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No. 105

Baskai Atkakliai Grumiasi 
Su Sukilėliais

Atstūmė sukilėlius keliose vietose Bilbao 
apielinkėj. Tūkstančiai Bilbao vaikų iš

keliami j Franci ją.

RUSSIA 
19,490,000

" 55 Milionai 
Kareiviai

IŠ LIETUVOS
Lietuva eksportuos 

daug sviesto ir 
kiaušinių

ST. JEAN DE LUZ, Fran- lojalistai gavę pagelbos ir su- 
cijoj, geg. 3. — Nežiūrint su
kilėlių protestų, Anglijos ir 
Francijos karo laivai patruliuo
ja Baskų įlanką ir yra prisi- 
ruošę apsaugoti prekių laivus, 
kurie išgabens iš Bilbao pir
muosius pulkus baskų vaikų ir 
moterų.

Sukilėliams labai nepatinka 
iškėlimas Bilbao vaikų ir gen. 
Franco prisiuntė Anglijai aš
trų protestą, siūlydamas civi
lius gyventojus iškelti tarp 
Bilbao ir Santander, kur jis 
garantuosiąs 
Bet manoma, 
ko neatsakys 
pasiūlymą.

Nors ir nėra tikslių žinių, 
nes nenorima, kad sukilėlių

saugumo zoną, 
kad Anglija nie- 
į jo protestą ir

laukę lėktuvų, visu smarkumu 
puolė sukilėlius trijose svar
biose vietose Bilbao apielinkėj 
ir privertė juos atsitraukti.

Daug- italų liko užklupta Ber
meo miestelyje, pačiame pajū
ryje, apie 8 mylias atstume 
nuo Bilbao. Baskų karininkas 
sako, kad užklupti italai šoko 
į jurą ir bando plaukti į Guer- 
nica, 2 mylių atstume.
Moterys svaidė italus į jurą.

Baskų žvejų žmonos, jau 
'nuo senai paškilbiisios dideliu 
narsumu ir karingumu, suvai
dino svarbiausią rolę, lojalis- 
tams puolus Bermeo miesteli, 
kurį buvo užėmę Italijos karei
viai.
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Ši įdomi diagrama parodo kiek stambios pasaulio šalys turi pastovios kariuomenes ir spėkų atsargoje, žemiau 

paduotas skaitlines surinko J. V. karo departamentas, kuris apskaičiuoja, kad 48 pasaulio šalys turi apginklavusios 
net 55 milionus vyrų—kas yra lygu beveik pusei Jungtinių Valstijų gyventojų. Didžiausią armiją ir atsargą turi 
sovietų Rusija — 19 milionų ir 400,06o kareivių; antroj vietoj Italija 
637; 4. Japonija — 2,282,000; 5. Vokietėj 
Lenkija — 1,825,085; J. Jugoslavija — įl,671,027; 10. Britų Imperija — 
—761,411; 13. Turkija — 665,800; 14. Šveicarija —600,009; 15. Graikija 
gentina — 496,285. Jungtinės Valstijos -yra 18-toje vietoje, su 474,378 kareiviais.
--- ----------------------—-------------- -—I^įii—iniuiiį;, .p.....,,------------------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------

6 milionus ir 294,385; 3 Franci j a—6,198,- 
— 2,065,000; 7. Čekoslovakija — 1,875,000; 8. 

1,111,711; 11. Švedija — 876,879; 12. Belgija 
— 588,046; 16. Portugalija — 521,190; 17. Ar-

karo laivai sutrukdytų vaikųv žvejai ir jų žmonos prisidė- 
iiškelimą; bet iš diplomatinių |j0 prie lojalistų ir dalyvavo 
šaltinių patirta, kad devyni 
Anglijos prekių laivai jau iš
plaukė, ar tuoj aus išplauks iš 
Bilbao su 5,000 vaikų ir mo
terų.

Taipjau gauta žinių> kad Is
panijos lojalistar*šhmčia į Ba-

Lojalistai bombar
davo tris sukilėlių 

miestelius

Londonas skaudžiai Hollywood streikas Japonijos premieras

KAUNAS. — Lietuva šie
met numato eksportuoti į už
sienį 16,000 tonų sviesto ir 
80,000,000 kiaušinių.

Lietuvos sviestas užsieny, 
ypač Vokietijoj, yra augštai 
vertinamas.

Sviestas ir kiaušiniai bus 
eksportuoti savo laivais.

3 dideli gaisrai Uk 
mergės apskr.

Trijose vietose sudegė 24 
namai

* < sku pajįKą savaA'didziausį Ka
ro laivą Jaimė Primero. Vei
kiausia jam bus pavesta bom
barduoti sukilėlių pozicijas 
Bilbao apielinkėj.

Kadangi sukilėliai dabar yra 
tik už 8 mylių nuo Bilbao, tai 
abejojama ar pasiseks iškelti 
iš Bilbao kitus civilius gyven
tojus. Vien susispietusių sos
tinėj pabėgėlių iš karo sryčių 
yra apie 350,000, neskaitant, 
paties Bilbao civilių gyvento
jų.

Manoma, kad dar šiandie 
evakuojami vaidai bus atvež
ti į Franci ją, kur jie laikinai 
bus priglausti.
Lojalistai atmušė sukilėlius.
Iš fronto gautomis žiniomis,

smarkiose kovose gatvėse. Mo
terys ypač pasižymėjo svaidy
mu italų į jurą ir metimu jų 
per langus.

Pačiame susirėmimo įkaršty-^ 
je italai neatlaikė ir pradėjo 
bėgti į viSąs puses. Baskai 
daugelį jų pastvėrė gatvėse ir 
'įmetė jūron. Paskui įsiveržė į 
namus ir iš ten pradėjo mė
tyti italus per langus.. Juos api
puolė mušti moterys, kurios 
irgi ėmė svaidyti juos jūron.

Bermeo moterys yra pasku
busios visame Baskų krašte 
savo energiškuinu ir parsumu 
ir šiame mūšyje jos pilnai iš
laikė savo reputaciją.

žinia iš Bilbao sako, kad lo
jalistai paėmę daug belaisvių 
pasitraukė į už miestelio esan
čius kalnus apsisaugojimui nuo 
^sukilėlių kontratakų.

Iškels konsulus.

MADRIDAS, geg. 3. — Val
džios lėktuvai bombardavo pa
stebėtas naujas sukilėlių ka
reivių koncentracijas GUadaĮa- 
,jara fronte, kur nesenai taip 
skaudžiai buvo įmušti, italai.;?

Madrido - Ihkunai numėtė 
bombas ant kareivių geležin
kelio stoty* Castejon Henares 
ir ,ant sukilėlių pulkų Alme- 
*drones ir Alaminos. Visi trys 
miesteliai yra apie 60 mylių 
atstūmės į šiaurryčius nuo Ma
drido.

Bombininkai nuskrido toliau 
į šiaurę ir numėtė šešias bom
bas ant Siguenza geležinkelio 
stoties, ją uždegdami. Taipjau 
numestos bombos ant Leon ce- 
‘mento dirbtuvės stoties.

jaučia busų streiką
> • k f • ’i '
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1 LONDONAS, geg. 3. — Ei
nantys 7 į jddrbą londoniečiai

plečiasi

-;

H0LLYW00D, Cal., geg. 3. 
— Mūviu studijų darbininkų 

skaudžiai pajuto dalies busų streikas plečiasi ir prie strel- 
darbininkų į^treiką, kuris su- iko prisidėjo jau 11 unijų. Di- 
stabdė 5,000 busųz Požeminiai 
kėliai ir' gatvekariai buvo taip 
užsigrud^ įmonėmis, kad dau- 

kb, ląikihttb' uždaryti iki suma
žėjo spaustis. ‘

džiosios studijos yra piketuo
jamos. > ,

Aktorių, streikas liko atidė-
ta^. Iki^tr0^diehio. , . -
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STREIKAI
0TTAWA, ’ Iii.,, geg. 3.—An- 

glių, ledo ir statybos medžia
gų pristatymas apsistojo, su
streikavus trokų draiyėrams. 
Streikieriai reikalauja algų pa- 

sutrumpinimo darbo 
virš- 
drai- 
prie

atsisako trauktis 
iš vietos

Rusijos Pavolgio 40". vi1etų-

TOKIO, geg. 3. — Premie- 
ras Šen juro Hayashi atsisakys 
pasitraukti iš vietos, nors jis 
skaudžiai pralaimėjo parlamen
to rinkimuose. Jo suorganizuo- 
ta valdžios partija nė nepasi- 
rodę rinkimuose ir. opozicija įš 
466 vietų parlamente laimėje

valstiečiams vėl 
gręsia badas

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES

CALUMET
GROVE

Anglijos ir Francijos karo 
laivai plaukia i Bilbao iškelti 
savo šalių konsulus ir 
čius Bilbao savo šalių 
čius.

Westinghouse darbi 
ninkai rinks at

stovus

Badas gręsia dėlei pereitų me
tų menko derliaus ir dėlei 
valdžios atėminėjimo grudų 
iš valstiečių.

' Jis buvo sušaukęs militaris- 
•tų remiamo kabineto susirin
kimą, taipjau apsilankė pas 
mikado Hirohito ir manoma, 
kad jis ruošiasi parlamentą ko
voti, ar daryti kokį nors kom
promisą. Laukiama aštrių po
litinių kovų.

3.—

esan- 
pilie- geg. 3

Amelia Earhart 
naujo skris apie 

pasaulį

1S-

SALT LAKE CITY, Utah, 
geg. 3. — Garsioji lakūnė Ame
lia Earhart yra pasiryžusi iš
skristi naujon kelionėn apjie 
pasaulį apie gegužės 30 d.

Pirmoj kelionėj apie pasau
lį jos lėktuvas sudužo pasike
pant iš Honolulu antram ke
lionės šuoliui. Ji ir jos paly
dovai išliko sveiki, bet lėktu- 

Jvas gerokai nukentėjo ir da- 
;bar yra taisomas. Bet mano
ma, kad taisymas bus baigtas 
'prieš numatytą pradžią naujos 
-kelionės.

Ji bandys padaryti pirmą 
kelipnę apie pasaulį iš rytų į 
^vakarus ir skris ekvatoriaus 

I juostoj.

PITTSBURGH, Pa
— Westinghouse Electric and 
Mfg. Co. 47,000 darbininkų vi
suotinu balsavimu išsirinks at
stovus, kurie juos atstovaus 
kolektyvėse derybose. Tos at
stovybės ieško industrinė elek
tros ir radio darbininkų uniu 
ja- ' ,

kėlimo, 
valandų ir mokesties už 
laij^į. Maisto ir gasolino 
jveriai gal irgi Prisidės 
streiko.

CENTRALIA, III., geg.
Veik visos didžiosios biznio 
įstaigos užsidarė, sustreikavus 
klerkams, kutie reikalauja aug- 
ištesnių algų.

KANSAS CITY, Mo., geg. 3. 
— Duonkepių streikas uždarė 
14 didžiųjų duonkepyklų. Jie 
reikalauja pripažinimo unijos 

i ir pakėlimo algų. v

Policistas žudytojas

Vokietijos užsienio 
i reikalų ministeris 

lankosi Ryme

SAN FRANGISGO, Gal., geg. 
3. — Policistas George Burk- 
hard, 52 m., nušovė savo žmo-

BELLEFONTE, Pa., geg. 3. 
— Vietos kalėjime elektros kė- 
,dęj liko nužudytas Indiana 
kauntės angliakasis Andy Ya- 
icos) 52 m., kuris nužudė pa
gyvenusius vyrą ir žmoną, ku
rie atsisakė duoti jam degti
nės.

BERLYNAS, geg. 3. — Vo
kietijos užsienio ’ reikalų mini- 
steris baronas , von Neurath 
atvyko į Rymą pasitarti dėl 
naujų fašistų-nacių žygių ir iš
siderėti iš Mussolini Vokieti
jai koncesijų Ispanijoje už vo
kiečių pagelbą italams kovoti 
Ispanijos lojalistus.

----------- į 

ną ir dvi suaugusias dukteris 
ir tada pats nusišovė. Jis bu
vo teisiamas už neteisingą liir- 
'dijimą grand jury tyrinėjant 
San Francisco policijos graf- 
tą. 

——«*"*ii. ,1 .. »i B m lįmiMi —

0TTAWA, Ont., geg. 3. — 
Du lakūnai užsimušė jų lėk
tuvui ties Winchester nukritus 
žemėn iš 60 pėdų augštumos.

- .j-12 . . .............................................{■■■■.............  ■

VANDALIA, III., geg. 3. — 
T8 vaikų Sėminary miestelio 
pradinės mokyklos mokinių 
pradėjo vasaros atostogas su 
rekordu? neapleido šią žiemą 
mokyklos nė vieną dieną, nors 
daugeliui jų tenka gana toli 
eiti į mokyklą, porothy Tevis 
aštuonis metus ipokslo nė kar
tą nepavėlavusi ir nė kartą ne- 
apleidusi mokyklą.

0 R HLSfei
Chicagai ir apielinkei fede- 

t alio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt tarpais lietus; nedi
delė permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Čhicagoje buvo 59°.

Saulė teka 5:43 
7:51.

.PARYŽIUS, geg. 3.) — Pa
volgio ir dėlės dalies centra- 
linės Rusijos valstiečiams grę
sia badas, iš priežasties men
ko javų užderėjimo pereitais 
metais ir dėlei begailestingo 
valdžios kolektavimo nustaty
tų kvotų grudų iš valstiečių, 
visai neatsižvelgiant į neužde- 
rėjimą ir ar atėmus paskirtą 
kvotą, dar pasiliks pačiam val
stiečiui prasimaitinti iki seka
mo derliaus.

Badmiriavimo sąlygos vieš
patauja senojoj Volgos sryty, 
kur badas ištiko 1933 m. ir 
kur dėlei bado tada mirė 5,- 
000,000 žmonių. Bado 
yra ir centralinėj 
žmones su patinusiais 
do pilvais pastebėta 
Leningrado apielinkėj.

Menkas derlius pereitais me
tais buvo dėlei sausros. Bet 
valdžia iškalno nustato grudų 
kvotas, kurias valstiečiai turi 
sudėti ir tų kvotų nė kiek ne
sumažino dėlei nederliaus.

Mrs. Simpson gavo 
perskiras

UKMERGĖ. — Balandžio 15 
ir 16 d. įvyko du dideli gais
rai Ukmergės apskrityje.

Vakar naktį žemaitkiemic 
valsčiuje, Gritėnų kaime kilc 
gaisras dėl dar nežinomų prie 
žasčių. Esant labai dideliarr 
vėjui, ugnis persimetė į greti 
esantį Kabių kaimą. (Į pagalbi 
subėgo visų aplinkinių kainu 
ūkininkai, bet stigo rimtų ge 
feinimo priemonių. Kova su gai 
sru buvo labai sunki. Sudegč 
10 namų, iš jų 5 gyvenamie 
ji, daug inventoriaus ir kelio 
lika gyvulių. Gelbėdami iš gai 

/Sro turtą, apdegė 4 žmonės 
Aleksas, Ona,’ Nastė ir Miką 
Durtos. Miko Dūdos gyvybe yr: 
pavojuje. Visi apdegusieji pa 
guldyti Ukmergės * apskritie; 
ligoninėje.

> Tarp 9 vai. 30 min. ir 11 
vai. netoli Ukmergės degė Del 
tu vos miestelis. Gaisras kilt 
iš reformatų klebonijos, ku: 

jtuo metu buvo kepama duona 
Sudegė 13 namų, iš jų 5 gy 
venamieji.
giai plėtėsi, 
ta išgelbėti 
mojo turto 
pavojaus
steliui, jei iš Ukmergės nebu 
tų atvykę su mašinomis mie 
sto ir kariuomenės ugniage 
šiai. Nukentėjo šeši ūkininkai 
Nuostoliai 

’ti.
Be to, 

ko vakar 
tvarkingo
g. 44 sudegė Zofijos Vėberie 
nės pusiau mūrinio namo mc 
dinė dalis. Nuostolių esam: 
apie 5,000 litų. Tame hame gy 
vena daug mokinių, bet gaiš 
ras prasidėjo po 8 Vai. ryto 
mokiniams jau išėjus į gimna 
ziją.

Gaisras taip štai 
kad nebuvo suspė 
nieko iš kilnoja 
ir gyvulių. Buv< 

sudegti visam mie

leidžiasi

Tuojaus pas ją išvyko 
jos ex-karalius.

Angli-

sąlygos 
Rusijoj, 
nuo ba- 
dagi ir

SALZBURG, Austrijoj, geg. 
3. — Kaip tik buvo gauta iš 
Londono žinia, kad. Mrs. Wal- 
lis Simpson gavo pilnas per
skyras, Anglijos ex-karalius 
Edvardas, dabar Windsor ku
nigaikštis, kuris dėl jos atsi
žadėjo sosto, tuoj aus susikro
vė savo daiktus ir pirmuoju 
traukiniu išvažiavo į 
Francijoj, kur dabar 
Simpson gyvena.

