 
maišyto? ir išpūdytos —

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

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8986.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

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

Tel. Victory 9670
"■■m

Salutaras Drūff and 
Chemical Co.

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

630 West 18th Street 
z CHICAGO, ILL,

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Mėdikalė ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
rvdymas išvirkštįmu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Ląwndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

, . I ■■!... . ,i.....

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
lo prašo Lietuvos žmonėsir 

taip pataria Lietuvos bankai - - - - - -  —|,— 
Garsinkites “N-noše’

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 
RESTAURANT

Pranešam visiems pažinties drau
gams, kad persikėlėm iš Willow 
Springs į Chicagą ant Pęrshing 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 We«t Perahing Rd.

“Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE
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Mirė J, ir V, Pučkorių Su
pas Vytautas

■. .  , Ž.._ ---- -------

Sirgo apie septynias savaites laiko; 
bųvų 18 metų amžiaus

ROSELANp —- Vą>Ua£ 3:30 šį pavasarį butų baigęs Feu- 
val. pdp mirę Vytautas Puč-’ 
gorius, supus žyųiių/ Rosęlan- 
do lietuvių, Juozo iv Valeri
jos Ganzeliutės Pučkorių, 
10049 perry avenue.

Jaunuolis buvo, ąpie 18 me
tų amžiaus. Jis sunkiai sirgo 
per §ęptynįąs sąyąįtęs. Per 
trumpą laiką gulėjo ligoninė- niame veikime jau virš poros 
j e, bet vėliau buvo perkel|as 
namuosna. Sirgo kokia tai la
bai reta liga, kuri laipsniškai 
iščiulpė visas jo jėgas ir pri
vedę prip PĮir4ię§.

Velionis gimė ir augo Rose-
landė. Tai buvo labai gabus vo sunaus, yra neapsakomas- 
ir darbštus jaunuolis, iš kurio 
buvo daug tikimąsi ateityje, ta vėliaus.

DRAUGIJOS DAR TURI LAIKO APSAUGO
TI SAVO (ARTERIt S

Vienok reikia skubinti. Protestai čarterįų 
neišgelbės

Iš apie trejeto šimtų lietu
vių draugijų iki šiol tik dvi 
ar trys tepasirupino apsaugoti 
savo čarterius valstijos byloje 
čarterių atėmimui už raportų 
neišdavimą.

Laikas stoti teisman jau iš
sibaigė, bet pagal kelių advo
katų prašymo prokuroras 
Kcrner sutiko pailginti laiką 
ir duoti progos visoms draugi
joms apsaugoti savo čarterius, 
užsimokant teistino kaštus iy 
dviejų metų taksus prie ra
portų, išviso $22.00.

Minėtas “Naujienose” smna- 
Uy|i|ą| “protestuoti” prieš by- 
iįj išvedimą*: šiame reikale 
yra ne tikslus. Į^aip galimą 
pęptesfuoU prieš veikiantį įs
tatymą? Ęol įstatymas yrą įs
tatymu, reikia jį pildyti. Jeigu 
tąą įstatymas yra negęyąs, 
reikėjo prieš jį protestuoti trys 
metai atgal, kąda jis np- 
bųyp pjUpitąs. Djabąr yęr-

Visom? draųgijobię, kurios 
turi kokį nors turtų, Imtinai

DUODAM
• • t v • -. . i

Cbicagoję ir apiejiii k ė s e.

" 4U>i rk imo. pataisymo 
s'a.hm?. naujij Wmų. v

Išinokam

DIVJDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,6.00.00 
per Federal Savings ana 
Loan Corporation, Wasb- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

DAUKANTO
FEDĖRAE sAvinGs and 
LOAN ASSOCIATĮON OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermąk Rd.
* "Pilone CĄNAL'8887

3 ' ?... '■ . 4: * . . ' ' ..»« *.
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SUSIRINKIMAI
»>

Chicagos Lie.tuviy Moterų Kultūros Khųbo susirinkimas įvyks 
pirma^jenį, bą^ndžįo 3$, Mąrįc \Vlųte Squąrę svetainėj, 
prie 3()-tos ir Halsted gatvių, 3 vai. vak. Bus kavos ir už- 
gidžių v^ltyi. Ateikite visos. —T. Bikienė, sekr.

'įsK^T.

•

ŠEŠTAS SLA APSKRITIS NORĖTU TURĖTI 
DAUGIAU TEISIU

SLA Viršininkų Ir Chicagos SLA 
Veikėjų Konferencija

ger High School, o ruclenį 
rpošėsį stoti į kolegiją tęsti 
toliau mokslą. Bet netikėtą 
ir nelaukta mirtis neleido įsį- r. . «!• >:* r*Į>'‘J • M
kūnyti ne jo, ne jo tėvų sva- 
jonįėnis.

Bę tėvų, kurie stropiai dar
buojasi Roselaiido visuomeni- . -v -'*Y__ ,
desėtkų metų, velnioniš Vy
tautas paliko giliai nubudusį 
savo jaunesnį broliuką Ed
vardą ir daug kitų artimų gi
minių.

Tėvų sielvartas, netekus sa7

Apie laidotuves bus praneš

reikia apsaugoti savo čar.terį, 
kad jis šioj byloj nebūtų pa
naikintas. Vienatinis būdąs tą 
padaryti yra užsimokėti teis
mo kaštus ir išduoti už du 
metu raportus. Ir tą reikia 
padaryti kuogreičiausia.

