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Barcelonos Anarchistų
Maištas Sutaikintas

Mūšiuose Barcelonoj žuvo per 100 žmonių. 
Katalonijoj tapusi sudaryta nauja valdžia, 

į kurią įėjo ir anarchistai.
PERPIGNAN, Francijoj, g. 

5. — Oficiali pranešimai sako, 
kad Barcelonoj liko atsteigta 
taika, po kruvino anarchistų 
maišto, laike kurio ištiko smar
kių susirėmimų Katalonijos so
stinės gatvėse ir kuriuose žu
vo virš 100 žmonių.

Atvykstantys iš Barcelonos 
keleiviai sako, kad mušis prie 
miesto telefonų triobčsio tęsė
si septynias valandas. Katalo
nijos milicija, nežiūrint anar
chistų kulkosvaidžių ugnies, 
jsibriovė į triobėsį ir jo tada 
jo koridoriuose ištiko smar
kios grumtynės.

(Tiesioginės žinios iš Barce
lonos sako, kad po sukilimo li
ko sudaryta nauja laikinė Ka
talonijos valdžia, kurioj yra at
stovaujami ir anarchistai).

Po septynių valandų mu’šio. 
anarchistai pasidavė su saly- Į 
ga, kad nebūtų daroma prieš 
juos jokios atgiežos.

Tada prasidėjo taikos dery
bos, kuriose vadovavo Valenci- 
još valdžia teisingumo minis
teris Garcia Oliver ir su Kata
lonijos prezidentas Luis Com- 
panys priėjo prie taikaus iš
sprendimą ‘kilusiu jn^isto. r

Maištas kilęs kai valdžia no
rėjo anarchistus nuginkluoti, 
pašalinti juos iš valdiškų vie
tų ir paimti pilną telefonų ir 
telegrafo 
k-

Sukilę 
talonijos 
daugelį 
mieste, prie Barcelonos. Hospi
talet normaliai turintis 40,000 
gyventojų, dabar yra pilnas 
tremtinių iš Almeria ir Mur- 
cia.

šis maištas Katalonijoje la
bai susilpnino Valencijos vald
žios poziciją jos kovoj su su
kilusiais fašistais.

(Nesutikimai tarp anarchis-

tų, kurie yra gana stiprus Ka- 
talonijoj, ir Katalonijos auto
nominės valdžios tęsiasi jau ke
li mėnesiai. Jau prieš kelias 
savaites, anarchistai įsitvirtino 
telefonų triobėsy. Jie ir dabar 
tebelaiką tą triobėsį, bet jau 
įvy*ko mūšių paliauba ir kru
vina kova apsistojo).

Portugalai sukilėlių 
eilėse; nauji lojalis

tų laimėjimai
MADRIDAS, geg. 5.—Daug 

portugalų, kurie kariavo suki
lėlių eilėse, liko uėmušta, lo- 
jalistams padarius smarkias 
atakas šešiuose frontuose.

susisiekimo kontro-

anarchistai puolė Ka- 
kareivius ir užėmė 
triobčsių Hospitalet

Buvimas portugalų sukilėlių 
eilėse liko pastebėtas lojalis- 
tams padarius ataką Caraban- 

'chel sektore, į pietus nuo Ma
drido, ki/rioj liko užmušta apie 
400 sukilėlių, jų tarpe nemažai 
portugalų.

Portugalija visą laiką rėmė 
sukilėlius, bet dabar pradėjo 
siųsti ir savo kareivius, sustip
rinimui atsidūrusių keblioj pa
dėty sukilėlių.

Guadarrama kalnuose lojali
stų lakūnai StakavP sukilėlių 
koncentracijas. Tuo pačiu lai
ku milicija paėjo į priekį pa
lei Escorial kelią, paimdama 
daug nelaisvių ir karo medžia
gų ir priversdama, sukilėlius 
atsitraukti į savo antrą liniją 
prie Zarzalejo.

Valdžios pranešimai iš Vi
duržemio pajūrio fronto sako, 
kad lojalistai paėmė Lujar kal
ną, dominuojantį Orjiva, stra
teginį miestą 20 mylių į šiaur
ryčius nuo Motril ir 32 mylias 
į pietvakarius nuo Granada.

Lojalistai pradėjo netikėtą 
ataką siesta (pogulio) laiku. 
Sukilėlių vadas, kurį lojalistų 
kareiviai užtiko miegant, buvo 
priverstas bėgti vien apati- 

• niuose rūbuose.
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PASKANDINTAS — Ispanijos sukilėlių 'karo laivas “Espana”, kurį Biskajaus 

įlankoje paskandino lojalistų lėktuvį] bombos- Laive buvo apie 700 įgulos. Kiek 
paskendo nežinia. j” Naujienų-Acme Photo

Illinois butas priėmė 
medikalės egzami- 

nacijos bilių
Einant tuo biliu, kiekvienas 

bus egzaminuojamas prieš 
vedybas.

SPRINGFIELD, III., geg. 5. 
— Norėdamas padėti kovai su 
venerinėmis (ly tie^) ligomis, 
Illinois atstovų butas priėmė 
Saltiel bilių, kuris reikalauja 
fmedikalės egzaminacijos iš no
rinčių at>siyęsfi, bus

Einant tuo biliu, kuris buvo 
priimtas 105 balsais prieš 4, 
norintieji apsivesti turės pasi
duoti medikalei egzaminacijai 
ne ankščiau kaip už 15 dienų 
prieš vedybas 
tyti kauntės 
liūdi j mą, kad 
yra sveiki ir
rinių ligų, ir tik tada gaus lei
dimą vestis. Sergantiems vene
rinėmis ligomis nebus leidžia
ma vesti.

ir turės prista- 
klerkui 1 daktaro 

abu* aplikantai 
liuosi nuo verie-

PLYMOUTH, Mass., geg.
— Didelis girių gaisras siau
čia šioje apielinkėje. Jis pra
skynė dviejų mylių platumo ir 
7 mylių ilgio kelią, ir dabar 
slenka linkui Atlantiko. Tūk
stantis savanorių gesintojų pa
deda gaisrą gesinti, bet mano
ma, kad tik didelis lietus te
gali gaisrą suvaldyti.

MONTREUX, Šveicarijoj, g. 
5. — Einant paruoštąja sutar
timi, svetimšalių teismai Egyp
te panaikinami ir dabar sve
timšalius ten teis maišyti teis
mai, susidedantys iš svetimša
lių ir egyptiečių teisėjų.

SPRINGFIELD, III., geg. 5. 
— Visoj apielinkėj perėjo la- 

Įbai smarki ledų kruša, kurią 
sekė nepaprastai smarkus lie
tus, užliejęs laukus ir kelius 
ir sutrukdęs judėjimą.

Gražuolės likimas

gro-

Potvyniai Indiana 
valstijoje

EVANSVILLE, Ind., geg. 5. 
— Subėgus patvynusiems upe
liams, Ohio upė irgi pamaži 
kyla, antrą, kartą šiemet už- 
liedama pietinės Indiana ukius. 
Bet visgį nesitikima labai di
delio potvynio.

Meksikos te i s m a s 
prieš aprybojimą ku- 

nigų skaičiaus

MĖXt(X> Gira')
Federalinis augščiausias teis
mas 4 balsais prieš 1 uždrau
dė vykinti Ghihuahua valstijos 
įstatymus, aprybojančius kunir 
gų skaičių toje valstijose. Tei
smas sako, kad tokie valstijų 
įstatymai yra nekonSįtjtųci- 
niai. O-

NEW YORK, geg. 5. — Se
niau Mary Nolan bu4vo pasku
busi savo gražumu. Ji buvo 
žvaigždė Ziegfield Follies ir 
vaidino muvėse. Gyveno tur
tingai ir puošniai rėdėsi.

Bet laikas sunaikino jos
žį, jos turtai išnyko ir dabar 
May Nolan atsidūrė kalėjime 
už nesumokėjimą $450 skolos 
už drabužius. Gyveno ji pigioj 
kamaraitėj, rėdėsi senais ir 
nudėvėtais drabužiais. Be to ji 
serga, ir ją teko gabenti į li
goninę, pirm negu ji galės sto
ti teisman.

CONNEAUT, O., geg 
Erie ežero komerciniai 
nutarė reikalauti augštų mui
tų ant įvežamos žavies, tuo no
rėdami apsisaugoti nuo Kana
dos žuvies konkurencijos.

5. 
žvejai

Vokietija nepaliau
ja siuntusi lėktuvus 

sukilėliams
Vokietijos ir Italijos submari 

nos 
kėj.

pasirodė Bilbao apielin

BASKAI PAGAVO 
Į SLASTUS ITA

LUS
Atstume juos keliuose vietose, 

bet dėlei stokos lėktuvų ne
gali pilnai išnaudoti savo 
pergalę.

BILBAO, geg. 5. — Dideles 
sukilėlių jėgos, susidedančios 
iš italų ir maurų ir komanduo
jamos daugiausia italų karinin
kų, pakliuvo į sląstus į šiaur
ryčius nuo 
baskams 
ofensyvą

'Bilbao, narsiems 
sustabdžius sukilėlių 
ir ju'os atstumus at-

komanduotojai sako,

IŠ LIETUVOS
Kauno pradžios mo 

kyklose mokosi 
10,000 vaikų

Kauno mieste

JEAN DE LUZ, Fran-
- Pasajes uos-

Juodasis maras Chi 
nijoj; 600 žmonių 

•mirė •; ;
AMOY, Chinijbj, geg. 5. — 

Nacionalis sveikatos adminis
tratorius Dr. Yang praneša, 
kad juodasis matas siaučia pie
tinėj daly Fukien provincijoj, 
kuT vien Fochang mirė jau 400 
žmonių.

Maras siaučia ir Huinan, kur 
mirė virš 200 žmonių.

