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Packard Darbininkai
Balsuoja

Balsuoja dėl automobilių darbininkų uni
jos atstovavimo visų darbininkų kolekty- 

vėse derybose
DETROIT, Mich., bal. 28.— jos prestižas labai daug -nu- 

kentėtų, jei unija rinkimui 
pralaimėtų.

Bet unija tikisi rinkimus lai
mėti. > Ji sakosi Packard dirb
tuvėse turinti 10,000 narių, 
nors kompanijos viršininkai tą 
nuginčija 
sistebėtų, 
daugumą

Unijos
muose padidina ir atėjusios iš 
Los Angeles žinios, kad ten 
esančioj Willys-Overland dirb
tuvėj automobilių darbininkų 
unija laimėjo balsavimus 374 
balsais prieš 66.

Packard darbininkų balsavi
mo daviniai bus paskelbti ry
toj.

15,000 Packard Motor Car Co. 
darbininkų šiandie^ po priežiū
ra federalinės valdžios, balsuo
ja klausimi? automobilių dar
bininkų unijos pripažinimu 
vienintele darbininkų atstovy
be kolektyvėse derybose su 
kompanija.

šis balsavimas yra istorinis 
įvykis, nes tai yra pirmas bal
savimas didelėj dirbtuvėj, ei
nant Wagnerio darbo santykių 
aktu, ir tai tokioje dirbtuvė
je, kuri ikišiol priešinosi bet 
kokiam pripažinimui darbinin
kų unijos, ar kolektyvių dery
bų. 4

Unijos vadai su susirūpini
mu seka balsavimus, nes uni-

ir sakosi labai nu- 
jei unija laimėtų 

balsų.
vilti laimėti balsavi-

Nepaprastas stiprė 
jimas ir augimas in 

dustrinių unijų

Francija svarsto na 
cionalizavimą visų 

geležinkelių
PARYŽIUS, bal. 28. — Fi

nansų ministeris Vincent Au
riol prasitarė, kad valdžia 
svarsto nacionalizavimą visų 
Franci jos geležinkelių.

Kalbėdamas atstovu buto fi- 
nansų komitetui jis išsitarė, 
kad yra planuojama visus

PITTSBURGH, Pa., bal. 28. 
— Industrinė geležies ir plie
no darbininkų unija, pasak or
ganizavimo komiteto, jau yra 

. , suorganizavusi ♦ daugumą 500,- 
000 geležies liejiklų tlarbinin- 
kų«

Kitos industrines unijos ir- iFrancijos geležinkeli irs suvie1- 
gi aplaikė milžiniškų laimėj i- nyti į vieną kompaniją, kurios 
mų.

Philip Murray pranešė gele
žies darbininkų konvencijai, 
kad SWOC unija įrašė 325,001) 
darbininkų; automobilių dar
bininkų unijos narystė pašoko 
nuo 15,000 iki 325,000 narių; 
gumos darbininkų unijos nary
ste paaugo nuo 12,000 iki 83,- 
000 narių; audinyčių darbinin
kų unija nuo 8,000 narių už
augo iki 100,000 narių; elek
tros ir radio darbininkų unija, 
tik vienų metų amžiaus, turi 
jau 115,000 narių.

80 nuoš. akcijų valdytų pati 
valdžia.

Butų laikomąsi tokios pat 
procedūros, kokios yra prisi
laikoma valdžiai nacionalizuo
jant ginklų ir amunicijos dirb
tuves.

Pasak Auriol, geležinkeliai 
dabar yra skolingi valdžiai 
25,000,000,000 frankų (apie 
$1,115,000,000), nors jų ben
dra kąpitalizacija siekia tik 
8,000,000,000 frankų (apie 
$356,800,000).

NAUJIENŲ
Nuteisė streikierius 

kalėjiman

PIKNIKAS
GEGUŽES

23
C ALUM ET 

GROVE

Chicago, III., Ketvirtadieni

BIRŽŲ VIRŠININKAI — Chicagoje šią savaitę įvyko 
Amerikos biržų viršininkų konferencija nustatymui atei
ties politikos. Žymiausi konferencijos dalyviai buvo: (sė
di, iš kairės dešinėn): Thaddeus R. Bcnson, Chicagos 
birža; Charles R. Gay, New Yorko; R Richards—Pitts- 
burgho. Užpakalyje, iš kairės: Willis Gaddison, Cincin- 
nati, Ohio; J. Gatės Williams—St. Louįs,, Missouri; Gor- 
don S. Mąrklin—Cleveland, Ohio; Hovvard Butcher, Jr. 
—Philadelphia, Pa. į

Masiniai areštai 
Lenkijoj; 100 žmo

nių areštuota

komunistinį veiki-

buvo padaryti po 
kratų namuose va-

* , ■ ’’ ' '*■

Trys katalikų kuni
gai nuteisti kalėji

man Vokietijoje
.................. s

BERLYNAS, bal. 28. — Bai
susis nacių “liaudies teismas” 
nuteisė kalėjiman už šalies iš
davystę tris katalikų kunigus, 
nes jie buk* bandę sudaryti ka
talikų ir komunistų bendrą 
frontą.

LUBLIN, Lenkijoj, bal. 28. 
— Policija * areštavo daugiau 
kaip 100 žmonių, kurie yra kal
tinami už 
mą.

Areštai 
skaitlingų
karinėj Ukrainoj. Krątų tiks- 
Tas-ibu&ą šus^fe^la^AKomu^ 
nistų organizaciją, kuri labai 
plintanti tarp Lenkijos valstie
čių.

Iš mušeikų veikimo 
Bariau kauntėj

Web- 
ir 41

DETROIT, Mich., bal. 
Circuit teisėjas Arthur 
ster nuteisė 79 moteris 
vyrą už paniekinimą teismo,
atsisakant apleisti Yale & 
Towne Cov dirbtuvę, po to kai 
prieš sėdinčias streikierius bu
vo išduotas teismo injunctio- 
nas.

Didžiausių bausmę — 30 die
nų kalėjimo ir $250 pabaudą 
— gavo unijos organizatorius 
George Edwards ir Peter P. 
Sedler. Trys streikieriai nutei
sti 10 dienų kalėjiman, o ki
tiems bausmės paskirimą tei
sėjas atidėjo iki liepos 15 d.

WASHINGTON„ bal. 28. 
šiandie La Follette senato 
vilių laisvių komitetui liudijo 
buvęs Harlan kauntės, Kentu- 
cky valst., šerifo padėjėjas 
Hugh Taylor. Jis liudijo, kad 
jam buvę pasiūlyta $2,000, jei 
jis nevažiuos liudyti šiam ko
mitetui apie padėtį Harlan 
kauntėj, kur anglių kompani
jos ir šerifo mušeikos žudo or
ganizuotus angliakasius.

Jam kyšį siūlė ar šerifas 
TLeodore Middleton, ar svai
galų sankrovos savininkas 
CIarence Poer. Jie pasiūlė tuos 
pinigus ir dar sutiko mokėti 
po $150 algos į mėnesį, jeigu 
jis išvažiuos į netolimą Clay 
kauntę “iki viskas aprims”.

Jis taipjau liudijo, kad kiti 
šerifo mušeikos-depučiai jį pa
tį peršovė ir sunkiai 
vas. 20 d. už tai, kad 
sakė prisidėti prie 
unijos organizatorių.

i
Taylor taipjau liudijo, kad 

šerifo padėjėjas Frank White 
pasiūlė jam $159 pagelbė
jimą vas. 9 d.
baptistų kunigo ir unijos dar
buotojo « Marshall A. • Musick 
namus. Tą naktį liko užmuš
tas kunigo sūnūs Bennett Mu
sick, 19 m., o jo žmona ir mo
tina liko sužeistos.

ci

sužeidė 
jis atsi- 
puolimų

apšaudyti

R Rfe
Chicagai ir apielinkei fede- 

i alio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus;

Vakar 2 vai. po piet tem
peratūra Chięagoje* buvo 47°.

Saulė teka 5:50, leidžiasi

< šD -».

Prezidentas reika
lauja galitį mažin

ti biudžetą

WASHINGTON, bal, 28. — 
Prezidentas Rooseveltaš prita
ria sumanymui suteikti jam 
galią sumažinti šalies išlaidas 
15 nuoš. Apie tai paskelbta ir 
kongrese.

Religinis pakvaišėlis 
marinasi badu

LOJALISTAI TE 
ŠIA KOVĄ DU

RANGO
Užsidarė bažnyčioj ir ' atkak

liai kovoja sukilėlius.

PARYŽIUS, bal. 28. — Keli 
šimtai lojalistų užsidarė San
ta Maria bažnyčioj, Durango 
mieste, ir dabar atkakliai ko
voja su juos apsupusiais suki
lėliais. Bet nors nėra jiems 
vilties nugalėti sukilėlius, te- 
čiaus jie yra sulaikę sukilė
lius ir neleidžia visai jų armi
jai veržtis tolyn linkui Bilbao.

Kada sukilėliai pasiekė Du
rango pakraščius, trys batalio
nai atsigabeno į bažnyčią ka- 
nuolę ir daugybę kulkosvaid
žių, pasistatė barikadas ir baž
nyčioj užsidarė.

Sukilėliai tą pačią dieną įėjo
Durango, bet jiems kelią pa

stojo užsidariusieji bažnyčioj 
lojalistai ir dabar visa sukilė
lių armija negali veržtis į prie
kį iki nebus paimta ta bažny
čia.

Manoma, kad lojalistai sku
biai tvirtina savo pozicijas ne
toli Bilbao, 
nepraneša 
priešą.

’ Kadangi 
pabėgėlių
ties, tai juos manoma iškelti į 
Santander, apie 47 mylias į va
karus nuo Bilbao. Santander 
miesto • taryba jau pasiūlė prie
glaudą ^eftitihiams. ” -

Tuo tarpu Bilbao dirbtuvės, 
nors yra nuolatos bombarduo
jamos sukilėlių lėktuvų, dirba 
dieną ir naktį, gamindamos 
karo reikmenis. Bilbao skaito
mas yra 
ghu”. .
Sukilėliais

bet gyventojams 
apie besiartinanti

Lietuvos Naujienos
LOPŠYS SU VAIKU IŠMES

TAS Į GATVĘ Negalima nuvažiuo 
ti Į tėviškę

Vilkaviš-VILKAVIŠKIS.
ky, Naujojoj gatvėj kovo 31 d. 
vienas namų sav. su teismo 
antstoliu ir policija, iškraustė 
į gatvę bedarbio P. invento
rių. Vakare, esant temperatū
rai žemiau nulio, gatvėje sto
vėjo lopšys, kuriame gulėjo 8 
mėn. vaikutis ir kitame lopšio 
gale susirietęs, įsuktas į sku
durus, miegojo kitas, kokios 
poros metų vaikas. Lopšį supo 
ir verkiantį mažutį tildė, ba
somis kojomis, kokių septyne- 
rių metų mergaitė.

Vėlai vakare šios šiurpios 
scenos pažiūrėti rinkosi daug 
žmonių.
Statys namus vaikų kolonijai.

Vilkaviškio rajono ligonių 
kasa balandžio 5 d. skelbia 
varžytynes pastatyti Uosių km. 
Alvito valse, vaikų namus.

Vilniaus Žo-
praneša, kad to laikraš-

jBilbao yra pilnas 
iš karo lauko sry-

Ispanijos Pittsbur-

vadovauja vokiečiai 
ir italai.

Streikuoja medžių 
plukdytojai

STOOPING OAK, Tenn., bal. 
28. — Jackson Whitlow, 47 m., 
kalnėnas, pradėjo badavimą, 
nes jam taip “Dievas įsakė”. 
Radau j a jis jau 50 dienų ir 
sakosi nieko ' nevalgysiąs iki 
Vėl išgirsiąs “Dievo balsą”. Bet 
per tą laiką jis visai susilpo 
ir jau nebegali pasikelti iš lo
vos. Teciaus jis vis dar nepra
deda valgyti, nors jam gręsia 
mirtis.

Dabar jis sakosi vėl girdys 
“balsus”, bet tai esąs “velnio 
balsas?, kuris jį gundąs valgy
ti.

Suk Heliais va- 
ir italų kari- 
j ų eilėse ka- 
italų armijos, 

irgi atlieka 
vairuojami

Sukileliai puola Baskų kraš
tą iš visų pusių, 
dovauja vokiečių 
'ninkai, taipjau 
riauja didelės 
Bombardavimus
vokiečių lėktuvai 
vokiečių lakūnų.. Tai jie van
dališkai sunaikino Guernica 
miestą ir visu įdukimu žudė 
beginklius žmones bombomis 
ir iš kulkosvaidžių. Ten žuvo 
virš 800 beginklių žmonių.

Streikas uždarė trei 
lerių dirbtuvę \

PORTLAND, Ore., bal. 28. 
— 6,000 medžių plukdytojų, 
sustreikavo, reikalaudami pa
kelti ąlgas. Tikimąsi, kad prie 
streiko prisidės ir 5,000 lent
pjūvių darbininkų. /

NETEKO ŽMONOS —Mi- 
chael Cudahy, jaunas tur
tingos Chicagos skerdyklų 
savininkų šeimynos sūnūs, 
kuris neteko žnionod-artis- 
tės Mary Jacklyn. Ross Cu- 
dahy. Ji ėmė vyrą ir paliko.

VILNIUS, 
dis” 
čio redaktorius J. Latvys Ve
lykų Šventėms norėjo nuva
žiuoti į savo tėviškę, ten pat 
okupuotoje Lietuvoje, Valki- 
nyko valsčiuje. Toji vieta skai
toma pasienio zona, todėl į 
ten važiuojant reikia turėti 
Storastos leidimas. J. Latvys 
paprašė Storastos tokio leidi
mo, bet jam leidimas parva
žiuoti pas tėvus nebuvo duo
tas. Tai yra jau antras kar
tas. Panašiai buvo ir pernai 
prieš Kalėdas, kai jis norėjo 
nuvažiupti aplankyti tėvų.

žmonės viename krašte gyr. 
vena, nedaug ir kilometrų tarp 
jų, o vis dėlto kaip kitoje val
stybėje. Reikia įsivaizduoti, 
kokiais barbariškumais apšauk
tų lenkai Lietuvą, jeigu čia 
butų tokie gyventojų suvaržy-

SUIMTAS KAPO ATKASĖ JAS įmai, tokios zonos, kur nieks 
'be leidimo, net sūnūs pas tė
vą, tėvas pas sūnų negalėtų 
atvykti. Neveltui tad prie ad
ministracinės linijos anapus 
gyvenantieji žmonės skundžia
si, jog jų gyvenimas dabar tik 
kalėjimas.

Kruklių kaimo, Varėnos valse, 
gyventojas V. Žilinskas kaų: 
rašo “Viln. Ryt.” kovo 19 d 
gavo iš Storastos pranešim? 
kad jis nubaudžiamas 50 zloti 
bai/dos Artfa i duboms arešte 
už tai 
buvo 
esanti 
ruože.

Matome kad net 
valsčiaus gyventojas 
silankyti be leidimo 
čiaus miestelyje.

Panašiai buvo ir su lietuviu 
advokatu A. Juknevičium. Jis 
kovo 18 d. buvo nuvažiavęs i 
Varėną ginti bylos kuri bifvc 
Varėnos miesto teisme svars 
tomą. Pasibaigus bylai išėjus 
adv. A. Juknevičiui iš teisme 
salės policininkai jį sulaikė ii 
surašė protokolą, kad atvažiave 
į. Varėną be leidime). Kovo 2^ 
d. Juknevičius dar buvo iškvies
tas į Vilniaus—Trakų apskri
ties storastiją ir dar papildo 
mai buvo dėl to tardomas. Bei 
balandžio 2 d. jis. gavo storas 
tos sprendimą kuriuo jis iš
teisintas.

PANEVĖŽYS—Neseniai bu
vo rašyta, kad Velykų naktį 
Panevėžio senose kapinėse bu
vo atkastas Juzės Jackevičie- 
nės kapas ir numaustyti nuo 
velionės rankų žiedai. Polici
ja darydama tardymą, nusta
tė, kad nusikaltimą galėjo pa
daryti tik kas nors iš dalyva
vusių laidotuvėse. Buvo įtartas 
velionės giminaitis Kazys Alek
navičius gyv, Panevėžyje, 
mo Gužučio gatvėje.

Jo tėvas papasakojo, 
vakare, Didįjį šeštadienį,
nūs Kazys pasiėmęs kastuvą 
ir išėjęs šaligatvių valyti. Su
grįžęs tik 3 vai. rytą ir be 
kastuvo. Tuoj po to sūnus pės
čias iškeliavęs į Kauną 
žmoną. R. Aleknavičius 
sulaikytas ties Jonavą.

Tardomas kaltu prisipažino. 
Kapą atkasęs todėl, kad manęs, 
vieną žiedą esant su brilijanto 
akute. Numautą žiedą parda
vęs už 3 lt. 25 centus.

Fro-

kad
su-

kad p. m. gruodžio 22 d 
nuvykęs į Varėną kuri 

administracijos linijom

t6 paties 
negali ap- 
savo vals

pas 
buvo

Dėsis prie indus
trinių unijų

SAN FRANCISCO. bal. 28. 
— Neužilgo jurininkų unija 
balsuos apie atsimetimą nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir prisidėjimą prie industrinių 
unijų. Jų pavyzdį vėliau 
seks ir dokų darbininkų 
ja.

pa- 
uni-

CONNERSVILLE, Ind., bal.
28. — Rex Mfg. Co., kuri iš
dirba refrigeratorius ir treile- 
rius, dirbtuvėse kilo muštynes 
tarp darbininkų, automobilių 
darbininkų unijai paskelbus 
streiką, prie kurio atsisakė 
prisidėti refrigeratorių darbi
ninkams.

Ret pradėjus dirbtuvę pikie- 
tuoti, prie streiko prisidėjo ir 
visi kiti darbininkai ir dirb
tuvė liko uždaryta.

CHICAGO. — Ligonių dar
bininkų unija pareikalavo iš 
ligoninių pakelti algas savo 
darbininkams, sutrumpinti dar
bo valandas ir duoti apmoka
mas atostogas.

BENTON, Ilk, bal. 28.
Herman Hopkins, 10 metų 
ko nušautas žaidžiant

m. Vaikai
kurį manė

nušautas 
George Sauko, 11 
žaidė su šautuvu, 
esant neužtaisytu.

Il
su

Lenkija vėl uždari
nėja mokyklas

VARSA VA? baL 28. — Dėl 
riaušių prieš žydus liko neap- 
rybotam laikui uždarytos pre
kybos ir agrikultūros akade
mijos.

Policija išvaikė studentų de
monstraciją prie švietimo mi
nisterijos rūmų.

Trakų ap. — 
Užuguostis — 

Karvės upeli 
pločio medini; 
dienomis būvi

PAVOGĖ TILTO ATRAMAS
AUKŠTOJA, 

Ant vieškelio 
Žiežmariai per 
yra ""apie 7 m. 
tiltas. šiomis
nuo to tilto pavogtos medinė; 
atramos. Dabar tiltui likus bi 
atramų yra pavojaus įkristi 
minimą upelę, nes tiltas stov 
kelio užsisukime. Aukštadvaru 
policija, pagal nurodymus, pa 
darė kratą pas vieną pilietį 
tačiau minimų tiltų paramsčiu 
nerado. ‘ ‘ |

Ohio potvynis slen 
ka žemyn

MARIETTA, O., bal. 28. — 
Trečias į 14 
upės potvynis 
linkui šio 15,000 gyventojų 
miesto. Bet šis potvynis yra 
daug mažesnis už buvusius. 
Bet jis vis tiek kelia gyvento
jų nerimą ir visur prasidedi 
reikalavimai, kad federalinė 
valdžia darytų ką-n0rs tų .pot
vynių pašalinimui.

mėnesių Ohio 
dabar slenka

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

/

Ratos prieinamos —- 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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~ — TU. - •>♦ 1 • Si bizni;uzes -- Darbi-
ninku Šventė

ŠJMET JĄ MINĖS VISA' imftkų svetainėje įvyks tarptau-
PARBlf kUŠSi' ~ -------

į • :! >

Kas kartą vis didesnis dar
bininkų skaičius ima suprasti 
Gegužės Pirmosios reikšmę.