Jis išvežė jai ir puokštę re
tų kalnų gėlių Edelweiss, 
tu nuvežė jai ir vaizdingą 
strijos moterų valstiečių 
tiumą.

dar neapškaičiuo

trečias gaisras įvy 
Ukmergėje. Dėl ne 
dūmtraukio Vytaute

Tours, 
Mrs.

kar- 
Au- 
kos-

(kiniečiai sušaudė 
dar 215 raup- 

suočių

BAUDOS

SUDEGĖ VILNŲ VERPYKLA 
C i i'

PAJŪRIS, Tauragės ap. — 
Kovo 25) d. kilo gaisras vie
nuolyno žinioje esančioje vilnų 
verpykloję. Gaisrą gesino Šila
lės ugnfagesiai. Sudegė visas 
verpyklos įrengimas. Po tuo 
pačiu stdgu buvęs malūnas, 
lentpjūvė* gaisrininkų buvo iš
gelbėta
liams, nuėjus į bažnyčią mel
stis ir palikus nebaigtus kū
renti pečius. Nuostolių pada
lyta už 30,000 lt. Turtas buvo 
apdraustas.

Gaisras kilo vienuo

SHANGHAI, geg. 3. — Chi- 
niečių laikraščių paskelbtomis 
žiniomis, 215 'raupsuočių — 
vyrų, moterų ir vaikų — liko 
sušaudyti Cantono mųnicipalės 
policijos ir palaidoti negesin
tose kalkėse. Tai įvyko bal. 25 
naktį. Juos sušaudyta nepavy
kus juos paskandinti upėj ve
žant neva į raupsuočių kolo
niją.

Sušaudymas buvo atliktas 
nežiūrint Nanking valdžios įsa
kymų ir jos reikalavimo pil
nai išaiškinti pirmesnį sušau- 
įdymą 140 raupsuočių.

. KAUNAS. — Už nepildym: 
darbininkų samdos jstatym< 
iki šiol teismas nubaudė L 
darbdavių. Jų pabaudos sieki: 
ligi 8,000 lt. Be to, už nusi 
žengimus ligonių kasų įstaty 
mams nubausti 75 asmenys 
Bauda siekia ligi 2,000 lt.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIUST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

. u-.-...



THE W0RLD AT 
A GLANCE 
b..------------ - , i ^7

by Dr. E..G. Peters

Heading for the Rocks

Heading for the Rocks
Heading for the rocks of 

other depression—that is what 
this nation, with the fhish- of 
prosperity on her cheeks, is al- 
ready dohig. Chief force driv- 
ing America tovvard the cliffs 
of disaster is the raising of 
prices by business men.

The basis o f any lasting pros
perity in this country is a 
steady, permanent inerease in I 
America’s capacity to buy con- 
sumers’ goods. Such greater. 
purchasing power will come . 
chiefly from an inerease in the 
incomes of farmers and small 
businessmen, from an inerease 
in the wages and salaries of 
\vorkers. For only such an aug- 
menting of the ability of those 
groups to bu*y will provide a 
good, steady market capable of 
furnishing an outlet for the 
Products of farm, mine, and/fac*- 
tory. Only such an inerease iti 
purchasing power will keep 

way the eurse of “overprodue- 
tion” in the midst of hunger 
and misery.

Already the cost of living is 
mounting because business men 
have “hiked” prices, because 
landlords have boosted rentą. 
Our many strikes are merely 
the result of workers attempt- 
ing to lessen the gap betvveen 
lagging wages and salaries and 
the mounting cost of living.

What business men ought to 
do, as men likę Dr. Harold G. 
Moulton of Brookings Institu- 
tion and President Glenn Frank 
of the Wisconsin i/niversity 
urge,Js to hold prices down;jev~ 
en lower them, and to seourė-Mm 
—$--------------------------
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/sfness profits by a smaller mar- 
Įfcin an larger sales. Būt instead, 
business mėn are boostiiig pri
ces and generating inflation. 
Inflation cilts down the pub- 
Jic’s purchasing power; it al- 
■;ows produetion to outrun con- 
sUmption; it breeds layoffs; it 
begets the breadliile.

By failing to keep prices down 
as prosperity returns, Ameri
ca’s business men are showing 
the šame lack of true leader- 
ship that they displayed at the 
time of the 1929 stock market 
erash and during the early years 
of the depression. These busi
ness men, now out of the storm_ 
proof ųuarters whither they 
fled when the 1929 typohon 
rstruck, are crowding the deck 
of the ship of statė. Grabbing 
the jvheel, they are again head
ing the vessel towards the 
rocks of disaster.

KABIO
Gražus Gegužės 
Radio Programas

an-

Išgriebė 
Finansieriu 
Iš Ežero

SPECIALIAI

SAVAITĘ
ZYBANTl MALEVA 98? 

98č

980

1 VALANDV 
VARNIAIS

FLAT SIENOMS 
MALEVA .......

VARNIAIO VALYTOJAS—Oe-' 
n<M Vuriiišlul ar maleval nu
valyti. Specialiai už

ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai įno
rių šerių malevotl 
šepečiai. Kiekvienas ** r

Į ATDARA kETVlkl1., VARAldilMl

Į ONE COAT ŠLAMELIS dar
bui viduj. Tirštas; daug pa-

I riengiųs; ilgai laikus. Išdžiūva
Į per ivvktĮ skaisčiai Zybčda-
I mas. $2.75 vertčs <t < QE
Į už galionų 

į baltas 
TYRAS 

į Galionas
i 80e vert?* 50c—Skrynų
Į Ieva; 1 
r malevog 
| abu už

SfIKLLAC. lOOOf,
$1.59

Ma- 
kvorta Itiodoa skrylių 
ir 2 colių šepetys Ir 

50£
POPIKROS VALYTO-

la n<rų už(l»iiRoinM
3 už 23£

I Miegamiem ir gyve- 
namiem kambariam

I ir priebučiam popie- 
I ros.

šimtai dailių raštų. Rolei 

__ Į 20c, 15c, 10c ir 5c 
£NŲ POPIERA NUTRI- 
MUOJAMA Už DYKĄ

MES PRISTATOM

SIENŲ
JAS, taipgi vartojamas kald
inai nu i 
valyti

3 KRAUTUVES
3354 W. 26th Street 

4163 Archer Avė.
1AOO DIiia lel^nel Aire

NAUJIENOS, Chicago, III,

$50,000 Aukų 
Streikuojantiems

prie 42-tros sulaikė trafiką. Valizų Darbininkams 
Nutraukęs iki 42-tros jr Pau- _____ . . .
'liną išvaikė būrį maldininkų,
kutrie skubėjo bažnyčion. Kai- Chicagos Darbo Federacija 

radio lšioJ° 8alvas į garažus ir na- nutarė pradėti vajų sukėlimui 
$50,000 aukomis, parėmimui 
2,000 valizų ir bagažų pramo
nes darbininkų, kurie pradėjo 
streikuoti prieš tris savaites, 
laiko. Streikui galo nematyti, 
o kai kurie darbininkai jau ne
turi iš ko pragyventi.

Sekmadienį Chicago j e lankė-

v ir pradėjo Chicagos ištiesto 
‘‘inspekciją”, 

■.t, ; ■' ■
Įdomi ir ilga buvo jo pasku

tine kelionė, halsted gatvėje.

Su pradžia gegužės mėnesio, .
Peoples Krautuvės rengiasi k^Tie skubėjo bažnyčion. Kai- 
šauniai palinksminti 
klausytojus su linksmom pa- mus* 
vasario dainelėmis ir muzika, Išmindžiojo pievas ir prida- 
šiandie 7tą valandą vakare iš rį daug kitokių šposų.
stoties W.G.E.S. j

J Gudraus tai butą jaučio. Pa-
Dalyvaus harmoningas radio matęSj kad automobilis su po- 

trio ir kiti dainininkai. Tarp ijicistais jį vejasi, jautis įšoko 
i dainų ir muzikos bus svarbių į Chicago upę ir perplaukė ant 
pranešimų, kaip geriausiai su- kito kranto. Kol policistai su
sipirkti namų reikmenis už su- sirado tiltą, tai jautis nudu- 
mažintas kainas, per Peoples ’ 
^Krautuvių didį gegužės mene- gatvių, 
’sio išpardavimą. Jis yra ski
riamas jaunavedžiams ir vi
siems, kurie rengiasi prie pa
gerinimo namų naujais baldais 
ir kitom reikmenim.

Rep. xxx

mė iki 34-tos ir Marshfield

Antradienis, geg. 4, 1937

si Ilomer Martin, United _Au- J)r Q Svenciskas 
I DENTISTAS

Jis pasakė kalbą OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki v
tomobile Workers tfnijos pre
zidentas.
Luggage Workers unijos No.
298 lokalui.

ADVOKATAI

st.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 84—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3828 So. Halsted St.

Valandos vakarais nao 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartj.

vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4860 g. FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį . 
Rez.6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Jaučio “Paskutinė 
Kelionė” Po 
Southsidę

Matyt, Chicago jaučiui nepa
tiko. Pasiekęs Marshfield gat
vę, jis nusprendė1 kelionę už
baigti. Atsigulė ant: žoles lauk
ti policistų atvažiuojant. Nesi- 
priešindamas grįžo j skerdyk
las, kur. vakar paguldė gal-

Mrs. Anelia K* Jarusz
Physical Therapy 

- - and Midwife
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floot 

Henilock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets -ir t?t. 
Moterims ir mer
ginoms patari-, 
mai dovanai. ;

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 1)515 So. Rovkwell Lt.
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. rak. 
išskyrus sered mris ir subatomis.

' Policija vakar iš Michigan 
ežero, prje Ohio gatvės išgrie- 

’bė kūną finansieriaus Joseph 
Retz Ramsęr, kuris pražuvo 
iapie šešias savaites laiko at
gal. Kadangi velionio kišeniai į ’ 
buvo ištuštinti, tai policija 
spėja, kad jį apiplėšė ir eže
ran įmetė piktadariai.

Ramser buvo prezidentas 
firmos Banning and Co., 105 
W. Monroe st. ... >

die-Nujausdamas, kad jo 
nos suskaitytos, ir kad netru
kus žus po skerdėjo kirviu, 
vienas rudas jautis sekmadie
nį pabėgo iš Skerdyklų tvarto

Laidotuvių Direktorius

E
 JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
1704 S, WESTERN AVĖ.

Tel. fVirgjniu 0883

SUSTOK ir
PAGALVOK ,
J DĖTI PINIGAI I ŠIA ■ 
SPULKA ''pereitais metais 

■'UŽDIRBO' ........LLL............ .
SI SPULKA YRA NARYS FEDERA1 

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

LITHUANIAN BUILDING. LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

■■---------------------------------------------- --------------------- ----------------------------------------------------  ----- -------- Į ■■

LOAN

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE!
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAI AYETTE 0727

1 < koplyčios visose
.Chicagos dalyse

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

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Mėty 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINĄ

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801

PONTIAC

Milda Auto Sales
' PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ.

! GENERAL MOTORS AGENTŪRA
, ; BRIDGEPORTE

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

'!<■< SAVININKAS

r. HULAW Sr K. SABONIS, BendradarbiaL
- miiBiitr.' ' - ;■■■ ... ■ - ---------------r........ ..................

OJl'i
—T*

Tėra maL'eva - geresnis darbas
Gera maleva, tinkamai užma.evota, mažiau išsipustiaa ir ..utaupo pi

nigų. Tokios yra populiarės Helman maievos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gaL ................ .......... .
Specialu maleva, 16 spalvų, gal.............................. .
Vąrnish ręmov^r, gal.j............  . ....
Grynas baltas ėriamel/ gal. ...... ...........................
,. ’ < ir < brangiau

Sienoms popierą, roleris ..........................................
.j, ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

$1.85
.... 97<i

95ęt 
$1.39

- 4^

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos,;

Cicero > 
Lietuvių 

Laidotuvių ' 
Direktoriui 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

W TURIME 
f KOPLYČIAS 
> VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Į A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

į. J. ZOLP
1646 West 46lh Street Phones Boulevard 5203

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

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan, Avė. Tel. Piillinan 5703

lačhawicz ir sūnus
2314 West 23r<l Place ’ Pilone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOStli Street. Tel. Vullman 1270

: S. P. MAŽEIKA
319 Lituanica Avenue . Phone Yards 1138

4348 So. CaljfiMiia Avenue Phone Lafayette 3572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Naitių Tel.- t- Hyde Parlr 8395

DR. STRIKOLTS
! Gvdytojas ir Chirurgas

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
1 Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

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

Namų Tel.: Piospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

Clement J. Svilovv
ADVOKATAS

33 NO. La SALLE STREET 
b-tos lubos Tel. CENtral 1&46 j 

. Marųue'te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ 

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. še§tad;eniais nuo 3 iki 6 į 

vai, vakare ir nagai sutartj.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
. | ! LIETUVIS 

Optomėtrically Akių' Specialistas
Palepgvina ąkių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
■rumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G, SERNER
LIETUVIS Alkį U GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

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

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

8

8939

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir NakQ 
(-jiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKEUS
GY14X£Q4A.S H< CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL , 

' . CD1CACO, D U

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

LIETUVIAI

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir’ 1 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v.
Phone Maywood 21.

GYDYTOJAI IK DEM TĮSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

9

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pef 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Nuo 10 
vai. po 
vakaro. „ __ _ __
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diep^, 2 iki 3* po pietų
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ROMOS BAŽNYČIOS 
NUOPELNAI

Romiška bažnyčia' žmonėms 
nieko gero nedavė ir duciti ne
gali. Ji dirbo ir šiandien tebe
dirba tik dėl savo naudos ir dėl 
svetimų. Yra kalbama, kad Ro
mos papa Mussoliniui padėjo 
katalikiškais pinigais nukariau
ti etiopus; Ispanijos sukilę ge
nerolai turėjo papos simpatiją 
žudyti ir terioti savo kraštą ir 
žmones; jo kunigai meldė Dievo 
palaiminimo mahometoną m s 
maurams, nukariauti jam per 
šimtmečius buvus ištikimus jo 
paties pasekėjus, nors jie prie! 
ji (papą) niekuo nebuvo nusi
kaltę. Tai faktai, kurie šiandien 
musų dienose vyksta. Jei imsi
me senus laikus, tai ten rasime 
tą pati. Amerikoniška (Comp- 
ton) enciklopedija, aprašanti 
kryžiaus karus taip apie tų lai
kų religijos užtarėjus atsilie
pia:

“Po kelių kovos savaičių 
miestas ((Jeruzalė) buvo paim
tas. Paskui miesto gatvėmis, 
kuriomis vaikščiojo tykus ir ge
ras Jėzus, užėjo tokia piauty- 
nė, kokios nebuvo suruošę tur
kai net baisiausiuose savo isto
rijos laikuose. Kraujas tekėjo

gatvių ryštikais. Viešos aikš
tės buvo lavonų krūvomis nu
verstos. Po įvykintos skerdy
nės, basi ir galvas iškėlę kry
žiuočių riteriai nuvyko prie 
Kristaus grabo pasimelsti ra
miom širdim Dievui pagarbą1 a- 
tiduoti.”

Išpardavinias ’ railt* ’Piamų* 
Akordionų. 10-12 Basų de- 
monstratoriai po

$14.50
18 Basų deinonstr*. už

*37.50
8o Basų perdirbtos už

$39.50
120 Basų perdirbtos už

*65.00
120 Basu naujos už

*99.50
Pilnas kursas lekcijų dykai

Bet tą visą romiški kunigai 
mokėjo sąvotiškai išaiškinti ir 
tas visa liko pamiršta. Jie sa
vo veidmainybę moka gerai kai 
kada ir atitaisyti. Mes žinome, 
kad 1431 metais jų bažnyčia 
prancūzę Joanną D’Arc pripaži
no burtininke ir sudegino ant 
laužo. Bet ji prancūzų tautai 
liko karžygė. Kad įgavus pra
rastą prancūzų simpatiją, tai 
popiežius Leonas XIII 1894 me
tais paskelbė ją palaiminta, o 
vėliau Ir 'šventa padarė. Kokia 
tai veidmainybė! Vieną kartą 
pripažįsta nedora ir burtininke 
ir gyvybę atima, o kitą kartą 
jau šventąja paskelbia. Jeigu 
mes paieškosime kaltininkų už 
Lietuvos laisvės praradimą, tai 
juos rasime ne kur kitur, tik 
Ryme ir jos bažnyčios tarnų 
tarpe. Istorija mums sako, kad 
popiežius Eugenijus III, susita
ręs su Henriku, surengė 1147 
metais kryžiaus karą prie Pru
sus ir juos nukariavo. Jie įlei
dę šaknis Lietuvos gyveniman, 
atitraukė musų tautos žmonių 
dvasią nuo to didelio power 
(spėkos), nuo tos didelės idė
jos, kurią jie įsivaizdavo Per
kūno dievo formoje. Nežiūrint, 
kaip jie tą dievą suprato, bet 
reikia pripažinti faktą, kad se
novės lietuviai kur kas aukš
čiau stovėjo teisingumo ir do
ros atžvilgiu, negu jų kaimy- 

inai, kurie jiems nešė krikščio
nišką Dievą. Gal dėl to, kad 
jie visus savo atliekamus dar
bus Landė atlikti taip, kad tas 

i Perkūnas dievas juos nebaustų. 
Į Vadinasi, teisingai ir pagal tos 
! Didelės Spėkos reikalavimus, 
I kurie išeina iš žmogaus prigim- 
(ties dėsnių., O kada gi krikšty
tojai atėję atėmė tos didelės 
(Povver) Spėkos supratimą ir 
prieš ją atsakomybę, tada pri
ėmusieji krikštą atsidavė va
liai kunigo, kuris buvo lenkas, 
ar kitas koks kryžiuotis, kuris 
apsiėmė žmogaus padarytus 
prasikaltimus sudėti sau į ki
šenę, jeigu tik anas bus jam 
paklusnus. Vadinasi, vieninga 
visos musų tautos žmonių dva
sia’ buvo padalinta tarp įvairių 
jau tveriamų tada parapijų ar 
draugijų, kurių priešakyje sto
vėjo svetimas žmogus, kuris ne
žinojo musų žmonių budo ir 
gyvenimo savybių ir jų tos mo
rališkos spėkos, kurią jie spręs
dami' save vienybčn buvo sut
verę Lietuvą nuo jurų iki jurų.