12 žuvo gaisre
CAIRO, Egypte, geg. 5. — 

Gaisras sunaikino 385 namus 
EI Bakatush miestely, pieti
niame Egypte. Gaisre žuvo 12 
žmonių, o 13 žmonių liko sun
kiai sužeisti. 2,000 žmonių li
ko be pastogės.

iST. 
cijoj, 
te, arti San Sebastian, Baskų 
įlankoj pasirodė dvi submari- 
nos — vįena Vokietijos, o ki
ta Italijos! Ką čia veikia Vo- 

; kietijps ir Įtalijos submarinos ? 
Italija ir Vokietija patruliuo
ja rytinius Ispanijos pakraš
čius Viduržerųio juroj, o ne 
Baskų įlankoj. Galbūt tai yra 
fašistų prigrumojimas atplau
kiančiam į Bilbao lojalistų ka
ro laivynui, nes dar tebėra ne
išaiškintas paslaptingas torpe
da vimas lojalistų laivo Cartha- 
gena uoste pereitą rudenį.

O galbūt submarinos ruošiasi 
padėti sukilėliams iš j u4ros pul
ti Bilbao, kada bus padarytas 
puolimas iš oro, prie kurio buk 
sukilėliai jau dabar ruošiasi. 
Sukilėliai, tomis žiniomis, nuo
latos gauna iš Vokietijos nau
jų karo lėktuvų, kurie naktį 
perskrenda per Franciją de
šimties lėktuvų būriais.

Yra gerai žinoma, kad nė 
viena valstybė nebandys patik
rinti Vokietijos ir Italijos lau
žymą neutraliteto sutarties ir 
bandys to klapsimo kelti vie
šumon, nes jis yrą pilnas pa
vojų, galys suardyti visos Eu
ropos taiką.

geg. 5.

MONTGOMERY, Ala., 
5.

MARSEILLES, Francijoj 
geg. 5. — Bomba sprogo Bor 
deaux-Marseilles traukiny, du 
vagonus uždegdama ir vieną 
žmogų užmušdama, o keturis 
sužeisdama. 1

ROCKFORD, III., geg. 5. — 
Organizuoti barzdaskučiai su
sėdo į kėdes neorganizuotose 
barzdaskutyklose ir neleidžia 
joms veikti iki ir jos neįsira
šys į tfniją.

NASHVTLLE, Tenn., geg.
— Negras plėšikas atėmė 
negro pasiuntinio $150,000, 
kurių tik $350 buvo pinigais, 
o kiti gi buvo neiškeičiami če
kiai. ’ ■

b. 
iš 
iš

RYMAS, geg. 4. 
kad Ethiopijos 
■maršalas Rodolfo 
rėsiąs rezignuoti 
sveikatos.

Baskų 
kad sukilėlių, kurie pusračiu 
supę sostinę, spaudimas liko 
atremtas.

Kuomet baskų milicininkai 
laiko pagautus į sląstus Bei*- 
meo miestely, 16 mylių nuo 
^Bilbao, italus ir maurus, kita 
lojalistų kolumna pasivarė į 
priekį Durango kryptimi ir už
ėmė svarbias pozicijas, čia jie 
užėmė Urru'mendi kalvą — 
“Aukso kalną“, į rytus nuo 
Amorebieta, 11 mylių į rytus 
nuo Bilbao.

Baskai sako, kad italai Ber- 
meo yra visiškai izoliuoti ir 
dabar tie italai susilauktų “an
tro Guadalajara“, jei tik loja- 
listai turėtų daugiau lėktuvų 
ir galėtų pilnai išnaudoti ap- 
laikytas pergales.

Šimtai apsuptų italų šoko į 
Baskų įlanką ir joj prigėrė. 
Izoliavimas italų buvo baigtas 
išsprpgdinant tiltą tarp Bėr
iu eo ir Mundaca ir dabar ita
lai gali trauktis tik į ju4rą.

Paimtas nelaisvėn italas sa
ko, kad visa' sukilėlių artileri
ja yra komanduojama išimti
nai italų ir kad sukilėlių ka
riuomenė susideda daugiausia 
iš italų ir maurų.

Militariniai stebėtojai sako, 
kad Bilbao dabar galės kiek at
sikvėpti, nes miestas visą lai
ką buvo terorizuojamas sukilė
lių lėktuvų.

(Sukilėliai nuginčija lojalis
tų laimėjimas, bet prisipažy- 
sta, kad sukilėliai yra nutrau
kę ofensyvą trims dienoms, 
laukdami atvykstant didesnės 
kariuomenės, taipjau daugiau 

naujos amunicijos).
neri sutrukdyti Bil- 
vaikų iškėlimą.
valdžia kaltina

geg.
Pirmą kartą į 22 metus 

šiandie pradėta legaliai parda
vinėti svaiginančius gėrimus 
Alabama valstijoj. Bet 37 
kauntės vistiek pasiliko “sau
sos“.

s

PLYMOUTII, Mich., geg. 5. 
— Plėšikai įsilaužė į vietos 
banką, palauke iki atėjo ketu
ri banko darbininkai, juos su
rišo ir atsidarius banko seifui, 
pabėgo pastvėrę iš jo $7,000 
pinigais.

Kalbama, 
vice-karalius 
Graziani 

dėlei menkos

Chicagai ir apielinkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
y Giedra, šilčiau j vakarą.

Vakar 2 vai. po piet?tempe
ratūra Chicagoje buvo 47°.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 
7:53.

NEW YORK, geg. 5. — Da- 
vid Maclevy, 62 metų aklas se1- 
nis, liko nuteistas 15 metų 
Sing Sing kalėjiman už iš vi
liojimą iš moteries už $4,500 
brangmenų. Savo laiku jis bu
vo turtingas promoteris ir sėk
mingas gembleris, daug sykių 
sėdėjęs kalėjime.

ginklų ir
Sukilėliai

-bao
Baskų

KAUNAS.
šiuo metu yra 42 pradžios mo? 
kyklos, iš kurių 27 lietuvių, 9 
žydų, 2 vokiečių, 2 rusų ir 2 
lenkų. Viso šiose mokyklose 
tyra 225 komplektai, iš kurių 
lietuvių 156, žydų 44, vokie
čių 9, rusų 10 ir lenkų 6. Vi
so, Kauno miesto savivaldybės 
žiniomis, šiuo metu šiose mo
kyklose mokosi apie 10,600 vai
kų. Lietuvių mokyklose moko
si 7,293 vaikai, t. y., 68,81% 

vvisų mokyklas lankančiųjų, žy- 
(dų mokyklose 2,209, t. y., 20,- 
'85% visų vokiečių mokyklose 
395, t. y., 3,73% visų, rusų 
mokyklose 438, t. y., 4,14% vi
sų ir lenkų mokyklose 262 vai
kai, t. y., 2,47% visų moky
klas lankančiųjų.
\ Berniukų ir mergaičių mo
kosi maždaug tiek pat. Viso 
berniukų šiuo metu mokosi per 

•‘5,280, o mergaičių apie 5,320. 
Lietuvių mokyklose berniukų 
yra 3,751, mergaičių 3,542, ru
sų mokyklose berniukų yra 
210, mergaičių 228, lenkų mo
kyklose berniukų yra 132, mer
gaičių 130, žydų mokyklose 

• berniukų yra 976, mergaičių 
1,233, vokiečių mokyklose ber- 

i -niūkų yra 212, mergaičių 183.

kad 
Italijos torpedinis laivas ir 
septyni sukilėlių karo laivai 
stovi prie Bilbao porto tikslu 
jėga sutrukdyti iškėlimą iš Bil
bao 2,300 vaikų, moterų ir se
nių. ,

Bet baskai to nepaisys ir 
dar šiandie tuos tremtinius Is
panijos laivais, po Raudonojo 
Kryžiaus vėliava, išgabens į 
Franciją. Arčiau kranto laivtfs 
saugos Bilbao batarejos, už 3 
mylių nuo kranto juos globos 
Franci jos ir Anglijos karo lai
vai.

Baskų švietimo ministeris 
Jesus Maria De Leizaola kal
bėdamas' per radio visam pa
sauliui, apkaltum Vokietiją už 
bombardavimą “šventojo baskų 
miesto“ Guernica, kuriame pe
reitą savaitę žuvo virš 800 
žmonių. Jis sako, kad žuvusie
ji Guernicoj vaikai ir moterys 
žuvo nuo kulkosvaidžių kulkų, 
kada j ju<os šaudė puolę mies
tą Vokietijos lėktuvai.

GALVESTON, Tex., geg. 5. 
— t)ėlei didelių vėjų preziden
tui Roosęveltui nesiseka žuvau
ti. Meksikos įlankoj ir galbūt 
jis vyks į ramesnę jurą.

Patvirtintas ūkio 
draugijos sulai

kymas
VILNIUS. — Prieš kuri lai

ką Vilniaus vaivada atskiru įsa
kymu sulaikė Lietuvių Ūkio 
draugijos skyrių ir ratelių vei
kimą visame vaivadijos palini- 
jos ruože. Lietuvių Ūkio drau
gijos .valdyba dėl to kreipėsi i 
Lenkijos vidaus reikalų minis- 
terį, prašydama atmainyti Vil
niaus vaivados įsakymą.

“Vilniaus Rytojaus” paskuti
niajame numeryje pranešama, 
kad iš vidaus reikalų ministeri
jos ūkio draugija dabar gavo 
atsakymą, kuriuo Vilniaus vai
vados rašta's patvirtinamas.

