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Atmušė Sukilėlius
Baskų Krašte

Sukilėliai sulaikyti keliose vietose Baskų 
krašte ir jau nedaroma skubaus iškėlimo 

vaikų iš Bilbao

ka- 
su-

ne 
ru

tremtinių lai- 
vandenyse.
bus apgyven- 
ir Anglijoj.

Ispanijos nepriklausomybės, 
padedant ginklais ir kareiviais 
Ispanijos sukilėliams.

Ispanijos valdžia nepadavė 
formalį skundą prieš tas dvi 
valstybes, bet tik padavė pro
testą, vien tik tikslu atkreip
ti pasaulio domę į tų dviejų 
valstybių elgesį.

Į Ispanijos valdžios rankas 
pakliuvo svarbus dokumentas, 
kuris parodo, kad kai'kurie Is
panijos generolai jau senai 
ruošėsi prie sukilimo ir jau 
kovo mėn., 1934 m., gavo Mus- 
solini ir gen. Balbo, Libya gu
bernatoriaus, prižadą militari- 
nės Italijos pagelbos ruošia
mam sukilimui. Betgi tada su
kilimas buvo ruošiamas ne 
prieš “komunistus”, ar kito
kius “raudonuosius”, bet prieš 
konservatyvę valdžių premiero 
■Alejandro Lerroux, kurių rė
mė ir katalikų partijos vadas 
Jose Maria Gil Robles. Tiems 
generolams ir fašistams net ir 
Ita valdžia buvo perdaug libe
rališka, nors ji buvo atgalei- 

tviška ir ginklu sutriuškino dar
bininkų sukilimą.

KARIETA VAINIKAVIMO IŠKILMĖMS — Puiki, auksuota — sidabruota ka
rieta, kurioj Anglijos karalius George VI ir žmona važiuos, į Westminster Abbey 
maldyklų vainikavimo ceremonijoms. Iškilmės įvyks gegusės 12 d.

A n a rchistų Maištas 
Katalonijoje

Barcelonoj eina mūšiai su anarchistais, 
kurie buk apgulę parlamentą ir Kataloni- 

jos valdžią. Policija nugalėta.

pradėjus gink-
Katalonijos val-

paliuosavo savo

BILBAO> geg. 4. — Padrą
sinta lojalistų pergalių ant su
kilėlių Bilbao fronte, Baskų 
valdžia atidėjo iškėlimų 2,300 
vaikų iki rytdienos, kad pra
tęsus laikų galėtų į laivus su- 
»sesti dar 1,000 vaikų, kurie 
išplauks į Franciją ispanų lai
vu Habana.

Anglijos ir Francijos konsu
lai pasiūlė dar po vienų pre
kių laivų iškėlimui nors dalies 
300,000 civilių gyventojų iš 
ro sryčių, kurie dabar yra 
sispietę Bilbao.

ĄngĮiįa ir Francija..yi$ai. 
paiso sukilėlių blokados ir
pinasi vaikų ir moterų iškė
limu, visai nebojant sukilėlių 
protestų ir atsisakymo užtik
rinti saugumų 
vams Ispanijos

Iškelti vaikai 
dinti Francijoj

Dabar valdžia nebesiskubina 
su vaikų evakavimu lojalis- 
tams aplaikiufs svarbių perga
lių ir atstumus sukilėlius ke
liose vietose Bilbao apielin- 
kej. i

Baskų lojalistai sdsilaukė 
naujų pullcų riš * Santander ir 
Asturijos it dabar yra daug 
stipresnėj pozicijoj atmušti it 
nugalėti puolikus.

Laukiama ilgo karo Ispanijoj.
MADRIDAS, geg. 4. — Lo

jalistų lėktuvai išsklaidė nau
jų sukilėlių kareivių koncen-1 
travimų naujam ofensyviri ant 
Madrido.

Neutralus karo žinovai tvir-1 
tina, kad sukilėliams, prie da-' 
bartinių sųlygų, nėra jokios 
vilties laimėti karų. Dabar lo
jalistai skubiai lavina didelę 
armijų, kurių priruošus prasi
dės didelis lojalistų ofensyvas. 
Bet lojalistai negali padėti ba
skams, nes Baskų kraštas yra 

^atkirstas nuo lojalistų Ispani
jos ir baskai turės gintis vien 
savo jėgomis.

Nors sukilėliai ir negali ti
kėtis laimėti karą, tečiaus Ci
vilis karas galės tęstis ilgų lai
kų iki sukilėliai bus nugalėti. 
Jei sukilėliams pasisektų užka
riauti Baskų kraštų ir įsigy
ti svarbų uostų, taipjau svar
bias kasyklas, tai karas gali 
užsitęsti dar du metus. Jei ba
skai sukilėlius atmuš, tai ka
ras tęsis dar metus laiko.
Ispanijos generolai jau senai 

ruošėsi prie sukilimo.
PARYŽIUS, geg. 4. — Tau

tų sųjungos taryba, kuri su
sirinks geg. 24 d., negalės iš-Įir pasiūlė “bargeną”. 
sisukti nesvarščiusi ilgo Ispo-ljis ieškojo žmonos, kuri turėtų 
nijos valdžios protesto prieš [mažiausia milionų dol. pajamų 
Vokietijos ir Italijos laužymų į metus. Nesuradęs tokios tur- 

_ ______Įtuolės, kuri norėtų už jo teke
lti, dabar jis sako pasitenkin
tų ir tokia žmona, kuri turi 
nors $5,000,000 turto.

Lietus trukdo pava 
sario sėją

INDIANAPOLIS, Ind
4. — Dėlei nepasiliaujančių 
lietų, dėlei kurių praskydo dir
vos, pavasario sėja Indiana 
valstijoj liko sutrukdyta ma
žiausia nuo 10 dienų iki dvie
jų savaičių.

(TPO’

Sustreikavo tramva
jų elektros darbi

ninkai

Naciai “legalizuos” 
savo valdžią Dan- 

zige

drų- 
airį
na-

Dvi streikierės nu 
teistos kalėjiman

JACKSOliL Mich.s -geg. 4.~ 
Dvi streikierės liko nuteistos 
20 dienų kalėjiman kiekviena 
ir užsimokėti po $200 pabau
dos už dalyvavimų susirėmime 
su streiklaužiais prie Trenton 
Garment Co. siuvyklos. Jos bu
vo kaltinamos už pikietavlmą 
dirbtuvės ir peržengimų in- 
džionkšino, kuris pikietavima 
draudė. ■

Tik sėdėjimo strei
kų priešininkai gali 

gauti pilietybę

Edvardas atvyko 
pas Mrs. Simp- 

’ u son

PARYŽIUS, geg. 4. — Fran
cijos marinai liko išsodinti iš 
karo laivos Barcelonos uoste, 
Ispanijoj, • apsaugoti Francijos 
konsulatą, anarchistams pakė
lus maištų ir 
luotų kovų su 
džia.

Anarchistai
'draugus iš kalėjimo, kad ir jie 
padėtų ijems. Mūšiai prasidėjo 
'pereitą naktį ir 
perkirto telefono 
su Franci ja.

iBe Barcelonos 
maištai kilo Puigcerda ir Seo 
id’Urgell miestuose, arti Fran- 
cijos sienos.

Katalonijos premieras perei
tą savaitę išvyko į Puigcerda 
ir jam pasisekė laikinai numal-; 
šinti neramumus. Bet vakar 
maištas atsinaujino. Abiejuose 
miestuose anarchistai sumobi
lizavo apie po 200 žmonių ir 
surinko šairtuvus ir kulkosvai
džius kovoti Katalonijos ka- 
’riuomenę.

Nepilnos ir netikros žinios

maištininkai 
susisiekimą

anarchistų

INDIANAPOLIS, Ind., 
4. — Indiana geležinkelio 
tros darbininkai streikuoja ir 
dėl jų streiko turėjo sustoti 
vaigščioję Indianapolis-Ander- 
son-Muncie užmieščio tramva
jai. Streikuoja ir kiti tos lini
jos darbininkai, nes kompani
ja atsisako pripažinti kolekty- 
ves derybas.

geg. 
elek-

Karaliai atpigo: ne 
randa mįlionierės 

žmonos
TIRANA, Albanijoj, 

— Karalius Zoga vis 
suranda sau žmonos,

geg. 4. 
dar ne- 
nors jis 
Pirmiau

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

Galbūt tarpais lietus; maža 
permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 57°.

Saulė teka 5:42, leidžiasi

SPRINGFIELD, III., geg. *4. 
— Valstijos legislaturoj ban
doma pravesti įstatymus, ku
rie reikalautų pilnos medika- 
lės egzaminacijos prieš 
bas.

vedy-

CHICAGO.—Pamišimai 
kauntėj pereitais metais 
dėjo 6 nuoš.

Cook 
padi-

BERLYNAS, ge^. 4, — Nu
sikratę visokios opozicijos už
darant kalėjiman opozicijos 
partijų vadus, Danzigo naciai 
'dabar ketina “legalizuoti” vie
nos partijos diktatūrų Danzi- 
ge. Tą dabar paskelbė nacių 
vadas Danzige Albert Foster. 
Betgi lenkų teisės Danzige bų-. 
siančios išlaikytos.

Foster sako, kad nacių dik-1 
taturos legalizavimas busiąs 
pravestas konstituciniais bu
dais ir todėl tautų sąjunga ne
turėsianti teisės įsikišti.

Naciams pasisekė išėsti 
sų Danzigo komisionierių 
Sean Lester, kuris vertė 
cius laikytis konstitucijos,
ster liko iškeltas iš Danzigo 
ir pakeltas į tautų sąjungos 
pasekretorius.

Po to naciai tuVjaus pradė
jo ieškoti būdų sudaryti du 
trečdalius balsų Danzigo atsto
vų bute.

Tuo tikslu už keturių die
nų po pasitraukimo komisio- 
nieriaus Lester jie areštavo 
79 socialdemokratus, jų tarp'J 
kelis atstovus, už laikymų gin
klų, kuriuos patys naciai pa
slėpė jų namuose. Nepaisyta 
ir parlamentarės atstovų nelie- 
čiarUybės. Kaikurie socialde
mokratų po to pabėgo į užsie
nį. Suimtųjų žmonos ir vaikai 
iliko sumušti. Po to socialde
mokratų partija liko uždary
ta ir dar 200 socialdemokratų 
suimta. Areštai tęsiasi dar ir 
dabar.

Negalint suimtiems atsto
vams pribirti į atstovų buto 
posėdžius, jie liko pašalinti iš 
atstovų buto ir jų vieton liko 
'paskirti naciai. Bet ir tuo bu
riu Maciams nepasisekė sudary
ti du trečdalius balsų atstovų 
bute. Jie tų pageidaujamą 
skaičių balsų įstengė sudaryti 
tik dabar, kački iš opozicijos 
pasitraukė nacionalistai ir nu
ėjo pas nacius. '

Tuo budu teroro priemenė
mis naciams pasisekė įvesti 
savo diktatūrų ir “laisvame” 
Danzigo mieste.

KANKAKEE, III., geg. 4.— 
Circuit teisėjas Hunter sutei
kė pilietybę šešiems aplikan- 
tams, nes jie • pasmerkė sėdė
jimo streikus. Pasak teisėjo, 
jei jie butų išreiškę pritarimų 
tiems streikams, pilietybės ne
būtų gavę. Girdi, tie streikai 
yra viena formų anarchijos ir 
yra baudžiami įstatymais. To
dėl pritariantys tokiems strei
kams negali būti gerais pilie
čiais.

Įsteigs čigonų prad
žios mokyklą

KAUNAS. — Kauno apskr. 
savivaldybė projektuoja Pažai
slio vai. įsteigti pirmųjų čigo
nų pradžios mokyklų, 
lio vals. ešų apie 30 
linio amžiaus čigonų

Pažais- 
mokyk- 

vaikų.

IŠPE-PERINIMO STOTIS
RINS 15,000 VIŠČIUKŲ

valdžios na-

ir Barcelonos 
anarchistus,

iš Barcelonos sako, kad anar
chistai laiko tikroj nelaisvėj 
Katalonijos valdžių parlamento 
rūmuose.

Sakoma, kad Katalonijos ka
riuomenė liko atšaukta iš Ara- 
gon fronto (arti Saragoza) 
gelbėti apgultus 
rius.

Civilė gvardija 
policija kovoja
bet neįstengia atlaikyti spau
dimo ir pamaži traukiasi lin
kui pakraščių didžiausio .Ispa
nijos miesto. (Barcelona 1931 
m. turėjo 1,148,000 gyvento
jų).

Anarchistai taipjau užėmė 
telefonų triobėsį ir pavertė, j į 

'į tvirtovę.
Katalonijos valdžia nesenai 

bandė pašalinti iš valdiškų viep
tų anarchistus, kurie visų lai
ką trukdė valdžios veikimą. 
Autonominė Katalonijos gi val
džia per visą Ispanijos civilį 
karą visą laikų buvo ištikima 
Madrido valdžiai.

, MONTS, Francijoj, geg. 4. 
•— Anglijos ex-karalius 4 Ed
vardas šiandie atvyko į seną 
dvarą Chateau de Cande, kur 
'gyvena Mrs. Wallis Simpson, 
dėl kurios jis atsižadėjo sosto 
didžiausios pasaulyje imperi
jos. Jis atvyko iš Austrijos 
traukiniu iki Vernueil, o iš ten 
vyko automobiliu, norėdamas 
pasislėpti nuo smalsuolių akių.

Ex-karaiius išvykdamas iš 
Austrijos buvo ;
linksmas. Susitikęs Simpsonie- 
nę jiedu meiliai apsikabino ir 
įėjo į dvaro rumus. Jiedu ne- 
Isimatė nuo to laiko, kai ji bu
vo priverkta apleisti Angliją 
ir apsigyventi 
prieš karaliaus 
kačijų.

Dabar betgi 
perskiras ir jis galėjo pas ją 
atvykti. Taipgi dabar jie ga
lės ir apsivesti, nes visos klin
tys jų vedyboms yra pašalin
tos.

PANEVĖŽYS. -- Panevėžio 
viščiukų perinimo stotis, kuri 
ūkininkam^ pardavinėja Leg
hornų ir Rodislandų veislės 
viščiukus, išperintus iš kiauši
nių, įgytų, kontroliuojamuose 
veislinių vištų ūkiuose, jau ne
mažų viščiukų skaičių išperino 
ir dar perinimų tęs iki birže
lio mėnesio, šiuo metu viščiu
kų perinimo stotis jau turi už
sakymų išperinti 15,000 viščiu
kų.

■ 1 • ' k .

Lietuvos Naujienos
—' ii'n<i u 1,111

tis šiomis žemėmis, galimumo 
jas eksploatuoti”.

' šis susitarimas iki šiol ne
buvo nė vienos pusės atšauk
tas, todėl ir laikomas galiojan
tis ir dabar. Neduodami gy
ventojams, kurių žemes per
kerta administracinė linija, 
leidimų eiti dirbti laukų dar
bus, lenkai laužo tą susitari
mą.

Lenkai laužo sutarti
VILNIUS. — “Vilniaus žo

dis” pastebi, kad prasidėjus 
pavasariui, Linkmenų mieste
lio gyventojai, kurių didesnė 
žemės dalis yra neprikl. Lie
tuvos pusėje, prašė Švenčionių 
Storastų leidimo pereiti admi
nistracinę liniją laukų dar-

nepaprastai bams dirbti. Laikraštis paste-

Francijoje dar
Edvardo abdi-

ji gavo pilnas

Illinois gaus pinigų 
iš federalinės 

valdžios
WASHINGTON, geg. 4. — 

Federalinė socialio saugumo 
taryba patvirtino Illinois se
natvės pensijų įstatymus ir 
mokės savo dalį pensijų Illi
nois seneliams. Pensijų mokė
jimas buvo sulaikytas iki bu
vo gautas pataisytas gaunan
čių pensijas senelių sųrašas.

MEXICO CITY, geg. 4. — 
17,000,000 Meksikos valstiečių 
gavo žemes iš valdžios ir įsi
kūrė kolektyvius ukius.

bi, kad dauguma tokių prašy
tojų gauna iš storastijos nei
giamus atsakymus. Pavyzdžiui, 
iki šiol jau atsakyti leidimai 
šiems asmenims: Antanui 
Aleknai, Jonui Aleknai, Vincui 
Mizeikiui, Jurgiui Kardeliui, 
Vincui Kardeliui, Agotai Vei- 
ku’tytei, Kaziui Valiui, Kaziui peiesos parapijos klebonas

'kun. Jonas Tutinas. Kun. Tu
minas balandžio 12 d. pro Va
rėną jau išvažiavo už admim- 

■ stracinės linijos.

Ištrėmė kun. Joną 
Tutiną

VILNIUS. — “Vilniaus Ry
mojus” praneša, kad Naugardė- 

’>lio vaivados įsakymu4 iš Len
kijos valstybės sienų ištrem-

Lukaševičiui, Anuprui Dudė
nui, Ona.i Kardelytei, Vincui 
Tijūnėliui ir Kaziui Tijūnėliui. 
Kodėl tiems asmenims 
neduodami — jokių 
nenurodoma.

Vadinasi, šie žmonės 
duodami badui į nagus, 
juk jų beveik visos žemės 
ministracijos linijos kitoje 
išėję ir negalėdami jų išdirbti 
— neturės iš ko pragyventi. 
Jeigu tik vienam kitam asme- 

‘niui neduotų leidimų, galima 
butų pagalvoti, kad lenkai tu
ri kokį įtarimų $rieš jį, bet, 
kai neduodama leidimų beveik 
visam miesteliui, tai 
bas galima butų 
žmonių terorizacija..