Taip, kad, darant trumpą ap
žvalgą, stebėtis nėra ko, ką 
šiandien musų lietuviai nuo ro
miškos bažnyčios kunigų gau
na. Tai visai maža skriauda ir 
ji nėrą istorinė. Tik tiek ji yra 
charakteringa, kad ji parodo, 
kaip yra tam pačiam tikinčiam 
žmogui nieko gero neduodanti 
ir jo nei kiek neauklėja. Už
eina’ noras spjauti savo moky
tojui į veidą, jis spiauna; už
eina noras jam pakartoti lietu
višką kaimo berno įprotį., kad poros statyti ir perstatyti. Pa- 
išmušus kokiam nors Ickui lan- gal patiektus projektus šie pa- 
gą, jis įsivaizdina, kad tas Te
kus yra jo klebonas; eina ir lt. (1936 m. 900,000 lt.), 
daužo. Iš ki4os gi pusės, tas 
pats kunigas jausdamas privile
gijas lenkiškų pienburnių prie 
bažnyčios, kaip kad yra atsitikę 
lenkų apaštalavimo laikais Lie- 
tuvoje, jis ima sau pagalbon 
statetruperius, laužia kleboni
jos duris, laiko bažnyčioje mi
šias jis apsaugoj amas. Todėl 
ne be reikalo kai kurios mote-

Keturi
Sumušė, Išgėdino 
Mergaitę

Grąbėje, prie- 14 th ir Wood 
gatvių buvo rasta sukruvinta 
ir sumušta jauna, 16 metų 
mergaitė. Ji buvo be sąmonės. 
/Atgaivinta Lutheran Memorial 
ligoninėje, mergaitė papasako
jo policijai, kad ją užpuolė ke
turi maskuoti vyrai. Ji ėjo na
mo, išlipusi iš gatviakario prie 
Madison ir Loomis gatvių. Tar
nauja naktimis valgykloje, prie 
Roosevelt gatvės, kad užsidir
bti mokyklai.

• Piktadariai mergaitei sulau

žė žandą, sukapojo kitas kū
no dalis kumštimis, ir ją iš
gėdino. Kas buvo tie užpuoli
kai, mergaitė nešins

■ UI...... ■ II

Gatviakariai 
Daro Gėda 
Chičagai

' Dr. Horace J. Bridges, žy
mus sociologas, kalbėdamas 
Studebaker teatre, pareiškė, 
kad gatviakariai daro didžiau
sią gėdą Chicagos miestui.

Nuprogresavusi gana toli kai 
kuriose mokslų srityse, trans- 
portacijos atžvilgiu Chicago 
lyra toliau atsilikusi už mažus

miesčiukus. Chicago turinti 
blogiausią susisiekimą iš visų 
pasaulio didmiesčių. 1912 bu
vo kalbėta, kad greit bus ka
samas “subway”. Ir šiandien 
apie tą patį tebekalbama, bet 
niekas nieko nedaro.
, Dr. Bridgesv pavadino “vidur
amžiškais” Chicagos valdžią, 
mokesčių sistemą ir mokyklų 
programą ir darbuotę. *■

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH J 6921 SOUTH 
HALSTED ŠT. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Hemlock 5040

PAMINĖKIME
Miką Petrauską

JAPONIJOS “TAKSI” ŠOKĖJOS. — Šios gražiai pasirė
džiusios japonės, yra Japonijos sostinės Tokio “taksi” šo
kėjos, kurios linksmina savo tautiečius, amerikiečius ir ki
tus bal'tveidžius, šokdamos su jais už tam tikrą atlygini
mą už kiekvieną šokį. Amerikoje “taksi” šokių salėse 
merginos ima po 10 centų už kiekvieną 3 minučių šokį.

relės kalba, kad jos rinksian
čios pinigus, būdamos gyvos 
bažnyčios daugiau nelankysian
čios ir numirusios pasiims sta
tė traperius einant į dangų.

Jeigu šv. Petras pasakys, 
kad duyrs jai yra uždarytos, 
tai ana statetruperiui įtik mirk- 
ters, o anas išlaužęs duris įleis 
ją į dangų ir šventas Petras 
turės su tuo sutikti, nes ji 
pasakys, kad ji yra romiškos 
bažnyčios nare iš • >’ Scranton, 
Pennsylvania.

—Patrijotas.

KONTRABANDISTAMS 
' ' - , i ;

KLAIPĖDA. — Didelio nu
sistebėjimo sukėlė Klaipėdoj 
žinia, kad Krašto Apdraudimo 
įstaigos valdininkas Wittosch 
pasienio policijos sučiuptas su 
dideliu kiekiu įvairios kontra
bandos. . ., . . , ,

Paskirta didžioji 
klaipėdiškių byla

KAUNAS. — Apeliaciniai rū
mai paskyrė gegužės 19—26 
d. nagrinėti didžiąją Klaipėdos 
krašto gyventojų bylą, kurio
je jie kaltinami kenkimu val
stybei ir jos santvarkai. Tei
siamųjų tarpe yra buvusių au
tonominių ir kitų įstaigų val
dininkų. Kaltinama 14 asme
nų. Buvo daugiau kaltinamų
jų, bet kai kurie nuo teismo 
pasislėpė. Dabar gauta žinių, 
kad vienas kaltinamųjų, bū
tent žilatis, taip pat nesuran
damas. Yra pasislėpę ir kai ku
rie liudytojai.

Statyba Klaipėdoj

Naujos skalbyklos po

$49.50
ir augščiau. 

Demonstruotos skalbyklos 
ABC, Thor po

*27.50
BUDRIK

FURNITURE MART

JOS. F. BUDRIK,
Ine., 

3417 So. Halsted St.
PAS! KLAUSYKIT gražaus pro
gramų nedėlioję WCFL—970 Kil., 
7:30 iki 8 vai., vak., Chicagos 
laiku.

Tel. Boulevard 7010

/ ‘ yu s-'

Vitošas savo bute, vaiko ve
žimėly, laikė angliškų svaigi
namųjų gėralų, . cigarų, cigare
čių, 6 poras boksavimosi pirš
tinių (pastarosios pas mus 
ypatingai brangios) ir t. T. Ki
tos kontrabandinės prekes buS 
vo “supakuotos” .net 2-se‘ če
modanuose. < - ' '

MIKAS *PETRAUSKAS *

KLAIPĖDA. — Nuo sausio 
1 d. iki balandžio 1 dienos ma
gistrato statybos įstaiga yra 
išdavusi privatiems asmenims 
80 leidimų gyvenamiesiems na
mams, viešo naudojimo patal-

statai atseis daugiau 1,100,000

2-RA TRIUMFO SAVAITĖ 
Paskutines 3 dienos 

‘‘Revoliucionieriai” 
Pradedant Penktadieniu 

BEETHOVEN’S CONCERTO 
Sonotone Teatras 

Van Buren ir Wabash 
25c iki 2 P. M.—35c iki 6:30 

Durys atdaros kasdien 
11:45 A. M. iki Vidurnakčio

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

. > 
viduJ ••••••■■••■•••,;- $■].39 

Geresnes negu daugelis 
$1.89 malevų. j 

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybes produktas, $1.25 
5 gal. kenas; uz gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybe krautuvėse.

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

16 Dailių Spalvų. Kaip stiklas 
politūra rakandam, woosdworkui, 
sienom. Specialiai su šiuo QEa 
skelbimu už kvortą ........
Kartu DYKAI ir enamelio šepe

tys. Rubežius 1 kostumėriai.
The Carbit Paint Co. 

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

Haymarket 7177

Spalvotos—vartojimui oro, pusėje 
ir ‘ - - --

JIS MUMS DAVĖ
Suktinį: Birutę:

----- šokim, trypkim, linksmi btfkim, 
Visi linksmai pasuliokim, 
Kol širdis plasta krūtinėj, 
Apsisukime linksmai....

Noriu Miego:
----- Noriu miego, saldaus miego 

Neturiu kur gulti...

Jums garbe, garbė, dievaičiai 
Ir geriemsiems ir piktiems: 
Mes lietuviai ir žemaičiai 
Duodam garbę jums visiems!

Eglę Žalčių Karalienę
----- Oi Raguti dievulėli,

Duok mums gardų gėrimėlį, 
Duok mums gardų gėrimėlį 
Ir minkštutį patalėlį.

LIETUVIŠKAS DAINAS
----- Kam šėrei žirgelį,

Kam šveitei kardelį, 
Kur josi broleli?
Baltas dobilėli?

----- Aš šią naktį per naktelę 
Aš miegelio nemiegojau...

Sodinau sodinau...

----- O tu j ieva j ievuže,
Ko nežydi žiemuže, 
Oi-a, oj-a-ja,
Ko nežydi žiemuže...

IŠVALYKITE! 
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU 

PILSEN KWIK
KLEAN

švelnus, Bet Labai Našus—Greit Veikiąs—Namą I 
Valytojas. Patenkinimas Garantuotas arba

Pinigai Grąžinami. 
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

K
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditą 
Sąlygos

MOKĖKIT $<fl 
I SAVAITĘ I

TJR. ^CČJNNELV
135 SO. STATE ST.

»vgs. ~ „”y^8”WPA* 
553ISBBSESBaSSE^S53SRBEMBM

----- Šin nakcely per nakcely 
Nemigau nemigau, 
Su bernuciu obeluci

-—Saulele raudoną, 
Vakaras netoli, 
Paleisk mane, motinėlė, 
Už saulės namole...

Kas neatsimenate šių žavėtinų kurinių išplaukusių iš musų mu
zikos tėvo ir nenuilstančio tautos darbininko širdies?

, RUOŠKITĖS VISI ATEITI Į
Gedulingą a. a. Miko Petrausko Paminėjimo Vakarą

Gegužio 12, Liet. Auditorijoj
8 valandą vakaro — įžanga 25 Centai

1 • n' 1 r ’ ' " 1 —  ■■■■■——   •————. ... .I.IU.. ■ IMI UI m I ,    m,. 
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NAUJIENOS, Chlcago, tn.

NAUJIENOS
. UtMuiaHA tUilf 

ėubiUAed Daily Eicept Sunday by 
fht MthMnian Ntw« Pub. Co^ Ine.

1139 South fiabted Stteet

Sšbteriptlo* Rites!
$8.00 per year in Canada
35.00 pef yėar dutaidė of Chicago
$8.00 per year in CHicago 
8c per copy.

Entered aš SeČond Cldsš Matter 
March 7th 1914 at thė Post Office 
Of Chlcągo; III. tmder the act of 
March 8M 1879.
■7 - - ^.--T;

Naujienos eina kaidien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
Ilk Telefonas Canil 8500.

OhakyMi kaliui
Chicegoje—paitu:

Phšei meti ___ ____
Trims. mSiietiataj
Dviem mėnesiams___ ____
Vienam mėnesiui ___ r_____.15

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija
Savfiitoi
Mėnesiui ....75c 

Suvienytose Valettjdše; ne Chicafoj,
paštu: a A'

Metams ___________________ $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ............... l«50
Dviertiš mėnesiams ......___  1-00
Vienam menesiui ............v m®
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8;00
Pusei metų _ ___________    4.00
Trimš ihėnėsiams .......... 2.50
Pinigus rejkia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
• » » * v -■ • * »»<* /»r.

A -LIJ.fr. ■ ■■<■! ■ P .f......................................................................

2.00
1.50

. - .......................

' . —i i i t i ■

pATaūiA Statyti
LĄ M PETRAljSKŪI *

Japonijos utilitaristai pralaimėjo
Japonijoje eina smarki kova tarpe parlamentariz- 

ino ir militarizmo. Militaristai tūri ginkluotą jėgą savo 
rankose ir kontroliuoja' valdžią. Bet visuomenėje ta val
džia pritarimo neturi. Net konservatyviškoji Seiyukai 
partija jai priešinasi.

Kai didžiadsios politinės partijbs Japonijos parla
mente atsisakė su valdžia kooperuoti, tai valdžia palei
do parlamentą ir paskelbė naujus rinkimus.. Jie įvyko 
pereitą penktadifciiį — ii* Valdžia pfūlūiniėjO;ir Valdžia pralaimėjo:

iš 466 pariamehto atstotų tik 11 Atstovų pritaria 
valdžiai. Tuo tatpū priešingos Valdžiai Partijos ptAVėdė 
400 atstovų. Gaila, kad telegramos nepraneša, kiek iš
rinkta Socialinės MAsių partijos (socialistų) atstotų. 
Pereitame parlamente jų būvb H.

Jeigu gen. IlayAshi kabinetas henorės pašidūoti 
parlamentui ir rbzighŪOtL iAi jisAi turėš Arba Vėl pa
leisti parlamentą ir skelbti naujus rinkimus —• arba At-< 
Virai sutrempti krašto konstituciją; pahaikihant parla
mentinę sistemą.,

Skelbti naujus rinkimus nebūtų jokios prasmės; neš 
Valdžia negali turėti vilties gAuti daugūmą patiamėntė; 
Tokiu budu, jei£U Valdžia nėhorėš nusilenkti parlamen
to valiai, tai ji tutės stoti į Atvirą pMėškonstilūčin} ke-

žinoma, ji gali kurį laiką dar išsisukinėti, bandy
dama padaryti kokį nors kompromisą SU politinėmis 
partijomis, bet tai tiktai’ atitolintų križiO Valandą. Ankš- 
čiaus ar vėliaus Japonijoje tūrėš bnt iššfpr^ŠtAš klausi
mas, kas privalo kraštą vaidyti: armija ar žmonių at
stovai?

Baską moters išmaudė italus
Italai vėl gavo Įlipti išpūtojoje; Šį kūriiį jiėtoš da

vė į kailį ne tik Vyfūi) būt lt tobiėi1 ys.
Mussolinio jūtjdtoūfškihiai būVŪ ūžėtoę žyėjiį toiėš- 

telį Bermeo, pūjūryjė, Baskų pfbVlnėijdjŪ. toiestėlį 
paėmė šturmu Vyriūusybintoktį ttiiilbijA; padėctatoa ŽVė- 
jų ir jų žmonų. Po štoarkibS fcbVbs toiėsVėlib gatvėsė 
italai bandė pasislėpki įVairibse tfdbdse-. Tūbtobt žvėjiį 
moters puolė į tas trobas ii* ėmė svaidyti italus per lan
gus — tiesiog į vandenį!

Daug juodmarškinių šitame susirėtoitoė pateko į 
baskų rankas,) ir Italijos “Ūiūče” dabar turės dai* dides
nę sarmatą, negu po musių GUddalajaros fronte. Nes 
šį kartą jo karžygiai buvo ne tik sumušti, bet ir išmau
dyti. i

I I ♦

Beieškodamas grobio Ispanijoje, Mussolini susi
lauks to, kad visa Europa ims juoktis iš jo kareivių.

“Tė^yhė” mAho; kąd mirūšlo- 
jb kompdžitoHAuš Miko Fet- 
rAUškb atihiHČiAi įamžihti rei
kia pastatyti paminklą. SAkd:

“Klausimas galėtų kilti, 
kur tokį paminklą statyti: 
Lietuvoje ar Amerikoje? Mes 
esame tos nuomonės, kad 
paminklą reiktų statyti Ame
rikoje, nes M. Petrauskas 
daugiausiai amerikiečianis 
dirbo ir savo darbais musų 
išeivijai daūgiaušiAi husipel- 
nė. Todėl jis čia turėtų Būti 
ilr įamžintas.

“Kurioje kolonijoje M. 
Petrauskui paminklą reiktų 
statyti ir kas tūo privAletų 
vyriAūsiAi rupihtiš? Jei ga
lima pasiūlyti, foks paniirik- 
las ar bent biustas gAlėtų 
būti pastatytas Amerikos lie- 
iūVių bendroje nuosavybėje 
-— CifeVėlando Lietuvių Kul- 
tūtos Daržely, kurio įsteigi
mą Viši Amerikos lietuviai 
aūkbiiiiš parėmė. Jei, dėlei 
bėht kokių aplinkybių toliai 
Mikui Petrauskui nebūtų vie- 
IdS; pArtiinklas butų galima 
pastatyti kuriame nors did- 
hiėŠty; gal ten, kur jis il- 
giAūšial gyveno ir darbavosi 
— miiity turime Bostoną.