Lenkai uždaro Šven
čionių gimnazijų

VILNIUS. — Kelioliką metų 
veikusi Švenčionių lietuvių gim
nazija, šiems mokslo metams 
pasibaigus, mokyklų kurato
riaus įsakymu yra uždaroma. 
“Vilniaus žodis“ praneša, kad 
tos gimnazijos mokinių tėvai ir 
globėjai yra labai ssirupinę 
gimnazijos likimu. Jie per sa
vo išrinktus atstovus nutarė 
kreiptis su prašymu pas Lenki
jos švietimo ministeri, kad ku- 
ratorijos skaudus gimnazijos 
sprendimas butų panaikintas ir 
kad gimnazija galėtų veikti ir 
toliau. Toji gimnazijos delega
cija į Varšuvą išvyko balandžio 
8 d.

PER

GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON

KITUR.IR

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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CLEVELANDO i ŽINIOS
ko daugiau kaip liudininkas, o rie žmonės tiesiog atbulu protu taikyti nusikaltėliams, 
ne kaltininkas.. Mat, norima iš- protauja. Visiems yra, gerai ži- Q dat .
aiškinti, kaip ta tragedija įvy- npųias faktas, 
ko. ; '

MIRIMAI. — DIDELIS BANKIETAS. - DIDELĖ NE
LAIMĖ. — NĖRA TIKSLIŲ DAVINIŲ. — SUMU
ŠĖ REKORDĄ. — ORGANIZUOJASI TEKSTI
LĖS PRAMONĖS DARBININKAI.

Mirė du lietuviai

OnaŠiomis dienomis mirė 
Račkienė (8408 Linwood Avė.). 
Ji buvo 81 metų amžiaus. Pa
laidota liko gegužės 1 d. su 
bažnytinėmis apeigomis.. Paliko 
ji dvi dukteris: Adomaitienę 
ir Kerutienę.

Mirė D. Mulevičius (6811 
Whitney Avė.). Jis buvo- 53 
melų amžiaus. Amerikoje išgy
veno apie 30 metų. Paliko žmo
ną, tris sūnūs, dvi dukteris ir 
daug kitų giminių.

Didelis bankietas DeRigh- 
ter-D eraiJur pagerbti

Balandžio 18 d. Lietuvių sa
lėje įvyko didelis bankietas, 
kuris buvo surengtas tam, kad 
butų galima pagerbti musų val
stijos atstovą Joną DeRighter 
(I)eraitj). Svečių susirinko itin 
daug. Dalyvavo lietuviai ir ki
tataučiai, 
skaičius :

ga žada rengti sporto vakarą. 
Tas vakaras busiąs surengtas 
iš Lietuvos atvykusiems sporti
ninkams pagerbti.

štai kur reidą "susipratu
sių^ ieškoti

Prieš kiek laiko bažnytinėje 
svetainėje įvyko vakaras. Vie
tos klerikališkų politikierių lei
džiamos “Lietuvos žinios” tei
kėsi pranešti, kad; vakare daly
vavę- daug “susipratusios pub
likos”.

Matote, kur klerikališ'kas su- 
’sipratimas gludi I

Atrodo, kad pas klerikalus 
labai lengva' būti susipratusiu: 
lankyk jų vakarus, ir bagtas 
kriukis.

Kam čia jau tiek daug 
girtis

Viename komunistų laikraš
tyje pastebėjau didelį kompli
mentą saviesiems jaunuoliams. 
Girdi, iš Amerikos važiuoja 
kautis su Ispanijos fašistais 
tik komunistiško nusistatymo 
jaunuoliai. G tai, esą, reiškia, 
jog komunistams demokratija 
labiau rupi nei kam kitam.

Mano supratimu, tas pasigy
rimas yra visai ne vietoje. Is
panijos loja'lištams padeda visi 
pažangus žmonės, kurie yra 
nusistatę prieš fašizmą. O be 
to, jei jau kalbėsime atvirai, 
tai vieno kito jaunuolio nuvy-, 
kimas visai mažai reikšmės te
turi.
Kalbėkime šiaip, kalbėkime kuroras 
taip, o laisvės vis dėlto nėra darbo.

Prieš kiek laiko turėjau pro
gos gerokai pasiginčyti su vie
nui komunistų partijos nariu į 
dėl laisvės Rusijoje. Jis pri
mygtinai tvirtino, jog Rusijoje 
žmonės naudojasi visokiomis' 
laisvėmis. Girdi, jokioje kitoje’ 
šalyje žmonių gerove taip ne
sirūpinama, kaip Rusijoje. • >

Kaip sau norite, bet kai ku-
Laidotuvių Direktorius

JUOZAPAS
Atsilankė nemažas 

ir žymių miesto po’iti-

Jonas 
lietuvis kur.s 

aukštą vietą. Be 
laiką dirba su lie-

buvo gana gyvas:

Deraitis yra vienatinis 
šioje valstijoje, 

užima tokią 
to, jis visą 
tuviais.

Bankietas
muzika ir ka bos svečiuose pa
gimdė jaukesnę nuotaiką.

Rengs sportininkams 
vakarą

Kiek teko patirti, Cievelando 
Lietuvių Katalikų Klubas ben
drai su L. K. Darželio Sąjun-

v į-'Ai

yra.
Paaiškėjo labai įdomių? daly

kų: j obląvos tinklą pateko ne- 
(Tąsa ‘ ant 3-čio pust)

prieš 
kad 

Vadi- 
pasidomėtų, kas dedasi

DENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. ik* 9 

i vak vakarą. Treč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
Tdefimar LAFAYETTE 8016

jog Rusijoje laiko
policija padarytų oblavą.
naši,
visokiose nelabai geros reputa
cijos užeigose. Per vieną tik 
oblavą naktį f policijos rankas 
pateko 49 poros. Visoms toms 
poroms yra primetami visokie 
negeri griekai.

Visi suimti asmenys stengėsi 
išsimeluoti: sakėsi esą turistai 
ir dar kitokie. Bet tas triukas 
jiems nepasisekė: policija su
žymėjo jų automobilių nume-

spaudos ir susirinkimų laisvės 
nėra. Visos partijos ten taip 
pat yra uždraustos, išėmus 
komunistų. Ir viso to akivaiz
doje kai kurie žmonės drįsta 
tvirtinti, jog Rusija yra lais
viausia šalis!

Tačiau amžinai taip nebus. 
Anksčiau ar vėliau visokios dik
tatūros susmuks ir subyrės. 
Per šimtmečius buvo įsitvirti
nusios visokios monarchijos, — 
o kur jos dabar? Monarchijos, 
kurios nemokėjo 
prie gyvenimo sąlygų, 
ko kaip grybai. , 
pat susmuks ir 
vos diktatūros.

žinote, amžino
i >

Savotiška oblava
AKRON, Ohio. —- Vietos pro- 

dabar turi nemažai 
Mat, visokiuose kodek

suose jam reikia surasti įstaty
mų, kuriuos butų galima pri

ADVOKATAI

st.

prisitaikyti 
susmu- 

Lyginai taip 
visokios spal

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 148L1434—Tel.. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halšted St.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30 

Tel. Bbulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį*

Phone Conal 6123

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22hd Street
Valandosr nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

j Telefonas Republic 7868 
'_______________________________________i---------------------------------------------------------------------1---------------------- --

TeF; Offtee Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja- 

i 6900 So. Halsted St.JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 1)515 So. RbLkwelI Lt 
Telephone: Republic 9723

i Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hendock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

I eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

i dovanai.

nieko nėra.

1704 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Virginia 0883

GEKESNIŠ’DARBAS
y t'V

' * H Ui SU eid -
.v. , - • .Gera maleva,’ tiriiikm'ai’ užma<evota, mažiau issipustiiia ir sutaupo pi

nigų. .Tpkip? yrą populiarės Helrnan maievos; Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s malėvd', 30- spalvų, gal- ............. .........
Specialė maleva, 16- spalvų, gal. ..........................
Varnish removor, gal. .. ..................................... .
Grynas bajtas enamel, gal'. .......... ........................

> ir brangiau
^Sienoms popiera, roleris ..................v...................

ir* brangiau;

HELMAN PAIAT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canai 5063

šiurpi tragedija
CONNEAUT, Ohio. — East 

Liverpool miesto tarybos narys, 
Wihiam Skidmore, važiavo au-

' tomobiliu su savo žmona ir su- j 
numi. Matyt, automobilius ne
teko kontrolės ir visu smarku
mu atsimušė į didelį troką. Vi
si įtrys liko vietoje užmušti.

Troko šoferis liko policijos 
sulaikytas. Tačiau sulaikytas Ii-

*4

SPECIALIAI

SAVAITĘi

2YBANT1 MALEVA

9S^

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■ 
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO .... ...u  L

?T SPULKA. YRA NARYS FEDERA
- ' ■' ■ ■ BANK, 'iį

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

išskyrus seredumis ir subatonrfs.

DR. STRIKOLTS
ITT ITTPrVT TAKTIO. Gydytojas ir Chirurgas fkJL« J U Ofisas 4645 SO; ASHLAND AVĖ

A D V O K A T A S
3407 Lowe Avė.- • Tel. Yards 2510.

N

1 VALANDV
VARMAIS

FLzVT SUSNOMS

VARMAIO VALYTOJAS--- Ge
ras vurnišiui ar matavai nu
valyti. Specialiai už 
guiloni) ---------- ----------

i

AHPKCIAI, 1 colių, grynai Juo
dų šerių malevotl QQ 
šepeč.'al. Kiekvienas t*

ĮATIlARA KETVIRT., SĖST. VAKAkATŠĮ

W ONE COAT ENAMELIS dar
bui vidui. Tirštas; daiiR pa
dengiu*; ilgai laikus. IšdZiuva 
per nr.ktl HkaiHČial žybfda- 
mas. $2.75 vertės <E1 CMC 
už galioną .........

BALTAS 8IIELLAC, lOOCęj, 
TYRAS C< EQ
Galionas ............ ......