Tasaųjio ją įpini
jau daMi ijie' k^P 
savo vieningumo ir pasiryžimo 
šventę, per ją jie semiasi sau' 
pasiryžimą kovoms už savo bū
vio pagerinimą įr klesos vieny
bę. ;

Bet, (įlyja, neviskas ėjo taip: 
sklandžiai. Per keletą pastarųjų 
metų darbminkų klesa dalinai 
lyg ir atgal paėjo. Buvo labai 
susiskalęlžjusi į įvairias sręves.' 
O tos srovės vietoj kovoti vie-1 
ning.aj su bendru darbininkų 
priešų, visus lygiai išnaudojan
tį kapitalizmą, ėmė kovoti savo 
tarpe.

Viepo.k, a'čių aplinkybėms,' 
matosi progiedruliai kiti, šiais 
metais visi darbiųinkaj rengiasi' 
tai sypntei ir sušuks gegužės ' 
pirmą‘dieną daug galingesniu įr 
vienjn^gesnju balsu: “Duokjte1 
mitiną, kas mums priklauso!” 
Mes jau nebepavieniai, mes gi 
jaU daug geriau Organizuoti ir 
viepirigi. Tą dieną veik vicj dar
bininkai bus liuosi nuo kasdie- 
nin o darbo, todėl turės ir dau
giau progų išeiti į gatvę ir pa-1 
rėdyti savo vienybę.

Iš Rose’ando į ■demonstraci
jas; balandžio 30 (L specialus 

parenginaas. • t
Šiais metais reng asi demon

stracijoms visi: sočia istai, k,c- 
muništai, sklokminkai ir įvairjų 
amatų sąjungos (unijos). Tai 
džiuginantis vaizdas iš da'ibi-' 
ninku 'vienybės pusės. Bus di
delis judėjimas ir Roselande. 
Balandžio 30 d. vakare darbi-.. • . .. —__ ,

; ĮD1S|KO5 praKąmo^ gų koncertu. 
] Biis pautų kalbėtojai, o 
ir koncertinė dalis bus gera.- 
Po programo šokiai. Gi gegužės 
pirmą dieną, 1 vai. po pietų, vi
si susirinks pyje darbininkų 
sye^ąjĄėš^ ’į kyr ^tyaĮįlks j 
miestą, į demonstraciją.

Į miestu, neturinčius kuo va
žiuoti, nuveš trakai. Juos nu
veš ir parveš. Bus ir benas. 
Taip, k*ad tikimasi tą šventę pa-: 
si tikti įspūdingai. Tad, visi į 
darbininkų vienybės šventę!

—Senas Ąn^tana^^

TARP MUSU
m?

Juozapas Ę.ų.dęlkjs ijr 
Tėvas
Saujon vieton

Brighton Park. — Seni lietu-) 
viai graboriaj Juozapas Eudei- 
kjs j;- Tėvas, šiomis dienomis . 
perkėlė savo ofisą iš 5340 So.1 
J^etfzie avė. į ąaują vietą, ad
resu 47,04 So. Westeni avenue. 
Vadinasi, j centrą tarp 3-jų dj-‘ 
džiųjų lietuviškų kolonijų: Bri- 
g.ht.on Park, Town of Take ir*

> <• » • - ■ > »

Marųuette Park.

ši buniayietė yra ,er<Jyi ir gavo Įr naują t.eĮefopp nppierj, yernoj, 837 W. 34th PJ- Prisi“
^^aĮ įyengtą. (įejuris nuo dabar v^įi^is VĮrgi- daug svečių, jkurie

deikio praeities1 gyvenimas. pasakyti tik tiek, kad jis yra ei a r in
P40 ,50 rneų jis ąpsigyyeRo. .geps žinovas savo profesijos, rigaS. J ̂ Janulis^k. U-

Town of Lėkė kolonijoj.' &ai suprask, grabųrystės. Ęą to yra' ‘ W _ .*
kūrėsi šv. jKryžįąųs parapija, mandagus įr gero char^terjo 
tai jis buvo jos uolus organi
zatorius ir pionieriuj. Tąip pat 
nemažai pasidarbavo ir prie 
vĮe.tos dyaugįįp.

Susitvėrus š'v. Kryžiaus pa
rapijai Tėvas Ęu<Įėikis, (turėda
mas patraukimą i laidotuvių 
biznj, netrukus, prie 46-tos ir 
So. Hermita'ge g-vės įrengė 
grązįą Jaidętuyi^ ištaigą, kuri 
per ‘ daugeĮį nųįiųdusioj 
valandoj žmonėms teikdavo 
ųiandagų ir sąžipĮngą patarna
vimą.

pa^r reikią' pridurti, j,og Tėvo 
Eudeikio buvo pemaža šeimy
na;; vjsĮ jo vaikąi gavo atatin
kamą moksĮą i^ 'gerą išauklėji
mą.

Ląikuj bėgant Tėyą's Eudej- 
kis savų laidytuvip bizniavįetę 
pų namu perleido vyresniam są- 
nuį Jonui, o pats su kitu suna
rni Juozapu, 1933 metais įsiko
rė naują laidotuvių įstaigą ad
resu 5340 So. Kedžie avė.

Gi dabar Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas minėtą įstaigą perkė'ė 
į moderniškesnę vietą. Kartu

žmogus.
Ks„-Užuojauta 
—Pp. Pučkoriams

,Q;iJįą VWįa¥-^ yeišįkiąme J.
įir y. kdrie kenčia!

Sayįpjp^' mirus jų!
3^ fcąjj 'B ’^sWįsW .yyWW-
kųs jau tuUslaikas kaip ne- L jf $■'
sve:
ijej BHi Sfe.
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PONTIAC
r > X * 7* .,..<■ •* ;>■.■

Mrs. Anelia K. JaruszjDr. C. J. Svenciskas
- Physical Therapy • DENTISTAŠ^ Y

iiiksmai praleido vaj<ara prie
**"1 “ —-J11 -'' už-

eiga rūpinosi pp. 
n 

šaūskaš yra’ Biznio! savininkai.
■, -'i v , l r,'I

OFISO AV V. 16630 So. y^fo^k' val. vakaro. Treč ir sekm. 
Avė., 2nd - “• RusitarimA.
Henilock 9252 . 

Patarnfcijif prie 
gimdymo Panirto
se ar ligotąąSse,! 
duodu massage; 
eleetrie t re a t-' 
ment ir magpę- ; 
tie blankets ir XX. < 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATĄ!
K. P. GUGI,S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2

NDOS: 10 v. r.

4300 S. FAIRFCELD A VE.
MFAyETTE 8016

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 2?nd Street

Valandos: nuo I—3‘ir y—8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. CalĮfomia Avenue

r Telefonas Repu/gjc 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Pr,. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Namų ofjsąs -$323 Sq. Halsted St. Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. yak. 
d ąland.oš yąkąraifl xtųq 6 jjų 8:$0 Į Išskyrus seredomis Ir subatomis.

Tel. Boulevard 1310 ,__________ ;__________________ -
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais —Į

pagal autarli 3 DR. STRIKOL’IS
Gvdytojas ir Chirurgas
Ofisai 4645 SO. ASHUANP AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vtk. Nedšlioi pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 78?0 

Namų TeL: 'Prospect 1930 'r # .. * “ , ■

JOSEPH J. GRISK
f LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone; Boulevard 2800
4631 SOUTH ASHLAND' AVENUE.

Res. J>515 So. Rockwell U- 
Tėlęphęjiej Repūblic 9723k. y# i T .4 - į ■ •.. t f

Kl.. JIRGEI.IONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

kąi$lotuviy Direktorius
JUOZAPAS

U D EIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340

A. Ą. SĮAKIS
ADVOKATAS

7 So. Pearbprn St.
Room 1230

Vai 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERtY 8244

DR. T. DUNPULJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f 4157 ĄRjCHER AVENUE 
O^iso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—$ Vai. vakaro. 
Rezidencija

89^9 SOUTH CLAĖE^ęNT ĄyE. 
Valandos—9—10 A. M. 
NedeJioj pagal sutartį.

SPECIALIAI
ŠIA 

SAVAITĘ

■ I.IL.Įl llj Į iliw^ll Į II I ll'lG 'lilll Įlll II i 

SUSTOK ir
PAGALVOK į 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA I 
ŠPURKA pereitais metais 
UŽPRilBO ...... ........:.....

- ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL JiOME “LOAN 
BANK. " “

PRISIRAŠYTI (?ĄLI(HA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V.

building, loan 
AND ŠAVING ASSO.CJATION 
173!) SOl^TH HALSTED STREET

Milda Auto Sales
PIRMA' IR VIENINTELE LIETUVIU 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
' BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street 9 Tel. Vietory 1696
’ DOMININKAS KURAITIS

..... savininkas ' ■■ ’
JT, JByLĄW k E. SABONIS, Bendradarbiai.

Gyv. vieta: 6733 Crandon1 Avenue 
Namų Tel. r Hyde par^ 339b

Phone Boulevard 7042

DR C Ž. VEZĖLTS
DENTISTAS ’

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki S vakaro 
Seredoi pagal sutari;

Kiti Lietuviai DaktajraL

(lement J. Švilpa;
ADVOKATAS

33 NO. La SA?XE STREE1 
o-t.os lubęs Td. CENtral

Marque-te ParL Ofisas:
6322 ąOPTH WEŠT£RN AVĖ.

“■ 'Telefonas PROspect 1012
Antradjeriiais ir'kętvjrtadjeniais nuo
7-8, jak-'«^M’e"i41s ,*»»,«,!« °i Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 

sutaN,,.,klišo valandos: nuo 2 iki 4, nuo
r -lJ N ‘ T )jkj £.30 v# Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

AKIU SPECIALISTAI dr. s. nauei.is
- ------ -------------------------- ------------- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

!■ U W ■■■■■—■

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

„i, .CDi.CAGO, IJįL

ŽIBANTI MALEVA 98ę
99^I 1 VALANDŲ 

VARNIAIS .....
I F1.AT SIENOMS 
I MALEVA .............

I VARNĮŠIO VALYTOJAS—(Je-
i r»H vuriiiĖlui ar inalevai nų- 
I valyti.- Specialiai už I galioną ....................... -
I ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai Juo-
I <Jų fterių malevotl CĮft/Ą-I ftepe^ ai. Kiekvienas

Įatdara ketvjkt.. šk&t. vakarAišĮ
Liį*- ' :
n ox|ę roAT BNAMKL(^ (]ar.

Į bpl. viduj. Tirštak; daug pa- 
I denglųa; Ilgai laikau. Išdžiūva 
I per iDikŲ skalKčjpl žybeda-; 
I man. >2.75 vertėt* <t< QE 

už galioną ...

] baltas shellac,
TYRAS $1.59,

[ Galionas ----------- ... ,

I 8Ac vertės 50c—Skrynų Ma-
I Ieva; T kvortp juopos skryrių
I maleva. Ir 2 colių Šepetys ir 

u. ------ ------------ 5Q£
I RIEN'V POriKROS VALYTO- 
I JAS, taipgi vartęjaiųas kalci-' I mainui Ir langų' , Uždangoms 
I -... 3 u* 23e
I Miegamiem ir gyve- 

namiem kambariam
I ir priebučiam popie- 
I ros.
I šimtai dailių raštų. Rolei 

_ Į 20c, 15c, lQc ir 5,c
SIENŲ POPIERA NUTRI- 

MUO.IAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26tli Street 
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė.
8k

V.

------ - —i-------
—a._ 1-----------------------------------------------------——— —, . į.. ■

‘ į <■/ r.« • , i • . A,

Qera maleva, tinkamai užmaAev(j)ta, niažiau jišsipųstina įf .utaupo pi-, 
• uigų. TfSkicbs yrą popųliarės Helmah malėvos. Ir Rainos' 

nebrangios, o Rtakas vjsada pilnas.
Moore’s .malbvrf; $0 spalvų, gal- ..... ..... ......................
Specialč maleva, 16 spalvų, gal........... ..............................97^
Varnish removjtv gal. .................................. ..............- 95^'
Grynas baltas enamel, gal....................... -.................  $1.39

/■*. brangiau
Sienoms po^įera, ręlei’is —...........  4^

f'/* 1 _i'. ■ '^^brąpgiau.

» DR. A J. MANIKAS

SENIAUSIA ir DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ piĘEKTTORJŲS 

AMBULANCE!T - - -v : t r:; . ’
PATARNAVIMAS 
DIĘNA ĮR NARTJ

Vįsi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hęrmitage Avė. 
4417 South Fairfield Avenue 

Tel. LAPĄYETTE 0727 ’

1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063
I .. ;•» -*••• . r* * K c . .1 • ■ £ .

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH. OPT. l 
1AE1U.V1S • i

Opt.oiųetricaily Akių Specialistai 
Palengvina akių ,{jtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejinjo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuotu-' 
mo, skaųoama aki,ų karšt], atitaiso5 
trumparegystę yr tdliregyątę. Prirea-j 
giė teisingai akinius. Visuose atsjtl- 
k^muose ęgzaminąv;mas daromas su: 
vjektra, paroilančią mažiausias klai-| 
dės. Speciale atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos mo 10 iki 8 v. Np-- 
dėjioj nuo 13 ikj 12 v. dieną, 
pąugely atsitikjĮnų akys a,tįtąisomos: 
be akinių. Kainos pigiau kaip 0irma 
4712 South AsĮilaųd Av.i

Phone Boulevard 7589

PHYSICIAN-SUpGEęN 
OtGce 4070 Archer Avenue 

Te/. Virginią 1116 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 

Office & Residence 2519 W. 43rd Si 
Tel. Lafayette 3051 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.:: nuo 2 iki 4 v/p. p. ir nuo 7 

ikj 9 v. vąk. Tr.ečiądiemąis jr 
Sekmadieniais susitarus 

OFISAS IR REZIDENCIJA 
4300 So. Fairfield A.V&.

TeĮ. Ląfąyętte 8016

'n J

VĮ?

NARIAI'
Chicagos, . 

. ' Cicero j
Lietu viii ■ 

Laidotuvių ■ 
pirektorių ’ 
Asociacijos '

Ambulance
Palarnavi- 

: mąs Dieną 
į ir Naktį

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO P^y,?E.

LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS 
Tel. yards 1^2,9 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuvž 
756 Weąt 35th gįtreet 

kampas" rfalstęd St.’ j 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedė/iomis ‘pagal .sutartą.

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

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
PJione Maywood 2jl. *

KITATAUČIAI

T -2 koplyčios visose
. .Chicagos dalyse C r/
> Klausykite musų Liet,uyškų radio programų Piripądięnio vąRąrais, 10$0 

vąL vakaro iš \V.H.F.C. stoties (1420 K.)—PrapeŠejąs P. Šąltimierąs.

Reikalaukite DEGTINES
t •< ?į i* >

Tom Taylor
2 Metų 
senumo <Jr»» v •

STRAIGHT
v KENTUCKY

BOURBON
DĮEGT'lN^v

90°4 > i J'

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

LIETUVIAI
. ' Ą. MASALSKIS '

3307 Lituanica Avenue - phone Boulevard 4139

GYDYTOJAI „UENTIS^I 
Amerikos Lietuvių Daktarų

• Draugijos' Nariai ’

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 ’SOUTH HALSTED STREET 

Vįsi Telefonai yards 0801
VIENINTELIS DLSTRIBUTORIUS

„ .___________

!! > a, pjsmiš....
49th Oourt Cicero Phone Cicero 2109

R, J. RIDIKAS
.§;Ue.ejt r ' ’ ’

■ ji, i ; . 7,. ė. T.,'. 1  — —  ............
. L J» ’ZO'LP

Wrs1 £6,Ųi 
>.jN. . N*"- .....A !' ■ ' Ą—

^.MSKUDAS
71,8 Ąy.es,t 1,8111 §triįet ! Pfeope Monrae 3377
■ -7 ?. '.T.1 ■; r----------------:—-—~— r r

Boulevard 4089
i ■. 11 •. >

Pjiones Boulevard 5203

Tel. Pullman 5703.

.... ■■ LACHA^ICZIR^ŲN^Š
2314 West 23rd Placė ” Phone Capal 2515 j
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street._______ Tel. Pulhnąn 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yarijs 1138

,r . J. liulevįčįųs .............
13Ąę So. California Ayęnyė ' Phone Lafayette 3572

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

2400 West iMadisbą Street'
Val/1 iki 3 po metų, ,6 ikj 8 va,k.

Tel. Seelėy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nu->2 iki 4 ir jpuo 7 iki 9 

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

Tel. Boulevard 1401
Ofiso Tel. Boulevard 59131 ! ‘ ’

756 West 35th Stl
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 :3Q 
Nedegiomis pagal sutarti j 

Rez. 4910 SO. MICHIGĄN ĘLVD.
Tel. Kenwood 5107

10758 S. Michigan Avė 
ROSEI.AND—.CHICAGO, ItL. ' 
Tel. PULLMAN 1193^277

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

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

Ofisas ir Laborao.trija:
1034 W. 18tjh'St.; netali Morgap St. 

Valandos nuo 10—fe pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarį.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7^64

Dr. Charles Segąl
OFISAS

4729 So- Ashjaųd Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 1^ vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ’yal. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ilq 12 
valandai dieną.

'* iPheiie ^Ų?W4Y 2§<8ę
------ -r— .a .    ..

Telefonas Yards 0994

Rez. Telephone PJLAZA 2409
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Ketvirtadienis, bal. 29, ’37
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FCLEVELANDO ,S. ŽINIOS]
MIRIMAI. — ŽUVO PENKI DARBININKAI. — 125 

ASMENYS BUS TEISIAMI DĖL VALSTIJOS ĮS
TATYMŲ SULAUŽYMO. — KEISTAS PASIULy? 
MAS. — ŠVAROS SAVAITĖ. — NAUJAS PAŠTO 
PASTATAS. — STREIKŲ BANGA.

NAUJIENOS, Chicago, EI

Prašo paskirti daugiau 
pinigų

Iki šiol prie mokyklų buvo 
pastatyti WPA darbininkai, 
kurie rūpinosi vaikučių saugu
mu. Kitaip sakant, jie tvarkė 
trafiką ir žiurėjo, kad vaikučiai 
galėtų saugiai per gatvę eiti. 
Bet štai federalės valdžios pa
skirti pinigai tiems darbinin
kams ' samdyti jau išsibaigė. 
Tokiu budu apie trys šimtai 
darbininkų netrukus turės bū
ti paleisti.

Policijos viršininkas rūpina
si, kad to neatsitiktų. Jis krei
pėsi į valdžių prašydamas pa
skirti daugiau pinigų. Polici
ninkų, sako jis, yra tiek ma
ža, kad nieku budu nebus ga
lima jų prie mokyklų laikyti. 
O jeigu niekas vaikučių sau
gumu nesirūpins, tai nelaimių 
įvyks labai daug.

Mirė keli lietuviai

nia Mačioniutė. Ji buvo vos 
dvylikos metų amžiaus. Pali
ko nuliudusius tėvus ir vieną 
broliuką. Gyveno adresu 457 
East 148 St.

Ciprus Palonis persiskyrė su 
šiuo pasauliu sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Paliko du brolius ir 
vieną seserį. Laidoja N. A. 
Wilkelis. 1 v

Juozas Puskunigis mirė tu
rėdamas 48 metus amžiaus. Pa
liko nubudime tetą ir vieną 
pusbrolį. •

■Pragyvenimas brangsta
Darbo žmonėms juo tolyn, 

juo. sunkiau4 darosi gyventi. 
Mat, kainos gyvenimo reikme- 
nėms vis kyla ir kyla, štai šio
mis dienomis pabrango duona: 
vienas centas teks daugiau 
mokėti už bulkutę nekaip pir
ma.