AčZp. Kl. Jurgelionis.

Prana Jurėną
r .. «•... 4L • - -*-*••* - *•***■ -4*>

Palaidojus
ei18Pirmadieni, balandžio 

palaidotas Tautiškose Kūpi 
nėse Pranas Jurėnas

Velionį^ buvo kilęs iš VįL- 
niaųs vienkieųiib, Kupiškio 
pavąpijps į§ neturtingo uki- 
mnkQ šeimos. Ippįlel, neturėjo 
progos ir piokslųi, pasiekti. J 
.Ameriką atvyko vos apie 20 
mcįy ąnjžĮaųs būdamas. Nors 
vargas iy Čia nęipokytam žiųo- 
gųį, bęį Prąna$ Jjurėnas savo 
lįįciinų ųę$is,į<undė. Visuomet 
buvo linį<sma$ iį* gyvas. Pri- 
kiąusę ij ppe I{upiškėnų Kul
tūros D(ra ligi jos. jos nariu hjų-’ 
>vo nuo pat jos įsikūrimo.
Apeigos prasidėjo Masalskiu 

koplyčioje.
Skaitlingai palydovų minįąi 

susirinkus, apie 1 vai. po pi£| 
prasidėjo ir laidotuvių išk'il- 
inipgps apeigoj.' Raibėjo <^u 
kalbėtojai ir Stasys Rimkųį 
pącįąįųąvp ątątiįikąmas laido
tuvių dainas. Labai įspūdingą

.p^ęafcę drg. V. Ainbro- 

paramos da- 
Jį$ 6ųvp įšpįidytą kapinėse:

$ąvo pęnųiįstaiųam nariui- 
rėmejųi Kppiąįcępų Kultųros 
Dr.^iJgUa s^eįkę gyvų gėlių 
vaipifcų, o jus nariai skaitlin
gai s^usirinkę, palydėjo jį am- 
žinastin— į saitus kapus. Ir, 
b.eto, Draugiją reiškia giliau
sią užuojautą velionio Jurėno 
seseriai Onai ir ' visai pp. 
švagždžių šeimai. —P.. B.

Ir Ęotuže Turės

5 i i!

Jau svąrstopia pasiulyiųąs 
įrengei roįnžeję jpdamuosyųs 
laiptus.' gorima tokius laip
tus įrengti iki sępĮinto aukštp.

Mr. ilogan, apskaičiaviipų 
tai apseitų iki $30,0,000..

šeštadienį vakaTe Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyko S. 
t. A. Centro viršininkų ir S. 
L. A. veikėjų Chicagoj e kon
ferencija.

’ • t . . •

$usii:įųkę yiršmįnkąį ir vei
kėją! nępądąrė jokių konkre- 
tiškų nutarimų, nes ne tam 
tiskiui konferekcija buvo šau
kta, bet 6-to Apskričio virši
ninkai pareiškė, kad apskritis 
turėtų turėti daugiau teisių, 
kad galėtų daugiau veikti.
- ‘ y i

Kpnfęrencijoje dalyvavo J. 
K. Mažukha, SLA. Centro 
vice-pręzidentas; M. yinikas, 
sekretorius, adv. K. P. Gugis, 
iždininkas; p-lė Ė/ Mikužiute, 
iždo gJoĮjpją, yisa 6-to aps
kričio valdyba ir 15-kog kuo
pų veikėjai ir organizatoriai. 
Apskričių valdybą sudaro Dr.
A. Montyidas, pirmininkas, V.
B. Ambrose — yice-pirminin- 
kas/ A. Vaišvila — sekreto
rius ir J. Zalatorius - •• fca-sie- ;

e • i‘. t -t ' *• ‘nUs.
Visi keturi Centro valdyboš 

nariai pasakė po kalbą. Jie 
aiškino, kad prie $LĄ pri
klausyti yra daug pigiau, ne
gu prie apdraųdos bendroves, 
fei 'kartais atrodo, kad SLA. 
netaip greitai veikia ir “ne
duoda gero patarpavimo” tai 
tik lodei, kad apdraųdos fir
mos operuoja ant kasdieninio 
pamato, o SLA -— ant mene-’ 
sinio. Vien dėl tos priežasties: 
SLA operavimo išlaidos yra 
apie 60 nuoŠ. mažesnės negu 
apdraųdos firmos. p

. Konfęyeųcįjoję buvo išreik
šta nuomonė, kad ’ ŠLA negali 
ir negales gauti daug naujų 
narių, nes neduoda atlygini
mo orgąiii^atorjąmĄ ir kitiems 
vi1 i k ėja uis už paslaugas.

! libhferėfi^j a^f^Afejv1 įj&amfe 
upe ir užsibaigė: apie 11:30 
n^tį. J —R.