85c
Iftva; t 
malevos 
abu už

SIENŲ

i'BUICK & 
PONTIAC V

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv; vieta:' 6733 Crandoir Avenue 
Namų Tel: — Hyde Park 8395

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tdi: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ. 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE 

.. . i r \ ' ; ■ ■ •’ (

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

SAVININKAS
F. HULAW k K. SABONIS, Bendradarbiai.

CIement J. Svilow
w ADVOKATAS

33 NO. La SALLE STREET 
tr-tos lubos Tesi. CENtraf lb46 

Marųue^.te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVM 

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 ixi 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE?
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

AKIU SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
•(•fiso valandos: nuo‘ 2 iki 4, nuo 7 
>ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

... $1.85
97^... 95<t

$1.39

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
; 3335 So. Halsted St.

CHICAGO, UL. , .
«« „Am,.  *««■■■ i ■ > i ■ ...... ..... ......... ii.iw. . *ijį,, <i uiM iniiip<R -

, 1 » f . I

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenutr 
Tel. Virginia 1116

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office & R&sidence 2519 W. 48rd Si

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optoinetrically Akių Specialistas 
• Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Plione Boulevard 7589.

4#

LIETUVIAI
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

A. Montvid, M. I), 
West Town State Bank Bld^.

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų; 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunewick 0597

AKIU GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35tH Street 
kampas Halsted St. 

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

GYDYTOJAI IK DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ Draugijos Nariai __ _

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė-

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanika4 Avenue Phone Boulevard 4139'

■■  > ' ■     : ' ........................................ ■■■:—    

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS

)

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield A ve.
TeF. Lafayette 8016

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
Plione Majnrood 21.

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuviui 

Laidotuvių- 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
. Patarnavi

mai Dieną 
ir Naktį

8

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

Tel. LA1AYETTE 0727

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

. B RUSUOS
, 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 metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir LabDraotrija:
1034 W. 18th St’., netoli Morgan St.

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

vert?# 50c—Skrynų Ma- 
kvorta juodos skrynų 
ir 2. colių Šepetys ir —, _ 50 $
POPIEROS VALYTO

JAS, taipgi vartojamai kalci- 
nutlnui ir langų uždangoms 
valyti ------ £ už 230’
Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie' 
ros.

šimtai dailių raštų. Rolei

20c, 15c, 10c ir 5c
SIENŲ POPIERA NUTRI- 

MUOJAMA Už DYKA 
MES PRISTATOM

(koplyčios visose

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylnr

4

gĄRTA.LEJCĄp

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Stręet Phones Boulevard 5203:

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman. 5703

.1 II I i .        ■■■■■■«»      „     m.i hiii.,wi I     I •

J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue Plione Lafayette 3572

j P. J. RIDIKAS
’ 3354* So; Halstedt Street BouleVard 4089

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

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINIS.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE
3 KRAUTUVES

3354 W. 26th Street 
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė

E
R

2 Metų 
senumo

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS < DISTRIBUTORIUS'

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street.__________ Tek Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
' 3319 Lituanica Avenue Plione Vards 1138

DR. V. A. SMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Cor. of 35th and' Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1*8 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti 
Rcz. 4910 SO* MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kemvnod 5107

9 Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Pitone MIDWAY 2880

DR. L E. MAKARAS
1075S S. MieFiigan. Avė.

KOSĖT.AND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Tėlefonas Yards 0994
I)r. Maurice Kahn
4631? SOUTH ASHLAND AYt.

Ofiso valaudolr:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pfetų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 ikil 12
R*4 Telefoną PLAZX 2409
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CLEVELAND ir OHIO ŽINIOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

mažas skaičius gerbiamų pilie
čių, kurie buvo išvažiavę paūž
ti su kitų žmonomis.

Taigi laukiama visokių skan
dalų.

Nelaimių skaičius didėja
Musų mieste nelaimės vis,

niekas nepasirūpino.
Federalė valdžia spėja, kad 

yra apie aštuoni ar devyni mi
lijonai žmonių be darbo. Na
tional Industrial Conference 
Board apskaičiavo, jog vasario 
mėnesį bedarbių skaičius siekė 
8,914,000.

Toks milžiniškas skaičius be-

_ _____________________ NAUJIENOS, Chicago. ;

UŽKIETĖJIMAS SIL
PNINA ENERGIJA,

TEMDO DŽIAUG
SMUS

................................. . . .
'briką:

• Dr. Pas vaistines randasi se
nkančiais antrašais: 1747 W. 

i'Chicago Avė. ir 8519 Commer- 
rcial Avę., So. Chicago, III. At
einantį sekmadienį p. Nurkai
tis bus W. Chicago Avė. krau
tuvėje per visą dieną ir su 
gegužės 16 dieną jis pradės

didėja. Iki šiol automobilių ne- ( darbių kaip tik tais laikais, ka- 
laimėse jau žuvo 79 žmonės.! da mes nuolat girdime apie ge- 
Sužeistųjų skaičius, žinoma, yra!rų laikų grįžimą!
daug aukštesnių.

Kaip nelaimių skaičius didė
ja, bus numanu'iš to, jog per
nai per tą patį laikotarpį auto
mobilių 
nės.

Jei tokia didelė armija netu
ri darbo, tai apie gerovę nega
li būti ir kalbos. Juk tie milijo
nai nori dirbti, nori, taip sa-

nelaimėse žuvo 58 žmo-'kant, nepriklausomai gyventi, 
o* ne maitintis trupiniais.

Iki šiol bedarbių šelpimu 
daugiausia rūpinosi federališka1Nedarbas

įvairios kompanijos ir i valdžia. Dabar prezidentas Roo- 
jog seveltas nori, kad ir valstijos

Nors 
valdžios įstaigos skelbia, 
nedarbo klausimas nebėra tiek bei miestai pasiimtų ant savęs 
opus, 
šiandien yra labai daug, 
nok labai keista yra tai, 
kiek tikslesnio skaičiaus niekas’ 
negali paduoti, čia tik spėji
mais vadovaujamasi.

Agrikultūros departamentas 
visai smulkmeniškai apskaito, 
kiek kiaulių auginama, kiek 
žemės akrų skiriama kviečiams, 
bulvėms ir <t. t. O surinkti tiks
lių žinių apie bedarbius vis dar

tačiau bedarbių daY ir bedarbių šelpimo naštą. Dėlei 
Vie-'to jau kilo didžiausias triukš- 
kad mas.

žinoma, visai suprantama, 
kodėl taip yra. Valstijų politi
kieriai nenori įkyrėti balsuoto
jams su mokesčių padidinimu. 
Jiems rupi, kad federalė val
džia viską ant šavo pečių pasi
imtų. Tada jie galės nusiplauti 
rankas ir sakyti, jog Roose’vel- 
to administracija yra netikusi, 
nes ji vis labiau ir labiau ap
sunkina žmones su mokesčiais. te 

O kad yra daug tokių politi
kierių, kurie norėtų dabartinę 
administraciją diskredituoti, tai 
juk tat yra visiems gerai žino
mas faktas.

Neleiskitė paprastam vidurių 
kietėjimui atimti nuo savęs visas gy
venimo štukas. Tos sąlygos nai
kina jūsų gyvumą ir entuziazmą. 
Tai gali būti ir galvos gėlimo, 
menko apetito ir nemiego priežasti
mi. Jus jaučiatės blogai.

Kodėl kęsti pusiau sergančio die
nas, kai jus galte. pataisyti esantį 
iel stokos “rupumo” maiste, vidu
rių užkietėjimą, valgydami gardų 
javinį.

Milijonai vartoja Kellogg’s 
ALL-BRAN su patenkinnačiomis pa
sekmėmis. Ląbaratorijos bandymai 
jrodė jų saugumą ir jtaką.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny ir švelniai 
išvalo vidurius. Tad, ar šis mais
tas ne geriau, negu imti silpninan
čias piliules ir vaistus.

Valgykite po du kupinu šaukštu 
kasdien. Sunkesniuose atvejuose 
triskart dienoje. Valgykite kaip 
javinius su pienu arba Smetona, ar 
pagal receptą. Parsiduoda pas vi
sus krautuvininkus. Kellogg įn 
Battle Creek padaryta ir garantuota.

UZ

Trumpai apie viską
Blogas įair geras nuotykis čia 

nepaslėpsi

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditą MOKĖKIT $4
Sąlygos I SAVAITĘ * I

DR. ID'COMNELlT’
135 SO. STATE ST.

rk 84. 760 Mndlaoa Bt y 6310 Cctta<e Grov« 
S Į 38 ĮJneola 4003 Madison St. 

6204 S. Halsted St. 4008 MTtar Park 3234 Madlaon St. 
KVKa. TILL 9 — CLOSED 8UNDAY

2-RA TRIUMFO SAVAITĖ 
Paskutinė Diena 

‘‘Revoliucionieriai” 
Pradedant Penktadieniu 

BEETHOVEN’S CONCERTO 
Sonotone Teatras 

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

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

Sumušę rekordą
Musų miestą aplankė Metro

politan Opera iš New Yorko. Iš
buvo ji čia šešias dienas ir tu
rėjo aštuonis spektaklius. Tie 
aštuoni spektakliai sutraukė iš 
viso 66,604 klausytojus.

Tai rekordinis skaičius. Tur 
būt, tai reiškia, jog pas įmones 
vis dėlto daugiau atliekamų pi
nigų pradėjo atsirasti.

CICERO. — Grant Works— 
lietuviškoji apylinkė nedidelė, 
jos sienos siekias! vos 12-tos 
ir 16-tos gatvių — vienaip ir 
48-os ir 52-os — kitaip. Čia 
blogas ar geras nuotykis — 
nepaslėpsi, nors kažin kaip to 
norėtum.