Penki darbininkai žuvo 
plieno liejykloje

NELEISKIT
UŽKIETĖJIMUI

APSARGDINTI JUS
Darykit ką nors dėlei jo, ir dar 

rykit šiandien. Jus galite imti be
galę piliulių —. tačiau tik atmin
kit, kad kroniškas medicinos ėmi
mas yra nesveikas paprotis ir daž
nai netenka savo veikmės.

Pašalinkit paprastą užkietėjimą 
naturaliai įdėdami užtektinai vita
mino B ir “bulk” į savo maistą.

Kellogg’s ALL-BRAN suteikia 
ums reikalingą vitaminą B ir “bulk”. 
Kūno viduj jis suima dvigubai tiek 
vandens, kiek pats sveria, ir,' mank
ština bei išvalo sistemą.

Paliuosuokit savo kūną nuo nuodų 
ir pamatykit, kaip gerai jus jausi
tės. Pabandykit Kellogg’s ALL- 
BRAN savaitę laiko. Jeigu busit ne
patenkinti, jūsų pinigus sugrąž ns 
Kellogg Company. Valgykit du val
gomus šaukštus kasdien, kaip javų 
maistą, su pienu ar vaisiais, arba 
virtuose valgiuose. Sunkiuose atsiti
kimuose su kiekienu valgiu.

Parduoda visose grosemėse ir 
garantuoja Kellogg, Battle Creek.

pakanka. Todėl dabar reika
laujama jau vieno dolerio.

Laimėjo streikų
Fisher Body kompanijos val

gyklos darbininkų streikas jau 
/baigėsi. Darbininkai streikavo 
per dvi savaites.

Valgyklos vadovybė sutiko 
Uniją pripažinti ir pakelti dar
bininkams algas nuo trijų iki 
šešių dolerių per savaitę.

Šiomis dienomis mirė Virgi-

“Klausyk 'Jonuk, 
mes per mėnesį 
laikę? atjidėliGjom 
užsisakyti MAL
VAZ. Mes turė
tumėm jį jau da
bar gerti. Jų 
pasiulijimas yra 
toks prielankus. 
Jis turi būt nau
dingas, kitaip jie 
negalėtų daryti 
pasiulijimą”)

“Gerai širduk! 
Pašauk juos tuo

jau dabar — štai jų telefono 
numeris — CANAL 6500 — pa
sakyk jiems, kad prisiųstų mums 
kartoną iš 24 butelių už $2.75. 
Mes gausim 50 centų atgal už 
sutaupytus butelius.

žinai, jie mums kainuos ma
žiau negu 10 centų už butelį. 
Eik ir tuojaus juos pašauk”.

Gerkit MALVAZ tuoaus dabar
šį pavasarį. Jis jus palaikys ge
roj sveikatoj per atmainigą pa
vasario orą.

MALVAZ DARO MONARCH 
BEER ALUDARIAI

Steubenville, Ohio.—Carne- 
gie-Illinois Steel kompanijos 
liejykloje įvyko didelė nelai
mė: geležies tirpinys aptieškė 
dešimtį darbininkų. Penki iš 
jų liko sužeisti mirtinai, o ki- 
,ti gerokai apdeginti.

Moterų teismas
Broliai Dayly yra kaltinami 

telefonų kompanijos apvogimu. 
Jiems ir byla liko teisme iš- 
'kelta. Jau išrinkta ir ‘jury”, 
kuri susideda išimtinai iš mo
terų. Vadinasi, dvylika moterų 
turės htf Spręsti*-^ broliai ♦yra 
kalti, ar ne.

Teisėjas pastebėjo, jog, kiek 
jam žinoma, tai Clevelande pir
mą kartą į “jury” yra išren
kamos vienos moterys.

Reikalauja daugiau pinigų 
kaliniams išlaikyti

/ Pavieto komisijonieriu’s Cur- 
rey pareiškė, jog federalė val
džia turėsianti mokėti po vie
ną dolerį per dieną už kiekvie
no kalinio išlaikymą. Dalykas 
tas, kad kai kuriais atvejais 
pavietas turi išlaikyti federa- 
liško teismo nuteistus kalinius. 
Iki šiol už kiekvieno kalinio iš
laikymą, federalė valdžia per 
dieną mokėdavo 75 centus.

Komisijonierius Currey sa
ko, jog maistas jau tiek pa
brango, kad 75 centų per die
ną kaliniui išlaikyti jau nebe-

Jaunuoliams darbo 
stovyklos

Iš Clevelando į CGC stovyk
las šią vasarą bus paimta pus
antro šimto jaunuolių nuo 18 
iki 29 metų amžiaus.

Suėmė du jaunus vyrukus
■ Prieš kelias dienas policija 
pagavo du jaunus vyrukus, ku
rie buvo labai “moderniškai” 
savo automobilių įrengę. Mat, 
jie iš policijos automobilio iš
sėmė radio aparatą ‘ir kitus da- 
lykiJs ir įsidėjo į savo? Bet, 
kaip matote, neilgai1 jierris teko 
tuo grobiu džiaugtis.

Net 125 asmenys liko paso
dinti j kaltinamųjų suolų
Prieš kelias dienas prasidėjo 

įdomi byla. Įdomi ji tuo, kad į 
kaltinamųjų suolą liko paso
dinti 125 asmenys. Jie yra kal
tinami tuo, kad nusidėjo val
stijos įstatymams pardavinė
dami svaiginančias gėrimus.

žinoma, kai kurie jų bus iš
teisinti, kifi nubausti, o treti, 
galimas daiktas, ir laisnių ne
teks. -

Ryšium su svaigalų parda
vinėjimu valstija turi išleidu4- 
si pusėtinai aštrius įstatymus. 
Jei kas tiems įstatymams nu
sikalsta, tai yra skaudžiai’ 
baudžiami.

Bando perorganizuoti 
bankų

'reiškė. Būtent, kad sumany-.ėmė jie apie du tūkstančius 
mas yra tuščias' ir neįvykdo-į dolerių. Tuo metu4 užeigoje bu
mas. Norint kad jokio triukšmo ^o apie pusantro šimto žmonių, 
po dvyliktoj valandos nebutųr(Bet, žįnoma, jie nieko negalė- 
reikėtų prie kiekvienų namą 
policininką pastatytu

Susirinkimas Lko atidėtas
Balandžio 15 d. buvo šaukia

mas Amerikos Lietuvių Kon
greso renginio komiteto susirin
kimas. Į susirinkimą susirin
ko visai nedaug žmonių, to
dėl nieko nebuvo galima ir nu
tarti. Apie kitą susirinkimą 
sekretorius nariams praheš 
laiškais.

Taupumas nėapsimoka
Miesto taryba taupumo su

metimais buvo labai sumažinu
si gatvių apšvietimą. Tačiau 
iš to taupumo nieko gero ne
išėjo. Naktimis nelaimės su 
automobiliais labhi padidėjo. 
Be to, labai padidėjo ir plėši
mų skaičius. Todėl majoras 
/kreipėsi į tarybą, kad gatvių 
apšvietimas butų tinkamiau 
sutvarkytas.

Kai taryba priėmė tą. “ekono
mijos planą”, tai per mėnesį 
elektros bila sumažėjo trimis 
lakstančiais dolerių.

$232,000 viešiems darbams
- Ėast LiverpoO’l, O.—Federalė 
valdžia paskyrė $232,000 WPA 
darbams. Tais pinigais bus pa
samdyti 300 darbininkų šešiems 
mėnesiąms. j

švaros savaitė
Miesto valdyba skelbia šva- 

’ros savaitę, kuri turės prasidė
ti šit4 gegulės 1 d. Visi miesto 
(gyventojai yra raginami išvalyti 
savo rusins (beismontus) ir 
užpakalinius kiemus.

Kiekvienais metais, kai oras 
atšyla, plinta visokios .limpa
mos ligos. Toš ligos daugiau
sia plinta dėl ^nešvaros, štai 
kodėl gyventojai yra raginami 
per tą savaitę ^apvalyti savo 
namus nuo purvo/; ij . .v ..

Pasišlavė $2,000
i ! -Išiomįs dienomis du ' drąsus 

banditai apiplėšė: Stone’s Grill 
(13927 . St. Cįair -Avė.). Pasi- štąs.

» ■ > ■ : s KM

lab&i padidėjo

1 jo padaryti dviem apsiginkla
vusiems banditams.
• Stone’s Grill yro visai neto
li nuo Fisher Budy dirbtuvės, 

f Tos dirbtuvės darbininkai nuo
lat užeina ten pasivaipyti, stik
lo alaus išsigerti bei savo algos 
Čekių išsimainyti.

Bagerins susisiekimų
' Gatvekąrių kompanija pra
neša, kad netrukus visuose 

i priemiesčiuose ji įves autobu
sus, kad gyventojai galėtų 
lengvai susisiekti su bet kuria 
miesto dalimi.

Faktiškai susisiekimo atžvil
giu priemiesčio gyventojai bus 
geriau aprūpinti, nes autobusas 
yra parankesne susisiekimo 
priemonė nekaip tramvajai 
(gatvekariai).

Nepataikė
Policininkas Dietrick su sa- 

’vo žmona nuvažiavo į Gordon 
parką, kuris yra prie pat ežero. 
Ten jie sustojo prie pat van
dens. Netikėtai prie jų auto
mobilio prislinko jaunas vyru
kas ir griežtai pareiškė, 
jis yra pasirengęs juos 
.plėšti. Kad nebūtų jokių 
Jonių, tai jis dar pridūrė, 
nesipriešintų, nes jis 
siąs.

Tačiau policininko 
saus ir apdairaus, 
'matant jo rankoje atsidūrė 
volveris ir jis paleido kelis 
vius. 
gyvas

Už 
numą 
paaukštintas^—gavo 
vietą detektyvų komąndoje.

tuoj

kad 
api- 
abe- 
kad 
šau-

butą 
Kaip

Banditas tuoj krito 
ant žemės.

drą- 
be-

■ re- 
šu- 
ne-

savo drąsumą ir suma- 
policininkas Dietrick liko 

geresnę

Tel. BOUlevard 4552

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

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

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

CHICAGO, ILLINOIS.

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4

(Curls—kiek tik norėsit) ■
DU ART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E Aft 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE v.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $Q Efi 
BE MAŠINOS PERMANENT ...................O-UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .... .................25c
MOTERIMS .............................................................. 35
VYRAMS .................................................................. 40

THE CROWN BEAUTY SHOP
(Urown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

2514

SUTAUPO DARBĄ!

PILSEN 
LIGHT FLOOR OIL 

t

Įsisverbia j skylutes jūsų nudėvėtų grindžių. 
Išdžiūva skaisčiai žybėdamas.

Padaro Lengvą Užlaikymą Grindžių šva
riai. Jūsų Malevos ar Geležies Krautuvėj.

Union Trust bankas užsida
rė prieš kelis metus. Dabar yra 
dedamos pastangos jį peror
ganizuoti ir atidaryti. Persior
ganizavusio banko priešakyje 
žada atsistoti Oscar Cox.

Aiškus daiktas, kad naujasis 
bankas bus visai nepriklauso
ma nuo senojo banko įstaiga.

Ko tik neprasimano
Kažkas miesto tarybai pa

siūlė sumanymą, kad išleistų 
įstatymą, kuris po dvyliktos 
valandos nakties uždraustų vi
sokį judėjimą. Vadinasi, turė
tų būti uždrausti šokiai, radio 
programos (nebūtų galima nau
dotis radio aparatais) ir šiaip 
visokie pasilinksminimai, žo
džiu sakant, nuo pusnakčio tu
pėtų viskas nutilti.

Miesto taryba paprašė, kad 
/policijos viršininkai pareikštų 
savo nuomonę dėl to sumany- 
|mo. Ir jie savo nuomonę pa-

“Naujienų” Piknikas
SEKMADIENĮ,

Gegužės. 23 d. 1937 m.

troko
' Porthsmouth, O.—Harold
!Wallace ir L. Reilly važiavo 
{dideliu troku ir netoli šio mies
tuko įvirto j griovį. Trokas 
/užsidegė ir šoferiai tik su di
deliu vargu išsigelbėjo. Abu 
pusėtinai apdegė.

Rengiasi pakelti kainas 
elektrai

> Massillon, O.—Ohio Public 
{Service kompanija paskelbė, 
jog netrukus ji pakeisianti kai
nas elektrai. Girdi, visokios 
reikmenės pabrangusios, tad ir 
už elektrą reikia daugiau gau
ti.

Kompanija ypač akcentuoja 
tą faktą, jog darbininkams al- 
jos liko pakeltos. Tačiau4 fak- 
•tas yra tas, kad algos darbi-

Vos ištruko iš degančio ninkama visai mažai tebuvo 
pakeltos. , •

Vis streikai ir streikai
i Akron, O.—čia kas nors tu
rės būti daroma, nes streikai 
jau pasidarė įkyrus. Tiesiog 
nėra jiems galo. Vos spėja vie- 
|nas pasibaigti, kaip prasideda 
kitas, štai dabar sustreikavo 
autobusų darbininkai. Dėlei to 
(susisiekimas liko tiesiog para- 
ližuotas. Darbininkams sunku 
pasiekti darbo vietas, o biznie- 
hriai taip pat skaudžiai nuken
čia.

Akron yra gumos pramonės 
centras. Gumos baronai su sa^ 
vo darbininkais nuolat turi tai 
vienokių, tai kitokių nesusi
pratimų. —Jonas Jarus

Atėjo 
NAUJAS . 
KULTŪROS NO. 3

' TURINYS:
Tautiškumą elementai ir ribos —

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

.................. V. Stankevičius 
čigonai ...................... A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Gandas ...... ........ 7
Du eilėraščiai .......
Kita Amerika ........
Vova prieš dykumą 
įdomioji fizika ......
Knygų Apžvalga, Politika ir

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI 

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street

Banas Pumputis 
.... J. KrUmi n as 
.... E. Vo^tinsky 
........ M. Ilijinas
.. J. L Perelman 

tt.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus ir
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P ASARG A
Pirm negu pirksit malevan ir ki
tus reikmenis atlankyki t didžiausia 
Šios rųfiles krautuvę Chicago), par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNISIO NUO 1/3 IKI

PIGIAU REGULIARfiS KAINOS
čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip pras&ausloa kitur. 
Atminkite—tik ėia—jus galit gau
ti TIKROS iMlrbystės, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: "Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

Į Už DYKĄ PRISTATYMAS Į
Sherwin
$2.25 
kaina 
1.000 
Paint, 
$2.79 
Gloss 
kaina 
$2.25 
Whlte
1037 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefoną! ARMITAGK 1440

Williams trim Varnlsh 
vertės, Musų 950 
galionų Trim <C< 
Galionas______
vertės visur Žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50
S8..P’M.___ $1.20
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Parkraustom 

visokius rakandus bei štorus 
arti ar toli.

3406 SOUTH ___________ ,
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH
•M

X

C. CHĄSAS 
Tai vienintelis

CHICAGO

HANSU • DEUTSCHLAND 
HAMRURG • NEW YORK

* Patogu® geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsįm gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

' informacijų klauskite pas • vietinį agentą arba

St atomas paštas
Jau liko pradėti statybos 

darbąi prie pašto. Paštas bus 
visWi moderniškas ir atseis 
apie šimtą tūkstančių dolerių.

Dabartinis pašto trobesys 
yra senąs ir jau pasidarė ank-

HUDSGN TERRAP1ANE
MOTOR SALES

HUDSON

lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane 
dealeris. Šie automobiliai yra vieni iš geriausių- 

CHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.
2037 West Cermak Road

Tel. CANAL 2469.

jį 7 DIENOS į LIETUVĄ
ANT

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPĄ įBremerhavene užtikrina patogią
Kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

W HAMBURG-AMERICAN LINE ® 
O NORTH GERMAN LLOYD ®

Hemlock 5040

t.

'V.it'aPlMiiĮ



^NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PubHahed Daily Excępt Sunday by 
fhe Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

$8.00
4.00

■

Subscription . Rates:
$8.Q0 per year in Cdnada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 , per year in Chicago 
8c per copy.

Entered hs Second Class Matter 
March 7th 1914 at thę Post . Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

t i • . » ■ . ,

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

UiMkymo kalnai
Chicagd Je—p&ŽtU:

Metams ...;____ _________
Pusei metą __________
Trims mėnesiams __
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ........................ ;75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ;___________ — 8c
Savaitei ___ .....______________ 18c
Mėnesiui ...... ...... 75 c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..........— -------- ...... $5.00
Pusei metų .......------------------- 2.75
Trims mėnesiams .............  1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui ..... .............. ;.75
Lietuvoje ir kitur Užsieniuose 
/ , (Atpiginta)
Metams ___........ $8.00
Pusei metų ____ ................. 4.00
Trims mėnesiams ___ r.—, 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Prezidento galia karo metu
Jungtinių Valstijų, prežidentūs tūri labai didelę ga

lią taikos metu, bet dar didesnę prasidėjus karui. Nės 
karo metu svarbiausias valstybės įrankis yra armija ir 
laivynas, o prezidentas sulig konstitucija yra vyriau
sias Visų ginkluotų karo jėgų vadas.

Tačiau dabar yra įteiktas sumanymas kongresui tą 
prezidento galią dar labiau karo metu padidinti.. Tas 
sumanymas yra išdėstytas Sheppard-Hill biliuje, kurio 
tiesioginis tikslas yra panaikinti karo pelnus.

Tikslas geras. Iš kūro visuomet pasinaudoja visokie 
godišiai, susikraudami milžiniškus lobius, kuomet žmo
nės lieja kraują ir aukoja savo gyvastie tėvynės labui 
mūšių laukuose. Pats teisingumas reikalauja^ kad, jei
gu vfeni žmonės atiduoda savo gyvastis, tai kiti nepri
valo daryti iš karo pelną.

Bet paminėtojo biliaūs autoriai pasirinko blogą ke
lią šito gero tikslo įvykinimui. Juodu siūlo suteikti tei
sę prezidentui kontroliuoti visą ekonominį krašto gyve
nimą. Tu6 budu, būdamas administracijos galva ir vy
riausiu armijos bei laivyno vadū ir dar prie to įsigijęs 
tokią ekonominę galią, prezidentas pataptų karo metu 
tikru diktatorium.

Tai pavojinga demokratinei krašto santvarkai.

Baudžia Vokietijos katalikų kunigus

*
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PRANCŪZUOS KOMUNISTAI Bet š'v. Juozapo Sąjungos dr-
NbĖI JUNGTIS ŠU 

ŠOfciAtlSl'AlŠ

Bendra socialistą ir komunis
tų komisija nesėniai laikė Pa
ryžiuje pirmą savo posėdį, ku
riame buvo svarstoma? klausi
mas apie tų dviejų partijų su
sivienijimą vienoje organizaci
joje, Pasirodė, kad svarbiausia 
kliūtis tai -r- prie kurio Inter
nacionalo turėtų ta nauja or
ganizacija dėtis? f

Komunistai labai nori, kad 
tokia “organiški vienybė” butą: 
įvykinta. Jie nestato jokią šą- 
lygą, kad tik ^ocialistei nėatsi-; 
sakytą juos priiihti į kompani
ją. Bėt tarpe socialistą nuoiho-! 
nės nevienodos. Paryžiuje sO-; 
cialistai, bendrai imant, vieny
bei pritaria, b provincijos sky
riai priešinasi.

Įdomu, kad socialistą “kai
riojo sparno” vūdas Pirvert yra 
griežtai nUsistatęš prieš Vieny
bę. Jisai sako, kad dėtis į daik
tą su komunistais, * kurie ver
giškai klauso Maskvos įsaky
mų, negalima. >

BET ANGARIĖTIS DAR
NĖSUŠAUDYTAS ' '

Vokietijos teismas aštriai nubaūdė tris katalikų 
kunigus: kunigą Rossaint, kuris buvo jaunuomenės gru
pės kapelionas Duesseldbrfe; kunigą Steber, kuris buvo 
Katalikų Jaunimo Sąjungos vadas, ii* kun. Kremer. Jie 
gavo nuo 18 mėnesių kalėjimo iki 11 metų katorgos.