• Paihiriklo statymu rūpintis 
bėhe prisieitų musų meno 
darbuotojams.” r

ČleVelande Mikas Petrauskas 
buVd mAžiAu žirioma’s, negu ki
tose stambiose lietuvių koloni
jose. Ybdel ta vieta vargiai bu
itį tirikAhiA. Klausimas apie ko- 
lohijdš pAsirinkimą iš viso yra 
keblus, tlėš jeigu paminklas bū
tų pristatyt Aęį;;pąy.;Bostone, t Ai 
būtą nėpaterikinta Ghicaga, ku- 
Hdjė Vėlibnis, pirmiausia ėriiė 
plačiai tai*pe amerikiečių veik
ti;

GėriaU būtų statyti pamink
lą karinė; tai jisai butų visai 
LiĄtaVAi. !

Būt kriŽih ar verta su pa- 
mlhkld ŠtAtymu skubintis? Pa- 
ptadtai pAthinklai yra statohii 
tŪBūiėt; krii istorija pilnai jVer- 
IlfiA ŪiiHiŠibjo asmens nuopel- 
jitiš; kblkąs naudingiau butų 
Siiriūkti ii* išleisti visus M. Pėt- 
tatiskb kririhius ir biografiją.

rib, kad jisto voš begalėjo Sto
vėti I ČIA tai pasireiškė tikras 
sektantiškas fanatizmas. '

kbl nėišhyks Šitokių ėkscesų 
PAVOJUS iš kohiurtistų pusės, 
tol lietuviai šofeiaiistai geriau 
rengs šavb gegužinius pafengi- 
rhus Skyrium.

MšiStAi f kAtAiniejo AUs- 
TRlJUS DIRBTUVĖSE

. -

be r pAškutihius tris mėne
sius Austrijoj ihdustrijoš įmd- 
ūėse bUVo renkamos darbininkų 
atšitovybės. Nors laisvosios (t. 
y. Socialdemokratines) Utiijos 
jati šerilAi Austrijoje yra tiž- 
draustos ir jdš rinkimuose ne
galėjo atvirai vesti agitaciją už 
sAvb kandidatus, bet jdš laimė
jo milžiiiišką pėrgalę.

Iš Valdžios pūSės paslAtyti 
kAhdidatai buvo arba' seni klė- 
fikuliniAi fašistai, atba pėrsi- 
mėtčliAij •kūriė po perversmo 
Austrijoje nuėjo tarnAuti fa
šizmui.

Sūšipriitrišiėji darbininkai ry- 
žosi šį karta tuos gaivalus iš
šluoti iš dirbtūvitį atstovybių 
ir didelėje daugumoje atsitiki
mų jiems tatai pavyko. Ypatin
gai prastai išėjo pėfsimetė- 
liams: jie beveik visi iki vieno 
buvo rinkimuose sumušti;

Didėlėse ihAšinų dirbtuvėse 
Vienoje, chemijos įmonėse pro
vincijoje, milžiniškose plieno 
dirbtuvėse Aukštojoje Styri joj e, 
stiklo fabrikuose, audinVčiose, 
bravoruose; popieros dirbtuvė
se ir net '’departamėn'tinėse Vie
nos krautuvėse •— visur val
džios kandidatai prakišo, o, 
slaptųjų profesinių sąjungų 
kandidatai būvo išrinkti.

Stėyr’o provincijoj ė, kUr fA- 
šistiškas teroras buvo ypatin
gai Žiaurus, iš 10 Atstovų pro- 
tėsinėS sąjungos pravedė 7. 
Viėrioš distrikto fnėdžio pramo
nėje iš 69 atstovų fašistai lai-f 
ihėjo tik 9 Vietas, o profesinės 
sąjungos 60; Panašus rezulta
tai buvo ir kitose vietose.

Bet ŠUšniggo valdžia tų rin
kimų rezultatų neskelbia. Ji bi
jo saVė galutinai diskredituoti 
visuomenės akyse.

Italija Daug Atkando 
Ar Nepasprings?
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Antradienis, geg. 4, 19<
.... ........ .n - - i-.-..--..- r• .. . Z K—/ Z <

Vokietijoje koncentracijos loge- 
riuosė, tai yra tiioSe moderniš- 
kiibse Savos rūšies kalėjimuose 
žymiai daugiau atsirado svečių. 
Mat, kaip kur susirinkę moters, 
o ypač Miunchene buvusioje 
Hitlerio bastilijojb, Viešai ir de
monstratyviai pradėjo šaukte' 
šaukti: grąžinkite iš fronto mu
sų vaikus, musų vyrus. Tai ne
malonus Šukiai, kurie, reikia 
spėti, labai draskančiai palietė 
Hitlerio klausą ir truputuką jo 
kinkos pradėjo drebėti. Kas gi 
geriau gali žinoti, negu Hitle
ris, kad minios nuotaika yra 
labai nepastovus daiktas, šian
dien ji visa' gerkle gali šaukti: 
Heil Hitler, bet taip pat lygiai 
rytojaus metą ji gali smagiai 
šūktelti: Heil Thelmann! Karo 
metu minios nuotoika daug 
greičiau kinta, negu taikos me
tu. Hitleris tai žino. Reikia' 
manyti, kad jis dar (tiek neap- 
svaigo ir neapkurto, kad gatvės 
garso neišgirstų.

ŠiŪ6 atsitikimu Mussolini nė
ra tiek atsargus. Galvatrūkčiais 
jis pasiskelbė Italija virtusi im
perija, daug negalvojęs jis sa
ve apšaukė musulmonų pasau
lio globėju. Tiesa', vos spėjo tai 
ant armotds Libijoje pašokėjęs 
sušukti; kaip teko jam pasku
bomis grįžti atgal į Italiją, nes 
iš Ispanijos pradėjo eiti aliar
muojantieji gandai...

Pavojingas lošis
Musulmonų pasaulis yra 

bai pavojingas daiktas, kas
juos perdaug pasižada globoti, 
tuoj karūnos netenka. Neteko 
jos anuomet visagalįs 'vokiečių 
•kaizeris Wilhelma's antrasis, vos 
pasišovęs musulmonus globoti 
paskelbęs, visam pasauliui ka
rą. >

Labai slidžiu keliu pasuko ir 
Mussolini. Nors ir Etiopiją nu
kariavo trimis šimtais tūkstan
čių kariuomenės, o jau dabar 
tenais yra pasiuntęs keturis 
šimtus tūkstančių, kurie be karo 
dar nori duonos.?. Menkas daik
tas, rodos, duona, bet pasirodo, 
kad sunku ji šiais laikais gau
ti, nors ir daug kur ūkininkai 
ne tik duoną nežino kur dėti, 
bet net šviestu ratus tepa.

Duona ir karas 
| Duona dabar labai

va bahc.

NEIŠKENČIA

Komunistai iš “Vilnies 
neiškenčia nesikandžioję.

la- 
tik

Perdaug reklamos nesveika
Amerikos spaudoje buvo tiek daug rašoma apie bu

simą Anglijos karaliaus vainikavimą, kuris įvyks Šio 
mėnesio 12 d., kad daugelis žmonių, norėjusių pamatyti 
tas ceremonijas, pabūgo ir nutūrė pasilikti nAmie. Prū- 
hešama, kad paskutinėmis dienomis buvo atšaukta šim
tai užsakymų pAšAžiėrių Vietotos laivuose.

Amerikiečiai pabūgo, kad, nuvažiavę į Londoną, jie 
tenai neras nakvynių hoteliūosė ir kad viskas bus labai 
bbangu karūnacijos metu.

Per didelė reklama kartais pakenkia.

Ieško kompromiso teismo klausime

vis 
Dėl 

to, kad čikaginė liėttivių socia
listų kuopa nesidėjo prie “ben
dro” maršavimo šeštadienyje, 
tai jie niekina tos kuopos ge- 
gūžinės prakalbas, vadindami 
jas “sektantiniu mitingučiU”. 
Kodėl “sektahiinis” buvo tas 
susirinkimas, tiesiog negalima 
suprasti. Antra vertus; nėra ko 
ir patiems komunistams girtis 
savo prakalbų sėkmingumu, nės 
pas juos toli-gražu nebuvo pil
na svetainė, nors prakalbas 
rengė kartu įvairios tautos ir 
rasės.

Lietuviai socialistai, tur būt; 
nepadarė klaidūs, oficialiai ne
dalyvaudami maršavime, ka- 
dahgi jame įvyko nemalonių iri- 
cidėhtų, dėl kurių dabar jienis 
reikėtų rausti. Komunistai ge
gužiniame parade sumušė kėlė- 
tą narių iš Jaunųjų Socialifetų 
Lygos; vieną jų taip sukru vi-

(Tęsinys)
Daugumoje italai kariai į šį 

karą atgabenti Apgaulingu bu
du. Iš paimtų į nelaisvę daug 
kas iš karių nusiskundė, kad 
jie į Ispaniją buvo atgabenti 
jiems visai ^nežinant, kur jie 
vežami. Kiti tvirtai tikėjo ir 
mane, kad jie vežami į Etiopi
ją. Atsidūrę: Ispanijoje, Savaimė 
suprantama, kad čia jų nuotai
ka žymiai turėjo pasikeisti, o 
ypač' patyrę, kad jiems tenka’ 
Visai dėl svetimų reikalų kau
tis, ir kautis visai rimtai. Tai 
jau ne manevruose teko pasi
rodyti, bet' Visai rimtame karė.

šita apystova turėjo pusėti
nai neigiamai pąveikti jų karin- 
gutoą. D bė td, VišAi heteįika 
abejoti, kAd italą kaVių tAf-pe 
būta tato tikfas huošiftiti kAfių, 
kūriė ViŠAi sąthbhihgai Ūėhbrė^ 
jo kištis j svėtimūš fėikAlūš ir, 
žinbtoa, Atitįiikąihai Vėike sAvo 
draugus, kad jie pi filiuose mu- 
šiūošė nfeštą ginklūš.

ir dar kas svarbiahsiA, kad 
tudsė nibšlūbše jie sūšidurė; 
pavidale šVėtitošAlią BAtalijbhų; 
SU šAvAig rėVbiiū’čiiiiaiš iAUtie^ 
Čitos, kurie kovėfei priešingoj ė 
purėje. Iš tos priešingos pusės 
jie išgirdo italų reVoliūcinės 
dainas, dAinAš sAvo gimtoje kaL 
boję, ir tAi ' juos labai paveikė 
—iiiėko kįto nebeliko, kaip tik 
mesti ginklus ir bėgti...

Demokratiškų kraštų kariai
Jau praėjflsis didysis karas 

parodė, kad Į kariuomenės būvb 
ištvermingiaUsios tik demokra
tiškai besitvarkaiičių valstybių. 
Juk pirmieji; iš karo fronto iš
ėjo rusai cato Valdomi, paskdi 
jųbš pašėke $iikiūžūsios Austrd- 
Vėhgrų imperijos kariuomenė, 
d jah Vėllali ir Vokiečių ftontak 
sukiužo ir buvo reikalas paskih 
bomis prašyti taikos.

Visai išlik’d sveika,, ilesudemd- 
ralizuota prancūzų, anglų it 
šiaurės Ąmęrikoa armijos.

Juk didžiojo karo metu italai,
■. . .. -E.-v v-';: I ' —.r..;!/. :

kad ir karą laimėję, reikiamos 
paskutinėse ka'ro dienose iš
tvermes riepatode. jų fronte pa
skutinius stipriausius mušius 
atlaike anglų kariuomenė, kuri 
buvo atmiešusi italų karius.

Štai ir dabar diktatūrinio re
žimo kariuomen, nors ir pašė
lusiai apginkluota, negali at
remti Ispanijos respublikonų 
kariuomenės, kuri žino ir sup
rantą' ir už ką,kariaują!

Diktatofiaus’ sąlygose ' išau
ginta italų kriuomenė pasirodė 
nėra atspari prieš respublikonų 
armijos dvAsią ir jos ryžtingu
mą !

Yra dėlko sukti MUssoaniui 
galvą! j

Tai vis labai budingi reiški
niai.

Vokiečių atsargumas
Vokiečiai šiuo afšitikimū yra| kad brangi, bet net pavojinga 

žymiAi
Kad 

stiprią 
nės ir ginklų pavidale, bet jielįis į Jugoslaviją, su kuria tiek 
čia pašitėnkino daugiau užim- daug tubi Visokių nesu vestų 
dami tik strateginės Reikšmės sąskaitų ir vis dėlto nepaisant 
punktus ir eina daugiau Žval- j visokius prieštaravimus pasi- 
gybos ir žarid'abų pareigas. Į škubino su jais padaryti sutar- 
rizikinguš mušiuš masiniai sA- tį ir praeitį užmiršti.
vo kabiu'omehėš nesiunčia, bet- Mat, ir pačioje Italijoje at- 
gi tenkinasi šiokį toki biznį pa- šitado kas jaU riet duonos ne
darę. Jų laivynas Ispanijos Mo- turi ir gatvėse atsirado būriai 
roke pasidarė sau saugią bazę žmonių, kurie riemaloniai, o kas 
ir iŠ čia šėką viSUS įvykius ir svarbiausia, visai garsiai ir 
kartu skuba, kas galima iš Is- drąsiai pradėjo kalbėti. Ir ne 
pAriijbs išvežti, ypač žaliavą, tik kalbėti, bet riet sukauti: 

Duokite duonos, grąžirikite mu
sų vaikus ii* vyrūs iš fronto.

Diržai gy Veri to j U Veržami ir 
čia pradėjo"' sproginėti. Tai vis 
tokie garsai, kurie rie!abAi ma
loniai, kad ir diktatorių ausį, 
rėžia! Aišku, kAtasirofos dar 
nėra, bet kas gali atspėti, ką 
rytojus žada. Čia, kad ir ge- 
bitoisia Burtininkė neišburs, ką 
rytojus diktatorlbi neša, koks 
jb likimAS lAūkia.

A? Visa tAi, ką jis yfa sukū
ręs, ar tai tik nėra kortų rū
mai, kurie taip greitai subyra' 
ir subirę lygiai nieko nepalieka,

pigus 
daiktas, bet kaip ją reikia' ap
linkiniais įvairiais keliais toli 

(gabenti, tai ji, pasirodo, ne tik

atsargesni. diktatoriaus galybei, kad ir ne-
ir jie siuntė generolui ribotai jo valiai.
paramų savo karinome- Teko Mussolini skubiai kreip-

labai paviršutiniškai ir Ito 
slidžiu keliu. Vienas kitas r 
atsargus Žingsnis gali vi 
augšiyn kojomis parversti. Ti 
sa, diktatoriai visuomet mėj 
ta lošti

Tokiais atsitikimais lieka i 
viena išeitis — tai karas. E 
pe ieškoti išganymo. Bet Ii 
riauti reikia turėti ne tik di 
Sos, bet ir duonos. Svarbiam 
duonos. Kitaip prasideda kar 
Visai kitos rūšies, ginklai gr< 
paslika visai ne į tų pusę, j k 
rią diktatoriai įsako juos pasu 
ti.

LietuVa ir fašistų valdom 
valstybės

Lietuvoje yra nemažas žrr 
iiių skaičius, kurie yra Muss 
HhiO žygdarbiais sužavėti 
Stengiasi daug kur šitų dik1 
torių pamėgdžioti. Kad ir 1 
rikatiiriheje formoje tai di 
niaūšiai išeina, bet vis dėl 
kaip kas iš lenais kopijuojąs 
Žihoma, kopija tai ne origii 
las, — ji visuomet išeina pr< 
tėsnė ir ne taip tiksli. Neten 
tų žmonių mokyti, nes jie ti 
yra apkurtę, kad ne visuon 
tai girdi, kas privalu girdei 
bet turėtų vis dėlto supras 
Jei dar gali didele, palyginti, 
talija daug kuo rizikuoti, 1 

jau visai neprivalu šitas rizih 
pasiimti mažam kraštui.

Ispanijos įvykiai ir Italij 
šių dienų nepasisekimai ture 
jiems būti šaltu vandeniu s 
tų perdaug įkaitusių galvų. 1 
sai rizikas kartais gali per da 
visam kraštui atsieiti.

Dar laimė, kad visokių api 
kybių dėka, Lietuvai savo užš 
nio politikų teko pasukti, k: 
•tik ne tuo keliu, kurį tie ka 
takošiai pasirinko, nes nebu 
kas iš anų diktatūriniai nu 
teikusių kraštų Lietuvos užs 
nio politikos intencijoms bu 
huoširdžiai pritarę ir visai ; 
virai be jokių rezervų bt 
Liėtuyds kaipo nepriklausorr 
valstybės egzistenciją visu ši 
tu procentų butų garanta 
Tad Lietuvai <tų sąlygų dėka 
ko savaimingais keliais eiti 
ne į Romą, ne tikybiška, I 
politiška prasme.