Šiuo žygiu, lenkai 
tartį, sudarytų su Lietuva 1928 
m. lapkričio 7 d., Karaliaučiu
je, pavadintų: “Laikinas susi
tarimas tarp Lietuvos ir Len
kijos dėl lengvatų gyvento
jams, kurių ukius perskiria ad
ministracinė linija”, šio susi
tarimo 
sakoma, kad 
čios šalys suteiks žemių savi
ninkams, kurių žemes perker-

leidimai 
motyvų

yra ati- 
nes 
ad- 
pu-

toks dar- 
pavadinti

laužo su-

pirmame straipsnyje
“abi susitarian-

HELSINKAI, Suomijoj, geg.
4. — Estija įsakė suestinti vi
sus Estijos miestų, dagi trio- 
bėsių ir įstaigų vardus. Taip 
buvo suestintos visų estų pa- 'ta administracinė linija, ir ki- 
vardės, kurios tik turėjo sve- tiems 
timų kilmę

asmenims, turintiems
teisės iš teisėto titulo naudo-

GAIŠTA STIRNOS

KURTUVĖNAI. — Kurtuvė
nų girininkijos ribose, valsty
bės ir privatiniuose miškuose, 
balandžio mėn. 1—10 d. d. ei
guliai rado nugaišusias net ? 
stirna^. Padarius skrodimą at
rasta paplūdę kraujais plau
čiai — šiaip nieko kito nepa
stebėta. Nugaišusios stirnos 
labai liesos. Spėjama, kad jos 
serga kokia nors plaučių liga, 
kuri, matyti, jų tarpe išsipla
tinusi.'

PER

GALJJ PASIŲST

PINIGUS

IR KITUR.

Ratus prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

' ............................. . ............... . i
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store

ADVOKATAI

Onuks

MARIJAMPOtž Pasku

PONTIAC
8939my

Milda Auto Sales

HOME LOAN

RYTO IKI 8 V

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
KITATAUČIAI

Tcl. LAI-aYETTE 0727

0597

Telefopąs Yards 09:3 KRAUTUVES

98ę
98<

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

^koplyčios visose 
iChicagos dąlyse

SIENŲ 
JAS, 
mainui 
valyti

$1.85
97C 
95<S 

$1.39

3354 W. 26th Street 
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė

NARIAI 
Chicagos,

Cicero i
Lietuvių | 

Laidotu via 
Direktorių 
Asociacijos

PIRMYN
SHARPS and FLATS

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DĖGTIN&

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

SIENŲ POPIERA NUTRI 
MUOJAMA UŽ DYKĄ 

MES PRISTATOM

iki
sekm. pągfJ

jD avė. 
TTE 8016

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

S. P. MAŽEIKA
\3319 Lituąnjca Avenue Phone Yąrds 1138

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOLUTH ASHLAND AVENUE 

Res. o515 So. Rovkwell LL 
Telephone: Republic 9723

Mrs. Anelia K, Jąrusz 
Physical įTherapy 

and ,Midwife
6630 So. >Western 
Aye., 2nd floor 

HenilocK 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o d u massage 
eleętric t r e a t - 
meųt ir magne
te blankets ir Ct. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

apskrities vietose ūkininkai 
jau ruošiasi netrukus pradėti 
sodiųti bulves*, kurioms tuo 
tarpu ruošia bei tręšia žemę.

I. J. ZOLP
4646 AVesi 46th Street Phones Boulevard 5203

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

2400 Wesl AĮadison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonu Brunsyvick

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

,10 N. BRQADWAY, Melroae Park 
Valandos nuo 10 iki 12 diepą ir 1 

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

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

Šimtai dailių raštų. Rolei

Klausykite musų Lietu,vškų rądio programij Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: — Hyde Park 3395

GĄLIM A G A UTĮ VISOSE 
TAVERNOSE

CENtraI 1&46 
MarųueTe Park Ofisas:

6322 SOUTH WESTERN AVI} 
Telefonas RROspect 1012 

Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
(7—8 vąk. šeštad’ęniai,s nuo 3 Iki 6 

vai, vakar e i r pagal sutartį.

10758 S. Miclugan Avė 
ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Laidotuvių Direktorius 
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

4704 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Virginią 0883

JLIULEVIČIUS
4348 So. California Ayenųe , Phone Lafayetle 3572

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. Ląfayette 8016

kis. Kam trūksta pašaro, tai! 
turi ir ginti lauk. i

Lietuvis ūkininkas. P. šiška! 
nusilaužė ranką,. kurią pagąyo| 
traktoriaus diržas malkas piwl 
nant 
mėnesių negalėj dirbti.

pavasario paukščiai visi par
lėkė ir čįulba->gięda. Džiaugiasi 
jie pavasariu. —Ūkininkas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SĄVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

. d63i SQUT<B ASHLĄND avė. 
.O.fipo Vandos: .

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

A. MASALSKIS 
3307 Lituaniča Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 Sout.lj 401h Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 1645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: b{up 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

.v ik. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: įlotilevard 7820 

Namų Tel.: -Prospect 1930

Paimta nauja miesto sv^taipė. 
Rengia Draugijų Komitetas. 
Pelnąs skiriantis Lįetųyęs ^li
tiniams kaliniams. Įžanga 35 
centai ir 10 ęęųtų. Rungiama 
piknikas L. U. Z. Draugijos 
gegužės 30 .d 
atremontuoti 
nupirkę' praėjusį rudenį.

Gyvulius mažai kas lauku©
se gano, nes žolė mažai pažė- :t0Se, ypač

S. M. SKŲDAS
718 Węst Į8th Street Phone Monroe 3377

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

LĄIDOTUVIŲ DI£EOOW*S

AMBUUANCe
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
460.5*07 So. Hormitąge Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Clemenl J. Sviltnv
ADVOKATAS

33 NO. La SA.uLE STREET 
o-tos lubos

Tel. Office Wentworth 6330
, Rjez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterij ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. HaJstej St,

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus sered imis ir subatomty.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JĘ CHIRURGAS 

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

Seredomįs ir nedėk pagal ^utartj 
Rez,663,1 So. -Cfdifornųi Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. C. J. Svenciskas
DANTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v, 
vai. vakaro. Tręč ir ;

susitarimą.
4300

Telefąpas

EZERSK'ĮS IR SUNŪS '
10734 S. įVfięliigąn Avė. TęL PuUrnan 5703’

■ ~ TaCHAMTCZ IR SŪNŪS......~
23/14 We8l 23r(d Pįace phone sCanal 2515
ĮKYRIUS: 42-44 Kast A08th Str^ąt._______ Tel. .Pullman 1270

“RASKEY HUEY”
BIJŪNĖLIS HĮ-LITES

At exactly 7:30 P. M., next Sat- 
urday, Bijųnėlis. ,wfll ;unravel one 
of the lesser mysteries of the times.

The scene is ą įjoll store in the 
evening. The period, the late eight- 
eenth century. After the storekeeper 
leaves the shop, you hear tvvelve 
chįpies, proclaiming thę midnight 
hęur. You sęe ąll of the dolls act- 
ually come to life and perform 
marvelous feats of singing and 
dancing.

In ęase you don’t know what Pm 
leading up to, I guess 1*11 have to 
tell you. Next Saturday, that’s May 
8, Bijūnėlis is presenting a light 
entertaining operetta entitled “Lėlių

Gera maleva, tinkanti užm^uevotą, mažiau išsipųstiaa ir utaųpo pi 
uigų. Tokios yra popųliąrės Helnnan malevos. Ir kainus 

nebrangios, o stąlęas vjsadą pilnas.
Moore’s ęialęva, 30 spalvų, gal- .............
SpecUlc ipaleyę, .16 spalvų, gąl. .... .....................

r-'emę;y^r,^‘g^L-’ .................... — .
Grynas baitas enajnęl, gal, ................ ................

ų brangiau
Sieloms popiera, roleris ............... ..................... .

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Hajsted Street. Tel, Canal 5063

Asked to do so by the Silent 
Partner, I haye decided to try my 
hand ąt turning out a column and 
hope that you will excuse any 
blunders on my part because of my 
inexperience.

Another success. for Pirmyn! I 
shoųld say a greąt sųccess. Just 
mention anything about our Opera 
to anyone who was in the audiepce 
and then settle bąck and listen to 
them rave about how good the 
chorus was; not only did we get a 
swell write-up in the Naujienos, būt 
also in twho English papers. The 
Daily News and Trįbųne both 
commented on what a good perfar- 
mance we gavę. Congrątulątiops 
to all the principais and 
director Mr. Stephens. 
Stephens, Onuks Skever, 
Bender, Frank JakaviČius, and John 
Rukstalą all gavę their very hest 
If I remember correctly, there is a 
certain columnist vvriting semi- 
officially for a chorus thatfinished 
behind “Pirmyn” in the Vilnis Chorus 
Contest. That vvriter time and 
again made rather derogatory and 
unnecessąrily discrediting remarks 
about “Pirmyn”, attempting to prove 
thereby that the columnist’s chorus 
is the “tops” in putting on perfor< 
mances among Chicago’s Lithuanians. 
We are not above 
and

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Cąnąl 3110
Ręzidęncijps telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Atšilus orui, fermeriai pra
dėjo laukus dirbti. Pavasaris 
gana' šlapias. Su avižų sėja s.u- 
sivęlayo. Kitais metais avižos 
būdavo pasėtos balandžio pra
džioje. Kai jkurj.e lietuviai ukir tiųes tris savaites buyęs gražus 
ninkai įgijo naujus trakto- oras pakankamai ' išdžiovino^ 
rius įr lengviau darbus nudir
ba, negu tie, kurie vartoja vien 
arklius. Su traktęriu darbas ei
na sparčiau: ką su 3 arkiai^ 
galima užarti per savaitę, tai 
traktorių pasidalo tas pat dar
bas per vieną dieną.

šios apylinkės lietuviai ūki
ninkai repgia koncertą ir balių

A, A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL- 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 <ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. J^edėlįomis npo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Krautuvė”; .
been drjlled again and again in 
their parts, and frorn. the looks pf 
things, it promises. to ibe a gleat 
succesp. Ali the songs hąyę^been 
translated and taught by our pop- 
ular young teacher Ona Skever,

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tom Taylor
2 Metų 
seniūno

Ofiso Tei. Virginią 0036
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE 
Ofiso valandos:

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

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

enough to permit me

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginią 1116 

Valandom: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office & Residence 2,519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

AKIŲ GYDYTOJAS
K Tel. Yards 1829

Eritaiko Akinius 
F Kreivas Akis 

ištaiso
Afisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo >10 iki 4, nuo 6 iki I 
Nedėliomis pagal sutartį.

ONE COAT ENAMELIH dar
bui viilųj. TiU'tan; ilųng pa- 
(ieiiKiąH; Hxai lalk>>H. IMžluva 
per n^kt| Hkali|(-iai žybAila- 
mas. $2.75 vertes 1 95

R'LTVS 8HELLAC. lOOOį, 
TYRAS E<į
Galionas ....................

85c 
Ieva 
malevoa 
abu u-l

vert?« 50c—Skrynų Ma- 
kvorta Juodos skrylių 
Ir !t colių Sepet/H ir ----- 5Q0
POPĮKKOS VALYTO- 

taipgl vartojamas kalėl
iau nų už^lanKoms 

3
Miegamiejm įo gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Ali of the actors hąye gegužės 22 d. Founįfidn, MĮch. laukus ir ląido (Ujcininjcąins ge
rokai padirbėti pavasarių lau- 
Jcų Ubuose — daugelis ūki
ninkų jau spėjo šį pąyąsarį 
įdirbti dirvas ir jas paruošti 
vasaroj aute sėjai, šiomis dieno- 

Taipgi pradėjo mis sausesnėse bei aukštesnė-
svetainę, kurią se Marijampolės apskrities

K 
vietose jau prasidėjo vasaro
jaus sėja — kai kuriose vie- 

arčiau Ųzukijos, 
apie Krosną, šeštokus, Suv. 
Kalvariją ir kitur jau matyti 
nemaža ūkininkų, sėjančių žir
nius, vikius, avižas. Minėtose

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
(Tiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki S:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- Ofisaš ir Rezidencija h 

3335 So. Halsted St.
' cmcAGo, n.l.

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

Phone Boulevard 7042

J)R. C. Z. VEŽEI,’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
artįi 47th Street 

Valandos nuo 9 iKt 8 vakaro 
Seredoi pagal sutarti

Tumosa.
After the program, everone can 

eat, drink, dance and be merry. All 
this for the small sum of 85c 
(or 25c in advance.) Tickąts cąn 

and he obtained either from the chorus 
will members 

door.
So don’t . forget May 8th, 

Armjtage Hali, 3800 W. Armitage 
Avenue, at 7:80 P- M.
Will sęe you there. I. C. M.

fa ir ęriticism 
we gladly accept in. Būt undeę 
circumstances, may I say to 
above-mentioned columnist, in, 

own ųuiet way, one little word ? 
— — — Phooey! — —- — —

‘Pirmyn” score thus far: “Caval- 
leria RuTicana” and “Elixir of 
Love”.

Knowing the custom of Pirmyn, 
lašt Friday the chorus members 
came down to rehearsal in full 
force, grinning from ear to eąr, 
because of the celebration they knew 
was in store for them. What with 
a half-barrel of beer and about 5 
įpilęs of spaghetti made by Mr. 
Stephens himself (hy tried to blame 
on to Būni) a merry time was 
had by all. There also vvas a bit 
of mystery added to our little 
private blow-out. Messages marked 
“personai” vvere passed around to 
all by someone who has something 
up this sleeve. Watevęr it is,įlgt*ą 
hope it is something good. Thitrtigii 
a clever stunt, much curiousity*waS

4 VALANDŲ
VARNIAIS .......

PLAT HIENOMS
MALBYA .........

VARNlšIO VALYTOJAS—Ge
rtu, vuriiiMiuI ar malevai nu
valyti. Specialiu! už CIO A 
Kaliom* ........—. ........ . **** T*

ŠEPEČIAI, 4 cųlių, grynai Jup- 
<iij ięrių malęvotl 
SepeUai. Kiekvienas ,

MUTUAL LIIJUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Vipi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

GYDYTOJAI IK DE.NTĮSTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

4J558 So. Westęrn Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

ąroused among The members. ' We 
are just abount due for another 
socfol so those notes may be the 
announcement of what is jn 
for us.

Jfpųr ipembers cąme into 
qu£ midst lašt Friday. As we 
hav'en’t as yet found cųit their abd the d$n<;es taught by Venuš 
nanles, we can’t veiy well announce 
them through this column. Būt if 
you, the chorus, likę these columns 
we' 
continue writing, I intand to write 
a short biography of each 
every one! of you. These 
appęar our at a time at the end of 
every column when and if you 
permit me to get started.

We doubt whether Louise Lapins- 
Įcap wiŲ eyer smoke cigars again 
while dancing with Mary. She seems 
to take a savage delight in stamping 
them undąr foot, as noticed Friday.

Whąt’s the mąter with all you 
fellovvs ? I hear “‘Naujosios Ga- 

our dynės” hąs lopg ągo statf&d or- 
Mrs.' K»hizing ,their bąli team. All that 

Victor *8 heąrd about it at Pirmyn is just 
idlc talk - how about some action ?

Don’t forget rehearsal eyery Fri- 
,day ąt Neffas, 2435 So. Leavitt. 
Tt’s no reason to slow down just 
because the Opera is over; we štili 
haye plenty of work to do. JPerhaps 
if we ąll attend rehearsals regulariy, 
Stephens will unravel some more 
spaghetti.

K. P. t U G I S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—>127 N. Dearborn St.; 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—41323 So. Ęalsted St.

\ alandos vakarais n jo 6 iki 8:30 
Tel. Luulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartj.

1 ■ 1    • 1 m    - .    ,

Reikalaukite DEGTINES

nĮi»*wijij»ii>...ui,................. . ........................

SUSTOK ir k 
VK&KINVK į 
JBETI PINIGAI I ŠIA ■
* SPULKA* pereitais metais i
UŽDIRBO ... ........ I

- ' -u •• •/ U’. 
šf SPULKA YRA NARYS FEDERAL

BANK.
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vfllapdos pu? 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Te|. Boulevard 1401

Ofiso T«sl. Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 We$t 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts, 
Qfipo valandos nuo 1-3 npo 6:80-8:30 

Nedėlioipis pągal sutartj
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, 
«> GENERAL MOTORS AGENTŪRA

' , BRID.GEPORTE •
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

, DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKES

F. BULATO I B- K. SABONIS, Bendradarbiai.

7" " ------------ --- -------- *-- ---------  ;i"UT."į.. L------------
j- ■u *.*10—.ut.Vmd.ili---- —j |>|> Vi. < į<tii'.iidij H i.—>
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Trečiadienis, geg. 5, 1937

Indiana Valstijos Lietuviai
NAUJIENOS, Chicago, m.

voje. Gary lietuvių parapijoj 
ilgiausia, 14 metų, klebonavo 
kun. Juozas S. Martis, kuris 
yra klebonavęs ir Indiana Har
bor lietuvių parapijoj. Indiana 
Harbor lietuvių parapijoj il
giausi laikų klebonavo kun. 
Kazimieras Bičkauskas, kuris ir 
dab*a*r ten klebonauja šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj 
Gary dabar klebonauja kun. 
Simonas J. Draugelis.