Kunigai Rossaint ir Steber buvo apkaltinti bandę 
sudaryti bendrą katalikų-komunistų frontą kovai prieš 
Hitlerio valdžią. Kun. Kremer buvo kaltinamas padėjęs 
tame “valstybės išdavimo” veiksme.

Ar jų nusikaltimai buvo įrodyti, nežinia; kadangi 
bylos syarstymas ėjo prie uždarytų durų. Ret įdomu i 
tai, kad Vokietijos valdžia laiko nusidėjimū, lygiu vai-j 
stybės išdavimui, “bendro fronto” darymą sū komuhis-i 
tais!

Hitlerio teismai baudžia už tai katalikų Veikėjus ir! 
net kunigus.

Tačiau iki šiol nebuvo girdėt, kad Vokietijos kata-i 
likai butų darę kiek ūors platesnio masto “behdrą fron-! 
tą” su komunistais. Neperseniai buvo spaudoje žinių; 
apie “Laisvės Partijos” atsišaukimus, paskleistus Ber
lyne. Tuose atsišaukimuose buvo pasakjrta, kad “Lais
vės Partija” susideda iš socialdemokratų, demokratų, 
katalikų ir buvusių “nacional-socialistų” (nacių), bėt 
komunistų vardas tenai visai neminimas..

Be to, ir buvęs reichstago atstovas Sollniann, social
demokratas, kuris lankėsi Chicagoje, sakė, kad kovoje 
prieš Hitlerio diktatūrą yra susijungę įvairių demokra
tinių srovių atstovai, bet komunistai į tų “bendrą fron
tą” nepriimami, nes jų tarpe esą labai ūaūg neištikimo 
elemento. • ' . s

Todėl ir aukščiaus paminėtieji kunigai veikiausia 
ne su komunistais veikė. Jeigu koks komunistas prie jų 
ir prisiplakė, tai, gal būt, visai pripuolamai arba tai 
įvyko provokacijos tikslais.

O betgi tie kunigai buvo skaudžiai nubausti už 
“bendrą frontą” su komunistais!

Iš to ihatytj kokiu budu Hitlerio žvalgyba kovoja 
prieš rudosios diktatūros priešus. Ji juos kaltina darant 
konspiracijas su “komunistais”. Šita fikcija žvalgybai 
yra labai patogi, — juo labiau, kad ir pats popiežius 
paskelbė kryžiaus karą “komunizmui”. Hitlerio valdžia 
šitokiais kaltinimais ne tik padaro savo priešus nusidė
jėliais, bėt ir diskredituoja juos publikos akyse.

Papratęs į visokias dūdas 
pusti, Leonas Pruseika prikai
šioja “Naujienoms” pūtimą į‘ 
“klerikalų dūdą” — dėl to, kad* 
jos išreiškė abejonę apie bolše-i 
vikų draugingumo nuoširdumą 
Lietuvai. '

Bet juk yra faktas, kad 
bolševikai bando Lietuvą užka
riauti: kai negalėjo užkariauti, 
tai pasirašė dratigingurno su-, 
tartį. O “Laisvė”, kurios re
dakcijoje tuomet Pruseika dir
bo, da*ir po tos sutarties pasi
rašymo - sakė, kad bolševikai 
LietuVbs respublikai”
padarysią galą.

Ar yra įrodymų, kad nuo to 
laiko bolševikų mintys pasikei
tė? ' ' -

Kai sovietų valdžia atsižada 
nuo to, ką ji pirmiaus darė, tai 
ji sušaudo tuos savo žmones, 
kurie pirmesnę jos politiką vy- 
kino. Maskva atsižadėjo hu<y 
“karinio komunizmo”, nuo “pa
saulio revoliucijos”, nuo kovos 
priėš demokratines valdžias, 
nuo socialistinių partiją ir dar
bininką unijų ardymo — ir ji* 
sūšaudė Zinovjevą, Kamenevą, 
PiatakOVą, Serėbriakovą (6 
Tomskiš pats nusižudę) Ir ki- 
tūs boiševižinb vadus, kurių 
vardai buvo su tais dalykais su
rišti. i

Bet Z. Angariėtis, kūris jdjd 
ant šyvos kumelkos, Vesdamas j 
“raudonąją armiją” į LiettiVą, 
daV NM, Tai kūs'
gali žiteti, ąi* Šis Lehbio jv 
TVočfclo “pąm'pžfbtAš^ proiė’taria- 
to vadas nesmūaūys kada riobsi 
Vėl jdti j LietŪVą^

Ir į kokią dūda ttiomet pūs 
Leonas Pruseika?

RELIGIJA IR EKONOMIJA
SOVIETŲ ĖUŠIJOJĖ

14 metų berniukas 
pravažiavo 187 my

lias su dviračiu

niukas, Thomas Kaūtzman su 
dviračiu.

Nuostabu, kad tas berniukas 
prabuvęs kelyje apie pusantros 
paros laiką ir padarė 187" my
lias kelio dviračiu su penkiais 
sendvyčiais ir maišeliu saldai- 

&orth Parkside avė. 14 m. ber- nių. ,

-i

Antradienį atvažiavo iš In- 
’dianapolio į Čikagą pas savo 
tetds Mrs. Martha SbonceT, 130

U. S. A. Mėsos Eksimpor 
Uš 1936-1937 M.

kurias komunistų svajones, 
(“pasaulio revoliucija” “tre
čias periodas” ir, t.t,) kartu 
su jį autoriais. O jeigu jisai 
pats neatsizades savo svajones 
ajpie “socializmų viėrioje šaly- 

tai anksčiais ar vėliaus 
kulką į pakaušį ir j t-!

Aiifemu šuv. vaiAtym iju-į reikalas vystasi šiais mr m. 
Vo mėsos prbdūktų ėksporteris 
j Meksiką, Didž. Britaniją ir džio mėn. 3 d. 
Centralinės Amerikos valstybes,' 
b importavo iš kariamos — arti
miausio kaibiyho. r

Importas staiga pašoko būvU- 
sios čia sausros dėka ir kol kas 
viš kylą. Taip, 1936 fo. mėsos 
importuota 40 mil. Ibs. daužau 
bei 1935 hi. ir importo teis; 
metais viršijo mėsos eksportą 
apie 50 mil. Ibs.

. 1936 m. importas siekė 
135^870,013 Ibs. L '

;1935 m. importas siekė 
96,985,167 Ibs.

Tos milijoninės cifros neatro
dys tokios Adelės, jei paimsim 
kad U. S. A. gyventojų skaičius 
siekia 128 mil.

Iš to kiekio importbote galvi
jienos ir, veršienos:

1936 m. 94,027,002
1935 m. 86,491,308 

ir kiaulienos:
1936 m. 41,843,011 

' ' 1935 m. 10,493,859
Pirbibje grupėje (gūlv.-Ver

šiena) eksporterlbis beveik iš- 
ibi'tihbi buVo Argentina ir kitos. 
Pietų Amerikos valstybės. Eu
ropa (tame skaičiuje ir Lietu
va) išimtinai eksporteriai kiau
lienos ir nežymaus paukštienos 
skaičiaus. Kaip matome, ypatin
gai pašoko kaip tik kiaulienos

1 piesos produktų importas; pa
kilimas 1936 m. belyginus su

‘ 1935 m. sudaro net 298%.
< .< • ■ • ■ • . j

Kad sudaryti sau tikresnį;
Vaizdą apie importą, kokią pro
porciją viršminėtos ėilros suda
ro palyginus su tuo, ką kraštas 
pats pagamina, paduodu vidaus: 
mėsos produkciją U. S. A. (po: 
Valdžios Inspekcijos Kontrole):

Galvijiena 1935 m. 4,564 mil.
Ibs..

Veršiena ,1935 m. 603 mil. Ibs.
v Aviena 1935 m. 701mil. Ibs.

Kiauliena ir taukai 1936m.
4,406 Ibs.

je”’, 
gaus 
sai.

Tačiau, jeigu komunistai 
ekonominį klausimą riša nege
rai ir nešte'ngia jo išrišti, tai 
nereiškia, kad jiems rtipi pe 
tas klausimas, o kas nors kita.,

. I . I « l • >' ' . .* ■ S. • J (

Tikėjimo laisve Rusijoje
Anot “Darb.”, tai Rusijos 

i kūmupistainš rupi įtiktai sunai
kinti religiją. Girdi, jokios ti
kybinės laisvės Rusijoje n erė, 

i — ri'ėžiū’riht to fakto, kad tė1- 
• nai, kaip auksČiaū minėjome, 
desėtkąi tukstaličių popą ir ku-' 
jpiįą kiekvieną šventą dieną 
laiko mišias, žmonės cerkvėse 
ii* bažil^čioše meldžiasi ir tikin- 
tięmsiems jokiu budu nėra; 
Šiaųri’namps tęjses. “Darbinin
kas” vistiek sako:

. . \ ;

“Šakyti, kad religija' nie
kad ten nebuvo draudžiama, 
tai jau ištiesų kartus juokas. 
Kad Rusijoj, Meksikoj, Ispa
nijoj — visur; kur tik komū- 
nistai ( ! — J‘N.” Redl.) pa-: 
sigriebia valdžią ar kęntrol£, 
tikėjimas persekiojamas, — 
tai jau tokie aiškus faktai, 
kad dėl ją ginčytis neteh- 
ka...”
Kuomet tas Bostono laikraš

tis šitaip kalba, tai tikrai atro
do, kad bėra prasmės su jūo 
apie ką nors ginčytis. Jisai pa
sakoja, kad ir Meksikoje ko
munistai yra pasigriebę vai-' 
džią!

Aišku, jam tiesa visai neru
pi. Jisai priklauso tai rųšiai 
Užsispyrėlių,, kuriems, anot tos 
rusų patarlės, “nors kuolą ant 
galvos tašyk”, o jie vis savo’ 
tvirtins! Tokius žmčnes įtikiu-i 
ti. jokiais argumentais negali
ma., ■ x \

Mums čia belieka . pastebėti 
tiktai tiek, kad “Darbininkas” 
(kaip ir. dauguma kitą klerikū- 
lų organų) yra pasiryžęs žūt
būt ginti nepateisinamą Romos! 
papos poziciją. Papa paskelbė 
kryžiaus kartį, “komunizmui” 
(norėdamas fašistams pasige
rinti) — na, ir visi jo tarnai 
dabar kala žmonėms į. galvas, 
kad ■ komunizmas tai “baisiau-; 
sias” pasaulyje dalykas, nors 
daugelis ją ir patys tuo netiki. 
Jeigu tikėtų, tai, sakysime, 
Lietuvos klerikalai turėtų Vei-i 
kalanti, kad Lietuva nutrauktą: 
ryšius,su komunistiška Rusi-: 
ja. ...y'/..

Socialistams ir nuosakiems' 
demokratijos šalininkams Ru
sijos komuPižmas daro šimtą 
kartų daugiau žalos, negu ku
nigams arba bažnyčioms. Tegu, 
pav. bent vienas socialdemokra
tas feūsijoj’e pabando pasakyki 
Maskvoje prakalbą žmonėms — 
kaš su jūo Atsitiktą? Kaip bė- 
niatant butų pasiųstas pas Ab
raomą! 0 tuo tarpu kiekvieną 
šventą dieną tukstahčiai popą 
ir kUriigų, niėkieho netrukdomi, 
sako savo pamoksltiš minioms. 
Bet kunigai dėj'uoja, kad jie 
esą labiausia už visus peršekio- 
jami! Tai parodo, kad tas luo
mas susideda iš didžiausių ego
istų. i

Žanaš šakd, kad tie faktai nie
ko hereiškra'. Ešą-, —-

“Pirthū žvilgsniu atrodo,' 
kad ‘N-nos’ tarsi ir rinitai Įti
ki (! >— “N.” Red.) ekonbipi- 
niam komunistų tikslui. Ką 
gi paėmę valdžią, jie tuojaūs 
ii* pasigriebė šalies turtą. Ta-i

* čiau užgrobimas tūrto ir pa-, 
naikinimas nuosavybes dari 
nėra : ekonominio klausimo 
lliišimaš. Juk ir Visi šenūi’s 
laikais Roihę užplūdę barba
rai, Rusiją paVergę totoriai,; 
ar šiuip bėt kokie plėšikai 
Visų pirma’ pagriebia žmonių 
turtą. Ar -įtuomi jie išriša 
ėkonommį klausimų? Jėi 
taip j tai Atillaz, Alatikas, Ta- 
mėrlahas Ir kiti laukinių tau
tų vadai,— grobikai tūrėtą 
būt skaitomi didžiaū»iūiš! 
ekonomistais. Ne. Turtą Už
grobimas tai ne ekonomija. 
Tai. ekonomijos . paneigimas. 
Kadangi bolševikai tik suar
dė senąją ekonominę siste
mą, o naujosios nepastatė, 
tai jie ėkphbmijds ardytojai,, 
o ne kūrėjai...”
čiaJ“D$ępimnkas” nušnekė

jo nei ši, nei tą. Jis žino gerai, 
kad Rusijos komunistai ne tik! 
“užgrobė” turtą. Jię atėmė 
turtą iš privatinių savininkų ir 
pervedė Ji į valstybės nuosavy
bę, reiškia — pakeitė nuosavy
bės formą. ’

Mongolų vūdas, Atilla, užka
riaudamas svetimas Žemes, pa
sigrobdavo gyventojų turtą, 
bet ekonominės tvarkos toše 
žemėse jisai nekeisdavo. Net ir 
totoriai, kų^e buvo Lūsiją už
kariavę ii- per 200 metų laikė 
ją po savo jungu, nesikišo į 
ekonominių^ santykius Rusijos 
viduje, be_t tenkindavosi tuo, 
kad paimdavo iš rūsį kasmet 
tam tikrų duoklę.

Todėl vadinti Atillą arba tb- 
toriųs . “ekynomistąis” (ir dagi 
“didžiausiais pasaulyje”) yra, 
žinoma, nę^ąpione. Ir taip pat 
yra nesąmonė (čia tai, gal būt, 
iš tiesų -L “didžiaufeia pasau
lyje”!) lyginti juos su ftlisL 
jos komunistais.

Komunistai pakeitė Rusijo
je hze tik turto šdyinįūikūš, bet 
iri pačią ekonbmiiiį k^ašib Si
stemą. Argi “Darbininkas” 
tiek aklas, kad jisai bemato 
sitb Visiems žinomo fakto?

“Ekonominio klausimo 
išrišimas”.

Čia nė tiek sVaVbū, ar Ru
sijos komunistai ekonominį 
klausimą “išrišo”, ar ne. Kal
ba juk eina ne apie tai, ar jiė 
daro gerai, bet

Jie įsteigė tam tikrą ekonę- 
riiiię sistemų, kūrią jie dabar 
stengiasi išpletbtj iri sustiprin
ti. pTą sistemą jiė vėlina “sb- 

į ciallž^iu”, ir ‘šakė, Lad toliauš 
jfe prieisiu prie t dat ^ėresnėš 

1 ‘Sfetehi'oš ~— “kbftjtazihp”.
Mes manome, kad rai yra 

tuščia svajonė. I& fakfyį, kū- 
rie yįa žinįmL apib dąibiniri- 
kų bitfklę Rusijoje (hękūlbant 
apie u propagandos pučiamus 
piibitiiiite’, paląnkms arba nepa- 
iariLius bbteėvikįinife), yra vi-Į 
šai aišku, kad to Vušų neva 
“socializmas” daV nė Įsu kapi
talizmu negali lyįiŪĮiš.

Rusijos komunistei be tik 
neišrišo ekonomiblb idaūsimo, 
bėt kaip tik dėl to,, kad jie už
simanė steigti šbciMižmų nę- 
pribrendusiose sųlygosė, tai 
jiė negali ir negalės to klaų- 
sibib išrišti. Visas jų bėdų šal
tinis yra. tame, kūd jie yra 
Utopinibkai, kurie tnano, jogęi’ 
žmonių gyvenimų galima, kaip 
tešlą, minkyti ir dėti į tokią 
formą, į kokią hori. Nesteng
dami savo planų įvykinti, jie! 
'dabar priėjo prie to, kad jau* 
net epiė Lits kitą žudyti!

Stelihūš jųū palaidojo kai

> 1

“Darbininkas” <įar vis ginči
jasi, bandydamas kažin ką įti
kinti, kad Rusijos komunizmas 
tai “grynai priestikybiAė orga
nizacija” ir kad 'todėl popie
žius, kuriam ekonominė krašto 
santvarka “nesvarbus dalykas”, 
paskelbė komunizmui karą..,

šitoje vietoje jūu buVo Nu
rodyta, kad Rusijos komunistai 
panaikino privatinę nuosavybę, 
ir sūkolektyvižaVo žemės ūkį? 
tuo tarpu kai religijos jie neuž
draudė, nes da ir šiandie Rusi
joje yra 50,{0d0 pravoslavų po
pų ir tūkstančiai kitų tikybų, 
kunigų, kurie cerkvėse ir baž
nyčiose laiko pamaldas tikin- 
tiemsiems. Iš to aišku, kad 
ekonominės ^antvArkbs k)$uši-į 
mą komunistai stato pirmoje 
vietoje.

- ką jie da-

*

Sekasi pardavinėti 
Liet Kongreso 

tikietiis 
/

■

Ibs. 
ibs.

Ibs.
Ibs.

Nuo metų pradžios Iki balan- 
įvežta iš:

20,693,094 Ibs

Lenkijos 10,788,262 Ibs.
arba 52.1% 

Ai’įentinos, 3,120,444 Ibs.
arba 10.2% 

Urugvajaus 1,361,219 Ibs.
arba 6.5% 

LIETUVOS 1,291,414 Ibs.
arba 6.2% 

Kanados 1,043,379 Ibs.
arba 5.0% 

Vengrijos ....... 633,246 Ibs
Olandijos ....... 537,004 Ibs
Brazilijos ...... 463,039 Ibs
Vokietijos ...... 301,515 ibs
Danijos .......... t 264,031
Estijos ___ 249,785 Ibs
Italijos ........... 189,175 Ibs
Didž. Britanijos 151,748 Ibs
Paragvajaus .... 54,000 Ibs
Šveicarijos ___ 51,997 Ibs
Airijos ........... 49,479 Ibs
Latvijos .......... 40,855 Ibs
Australijos....... 33,661 Ibs
Čekoslovakijos 31,682 Ibs
Rumuhijos .. 20,086 Ibs
Prancūzijos .. 8,913 Ibs
Norvegijos ....... 5,095 Ibs
Suomijos ....... 1,985 Ibs
Švedijos ....... 605 Ibs
Austrijos ....... 241 Ibs
Nauj. Zelandijos 226 Ibs

Viso importuota

‘Veiklūs joniškiems, Joniškie
čių Kliūbo pmmini'hkas Jonas 
'Graspataitiš praneša, kad jis ap- 
sirupih'O su bankieto tikiŪtefs. 
Vadinasi daiyvaiiS su žmona.

Iš jo įsigijo ir Ždzaiia ir Ed
vardas ‘ChepUliUI, į)./Simonaičiai 
ir pareiškė, kad i’plųikytUs ti
ksėtus iš p-les Mikužiufe, tu
rėsiąs išplatinti. Puiku, taip 
dirbant susilaūksime ir gero 
savo darbo' vaisiaus.

Tad, joniškiečiai, žagariečiaL 
ir meškuitiečiai — visi į puoš-1

19Š6 m.:
Galvijien..........5,317 mil.lbs.
Veršiena 653 mil. Ibs.
Aviena ............. 680 mil. Ibs.
Kiauliena ir taukai 6,101 mil.

Ibs. 
Viso 1935 m. 10,2744 mil. Ibs. 
Viso 1936 m. 12,751 mil. Ibs. 
1936 metais mėsos produkci

ja buvo 2.5 bil. svarais didesnė 
už 1935 5rn., o vienok (išskiriant
1935 m.) mažiausia nuo 19Ž1 m. 
Taigi, ir išaugęs importas net
1936 m. šųdaro vos 0.1% vie
tos produkcijos.