Berlynas irgi visą laiką bu 
nepakeliui, o Varšuva tiesu 
mirtimi Lietuvai dvelkė, — 1 

net keliomis apylinkėmis te 
apeiti.

Toksai daugeliu atvejų dikt 
torių likimas, kad jie per dai 
visuomet apžioja ir nevisuom 
gali atkusti, o jei kartais ir p 
vyksta atkąsti, tai tas kąst 
labai sunku praryti. Mat, 
lė permaža.

Toksai jau diktatūros 
ras.

ger

pa‘d

Vienas stahibiausilįjų Rbosevelto teismo plano prie
šų, senatorius^Burke (detnokratas iš Nebraskos), pa
reiškė senato komisijos posėdyje, kad su pVėzidėhtb rė
mėjais butų galima susitaikyti, įėigū jie priimtų šėha- 
tOriaus Hatch (dem. iš New Mdxičb) pasiūlytą kompro- 
iūisą. ; ,

Senatorius Hatch siūlo, kad teisėjų skaičius butų 
padidintas tiktai laikinai ir kad prezidentas turėtų tei
sę skirti kasmet tik Vieną ūaiiją teisėją^ išimant rtorma- 
lų vakansijų užpildymą mirties arba rezignacijos atsi
tikimuose.

Pkežidentas Rooseveltas, kįaip žihdtoa, liori susyk 
padidinti Vyriausiojo teistoo narių skaičių nub d iki 15. 
Jo priešai kaltina jį,.kad jisai norįs teismą Upripakuo- 
ti” savo žtobhėtoiš su tikslu paversti jį klusniu admi
nistracijos įrankiu.

Kompromiso pasiulytoas iš opozicijos pusės rodo, 
kad senatorius Burke*ir kiti panašus “liberalai” jau
čiasi atsidūrę nesmagioje kompanijoje su atžagarei
viais, kūrie priešihasi visai Roosėv^lto ^naujajai daly
bai”. Jie norėtų pereiti į įrežidbnto puse, bęt “uharas”

fėikaliilgą krito ruošai medžia
gų. O šitos medžiagos vokiečiai 
lAbAi yra reikalingi, Tylomis jie 
tik ironizuoja italus ir nesisku- 
ba jierilš į pagelbą, nes nepa
sitiki jų stipriais bičiulystes 
ryšiAiš. Visus nesmagumus da
bai* tenka bemažko Vieniems 
italams pakelti ir neskaniai at
sirūgti.

kvdilam platūs kėlias
Vokiečiai iš pradžių mėgino 

stipriai pAsirodyti saVo aviacinį 
ja, bet vos tik patyrė, kad yrA 
kas juos praneša, tuoj susi
traukė ir pirmas eiles užleido taip lygiai kaip ir ahaš muilo 
italams. Tai padare, tūri būt, butbulaš ore plyšęs jokio ped- 
tuo dėsniu besivaduodami, kad | Sako nepalieka’, 
duok kVailain platų kėlią, o jau 
sau galą jisai pats suras. Ne
kliudyk; kam lemta žilti,' — jis 
pats žils» ŠtAi dėlko Apie vokie
čių kariuomenės veiksmus Is
panijos karo fronte dabar taip 
mažai girdėti. Juk, rodos, vi
suomet taip išdidus vokiečiai 
čia neturėtų jiems apsileisti, 
bet taip yH. O taip yra dAr, 
tur būt, ir dėl to, kad pačioje.

Tiesa, diktatūra jau daug me
tų kurta, jau daug metų jos 
raugu visas gyvenimas raugtas, 
bet šimtmečių monarchijos yra 
žilvę ir tik nemalonius prisimi- 
nims paliko, ktirie daugeliu at
vejų labai'jumoHstineje formo
je prisimenami, šitokiais vingių 
vingiais dabar eina Europos gy- 
Vėnifnas. Ir ne tik vingių vin
giais jisai eina, bet jis slenka

Pildosi
Kartoju, jei kas nors 

šios rūšies laiškus skaito, t 
turėjo progos įsitikinti, kad v 
dėlto juose daug kas iš užši 
nių politikos raidos buvo a 
spėta ir kad ji jau rūpinasi p 
sukti ginklavimosi keliu, h< 
kitos išeities nėra. Dabar tai j s 
yra faktu!

Jiems nieko kito neliko/ ka 
•tik ginkluotis, taip lygiai kai 
ir nieko kito nepalieka Pranei 
zijos komunistams, kaip tik pr 
tarti Prancūzijos karo biudži 
tui ir agituoti, o kartu ir pai 
lamente balsuoti už karo reiki 
lams skiriamų paskolą. Ir da 
kaip balsuoti, balsuoti kartu s 
visa buržuazija ir palaikyti kc 
alicinę Prancūzijos vyriausybę

Ar tai seniai komunistai ši 
taip visokiais budais dergė so 
citodemokratus, kad jie kartai 
kooperuoja drauge su buržua 
zijos atstovais? GyVfenimo lo 
gika kartais yra stipriausia ui 
visokius toorėtiniuš samprota 
vimus. žinoma, gerai, kad ko 
munistai Vis dėlto laiku bent 
kaip kur Susiprato! Nors jiem* 
tas ne visuomet į sveikatų išei
na, bet kitos išeities nėra.

Taigi, lilalija daug atkando 
ir Ar tik nepasprings?...

—Para Beiluftu
Bal. 3 d.

mai
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DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas CattalOU7 — AtdhUs kettarfehis tisą dieną. 
VALbYBA: P. MILLER, finansų sekiotorihš

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždiiiirikas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, įrustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas., .

DR. toONTVIDAŠ, Dr jos baktarąs, K GUGIS, Dr-jos Advokątas< J, P. Va^KALA, Draugijos Auditorius.

1. Visi natiji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki griiddŽio ii d. š. ttt, gaus tikiė- 
tą nemokamai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks griiodžid 11 Olympic Hali. Taipgi 
į minėtą bankietą gaus tikietą nemokainai visi tife Draugijos nariui, Uuriė, įrašę narį, asmeniš
kai atsives j Draugijos ofisą arba asmeniškai ptidubš Ofisui įraš^fb Hario aplikaciją. Draugijos 
narius nuoširdžiai prašome darbuotis įrašyme Uraugljoh savo giitiinių, draugų bei pažįstamą.

2. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 mėty amžiaits. Bet pasi
baigus šiam konkursui nariais bus priimami tiktai iki 40 mėty ir įstojiųiaS Draugijbn bus kur 
kas didesnis, negu dabar.

Nariais galima įrašyti Draugijon per musų konkursantus; per Draugijos barius arba rei
kia atvykti asmehiškai į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais rtUo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sekhuldlėniaiš ntio 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.

ROSELAND LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Į B - lito < m.-tafig-.

has Pateliunas -- pirmininkas; 
p-nia The Fabarška — sekreto- 
rius-iždininkas; p-lė Mąrcelė 
Andrekus — iždo globėja ir* i •
Juozas Andrekus — maršalka.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugija pradėjo savo gyveni
mo dienas su neskaitlingu bu
riu narių. Taip sakant, Keno
sha LietU’Vių Kutintos Draugi
ja! palyginus su kitų kolonijų 
Lietuvių Kultūros Draugijomis 
yrafviėiia silpniausių narių skai 
čiumi. Keiiosha draugams pri
sieis sunkika'i padirbėti, kad 
nUrių skaičiumi ir apskritai 
kultūrinę darbuotę pasilyginus 
sti kitomis nausėdijomis. Yra 
sakdma, kad ir Rymas ne viena 
diedą pabudavotas, ėmė daug 
laiku, kolei išaugo į Savo gyven
tojų Skaičių ir puošnumą. Tas 
pats bus ir su Kenosha Lietu
vių Kultūros Draugija.

Ką svarbesnio KeUOSha Lie
tuvių Kultūros Draugija su
planuos veikti — rengti kon
certą, teatrą, paskaitas, prakal
bas ir tt. Chicagos Lietuvių 
Draugija ateis į paramą, inte- 
lektualėmis arba meno jėgomis, 
kad prigėlbėjus Kenosha drau
gams arti kultūrinę vagą sėk
mingai. Chicagos Lietuvių 
Draugijoje prelbgehtų, kalbėto
jų, dainininkų, lošėjų, muzikų, 
atseit, intelektualių ir meno jė
gų yra apsčiai. Chicagos Lie
tuvių Draugija y ha' prisirengu
si pažymėtą paramą teikti sa
vo organizacijos skyriams.

Linkėtina, kad KenUsKa Lie
tuvių Kultūros Draugijos val
dyba .ir nariai butų aktyvus — 
darbuotųsi ne tiktai skaitliu ime 
organizaciją naujais nariais, 
bet taipgi sugebėtų sėkmingai 
plėsti kulturinį darbą vietos 
lietuvių gyvenime.

Sezoniniam darbui 
pasibaigus

. • i

■ t I) >1 ■ i 'Ji į.l I! 1 / •' '

Su gegužes 1 d. pasibaigė 
Lietuvių Kultūros Draugijų 
kultūrinė darbuotė šiame sezo
ne. Pravartai pasakyti, kad Chi
cagos Lictųyių Draugijos sky
riai, būtent —+ Lietuvių Kultū
ros Draugijos savo aktyviu dar
bu tikrai pasižymėjo. Kultūros 
^Draugijos pradėjo kurtis prieš 
septynis mėnesius, bet spėjo 
surengti dvidešimt devynis įvai
rius vakarus — koncertus, te
atrus, prakalbas, muzikos ir šo
kių parengimėlius bei grynai 
bizniškus vakarėlius. Išeina, 
kad kiekviena Lietuvių Kultū
ros Draugija per paskutinį pus
metį suruošė po du parengimus.

Svarbiausia, vietos publika 
buvo patenkinta Lietuvių Kul
tūros Draugijų vakarų gražiais 
parengimais, podraug patys

Kvotos, Konkursantai

z • Y •

rengėjai — ohgahizacijbs, paši- 
darė sau gražaUs uždahbio, taip,1 
kad dtSjtife kitam sėžOnUi bus 
galima tęsti kulturinį darbą vie- 
tds lietuvių gyvfeiiime dar sėk-1 
mingiau.

Dėl kito sezono kolohijų kul- Chicag’O, I1L: 
turinė darbuotė turės būt pa
puošta planingai — koncertų, | 
paskaitų, teatrų, įvairių bizniŠ- 
kų vakarų rengimo darbas bus 
nustatytas Lietuvių Kulturbs 
Draugijų atstovų su važiavime j i 
kuris turės įvykti apie pradžią i 
rugsėjo mėnesio, čia bus pa
mestas ktlturinio darbo pia
nas kolonijoms. Apie tai pakal
bėsime kitą kartą.

I

ST* CHARLES, ILL.

Pavasarinių šokių vakaras
Šeštadienį, gegužės 8 diedą, 

Pearson Hali, pradžia 7 valandą 
vakaro, įvyksta čia puikds pa- 
vasarinisai šokiai, juos rengia 
S«t. Charles Lietuvių Kultūros 
Draugija. Muzjka bus George 
Stephens iš Chicagos.

KĖNOSHA, WIS.

Jonas B. Pateliunas
P-nas Jonas B. Pateliunas, 

pirmininkas Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugijos, senas Ke-

Chicagai Narių Kvota . i. i... *............4800
KorikUhso pradžioje ndrių btiVO.;......... 3009
Kon: P. Mąrtinkaitis-Senas Petras įrašė 61 

0 Frank Bulaw įrašė ..........     56
” Bfenėdiktas Vaitekūnas įrašė ........... 60
” Vihbėht B. Ambrose įrašė .......... 86
” Jonas šliužas įrašė ...................... 8
” Lotiis Antanavičius (rašė ............... 7
0 Jošeph Ascilla įrašė ...................... 7
” Antanas Visbaras įrašė .............. 6
” Juozas Augaitis įrašė .....j—........ 4
” F-riia Petronėlė Mhrkauskaš įrašė 4 
” Stasys Jiirčis Įrašė ;;.................. 5
” P-lė Josephihe Miller ..................... 4
0 Adam Morkūnas įrašė .................. 2
” Thomaš Sdlkauskas įrašė ............... 3
” Pėter Giniotis įrašė ..................... 4
”K. StepbnaViČius įrašė .................. 3
“ p-nia Teresė Viltrakis įrašė ....... 2
° Andrius Naikelis įrašė .................. 2
n Elžbieta Norgailienė įraše ........... 2
” p-nid Ona Mittskus įrašė ..........—. 2
” Fethas Rapševičitis įrd'šė ...........  2
” A. AmbražfeviČia įrašė .............  ... 2
0 p-16 Antoinettė KaceVičiUs įrašė 1 
” p-lė Aldona Miller įrašė ........  1
” p-lė Milda Baronas įrašė   ..... 1
” John Sodovvskis įrašė .................. 1

Pavieniai nariai įrašė ......................... 142
kvotai trūksta ..............     1366

Cifcero Narių KvbtU . -............. ;.......  400
Konkurso pradžioje narių buvo ....... 300
Kbn. p-ia Maribn Ascilla įnaše ............ 13
” Kaz. jukubka įraše ...................... 10

Kvolai trūksta .........  8)
I ... .m i.. ............. ............................................■.r..n‘......................■■■ I ■ -

Sprintffeid Narlij Kvota ......... .  i.... 300
Kbilkursb pfadžibje narių buvo ........ . 244
Kon. p-hia Julia LUkėtis įrašė 
” Vincas Gėrnauskas jtašė ...

Kvotai trūksta .............. .
Harvey Narių Kvota ...........

It A*” th • Konkurso pradžioje narių buvo 
arvey, • Kon. Geo* Izbickas įraše _

Kvotai trūksta .................

Cicero, III

Spriiigfiėld, 
Illinois: i

54
150
90

5
55

noshU! gyventojas, harys kitų 
vietos organizacijų — SLA, Lie
tuvių BUlSo Draugijos ir Politi
kos Kliubo. Nusitaręs rimtai 
pasidarbuoti Kenosha Lie
tuvių Ku’jturos Draugijos augi
nime nariais, taipgi plėtime kul
tūros darbo vietos lietuvių gy
venime.

Antahas Su- 
pįrmininkas; Anta

nas Narbutas — pagelbininkas; 
Pranas Pučkorius — Sekreto
rius; Stasys Jiirčis — šėkreto- 
rius-iždininkas; Petras Krasau- 
skds ir Vladas Stulpinas — iž
do globėjai ir KAštahtihds Re- 
mutis — maršalka. •

Roselande įsikūrė gatia skait
lingas Chicagos Lietuviu Drau
gijos skyrius, iš eiles užima 
trečią viėtą nariy skaičiumi — 
Cicero, Sprihgfiėld ir feoselahd. 
Skyriaus įsteigime daugiausia 
pasidarbavo Pranas ŪUČkbribs, 
o jam prigelbėjo AritdUas Šu- 
dantas ir Stasys Jiif'čis, taipgi 
kai kurie kiti. Jiems visiems

Šis paveikslas vaizduoja Chi- valdybos nariai: 
cagos Lietuvių Draugijos narių dantas 
susirinkimą Roselande, kuris 
įvyko balandžio 24 d. Lietuvių 
Darbininkų svetainėje, 10413 
Michigan Avė. šiame susirinki
me buvo įkurta Roseland Lie
tuvių Kultūros Draugija, iš
rinkta valdyba, padėta rimta 
papėdė ateities darbuotei.

Paveiksle matosi skaitlingas 
būrys Draugijos narių, prieky
je sėdi Roseland Lietuvių Kul
tūros Draugijos naujai išrink
ta valdyba. Iš dešinės į kairę 
esti Chicagos Lietuvių Draugi
jos prezidentas J. Mickevičius, 
prie jo iš eilės sėdi Roseland 
Lietuvių Kultūros Draugijos

užtai priklauso atatinkamas 
kreditas; Chicagos Lietuvių 
Draugija jų darbą giliai įkai
nuoja ir yra užtai dėkinga.

Roseland Lietuvių Kultūros 
Draugija (Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrius) turi daugiau 
dviejų šimtų narių, daug akty
vių jėgų, draugiškai ir planin
gai jiems veikiant galės sėk
mingai kulturinį darbą plėsti 
Roseland lietuvių gyvenime.

Dar pravartu priminti, kad 
Roseland Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyksta 
šį penk<tadien|į gegužės 7 d. 
Pradžia 7:30 vai. Vakaro, Dar
bininkų Svetainėje, 10413 Mi
chigan avė.

MERGŠE F ARK, ILL.
Melrose Park Lietuvių Kul

tūros Draugija parengė puikų 
dainų, muzikos ir šokių vakarą 
— vakaras įvyko praeitą šeš
tadienį, gegužės 1 d. Eagles 
svetainėje. Programą išpildė 
dainininkė p-lė Anita Navickis 
ir Beliaj'a'us šokėjų trupė ir Geo. 
Stephens orchestra. Publikos 
buvo daug, vakaro nuotaika' ge
ra — vakaras visapusiai sėk
mingas.