Golfo mėgėjams 
pranešimas

lietuvių Gplfininkų Sąjunga 
šaukia susirinkimą ryloj, 8:30 
yąl. yąk. yiąs Mąrgųtįį/ 6812 So. 
VVę^ęyn ayę.
J ąencitvarkeje numtytt vai-. 
dyb.o^ ir įvnirių komisijų pra- 

sekančio sezono 
ProkrąLias. Jei susirinkimas
W tipkąįnų,! toks ir
bu^ yyjcciom^s. " T i 
ll&fi turnyras 

gegužės 9 d., (1 leneagle aiksite-:

Peoples Liųuor Store
2646 \Vęs.t 63r(l Street

Tel. Republic 8841 
Didelis pasini hkiirias visokios 

. rųšies gėrimų.
Kas ateis "‘SU šiito apgarsinimu, 
nusipirks h o lesa le ' kainomis.

LOVEIKISL V ■ Im 1111Vis ris Pasaulio 
, palis:

Gėles yestuyęms, Ęąnfcietams 
r ir tagrabams 
3,31$ SP- Halstęd Street 

$ tęl. ęįcįŲtĘYARD 7314

Shoppe 
teles 41 Mylintiems—A estuvėms— 

BdnkietariĮš—Laidotuvėms— 
4w Ą *' Papuoši tnams.

4180 40'Avenue
: ' Phone l.AFĄYETTE 5800

....MATEKIOI.AS *NAMŲ
.<5 A STATYBAI

Į)įd.ęįis pų^iriųkimą? statymui 
narnų, taisymui porčių, stogams 
pėpietą, rynos, siėtai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.

‘ BŪILDER’S SUPPLY 
parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkę

3562 So. lialsted Street 
Tbl. Yrirds 2576 J

Atdara vakarais ir nedėliomis

■

• ‘t*’.- r *. ' • ' * ■’ * •'7' < j

j e, ųęg tepąi dupdapią Jabai ge
ros sąlygos — galima lošti veik 
už pusę tąs kainos. !

Dr. G. J. Bložis,

Jaunuolis By^s 
Bji§ Tepamas 
Trečiadieinį

Kąlbės Josęp^ M. Jaęobg apie 
^arbiųįpkų Įajį^ėjiiiius

Šiandien, 8 vai. VVorkmen’s
šį trečiadienį federalis teis- Į

Buyo suimtas už grasinančius 
r -
Rogers
WWl?iW Ginger

mas prądės svarstyti bylą, ku- 1

JONAS »BUZA 
*■' V •i*' • ’/f „

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal.‘ 25 dieną, 1 :10 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskrity, Vi
duklės parapijoj, Paliepių kai- 
me.

Amerikoj t išgyveno 40 metų.
Palijo dideliame nuliūdime 

dūi ‘dukteris Oną Stankūnas 
įy žentą Wąlterį, Vferoriiką 
Gąruckąs ir žentą Adolfą, tris 
sūrius Benediktą, Petrą ir mar
čią Oną ir Pranciškų, devynis 
smukus, d^l pro-anuku iy gimi
nės.'' ’' ' ......... ..
■ Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3? (9 Lituanicą Ayę.

Laidotuves įvjrks ketverge, 
bal. 2& dieną, 8 Vai. ryto' 'iŠ 
koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos ‘bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio Sielą. Q' iš t'eh buš nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Vięi Ą. A. Jb.NO BUZOS gi- 
mįnęš. draugui ,, Ir prižjštami 
esat nyoširdzirii ky|ečĮ$inrii da
lyvauti laidAtiivėse ir'' suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir ' 
atsisvėikinimjj. "

Nuliūdę iielcame,
Dukterys. Sų&lĖ' žentas, Mąr- 

ti, Arnikai ir kiti G i minėk.
Ėatarnauja lilcM Ūir.‘' $. P. Ma
žeika, Tel. YĄR&Š 113^. , s!

KWMi
Persįskyrę su šiuo pasauliu balandžio 2.4 d., 4:15 vai. po pietų 

1937 iri.' ' gįmos '&$ncr rėdyboj, Šįhutri apskrity, Maželių kriime.
į' 'ĄmeHkoj išgyvėnd' 43 įlietus. ........ .. , . .

Paliko•'■' dideliame ’ nulįudime moterį Heleną, du sunu Joną ir 
Lėbrią,’' mą^ią ^sęphiūe, fifis dukteris' Pauliną, Emiliją ir Qną, 
žentą Povilų Baltutį, žentą Johri S.'Eudeikis vir D-rą Steponą 
Biežį, anūkus ir daug kitų giminių.

■ Kųnas pašarvotas' randasi '4605 So. Hęrmitage Avenue.
Laidotuvės įvyks sere'doj, balandžio 28 dieną, 8 vai. ryto iš 

koplyčios į Šv. Jurgio patap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos uz velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi- 
miėrd' kapines.'* 1 r

I- ■ yisi Ą. A. ĄNTANO RŲDĄUSKO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paškutihį•YHfctŪrriaVimų'ir atsisveikinimą. ' ;

. Y ■ ■ 'i '' 1
Nuliūdę liekame, i

Moteris, Sunai, Dukterys, Marti, žentai i ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius Jonas E. Eudei- 

kis. Te.lefo.nas YAW. 1741.

r •'.'•!r-f>-',rf‘
, l

>* Y-
Į ■’ -CL■ »xs<5^

f W w ’
1 (po levais BLOŽIŲ K E)

Persiskyrė'su šiuo pasauliu balandžio 25 dieną, 3:ię valandą po 
pietų, 1937 m-, sulaukus puses amžiaus;, gimus Grinkiškio parUpi- 
joj,‘'Kairerių kaimę, : jtejąinįų apskrity'. *’ ’’ * T " ->

1 priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai ir Moterų Ąpšvietos 
, JDraug^eu.