Ū. S. A. eksportavo mėsos 
bendrai:

1936 m. 8'6,704,095 mil. Ibs.
1935 m. 106,100,093 mil. Ibs. 

iš to skaičiaus —
galvijienos - Veršienos:
1936 m- 16,392,354 mil. Ibs.,
1935 m. 12,609,302 mil. Ibs. 

ir kiaulienos:
1936 m. 67,928,765 mil. Ibs. 
1935 m. 88,680,132 mil. Ibs. 
Susidaręs skirtumas tarp

bendro eksporto skaičiaus yra 
maišyti išdirbiniai (dešros, deš
relės)... Ir eksporte matome su
mažėjimą kiaulienos, kas visai 
natūralu, nes kaip tik tos rū
šies mėsos trūksta pas save na
mie.

Lietuva pasirodė ii. S. A. rin
koje Su mėsos produktais vasa
rio mėn. 1936 m. Metų pabaigo
je buvo patnėgibita, te kiaulie
nos, siųsti paukštienos ir avie
nos. Tai bUVo bandymas, kuris » JĮ į* f ‘ i
parodė, kad prie esamų kainų ib 
muitų, rtos rūšies eksportas ne
apsimoka. Bė Lietuvos nieks a- į » t i '
vienos ir nemėgino eksportuoti.

1937 metai.
Iš esamų davinių apie įvežtą 

mėsą ir išdirbinius per New 
Yorko uostą, matysime kaip tas

i

Kaip matome, Lenkija mėso; 
importe užima ne tik pirmą vie 
tą, bet ir visą kitą salią — im 
porterių bendrai įvežtas kieki 
besiekia vienos Lenkijos ėkspor 
to. Manau, kad neklysiu išaiš 
klndamas ta aplinkybę sekan
čiai: Lenkija tūri nedidelį kon 

i tingentą Didž. Britanijos beko 
no importe (vėliau pradėjo ek 
sportą); Lenkija neturi Voki c 
itijos rinkos (nes neturi kuo is 
lyginti savo ten eksportą — im 
portu), taigi, U. S. A j pasidar 
lyg vienintelė šalis iki šiol ne 
varžanti importą kontingentai* 
Gal kiek lošia rolę ir palaiky 
mas savo Gdynia-New Yor 
garlaivių linijos.

LIETUVA bendram mėsos 
L. S. A. eksporte užima ketvir 
tą vietą; prieš savaitę dar tu 

, rojo trečią 'vietą, o kiaulienos 
i eksporte (po Lenkijos) antr. 
vietą; šviežios šaldytos kiaulie 
nos, pirmą vietą, būtent 1,067, 
015 Ibs.; po jos eina Kanad; 
51,321 Ibs., toliau Lenkija 41, 
151 Ibs. ir neseniai dvi pirmo, 
siuntos gautos iš Latvijos — 
37,555 Ibs.

Iš kai, kurią šalių importą; 
yra pastovus, reguliarus, ji 
Specialybių dėka; Italija — sa 
lami, Vokietija — frankfurter 
Ir pan. dešrelių. Kai kurių ša 
lių (Švedijos, Austrijos ir kitų) 
bandymai, greičiausiai mėgini 
mas kaimynų valstybių reeks 
portas.

Bendras vaizdas metų gak 
žymiai pasikeis, nes, pav. Lat
vija atsiuntė tik dvi pirmas 
siuntas, bet toliau siųsdama, is 
17 vietos pašoks žymiai aukš
čiau.

Bendra nuomonė yra, kad im
porto galimybės dar porai metų 
garantuotos, vienok jau ir da
bai* atsiranda vis naujos 'vals
tybės, kurios naudojasi šalimi, 
dar nepažįstančius kontigentų, 
ir forsuoja savo mėsos ekspor
tą.

‘ Musų produktai, ypač šaldy
ta mėsa ir bekonai, turi išdir
bę gerą vardą.

—Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas. 

1936-1V-20 d.
New York City.

Specialybių dėka; Italija - 
lami, Vokietija

f ■

niąją amalgUmeitų salę, sekma
dienį, gegužės 2 d.
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MĖSOS TARYBA ŠIĄ SAVAI
TĘ SEIMININKĖMS REKO

MENDUOJA KIAULIENĄ •

Pigiausiai šią šavMtę ftifei- 
pirksite taip vadinamą “Pork 
ŠdMėrį.”

Tfe ^eilihihihkės, ktiri& tikri 
būt labai taupios, guli įkibtai 
ūušiįfrkti Katilą jaūtieKą dėl 
kotletu.

tARTARftLIS
svaras maitos minkštos jautfe- 
(taip vadinamo Roun.d S take) 
puodeliai nevirtų kiaušinių taa«

j
kenas tomatų košės
kenas kornų
kenūs prinokusių alyvų 
vidutinis kenas grybų
puodelis, malto American sūrio.

Vedė Dora Vlllkl^he

Rašo L. NArMoNT/UTF:
_ A :i

BUDO IšŠIVYSTYMAS

ra 1
Mokykim savi) 
Vaikus muzikos

Jūsų kūdikis, sugrį
žęs iš mokyklos, be abe
jo papasakos jums, kad 
mokytoja jj ragino mo
kintis muzikos. Mat, šią 
savaitę Amerikos muzi
kos mylėtojai pažymi ir 
ragina visus, ypačkudi- 
kius, mokintis muzikos:
... Todėl ..nebarkit ..savo 
kūdikį, bet išklausykit

Bendrai kalbant-, pirmi šėši 
metai vaiko gyvenime tiii- 
Sprendžia, koks bus jo būdas, 
kai jis suaugs.

Moteris, kirpdama sau sūk-. 
nelę iš pavyzdžio, gali kirpimą; 
taip paįvairinti, kad pasiųs tris 

,, .. _ .. . ; arba keturias skirtingas sūh-i
JĮ ii* jpriglaiisklt, ir JCIgU ine|es pamatinis pavyzdys 
galit, leiskit jį mokintis visoms suknelėms bus vieū’as 
irtuzikos. . Kartais apsi- ir tas pats.
moka j j ii* prispausti ii* 
priversti. Paskui, kai jis 
išaugs, jis bus jums dė
kingas.

Muzika žmogaus gy
venime lošia svarbią ro
lę. Muzika kaip koks 
balzamas sušv ė 1 n i n R 
žmogaus sielą. Surami
na ir padaro jį geresniu, 
prkilnėsniU. Nėra reika 
lo jums sakyti, kad vi
sos kultūriniai iškilusios 
tautos pasižymi pasau
ly ne automobiliais, ra
kandais arba, skarma
lais — bet muzika ir li
teratui*^... Jos dvi yra ta 
miera, kuria tikrai ntt- 
mierUOjama tautos kul
tūrinis stovis. O prie 
kultiiros mės norime 
siektis, ar he? ;

—*0•—
Nepraleiskite nepas

tebėję L. Normantaitėš 
straipsnio, kurio pirma 
sekcija telpa šiame pus
lapy. L. Normantaitė y- 
ra aukštosios mokyklos 
mokytoja. Ji baigė Chi- 
cagos universitętą ir per 
10 metiį mkytojapja. Už
kviesta Motery Skyriaus 
vedėju ji pasiėmė nuo
dugniai išgvildenti taip 
svarbų mums visiems 
kūdikių auklėjimo kiau-! 
simą. Nuo šios savaitės 
ii* kiekvieną ketvirtadie
ni šiame, puslapyje tilps 
jos straipsniai. Gal jie 
jutos pagelbės kūdikių 
auklėjiino klausimuose, 
kuriuos jums nepa'štš'e- 
kė išrišti.

Jeigu p-lei L. Nor- 
mantaitei parašysit laiš
ką, išdėstydamos savo 
‘‘triubelius” vaikų auk
lėjime, ji mielu noru 
jums atsakys per šį sky
rių. Rašykite “Naujie- 
hiį” adresu.
....... "" ' !■■■■■ .1 -Į I ... . .
Kaip išimti atramentą

Norint išimti atramentą 
iš medvilnio arba iš 
muslino, reikia pirma 
įmerkti dėmėtą audeklą į sa!dų 
pieną ir palaikyti iki dėmės be
veik pranyks. Tada gerai pa
trinti audeklą ir kelis kartus 
paplauti šaltu vandeniu.

. ' e .,J 4 i; ' !
Kraujo plėtmus

Mazgok šaltame vandeny iki 
plėtmas pasidarys rudas, pas
kui patrink su ketosipiniu mui
lu ir jmeTk į šiltą vandenį. Sto-

Taip, panašiai, ir su žmo-: 
gaus budu. Vieno žmogaus bū
das, kaipo tokis, panašus kito 
žmogaus budui, bet jie griež
tai skiriasi palinkimais ir ypa
tybėmis. Vėžės, kuriais tie pa
linkimai ir ypatybės vystosi, 
^susidaro pirmaisiais žmogūuš 
gyvenimo metais.

Dėl to, yra labai svarbu na-

Mes ir Musų 
V aikai

Apsauga

mie i*r mokykloje kontrolid^ti 
tų “vėžių” sūsidūrymą, kad 
vaikas išaugtų geras ir nau
dingas žmogus. Nemanykite, 
kad vaikas išaugs ir užmirš' 
tam tikrus kūdikystės įvykius 
ir įpročius. Jie paliks sąvo žen
klūs. VIsU senosios gentkartės 
žmonių budai buvo nūstaiyti 
praeityje. Šu jais sueidami, 
kalbėdami ir behdraiidami, vi
suomet galime būti tikri, kad 
tie žmonės yra tokie, kokie jie 
yra, kadangi buvo vienaip ar 
kitaip auklėjami pirmaisiais J 
šešiais gyvenimo metais.

iSekančiUoSė x straipsniuose 
būs išaiškinta kaip federalinė 
valdžią ir privatinės įstaigos 
Vadovaujasi tūo faktu apie bu’- 
do susidarymą, steigdama tam 
tikras “kūdikių mokyklas” — 
“nursery schobls”.

Šeimininkes žodis 
apie gyvybės 

apdraūdą
/ 4 • ■ * • * • t ■ • ’ ■ . 1,5
P-nios Onos Kaulinienės kalba 
iš stoties WGES kovo 9, 1937.

Gerbiamosios ir Gerbiamieji!1 
Kaipo šeimininkė, noriu pra-'

- I ji | \ .

P-ia Vanda Byan s k i e h ė, 
energinga “Moterų Skyriaus” 
bendradarbė. Ji veda “Madų 
Patarinnį” ir “Moterų Veiki
mas”. P-nia Byanskiėnė yra 
yra žmona p. Jono Byansko, 
“'Birutės” choro ve'dėjo. ‘
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Julia Zymontiėne-žemaiiė I MAISTAS
TraRilrii Meilė :

(Tąsa) sipeikėjusi sųšiiko:
x. J. , ' _ ul . . . * .» I —KUba’i! kubai! Kas su ta-širdis eme smarkiai plakti,1 . o XT ..v. .v,. ,, , .. vim? Nenormaliskas, ar galvagalvoje uzti. Vandute įbėga į . . o TZ . .. \ ., . . , r, J apsisuko? Kuomi jis tau prasi-kambanus, raudona, užkaitusi, . 6 _ ._ . v , .. , . ’ . . kalto?... Pnemei uz sūnų, stai-juokdamosi pasakojo, kaip < .; j . ‘. x. .v . ; ;’ fru iRvarni? vmn ria larnnvR knšliaužė, kaip ant ledo vertęs A- 

1 oša, net kojas pakerėjo, kaip; 
išmokinusi šliaužti, net kadry-i 
lių paskui pašokę... Aliošą irgi 
pasakojasi, giriasi, abu juokia
si, po kambarius šokinėja,’ 
kraiposi, kvatoja. į

—iMat, jaunyn eina Vandutė, 
—mano Sau Jokubūs, — į gim- 
ndžistė virsta, negerbia saVės... 
tik lakstyti... Nebelaikysiu to 
paiiipliukd...—užsidė j o.

Kaip jau n'ūstoj‘6 truputį kle-- 
gėją, Jokūbas pratarė;

—Alioša! Kraustykis tuoj; 
nuo mūšų... ryto pat... k-a'd ta-( 
vęs nematyčiau,.. 

KJ X V V4 A-/ LX X U1Y V X A/ kJ X VA X VA X jk/

Jokūbo žodžiai uždaužė Van- priežastis bet Alioša čia 
diitei kalbą, bet išsižiojo, nes ir. ’ ...
balsas Jokūbo nepaprastai ąt-i 
simainęs skambėjo.. Truputį at-i

kalto?... Priėmei už sūnų, stai
gų išvarai; kaip čia išrodys, ką 
.žmonės pamanys?... Tu širdies1 
neturį...

—Aš išeisiu namo, — šokosi 
Alioša, — manęs nekenčia, ga
liu prasišalinti... *

—Neišeisi, ne! — Vandutė 
šaukia. — Aš ant to stovėsiu, 
neišeisi! Tavo čia namai, turi 
čia būti...

Kreipėsi į Jokūbą:
-—Kubai! Ką tu darai?... Sy

kį prižadėjai leisti A iošai gim- 
naziją pabaigti, kaip gali savo 
žodį mainyti? Negali išvaryti ir 
kame priežastis, kas taU 5 galbą 
atėjo ?

fekubui skverbėsi žodžiai pa-

Bukim
Mažyčiams vaikūms reikalin

ga apsauga daugelyje atvejų. 
Motina visuomet turi būti pasi- tarti kelis žodžius apie šeimi- 
rūošusi budėti, dieną ir naktį | niūkių priedermes.
jos mintys sūkoncėntrūotos rū
pestingumo centre; kad jos vai
kas’ nemišaitų, nėperšiltų, kad 
ramiai miegotų, kad maistas 
butų tinkamas ir sveikas. Kuo
met vaikas pradeda graibstytis, 
sėstis, stotis, tuomet itin rei
kalinga motinos budri akis, kad 
vaikas nesusitrenktų. Ypatin
gai reikia saugoti nuo sutrenki
mo galvutę, nes galvos sutren
kimas gali atsiliepti į Vaiko kal
bą, klausą ir kitus pojūčius. 
Tai pirmieji apsaūgos žingsnini. 
Bet juk motina saugoja vaiką, 
tol, kol jis išauga, arba tol, kol 
vaikas jos apsaugos reikalingas. 
Tai bus fizinė apsauga. Bet?, 
manau, kad nebus priešingų ir 
tai minčiai, kad dvasinė apsau
ga nemažinu reikalinga vaikui, 
kaip fizinė. Fizinis išauklėjimas 
parodo mums gyvą figūrą, o 
dvasinis — parodo jos vertę. 
Dvasinį auklėjimą savinasi baž
nyčios, mokyklos ir daūg kitų 
įstaigų, bet pirmutinis ir svar- 
biausis žingsnis priklauso mo
tinai.
minėta, įgimtis ir ankstyvi į- 
prečiai didele dūlimi' priklauso • 
nūo , motinos, o nuo tų dviejų 
priklauso pamatas vūiko budui 
nustatyti.

Vaikas augdamas, seka ir 
renkasi papročius iš jį supan
čios aplinkumos. Bet ar aplinku
ma visuomet yra tinkama ge
ram vaiko budui nustatyti? čia 
tai it yra tikras d^rbybietis inoJ 
tinai. Sekti viską kuo vaikas 
žingeidalija — gerą užgyYti iri 
dair plačiau vaikui apie jį papū- 
sakoti, o blogą, netinkamą pa
protį— stengtis kaip galint 
greičiau pašalint iš vaiko min
čių ar veiksmų. Ųaėgelis moti-

stengiasi labai daboti, kad 
vaikai nebūtų nuskriausti,

bet tai dar nebus visiškas ap- šykite, ir ant galo priverpkite 
saugojimas. Pilnai Apsaugomas 
vaikas bus tuomet, kai motina

nų 

jų

PatMrittiai
Gyvenimas mums uždėjo naš

tą, kaip <prie>,žinomo pertekliaus, 
netik aprūpinti būtinus reika
lus šeimynos, bet ir surasti bū
dą suteikti jai kuodaugia’usiai 
visokių patogumų. Todėl mes,; 
šeimininkės, priverstos ieškoti! 
Visokių bargenų ir rūpintis, kad 
kiek sutaupius juodai dienai.:; 
Taip tvarkant ekonomiškus rėi- pasiūtos apatinės, bet yrafak 
kalus šeimynos, mes susiduria^ tas, ] 
mė su visokiais kenksmingais 
ir tragiškais •— musų ekono
miškais priešais. Mūsų gyveni
mas eina ramiai, ir mes jau
čiamės laimingais, kol priešas 
nepastoja mums kelią, kol ne
atsitinka kas nors nesitikėto, 
nepermatytp, kaip tai, žlugimas 
musų su taupų, arba kiti kokie 
nuostoliai. Gaila mums jų, bet 
jeigu jie nesugriauna lygsvaros- 
musų uždarbių ir išlaidų, tai 
mes greit nusiraminam, sakyda
mi: “Sutaupėm lig šiūl, mokėsi
me ir toliau sutaupyti.”

Gyvenime mes susiduriam su
Kaip jau buVo anksčiai daug pavojingesniais priešais, 

kurie ar tai sumažina, arbą vi-, 
sai 'pūhaikinh uždarbį, arba 
staiga pa'didina išluidūs, ir 
mums grasia 'vūrgas ir net bū-! 
das. 'tokiais priešais yra ligos; 
ir mirtis mūsų šeimos narių, o: 
ypatingai šeimininko. Visa žmo-; 
nija tūkstančiais metų ieškojo! 
kaip apsiginti iiuo tokių prie-’ 
šų, ir nors nęsterado būdo juos1 
prašalinti, bet išrado, kaip pa- 
tengvintį, pernėšti' tuos smū-! 
gius. Toks surastas vaistas eko- 
nOmišteamė gyvenime yra ap- 
drauda. j

• Įr . ‘ \ J

Štai jums, šėiminiūkėms, vėl 
nauja našta, turit rūpintis, kadį 
iš .jūsų uždarbių galėtų kiek-; 
vienas . šeimynos narys turėti i 
apdraūdą. Tas. yra taipgi jūsų į 
priedermė. Todėl patarkite, pra-;

sūyb šeimos liariPs apsidrausti.: 
•r—‘Ona Kaulinienė.

iresnį matėrijolą galima išgelbė- seks, kad jos vaikas ir kitų ne- 
ti užtepus ant jo mišinį iš kra-i priaustų.
kmolo ir šalta Vandens, o pas
kui išplauti.

Misingio plėtmus

Įtrink taukų arba alyvos, pas
kui išplauk šiltu Vandeniu ir 

—Viena iš Musų, muild.

7jai, ■ H ' ' )

Paryžiete jakp —... .. į i

kad vie'n’d' iš svarbiausių
<. /'J*'-"* ■ •*•.!.< ?»L ' ll> ■ ' y ® ‘reikmenų moteries drabužių 

rinkiny yrū gerai sukirptas 
apatinis rūbas (slip).

. .. yHCii; C'- ,

Daugelis iš musų neįverti
nam svarbą gerai sukirptos ir

kad tas paprastas ir dar 
nematomas . drabužis gaji Įpa-Ž 
gadinti linijas gražiausios su-; 
knios.

Geriausios apatinės yra vi
suomet pražambiai iškirptos 
todėl, kad šitaip iškirpta mė-f 
džiag'a’ geriau guli ir prisitai
ko ptiė figūros. Nors pražam
biai sukirptų apatinių yra ir 
labai pigių)• Veikia atsiminti,. 
kad šitokia apatinė daug sun
kiau grynai praža'mbįai sukirp-j 
ti ir pasiūti, taigi suprantama? 
kad jeigu kaina per daug ma
ža, tai darbas būs pigus.

Pigiai pAsiutOs Apatinės siū
lės greitai išsitraukia ir tokios. 
apatines dažniausia per ilgos' 
ar per trumpos.