Šios valstijos lietuviai pramo
nininkai, kaip ir kitur, daugiau- 

visų pirmųjų gyventojų vardų' s^a turi aludes ir valgomųjų 
ir pavardžių šioje valstijoje. \ Padūktų krautuves. , Lietuviai 
Jau jųjų nebėra gyvųjų tarpe. 
Rodos, praėjo dar tik trumpas 
istorinis laikotarpis, tačiau šios 
valstijos pirmieji amerikiečiai 
lietuviai jau išmirė. Musų m*rę 
pionierai greit pranyksta už
maršos vilnyse.

Dabartiniu laiku šios valsti
jos lietuviai gyvena sekančiuose 
Indiana miestuose: Indiana 
Harbor —• Easit Chicago, Gary, 
Hammond, Clinton, Terra Hau- 
te, Michigan City, La Porte, 
South Bend, Fort W‘ayne ir In- 
dianapoils.

Indiana Harbor - East Chica
go ir Gary miestai dabar turi 
didžiausias šios valstijos lietu
vių kolonijas, šiuose dviejuose 
miestuose yra' daugelis lietuvių 
įvairių draugijų, kuopų bei or-

Juraitis, Stasiukelis, Dargis, 
Gedvilas, Sakalauskas, Žukaus
kas, Toleikis, Justinas VaiLkus, 
Bardauskas ir Vašeikis. Kiti 
minėti pionieriai, kurie dar gy-. 
vena, jau yra žilagalviai.

Į kitus šios valstijos miestus, 
kaip minėjau, lietuviai atvažia
vo daug anksčiau. Jau dabar 
negalima surasti musų išeivijos'

Indiana valstijos miestuose ir 
ūkiuose gyvena apie 8,000 lie
tuvių. Nėra tikrų žinių, kuriais 
metais pirmieji lietuviai atvy
ko j šią valstiją. Apie 50 metų 
atgal jau lietuviai dirbo anglių 
kasyklose arti Terre Haute ir 
Clinton miestelių, valstijos piet
vakarių krašte.

Rodos, kad pirmiausia lietu
viai apsigyveno šios valstijos 
pietvakarų miesteliuose, Terra 
Haute ir Clinton, kur tuomet 
gerai dirbo anglių kasyklos. 
Paskui, apie 1900 m., kada šiau
rinėj valstijos daly buvo įstei
gta daugiau plieno dirbtuvių ir 
pradėjo urnai augti miestai^ tai 
tuomet lietuviai iš artimos Chi- 
cagos atvažiavo į šios valstijos 
šiaurės vakarų galą prie Michi
gan ežero. Vėliau jie atvyko ir 
iš tolimesnių vietų, būtent: 
Pennsylvania, West Virginia ir 
Oklahoma valstybių, kur jie 
dirbo anglių kasyklose. Taipgi, 
vėliau jie atkeliavo čia ir iš tė
vynės Lietuvos.

Į Indiana Harbor pirmieji lie
tuviai atvyko prieš 1903 m. In
diana Harbor miestely 1905 m. 
jau buvo sutvertos lietuvių 
draugijos ir Lietuvių pasilinks
minimo klubas. Į Gary lietuviai iganizacijų ir 5 lietuvių politiški 

klubai. Indiana Harbor - East 
Chicago gyvena apie 3000 lietu
vių, o Gary gyvena apie 2,500 1 
lietuvių. Kituose aukščiau mi
nėtuose šios valstijos miestuose 
lietuvių maži būriai, nors ir tu
ri kai kur savo įsteigtas drau

gijas, jau baigia, ypač jauni
mas, išnykti nutautėjimo ban
gose. Apgailėtina, kad musų ge
radarė patriotinga spauda ma
žai bepasiekia šios valstijos ne
skaitlingas lietuvių grupes. Čia 
irgi reikia visuomenės veikėjų 
broliško darbo.

šioje valstijoje yra gerokas

kienė, Nesteckienė, M. Zolpie- 
nė. Be to, prirengti peticiją , 
ir surengti draugijų parašus, ’ 
kad jos irgi pasipriešintų tam 
vardui pakeisti. Ir išleista Ce-! 
dar Chest laimėjimų knygutės. 
Vienas laimėjimas 2c.

Reporteris.

Redakcijos atsakymas Joniš- 
kiečiui. Tamstos koresponden
cijos sunaudoti negalime. Klai
da, apie kurią rašote, atitai
syta Naujienų 104 Nr.

TARP MUSŲ ’ 
BIZNIERIŲ

Povilas Putrimas

CICERO. — Povilas Putri
mas, gyv. 1436 S. 49 et., yra 
valgomų daiktų krautuves sa-

Lietuvių Knygos 
Miesto Knygyne

* * *

slo, veikalų, istorijos, jeligijos 
ir kitokiais klausftnais, taip 
pat ir dailiosios literatūros ku
rinių. šiam skyriuje ir miesto 
didžiajam knygyne yra ir An- 
___ ___ » vėliausia noveliųDaugeliui gal dar nežinoma, Tūlio 

kad viešas Čikagos knygynas j knyga “Aš bučiavau tavo žmo- 
tuvi /loiin* 11 11 • •• i • » • i • i .• «■ •turi daug lietuvių kalba para-'™”, ^urį 

1 murmi ^DT-TT? DDL • •šytų knygų. THE BRIGHTON premiją.
PARK BRANCH LIBRARY, Prašome

Lietuvoje laimėjo

lietuvius lankyti
4S?V° musl3 knygyną ir naudotis lie

tuvių rašytojų knygomis.

i profesionalai yra 3 advokatai, 1 
inžinierius, 1 gydytojas, 1 den- 
tistas ir 1 vaistininkas. Vie
nam lietuviui gydytojui, jei1 at
vyktų, butų patogi vieta Gary 
mieste.

Tie lietuviai, kurie tikrai my
li savo tėvų ka'bą, tautų ir sa
vo brolius lietuvius, aiškiai ma
to, kaip greit keičiasi musų iš
eivijos istorija Amerikoje.

—Adv. N. Valasina.

Lietuvių Moterų Pi
liečių Lygos 

darbuotė
Kovoja prieš pasikėsinimų Li 
tuanica gatvės vardui pakeisti

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Sekmadienį, gegužės 9 dieną, i širdie, 

Kazlausko svetainėje, 284 E. 14’ kimo. 
St. kaip 1:30 popiet įvyksta 
Chicago Heights Lietuvių Kul
tūros Draugijos 1 susirinkimas.

ivininkas. Jis pasekmingas ver-
■ ' telga ir linksmaus budo žmo

gus. Visiems patarnauja nuo
•s, todėl, tu'ri ir pasise-

(Sp)

lentynose kelis šimtus tomų 
lietuvių kalba knygų.

Jų tarpe galima rasti mok-

KELIAUKITE TIESIAI j KLAIPĖDĄ
t Jis yra pp.
zris. Priklauso

Vaštąkų švoge-
prie vietines

Nariai malonėkite atsilankyti ^augijos, su aukomis priside- 
rin nvin X7ioii

čia pažymėtu laiku.
—J. Albauskas

da prie visų.
N. Račėjas.

TELEFONUOKITE
SAVO MOTINAI

MOTINŲ DIENOJ

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

Gegužės 29 d
laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

atvyko 1907 m., kada Gary dar 
turėjo įtik vardą. Musų pionie
riai atkeliavo į Gary, kada buvo 
statomos čia pirmos plieno dir
btuvės paežery ir statomi pir
mieji maži mediniai trobesiai 
be pamatų ant smėlio, ir kada 
nebuvo dar nei vienos busimo Į 
miesto gatvės. Jie čia atvykę 
nerado rezervuotos vietos. Jie 
čia surado tik smėlio, pelkių, 
balų ir šimtmetinių ąžuolų 
kvartalus. Jie nakvynei galėda
vo surasti poilsio buveines tik 
po palapinėmis ant smėlio kopų. 
Jauname Gary miestely 1910 m. 
lietuviai * 'sUtVėrė** ŠV. •Ėfykbfo* 
draugiją, kuri buvo pirma lie
tuvių draugija Gary busimam 
100,0000 gyventojų mieste.

Vieni iš pirmųjų Indiana Har 
bor lietuvių buvo šie: Jasiulis, 
Barzdys, Bartkus, Radžius, Ju- 
dis, Strumskis ir kiti. ,

Į Gary pirmiausia atvyko šie 
lietuviai: Antanas Baukus, Po
vilas Bankus, Vincas Kazakevi
čius, Petras Kudulis, Antanas 
Skrobulis, Adomas Nugnis, Ze
nonas Bardauskas, Edvardas 
Žukauskas, Jonas Gedvilas, Ka
zimieras Plesauskas, Vincas Vi- 
limaitis, Jonas Juraitis, Juozas 
Zaramskas, Pranas Jonaitis, A- 
leksandra Lipskis, Feliksas Bi
liūnas, Ignaitius Adomaitis, Vin
cas Elias, Jonas Dovainis, Pet
ras Supranavičius, Simonas Bra
zauskas, Mykolas Pažėra, Alek
sandra Rūkas, Benediktas Stan-, 
kus, Dargis, Jucius, Stasiukėlis, j 
žvingilas, Deksnis, Daškus, Ož
kinis, Sakalauskas, Navickas; 
Mališauskas, Toleikis, Tamaliu- 
nas, Margis, Misiūnas, Vainoris, 
Vašeikis, Jonas Vaitkus, Justi
nas Vaitkus ir kiti.

šie suminėti Gary pionieriai 
jau ilsisi kapuose: Ant. Bau
kus, Kudulis, Skrobulis, Nugnis,

Lietuvių 
viename 
nutaru- 
Motinų 

, moti-

BRIDGEPORT. — 
Moterų Piliečių Lyga 
savo susirinkime yra 
si surengti vakarėlį 
Dienoje, gągtfžio 9 d 
noms pagerbti. Vakarėlis įvyks 
Sandaros svet., 814 W. 33-čia 
gat. Ir, beto, visos narės esa
te kviečiamos atsilankyti ket
virtadieni, 7 vai. vak.

Iš kitų nutarimų paminėtini 
šie: nutarta dalyvauti Lith- 
uania.n Club susirinkime, gegu
žės 11 d., Lietuvių Auditorijo- 
j e. Lygai atstovauti— išrinkta

JEIGU JŪSŲ motina yra kitam mies
te, kur jus negalite ją atlankyti Moti
nų Dienoj, kodėl nepatelefonuoti jai-— 
ir suteikti malonumų išgirsti jūsų bal
sų? Sumažintos kainos, kurios veikia 
kiekvienų Sekmadienį, padaro telefo- 
navimų į užmiestį nebrangų. Long 
Distance operuotąją noriai

■ ■ ■■ . ...................... \,

suteiks jums pilnus infot- (į( (

Ši ekskursija bus viena iš didžiausiu, nes yra 
užgirta per Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungų

Tuojaus užsisakykite kambarius ant laivo 
per Naujienas pakol dar ne visi parduoti.

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

SUSTABDYK 
GĖRIMO PAPROTĮ 

Duok jam beskonį Cravex 
paslapčia.

Įdek truputuką Cravex miltelių 
paprastai į kavą, arbatą, degtinę 
ar sriubą. Jis to nesupras. Cravex 
neturi skonio nė kvapo, o besai
kis jo alkoholio, vyno, degtinės ar 
gin geidimas palengva dings. Cra- 
vex yra saugus ir nepavojingas. 
Daug jau šeimų padarė vėl lai
mingais, kodėl jūsų ne? Prisiun- 
čiame tiesiai, paprastam įvynioji
me už $2.50, su pašto išlaidomis.

CRAVEX CO., Dept. NS-5 
Box 942, Burbank, California

skaičius lietuvių ūkininkų, kai pirm; ,M. Zolpiene,' ’dr" S&ultz 
kurie užtektinai turtingai gy- ir dr. jankau8kien'§; dalyvau- 
vena. Jųjų šeimynos, kaip rusų ti Lietuvos sportininkų susi- 
laikais Lietuvos kaimiečių, yra'rinkimei Margučio svet. gegu- 
tikrai lietuviškos. Jų kūdikiai žgs 4 d_ Lygų atstovauja M. 
gražiai vartoja lietuvių kalbą. ,Zolpien6; Maziliauskienč, Nes- 

Indiana valstijoje, kaip žino- teckienė ir Andrtflienė ir - iš- 
ma, yra tik dvi lietuvių para- nešti protesto rezoliuciją prieš 
pijos, būtent: Indiana Harbor pasikėsinimą Lituanica gatvės 
ir Gary. Indiana Harbor lietu-, vardui panaikinti.
viai pastatė savo bažnyčią 1913;
m., o Gary lietuviai pastatė sa
vo bažnyčią 1917 m. Pirmas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės į
macijas.

NAUJIENAS
• ’*■ ' t. ■ ** T 4. .

1739 South Halsted St.
Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare

ILLINOIS BELL TELEPHONE
•'v COMPANY

Rinko draugijų parašus
Rezoliucija pasiųsta aldema- 

Gary lietuvių parapijos klebo- nui Hugh B. Connelly, Streets 
nas buvo kun. Kazimieras Am- and Alley Committee ir Ma- 
brozaitis, kuris, sulaukęs žilos yorui Kelly. Komisija išrinkta 
senatvės, dabar gyvena Lietu- iš sekančių asmenų: Maziliaus-

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiniai 
Neduoda Šios Garantuos

PRANEŠIMAS: Dalyviams
OLD GOLD $200,000.00 Konleslo

h. SAUGOKITĖS
KONTESTO “TIPSTERIU”!.1

Valstijoj Akių

VVINNER OPTICAL CO.

LENGVOS 
KREDITO 
IŠLYGOS

šis skelbimas yra spausdinamas, kad būti tei
singais link visų, kurie dalyvauja OLD GOLD 
KONTESTE.

IŠVALYKITE!
IK PADARYKIT TAI LENGVAI

“Apdrandos Certifikatas”, garantuojąs kitus stiklus, jeigu pirmieji sulūžta metų laiku, 
yra duodamas jums perkant akinius pas Winner’s tiktai. Įsodinimas i rSmus vienas 
doleris.

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.
Atdara Anradienl — Ketvirtadieni — šeštadieni iki 9 v. v. 

Krautuvas Daugely Žymiųjų Miestų

P. LORILLARD COMPANY, Ine. 
(Established 1760)’ ■' j - . ; J ‘ :

Išdirbėjai Dvigubai-Sušvelnintų Old Gold Cigarėtų

INSURED GLASSES
. 809. Ų. Pit. 'Offięe. C. A. 5. No..75529

** * .. . ■ ‘ *«• • , i ’ ■« • . > ,

{stokit į eiles tūkstančių, 
kurie nešioja Winner’s Gar
siuosius Apdraustus Aki
nius. Jie teikia nč nesva
jotą patogumą.

Amerikos geriausi akinių 
stiklai, kuriuos nutekina 
musų pačių modernčj labo
ratorijoj meistrai amatnin- 
kal tiksliu akuratnumu. To
dėl Winner’s akiniai padėda 
jum matyti NATŪRALIAI!

Pasitarkit Su Musų Registruotais . . _ _
Kolegijas, Kurie Žino Jūsų Akių Tikrą Vertę.

Profesijos Patarimas Veltui
t Vadovybč D-ro Albert Earl TVinner, O, D„ D. O. S.

Specialistais, Išėjusiais Pripažintas

i....

Pi-LSEt
A1L AROUMD

CLEANER

-PILSEN KWIK 
KLEAN

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

Nedėkit savo pinigų arba pasiti
kėjimo į tuos “gudrybės lapus”, 
kurie sakosi teikia išrišimą Old 
Gold mįslių

IEKVIENĄME svarbiame prizų konteste pa
sirodo asmenų, kurie siūlo parduoti. kontes-

tantams išrišimus, atsakymus ir patarimus. Tai 
atsitiko ir OLD GOLD $200,000.00 MĮSLIŲ KON
TESTE. Išrišimai OLD GOLD Mįslių siūloma 
pardavįmui įvairiose šalies dalyse.

Mes norime griežtai pareikšti, kad P. Lorillard 
Company nieku budu neatsako už tuos išrišimus 
ir kad asmeiiys, kurie siūlo tokius mįslių išriši
mus, neturi ryšių su šia kompanija ir neturi jokių 
žinių iš vidaus kai dėl teisingumo atsakymų..

Kontestantas, kurs aklai perka ir naudoja to
kius išrišimus, geriau tegul išsižada savo progų 
konteste. Bukit teisingi patys Sau ir kitiems kon- 
testantams. Tikėkit savo mitrumu, ažuot tipste- 
rių.

Kontęstas užsidaro Gegužės 15. Visi įstojimai 
arba patiekimai mįslių turi būti pažymėti pašto 
antspaudu iki ar pirm vidurnakčio tos dienos.

• •
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, Thtf Ūtlfaaiitaif I&iiy New» 
PttbHslMd Daily Exc«pt Sunday . by 
The Liihuanian New« Ppb, Co^ Ita.

1739 South Halitetl Street
'i*:,.'. ...... .............

Subikriptlon Ra ten:
są.00 per yeat in Canada 
to'OO pef year oūtsidė of Chlcago 
|8.00 per year in Chičagė'

. ............. ............ ................. . ...................................................—'■l.l.hl. I. — ...ill.l* ,»

Ėiitęreif as Sėčond ČIdsš Matter 
Mareh' 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
Mardh 8rd 1879.

Metams • •••••••
Pusei metų „...4 
Trinia' m$nesI»iW ....
Dviem menesiams ____
Vienąm msnęsiul ...