Am'ętikoj išgyveną 2.5 metus.
Priliko< dideliame puliudime vyrą Antapą, dukterį Stelių, $Unų 

Fifėdriką, brolius juožkpiąj brolienę ir šeimyną, Kazimierą ir Drą. 
JfUrgL' ^pliene ir jų šeimyną B.ložiųŠ; seserį Petronėlę Ir. švogeti 
Į^ąrąšką ir'Šeimyną; dėdę LėkŠrią,' 4 pusbrolius pigimus;1 du pūs- 
taii^'Tekšniiš iv/dau’g 'kHii giminių it'draugų, o Lietiivojė brolį 
AŪįapų ff sėimyną Bložių.' *'v "■

' įtarias pašarvotas (andąši 3806 West 65th Street, tel. Hemlock
0.0.9# T ‘'"'""y . 1 . ■'■■■' ."y-1',;'

Laidotuves įvyks trečiadienį, balandžio 28 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų i Lietuvių Tautiškas kapines.
' Visi A. A. MARIJONOS CHERNAUSKIENeS gimines, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė., Sūrius, Broliui, Sesuo, Dėdė, Pusbroliai ir 

kiti Ghriinės.
Ląidotuyėse pątąrnąųią Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, 

Telefonas Lafayėtte 3572. 1 - t ■

V’ISr, 5^"

ri buvo iškelta 18 metų Chica
gos lietuviui, Jonui Antanui 
Bužui. ’ Į ; I

Jaunuolis buvo suimtas už 
rašinėjimą grąžinančių laiškų 
filmų artistei ir šokėjai, Gin- 
gęr Rogers. Vięnąlne laiške 
grąsino artistę nužudyti, jei ji- 
neprisiųs jam $500.

Bųžąs buvo suimtas pereitą 
sąvaįtę. Spėdamas, kad jaunup-. 
lis yra nenormališkas, teismas 
atidavė jį protinių ligų žino
vams. Jie ištyrė jo protą ir tre
čiadienį praneš teismui ką su
žinojo. . i ,

‘ Bužas gyvena' adresu 10835 
S. Wab‘ash avenue?

Viešas susirinkimas

JUOZAPAS * TUGAUDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 25 dieną, 11 vai. ryto, 
1937 rii., gimęs Kauno rėdybo- 
je, Šiaulių apskrity, Užvenčio 
parapijoj ir miestely.

Amerikoj išgyveno 36 pietus
Paliko dideliame nubudime 

moterį Julijoną, sūnų'■ Stanis
lovą ir marčią Mortą ir du 
anukus; dukterį Oną Grakaus
kienę, jos kėturius suntis ir 
keturias dukteris, dukterį' Zosę 
ir žentą Kazimierą Miliauskus 
ir jų 4 vaikus, pušbrplius 
Aleksą ir Leoną LiaUdariškus 
ir jų šeimynas, ir daug kitų 
giminių, d Lietuvoje sūnų Jo
ną ir ’marchfj Marcelę ir jų vai
kąs. * ‘ Y • ■
TriLlausė prie Šv. Roko 

DraUgysteš.
Y Kurias pašarvotas randasi 
3012 Cąnaįport Avė.

' ‘Laidotrivėš " įvyks ketverge, 
balY 29 ’ diėiią, 8:30 vai. ryto 
iš pąrtių į Dievo ’ Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos panialdps už 
velionio....Šiėląj "o iš ten bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

•‘'‘Visi A. A. Juozapo Tugąu- 
džio' gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ladotuvėse ir 
suteikti jam ’ paskutinį pataf- 
ąąvimą ir atsisveikinimą. 

. Nuliūdę liekame,
Ąldteriė, Sūriai, Duktė, Mar-

YVąysb ‘‘žentai. Pusbroliai ir' 
. kiti Gimines. ' !

Patariau j a laid. dir, §. M. 
Skudaš,Tel. ' MonrOe 3377.

« 1,!- J

,

Circle Hali, 1241 N. ęalifornia 
avė. įvyks Joseph M. Jacobs 
prakalbos. Mr. Jacobs yra dar
bininkų gynėjas, organizatorius 
ir yyriausis Ąpdwest f Taxi 
Pyiver’s Uųion patarėjas; Savo 
temoje “Labor On The Marčh” 
jis palies darbininkų atsiektus 
laimėjimus nuo 1936 metų. 
Įžanga dykai.

COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŪŠIES ANČLIS

TON.

TON. 
TON. 
TON.
TON.

BIG LUMP ................... $6.00
MINE -RUN STAMBIOS 1

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

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

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

i įUJttf j

CLASSIFIEDflDS

Help Wanted—Malė
Darbininkų'Reikia

•..vY-7 .tr .'į.-T.' .•/'••A-’ (Vr: : r

REIKALINGAI vyras, turįs šiek- 
tięk patyrimo dirbti dešrų departa- 
mėhte/ PaštoVus darbas. Pirmenybė 
tokiam, kurs yra pavienis.