Perkant verta ‘užmokėti kelis, 
centus daugiau, bet tada žino
si, kad turi Apatine, kūri nepa
gadins viršutinės suknios lini
jas ar kurios medžiaga bus ant 
tiek geresnė, kad ją ilgiau dč-. 
Vėsi kaip dvi pigias apatines.

Yra pranašaujama, kad po- 
puliariatisia spalva šią VašaVąj 
bus balta; paskui pagal popu-į 
iiariškumą Seka šviesiai mėly
na bei ružava, šviesiai geltona’ 
ir pilka' spalvos.

šį pranašavimą daroį audėjai; 
ir siuvėjos, kurie išpardavė 
daugiausia kOstiUinų Viršinitfė-: 
tų spalvų dėl žieminių kurortų j 
nešiojimo.

Šią vąsarą ne tik suknios,; 
bet siutai>ir paitai bus siiivA-; 
*mi sd trumpom rabkov&m.

Naujausios mados šalikas tu- 
Vi Anglijos karaliaus karūnaci
joj figūras atspausdintai kara
liškomis spalvomis, šis šalikas 
yra šilkinis ir jį galima ga'uti' 
pailgą arba keturkampį.

Valėria Bručhas.P V ■’ • ■ ■ ;T.- • I

Kiekviena moteris turi rupęs- 
tingai sa’Ugoti savd išvaizdą, 
nes grožio kultūra dabartinia
me laike yp.a pasiekus aukštos 
tobulybėSKk!ŪVia Visos lygiai ga
li naudotis.

Įrodoma, kad ir praeity mo
terys taip, pat žingeidavosi gro
žio užsilaikymu, nors tegalėjo 
haėdotis ‘' įTėlšvyStytomis prie
monėmis gTcžio palaikymui.

Įdomu 'to^ėj pasiskaityti re
ceptai “Iš Kėh’d’tėš Užrašų.”

Iš m^iio seniitės

pat, prisi'Vehgė palyginti jį prie' 
savęs. Patylėjęs dusliai tarė:

—Priežastis... lygu negirdi, 
kaip žmonės kalba?...

—O kas gi kaltas dėl tų kal
bų? — šokosi Vandutė, tu pats 
Kubai išputei dalyką, tu'įsimis- 
lijai, tu įsivaizdinai nebūtus, 
daiktus, paskleidei, praplešiai 
kalbas... per tave žmones mane 
liežuviais plaka... o taip staigiai 
išvaręs Aliošą, da'r didžiau pa- 
kurstysi Ugnį įmonių liežu
viams... Per * tave reikės man 
nukentėti... Niekaip negali, Alio- 
ša, tuoj isėlti... neišleisiu!... — 
Vandutė, pėr ašaras spigino Jo
kūbui.

—Mat ir Čia mano kaičia — 
uteidiisb Jokūbas — gal ir 
rMii nekelti skandalo.

Pamanęs ture-:
(Bus. daugiau)

riOfe 
2 

karonų 
1 

1 
1 
1 
1 
Kepink fnėką svieste, kol paru

duos. Sėdėk tomatų košę ir maka
ronus (noodle) su vieno ar dviejų 
puodelių vandens kiekiu, kad priduo
ti drėgmės. Sudėk kornus ir alyvas 
;r virk 15 minučių. Ištepk sviestu 
Čassorole, sudėk ir kepk 25 minu
tes vidutiniam pečiuj. Apdėk sūriu 
5r tada užgęsink pečių it leisk pa- 

! būti 15 minučių.
Pridacė B. Keser.

* t * v '
Lašiniai
Palendvicą
Iš Lietuvos

Kas iš lietuvių nėra išsiil
gę tikrai lietuviškų palendvicų 
Ir lašinių ? Seniau tai buvo 
Vien svajonė, o šiandien tikre
nybė.

Galit gauti pas Baltic im- 
T^|pbrt Co., 895 W. 19th St. Tel. 
° ’Jiaymarket 3555. P-s Rakštis, 

kuris yra Baltic įstaigos savi- 
Jniūku, tik dabar gavo visai 
naują siuntinį iš Lietuvos.

(Sp)
ge-

•• v

Speciali
“Moterų Puslapio” 
Laida

Švelnumas ir švarumas odos
Musų sginutes labai vertipb 

įtekmę į kūno sveikumą šalto^ 
vandens: kas ryt ar vakarą nu
sitrinti šaltu, vandeniu, tas, ša
kė, dtfbda bdai “ružavų žemčiū
gų Špalvį.” Tik, žinoma, reikia 
saugotis nuo skersvėjo laike 
frldVImos. NŪo špuogų aPt Vei
do gelbsti stiprus pečių 
trynimas sū šiurkščiu rank
šluosčiu. Nuo didesnių spuogų, 
lAikąs nuo laikų vilgyt su ac
tai maišytu vandeniu. Nilo šiur
kštumo odės, ypač pavasarį, 
puikiai veikia ožkų pienas.

Švelnina odą geriau už įvai
rius tepaTėš, kramtyti saldus 
migdolai. Nil^įpraust šiltu v'ah-’ 
deniu ŠU švelniu muilu ir nū-, 
tepti -sukramtytais migdolais.. 
Kai. pa'džius, nušluostę t. O ry t- 
ipetyje nuplaut šaltu vandeniu 
sū aVižų miltais. Taipogi gerai 
1IU0 įdegimo saulės ar Vėjo Va'r-t 
toti vandenį Virintą sū krienų . 
lapais. •> ‘

^aVašOrio aštriis Vėjas pada
lo Vėido odai daug blėdės, ku
rią potam yra sunku greitu lai-, 
kų atitaisyti. Kad išvengus šio 
nėmalbinimd, išlaksto reikią, 
pąsirupinti “maitinti” odą geru 
kremu (Tissue Cream) kas ryt- 
mėtį ir 'Vakarą, žeminė telpan- 
$£ teČ^tAs Apsaugos odą ir į 
kat’t'u priduos reikaiaUjanią' 
švelnumą, ir tamprumą.

f 7 uncijas ianolin, hydrous 
1U uhc./O’live oil,
unciją Coconut butter 

% uncijos glicerinos 
U uncijos Zinc' oxide.

VČda Vanda Byan^kienė

KAtjNASj — Lietuviu Mote
rų Tapyba pradėjo teisti mėne
sinį moterims skirtą žtirnalą 
“Motelis ir Pašau is.”

butirate buš lYagriPėjArhi vi
suomeniniai, literatūros ir mo
kslo klaOŠimai. Pirmas žurnalo 
numeris išeis šiomis, dienomis.

--------7-
KAUNAS. — Gyvenimo me- 

iijmn^kė psteko'oįlškai parašyta' 
ir meniškai išleista rašytojos 
Šatrijos Raganos - Marijos Peč- 
kauskaitės biografija, verta bu
tų kiekvienai moterei įsigyti, 
-idant geriau š’usipažinti su šios 
rašytojos gyvenimu.

'GAlima Šią knygą išsirašyti 
iš. ‘Lietuvos. Adresas: Šv. Ka
zimiero Draugijos knygynas, 
Rotušės A6’, Kaunas. Kaina tik
tai Vtenas litas. ■ • • 1

klijius plėtmus
Išimsi lengvai, jeigu patrinsi 

, skuduru, acte mirkytu.

Gegužės 8 d., išeis specialė 
“Moterų Puslapio” laida, pa
švęsta Motinų Dienai, kuri iš
puola gegužės 9.

Ateinantį ketvirtadienį, ge
gužės 6 d., kaip ir kas savai
tę, išeis rėgūliarc “Moterų Pus
lapio” laida.

i
>

Neužmirškite 
Savi) Motiną 
Ltehivoje

PAsiVskiT Iki 
DOVANI 

per
NAVJlfeNAS
Ličiu va apvaikšČioja 
MOTINŲ DIENĄ 
Gegužės 9 dieną, kaip 
ir Pieš čia Amerikoje.

Jusų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga.

. . , ... •..   į.   

PAVASARIS KAI TIK SEZONAS 
NAUJAM PERMANENTUI

V AL RIA 
2940 XVest 63rd Street

YRA TIKRA, KAD JUS PATENKINS.
GERIAUSI tERMANENTS ir $5.00
Dėl paskirimo laiko, pašauk Hemlock 4949, ar 

atsilankyk, kada busi apylinkėj.

t.



Nelaimingi ĮvykiaiDiena Iš Dienos

NAUJIENOS, Chięago, UI. 

rPaskutinls * 
Sezono Vakaras”

Su Automobiliais Roselan±
Pardavė Karą, 
Kad Pailsėti

Pp. R. ir V. Saikams, kurie 
gyvena 1907 Evergreen gąt., 
automobilis matomai, nebuvo 
visai paklusnas, jie sumanė ir 
jo atsikratė; P-ia šaikienė 
džiaugiasi, galėsianti pailsėti, 
o p. Saikus apgailestauja, kad 
per pigiai pardavęs.

Mat, buvo gražus ir 
karas.

Juozas Bartušas
Marųuette Park. — Prie Ar

cher ir Cambell avės. Juozui 
Bartiišui einant gatve pralėkė 
automobilis. Iš po ratų iššoko 
žvyrelis ir pataikė j akies obuo-

geras

P-nas Bartušas gyvena 6609 
S. Campbell avenue.

sidurus Dominiko Minga'relli, 
18 m., gyv. 7025 S. Campbell 
ir Stanley Gurskio, gyv. 703 
W. 22 PI. automobiliams, tapo 
sužeistas tūlas Frank Beržins- 
ki, iš Brighton Parko.

Sužeista blauzda ir 
akis.

deš.’nė

Viena Ištekės — 
Kiti Gailėsis

Buvusi northsidiečių moterų 
draugijos sekretorė, p-ia Mą- 
rijona Budris, kaip atrodo, 
mano jau ir šurum-burum pa
daryti. Mat, atsisuko p. Stan
ley Jokubauskas, kitas žymus 
veikėjas ir užkariavo jos šir
dį. šurum-burum būt gerai, 
bet ką darys geliančios liku
sių jaunikaičių širdys?

Stasiuk, paskubėk, kad kitas 
nepaveržtų.

Tony Dishis
Brighton Park. — Penktadie

nį Tony Dishis, 7 metų amž., 
gyv. 2843 W. 39th g. važinėjo
si dviračiu prie 39-tos ir Sac- 
ramento. Kokiu tai bildu jis at
sidūrė į praeinantį automobilį 
ir susižeidė: nugręsta viršugal
vis ir dešinysis petys.

Berniukas nugabentas į Dr. 
A. L. Stearn’s ligoninę.

Automobiliu važiavo Domi- 
nick Amaro, gyv. 2443 W. Fill- 
more.

Kulczewski Dolores
Marųuette Park. —Prie 51 

ir California tapo sužeista Kul- 
czewski Dolores, 8 metų, gyv. 
5245 S. Carpenter g. Ją sužei
dė į veidą susidūrę du automo
biliai, kai i Joseph Kulczevvskio 
(matoma tėvo) automobilį, at
sidūrė Edwardo Summa, 26 m., 
gyv. 5126 S. Troy g. automobi
lis.

Rep. x-y.

27 
at-

Svečiai iš Floridos 
pas Julius Baskis

Pereitą antradienį, bal. 
d. iš Cantonment, Floridos,
vyko p. F. S. Goll su savo žmo
na ir ta proga atsilankė sve
čiuose pas p. Julius Baskis, 
1245 So. Michigan A ve. Balan
džio pradžioje p. Baskis kartu 
su pp. Goll buvo išvykę Flo- 
ridon apžiūrėti aliejinių riešu
tų medžių sodybą. Tie medžiai 
yra vadinami “Tung Oil Trees”. 
Gaunamas aliejus iš riešutų 
yra neišvengiamai reikalingas 
“varnišio” ir maliavos išdirby- 
stėje. Iki šiol daugiausiai to 
aliejaus yra traukiama iš Chi- 
nijos. Betgi jau* keletas metų 
kaip yra sodinami medžiai Flo
ridoje ir gaunama teigiamų 
pasekmių. P-s Goll turi apie 
šešis tūkstančius akerių, kur 
sodyba yra vedama per kele
tą metų.

Margaret Sheeby
Marųuette Park.— Margarelt 

Sheeby, 63 m., gyv. 8236 So. 
Peoria, sustojo,prie 55-tos Ca- 
lifornia avė. kampo dėl raudo
nos šviesos. J. A. Perks, 31 m., 
3604 S. Prairie avė. automobi
lis nesustojęs trenkė į jos auto
mobili.

Labai sutrenktas Mrs. Shee
by sprandas ir pečiai.

Berzinski Frank
Brighton Park. — šeštadieni, 

prie 46-tos ir Western avė. su-

Sužeidė kelio sargą
Brighton Park. — Murphy 

James, 30 m., gyv. 6029 South 
Aberdeen g. gatvekarių bendro
ves sargas sužeistas darbo me
tu, nors rankoje turėjo raudo
ną liktarną. Labai sudaužyta

I 
galva, kairiosios kojos kelys ir
šiaip patyrė nemažai žaizdų.

Automobiliu važiavo ' tūlas

ROSELAND. — Sekmadienį, 
Roselande įvyksta grąžus pa
rengimas : koncertas, teatras ir 
balius, kurį rengia Kazimieras 
Pajarskas ir SLA 139 kuopa.

Tai bus gražus parengimas, 
taip sakant, atsisveikinimas su 
žiemos sezonų. Koncertinę pro- 
gramo dalį išpildys žymus Chi
cagos lietuviai dainininkai: Ka
zimieras Pazarskąs, Marijona 
Pazarskienė ir Antanas Kamin
skas, apie kuriuos daug nereikia 
kalbėti, nes jie visiems gerai ži
nomi, užtenka paminėti jų var
dus. Be to; dar programe daly
vauja Sandro Kohn, žymi dai
nininkė, turinti tvirtą, tyrą, ge
rai išlavintą balsą. Tai bus nau
jenybė lietuvių scenoje.

P-lė S. Kohn yra žydė ir sa
kosi esanti gimusį Lietuvoje, 
bet* Amerikoje augusi.

į t

Genevieve Waicick smuiki
ninkė roselandietė savo smuikos 
verkiančiu balsu graudins susi
rinkusius. i

U. I I . ■ .„.—.I.............................. . ........

Scenos veikalas /
Be koncertinės programo 

dalies, bus pastatytas dramatiš
kas vaizdelis “Likimo Bausmė,” 
kurį suvaidins roselaudiečiai, 
būtent, Jonas Šimkus, Petras 
Bobelis, Marijona Pazarskienė, 
Mikalina Gailevičienė ir kiti.

Programas įvyksta Stancick 
Hali, 205 E. 115th St. Bus ge
ra’ šokiams orkestrą. Pradžia 
6:30 vakare. Įžanga 35 centai. 
Pagal tokį turiningą programą, 
įžanga labai pigi, bet tai daro
ma’ dėl to, kad šis parengimas 
yra paskutinis šį sezoną ir tu
ri būti prieinamas visiems.

To dėlei ir kviečiu Roselando 
ir kitų kolonijų lietuvius atsi
lankyti į šį parengimą, kur bus 
galima išgirsti gerus daininin
kus dainuojant ir pamatyti gra
žų teatrą.

T

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Kauno miesto ligoninėje 

V. Kudirkos bendra- 
knygnešys 
per ilgus 
Amerikoj.

mirė dr. 
darbis, 
Gudaitis, 
venęs ir

Antanas 
metus gy-

—«.

oW
Frank Mecyak, 46 metų a’mž.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingus.

Ketvirtadienis, bal. 29, ’37

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas   $19.50 
Naujas Crosley refrtgeratorius, 
garantuotas 5 m.......... $113.50
išmokėjimais po 15c. į dieną

General Radio Store
3856 Archer Avenue

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 mufuoti.

DIDELIS SUTAUPYMAS. PERKANT DABAR

■

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKYKIT C 4
Sąlygos I SAVAITĘ I

135 SO. STATE ST.
6350 N. Clark St. TįBO Ma41»on
4819 Broaduay 6320 Cottage G rovė3138 Lincoln Av. 4002 Madlson St.
2567 Mihvaukee Ar. 6204 S. Halsted St.
4002 Irving Park 3234 Madlfion St.
EVES. TILL 9 — CLOSED SUNDAY

CARBIT

Jus sutaupysite daug ant elektri- 
kinės ledaunės. 

Kainos nuo 

'79.50 
ir aukščiau.

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS 

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj ........ $j.39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

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

1616-2$ įVVES'P OGDEN AVĖ.
Ogden ‘ prie *Monroe Street 
(Skersai nuo Wieboldt’s) 

Haymarket 7177

PAINTS
Magazine rack po

59c
vertas $1.50

Tiktai 2 dėl kostumerio.

VBA.

11 tūbų radios 1937 metų po

DAILY BUSINESS DIRECTORY

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS 
Nedėlioję WCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketvergais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

DABAR RODO 
Sovietų 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
Kumpiui, Palendvitsn, Liežuviui, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iš Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Wliolesale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street •

. CHICAGO.
Tel. Haymarket 355Bsv.-

ja....

GAMTA

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR'UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENĘTtAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD $T.)

4361

4361

M

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

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Daniel Minske, 33, su Rose
Buba, 33

Roy Disler, 29, su Juanita
Sturgis, 23

Anthony Jozapavich, 52, su 
Mary Trib, 40.

Lentelės žalumynams 
apsaugoti

Paveiksle Chicagos Parkų 
valdybos pagaminta graži len
telė su atatinkamu užrašu žo
lynų apsaugos reikalams. Tas 
lenteles arba “merkes” Parkų 
valdyba, reikalaujant, dalipa 
namų savininkams veltui.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23 DIENA

CALUMET GROVE

Bell Laundry
2709-11 S. Pulaski Rd.

' Tel. Lendate 4981
Tel. Cicero 4982

15 sv- už 82c
SEREDOMIS. KETVERGAIS______  IR PĖDNYČIOMIS

18 sv• už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH
Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šprotas gerai 

Išplautas ir sulankstytas —• prosinimui. >
Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams

Marškiniai Rankomis Plaunami
Musų kainos neaukštesnės kaip kitų. Geresnė darbo rūšis ir 

teisingos kainos užlaiko mus nuolat darbe.
Pabandymas įtikins jus—tik patelefonuokit
---------------------------- -------------------------------- -

50 vėliausių gražių parlor setų po KO
ir $72.50; tikra vertė dviguba ........ ■tt/iVV

Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00;
Paprastos skalbyklos po ...............  $27 00

$39 50

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

Tel. Boulevard 7010

Naujos mados vasarinė 
suknelė. Patogi ir lengvai pasiuva
ma. Galima pasisiūti iš kbatisto, 
perkalio arba lininio materiolo. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blin- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai x parašyti savo vardą pa
vardę’ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
§p. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrmtą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATOBIES,s
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkaš 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMEOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

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

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

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

Taipgi perkraąistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8989.
Oksas Expressing, 

4405 SOUTH FAIRFIELŲ AVĖ.

Salutaras Druff and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iŠ ge
riausių Bitėrių 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 
Šalutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1133.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiškl gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HČSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

“Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23 

J CALUMET GROVE

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI, 
1858 West Pershing Rd.
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Ketvirtadienis, 6ąl 29,

Šiandien Iškilmingos
/

UąidpttiVes Roselande

A. a. Vytautas Pučkorius
* - • # \ "f | x f j *

ROSELĄND. — Jaukioj ir 
erdvioj koplyčioj 10834 Michi- 
gan Aye., pasRendusiaine gė
lėse puošniame karste guli pe
reito sękmądįenio rytą miręs 
jaunuolis Vytautas Pučkorius. 
Prie jo kąrsto visą laiką budi 
gilaus sielvarto prislėgta jr 
tyliai verkdama, kaip tykiai 
gąli vjerktj vien tik motipa, jo 
motina Valerija Ganzeliute- 
Pučkorienė... Prie jos sėdi jau
nesnis sūnūs E^vandas. Jis 
nuolatos prieina prie karsto ir 
ijgai ir atidžiai žiuri j savo 
rmrųsijį broliuką, ir per aša
ras kužda savo draugams:

“Man vis rodos, kad Vytau
tas nėra miręs. Jis, man išro
do, tebėra gyvas. Štai, rodos,, 
atsikels, vėl bus su mumis ir 
vėl kartu .eisime j mokyklą.”