Chicagofe per išnėšidtojuš:'
Viena' kopija __ '

Lietuvos
leistas dienos šūkis! Nesi juo 
te, tai tikra teisybė!

1.5#

SuvieriytbSe Valstijose; ne
■ paštu:

Mietams ^5.00
Pusei metų ...... ......................... 2.75

; Trimg mėnesiaųjs ,..............  1*50
Dvienis menesiams ..............  1.00
Vienam mėnesini .i.......:.v....„. ...
Lietuvoje įrt kitur užsieniuose

(Atpigin(a) ’
MętaihS ________________ __ $8.0fr
Pusei metų ____________ ......... 4,0tf
Trims mėnesiams ,... ............ 2.5Q,

Orderiu' kartu sU ufsiifymd.

.tSt

Naujienos eina kasdien, itfskiriaht' 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovė. 1739 SI. Halštčd St., Chicago, Pini^M reikia pašto Money 
III. Telefonas CaUlal 8500. Orderiu' kartu sU užsakymti.

34,100,000 darbininkų pramonėje
Federalinis darbo sekretorius, Francis Perkins, Sa

ko, kad nuo 1933 metą iki dabar 8,200,000 darbininkų 
gavo darbą. Visos’ Anierikbš pramonėje dabar, anot jos, 
dirba 34W,0M

Į šitą skaičių neįeina farmų darbininkai ir tie dar
bininkai, kurie dirba prie federalinių ir valstijų pašal
pos darbų.

Darbo statistikos biuro žiriioAiis, šiandie Ameriko
je dirba datfg-maž tiek pat žmonių, kiek dirbo 1929 m. 
kovo mėnesyje.

Jeigu tai tiesa, tai bedarbių skaičius dabar turėtų 
būti ne didesnis, kaip 5 milionai. Dalis šitų bedarbių 
yra tokie Žmonės; kurie nepašilaikO nuolatinianie dar- 
be, nežiūrint ar laikai geri, ar blogi. Didelėje pramonės 
šalyje visuomet yra gana skaitlingas toks elementas, 
kuris negali prisitaikyti prie darbo sąlygų stambiose 
įmonėse.

Prieš “naujosios dalybos” laikus tie žmonės vertė
si, kai# išmanydami, be valdžios pagelbos. Dabar jie 
gauna pašalpą. Bet tarpe penketo ar kiek milionų bė1- 
darbių yra ir tokių darbininkų, kurie noriai eitų dirbti, 
jeigu gautų progą. Pramonė dar neparupino jiems vie
tų, todėl jais rūpinasi valdžia.

Čia yra svarbi ne tik industrinė, bet ir visuomeni
nė problema: karį padaryti, kad, technikos progresui 
einant, nesidarytų darbininkų “perviršis”, kurio pramo
nė nesugeria? Kol ši problema nebus išspręsta, tai vab 
džia bus priverstai tuos bedarbius šelpti.

Diktatoriai konferuoja
Hitlerio užsienių reikalų ministeris baronas vbri 

Neurath vakar atvyko į Romą pasikalbėti su Musšoli- 
niu. Sakoma, kad ši jo kelionė yra tik paruošimas svar
besnei konferencijai: abiejų diktatorių pasimatymui.

Mussolini netrukus kėtiiia Važiuoti paš Hitlerį “į 
svečius”. Baronas voh Nėurath esąs pasiųsta# i Romą 
nuvežti Mussoliniui formalį pakvietimą.. Bet pirma ne
gu diktatoriai pasimatys, turės būt viskas $rrrehįta jų1 
susitarimui Didėli “tūzai” važiuoja kits kitį paniatyti 
tiktai tuomet, kai jų įgaliotiniai jau būna visus pasita-

RAŠO APIE DR. A 
V GRAIČIUNĄ.

.t > fki

ISTORIJOS “ŽINOVAS

n vv Anitti & tikra
y VllllllV Bėfriai bėga' į miestus, ber

Margumynai
> *

“Liėtiivos Žinios*’ rašo:
“šiaurės Amerikos lietuvių 

veikėjui dr. A. L. Graičiunui 
stikahka 70 nietiį. Kr. A. L*.; 
GraiČiunas bone bus vieiias ’ iš 
pirmųjų Š. Artierikojė lietuvių 
gydytojų4; 6’ė A. L. Graičiu- 
nas įvairiais klapsimais da ir 
dabar labai daug’ rašo ame
rikiečių • lietuvių spaudoje. 
Butų malonu, kad dr. A. L. 
Graičiųnas parvyktų paviešė
ti į Lietuvų ir, arčiau jų pa
žinęs, ilgai dar butų budrus 
lietuvybės sargas Ameirko- 
je.”

Vienas komunistų rašytojas, 
•’moKina" lirigaiti, kaip reikia 
aiškinti Pirmosios Gegužės is
torijų. Girdi, ta darbininkų 
šventė “daug anskčiau” (tai 
kada gi?) ir ji atsirado “Ame
rikoj, o ne Europoj.”

“Tik Amerikos kapitalisti
nė šb'aifda’ prisimygus tvirii- 
ria; kad Gegužės Pirmoji at- 
ėivių atnešta iš Europos,”— 
sako jisai.
šita “lekcija”

BRITANIJOJ SOCIALISTŲ 
LYGA UŽSIDARYS

“Revoliucinė” SobJalištų Ly-' bftūnįų’ 
gA, kuri prieš keletą metų įsto
jo į Britanijos Darbo partijų, 
bėt pastaruoju laiku darė daug 
nėsmagumų tos partijos vado
vybei, nutarė likviduotis. Jos 
nicionalė taryba' 8 balsais prieš 
4, dviem susilaikius nuo balsa
vimo, priėmė nutarimą, kad Ly
gai tuojaUs savo organizacijų 
pahaikintų. šis nutarimas bus 
paduotas Lygos metinei konfe
rencijai patvirtinti.

Socialistų Lygos vadas Sir 
Stafford Cripps, kuris yra iš
rinktas į pttffernentį Darbo par
tijos sąrašu, kelis kartus savo 
prakalbose atakavo partijos po
ziciją ir buvo partijos vadovy
bes dėl to įspėtas.

Pagalios,\Šo6i*a'lištų Lyga su
sitarė su Neprikiau'sėhla Darbo 
partija ir su' Konitmistų parti
ja veikti kartu ir vykinti “ben
drų frontą.,” Tuopaet Darbo 
parti j a padarę patvarkymų, ’ kad 
nuo birželio 1 d. Lygos nariai 
nebegalės būti Darbo partijoje.

Šis patvarkymas, matyt, ir 
priVertė Socialistų Lygos nacio- 
nalę tarybų eiti pfiė šavb orga
nizacijos uždarymo. Lyga turi 
apie 3,000 narių, tuo tarpu 
Darbo partija turi daugiau, 
kaip 3 milionus;

G. LANSBURY NORI PASI- 
i MATYTI SU MUSSOLINIU.

Buvęs Britanijos Darbo par
tijos vadas, 75 metų senelis Ge
orge Lansbury, pereitą, menesįrimo punktus išdiskusavg ir

Jeigu diktatoriams nepavyksta i§ anksti sUSltafrti pėif riitferiUL VizitoS tikslas 
savo įgaliotinius, tai jie pas kits’ kit$ nėtfažftioja “švė- Įibtevi)' pSėrti iŠ paties vokiečių 
čiuotis”. • ' '

Tokiu budu dabartinis Hitlerio ministerio atsilan
kymas Rohfoje nulėms planuojamos Mussoliriid kėlibtiėš 
klausimą; į *<

Neurath’as šti Muššėliniu tariasi, bė abejonės, apie 
Ispaniją, apie Austriją ir kai kuriuos hitus dalykus, dėl 
kurių šiandie nervinasi Europos valdžios ii* diplomatai. 
Įdomų bus pamatyti, ar neparuoš jie kokių nors naujų 
“siurpryzų” Europai.

Jeigu diktatoriams nepavyksta iš anksti stfeltaJrti pėf leriu’i tiftieriuL Vizitos tikslas

Farmerių-darbininkiį partijos Amerikoje
Amerikos darbininkuose ir fariperiuose yrą tiek 

daug nepasitenkinimo senomis politinėmis partijomis, 
kad daugelyjė Valstijų jie ėmė organizuotis atskirai nuo 
demokratų ir republikonų. šis judėjimas jau yra apė
męs 20 valstijų;

Dviejose valstijose farmefių-darbininkų partijos jau 
turi valdžią savė1 fankose, ttateM: Wisconsine ir Minne- 
sotoje. Kitos valstijos; kur tos organižacijos yra gana 
stiprios, yra šiėš: Montana, Orėgon, Washington, Cali- 
fornia, Utahr South Dakota, Iową ir Nebrasfta. Politinės 
f armerių-darbininkų organizacijos yrą susidariusios 
taip pat Michigane, New ftampshire, Nėrth GaYolina, 
Alabama, Indiana^ Ohio, Kentucky ir New Jeršėy. Be 
to, New Yorke yra susikūrus! American Ėabbri party ir 
panaši partija organizuojasi Illinois valstijoje.

Ims, žinoma, laiko, kol tos organiZa’cijOs pakanka
mai sustiprės savo valstijose, kad jos galėtų stoti į ko
vą su senomsioms partijoms. Tuomet jos galės sušijtirig1- 
ti į vieną didelę viso krašto fafmerijįr ir darbininkų par-'

“fiiU'ėrič/’1 ąr jisM nesutiks 
kooperuoti su kitų Europos ša
lių valdžiomis tarptautinės tai- 
;kos palaikymui. » i

Su Hitleriu anglas kalbėjosi 
dvejetų1 valandų ii* pė pasikal
bėjimo davei pareiškimų spau
dai, kuriame jisai sako, kad 
Hitleris neatsisako nuo koope- 
ravim6' su kitoMis valstybėmis. 
Anot Labsbury,-—

“Valdžia (V61?ietijbš) su- 
tiktų dalyvauti pasaulio kon
ferencijoje, pareiškė j i s a i 
(Hitleris), jeigu nuodugnus ir 
Visap^šiškaš tyrinČjim'as pa- 
rdtfyti/; fed tokia konferen
cija gali būt sėkminga', ir jei
gu ji btitų1 tiiikainai' parūo^- 
ta.,v
Sugrįžęs į Londonu, Anglijos 

darbietia pasitikušiėms jį sto
tyje spaudos atstovams pasa
kė, kad jisai savo kelione esąs, 
patėPkiiiitas. Larisbūry dabar 

. norįs paširtiatyti if pasikalbėti 
apie pasaulio taikų su Italijos 
diktatorium Mussoliniu.

Politikos žmonės Europoje 
netiki, kad iš tų Lansbury , ke
lionių kas nors apčiuopiamo 
išeitų. Bet daugelis mano, kad 
jo atšrlAnkymai pas kontinėnto 
[diktatorius Visgi gali šiek-tiek 
.sustiprinti “geros valios” sen
timentą tarpe’ tautų. ■ 
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Ji

Gyvenimas vietoje nestovi. • 
reklamuoja Lietuvos vardą, verčią susirųpinti berno 
likiiftu. Kiaulės
Anterikų rengiasi aplankyti šeirtio nariai.

bėga, pas kaimynus sve 
dirbti, kaime nenori pasilil 

'nes dėl butų stokos ir jų nei 
kamumo jie eina tenais, 1 

Karvutė, kuri pasaulyje ?uos bent kiek žmoniškesn

- Gryno tautiško kraujo arklys. —

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ir vėl su savo margumynais. 
Tiesa, jie visuomeninio gyveni
mo tikrumoje nėra tokie margi, 
kaip popieriuje. Čia' pasirėiškių 
tie įvairumai yra padengti den
giama spalva ir kartais labai 
apdairiam gyvenimo apžvalgi
ninkui. sunku sučiupti tikrasis 
pulsas. O šiaip jau žiūrint nela
bai gilinanties į visas gyveni
mo gudrybes, tai visa atrodo, 
kaip žmonės sako: nei velnias, 
nei gegutė!

Ir vis dėlto tų įvairenybių 
esama. Negalima dėl to labai 
nusiskųsti, gyvenimas kaip mo
kama, taip ir marginama. Juk 
sakoma, kad akmuo nors ir vie
toje stovi, o kartais vis dėlto 
jį samanos padengia, vadinasi, 
ir šiuo atsitikimu gyvenimo 
procesas ėjo. O juk taip pat 
tvirtinama, kada vandens lašas 
ir akmenį skaldo. Taigi, tie la
šai, reti vienodi, kad ir anų gy
veninio įvairenybių pavidale, vis 
dėlto monopolistams į sveikatų 
neina: jie kenkia.

Pavasariui atėjus, prasidėjo 
ir pavasariškieji ^darbai, štai 
jau kuris laikas kaip Kaune’ ei
na' įvairių žemės ūkio kultūri
nių ūkiškųjų organizacijų meti
niai susirinkimai. Šios rųšies e- 
konominių organizacijų susirin
kimai prasidės bent kiek vė
liau.

Aišku, iŠ karto atrodytų,, kad 
šiokiosė organizacijose gyveni- 
mb‘ ‘apžValginitikui, 6 ypač poli-, 
tikūi, nebūtų kaš čia veikti, ži
noma, taip atrodo paviršutiniai 
žiūrint. O tikrovėje reikia mo
kėti tikrų gyvenimo pulsų su
čiupti ir kartais mažučiai reiš- 
kinėliai daug daugiau pasako, 
negu stambi įvykiai.

žemės kultūrinių ūkiškųjų 
organizacijų suvažiavimai tikrai 
atrodo nuobodus. Negi bus įdo
mu toje srityje ne specialistui 
klausytis, kiek kuri karvė Lie
tuvoje pereitais metais yra 

’daugiatišia davusi pieno, rieba
lų, kokios veislės ji ir kokius

primena tų 
gūdrublį, kuris “girdėjo skam
binant, bet nežino, kurioje baž
nyčioje.”

Tas komunistų rašytojas ir
gi “girdėjo.” Jisai girdėjo, kad 
švęsti Gegužės Pirmųjų pir- 
miausia sumanė Amerikos dar- 

j unijos, prisidėjusios 
prie Amerikos Darbo Federaci
jos. Bet jisai nežino to, kad 
tarptžtūtinė darbininkų švente 
jų padarė tiktai darbininkų 
kongresas Paryžiuje (1889 m.), 
kuris įsteigė Antrąjį Interna
cionalų. 

————■—-——
KUN. F. KEMĖŠIS SMERKIA 

; CIVILINĖS METRIKACIJOS 
SUMANYMĄ.

į ..i . ... ... L . , ■
Kauno “XX amžiuje” (k.-d. 

dienraštyje) žinomas amerikie
čiams kun. Fabijonas Kemėšis 
smarkiai puola' civilinės metri- 
'kacijos įstatymo projektų, ku
ris netrukus busiąs įteiktas mi- 
nistėrių kabinetui. Kemėšis va
dina tą projektų “šeimų sprog
dinimo projektu.”

Jisai jį kritikuoja daugiausia 
už tai, kad įstatymo projektas 
numato taip tirkais atsitikimais 
galimumų j^eimoms išsiskirti. 
Persiskyrimų priešastis projek- 
tas nurodo tokias: ’ • c • ’ > 1 • • Į. • I

“Neištikimybę, sunkią Chro
nišką liga, žiaurų elgesį ir 
skaudų įžeidimą, lytinį nepa- 
pajėgumą, per trejus metus 
nuo jungtuvių neturėjimų 
vaikų ir jei vienas katras su
situokusių yra nubaustas 
sunkiųjų darbų kalėjimu.”
Kun. Kemėšis mano, kad da- 

vus tiek daug priežasčių persi- 
skyriihafns, būs plačiai atidary
ti vartai '“ ‘legaliam’ musų šei- 
mų grievifnūt” Vadinasi, ge
riau tegu vyrai ir žmonos vieni rekordus pasaulyje yra atsie-

1 kusi, arba sumušusi. Q čia su
brinkę žmonės daugumoje nuo 
žagrės atitraukti liet keli'a's die
nas apie tai kAlba, ginčijasi, 
kalba, kas reikia' daryti, kad 1 
karvių' veislę pagerinus, kad 
jos ne tik daug pienė duotų,

kitų neapkenčia, tegu šeimoje 
darosi pekla, bet skirtis neva
lia!

Klausimas, kaip į tų sumany
mų pažiūrės ministeriai ir “šėl
imas”? ;

UŽDRAUSTAS PAVEIKSLAS — “PA- 
SAULIO DIEVAITIS”, dailininko Oswald 
Moser paveikslas, kurį Londono dailės 
akademija uždraudė išstatyti publikai 
“Dievaitis”—su alaus stiklu rankose ir 
grandinę apie kaklų perdaug panašus 
nuverstam karaliui1 Eduardui VIII. Vie
na moteriškių labai panaši jo nlylimąjai 
Wallis Simpsonieiiei.

Naujienų-Acmė. Photo

bet kad jis butų riebus, kad jo 
pagaminti produktai butų geri 
vartojimui ir pasaulyje lengvai 
sau rinkų surastų. Tiesa, Lietu
vos karvė, žinoma, ne gryno 
lietuviško kraujo, o maišyto, 
jau daug yra atsiekusi. Jos pie
no gaminiai, ypač sviestas, jau 
yra daug rekordų sumušęs ir 
pasiekęs geriausios markės var
dų ir tuo pučiu pakėlė jo kainų. 
Be to tasai sviestas jau yra’ pa
siekęs tolimiausias pasaulyje e- 
samas sviestui rinkas. O svies
tas vartojamas visur, kur tik 
sužiba kultūros, diegai. Taigi, 
Lietuvos karvė jau labai plačiai 
pasaulyje reklamuoja Lietuvos 
vardų. Tiesa, ta karvutė ne gry
nojo lietuviško kraujo, tai ir 
tuo pačiu nieko bendro neturi 
su tautiškąja' ideologija...