MONROĘ PACKING CO. 
Gary, Indiana 

Telefonas Gary 6125

REIKALINGAS patyręs BARBE- 
RYS. 6409 South Kedzie Avenue.

REIKALINGAS BUČERIS, paty
ręs. 2624 West 69th St., Hemlock 
1340. ' ’

“i,rf. I-'".'- j ■

REIKALINGI darbininkai dėl fab
riko iy į viešbučio darbus. Atsišau
kite South Sije Consolidated, 110'5 
East 63rd Street.

SĖLESMONAI REIKALINGI.
BURGH BRAU BREWING CO.

3435 So. Racine Avė,

ANGLIES sėlesmanai; seniai įs
teigta kompanija; gera ąteitis tin
kamiems Vyrariis; komišenas; Chi- 
cago Wood and Coal Co., 4500 West 
Chicago Avė.

Reikalingi patyrę likerių sčles- 
manai. Alga ir komišenas. Atsi-

f liepkit-^Nmijienoff.^Bot* 608.- ' 11 r

Darbininkių reikia

DVI VEITERKOS REIKALIN
GOS; 6 dieilOs savaitėj; 1855 'West 
Madison.

VYRE JA; reikalingas patyrimas; 
Box 57Qį Wheątori; III.

- ‘r-^- •‘v ' . • —-----------------Į -

TARNĄĮTJ; gera yįrėjįa; nėra 
skalbimo; užaugę; $avąs kambarys! 
vonine; Rekomendacijos;' $j0; ‘67ąp 
Crandon Aveiiriė, 3Ą, DorčĮiėster

' ' * ’ ’ * ' 1 ♦ ’ ■ * ų * ? > L : ■ L-' | > t • 4 ‘ /1.  
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RĖIKALĮNGA patyrusiu
Gerbs valaridb's. NędeUdrąls 
temis berėikąlinga dirbti. ( 
kestiš. 50ū AV.' Peršhing B

veiterkų 
i ir švėn- 
lerą mo-

REIKALINGOS MOTERYS prie 
viešbučio ir' Ė*bpko darbų. Patyri
mas’ nėreikalingas. $10.00 ir $f2.00, 
savąitbi. ’ Atsišaukite South '"Siete 
conl^iąa^,T‘i^ę. '

AUKLĖ; priežiūrai kūdikio; nėra 
kito darbo; yra kiti samdiniai; $6; 
pasilikti' Bittersweet SSOT*.

• ,» 4 t'#' * . A r* *"««• i • » * «■ • 4 . • ■ 4 » » ' »

MERGINA, motinai pagelbininkė; 
nėra škalbirho, nė virimo;' pasilikti 
ar eiti namo; gerą ąlga.

South Shore 5845.

Help Wanted—Male-Femak
Darbininkų Reikia

MES PĄBĄR ESAM naujose pa
talpose* ■ n p ■

2Q2 So. State SI- 9th FJoor, 
WABASH EĄfPLOYMENT ąGĘNCY

<t . ' r- - . t

RĘNDĄI 4 ĖĄMBARIAĮ; švie
sus ir švarus, 3 floras Yįš frOnfb 
$12.00. 913' W. 20th St. A

$25,(10,0 Naujų Rakandų PįrdąyYrūųi 
Nematytotnis *įc^ir^iųfs ' y- PrąšĮtiū; 
$100 ImportūbŪ Įr ^ttlerikonišld

kauraf'
$150 Amer. Oti*i.ent karir.ąi
$135 nauji pafioi-

setai
$3751 Vertas 3 katnb. įręųg
$600 vertės 4 karūb. frętl 

de lųxe .ŽL...Y?.2.2....
Atdara vak. iki 9—Nędęlin;

$3.9—$49 
rnąš $125
.7... $17I>

PARSIDUODA Icebąksįs. 
dėl TaVe'rn ir1 į’VoseHo "ir dų 
ir 8 krėslai.’

7159 So. Racine Avenue

ELEKTRIKINĖ niaujamoji maši
na, ]\iūngle^,, taipgi rakandai; '3424 
Jackson Įst Apt., tel. Vau Bu- 
ren 1210. ' ‘iJ { ' ' 1 ”

** V rx -i ?

CIASS1FIEDADS
. . -rr. .. f
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TeL Victory 4965 
§TOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blfities 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. * ’ L-

BRIDGEPORT ROOFŽN0 CG 
3216 fe. Halsted Street 

Miscellaueous

JUODŽEMIS, yardais a?bą veži
mais, specįąįę žemė — “hųmus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai šumaišysit šu moliu aY smė
linga žeme dęl gelių, fcaksų ir kyiet- 
kyntj. Pristatėm tik South aidėj. 
CHARLES GAVOUS,4 6100 S. SUte 
Street. TeĮ. Wentworth 7942.

> * VĮartoU AutopuHHtyaį

1934 — ĘORD COACH geram pa
dėjime. $265.00.

’ -’NEWBERRY MOTORU, / 
10,25 N. Clark Street. Į 

Eurnished Rooms T

PASIRENDŲOJA 2 kambariai 
prie šeimynos, dėl ženotos pęrbŠ be 
vaikų, arba su vienu' yftikų. Atsi
šaukite pd 6 vai. Vakarė, 6718“1 So. 
Morgan St., 2 lubos.