Toliau, tai prie vienų, tai

rus žemaitis, tvirtai lajkosi— 
Juk geyas šeimininkas pats 
privalo viską tvarkyti — ir 
savo sįelvartą slepia nuo 
žmonių.

Ir k&jp nesįsieluos? Kur ra
site tėvus, kurie nesisielotų 
dėl savo sunaus mirties? Ku
ris tėvų pats mielai nea.tsjgul- 
tų karstau, bite jų vaikas bu
tų gyvas ir sveikąs?

O Vytautas pilnai užsipelnė', 
didelės savo tėvų meiles ir vi-s 
sų draugų ir pažystamų pa-i 
garbes. Taį buvę Jabai rini
tas, gaŲus ir darbštus jaunuo
lis. Šį payasąrį j iš butų bai
gęs su pasižymėjimu Fenger 
High ScŲooį, o rudenį ruošėsi 
stoti į kolegiją toliau tęsti 
mokslą.

^Jokyklęj jis buvę myŲmas 
visų mokslo (įrąugų ir moky
tojų dėl jo rimtumo ir darŲ- 
Štumo. PJačįai apsiskaitęs, iš- 
Kąlbųs, bet kartų buvo labai 
kuklus, be jpkio įš.dijųmo, 
nįejkad nerodųntis savo virše-1 
nybes, jis piekad pesįstųin.ė į! 
priekines eiles. Jis iJįrbo inor 
kykįos (įarbą\s,ų ątsidąyimu, 
su kropštumu, besiruošdamas 
dar didesniam ir svarbesniam 
darbui ateityje. Tokie žmonės, 
kaip velionis Vy,takias, nebū
na vadai, bet tie tylus, bevar
džiai žmonės, kurie užsidarę^ 
savo kabinetuose dirba dide- 
liūs darbus. Bet jis mirė dar 
nespėjęs pasireikšti, neišban
dęs savo jaunų jėgų tame dap- 
be, kuriam jis dar tik pradėjo 
ruoštis. *

NAUJIENOS, CW<^, >

gų iš rankų ir prie jų gryšda- 
vo kaip tįk nors Kiek geriau 
pasijausdavo.

Tečiaus jis to laiko, kacjtą 
vėl galės gryžti į mokyklą, 
nebešujauke.’. Vieton to, šian-, 
dien po pįet jis šimtų ' jo, 
draugų ir pažystamų lydimas,; 
bus įšlydėjtas į Lįetųyių 7*ąu-' 
tiškas l<ąpinęs, — į galutiną/ 
begaileštingąį anksti mirties 
nntr.aUjklo jo g^yenbpp kelio
nes ga/ą...

Giliąusia užuojautą Vytau-S 
to tėvams šioje didžiausioje' 
jų sielvarto valandoje! , i

RYTOJ RISIS ALI BAĘA 
SU SIIIKINA " ' '

Full-flavored
*.* . ! ■ ,H.Č . f*

.'■/•■T

CLASSIFIED ADS
<■

.buvęs
Ęab.i

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

nčja Vytauto tėvas Juozas M. 
Pučkorius. Jo veidas aiškiai 
rodo gilų sielvartą, bet jjs stijp-

DU0PAM

Neabejotinai, jis savo budo* 
savybes bus paveldėjęs iš sa
vo tėvų. Jo tėvai, 
Valeriją Pučkoriai 
suomeninį darbą tarp 
lando lietuvių jau virš poros 
desėtkų metų. Jie įgri 
“vadai”, bet kukliai ir 
laidžiai dirba tą nedėkingą

Juozas ir 
dirjba yj- 

Rose-

nėra 
neat-

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

DIVIPENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrą.usii iki $5,000,00 
nėr Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, p. C.
Pė/ infQFin^cijų kreipkitės į

DAUKANTO
FEPEĘA^ SAVINGS ANŲ 
LOĄN ASSOCIATION OF | 

CHIČAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887
1 ’ * f

ųiarpą. djje sirppiąi U^rno sce
nos darbą, dirŲo jr Visose ki
tose vietose kultūrinėse orga
nizacijose, o dabar su lokiu 
pat atsidavimu djr^a SLA. 139 
kuopoje. Jie yra socialistinio 
nusistatymo, (jirbę per eilę 
inet.ų vietos sociajįstų kuopo
je, ir j,ų pažangaus nusista
tymo neįstengė paįąužti jokios 
audros. Nebuvo jElospįande jo
kio svarbesnio jc,y jūrinio dar- 
10, prie kurjo jie pebutų pri
sidėję.

Tik supuį prieš kelias savai
tes sųnkjai susirgus, jie turė
jo nutraukti vįsuon^epinį dar
bą. Bet reikią tikėtis, kad siel- 
yarįuį dėl s.unąps ipįrties kiek 
atsĮugus, jįe ir vėj Sjtys į visuo- 
Pį.epiuj ^rb^ iT j alpę ras pa
guodą ir rąniunią.

I^ada yyt.ąptas. pučkorius 
sunkiai spsįrįo p^eįš kelias 
savaites, s.y^jkia jy Į^bai reta 
P.epagy.tjoiĮią Įjga, kbri neat~ 

'Į9 jjčgas, tai 
pjrnias jo Rupesnis huvo 111 °“ 
jkykią, — kad sušitriikdys jo 
mokslas ir jis negalės į laiką 

__'ii'.___ f.12 1 4 . <• ’1‘ rfr-i i •mokyklą baigti. Tad ir sun
kiai sirgdamas nepaleido kny- 

ii ,, imiiww»wiii| , * i y, > iiibi i i i    m,       

SUSIRINKIMAI
Liet. Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, ba

landžio 28 d., Sandaros salėje ant antrų lubų, 814 W. 33rd
St. 7:30 vai. yak. Narės malonėkite atsilankyti, nes yra 

daug svarbių dalykų apsvarstyti. Ęvię.čja valdyba.
Stejja Y^od^nan, yašt.

4-tos kuopos Laisvamaniu Etinės Kultūros Dr-još susirinki
mas jvyks 29 d. bąlaudžio 8 vąl. vąkare ątjre^u 3917 W. 
14th St. pas NŲ Povjdons. Visi nayiai Įnąjopčkrte .dalyvau
ti, tutipa svarbių reikalų ąp,tarti. —-J. rast.

Chicagos jLjejtuyių Vyrų CRorę visi nariai spsirjpjkįtp į Lietu
vių Ąuditoriją ne vėliau, J<aip 7 yąjanęlą vakare šeštadie
ni, gegužes 1 (jieną, nes turėsime dąjyvautj apvą'kščioji- 
me darbininkų šventės. O reguliarės dainų pamokos atsi
bus pędėjipj, gegužės 2 dieną, Neffo svetainėj, 2435 So, 
LeaVitt st., 10 vąl. ryto,
prisięlėti prie choro. — Valdyba

Shiki-i

Rytoj Laidojamas 
“Janitorių” Vadas 

Jerry J. lloran
Rytoj rylą įyyks iškilmingos 

ląidotuyės Jerry J.^ JIorąn’o, 
nąpių užveizdų —“janitorių” 
pnijos yjjrsįpįpko. Jis įpirš 
antradienio paklį, Passavapt 
ligoninėje, nuo kepenų ligos.;■

Velionio kūnas yra pąšar-; 
volas Thomas J. Ahern apd; 
Sons koplyčioje, ties 3^J6 ! 
Jackson Bouįėvard. Laijotu- 
yes ivyks Cąlvąry kalinėse'. _.

Vėlioms JĮorari išbuvo Clii-Į 
cago Fiat Janitors Union No. 1, 
pirmininku nuo 1919 mėtų, i 
Jis buvo Vienas iš unjjos stei-' 
gėjų, ir pirmipinkavo' I^uild- 
ing Service Epipjoyees 
nątional Union, kuri apima 1 
Jungtin'es Vajstij ir Kanadą. 1 

lloran veikė politikoje ir 
priklausė republikonų parti
jai. Gyveno ties 350Q ’ Lake 
Shore Drive, kur turėjo rezi
denciją. Gimė lb86 metais, Cbj-; 
cągos Westsidėje.

Velionis paliko žmoną, dpk- 
(terį Mrs. Jaipes Currąn ir au
gintinį George Reese.

Ęytoj polise,ūme risis 
pąsąųjio čęnipjoįn^ 
su japonu Oki ^įiikiną.

PA yra
1 i o ristikų • Kai kurie prana- 
šau j a, kad' j aponas anksčiau I 
ar vėliau liks pasaulio čempio-

f ■ J j. - !nu.
B,e to, risis Rjcliapd SpŲcat, 

'kuris dviem atvejais yra '.bu
vęs pasaulio čempionas. Risis i 
jis su įjcMnipp.

Amerikos miestelėno 
prągyyeniąi^ gąlį^

Gįiicągos Universiteto sočio-’ 
logijos prof. WiJJiam F- OgŲurn? 
apSįkąičįąvimu', Sųv. Valštįjųj 
miestiečio pragyvenimo galybės? 
šiaip atrodo. ;

Vidutiniai skaičiuojant, na-j 
mąi kainuoją $5,0.0.6. Dirbtuvės' 
dprįoįpm^ąs užejirbą ^jį300 į, 
metus. Sipųįjkmepų krautuvės 
dar.biųįnkas paima apįei '$^50. 
Kieįkvienas virš 15 metų am
žiaus sumoka ąpiė .$48^0' į xpe- 
tųs mokesčių, dirbąs darbinin
kas apie $80.0.0, arba apie sep- 
tintadalį savo algos. ’

W f» w •• 
NORJĮ1 Ą y ENUE

x batus
TURKISH—RUSSIAN 

Vienintelė' garo pirtis Chiicagoje. 
Atdara kasdien dėl njoterų ir vyrų 
' 2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mįlwaųkėe ir Dąveji Avė. “L” 

Telefonas Humbojdt 7276

TQW WMWj
DRABUŽIŲ VALYTOJAS . 

IR TAISYTOJAS
Dąrjją atlieka getai, nes turi 24- 

mėtų patyrimą
2555 W. 43rd St. |

, teT.LAFAYETTE 1310 ;

John
MERCHANT TAĮLOR 

Išvalo, pro sija ir taiso Vyrų iri 
moterų drabužius. Dirba ant or- 

■ derių ir naujus siutus. 
2347 W. MAfcQUETTE ROAD

TęJ. Rėpublic 4306 1 j

JOHN MIKŠIS, ’ PROP.
35th Šfcreet j

? ‘ Phone YAjtpS '6547 • )
Beądrąs katu pertaisymas, baterijų,! 
apjtąrriąvimas, fbody ir fendrir .dą.^bai;

J. BAUSEVICIS
GELEŽIES KRAUTUVE 

Mąleyos, 'Aliejus, Stiklai ir 
•' r -• V ARNIKAS '

Kviečiame ir mylinčius dainas 2325 So. Hoyhė AveiUie
Tel. CANal 6850. f. . . • >. • ■

• COAL

|6.00 TON.

$5.75
$6.00

... $6.00

... $4.75

BIG LŲMP ......
MINK

egg”Z^ "’
NUT ...............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MJESTE IR

TON.
TON.
TON.
TON.

TeL Canal 1376
WILLIAM ZIECK

PIRMOS KLESOS TAVERNAS 
Užlaikoma geras alus, arielka, 

Vyrias’ ir Lengvi užkandžiai.’
2113 SO. HALSTED S'L

I 4d f •

Pristato į Valgyklas Visokios rų-1 
šies mėsas; 'Rėdtaiirantų' aprupi- 
(Ūmas taSŲ SPECIALYBĖ.
323!) $qį. įialsted ,Sh

Tel. VICTOR^ 2931-2

< 21st Placc Taverii
" ■ ' ’vie;, Proj>. ’ TT**'! 

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

791 w. 21st PJace
Canal 7^522

-------■Mum

Pęoplcs Wwor
2646 Wesl 63r<l Street i

Kas ąteis su šiuo ąpgarsmpnu,
OfeOKOiamjm " '*

i 9^ rim®;
OLAS NĄlMiŲ

18.

Pįdęlįs pąsirjąįcįinas s.tątymui 
naririj, taisymui porčių, stėgams 
pbpiėra/ ryhas, tamOj du
rys ir kiti- reikmenys.

BUILDER’S gUPPLY 
Parūpiname' lietuvius darbininkus

M. ZOLP
”Savininkė

3562 So. Halsted Street
* Tel. Yąrdš 2576

Atdarą vakarais ir nėdęliomis
7’T1....... .

R"*5
Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiėins—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms—

4180 4W
Pjione ŲATA

oii *** <!?>

X I —perfect
W for cooking!

• Kraft American kas a mellow, 
full-flavored richness that ihakes 
it perfęct for saądwiches. And jor 
cooked dishes you can depend on 
this American Clieese to mėlt 
peįįecdy.

“NAUJIENŲ”
GEGUŽĖS 23, 1937 M
T— *1 u."1 ■ 1 .■   ..Tį»—w .,;ii. ii  , I i

CLASSIFIED ADS
wiiĮ’i iill'iilį _________________________________ __

'Mjscellaueolis
_-^^-ixaįr,us......... .

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, sp.ęęiąlę žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge- 
j/.h , l. sp Tpoliu Xr ’,smė-

^.Jgėliiį4, baksų ir kviet- 
įkyrių. Pristat.ęm tik South 'eįdėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. Tel. WentworĮth 7942.

t tą ’kai šumrijŠy 
i lipga žeme dėl-

»iui |i

Df RėftV
ANT Į^PNPPS ^kampinjs Storas 

tinkamas ' d^ ^ile biznio. Karštu 
vandeniu apšildomas; prieinama 
renda. 2058 West 21st St. 

ijyiligfted ĮRponis -
• 'fURNiMiJOTAS apšildomas kam
barys'su arba be valgio.' 4917 So. 
Koąiėnsky Ąve. 1 ,bl°kas nuo Ar
cher Avenue.

Teefonas Lafayette 5211.

RENDŲN šviesus, apšildomas 
kąpiįbarys vaikinui, merginai ar ve
dusiai porai, Su ar be valgio, 

7011 So, Oakley Avenue.
SUMMER RESORTS

Karins for Sale
Mes dengiame ir pataisome visokios Ūkiai Pardavimai
rųšies stogus, tąipgi dirbame blęties -
darbus. Lengvos išlygos, jei pageli 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
’ 3216A So. Halsted Street

VASAROTŲJŲ AT YDAI!
ŲABAI < PATOGI VIETA vasą.ro- 

tojanis. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mdbilium ir traukinių, 62 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir

PETER BERNOTAS, 
’ F W (zy,

4 ,SilveSAb^»i i
—JUUL..- . L__ _«

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

80 AKERIŲ PIENO FARMA, arti 
Holland, Mich. Geri trobėsiai; miš
kas ir “muck”. Arti miestelio. Mai
nysiu į savastį Chicagoj.

Hemlock 2875.

REIKALINGAS KRĮAUČIŲJS į 
Cleaning šapą prie taikymo ’semį 

drabužių. 240 West 51st Street
PouĮevard 6474. '

2 AKERIAI; 4 kambariail • * ...2 AKERIAI; 4 kambariai; mau
dynė; beišmentas; garažas; vištiny- 
čia; 60x20; elektra; gazas; vanduo; 
arti katalikų bažnyčios; $3,700; 
$700 įmokėti; $30.00 kas menuo; 
gera transportacija į Chicagą. Virgil 
Martin, Nėw Nenox, III.

Help vVanteti—-Feniale
- '■ ’* Darbininkių reikia ~‘

' JAUNA PAVIENĖ AR VEDUSI 
moteriškė ♦ reikaliriga už veiterkąi 
Trųrhpoš valandos. 5702 West 65th 
^ę.ętt. Pyospėęt 1363.

PATYRUSIOS moters atmatų po 
pieroms sortuoti. Geras mokestis.

Continental Paper Grading Co.
*' 1623 Lumber St.

Real Estate For Sale
ŠIAUR-RYČIŲ kampas Damen ir 

Iowa; 2 krautuvės; 11 flatų; rendų 
$5,2uv.OO; kaina $25,00(1 visa cash. 
S. IUNDOKF apd CO., Ine., 134 N. 
La Šalie St.

JMĘRG1NA ar moteris; abelnas 
nalmų darbas; maža šeimyna; pasi
likti; savas kambarys ir vonia; $8.

Cedapcrest 4880.

DAILUS KAMPINIS TROBĖSIS 
Ciceroj; 16 po 4 kambarius ir 3 po 
tris kambarius apartmentų; paja
mos $8,401); kaina dabar tik $42,000. 
^reipkitęs adresu 5645. West Madi- 
son Street.

PATYRUSI MOTERIS trims die
noms savaitėj; lengvas namų dar-, 
bas ir skalbimas; 2 užaugę;i geras 
mokestis; Lakeview 7714. ‘

MERGINA; ABELNAS 
darbas; paprastas virimas; 
skalbimo; $8—$10; telefonas 
crėst 4117.

NAMŲ 
nėra 

Cedar-

6 KAMBARIŲ kampinis muro 
bungaiow; 5416-72 crt., i Sumnut, 
111., 1V2 bloko šiaurvakariuose nuo 
Harlem, Archer ir 55th St. Karšto 
vandens apšildymas; didelis atikas 
ir beismentas; -lotas j7%xJL25; 
$7,618.60; $3,u00 cash;A balaiisas 
HuLC $40.95 per mėnesį.

Miss Loretta Maiion.

 —. KOTELIS ir TAVERN; višūkaftč 
’ ' - 2 vai- bariai parenduoti. Pajamos $280.00

virimo; ’nėra skalbimo;' mėnesiui. Žema renda $125.00. Kai- 
I na biznio $2,200; leas’ąs 3 metams- 
Į Parduosiu visą namą ir biznį už 
$12,500. RašyKit, 1739 So. Halsted 
bt., Box 616.

MŲRGINA; namų darbas; 
kai; nėra virimo; 
pasilikti; $6; Sloan, 4247 North St. 
Louis, Independence 1955.

MERGINA; namų darbas; savas 
kambarys; geras namas; 2600 East 
78th St., South Shore 2590.

PATYRUSI MERGINA ar mote
ris; abelnas namų darbas; pasilikti; 
ar išeiti; $10; pastovus darbas;, 
Brlargate 56G8.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA 2 BIZNIAVI LO

TAI, 50x125, ant Western Avę. ir 
67tji St. arba išsimaino ant namo 
ar biznio. Atsišaukite pas

P. M. SMITH 
4177 Archer Avė. Lafayette 2$35

mylios
45. ,

s. ę

JjUŲZĄPAS KĄ1RIS
Persiskyrė ^su šiuo pasauliu 

balandžio .dieną, 6:45 vai. 
vak. 1937 m., suląukęs pusės 
amžiais, gimęs Rąne'vėžio aps
krity, Vclykįm įąrap., Kodžįų 
kaime. : ■ 1

A męrįLąj išgyveno 35 pietus.
Paliko; didęliąriie ri,uliądime 

moterį Juzefą, p6 levais Ok- 
saitikę, 2 ' ąunus: Danielių ir 
Bronislovą, 2 marčias: Alviną 
ir Mąrgąjęt, dld<tėrį Marijoną 
Redetškiepę, žentą Kąroįį, 3 
anukus ir gimjhėš.

Kūpąs pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 83įL9 Lituanicą 
Avenue.' Laidotuvės įvyjcš šeš
tadieni, gegužės 1 d., 7:30 y. 
ryto iš koplyčios į šv. Juygio 
parap; p.ąž.ny.ęj.a, Ką.rioję atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtąs į Šv. Kazimįerę ka
pines.

Visi A. A- Juozapo Kairio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motęris, Simai, Duktė, Mar-' 

čįęs, Žentai, Anūkai jr 
Giminės. 