O kartais toji karvutė net la- 
i .
bai skaudžiai dėl tos ideologijos 
net nusiskundžia, o ypač ka'ip 
jos savininkai kišami į šaltųjų! 
O taip tuomet toji karvutė ne
rimauja! Dėl šito nėrimo jos 
tas savininkas daugeliu atsiti
kimų šaltoje ir neišsedi jam pa
skirtų terminų, jį paleidžia iš 
kalėjimo dau ganksčiau. Kar
vės politika' yra labai sudėtin
gas, painus daiktas, o kas svar
biausia — tai labai jutrus po
litikos brometras...

Todėl karvutės savininkai su
sirinkę labai nuoširdžiai ir jai 
pataikaujančiai apie jos reika- 
lų^ ,kalbėjo. : .

Ta karvutė jau ne tik reika
lauja sau gerų tvartų, bet ji, 
tasai paikinamas sutrėvimas, 
riečia uodegų aukštyn; mat, no
sies riesti neįgali, tai riečia tai, 
kų gali — uodegų. Ji susirūpi
no likimu ir tų, kurie tiesiogi
niai jų šeria, — tai bernų liki
mu.

—Statykite bernams gerus 
gyvenamus trobesius, o juos 
nelaikykite bendrame tvarte su 
manim!

Tai tos gerutės karvutės pa-

gauna. Bernai juk irgi žmor 
nori vesti, nori šeimas tur 
nori savo butuose žmoni 
apyvokų įsigyti, o kitas jau 
ir radio nori įsitaisyti, nes 
draugai kartais visų šitų i 
šmatnybių, visų tų gyveni 
gudrybių miestuose atsiekia

Taigi, toji karvute žino, 
ji daro!

Karvė savo vertę patyrė. S 
tykite kaime bernams gėrėsi 
gyvenamus namus, įtaisyt 
bernams prie jų namelių n 
ir mažyčius, bet vis dėlto ( 
žus. Sudarykite kaime grim 
ninku luomų, kurie turėtų k 
po vienų kitų ha žemės, kai 
jo pramisti negalėtų ir atlii 
mų laika eitų pas stambesi 
ūkininkus dirbti. Tasai stan 
sis ūkininkas nėra ištisų n 
darbininkų reikalingas, bet 
va tokie protarpiai metu 
kada jam reikalingas didės 
darbininkų skaitlius, todėl 
kia kad čia jam po ranka k 
tokie darbininkai, o, žinoma, 
galima atsiekti tik smulk 
ūkininkų padarius.

Štai problema, ir ši probl 
dabar gyvai svarstoma: kas 
ryti, kad kaimas ištisus m 
turėtų reikiamų darbini] 
kad butų kam ta karvute 
sais. metais rūpintis.

O manote, kad Lietuvos k 
lė nori atsilikti nuo karvės 
ji jau uodegų užrietė aukš 
Jos šnipas taip žemai, kad 
sies aukštyn negali pal 
nors ir daug unaro įgavo ir 
tik uodega, o ne nosis te 
kelti aukštyn. Mat kam 
skirta: kas nosi kelia aukš 

f

o kas tik uodegų. Bet šiuo ; 
tikimu uodegos kilstelėji 
daug vertesnis, negu kieno 
nešvarios nosies užrietimas

Lietuvos kiaulė taip pat, 
ir ne lietuviškos grynosios ' 
lės, bet turi jau savo nu< 
nūs. Juk ir ji valstybės ižde 
jamas didina, juk ir ji į pa 
lio rinkų praskynė kelit 
daug ką nusivežė i London 
parodė, kaip tonais kultur 
žmonės gyvena.

(Bus daugiau)

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. X Vohdrak Tel. Lafayette 4560

Latigam Uždarigalus Padarėme ant Užsakyti
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINA

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDJ
1803 WEST 47th STREET (ARTI WO0D ST.)
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SIENŲ POP1ER A 
Malevos-Varnišiai

ŽEMA KAINA NESTEBINS JUS!
Mes abejojame ar kada jus gausit tokią aukštą kokybę ir tokį pasiten
kinimą taip vertingomis sutaupomis. Visi musų tavorai yra geriausi it 
siūlo jįums sąžiningiausią vertybę už jūsų pinigus. Pirkit čia, kur mes 
garantuojam, kad gausit daugiausia už savo dolerįl

Jūsų Senose Patikimose Patalpose
MALEVŲ IR SIENŲ POPIEROS

BARRICK S MALEVII 
KRAUTUVE j“1 KRAUTUVE HSI

6050 SOTH HALSTED STREET
(Pirmiau prie 5905-07 So. Kedzie Avenūe)

Atdara vakarais—Antrad., ftetvv šešt.—Sek m. iki Pietų

Tik Patelefonuokit: Ėnglewood 7369
8687

MES PARENDUOJAM SIENŲ POPIEROS NUĖME- 
JUS IR GRINDIMS SANDINO MAŠINAS. 

PAMOKINIMAI Už DYKĄ.
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Darbininkai Laimėjo Rinkimus 
C. L 0. Auga.

WINDS0R, ONT— Nors pas 
mus’ yra tik mažas skaičius su
sipratusiu darbininkų', Vienok 
iškilmingai, minėjome Gegužės 
Pirmą. Įvyko ėišena, kurią ve
dė vaikų dūdų orkestras. Eise- 

' nos pradžioje ėjo berniukai h1 
mergaitės,; paskui buVo mote
rys, o parado gale — mūfšSVO 
vyrai, nešdami plakatus su vi
sokiais obalsiais.

Paradas susidėjo iš apie dvie
jų tūkstančių žmonių. Galėjo 
būti dvidešimts sykių didesnis. 
Eisena prasidėjo nūo miesto ro
tušės. Perėję kėliomis miesto 
centro gatvėnlis, demonstrantai 
pasuko į didžiąją AVirrdsor £at- 
vę ir nutraukė į Jačksoū Par-

ką. Čia’ jau buvo būrelis lau
kiančių.

Parke įvyko’ pfūkalbbs. Kal
bėjo keli Vietiniai kalkėtoj ai. 
Kalbėjo ir tūiėšto’i^ūjųras. zi- 
nOma, iis nėra darMniŪkiškp 
'nusis^ūtynfto, ViŪhdk 0sai» 
kalbą, kdkios nebuvo fikėtasiĮ 
Jisai ragino visų pakraipų ir 
visą’ nusistatymų darbininkas 
vienytis ir organizuotis į uni
jas, kad kitais metais Gegužės 
Ėirmos paradas butų daug di
desnis ir vieningesnls.

Po prakalbų ir darbininkiškų 
dainų visi apleido daržą, links
mi ir gerAm upė, atšVėn'tę savo 
išsiiiuosavimo', Vienybės ir soli- 
dariškūmo šventę.

Draugijos vakaro
ĮSPŪDŽIAI NEKOKIE
TORONTd. — S. D. Pašelp. 

draug. bal. 30' d. suruošė 25 m. 
jubiliejinį vakarą, kurio prog
rama susidėjo iš veikalo “Val
dovo Sūnūs” ir prakalbų. Vai
dinimas sudafė gerą įspūdi, nes 
Visi pasistengė gerai atlikti sa
vo roles. Ypatingai pasižymėjo 
ValifoVas — Raila ir Kūfžygis 
— Mingilą's., Nors įęitųoir ma
žesnės rolės, vienok buvo at
liktos gerai. ‘

Kalbėtojų buvo trys, bėt y- 
patingai pasižymėjo savo kalbo
je Jusaitis, kuris sunaudojo di
desnę laiko’ dalj šiheiždama's ki
tkas organiazcijas, vietoj kalbėti 
apie savo. Juk iš 25 metų lai
kotarpio galima buvo dari g ko' 
prisiminti. Jusaitis’' jokių bud’u 
negali parniršti įvykio' virš dvi
dešimts metų atgal, kuris įvy
ko Toronto ŠLA kuopoje, kai 
ihirus Draugeliai jam pomirti
nė liko neišmokėta. Jusaitis tik
rina, kad tas buvo padaryta 
todėl, kad jis “nėlė^ąTė’' mjrčia 
miręs. Mat, jį traukinys užmu
šė. Būdama šios draugijos na
rė, skaitau už pareigą ją apgin
ti. šitą įvykį gerai pamena da
bartinis Hamiltono SLA kuopos 
narys Krakauskas; Jam papa
sakojus, phaiškėjb; kad iždinin
kas surinkęs pinigus iŠ narių 
per tris mėnesius čėntta’n iYe- 
hūšiūhtė, tokiu būdu narys' jatr 
liko susįehdūotas, o juk dar 
tokios draugijos nėra, kuri su
spenduotiems nariams pašalpas 
bei pomirtines išmokėtų. Juk 
panašus iždininko apsileidimas 
ne senoj praeity ir S. D. draug. 
daug nemalonumų ir skriaudos 
padarė. Mano teVeĖš pf;klausė 
SLA. Jam mirus mes* būVOme 
Lietuvoj, tai SLA kudpŪ nega
na suieškojo mūs ir pomirtinę 
prisiuntė, bet ir asmenišką tur
tą sutvarkė sulig musų noru.

“SUNKU ĮRODYTI”
Jasaičiui sunku kas' įrodyti, 

nes jis siauros pasaulėžiūros ir 
savo užsispyrimu, o ne protu 
gyvena. Jis, lyg tas išdykęs 
piemuo, kuris eina paukščių 
lizdus cfraskyti ir tuo didžiuo
jasi, nepaisydamas didžio žmo
nių pasipiktinimo. Geras darbas 
yra organizuoti žmones j pašel- 
pines draugijas, bet nuolatos 
melagingai teršti ir draskyti 
kitas paš. draugijas — žema.. 
Rodosi, reikėtų turėti kiek žmo
niškumo ir suprasti kaip bėrej- 
kalingai užgaulioja kitos pas. 
d r-jbk nariui, kuYiė savo drau-

. i -.į.

3 ŽINIOS
■ ' -......................................................    I“VALDOVO SŪNŪS” 

TORONTE.
' TORONTO, ONT. — š. m. ba- 
i&dži& 30 d. Ukrainų svetainė
je, 300 Ėathuršt St. buvo pa-

mieji tos draugijos tvėrėjai. 
Kaipo vienas iš pirmųjų inicia
torių buvo V. Jusaitis. Gaila 
tik, kad V. Jusaitis net tokiame 
garbingame momente neišven- I - 

statytas pirmas iš didesniųjų ge 
lietuviškų veikalų Toronte — , 5 .
“Valdovo Sunūs.” Sūnų ir Dūk- į yra 1 ar^s-
terų pašalp. dr-ja apvaikščiojo j šiandien aš tūrėčiau daug ko 
25 m. savo gyvavimo jubiliejų,'pasakyti V. Jusaičiui šių drau- 
tait ta progą ir minėtas veika-i gijų reikalu, bet gerbdama V. 
la’s bŪvO statomas. Veikalas, J. vyresnį amžių ir draugijos 
ytėną, kitą netobulumą atme- jubiliejinį momentą — 
tūš — galima sakyt išėjo ge- tylėsiu....

i ............... - 1. v 1 rai
įgų komedijų, bus dainelių, sb- 
>kių ir muzikos. Programą iš- 
ipildys jaūriiėji SLA kuopos na
riai ir mokyklėles vaikai.

Kviečiame dar kartą v,isų at
eiti ir draugus 'atsivesti.

—Teatralė Komisija*

1 'fORČNTO. — Artyn1, artyn 
ir visiškai jau priši'a'rtino “Mo

linų* Diedą.” Jiik įbes visi jos 
laukiame, nes visi ftirime ar tū- 
f ėjome mamytes' ir nėrime 
Joms, vien Joms, Šių dieną pa- 
šVįšti. £fūlėidę diėiią ka‘s kaip 
įmano, susibarkime į, vieną bū
relį j1 ŠLA 236 kp; “vaikučių” 
vakarą ir dar ,.sū didesniu 
džiaugsmu bei malonumu užbai- 
įkim tos garbingas* dienūs Vaka- 
jrą. šio vakafo prėgrAma' bris 
i labai įd'onii'. Bu'š pOra jūokin-

iškoneveikimo SLA, taip 
kaip jau jis anksčiau per spau-

Birutės Choras pa- 
gerbs savą Įsteigėją, SZėjim,

Suimtas Už 
Kūdikio

Miką Petrauska
C c

Gegužės* 12 d., Gerintos vakare

Didelis "Aidos” 
choro koncertas

gijai yra atsidavę ir ja turi ne
mažiau pasitikėjimo, kaip pas
tarasis savo. Jeigu? aš bučiau 
S. D. dr-jos hafė, £ai Jasaičio 
kalba man butų didžiausią gė
dą atnešus, nes jis savo su
kviestus svečius pažemino, iš
niekino juos, žemiausios veftėš 
žmonėmis pastatė. Ir; nei bėgt, 
nei sėdėt, kai tau akysna! spiaū- 
db! Kokį1 malonumą, manote, 
suteikia taip elgdamiesi su sve
čiais?!

Jasaitis sakė, “musų draugi- 
jon gali priklausyti ir katalikai 
ir komunistai.” Ar nuo seniai?

1 

Dar vos keletas metų, kaip liko 
pora narių pašalinta dėl politi
nio skirtingo įsitikiniiho. Tikrai, 
dar nepamiršote?

; TėkO man užeiti į kėlėtą j U 
šų drūūg. sūsiriūkinlij, jWūčiau- 
si suvaržyta, nelaisvi, svetur, 
neš jūsų dvasia skirtinga. Ot; 
ir būvoniė priversti susitvėLti 
;savo kitą pašalp. draugiją, ku
rioj galėtumėm laisvai su maL 
Jonumu dirbti, o ji ir yra' ŠLA- 
kuopa, šitoje draugijoje mes 
esame įsigyvenę, ji jau yra dalis 
musų, joje mes dirbsime dai1 
daugiau; negu ikišiol, nes kiek
vienas užgaulingas jūsų žodis 
gimdo mumyse stipresnę jėgą 
ir valią. Dirbsime ne vien mes, 
bet ir mūsų Vaikai, kurią daU- 
gėlis jau šiai SLA kuopai pri
klauso.

> O t žmogus, iškolioja draugi
jas, jų veikėjus, žmogaus jaus
mus kūoskatidžiAu'siūi Užgauna' 
•ir dar rėkia1 “bendri1) frbmto” 
Mums teikia! JiirdŠ nė bėhdtb 
fronto, bei teikia kvailių*, p<š- 
•stmndėlYų', kurią sprandais ga
lėtumėt jodinėti, 6* kaJdangi ne- 
pasiduodamė jums, tai teršiate, 
žeidžiate kaip įmanydami, ši
tas paplovų pylimas greit prieš 
galą, bet atsargiai; Jasaiti; kad 
neprisėifą jose iššimątrtfyti; nes 
kvapas jų ne koks. £>irbk nau- 
diūgėsnį darbą', kūriis atneštų 
ir Tamstai ir draugijai naudą it 
garbę!

—Š.' Šimkiene.

MONTREAL. — Sekmadienį, 
gėgužės 16 d., 7 vai. vakaro, 
Lietuvių Kliubo choras “Aida” 
duos didelį koncertą užbaigimui 
sezono, Vytauto svėtaiūėj, 2161 
St. Catherin’ė St., East.

Koncerte dainuos solistai, du
etai, yyrų kvartetas, choras ir 
't.t. Bus svečių, kurie paįvai- 
jrins programą dąinavimu ir ki- 
itais įdomumąis; Taip pat bus 
•perstatyta iii aktų komedija 

■•.“'Moderniška kaimo moteris.” 
į' Programos įvairumu žada 
pralenkti kitus buvusius kon- 
•ęeiituš,. todėl nėpfąfeiškim pa
matyti šitą ( pąrepgimą, neą be 
rudens vargu susilauksime kito 
koncerto.

—Petras Lipkis.

Simfonijos koncer 
tas Montreale

Mikas Petrauskas įsteigė Bi
rutės chorą lygiai prieš trisde- I 
šimts metų. Kokią svarbią rolę.' 
tas choras suvaidino musų kui-| 
turiniam gyvenime per tą lai-1 
ką, netenka ir kalbėti, bes tai 
užrašyta istorijoje.

Miko Petrausko nuveiktais
. į t. , ■

.darbais gėrėsis ateinančios kar
tos. Jais gėrėsis ir -tie, kurie 
bent kiek yra prisidėję prie pa
laikymo ir išugdymo to prakil
naus darbo. Vienas iš tų yra, 
žinoma, patsai Birutės Choras. 
Ji$, Miko Petrausko pradėtą 
darbą tęsė ir jo reikšmę skė- 

., , . pino čia augaiičiam jaunimui, 
yra vyriausioji pp. šiandien gali pasidžiaugti 
dukrelė, kuri pra- 

vede kelią dar dviems j U’ duk- 
įrelėms: Elenutei if Marytei

pp' Bėlickamš ’ Choras jau dabar pilnai rengia-j 
darė įspūdžio kaipo du energin- linkiu ilgiausių ir laimingiausių s*. Ketvirtadienį, gegužės 6 d.