.. .............................I ............ H ... 1,1.11111.11.1 iw ;■» i )R|

Business Chances :T-
Ėardavąiiu įtempi

PARDAVIMUI tavernas arba pri
imsiu partnerį, nes esu našlė; Vie
nai per sunku.

Atsišaukite laišką*.
1739 S'. Halsted St. Box 612.

PARDAVIMUI TAVERNAS ' pil
nai įrengtas renda pigi. 936 Ęast 
75th Street.

BARENAS
GERA kombinuotė krautuvės ir 

namo; tinka tavernai, mėsos irgro- 
serio krautuvei, mažam viešbučiui 
ar kitokiam bizniui. Bamė, didelis 
sodnas, mažas miestelis, atokiai huo 
didelio miesto Rašykite savininkui: 
Dr. D. M. Blass, Wisconęįn Dęfis. 
« — .. , --- -------- - ■ — ■ ■■ ■ - J>

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
pigiai iš priežasties ligos, Biznis' įš- 
dirbtas. 3316 So. Morgan St. i

Real Estate For Sale

, BIZNIERIŲ ATYDA!
$6000 nupirks 50 pėdų fronto, mū

rinį namą, ant Western, arti 71-|nos 
Tavern ir restoranas su visais įren
gimais. Įrengimai kainavo virš 
$6000. Parsiduoda namas ir visas 
biznis už $11,500.

Hemlock 0800.
— ■ ........................... u.,..............-,s-...........— —-—■ ■■ .......

. .k į .■ ,■

PARSIDUODA- 2-murini ai namai 
po 3 pagyvenimus. Vienas 1833 So. 
Špaulding Avę., kitas 529 North 
Ridgeway Avė. Vienai moteriškei 
sunku užlaikyti. Mainysiu ant Ūun- 
galovv arba lotų.

STORAS IR 3 FLATĄ!
4785-4787 Archer Avengę, arti 

Lawn<lale Avė., 54 pėdos ant Archer 
Ąvę. Į štoras (taverna) į į—Penkių 
khmbarįų flatas, 2—’ kapibąrių 
batai. Gerai pastatytas medulis ' na
mas'; kobkryto pamatas. Žėriii tak
sai. Ba'rgenįo kaina $5890.00. G^ros 
sąlygos išmokėjimui.

STĄNt^Yį REALTy CQ. 
179 West Washington St- 

Tel. Bąądblph 7055. '

rdavimui
W4739

PARDAVIMUI 2 METU SENUMO 
dviejų ’ augščįų muro nąmąS, 5 ir 5 
kamVkdŪL karštu yąndėųiu ąpšįldo- 
W fe te YS® bar‘ 
®Z. S. MICKėVICE and CO,.

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estątė, Ląans and į.surąnce

Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus,- biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gėrtiš b^ėąuš;" grėdas ir tęištagas 
patarnąyimas„
bkitės ' M <”^'4631 SO. ASK^AND AVĖ.

O(fišą$‘ 2-rbs lubos šU' J įt yffiV

^ĄGĄIISINiųT

NAUJIENŲ 
ŲAR$1NI^US

CANAL «
• ... *» .les -a V .* W

Musų apgarsinimų kaino* 
nneinamnR. W nekartoji - 
muš dilbdamš gėri nuo
laida.
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yra misteriškas kraš

Demonstracija ir iškilmes
SPORTAS

apie

Skrajojantis Automobilis Kitos Įvairenybes
ggsg

Chica

ihni

Pagavo ambulansų 
Taikytojų advokatų

Jūsų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga

Darbininkų demon 
stracija vidmiesty

■

TUSIOS 

bus ir

Neužmirškite 
Savo Motina c>
Lietuvoje

Automobilių Parve 
žimas Lietuvon

HMI
M

Netaip seniai visi 
apie

PASIUSKIT JAI
DOVANĄ

per
NAUJIENAS

geriaus prieš išvažia- 
Trip 

kuris kainuoja $35.00

‘Naujienų” Piknikas 
SEKMADIENI, 

Gegužes 23 d. 1937 m.

RISIS GRUBMYER SU 
BERT RUB1

Mayorui Kelly įteikė reikalą 
viiną parūpinti ganėtinai 

darbų. trečiadienį, balandžio 
Rainbo Fronton svetaL 

risis irgi indutsas, bu-

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES 
laikraščiai buvo užpildyti žiniomis apie sėdėjimo 
streikų epidemiją. Vienas-kitas įvyksta dar ir dabar, 
štai vaizdas streiko Chicagos tunelyje. Simpatizatorius 
aprūpino streikierius maistu per grotuotą langą.

* * Naujienų-Acme Photo

Šeštadienį, kriminalis teis
mas išteisino mokytoją Ed- 
ward Strofa, 45 m., gyv, 4006 
Nelson g. Jis buVO kaltinamas 
už Suviliojimą jaunos 
metų mergaitės. Jury 
savo, sprendimą penktadienį į 
5’/a valandas laiką.
t'

Mr. Strobcl grįžta, mokyto
jauti į Darvyįn mokyklą, kaipo 
gymhfcstikos ^mokytojas, iš 
kur btiyb palitiosuotas, kalti
nimui iškilus, <

Kad toms ristynėms priduo
dama labai daug reikšmes, ro
do jau tas faktas, jog laimė
tojui yra pažadėtos ristynės su 
Marshall 
nu.