KENOSHA LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA
Paveikslas atvaizduoja Chica'- 

gos Lietuvių Draugijos narių 
susirinkimą Kenosha, Wis. Su
sirinkimas įvyko balandžio 24 
d. German American svetainė

je, čia buvo įkurta Kenosha' 
Lietuvių Kultūros Draugija iš 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių. Tarpe šios organizacijos 
narių ir narių svečių matosi

nauja Draugijos valdyba — sė
di priekyje iš dešinės i kairę: 
George Žilius — pirmininko pa
gelbininkas; p-nik Kastancija
Velvikienė — iždo globėja; Jo-

ROOSEVELT FURNITURE GOMPANY

Waukegan Narių Kvota . ................... 150
Waukegan, I1L :Konkursų pradžioje narių buvo .......... . 68

Kon. p-lė Suzana L. Gabris įraše ... 11
” p-lė Jennie Laurel įrašė .... ....  2

Kvotai trūksta .......     69
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Heights, I1L:

Chicago Heights Narių Kvota.............
Konkurso pradžioje narių buvo .....
Kon. Juozas Albauskas įrašė ..............
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100
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8
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St. Charles Narių Kvota ..................... 100
St. Charles, III.: Konkurso pradžioje narių buvo ......... 8

Kon. įrašė .............. ..... ....... . ........... 38
KVotai taukšta ..........  ...i 54

Auroros Narių Kvota ........................ . 100
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Gary Narių Kvoila................................ 100
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” John A. Grakey įrašė .................... . 1
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• v - .... k
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Rockford Narių Kvota ......................... 100
Rockford, 111.: Konkurso pradžioje harių buvo ....... 29

Kon. Stasys J. Pėti-adskas įraše ....... 6
Kvotai trūksta ............................. 67

Indiana Karbor Narių Kvota ............. irto
Indiana KbiikUfšb pradžioje ftarių buvo.... ...... 32
Harbot, Ind.: Kon. Jonas KUblaS įrašė ..................... 1

Kvolai trūksta ...... . ........... ..... 67
kenosha Narių Kvota ........ ioo

Kenosha, Wis.: Konkurso pradžioje narių buvo ....... 8
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Aplamai narių kvota .............     7,000
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Antradienis, 1937

MUSŲ SKAITYTOJAI

Dus
m e

gar
nariams

and

NUVALO Pietines
ir TAUKUS

Josephine
vis

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUDOKITE (Miestas ir valstija)

i|Mį
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

prie

DAILY BUSINESS DIRECTORY
prie

RESTAURANTAI

SEREDOMIS. KETVERGAIS

CALUMET GROVE

apie 200 
iš Bridge-

galiina 
profe-

LIGONINES— 
HOSPITALS

gyve- 
Avė

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

pro 
ma

labiau, 
profesio- 
dirba ir

gau 
vie

nu 
zėjus

Stasys Rimkus 
Jonas Romanas 
Petrausko Iškilmėse

dalyvauti
Birute” ir

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

ir kiti 
skoniui 
ir daug

(Vėliausia žinia gauta 
p-ia Zygutienė mirė).

Chi 
vie

duktė Bridgeporto biz- 
ip. Grigų, 3425 South

įvyks trečia- 
d., Chicagos 

3133 
ren-

Lithuanian Building, Loan
Savings Association

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

Tikėtasi 
ki sve-

‘Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

Lietuvių Namo Ben 
drovė Veikia

‘Naujienų” bendro- 
A. žymontas renka 
visiems dienraščio

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

čia jdedu \ 15 centų ir prašau
, ■ -A

atsiųsti man pavyzdį No...... ........
Mieros ------ ;--------- per krutinę

Pranešimas Direk 
„ toriams

Lithuanian Building, Loan and 
Savings Association

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Kas čia kaltas?
Reikia atvirai pasakyti, jog 

kalti yra ir kai kurie profe
sionalai, o ypač iš senesnio
sios kartos. Kai kurie jų turė
jo pusėtinai vargo pakelti, kol 
jie mokslus baigė. Neturėda
mi pakankamai pinigų, įsisko
lino draugams. Bet kai baigė 
mokslus ir, kaip sakoma, ant 
kojų atsistojo, tai ir apie sko
las užmiršo...

Tokie dalykai, žinoma, iš
kyla į paviršių. O kai jie pa
sidaro žinomi daugeliui žmo
nių, tai pradeda labai kenkti 
pasitikėjimui. Tai faktas.

Tačiau blogiausias dalykas 
čia yra tas, kad dėl vieno ki
to turi nukentėti daugelis. Ma-

esan-
• kiti

Serga p-ia 
Degutienė

Serga p-ia Degutienė, 
nanti 1730 N. Merrimac 
Draugai malonėkite aplankyti

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI.
1858 We«t Penshinf Rd.

RAMOVĄ AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIĘŠIS, PROP. • ' 

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fender darbai

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

buvo: Anna 
jaunojo sesuo; Sadie 

Alice Frankauskas 
Rimkus, antra jauno-

Galima pamatyti visas 
ęagos miesto įžymiąsias 
tas nieko už tai neprimokant. 
Tokias ekskursijas rengia ap- 
švietos tikslu WPA. žemiau 
paduodame sekančios savaitės 
programą. Norintys gauti 
smulkesnių informacijų pa
šaukite telefonu Calumet 6841.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
68tos ir Stėwart Avė.

Apsivedė
šeštadienį vakare Ghicagos 

Lietuvių Auditorijoje įvyko 
dviejų lietuvių jaunuolių ves
tuvių puotą. Jaunavedžiai yra 
Martinas Rimkus ir 
Grigas.

Puotoje dalyvavo 
žmonių, daugiausiai 
porto ir Brighton Parko. Baž
nytinės apeigos įvyko St. Ag 
nes bažnyčioje.

Pamergėmis
Rimkus, 
Killevich, 
ir Stella 
jo sesuo.

Pajauniai: Anthony Grigas, 
jaunosios brolis; Alphonse 
Rimkus, jaunojo brolis; Alęx 
Kumzis ir Victoria Radeikis.

Jaunasis yra sūnūs Brighton- 
parkiečių pp. M. Rimkų, 4322 
South Maplewood avenue. Jau
noji - 
nierių
Union avenue. M. Rimkus, jau
nasis tarnauja Crane Company 
firmoj. Jaunoji užima atsako- 
mingą vietą Dry-Zero Corpora
tion įstaigoje, kuri gamina in- 
suliavimo medžiagas.

Jaunavedžiai gyvens 
bute, p. p. Rimkų 
ties 4322 S. Maplewood 
mingo jiems gyvenimo!

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamai tikslu pagelbėti musą skaitytojam, susirasti, kur galima nusipirkti 
(vairią paprastą ir nepaprastą daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu ii telpančią čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieikot, palaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik ją bus galima gauti.

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegą 
Widman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 95c
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ........ ^1.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA

GRINDIMS COVERING 9x 2

Malonėkite kuogreičiausia 
priduoti į musų Spulkos ofi
są, 1739 S. Halsted St., savo 
>narystės knygeles dėL patikri- 
himo musų atskaitos.

Sekretorius.

Bandykit ši ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 
Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.

Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkama jūsų reikalavimams
Marškiniai Rankomis Plaunami

Musų kainos neaukštesnes kaip kitų. Geresnė darbo rūšis ir 
teisingos kainos užlaiko mus nuolat darbe.

Pabandymas įtikins jus—tik patelefonuokit

$3.98
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
TeL BOULEVARD 8998

savo
namuose,

Gedulo Vakaras 
dienį, gegužės 12 
Lietuvių Auditorijoje, 
South Halsted Street. Jį 
gia būrys artimų velionio kom
pozitoriaus draugų ir bendra
darbių Chicagoje.

Tarp artistų, apsiėmusių da
lyvauti iškilmėse, yra sekami 
asmenys: pp. Nora Gugienė, 
Anelė Steponavičiene, Genovai
tė 'Giedraitienė, Adelė Nausė
dienė ir Antanas Kaminskas.

Mikas Petrauskas mirė 
vo 21, Kaune, Lietuvoje, 
buvo palaidotas tėviškėje1, 
menyse.

Sherwln 
$2.25 
kaina 
1.000 
Paint, 
$2.70 
Olose 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 2d % pigiau 

Langams Stiklas už Vi Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wls.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

PIGIAU REGULIARUS KAINOS

čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčtausios kitur. 
Atminkite—lik čia—jus galit gau
ti TIKROS ifidirbystčs, žinomas vi
sur. nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas koslumerls 
turi būti patenkintas.” •

Į UŽ DYKĄ PRISTATYMAS^

Kalbėkime taip, kalbėkime 
kitaip, o tai juk yra tiesa. 
Ne tik profesionalai lietuviuo
se neturi pasitikėjimo, bet tas 
pat yra ir su biznieriais. Į 
juos irgi kažkaip skersomis 
žiūrima.

P- P- pne 
Military Acade- 
111-tos gatvės.

geg. 11 d. “Ghi- 
School.” Pama-

Speciahs direktorių susirin
kimas įvyks trečiadienį, Ge
gužės 5 d., 8:30 valandą va- 

*)kare — Naujienų name.
Visi direktoriai malonėkit 

susirinkti, nes reikės priimti 
keletą aplikacijų dėl paskolų.

T. Rypkevičius, Sekr.

ROSELAND.— Kur tik kiek 
didesnis lietuvių būrelis, veik 
visur, žiūrėk, ir lietuviška 
svetainė. .Todėl ir musų Ro
žių Žemės piliečiai nenorėda
mi atsilikti nuo kitų, geriau 
pasakius, nuo progreso, suma
nė ir suorganizavo savo Lie
tuvių Namo Bendrovę.

Tos bendrovės tikslas buvo 
įsigyti savą svetainę. Tuo tik
slu imta pardavinėti ir šėrus. 
Darbas sekėsi ir daug tikėtasi 
padaryti, šėrus pirko draugi
jos, kliubai, pirko ir pavieni 
žmonės. Buvo susidaręs ir ne
menkas jau fondas. Nupirkta 
net du lotai žemės 
pasistatyti gana p 
tainė. .
Sėrininkams prisėjo ir taksus 

apmokėti.
Bet, užėjo depresija. Daug 

kas neteko pajamų, pranyko 
ir Šerų pirkėjai, kartu su jais 
ir bendrovės pajamų šaltiniai. 
O taksai vis vien pasiliko dar 
gana aukšti. Šėrininkams, kad 
nenustoti visko, prisėjo ir tak
sai apmokėti. Imtasi priemo
nių. Pirmiausiai kreiptasi į 
visuomenę su parengimais, 
kad palengvinti naštą.
Parengimas su laimėjimais.
Tuo pačiu tikslu įvyksta pa

rengimas ir sekmadienį, gegu
žės 9 d. Bus puota, šokiai ir 
gerų-laimėjimų. Serijas jau 
pardavinėja. Kaina tik 10 c. 
Tas pats ir įžanginis. Tad, pa
tartina visiems būtinai įsigy
ti. Verta, nes pirmas laimėji
mas yra radio, kurį paaukavo 
Roseland Radio Laboratory— 
inžinierius p. Šalkauskas.

Kitas laimėjimas piniginis 
$5.00, trečias —7,piano, ką pa
aukavo A. Maziliauskas. O šo
kiai, gera radio orkestrą, gė
rimai ir užkandį tai kaip ir 
magaryčioms. Prądžia 6:30 v. 
valkaro. Visi esįte kviečiami 
atsilankyti ir pątėmti bendro
vės reikalus.

—Senas Antanas.

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

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

Taipgi perkraiustome Yakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing, 

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

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,

PĘTE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Lietuviai baudžiavos pap
ročiais dar nėra atsikratę. 
Tuos, lyg kokis slogutis, yra 
užgulęs vergiškumas. Savimi, 
savo tautos žmonėmis jie ne
pasitiki. Jie mano, kad kita
tautis gali kur kas geriau pa
tarnauti, nes jis yra gudres
nis ir išmintingesnis nekaip 
lietuvis.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvitsu, Liežuviai, Baravy 
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iš Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms IVholesale.-

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 3555

Sekmadieni, geg. 9 d. “Moti
nos diena Morgan Parke”. Mi- 
litarės Akademijos aplanky
mas. Pamatysite pilnoje uni
formoje kadetus, granadierių 
specialius triukus ir kitokių 
margumynų.

Susirinkti 2:39 v 
Morgan Park 
my, 2139 W.

mas, kaip sakoma, iš 
vežimas priskaldomas.

Doroves atžvilgiu, 
drąsiai sakyti, lietuviai 
sionalai nė kiek žemiau ne
stovi už kitataučių profesio
nalus. Ir jeigu vienas kitas 
mūsiškių nukrypsta, tai jau 
niekų budu dėliai to visų ne
galima kaltinti. Juo 
kad kai kurie musų 
nalai su atsidėjimu 
visuomenišką darbą.

—Dr. A. L. Graičunas

4364—Patogi vasarinė suknelė. 
Jeigu pasisiusite ją iš lininio mate- 
riolo ir padabinsit kaip parodyta 
paveiksle, tai turėsite gražų patogų 
rūbą vasarai. Sukirptos mieros 14, 
16,18,20, taipgi 32,34,36,38 40 ir 
42 colių per krutinę.

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

Viešėjusi Chicagoj 
p. Zygutienė susirgo

Prieš porą savaičių p-ia Ju
zė Zygutienė, gyv. Three Ri- 
vers, Michigan, buvo atvažia
vusi paviešėti savo vaikų ir 
giminių tarpe Chicagon. Ji čia 
yra gyvenusi gana ilgą laiką.

Buvo sveika ir gyva mote
ris, pilna gyvumo įaip ir vi
suomet. Bet, štai, visai nelauk
ta žinia. Pranešė, kad ji jau 
Three Rivers, Mich. ligoninėje 
serga su paralyžiuota ranka.

Linkiu - ko greičiausiai pa
sveikti. M.

Du žymus ir mėgiami daini
ninkai vakar pranešė rengimo 
komisijai, kad jie dalyvaus iš
kilmingam Gedulo Vakare, ku
ris rengiamas pagerbimui Mi
ko Petrausko. Tie du daininin
kai yra Stasys Rimkus ir Jo
nas Romanas. Abu yra labai 
populiarus tarp Chicagos lietu
vių. Abu žymiai prisidės prie 
iškilmingo vakaro programo 
pagražinimo.

Iškilmėse taipgi sutiko daly
vauti ir “Naujosios Gadynės” 
choras, kurį veda pianistas 
Jurgis (SteponaVičius-Stephens. 
Pirmiau apsiėmė 
“Pirmyn” choras, 
“Kankles”.

Antradienį, 
cago Normai 
tysite tos mokyklos lavinimo 
sistemą. Pamatysite ir įvairius 
lavinimosi budus.

žiausias dalykas yra išpučia- 
adatos

Šventė 12-tas 
Sukaktuves

Antanas ir Jennie žymontai 
sekmadienį šventė 12 metų, šei
myninio gyvenimo sukaktuves. 
Abu yra 
vės nariai 
skelbimus 
skyriams, o p. Žymantienė — 
Moterų Puslapiui. Ji taipgi yra 
Lithuanian News Building and 
Loan “Spulkos” sekretoriaus 
padėjėja. A. žymontas yra 
siosios lietuvių rašytojos 
maitės” sūnūs.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiškl gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima ransilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins., - • y

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Trečiadienį, geg. 12 d. 
Ievos ir Varnišiai”. Gera 
ga susipažinti su įvairių 
levų maišymo ir gaminimo 
budais.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
825 W. Chicago avenue.

Ketvirtadienį, geg. 13 d. 
“Amerikos artistai”. Devynio
liktojo amžiaus Amerikos 
nas. Pamatymas Winslow 
merio dramatiškų jūrių 
veikslų.

Susirinkti 2:30 v. p. p. 
no Instituto karidbriuje.

Ketvirtadienį, geg. 13 d. Ap
lankymas didžiausių Suv- 
Valstijų armijos sandėlių. Pa
matysite modernišką armijos 
apsiginklavimą.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
1819 W. Pershing Rd-

Ketvirtadienį, geg. 12 
“Chinatown”. Chicagos už 
svetimšališkiausia kolionija 
šventykla, teismo salė ir chi- 

mokykla. Ling Long mu- 
krautuvės ir chinų pre

Penktadienį, geg. 14 dieną 
“Hines Ligoninė”. Didžiausia 
šios šalies veteranų ligoninė. 
Pamatysit kokius nuostabius 
padaro tenai darbus, vieną iš 
tiktai keturių pasauly 
čių radi ūmo bombų, ii 
dalykai.

Susirinkti 2:30 v. p. p. 
Hines Ligonines.

Šeštadienį, geg. 15 d. 
liaujantys darbininkai”, 
matysite kokį užlaikymą 
na tie darbininkai už tik 
ną dešimtuką. Flaphouses 
krutamieji paveikslai 
dalykai, tinkantys jų 
ir kišenei. Pamatysite 
kitų įdomių dalykų.

Susirinkti 2:30 v. p. 
Desplaines gat. Policijos sto 
ties 120 N. Desplaines gat.