Nesenai buvo iškilęs, galima, 
sakyti, nemažas skandaliukas 
vienos poros tarpe. To skan
dalo priežastis — įtarimas ne

SVEIKAS ir

CARBIT

Pradeda palaikyti artimes
nius santykius

YOUNGSTOWN, OHIO. — 
Balandžio 2 5d. keli clevelandie- 
čiai buvo atsilankę i šią lietuvių 
koloniją. Bažnytinėje svetainė
je jie suvaidino net ir komedi
ją. Vadinasi, atvyko su kaimy
nais pasimatyti ir tuo pačiu lai
ku juos palinksminti.

Labai gerai, kad tarp kaimy
ninių kolonijų glaudesni ryšiai 
užsimegsti.

TVATĄS
& v \ A JI ....i-ii.

Prastas apetitas 
— nusilpnėjimas, 
nuva r g i m a s — 
nerviš k u m a s — 
svorio sumažėji
mas ” yra labai 
n e m a 1 o n u s ir 
kenksmingi. Ar jus 
jų, ar norite nuo

ištikimybe. Dalykai buvo jau 
tiek toli nuėję, kad kiek ir 
tragedija galėjo įvykti. Vienok, 
■jie išsirišo tik laikinai gerai,* 
Ižinomb, -'policijai įsikišus. O, 
paskui; kiek čia prašymų ir 
maldavimų dovanoti ir niekam 
''nesakyti, žadėta ir tūkstantis 
dolerių dovanoti.

Bet vyras pavydus ir griež- lųuolatiniai dirbti prie Dr. Pas 
to nusistatymo, pasakė, nieko 
nenorįs, Už savaitės bus teis
mas ir dalykai, aišku, t

, Klovainiečiai pagerbs 
; motinėles

ka visai šeimai. Gi turint šioskų Sąjungos įdomus tumamen- 
tas. čia suvažiuos daug lietu- sąjungos tikietą galima lošti 
vių golfininkų ir stengsis vie
kas už kitą geriau pasirodyti 
geriau sulošti.
, Kitas dalykas 
nėjimo, būtent, 
šiemet turi jau
dių savo tarpe, ypatingai, dai
liosios lyties. Todėl proga vie 
šias su kitu susipažinti 
gyti daugiau draugų.

Bus lošiama tik 18 
Jei kas norės galės lošti 
giau. Kiekvienas
gaus dovaną. O turnyro tiks
iąs yra šių metų senų ir nau
jų narių jėgų išbandymas, 
galima ir duokles vietoj 
simokėti. Nario mokesnis 
tams $2.00. Nario tikietas

vertas pami- 
kad sąjunga 

daug jauniro-

išsiriš
savo

•virš minėtu antrašu. Toje pat 
įstaigoje kartų dirba ir p. J. 
?Mereckįs, "registruotas vaisti
ninkas.

— VBA.

ir įsi-

skylių.
ir dau- 

foursomas

už.pitsę kainos.
Trečias dalykas. Moterys, ne

norinčios golfą lošti, galės loš
ti bridge. Taigi, kas kam pa
tiks, o pasižymiejusieji lošėjai 
gaus ir doyanas. Kortų lošimo 
pradžia 2 vai. po pietų.

Tad, nesivėluokite. Dėl pla
tesnių žinių pašaukite Canal 
6122 arba įeverly 1868.

Dr. G. I. Bložis,
L.G.S. sekr.

Motinas visi mylime 
biame. 1 ‘Pagerbs motinas 
gražiai skamba, štai, šį šešta
dienį, gegužės 8 d. klovainie- 
čiai susirinks p. šameto sve
tainėje ir iškilmingai pagerbs 
savo motinėles, čia bus už
kanda, bus ir lietuviška muzi
ka. Atsilankę tikrai busite pa
tenkinti. O p. Rasinskiene jau 
^mokosi ir tam tikras eiles pa
sakyti.

ir ger

N. Raštijas

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Draugė Nedvaraitė už 
dėjo biznį Naujoje 

Vietoje
MABQUETTE PARK. — 

Draugė Nedvaraitė (Grigienė) 
nupirko namą, kartu ir valgo
mų daiktų .biznį prie kampo 
68 įr So. Artesian Avė. Vieta 
atrodo 
'švariai 
didelis,

BUS

L*Ž-

ine-

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 23 DIENĄ

CALUMET GROVE

tvarkingai vedama ir 
užlaikoma. Biznis gana 
nes dirba 4 žmonės.

— VBA.

Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos Tiįr- 

namentas

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

Dr. Nurkaitis dirbs su 
Dr. W. Pas, akių 

specialistu
'...... ............■

Plačiai chicagięčiams žino
mas laisniuotas optometras ir 
laikrodininkas, p. Carl Nurkat 
(Nurkaitis) pareis dirbti kar
tu su Dr. W. Pas, kuris užlai- 
'ko dvi vaistines ir akinių fą-

Gegužės 9 d., devintą valan
dą ryto, Glen Eagle Cou‘ntry 
Club įvyko Lietuvių Golfinin-

Victor Bagdonas
2 Ofisai

ParkraųsĮtoųi fomičius, pianus ir 
Visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST.

Yards 3408

6921 SOUTH
’. WESTERN AVĖ.

Hemlock 504Q

llliniDI/O TAS ORIGINALES 15C NUSI w DRESES
Perkant kitą $1, $2, $3, ar $4 vertės 

už tiktai 99c, $1.49 ar $1.99!
Rytoj — Penktadieny 

9 Vai. Ryto

dresę

Visa šio sezono medega ir spalvos—ir mados f 
kiekvienam įvykiui! Daug suteptų, o kai ku
rios legvai sugadintos—'bet kiekviena dresė 
yra Milžiniškas Bargenas! Ateikit Anksti!

DRESĖS
Sverti šilkai, acetates, 
rayons. Pavasario nau
jenybės ir bovtelni'nės— 
Daugumoj vienos rų- 
šies viena. Mieros nuo 
14 iki 20 ir daug sto- 
romos. Trijose didelė
se grupėse.

PLANAS:
GRUPĖ 1 

4-a dresė gjrupej 1 
99c—2-ra Dresė

GRUPĖ 2
1 -a dresė grupėj £ 5 Č 
$1.49—2-ra Dresė

GRUPĖ 3 
1-a dresė grupėj 15č 
$1.90—2-ra Drese

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj .......  $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 TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

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

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

Prašo paramos
Jau gerokas laikas kaip su

streikavo Dili Mfr. kompanijos 
darbininkai. Streikui vadovau* 
ja Amerikos Darbo Federacijos 
lokalas Nr. 253.

Kadangi streikas gana ilgai 
užtruko, tai kai kurie streiki
ninkai jau suvargo ir prašo iŠ 
visuomenės paramos.

Organizuoja darbininkus
Clevelande jau prasidėjo tek

stilės pramonės darbininkų or
ganizavimas. Organizatoriai sa
ko, jog darbas eina smarkiai 
pirmyn. Paskubomis buvo su
šauktas susirinkimas, i kurj su
sirinko apie 500 darbininkų.

Serga Jonas Petrauskas
Girdėjau, kad susirgo Jonas 

Petrauskas. Jis buvo nuvežtas 
į Huron Rd. ligoninę. Petraus
kas yra’ Piliečių Klubo sekreto
rius.

—Jonas Jarus.

IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

PILSEN KWIK 
KLEAN

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ
ifr.iattir a » i tiri nu iri m......I Ai 14

■HH

kenčiate nuo 
jų apsisaugoti?

Pabandykit MALVAZ, gaivinan
tį, maitinantį ir spėkas grąžin
antį sveiką gėrimą — pamaty
sit, kad jis jums tikrai pagelbės. 
Tūkstančiai aChicagiečių rand 
Tūkstančiai Chicagiečių randa 
MALVAZ pagelbingu ir džiugin-

Užsisakykit kartoną iš 24 bu
telių, užmokėkit pristatytojui 
$2.75. išgerkit keletą butelių ir 
jei nebūsit pilnai patenkinti—mes 
atsiimsim likusius butelius ir su- 
grąžinsim jūsų pinigus. Patele- 
fonuokit dabar ir pasinaudokit 
šiuo liberališku pasiulijiinu.

MALVAZ DARO MONARCH
BEER ALUDARIAI

Del informacijų kreipkitės h
COSMOl’dllTAbi TRAVEL 

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

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

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

' G. A. KYBĄ 
, AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St, Worceiter Mais.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24t h St., Detroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 $. Halste'd SC'Chic'go, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA '

K. S. KARPIUS
6820 Superlor Ava., 

, Claveland, Ohio ; v

A. VARASIUS
206 Ali Nattons Bank Bulldlng 
1200 Carson St, Pittjburgh, Pa.

EKSKURSIJA

I LIETUVĄ
Rangia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
, AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Ney Yorko ■

GEGUŽĖS 16 d., 1937

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

ir Klaipėdą

BU South PAULINA ST Comer HARR1SON ST.

HpR
HAMBURG-AMERICAN LINE W 
NORTH GERMAN LLOYD @

• . ' A- I ' .

................................ ■ ■ ........ ' ■ .......................■■ \

TEBŪNA GYVENIMAS MALONUS

i(Sis Vazonas . . . 
visuomet pilnas

dienoj*
IR JUS GALITE DABAR TURĖTI ŠĮ 

PUIKŲ REFRIGERATORIŲ
KB ■■ įmokėkite mažą depozi-■B M ■ /ę, O balansą išmokėji-
IV ■ ■ BV HV mui- Imkite, kad ir 20 

II ■■ menesių.

Pašaukit savo Kvietkių. Yra 
daug gėlių dovanų taip nebran
giai, kaip $1.00

\ • ■ , , ■ , ■ v . .