Chicago Iškilmingai Ruošiasi
Švęsti Pirmąją Gegužės

Metų bėgyje daug yra įvai
rių švenčių: religinių, civilių, 
tautinių, patriotinių, valstybi
nių ir t.t., bet Pirmosios Gegu
žės šventė darbo kliasai yra:už 
visas kitas šventes daug žymes
ne ir reikšmingesnė.

Pirmąją Gegužės švenčia ne 
vienos valstijos, bei šalies dar
bininkai, bet visame pasaulyje, 
kur tiktai reakcija nėra abso- 
liu'.iškai prislėgusi liaudies. O 
kur neleidžiama laisvai tą die
ną atžymėti, tai darbo žmonės 
suranda budus nors netiesiogi
niai arba nors ir slaptai susi-

AUTOMOBILIS-LĖKTUVAS — Californijoje prieš 
trumpą laiką buvo demonstruojamas naujai išrastas au
tomobilis, kuris gali skristi kaip lėktuvas. Paveikslas 
parodo “skrajojantį automobilį” sausumoje.

ns-
laikomi savotiškais

Chicagoje šiemet Pirmąją Ge
gužės rengiamasi apvaikščioti ir 
atžymėti labai įspūdingai ir 
skaitlingai. Bendrai susijungę 
socialistų ir komunistų parti
jos, skaitlingos darbo unijęs ir 
įvairios darbininkiškos organi
zacijos rengia' masinį susirinki
mą ir demonstraciją. Maršavi- 
mas prasidės iš. Union Parko, 
prie Ashland avė. ir Washing- 
ton Blvd., su muzika ir daino
mis. Pasipuošę vėliavomis ir iš
kabomis su įvairiais obalsiais 
demonstrantai maršuos Ran- t
dolph gatve iki Michigan avė., 
o iš ten į Grant Parką, kur į- 
vyks prakalbos ir programas.

Vakare, apie 8 valandą, yra

Štai kaip jis atrodo išskėtęs sparnus ir pakįlęs 
oran. Šis išradimas gali padaryti revoliuciją automobi
lių pramonėje. Naujienų-Acme Photo

Penktadienį suimtas ambu
lansų vaiky tojų advokatas 
Drake Berg, gyvenęs 3500 
Lake Shore dr.

,<f
■«s

kad visi galintys dirbti, gautų 
WPA darbus, kiekvienas savo 
amate ir unijines algas.

Kairėj, ()wen Mobrė, buvęs 
“tyliųjų” filmų artistas ir pirmasis artistės . Mary Pick- 
ford vyras, kuris neseniai išsigavo iš beprotnamio. Jį 

atidavė į beprotnamį žmona Catherine Perry, taipgi -f>T- 
mų artistė (dešinėj). Ji aiškino, kad Moore, norėjęs ją 
nužudyti ir pats vos nepasipiovč. Naujienų-Acme Photo

nėra beprotis — 
filmų artistas ir 

kuris neseniai

Parker parodo kaip Veikia jos stiklinis tinklas sėiilės 

vonioms. Ultra-violetiniai spinduliai pereina per stiklą 

(nuo jų oda paruduoja) bet nepraeina infra raudoni 

spinduliai, kūne odą sudegina ir iššaukia pūsles.

KUR MAMA?
gos policistas Edmund Metz 
veda už rankos Mary Lee 
Andrevvs, trijų metų, kuri 
pasimetė. Vėliau “mama” 
ją surado.

Lietuva apvaikščioja 
MOTINŲ DIENĄ 
Gegužes 9 dieną, kaip 
ir mes čia Amerikoje.

White City pasidarė pieti
nės miesto dalies sporto cen
tras. Ten kiekvieną pirmadie
nį vyksta ristynės, kurias ren
gia Joe Čoffey, senas ir paty
ręs promoteris.

Šį pirmadienį, vadinasi, 
šiandien, risis pagarsėjęs Bert 
Rubi, Vengrijos čempionas, su 
Gorilla Grubmyęr. Pastarasis 
taip smarkiai kopia į aukšty
bes, jog kai kurie jau prana
šauja, kad jis bus sekamas 
čempionas.

VAINIKAS — Angį i j o s 
karaliaus vainikavimo iš
kilmėse nevįen karalius dė
vės vainikus. Apsivainika- 

• ' ' ti t ■

keistomis kepurėmis 
karališkos svitos na-

NAU.TIENYBĖ SAULĖS VONIOMS — Artistė • Jean

per 100,000 žmonių, 
bėda buvo ta, kad tos 
iš viso truko tik pen-

šeštadienį Grant Parke įvy
ko Illinois Worker’s Alliance 
narių susirinkimas. Po susi
rinkimo, apie 800 žmonių mi
nia numaršavoj garsiakalbio 
automobiliu apsiginklavusi, į 
vidmiestį. Ją palydėjo 
300 policijos būrys.

Demonstrantai buvo apsi
rūpinę ir plakatomis. Ypatin
gai originali buvo plakatu su 
užrašu: “Jus keliate kainas ir 
mažinate pašalpas—ar mušty
nių ieškote?”