PASARGA
Pirm negru pirkit malevas Ir ki
tas reikmenis atiankyklt didžiausių 
šios njšles krautuvę Chlcagoj, par
duodančiu tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVU
IR VARNI8IO NUO 1/3 IKI

Dykai po Visas Įžy 
miąsias Chicagos 

Vietas

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių

NIDA LABORATORIES,?»”
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois. ,

MA O AM IHHB UI

VAISTUS, kuriuos A N| | A 
PARŪPINO “■1B¥ Kllliams trim Varnish 

vertčs. Musų 950
galonų Trim 25

Ga'-’-mas ________
ver-ės visur Žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50
žar**   $i.2o

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982 

82c
IR PĖTNYČIOMIS 

99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS Q

DAMP WASH SV.

OUICKLY

THE MASTER 
CLEANER

TIRED 
REDDENED

EYES «

RECOMMENOED
EOR 40 YEARS

DIRT-5POTS 
AND GREASE

HOUSEWORK
E ASIER

•' V. * .
?'44 • ■; ■ .' i T:



Antradienis, geg. 4, 1937

Mikužiu t ę

i i

PARDAVIMUI pigiai geras kam
pinis grocerio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame i Tavernos biz
nį. 8465 Lituanica Avenue.

PARDAVIMUI GROSERIO krau
tuvė ir restoranas. Gera proga lie
tuviams. Visai nebrangiai.

3534 So. Parnell Avenue.

Tel. Victory 4965
STOGDENGYSTĖ 

dengiame ir pataisome visokioi

PARSIDUODA TAVERNA labai 
pigiai. Priežastis — 2 bizniai.

12217 So. Halsted St.
Pullman 2448.

CL ASSIFIED ADSPasekmingas Kongreso 
Chicagos Skyriaus Bankietas
Daug svečių, 
Geras ūpas.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos Skyriaus valdy
bos nariai vakar ilsėjosi, atli
kę didelį ir įspūdingą darbą.

Sekmadienį vakare Chica
gos Amalgameitų unijos Cent
ro rūmuose įvyko Skyriaus 
bankietas, į kurį atsilankė di
džiulė minia lietuvių veikėjų 
ir organizacijų atstovų (apie 
400). Parengimas buvo nevien 
rūpestingai surengtas, bet ir 
praėjo jaukiai ir sklandžiai. 
Nebuvo to svečio, kuris nepa
reiškė džiaugsmo, kad bankie- 
te atsilankė.

Parengimo tikslas buvo įs
teigti fondą finansavimui kul
tūros darbų Chicagoje. Laike 
vakarienės Skyriaus valdybos 
nariai supažindino svečius suf 
tikslo svarba, ir keliais, ku
riais busią galima prie jo ei
ti. Publika susidėjo iš veikė
jų ir Chicagos ir apielinkės 
miestų veikliųjų organizacijų 
atstovų. Visi karštai pritarė, 
sumanymui, pareikšdami, kad 
nevien Chicagoje, bet ir kitose 
Amerikos miestuose kultūros 
darbui yra labai plati dirva.

Laike vakitrienės kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, Leonas Pruseika, Dr. 
A. Montvidas, F. Abekas, P. 
Miller’is, Chicagos Lietuvių 
Draugijos sekretorius; J. Kun- 
droška, Chicagos skyriaus pir
mininkas; Jonikas ir Jonikie
nė, A. Bulis; Amalgameitų 
unijos atstovas Konstantinas 
Kairis; Airialgameitų lietuvių 
|pkalo 'pirmininkas a J; /feači|i- 

nlš, kurie atvyko su burįu 
draugų iš Rockfdrdo; svečias

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Išmokant

^7

DIVIDENTAIS Už
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation# Wash- 
ington, D. C.
Del informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO. ■
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887 .
.11«»| lui m i!<l

SUSIRINKIMAI

rytoVakar penktą valandą 
Three Rivers, Mihhigane, mi
rė vidutinio amžiaus sulauku
si lietuvė Juzė Isaitytė Žugu- 
tis. Ji sirgo trumpą laiką pa- 
raližo liga.

Velionė paliko vyrą, Miką, 
dvi dukteris ir du sunu- Ji pa
eina iš Aviklų kaimo, Liudvi
navo, Suvalkijoje. Laidotuvių 
planai dar nėra žinomi.

• »
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Asociacija laikys mė

nesini susirinkimą trečiadienį, gegužės 5 d., 7:30 vai. va
kare Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai būtinai atsilarikykit,' nes randas 
reikalų apsvarstyti. —S. Kuiievičia, rast.

daug svarbių

SLA 226 kuopos susirinkimas jvyks trečiadienį,
7 vai. vakare J. Grigaičio svetainėj, 3804
avė. Nariai visi malonėkit pribūti į šį svarbų susirinkimą.

Ben Aluzas, užr. sekr.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
--i-ii iTiiii "fln rniii 

Swift’o ir 
suaukojo

atidarė J. 
komisijos

Barratt O’Hara, ir keli kiti as
menys. Svečius sveikino atsto
vai nuo Armour, 
kitų firmų, kurios 
maistą bankietui.

Vakaro programą 
šarkiunas, rengimo 
pirmininkas, o ir pakvietė se
kretorę,
tvarką vesti. Dainomis pro
gramą papuošė p. Anelė Sala- 
veičik-Steponavičienė ir Gre
nadierių Trio.

Bankieto svečiai džiaugiasi 
maisto skanumu ir pavyzdin
ga tvarka prie stalų. Virėjos 
ir patarnautojos buvo liuo- 
snorės, kurios dirbo kai ku
rios nuo pat anksto ryto, nc- 
im damos jokio atlyginimo.

Vakarienė buvo patiekta 
apie 7 valandą vakare, o apie 
10 vai., kai kurie svečiai vėl 
sėdo prie stalų — užkandžiui. 
Didžiuma publikos neišsiskir
stė iki po dvyliktos, praleidę 
laiką prie baro' (gėrimai bu
vo už įžangos bilietą) arba 
šokdami. Grojo George Ste- 
phens šokių orkestrą.

Nuotaika buvo smagi ir gy
va. ' —R.

Merginai nusibodo 
gyvenimas

T0WN OF LAKE. — Sekma
dienį, 11:45 nakties,^ Moidzar- 
czyk Adėline, 18 m., gyv. 4839 
S. Bishop g., norėdama atsikra
tyti šio pasaulio t^argų, užgėrė 
Vij uncijas MdlnosĮ -

Išvežta’ į South Town ligoni
nę. Sveikatos padėtis dar neži
noma. ' ‘

—Rep. x-y.

Liūdnos ginčo 
pasekmės

TOWN O FLAKE. — šešta
dienio popietį Mockli (?) Pet
ras, gyv. 4530 S. Honore gatv. 
susiginčijo su Bruno Belinski, 
gyv. po tuo pačiu antrašu. Gin
čas pasibaigė tuo, kad Mockli 
turėjo būti nuvežtas į apskričio 
ligoninę su perskelta* galva it 
sužeistu veidu.

—Rep. x-y

Michigane 
Mirė Juzė 
Isaitytė-Žugutis

gegužio 5 d., 
W. Armitage

41

Ką WPA Veikia Vai 
kų Sveikatai 

Apsaugoti
Steigia ligonines, džiovinin
kams sanatorijas ir rūpinasi 

pramogomis.

WPA, kaip pamatysime iš 
šio rašinio, yra atkreipusi 
ypatingą dėmesį į vaikų svei
katos klausimą. Dirba net ke
liolika tūkstančių darbininkų 
įvairiose WPA mokyklose, 
klinikuose, ligoninėse, kurių 
darbas siekiasi vien tik vaikų 
sveikatos apsaugos tikslo.

Darbas yra padalintas į šias 
tris veikimo fazes, būtent: 
mokslo ir klinikos tirinėjimai, 
medikalė, dentisterijos ir psy- 
chiatrijos ekzaminacija ir , pra
ktiškasis gydytojų ir slaugių 
patarnavimas. Esant reikalui 
kviečiama ir vietinių gydyto
jų arba specialistų pagalba.

Kiek yra WPA padėjusi sa
vo patarnavimu vaikams skai
čiais nurodyti nėra galimybės, 
vienok, tai siekia milioninio 
skaičiaus. Patarnavimas buvo 
padarytas visų rūšių. Prade
dant dantų, ausų, tonsilų gy
dymu ir paprasta ekzaminaci
ja, imunizacija nuo limpančių 
ligų ir baigiant sanatorijų įs
teigimu džiovininkams ir kito
kiems paliegėliams WPA dlar- 
bas neturi ribų.
Rūpinasi ir vaikų pramoga

Tai, taip sakant, (sergančių
jų sritis. Bet WPA darbas 
tuo nebaigiasi. Jai rupi ir tai, 
kaip apsaugoti sveikuosius. 
Tam tikslui ji steigia pasilin
ksminimo programas, rūpinasi 
ir jų fizišku kūno išsivysty
mu. Rengia mankštas ir spor
to progas. Kad tai yra visai 
rimtai vedamas darbas, mato
me iš to taip didęlio tuo klau
simu valstijų, universitetų bei 
^aip apšvietos>komįtetų,,.§ųs,j- 
rupinimu šiais projektais. Jie 
prašo prisiųsti ir pavyzdžių.

Ypatingai daug žiūrima į 
akių sritį. Vien Chicagos 254 
mokyklose buvo peržiūrėta 
138,333 vaikų akys, įsteigta 
atskirų 144 akių tirinėtojų 
punktai. Ncw Yorke vien mo
kyklų vaikų apžiūrėta 750,000.

Bet eksperimentai tęsiami ir 
dar daugiau pasėkų ieškoma. 
Daroma moksliški bandymai 
Ir su kraujavandeniu (se- 
rums) ir “vaccines”. Tos rų
šies ypatingi bandymai daro
mi New Yorko ir Michigan 
valstijose. Tuo norima apsau
goti vaikus nuo kokliušo. Ar
ba tasai baisusis vaikų para
lyžius. čia irgi eina tam tikri 
tirinėjimai, kurių pasekmės 
pasirodo neblogos esančios.

Mergaitė norėjo nu 
sižudyt motinos 

išbarta

vėlai vaikštinėjimą iš

BRIGHTON PARK. — Sek
madienio vakare, 11:30 vai. 14 
metų mergaitė norėjo nusižudy
ti tik dėlto, kad motina ją iš
barė už 
namų.

Ji yra 
4527 So.

Cachra Adelina*, gyv. 
Sacramento g.

—Rep. x-y.

JUOKAI -..............  - * v.* ■■■ 1
v,

Nežinojo

Bet aš nežinau 
gatvė

- Kaip tai, neži-

paprastai, 
kad gau-

Visai

Keleivis (į šoferį): — Tam
sta mane nuvežk į dvidešimts 
antrą gatvę. >

šoferis 
kur dvidešimts antra 
yra.

Keleivis: 
nai?!

Šoferis: 
'nežinau ir tiek. Bet, 
iti iš tamstos atlyginimo, aš nu
vešiu ten dusyk.

A. Faiza.

.1-.

Chicagos Draugijų, 
į Kliubų Valdybos

. 1937 metams
..... ..i ,

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. JUrgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pitm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt,,; 1432 Soj 50th Ct., 
Cicero, III.; K. JenuŠauSkas —ka
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi- 
cagtf, III.; Eris, Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L. Jesėviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, III.; Ignas Jurėviče-ymar- 
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51 ąt Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. JinąyjČia—pirm, paęelb., 
3852 So«. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė—nut. 'rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt*, 2539 West 46th Pla.; A, Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independenče Blvd.; 
Frstnces Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P.1 Arlauskas, 
656 Beldėn Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Ave.;( William Putris 

■—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo šusirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI JI M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo, Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice įrirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Balutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter

• Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičms, 628 
W. 18th St. Metinis kny;»ų perž. 
Peter Lapehas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and ?BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

11L valdyba 19Š7 metams: Pir
minio kas-*-J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Hįnfln pagelbininkas — 
J. Butkiris, 2,843 W. 89th St.; Nut, 
raštininkas—^kul J. Petraitis, 
4223 So. WellsnSt., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B; Putrimas, 
4536 So. Turnęr Avė.,j Virginia 
1309; Kohtrdleš raštininkas — 
Francis Witfciąjri'4469 Archer Avė.;

. Kasos globėjas—J. ( Jesiunąs, 2440 
West 39th Št.: Kasierius—J. Yu§- 
ka, 2417 W?^8rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr.1 A. J. Ma- 
nikas, 2519 ,Węst 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su- 
sirinkimaitretį (8) sek-, 
madienį kar~natrjo mėnesio pir- 

' mą vai. po*»ietų^.Hollywood svet.
2417' W. 43rd St. 'Kliuban ;$alL įs- 

/t.oti vyrai įf moterys 'ligi (45)
> metų amžiaus. V r ’
1 g....... .i.-. -.(• FįV

MdRNlNG STAR KLIUBO VAL
DYBĄ 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. —' Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spauldųig 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogėrp, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Sphulding 3180; Pagel-

■ biniilkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedziė Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814

. Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia4 2750 N. J^eva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 . Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas

Urba .Fknver Shoppe 
Gėlės Mylintiems—5’estu vėlos— 

Bankietams^Laidotuvėms— 
Papuošimams. į

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5SW

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI

Didelis pasirįn^imas statymui 
ilamy, taisymų!,} porčių, stogams 
popiera, rytios, sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.

BUILDĘR’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
■■ .Bį^įnįnkė . j.’z.'

3562 So. halsted Street
Tel. Yards 2676

Atdara vakarais ir nedėliomis

Peoples Liųuor Store • 
2646 West 63rd Street > 

Tel. Rėpiiblic 8841 
Didelis pasirinkimas Visokios 

rųšies gėrimų.
Kas atėta su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesaiė . kainomis.

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas ....... $19.50...

'Naujas Crosley refrigeratoriusp 
garantuotas A m. .....  $113.50
išmokėjimaiš po 15c. į dieną

GeneraLRadio Store
3856 Archer Avenue 

pirmą ketvirtadieni po antrašui 
3804 Armitage. Avė. — Rašt. M. 
Chepul. 'b \

■,---  ;■ .. ... --- - ■ ------
LIETUVOS IŠEIVIŲ.JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1987 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kauiias, 3229 S. Litua
nica Avė., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininkas — Stasys Bagužas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rąšt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostnėr St., Chi
cago, III.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 

. pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai. po pietų. Chi
cago, 111.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop
St., Chicago, III., tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, 111.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, 111.; Mrs. Matuzen Antaniene 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
Cinsken— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
TUskievicz — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. III.

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas 

—pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 

į sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis;
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
ftfąujienų B-vės šėr. atstovas —Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai, vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue, Prot. R.—F. 
PUchkoriuš, '

11J • <.
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•*COAL

TON,

ANGLYS! ANGLYS!
PIĖKlt AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LŪMP ............   $6.00
MINE RUN STAMBIOS

...... ......... -.............. $5.75
EGČ  ...................... $6.00
NUT ........................ $6.00
SCREENINGS ............. $4.75

PRISTATYMAS MJESTE
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

TON. 
TON. 
TON. 
TON*

IR

LOVEIKISLUVIhIIiIV yisas Pasaulio
....... . ■■■■■. ....■■■"■ Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Fagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

PETRUKAS 
šiuo pasauliu • 

6 vai. vakaro,

STANISLOVAS
Persiskyrė su 

balandžio 30 d., 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės, apskr., Kalti
nėnų parapijoj, Kanapickių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Joną, brolį Antaną, bro
lienę Amiliją, seserį Barborą 
ir švogerį Juozapą Aleliuną, 
pusseserę Apalioniją Levickie
nę, pusbrolį Tamošių Petroką, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
668 West 18th St. Radžiaus 
koplyčioje.

Laidotuvės įvyks gegužės 5 
dieną, 8:30 vai. ryto iš kop
lyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš 
r įlydėtas. į Šv. 
kapines. V 1

Visi A. A. Stanislovo Petro- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnys, Brolis, Sesuo, -Pusbro

lis, Pussesere, švogeris ir 
Giįninčs.

Patarnauja laid. dir. J. F. Ra- 
džius, Tel. Canal 6174.

ten bus 
Kazftniero

Mes 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtie£ 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING C& 
3216 So. Halsted Street

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS like
rių sėlsmanas. Puikiausias pasiūly
mas. Pašaukitę Motei, Prospect 
7008._________________________

REIKALINGAS PORTERIS tver- 
nai —• vidutinio amžiaus, švarus, 
blaivas ir sąžiningas žmogus. Valgis, 
kambarys ir mokestis.

Boulevard 1365 ____ .
REIKALINGI PATYRĘ FARMŲ 

darbininkai, ženoti ar pavieniai. Pa
stovus darbas. Rašykit angliškai; 
praneškit kiek norite algos. Victor 
Fachet, Luther, Mich.

REIKALINGAS patyręs jaunas 
bučerys, kuris moka angliškai, len
kiškai ir lietuviškai ir galėtų drai- 
vyti troką.

4140 So. Maplewood Avė.
_____ Lafayette 3646 ________

REIKALINGAS į TAVERNĄ 
darbininkas. Turi mokėti sutaisyti 
sendvičius, ne jaunesnis 30—40 me
tų amžiaus.