- ■ . metų! šaukia savo narių vieną susi-

as nu-

Kas, kas, bet V. Raila, 
■" žiaufaūš valdovo — Krušnos ro

lė iė buvo genijus! GęriaUs at
likti tą fofę,' gal nieks nebūtų jaunutė p-lė Fraiices Gaižaus- 
sugebejęs. Krušnos duktė Dan- kaitė ir Juozas Belickas. Gegu- 
gūoiė — M. Railienė, vaidino žes 1 d. jaunosios tėvai pp. Gai- 
hėblogai, tik jdš kalba kiek mo- žauskai iškėlė vestuvių puotą, 
liotpniška. f Mingilas, Mauro Susirinkę, 
rolėje visai atatiko, gerai valdi- 
no, tik kalbą ne visur gerai, ak- iant b jaunojo tėvams pp. Bė- 
centuoja. Kiek pastebėjau, jis 
kalba įgimta savo krašto tarme, 
o ne talisikliiiga lietuvių kalba. 
Senas burtininkas J. Deks-, 
nys, gerai vadino; ypač prolo-l 
Į>ą įspūdingai7;,atpasakojo. Du! 
karžygiai — Skaidra ir Gytis — 
J. Vaitkus ir J. Valūnas, nesu-

ILGIAUSIŲ METŲ!...
Balandžio 24 d. susituokė

is gan didelis būrys 
pp. Gaižauskų draugų, da'l'yvaū-

lickams — 
leidome.

Frances
Gaižauskų

smagiai laiką

dukrelė, kuri

Jauniesiems

pra‘

Kad geriau paminėti to musų 
muzikos tėvo dūrbus, Birutės

Policija suėmė barzdaskutį 
f Stanley Pokladelc, hŪb 404U 
Arhiitagė? *. avenue. Kaltina 
užkabinėjimu jaunų mer
gaičių. Pokladelc bandęs įsivi
lioti savo įstaigon, nemoraliais 
tikslais, šešių metų mergaitę. 
Jis yra 41 metų amžiaus.

Pirmadienį, straipsny “Gjė- 
'gužės apvaikščiojimas” klai
dingai pasakyta, kad “...neįju- 
teklių Sbc. Centr. kuopa, pa- 
gelbstiiit Liet. Darbininkų Dr- 
još 44 kuopai, padengs iš save 
Hždo” vietoj: “Liet. Darbinin
ką Dt-jos 4 kuopos.”

Išpardavimas ant Pianų 
Akordionų. 10-12 Basų de- 
mortstratoriai po

šaukia savo narių vieną susi
rinkimą pamokoms, o kitą pir
madienį, gėg. 10 v. toj pačioj 
vietoj. Susirinkimas Sandaros 
svetainėje, pradžia 8 vai. vak.

Tad, visi birutiečiai, jauni ir 
senėsni, būtinai atsilankykite.

—ElėaŪofa Platkauskas.

gi sukilėlių vadai. Nors J. Va
lūnas dėjo pastangas pasirody
ti karžygiu, bet gal jų drabu
žiai ir grimas,, juos padarė dau
giau atrodapčiais berupestin- 
gais vaikezais, negu karžygiais. 
Vaitkus kięlŲ perėtai kalbėjo, 
vienok jo aiški, taisiklingu ak
centu katbąpbžadą jam gražų 
rytoją vaidyboje.

Pažymėtinas momentas pas- 
kutihianię Vėįkšme, kur Mauras, 
įtūžęs nuauna rpangųoię. Kuo
met Maūras iš pavydo dėl Dan
gutes meiles! pūolū Skaidrų, tai 
Danguolė užbėga pirmyn, šauk
dama, kad tik per ją jis galės 
pasiekti Skaidrų, ir čia pasida
rė penima pauza, kuri suteikė 
vaiždą kad Skaidra kaip bailys 
slėpėsi už moters ir leido ją nu
durti. Taigi, tas tarpas turėjo 
būti atliktas momėntaliai. Bė 
td kai panguolė sudribo, tai 
Skaidra nėžihūjo ką daryti. O 
jūk jis ją mylėjo ir net jai. 
garbin'gdi mirštant, to neparo- 
dp ė/5”'

y ‘ L J ! • - j

Kūipo iŠ mėgėjų aktorią, 
dįiug nėgalirpa rėikalauti ir aš 
nįanūŪ, kad visi kūriė mate šį 
vėikalą, yra dėkingi’ visiems 
tieiūs, kurie ĮJrisidėjė su savo 
t^iusū prie “Valdovo Sūnaus” 
pbstatymo. Kiekvienas didesnis 
dūrba’s feikalauja daugiab kant
rybės1 ir pašiaukavimo, tad jus 
“V. Š.’’ artistai atl kotė gražų 
darbį Termito lietuvių tarpe.

V. JUSAIČIO KALBA
Šios di’aūgijos 25 m. jubilie- 

jiniamę apvaikščiojime buvo pa- 
’kVi'ėšti pasakyti sa'vo žodį pir-

—Frances.

NAUJI
RINKIMAI

Balandžio 30 d. rinkome nau
ją miesto valdybos narį, į vie
tą kouncilmono, kurį reakcio
nieriai prašalino kaipo ‘ komu- ' 
nistą.” Reakcionieriai norėjo 
viską ’ taip ir palikti, bet aukš
tesnis J teismas atidavė' Reikalą 
žmonių valiai.

Rinkimų rezultatai parodė, 
kad darbininkus negali mulkin
ti. Morris, prašalintasai, perei
tais rinkimais viršino oponen
tą McWiIlia’ms 60 balsų, o šiais 
rinkimais — 229 balsais.

McWilliams yra Fordo bose
lis ir balsuotojams žadėjo ne7 
butų dalykų. Rinkimųų dieną, 
agitacijos tikslams jis turėjo 
pakinkęs 15 naujausių V8 For
dų, bet viskas nuėjo niekais. Ar 
tai ne per nosį Fordu buše
liams^ Gal dėl to ir musų ma
joras padavė ranką išrinktam 
Morris’ui ir kaip žmogus pasa
kė darbininkams kalbą.

2 RA TRIUMFO SAVAITĖ 
. Paskutines 2 dienos 

‘Revoliucionieriai” 
Pradedant Penktadieniu 

BJEETHOVEN’S CČNCERTO 
Sonotone Teatras 

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

Durys atdaros kasdien 
11:45 A. M. iki Vidurnakčio $14.50

48 Basų demonstr.

*37.50
Basų perdirbtos

*39.50
120 Basų perdirbtos

*65.00
120 Basu naujos už

*99.50

8o uz
: MONTREAL. — Balandžio 25 
diėną;' Lietuvių K'liubė buvo su- 
fen^faš didis koncertas.. Grujo 
Člarrii'ohijos kliubo orkestras, 
IkūfiaAi priklauso ūiūžikoš mė
gėjai ir profesionalai įvairių 
■tautų, ne£ lietuvių1, po vadovy
be dfg. Kaunaičio.

i Jau 5 vak feūvo’ pilna salė 
‘žmogių. Viši nekantriai laūkė 
pradžios. Drg. Ylai ir drg. šnei- 
deriui pakalbėjus, prasidėjo 
programa. Buvo Simfonija Nr. 
1 (Haydn), OvertUra: Semira
mide (RossiĄi). Dainavo dfg. 
V. Kunkiš: “Oi kas” (Šimkus), 
Aria iš Operos “La Traviata” 
! (Verdi) i/ “Pamylėjau vakar” 
(Šimkus).

Ėer pertrauką kl'iūbas žemu- 
.tmej svetainėj, prie parengto 
sitalo, pavaišino orkestro daly
vius.

Po pertraukos buvo griežia
ma: “čr’ėlią Va'lčaš” (Tschai-

. :kowskio), “Valėų Sapiiaį (Juh. 
’StfŪtfš’š) iri specialiai pafėngtas 
drg. Kaunaičio lietuvių dainų 

■jpopuri, kuris pūtikai labai pa-įdžiAi' priėmė if jo Vaišingdmaš 
■itito. Kdncerfa$ baigėsi maršu kM
“Pūiko' yaikali” (Fučik). Pa
baigoj dfg. Šnėderis lietuvių if 
anglų kalbom- padėkojo publikai

• tuž skaitliuką atsilankymą ir or
kestrui. už puikią - muziką pa- 
reikšdamaš,- kad ateityje butų 
gražu panašų koncertą turėti. 
Buvo pastebėta didis pasitenki
nimas publikoj ir orkestre, ku
ris buvo išreikštas gausiu ran
kų plojimu.

Tai būVė* pirmutinis atsitiki- 
.mas,- kad montrealiečiai turėjo1 
progos" pasiklausyti ir gėfėtis' 
klasiška muzika. Už šį koncer
tą montrealiečiai, be abejo, yra1 
dii’įį^r Vytauto Kliubui ir 
Talkai; Jaunūdmenės draugijai;

i

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
kfeditiy MOKĖKIT C f 
Sąlygos I SAVAITĘ *1

_ «/*•* . -t*. * * * «3 4t * .<

DR. O’CONNELL I
135 SO. STATE ST.

6300 N. Clark St 760 MaOlton St
4610 Broadway 6320 Cottage Grov.
2138 Lincoln Av.. 4002 Madison St.
2067 MUwaukee Ar. 6204 S. Kateteri St
4002 Irvlng Park 3234 Mariteon St.
EVES. TILL 0 — CLOSED SUNDAY

už

kurių pasatngomis buvo sureng
tas.

y.erfa pažymėti, kad Kliuba's
orkestro dalyvius labai nūošir-

LIETUVIAI 
KYLA

’ Kai kurie liėtūiVaį prarado 
savo namus; bet kai kurie pa
šoko pirmyn, bū lietūViai L. 
Svirplis ir T. Indrijauskas, įsi
gijo naujas nuosavybės. Andri
jauskas nupirko dviejų šeimy
nų gyvenamą namą; kurio pa- 

. statymai kainavo' penkis tūks
tančius h* šėšisešimtu^

^faūrinskas.

šyetįtn’taūČiuosė paliko gilų at
minimą to vakaro.

Kunkiš gražiai dainavo
Dr^. /Junkis labai gražiai sii- 

dainaVp. Jo pasirodymas šukė ė 
daug* žingeidumo. Daug lietuvių 
•nežinojo,' kad Montreale randa
si toKš pūikūš' dąiiiibirikas.
' Dabar eiūa dideles kalbos a- 
pie Simfonijos koncertą. Muzi
kos myl^toj’ai' džiaiigiaši girdė
ją šį koncertą.

Mes tikimės., kad ateityj^ 
bus surengtas panašūs koncer
tas, kad ir itie, kurie negirdėjo 
šį kartą, galėfą gėrėtis puikia 
ir k’iTm'a muzika.

AUGA
General Motors streikui pa

sibaigus, daug darbininkų pra
dėjo rašytis į unijas. Kiek te
ko nugirsti, jau unijistais pali
ko apie 2,000 Fordo darbinin
kų, — apie trečdalis visų For
do darbininkų Windsore. Tarp 
įstojančių unijos viršininkai su
sekė ir špiegų, tad žino su kuo 
turi reikalą.

Bendrai, dabar yra organi
zuojama visa automobilių pra
monė, neišimant nei nepriklau
somų dirbtuvių, kurios gamina' 
dalis automobiliams. G. M., ne
begalėdama priversti darbinin
kus dirbti po 16 valandų į die
dą, jau pradėjo imti daugiau 
darbininkų ir žada' paleisti dar
ban naują “šiftą.”

Kai kuriems “malzeriams” 
nepatinka, kad unija iškovojo 
po penkias minutes poilsio prieš 
piet ir po piet. žinoma, reikia 
atleisti tokiems, kurie patys no
ri viską pasigriebti, nesirūpin
dami apie kitus — lai jie ba
dauja!

CARBIT

Pilnas kursas lekcijų dykai

Naujos skalbyklos po

Dalyvis.

“NAUJIENŲ”

SEKMADIENĮ, 
Gegužės 23 d. 1937 m.

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
‘ ir viduj .......................... $1.39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

CARBIT TŪNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

16 Dailių Spalvų. Kaip st;klas 
politūra rakandam, woodworkui, 
sienom. Specialiai su šiuo 
skelbimu už kvortą .....
Kartu DYKAI ir enamėlio šepe

tys. Rubežius 1 kostumeriaų
The Carbit Paint Co.

1616-28 WĖST OGDEN AVĖ.
Ogdeų prie Monroe Street 
(SkeVsai nuo Wieboldt’s) 

Haymarket 7177

ir augščiau.
D cm o n s t r uo tos sk a 1 by klos 

ABC, Thor po 

*27.50
BUDRIK

FURNTHJRE MAUT

JOS. F. BUDRIK, 
Ine., 

3417 So. Halsted St.
PA SI KLAUSYKIT grasaus pro
ginio nedėlioję WCFL—970 Kil., 
7:30 iki 8 vai., vak., Chicafcos 
laiku. - - .

Tel. Boulevard 7010
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Trečiadienis, geg. 5, 1937

Diena Iš Dienos 3 
buvo

p-le Bro-
Shop ve-

Padarė
Operacijų

Pirmadienį, gegules 
šv. Kryžiaus ligoninje,
padaryta sunki operacija Mrs. 
Viktorijai Valužienei, 2946 So. 
Emerald Avė.

x — Niekutis.

Kūmose buvo p. Mike Dzimidias, 
gyv. 4138 Archer avė., Bismark 
alaus distributorius ir p-ia So- 
pihe Loita, gyv. 5617 W. 63rd 
PI., tavernos savininkė. .7

* '

Puotoj buvo daug svečių, ku
rie linksmoj nuotaikoj, prie 
gardžių 'valgių ir gėrimų bei 
draugiškų kalbų smagiai laikų 
praleido.

Jungtuvės įvyko šv. Juozapo 
par. bažnyčioje. 1

Puota' įvyko jaunosios tėvų 
namuose, virš paminėtu antra
šu. Čia prie gardžiai |Hos Ma- 
siokienės ir p-ios Radzevičienės 
pagamintų ,valgių, gėrimų gra
žus giminių ir draugtį būrelis 

. Buvo

gydytojaus mokslų. Taigi, cice
ro bus ir vienu profesionalu 
turtingesnė. —Rašėjas.

nedėlioj,

Vestuvės
•

Alfredas Miškinis, 926 West 
36th St., apsiveda su 
ne Poškiute, Beauty 
dėja.

Jungtuvės įvyksta
Gegužės 9 d., šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, 3:30 vai. po 
piet.

Vakare, jaunavedžiams bus 
iškelta vestuvių puota, Holly- 
wood Inn svetainėje.

— Niekutis.

d

Krikštynos pas 
pp. Yanulevičius

Sekmadienį, gegužės 
įvyko krikštynos p. p. John ir
Stella Yanul-Yanulevičių, gyv. 
5617 W. 63rd PI., sunaus. Nau
jagimis pakrikštytas Robertu 
Dievo Apveizdos bažnyčioje.

Suskambėjo Vestuvių 
Varpai p-lei 
šeštokaitei

Tik ką suskambėjo vestuvių 
varpai p-lei Marijonai, šešltokai- 
tei ir Anton Prieser, 8842 
Huoston avė., South Chicago.

linksmai laikų praleido, 
ir muzika, o kas svarbiau, daug 
draugiškų kalbų.

" Jaunųjų tėvai ir jaunieji vi
siems dalyvavusiemsiems yra 
širdingai dėkingi ir taria ačiū 
už dovanas. —Senas Petras.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Walter Matula, 23, su
nette Koraciny, 21

John Mintai, 27, su
SolĮtis, 20

Edward Norbut, 27,
Sidlanski, 21

Frank Krzeminski,
Mathilda Zyk, 31

Frank Giedras, 27,
nice Luksus, 21

R a y“ Kriz, 24, su Rose Karas,
24

Patrick Gilgunn, 29, su Anna 
Colfer, 23.

Antoi-

Helen

su Anna

su Ber-

PAMINĖKIME
Miką Petrauską

'į .: <

Grįžta p-ios 
Danauskienės
Sveikata

Praeitų savaitę p«. Frank Da
nauskas, gyv. 1346 S. 50 Avė., 
ir vėl susilaukė nelaimės. Su
sirgo jo žmona, ponia Mari- 
jonia Danauskiene.

Buvo padaryta vidurių ope
racija ir ligonį jau nejuokais 
ištarė: “Pranuli, aš dar gyven
siu”.

Linkiu jai sveikatos ir is sa
vo pusės, nes jų gyvenime* nie
ko nestokuoja, biznis eina 
■automobilius naujas, gražus.

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

ir CANAL 8500

Suktinį

MIKAS PETRAUSKAS

JIS MUMS DAVĖ
Birutę: :

—Šokim, trypkim, linksmi bukim, 
Visi linksmai pasuliokim, 
Kol širdis plasta krūtinėj, 
Apsisukime linksmai....

Noriu Miego
Noriu miego, 
Neturiu kur

saldaus miego 
gulti...

LIETUVIŠKAS DAINAS

——Jums garbė, 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.

Rengia šaunias
Vestuves
p-lei Zajauskaitei

P. Frank Ząj^uskas,
. . . . i- . '• ■ -X k ; ■■ gyv- 
1444 S. 51 A've., po ligos jau
čiasi kaip ir nauju žmogumi. 
Bet štai ir kita bėda-ne-bėda, 
suka galvų kaip savo dukrelei 
surengti šaunesnes vestuves. Ji 
yra sutarusi susituokti su p. 
B. žilvyčiu, p. Jono žilvyčio su- 
nurų. Jis trumpu laiku baigs

MADOS

M \
4232 I

kad moterys 
pirkinius—jos

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą. (

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai ifi Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Wholesale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Ilayinarket 355t>

—————M......................... .......