Kiekviena Motiną tikisi gėlių
Motinų Dieną! Jokia kita do-
.'■ ■ ■ ' ■. ■ ■ „ ’l . 1, 'j'4 : ' ' į.,-, , i

vana nepasiekia širdies arčiau.
* ' '*■ • ’ 1 • ’' ‘ ■ t ■' r

MOTINOS DIENA
Sekmadienį Gegužes 9tą

^Scu^Iiwii^^jjou)erL

1 W.f*k'VVh'-M

tik dienos

MOTINOS 
DIENOS

3 Dalių
BED ROOM

SETAI LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS 

l!’"ĮĮ 1,1111 ,11II..I1"!  

ROOSEVELT
FURNITURE CO. -1BC

2310 West Roosevelt Road seeley 8760
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Mussolinio sąmokslas Ispanijoje

Ispanijos vyriausybė užtiko buvusioje inonarchistų 
rastinėje Madride dokuniehtą, kuris įfbdo, kad Muso
linį darė sąmokslą su Ispanijos atžagareiviais pflėŠ, 
PėšpUbliką jau 1934 tn., kai Ispanijos valdžia dar buvo 
dešiniųjų batikose. . •

Šitą dokumentą vyriausybė parodė Užšiėnių koPės- 
pondėntams* Tarp kitų korespondentų jį matė Jay Alton, 
vienas labiausia žinomų ir patikimų Amerikos žurnalis-, 
tų, buvęs pirmiaus Chicagos “Tribūne*’ korespondentu 
Europoje (dabar jisai rašo žurnalui “EsąUire”).

Tas dokumentas tai, taip sakant, protokolas pasita
rimo, įvykusio Romoje* koVo mėnesio 31 d* 1934 metais, 
tarpe premjero Mussolini ir maršalo Balbo, Vienoje pu
sėje, it Ispanijos monarchistų vadų — Įeit. Don Emilio 
Varrea, Don Rafael dozavai, Don Lizarza ir Don An- 
tonio Coieoeęhea.

Iš dokumento turinio matyt, kad Ispanijos monar
chistų Vadai, nuvažiavę pas Italijos diktatorių* tarėsi' 
su juo, kaip nuversti Ispanijos respublikos valdžią ir 
atsteigti monarchiją. Muššolini pasižadėjo duoti jiems 
pilniausią paramą ginklais ir pinigais, ir tuojaus, norė
damas įrodyti savo pasiryžimą juos remti* Mussolini pa
dovanojo jiems 25,000 šautuvų* 20,000 tankinių grana
tų, 200 kulkosvydžių it 1,500,000 pesetų pinigais*

Dokumente, kurio originalą Jay Alton matė savo 
akimis, visi šitie dalykai suminėti. Toliaus jame pasa
kyta, kad šitos Mussolinio dovanos Ispanijos monarchis- 
tams tai tik pradžia <ir kad vėliaus bus duodama “dau
giau pagelbos, sulig to, kaip vystysis suplanuotas dar
bas ir kiek reikalaus aplinkybės.”

Tai buvo prieš trejus metus laiko. Ispanijos Val
džios priešakyje tuomet stovėjo atžagareivio Lerroux ir 
tą valdžią rėmė klerikalų partija.

Iš to aišku, jogei sukilimas prieš Ispanijos respub- 
liką buvo suplanuotas, visai ne su tikslu “apginti katali
kų bažnyčią” arba apsaugoti Ispaniją nuė “komuniz
mo”. Mussolini ir jo maršalas Balbo sumanė padėti Is
panijos monarchistams sunaikinti respubliką,, tikėdama
sis, kad monarchija, kai ji bus Ispanijoje su jo pagėlba 
atsteigta, padarys tą kraštą Italijos fašizmo vergu.

Mussolini nori kontroliuoti Ispaniją ir jos salas bei 
Afrikos koloniją, kad jisai galėtų viešpatauti Vidurže
mio juroje, per kurią Anglija susisiekia su Indija ir ki
tomis savo žemėmis Azijoje ir Afrikoje. Užvaldęs Vi
duržemio jurą, Mussolini perkirstų svarbią britų impe
rijos gįslą. Be to, iš Ispanijos jisai galėtų grasinti va
karinei Francuzijos sienai.

Kokia ironija, kad Anglijos valdžia ne tik nesiėmė 
griežčiausių priemonių užkirsti kelią šitai Italijos fašiz
mo avantiūrai, bet dalinai ją dagi rėmė, trukdydama 
Ispanijos respublikos kovą prieš sukilėlius! Kažin, ar ir; 
dabar, kai Mussolinio sąmokslas išėjo į aikštę, Londo
nas dar vis simpatizuos generolui Franco?

O kokioje padėtyje dabar atsidūrė Romos papa ir 
įvairių šalių ktorikąlai, kurie iki šiol teikė moralinę ir, 
materialinę pagelbą Ispanijos fašistams? Jie skelbė pa-j 
šauliui, kad Ispanijos sukilėliai kovoja dėl krikščiony^; 
bės, kuomet pasirodo, kad jie yra tik akli fašistiško im
perializmo įrankiai.

Nuplėšdama maską Mussoliniui, Ispanijos vyriau-; 
sybė atliko didelį patarnavimą Viso pasaulio demokrati
jai. !

Kas yra “amerikoniška”?
.r n,t,.iti

Apžvalga
GARSŪS SOVIETŲ TEISININ

KAS l’AŠUKANIS 
NUSIKALTO

B iMĮjąiti litu i

GIRIA MiLWAUKEĖ’S
MĖRĄ

Labai retai tenka Spaudoje 
pastebėti tokią hŪOšifdžią pa
gyrimą politikos veikėjui iš 
priešingos partijos, kokią šaVo 
redakciniame straipsnyje, užva
kar, išreiškė Milwaukee’s me
rui socialistui Roan Čhicagoš 
demokratą laikraštis “Daily 
Times.”

i

šis laikraštis atkreipė saVo 
dėmėšį į vieno Milwaukee dien
raščio straipsnį, kurį parašė: 
Šočioldgijos profesorius Terpe- 
hiiig iš \Vestern' State Teachers 
Collėgė, Kalamazoo, Mich. Tas, 
pfdfešorius sako, kad MilwaU-; 
kėe miestas turįs kuo pasidi
džiuoti: jo pfasikaltimų nuo
šimtis yra žemesnis, kaip ki
tur;* jo policija hėsimaišo į po^ ' 
litiką* bet gaudo kritainalistuš 
ir rūpinasi, kad gyventojų tur- ’ 
tas if gyvafetyS butų apsaugo
ti; per trėjtiš IfiėtUš Milwaukee 
turėjo žemesnį automobilių ne
laimių nuošimtį už visus Ame
rikos didmiesčius; miestas rū
pinasi jaunuomenės auklėjimu, 
ir 1.1. |

Chicagos laikraštis, pastebė
jęs šituos pagyrimus Milwau- 
kee’s miestui, nurodo, kad prof* 
Terpening visai teisingai girią 
tą miestą, bet jisai tūrėjęs he- 1 
užmiršti atiduoti kreditą tam, 
kam jisai priklauso. “Daily 
Titaeš0 rašo:

“Yra daug dalykų, kurie 
daro Milwaukee pavyzdingu 
miestu. Prof. Terpening^ už
miršo paminėti vteną daiktą. 
Milwaukee per 21 metus tti*; 
rėjo socialistą mayorą. Jti 
vardas —- Daniel Webster 
Hoan. Jo senoliai atėjo iš Ai
rijos, ktir šeimos pavardė bu-i 
v6 Horan.

“Mayoras Etoan seniau dir
bo kai ktifią ptiošhią 'Chica
gos restoranų if tautelių vir
tuvėse. Jeigu Socialistas ma
yoras butų savo pareigose, su
klupęs, tai ffiės manome, kad 
tai butą buvę piaėiai iŠ-; 
gaisihta* Bet* kadangi itiiayo-: 
ras lloan tižšipėltiė ptigyrimė 
sau ir Milwaukee miestui, tai; 
mums rodosi, kad šiš faktas 
yra taip pat vertas paminė
jimo.” (žiur. “Daily Times,”! 
gegužės m. 4 d.)

Išrinko 37 socialistus į 
JAPONIJOS 1’ARIjAMENTĄ

Specialus Anglijos libefalų 
organo “The Marichėstėr 
Guardian” korespondentas pra-: 
neša iš Maskvos* kad staigiai 
neteko vietos pagarsėjęs sovie
tų mokslininkas ir juristas pfo= 
fesorius E. b. Pašukams. Iš jo 
pavardės nuomahu, kad tai lie- 
tdviš — taip pat,, kaip ir kalė
tas kitų esmenų arba buvusių 
bolševikų garsenybių — Vyriau
sias prokuroras Višinskis, eko- 
homištaš Smilga, gen. putna if

Ftoof. Pašūkatiis buvo Sovie
tų' Santvarkos ir (Įstatymų In
stituto direktorius. Jisai pa
garsėjo ne .tik Rusijoje, bet ir 
Užšiėniuoše, kaip stambiausias 
sovietų teisių žinovas* Jisai* be 
to, buvo svarbiausio SSRS, ju
ridiško žurnalo “Sbvietskoje 
Gostidarstvo” (Sovietų Valsty
bė) rėdaktoriuš. Perėitą lapkri
čio mėnesį jisai buvo paskirta^ 
ir teisingumo Vice-komisatu 
(ministeriu padėj ėj u) *

Bėt dabar Staigiai, kaip pra
neša minėto anglų laikraščio 
•korespondentas, tą garsų juris
tą užpuolė “Pravdos” špaltoše

vyriausias sovietų prokuroras 
A. Višinskis. Plusdanias prof. 
Pašukanį “veidmainiu” ir “ap
gaviku”, jisai kaltina jį paber
tus Institutą “žmonių priešu* 
kartu ir žymią įtrockininkų 
prieglauda”. Višinskis smarkiai bar taip pat kantriai auglių ka^- 
atakuoja kai kurias prof. Pašu- 
kahio ir jo bendradarbių tėo^. 
rijas, kaipo “pseudo-marksislų, 
ahti-lehiiiištų, nemoksliškas* an- 
ti-partiheš ir ardahčias hėrėži- 
jfts”, kurią tikslas esąs nugihk- 
lUOti dafbininką klasę ir '“pa
kirsti valstybės ir socializiho 
galybę’’. i

Trof{ fcašukanis* anot “The 
Manchester Guardian”* buVo: 
toks didelis autoritetas Sovietui 
teisėse* kad Anglijos mokslinta-, 
kai ir advokatai, atvykdami į: 
SSRS., stengdavosi su juo pa-; 
Simatyti ii* gauti iš jo iiifdr- 
mačijų apie sOvietą tvarką ir, 
įstatymus, šituo tikslu jį buto 
aplankę lordas Lištowfel ir Šir, 
Ėrnest Šimom Manoma* kad.; 
pfdf. PašUkaiiis sUvaidino labai; 
žymią rolę ir rašant naują So
vietų konstituciją.