Demonstracija sust o j u s i 
prie rotušės pasiuntė delega
ciją pas Mayorą Kelly ir įteikė 
jam savo reikalavimus.' Jie

Parvėžimąsi automobilių Lie
tuvon per ŠyėdČ liniją į abi pu
ses kainuoja $l$7.50. Jeigu kas 
nenori imti “International li- 
cenče,” tai Lietuvoje gali va
žinėti ir s'U Amerikos “lais- 
niais,” bet reikia turėti lindi
mus patvirtintus per Lietuvos 
konsulatus, kad automobifis tik
rai priklauso keleiviui, ir šofe
rio leidimus, taipgi paliudytus 
Lietuvos konsulate^ Parvažia
vus į Klaipėdą be “Trip ticque,” 
Lietuvoje reikės užstatyti kau
ciją, kuri yra lygi automobilio 
vertės. Reiškia, apie $800.00 ar 
daugiau.

Važinėti Lietuvos kelįais rei-

mUTEKYS ISPANIJOJE — Ispanijos lojalistų 
pusėje kartu su vyrais kariauna ir moterys. Paveiks
las parodo keturias “amazones” fronte ,netoli Mad
rido. . - .

pasaulio čempio

rinkti į būrelius ir Pirmąją Ge
gužės atžymėti kaip pridera'.

Pirmoji Gegužės yra darbi
ninkų solidarumo, kovos ir sie
kimo prie pergalės šventė. Tą 
dieną darbininkai sudėję savo 
darbo įrankius renkasi į skait
lingus būrius ir jungtinai ap
kalba savo kliasos reikalus: 
apie savo teises, laisvę, orga
nizacijas, darbo valandas, sąly
gas ir teisingą atlyginimą už 
savo darbą. Reiškia savo reika
lavimus, kelia' obalsius ir ri
kiuojasi į kovą už juos. Taip 
jau apkalba įgytas pergales ir 
iškovotas teises darbininkų la

bų ir pakelti algas 20 nuošim
čių. Paskui kad pašalpos bu- 
džetas butų sudarytas pagal 
pragyvenimo reikalavimus,

■ >Įj .................. U ........... .. U .*1,1,.., i......................I,.................. • i ■

kia gauti leidimą, kuris kaintio 
ja 3 litus į dieną.

Todėl
vimą išsiimti vadinamą 
ticąue
ir užstatyti 50 dol. kauciją A-Įlijonų žmonių 
menkoje. Tada išvengsi visų 
kitų formalumų.

Važiuojant per Vokietiją, pe- 
vežimas automobiliaus iki Bre
meno kainuoja vidutiniai $180 
į abi puses, ir reikia turėti “In
ternational licence,” kurios kai
nuoja $50.00. Tiems, kurie pri
klauso prie “Automobile Club,” 
“la'isniai” kainuoja $45.00.

Prie visų aplikacijų reikia tu
rėti 5 pasportinius paveikslė
lius. Užtrunka apie 3 savaites 
laiko, pakol viską prirengi.

Tiems, kurie, norite vežtis su 
savim automobilius patartina iš 
kalno užsisakyti vietą laive sau 
ir automobiliui, nes prieš iš
plaukimą gali' pritrukti vietų.

Naujienų Laivakorčių Skyr.

Indija 
tas, kuriame gyvena daug mi

Ristynės ter 
yra labai popidiariškos 
tikai yra 
herojais. Nieko tad nuostabaus, 
kad ten atsiranda tokių ris- 
tikų, prieš kuriuos niekas ne
gali atsilaikyti.

Kai Stanley Zbyszko buvo 
čempionas, tai jis nuvyko į In
diją. Ten jam buvo surengtos 
ristynės su Indijos Čempionu 
Gama. Ristynių pažiūrėti su
sirinko 
Tik visa 
ristynės 
kias sekundes! Per penkias se 
kundes Gama jau buvo pagul 
,dęs Zbyszko ant menčių. 
'• Kitą 
28 d., 
nėję 
tent, Nango Singh. Nors Singh 
ir negali susilyginti su Gama, 
bet vis dėlto jis yra pirmaei
lis ristikas, kuris Amerikoje 
jau spėjo laimėti kelioliką de
šimčių ristynių.

’ Induso Singh oponentas bus 
Rudy Kay, kuris yra jaunas, 
tvirtas ir tikrai geras risti
kas.

uvo apkaltintas ui suvilioji 
mą mergaitės.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 

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

Jį suėmė valstybės gynėjo 
policija vienam South Sides ho- 
tely po “Donald Blan” vardu ir 
padėjo į apskričio kalėjimą, 
jam begalint užsistatyti užsta
to $8,500.

Jis kaltinamas kaipo vienas 
iš tos aferos dalyvis.

Naujienos, čftieago, m.
...............Al ' U ,,l I,..,............ ...................... .. ... . ... .................................... .

rengiamas iškilmingas Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimas Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. čia visiems bus parankų; i£ 
suprąntama. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis^ ir 
kiti žymus kalbėtojui, dainuos 
“Pirmyn,” “Lietuvių Vyrų’’ ir 
“Bijūnėlio” chorai. Reng'a, kaip 
ir kas metai, Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Chicagos Centrale 
kuopa. ;

Visi turėtumėm kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti. ' >

—Kvieslys.

i linijų; iii ioi

RUDY KAY PRIEŠ 
INDUSĄ