6500 So. State Street.

Help vV anteu—Eemale
Darbininkių reikia

RĘIKALINGA MERGINA ar mo
teris pagelbėti namų darbe; 2 už
augę ir vaikas; savas kambarys; 
$5 iki $7. Sheldrake 4847.________

’ REIKALINGA MOTERIS; 25—45 
metų; mandagi; vaikas; nereikia 
skalbti; pasilikti; $6.00 savaitei; Ro- 
gers Park 8747.

REIKALAUJAM MOTERS prie 
visuotino namų darbo. Atsišaukite 
laišku. K. WITK0, 140 State Rd., 
Dowagiac, Mieh.\

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, nuo 20 iki 30 metų 
amžiaus. Nėra skalbimo; alga nuo 
$8.00 iki $12.00 savaitei.
______4254 So. Ashland Avė.

LAUNDRY MARKERS and sor- 
ters; patyrusios; 6962 Cottage 
Grove Avenue.
pardavėjos; šapų darbininkės $10 
pardavėjas; šapų darbininkės $10 
iki $15.00.

SOUTH SIDE CONSOLIDATED 
AGĘNCY

l 1105 Eašt* '63fd ’Jstreet'
į V

MERGINA; namų darbas; 
kia virti; lengvas skalbimas; 
likti;

nerei- 
pasi-

maža šeimyna.
HERSHENSON 

6712 Clyde Avenue 
Mdway 8145

KVIETKŲ DIRBĖJOS, Wood 
fibre; namuose ar dirbtuvėje; aukš
tas užmokestis.

223 West Jackson Blvd.
Room 610.

VIENA AR DVI MERGINOS; 
virimas ir abelnas namų darbas.

Randolph • 3600.
■ limilĮ I B II i, , , 1 ’ * - '' "T*" 7'*—WI1 —»

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

PW>*ZNXW*>**^***^**^**-*W^' • ' *W*^^-*rf%*W^*-»*>**^*.

PORA: gera virėja, abelnas na
mų darbas — ir house man.

Randolph 3600.

Miscellaneous
____________ Įvairus __

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, speeialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street, Tel. Wentworth 7942.

SPECIALIS $16 savaitėj kūdi
kiams auklėti kursas $15; Dėl Har, 
116 So. Michigan, Dearborn 6896.
-..................  n.i'iii..—...................    4

PARSIDUODA Icebaksis, geras 
dėl Tavern ir groserio ir du stalai 
ir 8 krėslai. t...

, 7159Racine Avenue.
Furjiiture & Mxtures

Rf'mndai-Jtamai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina- 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .................... $15—$2U—$25
$150 Amęr. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, liauji parlor

setai ................................. $89—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURN1TURE 
5746 So. Ashland Avė.

For Rent
DIDELĖ KRAUTUVĖ RENDAI, 

pilnai įrengta grosernei ir mėsinei. 
Elektrikinis šaldytuvas. Gera vieta, 
pigi renda. Telefonas Bellwood 8223.

Jk

Business Chances
Pardavimui BUnidi

PARSIDUODA pirmos klesosTa- 
vern—arba priimsiu pusininką. Vie
na iš geriausių South Sidėj. Biznia- 
vam distrikte. Biznis išdirbtas per ‘ 
4 metus. Yra Beer Garden ore, šo
kiams platforma. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

6828 Štony Island Avė. 
Klauskite Thomas.

PARDAVIMUI — Hemstitch Sa- 
pa. Jei jus mezgat ir išsiuvinėjat 
ir turit $1,500.00 cash, tai pamany
kit gražiausią i&siuvinėjimo šapą 

prie 4006 ARCHER AVĖ.
....... , į,.į ..  ■*«■■ ■

PARSIDUODA geras restoranas 
pigiai—geras biznis—randasi prie 
47th ir Halsted Street.

šaukite YARDS 2359.

PILNAI ĮRENGTA TAVERNA. 
Priverstas parduoti. Pigiai.

52Qr4 So. Wentworth Ave.

Tarms for Sale
Ūkiai Pardavimui

11 AKEKIŲ VAISIŲ FAEMĄ. 
1 mylia į rytus nuo Benton Harbor, 
prie State vieškelio; nauji trobesiai, 
tinkami road hauzei, rezortui ir tt. 
Dėl- informacijų rašykite:

CHARLES TOBIANSKY, 
Route 2, Benton Harbor, Mich.

Rėal Estate For Sale ’
59th ST. ARTI KEDZIE; 8 metų 

senumo mūras; 3 f lėtai: vienas J5, 
o du po 4 kambarius ir krautuvė; 
parenduoti. , . ' »

Priversti parduoti už $9,500. Išmo
kėjimai.

38th St. 
medinis po 
ve; $2,500;

arti California; 2 flatų 
5 kambarius ir krautu- 
išmokėjimai.

ekVjenas; 6 karų gąfažas; $16,51)0. 
Matyki! MEDORĄ,

Ant Garfield Boulevard arti Wood 
ąt. ,6 flatų. raudas; po .5 kambarius 
tkiekvienas; 6 karų garažas; $16,500.

Matyki! MEDOKĄ,
WEST ISLAND UEALTY CO. 

8110 So, Ashland Avenue 
Stewart 3601*

PARSIDUODA 6 kmbarių mūrinė 
bungalow—taipgi 4 kamb* cottage. 
Didelis basementas ir šalimais tuš
čias lotas — Priežastis — vyro 
mirtis. 5634 W. 64th Place, Clear- 
ing.. . ,..........

4 KAMBARIŲ moderninis kated- 
žius; visam metui; 20x24 garažas; 
lotas 100x125; krūmokšliai; pusė 
kiek kaštuoja; rašykit ar šaukit A. 
E. Clifford, South End, Cedar Lake, 
Indiana.

5 KAMBARIŲ APLINK kampą 
namas; garažas; parinkta sekcija 
Cedar Lake. Lotas 50x125; ateinantį 
metą verta dvigubai. Savininkas A. 
E. Clffford, Cedar Lake, Indiana.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir šiaip kitų bar- 
genų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

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

TeL BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom Uk- 
mus, lotus, biznius Ir farmas; in*iu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui Už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priijus krei- 
pki^^s

4631 SO. ASAmAND AVK . 
Ofisas 2-ros lubos su J J* Grish

=====

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

4 KAMBARIŲ FLETAS REN- 
DON — pečium šildomas. 5758 So. 
Trumbull Avė. Penkta gatvė į va
karus nuo Kedzie.________

Furnished Rooms
RENDAI 6 kambariai, šviesus ir 

švarus; 2 floras; žema kaina. Ne
noriu svetimtaučių. Prašau aplan
kyti. 824 West 52nd St.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo-* 
laidą.
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Šįvakar Skerdyklų Dar b., blogos ginčo pa- ’peg. Pirmos Šventė-
• ' HAirmAfi Az* Dama^ I iatikta I'a

Organizacinis Mitingas še Benas Lietuvą Ge

Nti/p T • -fY ’ f|\A‘ j*

Beno -muzika iš 8 muzikan- ŠVCFltC
. v . 'yv .1 ... ]|e_ . V ...

lai-

Antradienis, geg. 4, 193'

C.I.O. žada sutraukti 
40,000 į industrinę uniją

Šįvakar Town of Lake apie- gas. Šįvakar C. I. O. — Komi- 
linkėjc, pačiame skerdyklų tetas Industriniam Organiza- 
distrikto darbininkų centre, Į- vimui 
vyksta svarbus masinis mitin- skerdyklų darbininkų organi- 
________________ __ žavimo vajų.

oficialiai atidaro

Nulaužė koją už neapsimokėji- 
mą šoferiui

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, prie 47-tos ir Westęrn , 
avė. įvyko retas gyvenime atsi
tikimas. Važiavo Yellow Cab 
pasisamdęs tūlas Andersori Ar- 
vid, iš Rockford, Illinois ir Geo. 
Grekas nuo 608 S. Kilpatrick 
gat'v.

rai Pasirodė
■j

Dalyvavo 16 muzikantų, 
gia savo išvažiavimą

ren-

■ , • ' . I . c

Gegužio Pirmos arba darbi
ninkų šventės apvaikščiojime 
benas “Lietuva” labai gerai pa
sirodė. Dalyvavo išviso 16 mu
zikantų ir gerai nuskambėjo 
j ą maršų aidas. Vis tai ačiū

tų grieš amerikoniškus ir 
tuviškus šokto. Smagus 
kas visiems užtikrintas.

K. Yurgan, Beno pirm.
4

Bus puikus Lietuvių 
Stud. Parengimas
Atsilankę prisidėsite prie 

gere darbo.

Konstitucijos 
Šventu

lenkųApie 50,000 Chicagos 
Idalyvavo iškilmėse, kurios įvy- 
’ko sekmadienj po pietų Hum- 
boldt Parke, paminėjimui “Tr- 
zeciego Maja”—“Gegužes Tre
čiosios”, 1791 metų konstitu- 
cij os.

sli, kai į gatviakarį įvažiavt 
trokas, valdomas vieno Wil 
liam Weir, 20 metų, nuo 270 
W. Harrison st. Nelaimė įvy 
ko prie Marshfield ir Harri 
son kampo.

Neužmirškite 
Savo Motina 
Lietuvoje

Mitingas Įvyks Columbia 
Hali, prie 48tos ir Paulina gat
vių, didžiausioj apielinkės sve
tainėje. Suprasdami, kad ne
visi darbininkai sutilps salėn, 
organizatoriai Įrengė garsia
kalbius, kurie perduos kalbas 
stovintiems lauke.

Kada šoferis sustojęs prie p. J. Keturakiui 
kampo pareikalavo užmokesnio, 
jiedu pradėjo ginčytis, mato
mai, dėl mokesčio dalies. Gre- 
kas išėjo iš kantrybės. Griebė 
sankeleivį ir stūmė pro duris. 
Pasėkos, žinoma, buvo liūdnos 
—Andersonas palaužė koją.

pasisekimą

PASIUSKIT JAI 
DOVANĄ 

per
NAUJIENAS

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

Jūsų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga.

C. I. O. yra pasiryžęs suor
ganizuoti visus skerdyklų dar
bininkus i vieną industrinę 

' uniją, United Packing House 
Workers Industrial Union, ir 
tam tikslui turi paskyrusi ne
mažą sumą pinigų.

Apskaičiuojama, kad darbi
ninkų skerdyklose yra apie 
40,000 ir retas kuris iš jų pri
klauso prie bet kokios nepri
klausomos
sios firmos, kaip 
“kompaničnas

unijos. Stambio-
Svvift, turi

unijas

darbininkai nekreipia Į jas 
daug domės.

Tarp šio vakaro masinio mi
tingo kalbėtojų bus Niekotas 
Fontacbio, plieno organizavi
mo vadas, Henry Johnson, 
plieno darbininkų organizato
rius, Frank McCarthy, sker
dyklų organizatorius ir kiti 'gūžės 9 d 
žinomi unijų vadai

Mitingas prasidės apie 7:00 low Springs,

Garbė už beno 
pirmiausiai, žinoma, priklauso 
jo vedoj iri, kartu su juo, ir vi
siems Chicagos lietuviams. Yra 

i gąrbė turėti tokią gerą, pro- 
gresyvišką, lietuvišką muziką. 
'O kas moka griežti, žinoma, 
tas turėtų priklausyti prie 
šios muzikos. Pamokos atsibu- 
na kas antradienį, šametb sve
tainėje, W. 33 Pi. ir Lituanica 
avė., 8 vai. vakarais.

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, gegužės 9 d. įvyks Lie
tuvių Auditorijoj, Lietuvių 
Studentų Kliubo labai margas 
Iparengimas. Šis parengimas 
nori atsiskirti nuo visų kitų 
tos rųšies parengimų, 
kad pamatysite 
dar matę, žada 
įdomų veikalą.

Prašoma visų
tuo savo atsilankymu prisidė
ti prie ■ lietuvių studentų dar
bo. Jų darbo tikslas yra pa
remti tuos 
nori 
bet 
bės.

Penki Žuvo 
Automobilių 
Nelaimėse

Sako, 
tą, ką nesate 
vaidinti labai

atsilankyti ir

dvidešimts 
automobi- 

apielinkesc

Beno išvažiavimas /vyks 
gegužės 9 d.

Beno išvažiavimas įvyks ge- 
Big Tree Grove, 

prie Archer avenue road, Wil- 
111. Parengimo 

valandą vakare. Įžangos ne- Ipradžia 10 vai. ryto. Kviečia 
bet reikės mokėti. me visus dalyvauti.

studentus, kurie 
ir turi gabumo mokintis, 
neturi finansinės " galimy- 
Pradžia 5:30 vai. vak.

Per paskutines 
keturias valandas 
liai Chicagoj ir 
užmušė penkis žmones.

Prie Cayalpa ir N. Western 
gatvių automobilis mirtinai 
suvažinėjo 64 metų Lillian 
Coris.

Prie 46-tos gatvės ir Joliet 
Road, Blue Islande žuvo Tony 
Armavitch, 51 metų, iš Lyoris, 
Illinois.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:

V. Faiza.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėlė

Jackson ir Wcslern 
užsimušė Walter Tyr
inėtų, nuo 3739 Cor- 

avenue. Jis Įvažiavo Į

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

avenue 
cha, 31 
nelia 
medį.

Penki keleiviai buvo sužei-

Šiandien Haymarket Skerdynių Sukaktuvės — Streikas Hollywoode

BILBAO FRONTAS — žemlapis parodo Bilbao ir 
apielinkės miestus, Ispanijoje, kur eina kruvini mūšiai 
tarp lojalistų ir sukilėlrų. Sukilėliai puola miestą iš tri
jų pusių No. 1, 2, 3. Juodasis pusiauratis parodo lojalis

HAYMARKET SKERDY
NIŲ VETERANAI — Geor
ge W. Roycraft, 90, (kairėj) 
ir Capt. Frank Terrell, da
lyvavę garsiose Chicagos 
Haymarket Skerdynėse, ku
riose 8 žmonės žuvo, 774 
buvo sužeisti. Šiandien 51-s 
sukaktuvės. Skerdynės Įvy
ko geg. 4, 1886 metais.

STREIKO VADAI H0LLYW00DE — W. B. Cullen, 
(kairėj) ir Charles Lessing, Federated Motion Picture 
Crafts viršininkai, kurie vadovauja filmų pramonės tar
nautojų streikui. Streikuoja apie 6,000 technikų, daili-

tų spėkų poziciją, tik kelias mylias už miesto ribų. Į 
šiaurryčius nuo Bilbao randasi Guernica, Baskų “šven
tasis miestas”, kurį sukilėliai sunaikino, ir kur išžudė 
daug žmonių. (Žiūrėk žinias pirmam puslapyje).

1 NE, NEGALIMA! —San 
Francisco mieste vyksta 
viešbučių tarnautojų strei
kas. Paveikslas parodo pi- 
kietininką, bandantį neį
leisti viešbutin moteriškę, 
kuri atrodo užsispyrusi i- 
eiti.

PRALAIMĖJO — G e n. 
Senjuro Hayashi, kurio mi
litaristinis kabinetas atsi
dūrė pavojuj, pralaimėjęs 
Japonijos atstovų buto rin
kimus. Opozicijos partijos 
gavo 400 iŠ 466 vietų.

tion armijos stoties Paryžiuje. Atsėdėję ilgus terminus 
Francijos garsios “Velnio Salos” kalėjime, jie atgavo 
laisvę, bet nežino ką su ja daryti.

CHICAGOS PARKUOSE — Sekmadienį oras buvo

SUGRĮŽO LAISVĖN — Būrelis kalinių • prie Salva- FILMŲ SOSTINĖJ — Būrys pikietinin-kų prie Para-

“GEGUŽĖS KA R A L A . 
TĖ”— Lietuvaitė Margar< 
Ewakiaitė, Franccs Shimc 
kolegijoje, Mt. Carroll, III 
išrinkta “gegužės” karate 
te.” Ji yra J. P. Ewald 
duktė. Iškilmės kolegijoj 
įvyks gegužės 15 d.

tiek gražus, kad parkuose atgijo judėjimas. Tvenkiniuo
se ir ežero įlankose jau pasirodė valtys su būriais jaunų 
“keleivių.”

NAUJAS AMBASADO
RIUS PORTUGALIJAI — 
Herbert Claiborne PelI, ne-I ' I
seniai paskirtas naujuoju 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Portugalijai. Pavei
ksle ambasadorius kartu su 
žmona. Claiborne Pell’ai 
gyvena Hopęwell Junction, 
New Ybrke.

y,.: . . . f,

mount Picture studijų, kur, kaip ir kitose stambiose 
studijose, vyksta tarnautojų streikas. Derybos jau pra
sidėjo.

ŽADA STREIKUOTI IR AKTORIAI — Simpatijos 
streikan žada išeiti Hollywood filmų artistai. Tarp dar
bininkų šalininkų yra dainininkas Nino Martini, kuris 
paveiksle apsuptas kelių gražių pritarėjų.

62 METŲ AMŽIAUS — 
Aukščiausio teismo teisė
jas Owen Roberts, kuris 
sekmadienį šventė 62 me
tų sukaktuves. Jis yra jau
niausias teismo narys.
ius