PASARGA
Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlankyki t didžiausių 
gios rųšies krautuvę Chicngoj, par
duodančių tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

PIGIAU BEGULI ARĖS KAINOS
Ola geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS ifidirbystės, žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija; ‘‘Kiekvienas kostumeris 
turi btiti patenkintas.”

į UŽ DYKĄ PRISTATYMAS1
Sherwin
$2.25 
kaina 
1,000 
PAlnt, 
$2.7.0 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už Vi Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis. Į 
Vis! Telefonai ARMITAGE 14401

Williams trim Vamlsh 
vertas, Musų 950 
ga’lonų Trim <f < *>C 
Gabonas ----------
vet.os visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1.50
vertės Fiat $1.20

—Kam šėrei žirgelį,
. Kam šveitei kardelį, 

Kur josi broleli? 
Baltas dobilėli?

šių naktį per naktelę 
miegelio nemiegojau...

Sodinau sodinau...

Aš
Aš

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

nakcely per nakcely
Saulele raudona, 
Vakaras netoli, x
Paleisk mane, motinėlė,
Už saulės namole...

----- šin
Nemigau nemigau, 
Su bemuciu obeltici

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

RUOŠKITĖS VISI ATEITI J
Gedulingą a. a. Miko Petrausko Paminėjimo Vakarą

Gegužio 12, Liet Auditorijoj

4232—Tai naujausias šio sezono 
vasarinis modelis. Jame išrodysit 
ne tiktai plonute, bet ir aukštesnė. 
Pastebėkit kiek ant jos užsiūta gu- 
zikų. Guzikai šimet labai madoj ir 
jie daugiau negu kas kita dabina šią 
suknelę. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 40 ir 42 
Colių per krutinę.

UN orint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti inierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

mu-
NAUJIENOS Patyru Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..___ —

Mieroi _____ . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

8 valandą vakaro — įžanga 25 Centai

IT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

, kad WIDMAN Parūpintų Medegą 
Widmanteikiat ik-aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS 

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 

GARANT. QUICK-DRY VARNIš TIK ..................

ŠKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA .....................

GRINDIMS COVERING 9x12 .................................

95c 
«1.19

$3.98
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 3998

z®\ Bell Laundry 
| 2709-11 S. Pulaski Rd.

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 498215 sv. už 82c

SEREDOMIS, KETVERGAIS IR PĖTNYČIOMIS18 sv. už 89c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS Į]

DAMP WASH Si.
Bandykit šj ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

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

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

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

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos GAMTA

PARŪPINO ® *n

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb £n
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,?""
ANTANAS G. KART ANAS. Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DAILY BUSINESS
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

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

Taipgi perkrąustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23 DIENA

CALUMETGROVE

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzamįnuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. RaudongyslSs 
gydymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavvndale 5727.
' i >’ .* '* I

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST, 
Tel. ENG. 5888-5840

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Naujienų Piknikas
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI, 
1858 Weet Perąhlng Rd.



J

Smarkus 2 Metų 
Kūdikis

Ištrukęs nuo | motinos, 2 me
tų Arthur Vosępka išbėgo j 
gatvę, netoli Trujnbull ir 26-os 
kampb. Bėginėdamas papuolė 
po gatviakariu. Nusigandęs, 
motormonas Gus Macyzewski 
bandė sustoti, bet kūdikis jau 
buvo po gatviakariu. Mo.tina 
ėmė raudoti, subėgo policistai, 
minia. O Ąrthųras, lyg niekas 
nieko, išlindo iš po ratų ir j su
sirinkusius gražiai nusišypso
jo. Neturėjo nei mažiausios 
žaizdos.

r

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1987 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cjcero, 111.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J< 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So- 
50th Cpųrt, Cięero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cięero, III.; K. Jenušauskas —ka- 
ąieriuš, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So, Fairfięld Avė., 
Chicago, III-1 L. 
globėjas, 4624 
Chicago, tu.; Igną? 
šalka, Š347 So. M<

sąrio ir kovę mėm mokesčiui pri
imami iv iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto. l| CLASSIFIED ADS

2.

Tel. Victory 4965 
9TOGDENGY8TR 

Mes depgiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėtief 
darbus- Lengvos išlygos, jei pagei 
daujamą. <

f bridgeport roufing ca 
0216 So. Halsted Street

^uralture & ^ixtures
R*' umdai-Į taisai

Pranešimas Direk 
toriams

Lithuanian Building, Loan 
Savings Association

and

Speciąlis direktorių sųsirin- 
kimą^ įvyks trečiądienį Ge
gužės 5 d., 8:30 valandą va
kare — Naujienų ųaiue.

Visi direktoriai jnąlonėkjt 
susirinkti, ąes .reikės priimti 
keletą aplikacijų dėl paskolų.

T. Rypkevičius, Sejtr.

Pranešimas
nariams

Lithuanian Building, Loan 
SayingS Association

and

Malonėkite kuogreičiausia 
priduoti į musų Spulkos ofi
są, 1739 S. Halsted S t., savo 
narystės knygeles dėl patikri
nimo musų atskaitos.

Sekretorius.

oseSkelbimai
Įldbda nai 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DUODAM

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Lšmokaiu

ir

KARAS PRIEŠ “BURLESKUS” —Chicagoje, New Yprke, ir kituose didesniuo
se miestuose prasidėjo “karas” prieš “burleskų” teatrus, kuriuose merginos nu
sirengdavo veik iki paskutįnio siūlelio, publikos, didžiumoj sąnbernių, akyvaizdo- 
je. Chicagos policija griežtų priemonių dar nęsigriehė, bet New Yorkas buri nu~ 
sirėdančių artisčių patraukė (teisman: (iš kairės dešinėn): Helen Gree.n, Mildred 
Clark, Zosia X>omanski ir Evelyn Gunderson. Nauįienų-Ącine Photo

.....................................    —.-rr—.■ .'.'i —r —— i'.  ■ 1   

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

DR-STĖS TAUT. ŲARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
,i;oWN -OF LAKE VALDYBĄ 1907 
METAMS: Pirminįnkąs — Petras 

Ukockis, 4444 So. Whipple Št; 
Pirrp- pągęlb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwęil St.; nut. rašt, 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
>vell St.; Fin. raštininkas—Bruno 
jodaiko, 4512 So. Wqoęl St; Ižd.. 
—Plecida Pikturna, 1425 West! 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St; ka
sos glob.—Franas Vienckus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermįtage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 West 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai.’‘ po pietų.' Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 MĘ-’ 
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm, pągelbininkas, 3400 
So. Lowe Ąvę.; S. Kųnevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D, Gulbinais—fin. rąšt., 3144! 
So. WąUące St.; J. Mateyunąs -— 
kontrolės raštininkas , 3400 So, 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5053 Sp. Throop S,t.; Ų. Leųdans- 
ką^—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirmą trečiadienį, 7:30 vąl. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

•D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho-

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwell 
St.; P. Killis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 W.est 6Qth St.; M,. Z- 
Kaclziauskas—turto rašt.; Ą. Bų- 

, žinškas—-kontrolės rašt.; J. Bar-
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. SnsirinMnius 
laiko .kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro>i 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. i

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre-

f ■ , r •

tary,. 1904 Canalport Avenue; M. 
Bankevicius—treasurer. '

BOARD OF PIRECTORS:

miela, Kazimir TVukutcki,' Valeri
jau Laucius, Josęph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevicius, 
Martin .česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas, Geo 
Jakubauskas; Counselor; Frank 
W. Chernauckas.

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelti" 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5048; Finansų raštininkė; Anna 
AUeliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
phine. Yuškicnė;1 Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 

■' *Edward ' Bl«Wsr'Kasteriąs—Jus- 
tin Yuškėnąs; 'Ligonių apiekųnai 
—Josęphine YųŠkienė ir jęe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. žųkapskas.

DIVIDENJAJS U2 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekyieąę aąnyeus pinigai 
yjra įki $5,000.00
per Federąl Savinas, and 
Lę>an Corporątion, Ayaąh- 
inglon, D. C-
Dėl inf ormacijų kreipkitės į

DAUKANTO
FEDĘĘĄL SAVJNGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd

Phope CANAL 8887
1 "'IHį jJ! J J.'ll i. j j u

kasos

Jeseviče—kasos' 
So. Paulina Št., 

s Juręviče—mar- 
•organ Št., Chi

cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So, 51st Ąve., Cicero, 111. 
Telefonas Cięero 4534 J.

iSitualion yVantcd
Darbo Ieško

NORIU DARBO kaipo handy 
man. Galiu malevoti, popieruoti ir 
t. t. 1739 So. Halsted St. Bo& 619.

$25,000 Naujų Rakandų ĮPąrdavimuI 
Nematytomis, kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .. ............ $15-—$20—$26
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$130 gražus, nauji parlor

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

de luxe ------------------------- $176
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 >’• 

RAPP STORAGE FURNITŪRE 
5746 So. Ashland Avė.

sieridis, 3200 So. Lo^ve Aye.; J. 
Malinauskas Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; p. Ku- 
nevičia — Apekunas kasos, 3201. 
Green St; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3006 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkitnus kas mėnesį! 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak- 
Chicagos r Lietuviu Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

HŲMBOLPT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1037 
METAMS: I<. VValskis—pirm., 3341

Evergreen Ąve., tęl. Belmont 
7678; John .XųpreviČius—vice-pir- 
mininkąs, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—-nut. rašt., 1814; 
VZąbansia Ąyeb teĮ. Humboldt 
22Š5; S. bfdhėfckiš-^finansų rašt., 
3247 Beach .Avė,; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Ee: Moy ne St.; T. Ku- 
■bilius—-maršalka/, 3222 Pierce Av„

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE-' 
PRIGULMINGO RATĖLIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas—

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua
nica Avė., Chicago, Iii.; Pirm.- 
pagelbįninkas — Stasys Bagužas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 30rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, UI.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Ųalsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Bptkuą; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai pp pietų. Chi
cago, III.

■ ■ *■!* I.. ■■■ ■ ■■■ ■* • ■ I .ri ■* i.l ■ ^3'

• COAL
BĄINOČ KYLA! PIRKJT DĄBAR
ANGLYS! ANGLYS!
PlBKIT AUKŠTOS rųšųes anglis

TON.

HelpVVanted—Malė
Darbininkų Reikia Business Chances

rardąynaui Bizniai

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

Boulevard 1365

vidutinio amžiaus, švarus,

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

PARSIDUODA pirmos klesos Ta- 
'/ern—arba priimsiu pusininką. Vie
na iš geriausių South Sidėj. Biznia
vau! distrikte. Biznis išdirbtas per 
4 metus. Yra Beer Garden ore. šo
kiams platforma. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

6828 Stony Island Avė. 
Klauskite Thomąs.

troką.
4140 So. Maplewood Avė.

Lafayette 3646
PARDAVIMUI pigiai gęias kam

pinis grocęrio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame į Tavernos biz
ni. 3465 Lituanica Avenue.

REIK ALINGAS lietuvis sėlsma- 
,nas pąrdavinėti Fordo karus. Alga 
ir tranšpoptajcijos komišenas garan
tuotas. Leads duodami per Ford Mo
tor Co.

Pardavimų menedžeris 
Monroe 0064.

PARDAVIMUI — Hemstitch ša- 
pa. Jei jus mezgat ir išsiuvinėjat 
įr turit $1,500.00 cash, tai paniąty- 
kit gražiausią išsiuvinėjimo šapą 

prie 4006 ARCHER AVĖ.

i'^rnis ior bale
liktai Pardavimui

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTO S 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockvvell St.; Adam Su-! 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt.,, 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr —finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Medą-! 
linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—-kasos globėjas,. 
Maršalka—Anton Šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tąmkevjče ir Pęter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
vičė, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

T C H i N G

žemo

F0 R

S K I N

pirm.,

B

Ar .Renčiat niežfijimą, deifimA. 
erzinimą odos? Nčra reikalo 
tam. Per 30 metų Žemo pa
gelbėjo milionams kertėjusių. 
Pėka nepaprastos sudėties, Že
mo atšaldo, suraminą ir pasa
lina Ekzemos niežėjimą, pa
prastus Rashes, Spuogus, De- 
dirvines ir panąfciiis odos erzi
nimus greitai. Pirkit Žemoj 
Šiandie—visose ap tiekose, 35c, 
60c, $1.

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Asociacija laikys mė

nesinį susirinkimą rie&adienį, gegužes 5 d., 7:30 vai. va
kare Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Jlalsted St. 
Visi nąriai būtinai atąilankykit, nes randas 
reikalų apsvarstyti. —S. Kųnevičia, rast.

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, 
7 vai. vakare J. Grigaičio svetainėj, 3804

dąug svarbių

gegužio 5 d., 
W. Armitage 

avė. Nariai visi mąlonėkit pribūti į šį svarbų susirinkimą.
9 Ben Aluzas, užr. sekr.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą gegužės 6 
dieną 8 vai. vak. po numeriu. 3804 Armitage avė. Malonė
kite atsilankyti J šį susirinkimą, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. —M. Chepul, rašt.

•«■** -įMč JfoiilgSMlS r Wž ’

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINĮO 
KLIUBO VĄLDYBA 1907 METAMS 

Pirmininkas—rGeorjge Medalinskąs, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Gąrad;, 
Finansų raštininkas — Chąš. Ka-; 
talą; Nutarimų rašt.—M. Medąlin- 
skąš; Ko n t. rašt.—V. Map^kas ;:
Rasos Globėjai—Dąvidoriis, J. 
M. Brųchas; Kasierius-M. Rąziu- 
nas; Ligonių laiikytoįą??—P. Zą- 
lenk; Koręspondentąš —J. jBęnė- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nędėldienį Lawler Hali, 3920 
W. Madison street.

Za-

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖL
TOS KLIUBO NAUJA 1907 METŲ 
VALDYBA: John Koųdroška, 2841 

W!. . JOth St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
AVė.—pirm. pAgelbininkas; Mrš. 
Bernice Keller,'; 5302 South Long 
Avė.—Protokųlų raštininkė; . Wal- 
Ter Sharka, 4605 Sp. Washtehaw, 
Avė., tel, Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3008 SO. Kedzle Ąvę.—Kasierka; 
Helen Chaputė, 4403 S. Albany 

Ąve.—Kont. ^Tąštinįnkė; Leonas
Kiimavičią,’:<2'504 AV. 46th St. — 
KąšOs, gjbbėjąsę Dr. M^T* Strikol, 
4645 ■Bp- Ashland Aye., tel. Bou- 
levą^įlBg^/aV^^id^'-nųo 2 iki 
4 pp. 'Mp.ye iki yąk«—:Gydyto-
jąs; 127 North

teŲ Central 4410—
- . «y Yurgon, 1614 

So., ąOthfA’irk, .Cicero, III.—Ligo
nių jlanky tbįąk < Steponas Narkis, 
4060 Tdiąian Ąye.—L|igonių 
ląąk. ,|r KpptroJęs; >rąšt.; Mikolas 
KaspąrąĮtis, 4j:54 Soų$h Ąrtesian 
Ąve.— Knygius; F. Ališauskas, 
.0140 Ąy* dOthjF*!. Biznio pirm.; 
Juoząpąs Bendokaitis, 8146 So. 
Hąiątėd St. yr- Korpespondentas;

‘ ..............

•mąi ątįibnha ^kožpą 
pirmą sekmadienj 12 vai. dieną, 
Ųollyyvood syėtojnėje, 2417 West 
40rd St., Chicągo, III. Sausio, va

ap 61st 
i $y$irinki- 
rpąųepj kas

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

—-r-........r............. $5.70
EGG ........... .......... ..........  $6.00
NUT .............................. $6.00
SCREENLNGS ............. $4.75

PRISTĄTYMAS MJESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel KERZJ® 3882

TON. 
TON. 
TON. 
TQN.

■i'- ciassiribassi

Furiiished Ęooms—Wanted
!' Ieško Kambario

’ ^■'^r***-*^* ■■■.•• ■'••*^**7-***T*^r*'

IEŠKAU BARBERIO ant 3 dienų 
Paųęlėliui, Utarninkui ir Seredai 

, rba ant visados. 2436 W. 50th St.

v.....
> JUODŽEMIS, yardais arba veži- 

...... J — “humus” — 
25c už bušelį, 5 .bušeliai — $1, ga

linga žeme dėl gėlių, bąksų ir kviet-.
1 - . « — A. j 111 OI A.1 • J —• • •

rnais, speciąlė žemė

ra kąi ąumąišysit su moliu ar smė
linga ąeme dėl gėlių, bąksų ir kviet-, 
kynų. Pristątom tik South sidėj.' 
CHARLES GAVCUS, ,6100 S, State 
Street. Tel, Wentworth 7942.

REIKALINGAS BARTENDERYS 
arba priimsiu p^tnerį į taverno 
biznį. Kreipkitės po 7 vakare.

2640 West 67th St.

PAIEŠKOMS DARBININKO ant 
farmų. Darbas ant visados. Dabar 
mokėsime 20 dolerių j mėnesį. Malo
nėkite atsiliepti po šiuo adresu.

JOE PUNDIN
R. 6, Charlotte, Mich.

PARDAVIMUI 40 akerių aliejaus 
apylinkės. Namas, barnės, šilo. 16 
Gersney galvijų, 1 kumele, 4 kiau
les, traktorius ir pridėčkai, mašinos, 
$5,000.00.