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeiką, ’fęL YARDS 1JL38. ’’

MĄRCIJONA BALTRUŠAITIENĖ 
' - ' (p? tėvais Puidokaįtė)

Mirė balandžio ?7 d., 1937 m. 10:50 vąj. ryto, .sulaukus apie ^7 
metąs Amžiaus. , ‘

Kilo JŠ Raseinių apskričio, Girkalnio pąrap., Misiūną tkaimo.
Amerikojišgyveno .30 ipętų. '
Paliko didėliame pąliudime vyrą Antaną, 2 sūnūs: Bronislovą ir 

Antaną, 2 dukteris: Stapislavą ir Marijorią, žentą Charles Kee'pet*, 
seserį Domicėlę Zalęėldėąę, švogerį Boleslovą, 2 sesers vaikus: Bro> 
jiišldyą ir freną, tetą M. Račienę ir jos dukteris: - šileikiepes, ir’jų 
špimynaš, pusbrolį praną puidoką ir jo Šieimą, pušąeŠeris Oną JCa- 
šiąlienę ,ir dės vyrą Viktorą, Ievą šimanienę fr jos Šeimyną, MArijo
ną pamškienę ir jos šėįmą; oALietuvoje 2 seseris: >Antanihą Naujo- ■ 
kšitienę ir Marijoną pošldęnę ir jų šeimynas. v ’■ r

Kūnas pašarvotas 69th Street. '
La,iJotUvės įvyks šeątądiėnį, gegužės 1 d. Iš namų 8 vai. ryto bus 

atlydėta J Gimimo Pan.'Švenč. M. parapijos' bažnyčią, kurioje jvyks ; 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į . 
ąv. KazimięrO kapines'. ; i

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus-ges ir pažystamus-as i 
dalyvauti1 Šiose laidėldvėse.

^ Nuliūdę ’ ■ ’ ‘’ i ]
Vyras, Sūnus, Dukterys, žėhtas, Sesuo, š.vągėris įr (^ipiipes. J 

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, Tel. BįgŲLjĘyĄRŲ $203.

PATYRUSI MERGINA; abelnas' 
namų darbas; nėra skalbimo; geras 
namas; pasilikti; $8; Edgewater,i 
lj(29. ' ’ ' ' • ’ ■' ’ ?

PATYRUSI MERGINA; ' namų 
darbas; padėti vaikams; savas kam
barys; $8; Buckingham 0424.

MERGINA; abelnas namų dar
bas; nėra plovimo; nėra virimo;; 
pasilikti; patąrndvimas; $7; patyru
si; rekomendacijds; Allen, 2025 Ne- 
brąską Avė., Spaulding 9763.

PARSIDUODA Marųuette Parke 
5 kambarių medinis namas. Cemen
tinių blaksų iundamentas. Cemen
tuotas basementas. Furnace apšil
domas. Geidės plovimui basemente. 
3 extra dideli kambariai viršuj su 
atskiru įėjimu. Arti Marąuette bul
varo ir parkės. Greitam pardavimui 
kaina $3,000.

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avenue.

Help Wanted—Male-Femak
' Darbininkų Reikia

. MES DABAR ESAM naujose pa- 
talposė. " , ' * > . -

202 So. State St. 9th Floor.
WABASH EMPŲOYMENT AGENCY

PEIK'aLINGŲS ŠEIMYNOS djrb-! 
ti cukrinių burokų farmąs Wiscon-; 
siąe. Geras mokestis; dykai renda ir( 
transportacija.
' Ofisas: 143’7 W. North Avė., arti!

' f Ashland.
yąlandos: 10 iki 11 ryto; 2 iki 4 ‘ 

po pietų.

fl 7211d'ir FAIRFIELD, 2 flatų niū
ras, 7 metų senumo. Karšto vandens 
apsiidymas; garažai. Buvo $15,$00; 
dabar $7,900. Išmokėjimai.

64th ir CAL1FORN1Ą — 6 kam
barių muro rezidencija; arti krautu
vių, parko ir mokyklų; išmok&iitoai.

58th ir HOMAN ' ' '
bungalow, garažas, 
$5,000; išmokėjimai.

West Hignland Realty Co 
8110 So. Ashland Avę. 

Stewart '3601.

— 5 kambarių 
ar(ti mokyklų;

Busmess Chances *"
t>rdavi;i4iui jbwniai:'-;

PARSIDUODA TAVERNA , labai 
pigiai. Priežastis —- 2 bizniai.

* ' j.2217 So; ĮHalsted St.
Pullman 2448.

PARŲĄVIM,UI pigiai geras kam
pinis grocerio biznis išdirbtas per 
daug pietų. Einame į Tavernos biz-; 
riį. 3465 Litiianica Avenue. >

TAVERNA PARDAVIMUI. Gera 
vieta. Biznis gerai išdirbtas.

5300 So. Union Avenue.

PARDUOSIU Bučernę ir Grosernę 
už pirmą teisingą pasiūlymą, nes 
viena negajių laikyti.

1967 Canalport Avenue.

PARDAVIMUI grosernė, kend- 
žių ir aiskrymo ir visokių smulk-, 
menų krautuvė; gerai įrengta, ge
ras stakas; visokių tautų apgyven
ta; geri kambariai gyventi. ‘ *

4442 So. Talman Ąve.

PĄRSJpUOpA BARBER SHŲP. 
Biznis gerai eina. Randasi Towri of 
Lake. Savininkas turi kitą biznį. 
'Atsišaukite 4512 So. Wood Street..     > . > i. ■ ■ II 1.1 ■!.II |.I>*>|*-į- , į

FUKiifŲre & Fixtures
’ R. u>ndal-)t»i«.l

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui j 
Nematytomis kainomis —• Prieina* 
r ’ • momis išlygomis. ‘ -
$1QO Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  . . $J5--$20—$25
M50 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor i ■

’ sėtai .A....;..... l C
<

$600 vertės 4 kamb. įrengimas 
de luxe ..........     ? *. ?

Atdara vak. įk.i 9—Nedėlipi pri 5 y. v 
RAPP ŠTORAGE FURN1TŲRE 

5746 So. Ashland Avė1.

$39—$49 
$375 vertės-3 kąmb. įrengimas £125; 
rt> <• t B f\ — »-L 5? -- X ■ — ** —J . ' *

de luxe .................. ........Z— $175!

NAŠL^ PAAUKOJA storą kau
rą'; tikrai importuotą orientąl raš
to; $18.50; 3930 Jackson, Ist, Van 
Bureri 1078.

BIZNIERIŲ atydąi
$6000 nupirks 50 pėdų fronto, mū

rinį namą, ant Weštern, arti 7^1-rnos 
Tavern ir restoranas su visais'(ren
gimais. Įrengimai kainavo virš 
$6000. Parsiduoda namas ir visas 
biznis už $11,500.

' - Hemlock 0800.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir šiaip kitį i>ar- 
Eepų. ' ‘ '

Z. S. MICKEVICE and C<X: 
6816 Sd. "Western Avenue>£v ;

Hemlock 0800/ ■

PAUL M. SMITH and CŪMPANY 
Real Estate, Ųoans and JjESutapce 

Tel. BOULEVARD 2800' ”
Peįrkafn, pąrdpo^ąip mainom na
mus, lotus, \bjznius ir farmašį; Apšiū
ri name' bąjhus. rakandus' 'įf auto- 
mo^iųs.a;'7W^j^į :
namų jiardavjmui arba mainymui už 
gerus pasenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Rėikaiui priėjus įfei- 
p kitos r •* * * •. i
^463,1 SO." ASA..AND AVĖ. i 
Ofršaš ?-jrds lubos su J J. Grįsk

— ■r i> t a1... . ii

PAGARSĮNjKJT 
SAyp pAHępNUS

NAUJIENŲ 
GAftSĮNĮMfJ^ 
yįsf

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
r r f V ,

Musų apgarsinimų kainos 
prieihaftio^' UI fakarto^
R. P>r* w

*^lįWITT...,P..... . r....«.llĮ..Į,įįĮ l̂..^
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Pirmosios Gegužės
Reikšmė Šiemet

< , • '

. Artinasi tarptautinė darbi
ninkų solidarumo šventė—Pir
moji Gegužės, kurią švenčia vi
so pasaulio darbininkai.

Tik diktatorių valdomose ,a- 
lyse ji yra uždrausta, arba pa
versta kokia tai nereikšminga' 
medžių sodinimo švente (Lie
tuvoje), o kitur (kaip Vokieti
joje) ir patys diktatoriai ban
do tą šventę paversti savo įna
giu.
• Tačiau Amerikoj mes laisvai 
galime tą šventę švęsti ir mes, 
Chicagos lietuviai darbininkai, 
šeštadienio vakare, Pirmąją Ge- 
gužės* laisvai susirinksime Lie
tuvių Auditorijoje ir ten at- 
švęsime šią darbininkų šventę.
. Pirmoji Gegužės yra' tarptau

tinio darbininkų ‘ solidarumo 
šventė, švenčiama išreiškimui 
visų šalių darbininkų vienybės, 
Solidarumo siekių ir bendros 
kovos už darbininkų pasiliuo- 
savimą, taipjau peržvelgimui 
atsiektų laimėjimų ir nustaty
mui tolimesnės darbininkų ko
vos programo.

Šiemet gi Pirmosios Gegužės 
šventė turi ypatingos reikšmės. 
Europoj eina didelis persilauži
mas. Ten niaukiasi tamsus ka
ro debesys, kurie bile valandą 
gali papliupti krauju ir sunai
kinti Europos civilizaciją. Ispa
nijoje jau dešimtas mėnuo eina 
nuožmi kruvina kova tarp tarp
tautinio fašizmo ir demokrati

jos. Tuo pačiu laiku aplaikyti 
dideli darbininkų laimėjimai 
Francijoje.

Pačioje Amerikoje’ irgi vyks
ta svarbus visam darbininkų ju
dėjimui įvykiai. Pasireiškė di
delis stiprėjimas industrinio u- 
nionizmo ir silpnėjimas amati- 
nio unionizmo, privedęs prie A- 
merikos darbininkų skilimo, ku
ris kartais gali padaryti dide
lės įtakos j visą Amerikos dar
bininkų judėjimą. 'Milžiniška li
beralizmo pergalė rinkimuose, 
kuri gali atnešti milžiniškų lai
mėjimų Amerikos darbinin
kams, jei jie tik mokės išnau
doti atsiradusias progas. *

Tie visi klausimai negali ne
rūpėti ir mums, lietuviams dar
bininkams, nes vienos šalies 
darbininkų laimėjimas yra visų 
darbininkų laimėjimas. Ir tie 
visi klausimai, kaip ir daugelis 
kitų visiems darbininkams svar
bių klausimų bus pajudinta ir 
nuodugniai išnagrinėta geriau
sių kalbėtojų. Tad visi lietuviai 
darbininkai ir kviečiami atei
nantį šeštadienį skaitlingai su
sirinkti Lietuvių Auditorijoj j 
Pirmosios Gegužės apvaikščioji- 
mą. Bus išpildyta ir gražus mu- 
zikalis programas.

Apvaikščiojimą rengia' Lietu
vių Socialistų Sąjungos Centra- 
linė kuopa.

—B.

Atidavė Joną Bužą v v
Federaliai Grand 

Džiurei
Jonas Bužas, 18 metų rose- 

landietis, kuris rašė grąsinan- 
čius laiškus filmų artistei ir 
šokėjai Gingėr Rogers, vakar 
buvo atiduotas. federaliai 
grand “džiurei.”

Jaunuolis bus teisiamas ne- 
vien už laiškų rašymą, bet ir 
naudojimą pašto jų persiunti
mui- Viename laiške jis grą- 
sino. šokėją nužudyti, jeigu ji 
neprisiųs jam $500.

Dr. Ilarry R. Hoffman, 
Cook apskričio proto klinikos 
viršininkas raportavo, kad 
Bužas yra neurolikas ir jam 
reikia proto ligų daktaro prie
žiūros.

Teismas paskyrė jaunuoliui 
$3,000 kauciją, Prieš areštą, 
jis gyveno su tėvais ties 10835 
So. Wabash avenue.

RADIO
Budriko Programas

Tokių programų, kaip Budri
ko kožnam yra malonu klausy
tis. Taip ir pereitą sekmadie
nį nuo 7:30 gėrėjomis gražio
mis dainomis panelės Jadvygos 
Gricaitės ir šaunia Budriko ra
dio orkestrą iš didžiulės WCFL 
radio stoties. G

Buvo ir naudingų pranešimų. 
Pranešta apie einamus didelius 
krautuvėje išpardavimus Budri-

NAtrjIEN6s, ,ęhicago, IM.
' » 
ko sąryšyje su pėrkelimu rakan
dų krautuvės Budrik Kurpi: 
ture Mart j naują vietą. Ant 
visų rakandų, radių, skalbyklų 
ir . šaldytuvų kainos yra žymiai 
nupigintos. Kad nereikėtų krau
styti į naują vietą, kožnam ver
ta tokiu nirpigiriilpti pasinaudo
ti. Be j e, Budriko metinis pik
nikas su dovanomis ir puikiu 
programų įvyks gegužės 16 d. 
Birutės darže.

Kitas puikus Budriko radio! 
programas būna ketvergais nuo 
7 iki 8 vai. vakaro iš WHFC 
stoties, šiandien yra specialus 
lietuviškas , programas, geriausi 
Kauno dainininkai ir Kauno or
kestrą. v i

Teiiiytojas.

May wobdįfcčiai Chi- 
cO lietuvių 

Bankiete
Maywoodiečiai žada neatsi

likti nuo kitų tolimų koloni
jų ir, ar pėkšti ar važiuoti, bet 
pasieks Chicagą gegužės 2-trą 
dieną.

M. šeštokas aiškino, kad 
darbo laikai taip pagerėjo, jog 
lietuviai turi dirbti ir sekma
dieniais, bete nežiūrint to, jie 
rengiasi viši atvykti į Chica
gos Bankiętą. '

■ ■■ .** •

SLA. 125 kuopa paskyrė A. 
Rajunčių atstovauti ją ir or
ganizuoti kitus narius bankie- 
te dalyvauti. ' /.

Kregždė.

' “................... ...... . ................. ... ■■■■■■■■-—4-

Lietuvių Studentų 
Kliuho Balius ir

Koncertas
įvyks Gegužes 9 dieną; pelnas 
skiriamas studentų stipendi

jos fondui. 
' ' '■ ’■ i --

Lietuvių Studentų Kliubas 
arba Lithuanian Univcrsily 
Club rengia savo metinį balių 
su koncertu. >

Parengimas įvyks Lietuvių 
Auditorijoje gegužes 9 d., 5:30 
vai. vakare. Visas pelnas ski
riamas Lietuvių Studentų Sti
pendijos Fondui.

To fondo pagelba vienas 
studentas jau lanko mokslai- 
nę. Norėtųsi ir daugiau ką pa
remti. Todėl ir stengiamės 
pradėtą darbą tęsti, o norin
čių ir neturinčių galimybės 
mokslui , atšiekti yra daug. 
Ačiū profesionalams ir veikė
jams, fondas susilaukė daug 
paramos.

Programas bus įdomus.
Šį kartą sudarytas labai įdo

mus programas. Studentai 
stengiasi pasirodyti su savo 
talentais ir užtikrina visiems, 
kad vakarą linksmai praleisi
te ir busite patenkinti. Vaka
ras rengiamas taip, kad patik
tų senesniesiems ir jauniems.

Užtikrinu, kad studentų tė
vai, draugai ir pažįstamieji 
ilgai minės šį vakarą. Atsives
kite ir savo motinėles. Joms 
tikrai bus linksma praleisti 
vakaras savo sūnų ir dukterų 
tarpe. Bilietai visi prieinami, 
tik 50c. Jų galima gauti pas

' ■ i............................................ V............. ■ '!■■■-

Auginkite ir saugo
kite žolynėlius

Veltui lentelės ir knygelės 
“kaip išauginti gražius

} žolynėlius. ”

Šiais metais miestas nejuo
kais daro ką gali, kad išau
ginti gražius žolynėlius, o kas 
svarbiau—juos apsaugoti. Tuo 
tikslu skelbiama namų savi
ninkams, namų prižiūrėto
jams, policijai, ugniagesiams 
ir mokykloms rungtynės, t. y. 
skatinama gražiau už kitus 
išauginti žolynėlius.

Čia daugiausiai prisideda 
Chicagos Parkų Valdyba. Ji 
yra padaliusi ir speciales, gra 
žias lenteles, arba “merkes” 
su tam tikrais užrašais ir in
strukcijas kaip1 išauginti gra
žius žolynus. Merkes ir ins
trukcijų knygeles kiekvienas 
namų savininkas gali gauti 
dykai.

Jei norite sau padėti, būti
nai įsigykite knygelę ir mer
kės, pašaukiant Harrison 5291 
arba parašykite laišku: 
Commissioncrs Office Divi- 
sion, Chicago Park District, 
Burnham Park, Chicago.

—o—
Namų savininkas, kurs su

gebės gražiausiai padaryti sa
vo žolynėlį, gaus piniginę do-i 
vaną. Ji bus $50. —Sp.

narius. Parsidavinės ir prie 
durų. Kaina ta pati.

Tad, nepamirškite, gegužės
9 dieną bus studentų vakaras.

—A. K.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių z.
• nuo Langų išdaužomo

AUTOMOBILISTAI: 'ij

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužeik 
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to autoinobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių ru
siu apdraudas.

-- . —..................... . -.'/T'' . \ ""...  ■....... — ..........I.-.- - J*

Bombos Madride — Naujas Paštas Gary Mieste 
_____________________________ < ■ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRADĖJO NAUJO PAŠTO STATYBĄ — James A.

NEBRANGIOS BRAN
GENYBĖS — Dirbtini dei
mantai ir kiti “brangus ak
mens”, kurie buvo rasti 
krepšyj Cliichgbje nužu
dytų j uvelirio Albėrt Mont- 
lakė. Jį nušovė “gengste- 

“ riai.”

METUZALIShDIPLOMA- 
TAS. — Sir Prabhashan- 
ker Pattani, gilios senat
vės sulaukęs ministerių 
pirmininkas Bhanbnagar 
provincijos, Indijoje. Jis to 
krašto žymus diplomatas.

A A •.

dama vakaruosna pati at- Farley (po juoduoju ženklu) kalba tūkstantinei miniai, VOS NEPASKENDO — šuo Gyvulių Globojimo įs- Iš TOLIMŲ PIETRYČIŲ — Trys Naujosios Zelan-
sidurė Chicagoje, o sūnų Gary, Indianoje, kur šios savaitės pradžioje jis pašven- taigos rumuoše, po to kai jis buvo išgelbėtas iš Chica- dijos karininkai, kurie atstovaus tolimą pietryčių kraš-

MADRIDE — ši nepaprasta nuotrau ka parodo iš oro numestos bombos spro
gimą Madride. Pasitaikė, kad netoli vietos, kur bomba krito, buvo laikrašuio foto
grafas, traukiantis paveikslus. Kai kurie iš bėgančių žmonių (paveikslo užpaka
lyje) buvo sužeisti. Išsprogdintuose rūmuose žuvo 3 žmonės. N-Acme Photo

PAMETĖ SUNŲ — Mrs. 
Richard Owens iš Peabo- 
dy, Mass., kuri bevažiuo-

KARALIŠKAS PARADAS — Paveikslas parodo 
“repeticijas” Anglijos karaliaus vainikavimo iškilmių 
parado. Balti arkliai traukia baltą karietą, kurioj Jur
gis. VI važiuos su žmona-karaliene Elžbieta. Iškilmės 
įvyks gegužės 12.

pametė kelyje- Vėliau jis 
atsirado Clevelande, Ohio.

tino kertinį akmenį naujų pašto rūmų. Jie kainuos 
$500,000.

gos upės. Jis negalėjo užlipti ant aukštų upės krantų. 
Nukrito į vimdenį nuo North avenue gatvės tilto. 

tą Anglijos karaliaus vainikavimo iškilmėse. Naujoji 
Zėlandija yra Britų Imperijos dalis.