Dar nebuvo žinių sovietų 
spaudoje, kad prof* Pašukams- 
butų suimtas. Bet- iš Instituto 
direktoriaus vietos jisai jau yta 
pašalintas, taip pat kaip y ta 
pašalinta ir daugelis jo bendra
darbių toje įstaigoje* ir pasta
ruoju laiku jų jau nematyt 
pokyliuose bei iškilmingose su
eigose* kur dalyvauja diploma
tai ir kiti žymus svetimtaučiai, 
gyveną Maskvoje.

garbingą vardą ineše į žmoni
jos istoriją.

Jis prūsams davė visoje Eu
ropoje žinomą trakėnų veislės 
arklį, žemaičiuose išaugo geras 
mažutis žemaitukas* kuris da-

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

......—    , .. ..

Gyvenimas vietoje nestovi. — Karvutė, kuri pasaulyje
• reklamtioja Lietuvos vardą, verčia susirųpititi berno 

likiitiii. Kiaulės. — Gryno tautiško kraujo arklys. — 
Ameriką rengiasi aplankyti seimo nariai.
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ir tų organizacijų gyvenimo vi
si įvairumai yra padengti den
giama spalva, bet vis dėlto ge
rai įsižiurejus galima matyti 
daug visokių margumynų.

Prd tas arklides, kiaulides 
karvides* vištidės galima įžiū
rėti tolimesnės ateities matinę 
elektrifikuotą Lietuvą. Tąj^ 
Lietuvą* kurioje pilnateisiu šei
mininku bus ir tasai berilas 
kuriuo dabar ne tiek jis pats 
kleis kiti jo likimu SUšifUpino.

Prie Visą tų margumynų dai 
tenka pridėti Lietuvos sporti
ninkų kelionę j šiaurės Aifterr 
ką. t

Jie ruošiasi sparčiai šitai ke 
litinei. Bet šalia jų, arba kitaij 
tarus* kartu su jais ruošias 
važiuoti ir seimo atstotai 
Kiek jų važiuos* daf sunku pa 
sakyti. Spėliojama, kad gtei 
čiausiai tik vienas. Kalbama 
kad greičiausiai Važiuosiąs ant 
rašai seimo Vice-pirtnirtinka; 
agronomas Gilvydis* arba seime 
sekretorius mokytojau Kviklys

Agronomas Gvildys kurį lai 
ką buvo Panevėžio rajonb ag 
ronotoUs, o paskui, jį išrinkus 
seimo narius, buvo pakviesta 
į Lietūkio direktorius. Agrono 
mas Gilvydis seniai dalyvauja 

i kooperatiškose organizacijose 
i bet tų organizacijų viršumi 
jšm vis neteko pasiekti.

Mokytojas Kviklys yra vieno 
iš gimnazijų direktorius. Aiš 
ku, abudu yra tautininkai ir n 
eiliniai tautininkai, bet aktingi 
Jų. kelionės į šiaurės Amerik 
tikšlas irgi turi būti aiškus,- 
tai Sustiprinti lietuvių išeivii, 
tarpt tautiškąją veiklą*

Reikia manyti, kad jie ilela 
ką tenais turės stiprint 
tos stiprybės vieni visai y 
nereikalingi, o kiti, kiti... 
jums tai geriau žinom?

Apskričio teisėjas W. R. Huntėr* Kankakėe nrieštėį 
(BL), davė pilietines popieras šešiems aplikantams, ku-; 
rie pasakė* kad jie netiki į “sėdėjimo streikus”. Padaręs; 
tuos asmenis piliečiais, jisai pareiškė, kad žmonėms, 
kurie tiki į “sėdėjimo Streikus’*, jisai neduotų pilietinių’ 
popierų, nes tokie streikai esą “neamerikoniški’\ v Į

Teisėjas, rodos, turėtų Vadovautis įstatomais, 6 Bėj 
savo Užgaidomis. Kongresas tokio įstatymo dar iki šiol 
hera išleidęs, kuris “sėdėjimo streikus” draustų. •; . J

Japonijos parlarriOiltd rinki
niuose* kufiė įVykd pėfėitą sa
vai tę,. btivo išrinkta 17U atsto
vai Mihseito (liberalų) partijos, 
175 atstovai SeiyuM (konser
vatorių) partijos, 37 atstovai 
Socialinės Masių (socialistų) 
partijOs atstovai* ir 7§ atstovai 
nuo įvairių smulkių grupių.

Tik kai kurios iš tų smulkių 
grupių pritaria valdžiai; Pirmos 
trys partijos yra opozicijoje. 
Vadinasi, iš 466 visą. parlamėm 
to narių 391 atstovai yra val
džiai priešingi.

Bet reikšminga yra nė įtik 
tai, kad valdžia rinkimus pra
laimėjo. Dar, gal būt, svarbes
nis dalykas yra tas, kad tiek, 
daUg atštoVų į parlamentą pra
vedė Japonijos socialistai (So
cialinė Masių partija). Pereita
me parlamente ši partija tttfė- 
jo 22*atstovu, o dar pirmiau — 
viso tik 2. Kai Socialinės Masių 
partijos atstovybė susyk pašo
ko ntiO dviejų iki dvidešimt- 
dviėjų* Japonijos politikai buvo 
labai nuštebinti. Bet šį, kartą 
tos partijos atstovų skaičius 
vėl padidėjo 70 nuošimčių!

(Tęsinys)

Lietuvos kiaulė ir mfaša pa
saulio rėkordils ir stoja drąsidi 
greta visata e pasaulyje danų iš
girtos kiaulės ir niekanie nend- 
ri nusileisti. J

Taigi kiatilią augintojai susi
rinkę savo taetihiame stibuvime 
taip pat rūpestingai ir kelias 
dtonaš atšid&j^ sVafstė kiauliš
kus reikalus...

Bet tie kiauliški Reikalai, 
kaip ir kartės — taip jjat atsi
dūrė berno kiaUšitae. Kaimo 
mažta darbiiiiiikai to jie mažtk 
dėl jiėfos iiėpakėnčiataų gyveni
mo sąlygų.'

—žmogus ne vien tik duona 
gyvas!

Liet Ūtos bernas jau irgi no
ri turėti žmoniškesnes gyveni
mo Sąlygas* Jei kihtiiėi įtaisomi 
šilti tvartai, jei kiaulė prausia
ma, jei| kiaulė Valoma ir jos 
tvartas privalu švariai išlaikyti* 
tai tasai bernas taip pat nori 
turėti atskirą sau butelį* kad 
galėtų savo šeimos židiniu pa
sidžiaugti, jau hebėnori jis biiti 
amžinu kampiniku ir amžinu 
viengungiu.*.

—Viskas butų gera, tik nėra; 
rūpestingų darbininkų* fcas 
kiaulę tiktai atsidėjęs prižiurė-’ 
tų. Kaip tik atsiranda geras 
darbininkas, tai tuoj jį kaimy
nai pavilioja, toksai bėrriaS 
greit išsipaikina ir j mieštą Iš-į 
drožia; čia jis, kad ir sunkiau’ 
dirba* kad ir kartais prasčiau 
turi ką valgyti, bėt tufi SaVo 
kad to mažą, bet vis dėlto savo 
kampelį, o be to kinematogfU-; 
fai, radio, teatras, taip ir vilio
ja tuos kaimo bernus į mies
tus...

štai kaip dejuoja kiaulių sa-, 
vininkai! ( ,

Tokie jaU laikai; fiėgi įsaky
si miestuose tas visas ptašmat- 
nybes uždaryti, negi prievartos 
keliu įsakysi bernui amžinai

JapoiiijOs darbininkų masės, kaime pasiHM/ Butą gėda ir 
matyt, jau pradėjo sušipra'sti prieš kitus tregraŽti* ha, kad to 
politiškai. . prieš tuos, kurie iš Lietuvos

taip noriai tuos žėtaėfe Ūkio jito- 
duktus perka.

Ir suk žmogus galvą if dairy
kis, kas daryti, kad tašai ber
nas butų ne tik darbe štfOpūs 
ir paklusnūs, bet dabar svar
biausia, khd jistii kaime ptišilik- 
tų. Ir reikės jam atskirai sta
tyti hamėlitii if rėikčš jata že
mės sklypas atrėžti, kad jisai 
litiošą laiką ttirėtų kuo užsiim
to. Reikės jam sudaryti Šeimos 
židiiiį* kad butąą pfiėątigliatis 
kas kaime kitų žetaę apdirbtą..*

Kitą žerrię ? žitioma, kitą* 'ne
gi savo, j tik jis jos iiėttirės, o 
jei turės, tai tiek, kad gera ke- 
ptitė ją padengsi, o mirtis if ka
pui jos neužteks.