Mr. Geo. F. Salzman, 
Farina, III.

Keal bistate Jb or bale

REIKALINGAS dženitorius, turi 
suprasti karpentering ir malevoji- 
mą. 3738 So. Halsted St.

darbiREIKALINGAS GERAS 
ninkas dirbti prie baro tavernoj. Tu
ri būti gerą! patyręs tą darbą ir 
mokėti gerai anglų kalbą.

1519 East 63rd Street

PARDAVIMUI 4—4 kamb. .muro 
namas. Lotas 48x125 pėdų; Campbell 
avenue arti 42 St. Greitam pardąvi- 
mui $3,650; pusė cash.

Faiilleld Bidg. and Loąn Ass’p. 
2720 W. Cermak Road. 

Lawi)dale 2978.

tleip XVąntęu-4<emale
Darbininkių rvikia

59th ST. ARTI KEDZIE; 8 metų 
senumo mūras; 3 f lėtai: vienai 5, 
o du po 4 kambarius ir krautuvė; 
parendųoti.

Priversti parduoti už $9,500. Išpio- 
kėjimąi. V

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

38th St. arti Californią; 2 flatų 
medinis po 5 kambarius ir Krautu
vė; $2,500; išmokėjimai.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖJ VALDYBA 193,7 METAMS:, 

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Racevičei 
—vice-pirm., 3326 So. Union Avė-' 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 

.5.773; F. Kasparas—£jn.' rašt., 3534 
S o. Lbwe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.;

Tnpząpąvįčįą—kaąos glob 
cius — r.
koręspondentąs. Dr. \I, P. Bąška; 
Drąugysitės Dftktąras, 3103 gputh 
TIalsted St., rez. Tri. Hemįlock 
2074—Ofiso Ymtpry 0687. Djrau- 
.gyątės susirinkimai įvyksta ‘ kas 
antras sėkmądienis kįekvięnp mė-; 
nęąįp Chicagos Lietuviu Apdiįori-į 
jpj, 0133 So. Halątęd St., 12 val.l 
dieną.

SPECIĄLIS $16 savaitėj kūdi
kiams auklėti kursas $15; Del Har, 

;116 So. Mįohigan, Dearborn 6896. 
.»'' ’ 

\ PARDAVIMUI SEIFAS, fireproof, 
400 syarų ir naujutėlis, grosernės 
skėlos. 700 \5y. 01st Št. 1-inos lubos.

REIKALINGA MERGINA prie 
nąmų 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- 
tęrs; patyrusios; 6962 Cottage 
Grove Avenue.

Ant Gąrfield Boulevard arti Wood 
St. 6 flatų mūras; po 5 kambarius 
kiekvienas; 6 karų garažas; $16,500.

Matykit MEDŲRA, 
WĖST HIGHLAND REALTY CO.

8110 So.* Ashland Avęnue 
Stevvąrt 3601.

Grigonis—kontrolės rašt., 
77 s t

— maršalka, & Nąrkis

P.
Ju-

1937 METAMS: J. Rūtą —pirmi-i 
ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kųnevičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
Wcst 33rd St.; J. Balčiūnas—ka-

Full-flovored

Buy gloves with what 
it savęs

.MM

.. ...... 4.............. ►» V Ik A s " ~ SS. ' |

Urba Flo.tyer Shoppe.
Gėlės Mylintiems—Y estuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms—
Papuoši mąiąs,

4180 Archer Avenue
Phone LAFĄYETTR 5HQp

pardavėjos; šapų darbininkės $10 
pardavėjas; šapų darbininkės $10 
iki $15.00.
SOUTH SIDE CONSOLIDATED 

AGENCY
1105 East 63rd Street

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

223 West Jackson Blvd.
Room ,610.

L*''’-

‘.M**’

TOOTH PAŠTE

! , i 11 I!1 J i lyyn— į'... ... ii i. iii. .ii

LOVFIKISL UIĮr l V Visas Pasaulio
.■i Dalis.
kvietkininkas

Gėjės Vestuvėni3» Bąnkietams 
ir Tagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7014

MERGINĄ REIKĄLINGĄ katali
kų name. Abelnas namų darbas. Pa-' 
tyrimas su vaikais, Nereikią skalb
ti; nė prosyti. $7.00, kambarys ir 
valgis. Ręgers Park 8601.

......vi./i ......
M[ATERJOLAS NĄMŲ 

ŠTĄTYBĄI
Didelis pasirinkimas stątypnii 

namų, taisymui potčių, stogams 
popierą, rynos,' sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.*

BUILDĘR’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininke ,

3562 So. Halsted Street
Tel. Vardą 2576 <

Atdara vakarais ir nedaliomis

REIKALINGA MERGINA j rui- 
ming houąę; vidutinio amžiaus.

1808 So, jVąbash Avė.

VIEŠBUČIŲ TĄRNĄITĖS $50; 
pardavėją, šąpų dąrbininkės $10 
iki $15,00.
SOUTH S1PE CONSOLIDATED ■ 

AGENCY
1105 East 63rd Street

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

5 KAMBARIŲ APLINK kampą 
namas; garažas; parinkta sekcija 
Cedar Lake. Lotas 00x125; ateinantį 
metą verta dvigubai. Savininkes A. 
E. Glifford, Cedar Lake, Indiana.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių murę namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas- Kąįna $5050 ir šiaip Ritų bar- 
genų.

Z. s. MIGKEVICĘ and C9- 
6816 So. VVesvern Ąyenųe 

Hemlock 0800.

V

—perfęct 
Jor cpokingl

• Kraft Americąp has ą Įpcllmv, 
full-flavored richness that inakea 
itperfectfor 8ųndwiches. Ąnd.for 
cooked cįisheB you cap depend pn 
this American Cheese to mėlt 
pęrfectiy.

t;

Pcoples Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšįejs gėrimų.
i Kas ateip su šiuo apgarsiniipu, 
; nusipirks whoilesaie kainomis.

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas ....... $19:50
Naujas Crosley refrigeratorius, 
garantuotąs 5 m......... . $L13.50
išmokėjimąis po 15c. į dieną 

GenęrąlTadįo, Store 
0856 ^c|iey Ąyenue

AUGUSTAS /PETBĄITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gee. 3 dieną, 1:00 vai. po ,piet 
, 1937 m., sulaukęs pųsiės am

žiaus, gimęs Tauragės apskri
ty, Gaurės parap., Jucaičių 
kaime-

Amerikoj išgyveno 38 metus’.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį ir daug draugų ir pažįs
tamų.

Velionis gyveno po nr. 1616 
So. 50th Avenue, Cicero, III. 
Priklausė Draugystei Palai
mintos .Lietuvos.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 40th Ct., 
Cicerp. Laidotuvės įvyks ket- 

- verge, geg. 6 dieną, 1:00 vai. 
po piet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Augusto Petrai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Draugai ir Pažįstami.

Patarnauja laid. dir. Antho- 
ny Petkus, Tel. Cicero 2109.

REIKALINGĄ j TAVERNĄ darbi
ninkė. Turi mokėti sutaisyti ąęnd- 
vičius, ne jaunesnė 30—40 metų, 
ąnižiaus. 0500 So. State Bt.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estą te, Lpans and Insurance 

Tel. BOULkVARD 2000 
Perkam, parduodam ir mainom na-, 
rųns, lotus, htznmp ir fermas; Inšiu- 

-riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gąrų 
namų pąrdavimui arba mainymui už 
geęus bąrgenuą; glitas ir teisingas 
pątarnąyimas. Beikftlui pribus Rrei-

4631 SO. ASĄ^AND AVĖ.
,Qfisąs 2-ros lubos ąu Grish

j’...,

itSarfi s

2 PATYRUSIOS MOTERS sku
durams sortųptl. 1210 W. Lake St.

PATYRUS MERGINA; antras 
(įarbas; mylinti vaikus; savas kam
barys; miestavos rekomendacijos; 
$12; Lincoln 5500.

PATYRUSI MERGINA; abelna(s 
namų darbas; savas kambarys; vo- 
qine; padėti kūdikiui; $10—13; tik 
kūdikio drabužėliai; Hyde Park 8401.

j ;

MERGINA, abelnas namų darbas; 
eiti namo naktimis; nėra sekniadįe'' 
nio darbo; $7; Palisąde 4666.

MERGINA; prižiūrėti apąrtmen- 
tą; 7 metų berniuką; nėra sekma
dienio; naktims išeiti; rekomenda
cijos; Sunnyjside 4852.

For Rept
DIDELĖ KRAUTUVĖ RENDĄI, 

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

PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKJT 
SAVO UA6GENUS

NAUJIENŲ
GARSINIMUI 
ViUi SKAITO... .

PAWW MUS TkŲWAV
CANAL 85Qp

apgarsinimų kai00* 
nriefnamps Vi pakartoji- 
mus duodame /retą nūQ- 
Jaicįi,

.j?..--'.i?.,.'-:.
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Trečiadienis, geg. 5, 1937

Motinų Pagerbimo
Iškilmės
Lindblom Mokykloj

Pagerbimui savo motinų, 
Lindblom High School moki
nės rengia joms pašvęstas iš
kilmes.

Oficialė “Motinų Diena0 yra 
sekmadienis, gegužės 9 d., bet 
Lindblom mokykloje ta diena

Neužmirškite
Savo Motina 
Lietuvoje

PASIUSKIT JAI 
DOVANĄ

per
NAUJIENAS
•
Lietuva apvaikščiojo 
MOTINŲ DIENĄ 
Gegužės 9 dienų, kaip 
ir mes čia Amerikoje.
•
Jūsų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga.

bus penktadienį, gegužės 7 d.
Iškilmės • prasidės apie 2:30 

ipo piet. Mokinės parodys savo 
motinoms mokyklos rumus, 
'jas palinksmins šokiais, daino
mis, muzika ir pavaišins arba
tėle. I programų įeis gyvas pa
veikslas “Amerikietė”, kuris 
parodys kaip amerikietės rėdy- 

,'davosi įvairiais laikais, nuo J. 
V. įsisteigimo iki dabartinių 
laikų. Mergaitės ruošia ir ti
pingas vedybų iškilmes.
' Iškilmes rengia mokyklos 
mergaičių kliubai, susijungę į 
Inter-Cabinet grupę. • Be kitų, 
rengimo komisijon įeina mo
kinė Carnelina Barbagallo, ku
ri per “Naujienas” kviečia ir 
visas lietuves motinas iškilmė
se atsilankyti. Įžangos nebus.

(Sp)

Kūdikis Prigėrė 
Maudyklėje

• Motinai nuėjus j šąli tik ke
lioms minutėms, maudyklėje 

| paliktas 10 menesių kūdikis 
John Charles KnoX prigėrė. 
Nelaime įvyko Knox’U namuo
se, ties 1019 W. 83rd Street.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Naujienose Illinojaus 
Kelių Planą Gausite 
Dykai

Tik ką gauta 1937 metų Illi- 
’nojaus Valstijos kelio siste
mos planų kiekis. Atsilankę 
gausite dykai.

Planai peržiūrėti ir pertvar
kyti. Keliai parodyti juodomis 
spalvomis. Tai padės jums 
lengviau kelį susirasti. Darbas 
labai gražiai padarytas.

Tad, pasinaudokite šia nepa
prasta proga.

Atyda Birutės Choro 
nariams

___ :_____ >.
Birutės Choro repeticija 

įvyks ketvirtadienį, gegužės 
’6 d. (Thursday, May 6th) vie
ton penktadienio, kaip papra
stai. Po repeticijos kėtvirtadie- 

’nį įvyks trumpas susirinki
mas, po kurio bus užkandžiai* 
ir pasisvečiavimas.

Neužmirškite būtinai daly
vauti šioje repeticijoje ketvir
tadienio vakare kaip 8tą va
landą, Sandaros svetainėje.

Birutės Valdyba.

ko Waterbury choro narė, ku
ri dalyvaus gedulo vakare atei
nantį trečiadienį. Iškilmės įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
P-ia Gugienė yra vakaro ren
gimo komisijos narė ir progra- 
mo dalyve, šeštadienio “N-nų” 
numeryje tilps antra dalis jos 
atsiminimų , apie M. Petrausko 
gyvenimą Amerikoje.

Mirė Augustas 
Petraitis. 
Kur Brolis?

Nora Gugienė, artima velio
nio kompozitoriaus Miko Pet
rausko bendradarbė ir Petraus

Cicero laidotuvių direktoriaus 
A. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
49 Ct., yra pašarvotas kūnas 
ciceriečio Augusto Petraičio 
nuo 1616 S. 50th avenue. Ve
lionis mirė pirmadienį, gegužės 
3 d.

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gai. Jie buvo painformuoti, kad 
Chicagoje gyveno ar gyvendavo 
velionio brolis, kurio vardas, 
nei adresas nežinoma. Jei p. 
Petraitis ar žmonės, kurie jį 
pažįsta, perskaitys šią žinią, lai 
duoda žinią laidotuvių direkto
riui. Velionis su broliu nesima
tė apie 20 metų.

Laidotuvės įvyks rytoj po 
pietų, 1:30 P. M. Kūnas b,us 
palaidotas Tautiškose Kapinėse.

Sumušė
Yellow Cab
Šoferį

Penki vyrai vakar anksti ry
tą sumušė unijistą Yellow Cab 
šoferį Theodore Taylor, nuo 
555 Surf avenue. Jie sudaužė 
jam galvą buožėmis, atėmė 
taksi ir nuvažiavo.

Ta.ylor buvo veiklus nese
niai įvykusiame taksi šoferių 
streike. Spėjama, kad sumuši
mas yra to streiko rezultatas.

Duos
Apsaugą
Moterims

----- --- ,---
Dėl Chicagoje nuolat pasi

kartojančių užpuldinėjimų, po
licijos valdyba paskelbė, kad 
ėmėsi žinksnių tokiems įvy
kiams užkirsti kelią. Moteriš
kėms ir mergaitėms, kurios 
nakties laiku grįžta' iš darbo, 
bus duota policijos apsauga. 
Joms tereikės pašaukti arčiau
sią policijos stotį ir paprašyti 
palydovo. Toks uniformuotas 
palydovas paTves moteriškes 
namo.

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

GEGUŽĘS 23—1937
CALUMET GROVE

—..........—-Į———.... —.. ......................■■■■■.... . mm.. —
.............. ii.Žfcn ..r................................. . -

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos ' 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį*
e nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

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

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

Moronai Vėl Siaučia Chięagoj - Pikietuoja Vienuolyną

MORONO AUKA—Chica- 
gietė Alice Wilson, kurią iš
gėdino moronas. Paliko ją 
gulinčią be sąmonės Rogers

PIKIETUOJA VIENUOLYNĄ—Grupė pikietininkų prie 
Holy Ilill vienuolyno netoli Hartford, Wis. Jie protes
tuoja prieš vienuolyno paimtą kontraktorių, kuris ne
samdo unijistų vienuolių triobėsių statymui.

Parko gatvėje.

SUKNELĖ KORONACI-
JAI—Pavyzdys baltos-juodos

MOTERIŠKĖ PLANETARO VIRŠININKĖ—Miss Maude

KALĖJIMAN—Chicagic-tė 
Louise Irving, kuri gavo 15 
dienų kalėjimo, už tai, kad 
įsigėrusi valdė automobilį.

RUOŠIASI KUMŠTYNĖMS 
—Sunkaus svorio kumšti
ninkų čempionas James J. 
Braddock, Golfmore, Mich., 
treniruojasi Chicagos kum
štynėms.

LIŪTYS VARGINA ŪKININKUS—J. V. kviečių, med
vilnės ir kukurūzų ūkininkus vargina didelės liūtys. Ne- 
vien trukdo darbą, naikina derlių, bet tvindo ir upes, 
kurios, išsiliejusios, nušluotų ūkininkų sunkaus darbo 
vaisius. Žemlapis parodo vietas, kur daugiausiai lija.

Bennot, rekomenduota i Chicagos Adler planetaro į- 
staigos viršininkes, užpildymui vakancijos, kurią pa
liko Dr. Philip Fox, buvęs viršininkas. Ji stovi sale 
komplikuoto instrumento, Grant Parke.

medžiagos suknelių “pa-
prastoms” pilietėms kurias 
Londono siuvėjai pagamino 
karaliaus George VI vaini
kavimo iškilmėms.

1
PRIGĖRĖ—Joseph R. Ra- 

mser, turtingas Chicagos fi- 
mansierihs, dingęs kovo 16. 
Jo kūnas rastas Michigan e- 
žere.

Nemindžiokite kaimynų 
ir parkų pievų. Duokit pro
gą žolei suželti.

“DETEKTYVAS” — Mi
ręs aktorius William Gil
lette, “Sherlock Holmes” 
rolėj, kurioj pagarsėjo.

IR SKRYBĖLĖ—Pavyz
dys moteriškos skrybėlaitės 
karaliaus vainikavimo iškil
mėms. Ji pasiūta karališ
kos karūnos pavyzdžiu.

PAVYZDINGIAUSIA MOTINA CHIC AGO J—Pavyz
dingiausia motina Amerikoje Mrs. Carl Gray iš Oma
ha, kalbasi su Chicagos skautais, sustojusi pakelyje i 
New Yorką, kur dalyvaus Motinų Dienos iškilmėse.

NAUJIENYBĖ—“Glox”, naujas kupranugaris (de
šinėj) atgabentas į Lincoln Brookfield Parko žvėryną. 
Šalę už tvoros, stovi pataitė “Dinah”, su kurią “Glox” 
jau susidraugavo.