Bėt reikia manyti, kad tasai 
LietuVbš bėfiiaš šūlatiks ir to
kią dar laiką* ktiotnet jis nepa
siduos kitą iiaūdojafrias if šti- 
^raš, tad žemę galitna bendrai 
Višieftiš dirbti ir to darbb vai
siais, kitų neskriaudžiant nau
dotis.

Tai štai, kad ir toji Lietuvos 
kiaulė, mažai turi tautiškosios 
veislės žytnių, bet vis dėlto jos 
likimti reikia stipriai rūpintis, 
t) j oš likimas toksai, kad <tiė- 
šioginiai paliečia it bėfno klau
simą. O^jau Vyručiai kūr prasi
deda berno reikalai* tenais be 
politikos neapšeisi...

O Lietuvos arklys visuomet 
to Visais amžiais savo garbę tin
kamoje aukštumoje nešiojo ir 
>iki šią dienų ją toje prideramo
je aukštumoje išlaikė! Tai lie
tuvio pasididžiavimas!

Ir šiais motoro jsigalėjilho 
laikais lietuvio arklys savo liki
mo nė kiek ne pabūgo. Jis mo
ka visoms apystovoms ir Vi-; 
šidtas amžiams prisitaikyti. Kai 
ahlidtaėt kryžiuočiai brovėsi j < 
Lietuvą, tasai arkliukas tiek 
btivo ištvertaingaš, patvarus ir 
vikrus, kad miškų tankumynuo
se galėjo landžioti kelias dientts 
vien tik samanomis maitintis ir 

prieš tuos, kurie iš Lietuvos kryžiuotį nugalėti. Jis šitą šatro

Syklose važioj a pd žeme anglis, 
i taip seniau traukė žėmhičio me
dinę žagrę! Jis lygiai, kaip Lie
tuvos kiaulė, karvė yra užsienio 
rinkoje pageidaujamas. Tik 
skirtumas yra toksai* kad kitiu- 
ė, riorėfla'ma Lietuvos iždtii pa- 
;arhatiti* tūri dėlto tsavo gyvas
tį prarasti, karvutė užsieniui 
siunčia tik savo tešmens išdir
binius, u tašai arkliukas tiek 
yra ‘aristokratiškas ir sportiš
kai nūsiteikęs* kad patsai Va
žiuoja į ūžsienitiš Lietuvos kraš 
to vardą šlovinti it garbinti.

Ir teikia visai atvirai pasa
kyti* kad Jis teitais Lietuvai gė
dos riedaro ir kartais Lietuvos 
valstybės vardą daug geriau 
reprezentuoja'* negu kai kurios 
oficialios įstaigos.

Taigi, ‘ geri Lietuvos patrio
tai* tų arkliuką skvininkai ir-, 
gi rinkosi ir savo metiniame, 
subuvime sprendė Lietuvos ar
klio problemas. Čia viėna ir 
jautriausią ir patriotiškiausių 
problemų! ,

Kaip sau norite, bet vis dėl
to kad ir Lietuvos kiaulė, bet 
nėra grynai lietuviško kraujo. 
Jos gyšlose tekti anglų jorkšy
rų provincijų kraujas* Ji čia 
Lietuvoje radusi gerą dtioną tik 
aklimatizavosi, tai yra atėjūne, 
sakysimes, su prastotais tautiš
komis savybėmis ~ Vistiek ne 
grynas kraujas!

Karvutė, kad ir geras sutvė
rimas, kad ir plačiai pasaulyje 
Lietuvos vardą garbina, bet ir 
čia tikro gryno tautiško krau
jo Veik kaip nėra. Jis labai 
maišytas. Rasite čia Švedų, da
nų, prūsų ir kitų kraujo. Tik 
tasai mišinys čia Lietuvoje ge
rai prigijo if turime taeš Lietu
vos karvę nors if ne lietuVišką. 
Bet mums itai ne naujiena. , 

■ i Visai kita lietuviškas arklys 
— jei norite, tai tikrai gryno 
tautiško kftitijo. Tai tikras ari
stokratas, kuris mokėjo ir su
gebėjo daugeliu atvejų savd 
gyslose išlaikyti iš senų senovės 
jo tėvų kraują.

Tai grynai jau lietuviškos 
i ambicijos Verčia Savo arkliu dar 
sropiau susirūpinti, o ypač tu
rint galvoje* kad jisai reikalin
gas ir krašto apsaugai... Tai 
viena iš svarbiausių problėmąb

Arklys jtio labiau nenori at
silikti nuo kiaulių ir kafvių, ir 
jis taip pat reikalauja, kad jį 
bernas ne atžagariomis prižiti- 
rėtų. O kad berno butų švelnios^ 
rankos, reikia ir reikia būtinai, 
kad tasai bernas ką nors tose 
savo fankoso tūrėtą, kad kas 
nbtš ir kokiu ndrš budu jį,'ar
klį, if tą berną rištų.

Tašai berhaš taip pat, kaip 
ir tasai arklys, nori turėti ge
ras gyvenimo sąlygas. Vienos 
tik avižos gero afklib tai daf 
nedaro.

Dabar šitą šventą taisyklę 
jau gerai žino kiekvienas ark- 'Statė 
lių augiiitujas. Arklys tūri tu
rėti šviesų tvartą, turi būti 
kasdien Valomas, o retkarčiais 
ir gerai ištrenkamas! Tasai ar
kliukas jau savo kailiu yra pa
tyręs* kad tik taš( bernas gerai 
jį trenka, kuris ir pats ttifi kur 
gerai išsimaudyti!

Be kiaulės, karvės ir arklio 
reikia' branginti ir žmogus...

A, a! Štai kurie klausimai 
tenka tuose žemės kultūriškose 
ūkiškų organizacijų 
muose svarstyti!

Be šitų organizacijų butą dar 
avią augintojų, veislinių vištų, 
trušių ir kitų panašių gyvulių 
gyVulėlią draugijų suvažiavi
mai. Visos šitos organizacijos 
viename ar kitame pavidale 
gaUha' iš Valstybės iždo pašal
pas ir. daro įvairius tyrimus, 
bandymus ir varo žemės ūkyje 
neabejotinai kultūrinį darbą, užmetimus byloje, Meksikoj, 
šitoms bfgąnižacijorts dangti- Tetaa: Komitetas Leonui Trot- 
moję vadovauja agronomai ir kirti apginti. Pradžia 8 Vai. Vak. 
ūkininkai praktikai. Taigi, kad Sp.

suvažiavi-

‘v1.; . .«■ ?»• .

»

i

bai 
nes 
fa 
Na,
Vierta' gali bUti aišku, kad jus 

’GleVelando kavalierius, dviej 
sprindžių didvyris* čia gali ti 
reti realiai apčiuopiamos -nai 
dos, bent taip sakant sulaUk^ 
.dvasioje tikros stiprybes ir ki

J
Taigi turėsite progoš ne ti 

gyvais pamatyto seimo tastx 
vus, bet net išgirsti jų kalba

Kaip čia Lietuvoje jie kalb: 
mums beveik netenka atsikin 
ti, neturime nei tokių ptogų, ri< 
tokių galimybių. Na, pas jui 
tenais kitos mados, kiti papre 
čiai. Neturite visai supratimo 
kas yra mėlynieji ženklai ir vi 
suktos registracijos*

Žiticrtha, tautas bus labai įde 
įriti išgirsti* kaip pas jtis at 
VykUšietas svečiams visai kitos 
gyvenimo sąlygose* Seksis*

—lošti itoistai

(PAfiAlOA)

Valdžios Samdymo 
Agentūra Pakeitė 
Adresą

Valdžios užlaikoma darbiniu 
kų samdymo agentūra Illinoi 

Employment Servib 
praneša, kad šią savaitę perši
kraustė iš 1021 South Štai 

’street į naują vietą, ties 46< 
S. State Street.

Kaip i'kišiol įstaiga ir dabki 
priims aplikacijas darbams i: 
'samdytojams parūpins darbi 
ninkus.

Rytoj L Trockio Gy 
nėjo Viešos 
Prakalbos

Ryloj, gėgiižės 7 d., Capital, 
■kampas State ir Randolph, 412 
kambary įvyks Albert Gioldmar 
viešos prakalbos.

Kalbėtojas buvo gynėju, L. 
Trockio gynimo prieš Maskvos

iH
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Motinų |
Diena

Pftftelė AnnA Jarvis, gyvenan
ti Phtladėlphijoje, norėdama* 
pagerbti visas motinas už jų 
rūpestį, skaušifius it pasišvehti- 
mą, auklėjant piliečius šaliai it 
visuomenės ‘gėrbvei, stirnaitė 
1907 metais tokią motinų šven- 

kUftoje visos šalies žmonės 
dalyvautų. Juk kiekvienas žmo
gus turi motiną, tad ir kiekvie- 
ham privalu tą šventę pripažiri- 1

Sumanymas atrado (tokį grei
tą dtkiiiėpirtią, kad jad 1^08 
metų gegužės 10 dieną (antrąjį 
sekmadienį) Philadelphijos mie
stas oficialiai šventė motinų, 
dieną. Sunidnynias plito visoje 
šalyje taip; kad gėgužes 
dieną, 1§14 metais, prezidentas 
Wilsonas apskelbė Motinų Die
ną, KongtėStii ntttdfUŠ teigia
mai. Kiėkvifeftdis ihėtais afitfą 
sekmadiėilį, gegdžėš ittėhėsio 
yra minima “vieša meilė ir pa
garba musų šalies moltinoms.”

Visos mokyklbs mini tą die
ną tinkamai penktadienį prieš 
antrą gegužės sekmadienį. Tos 
dienos ftidtdinas siihttoiis yra 
Kiariiacijos — gėlės žiedas — 
baltas mirusiai, randonas gyvai 
motinai.

šiandien tą gražią idėją pra
plėtė Įvairiais budais namiškiai 
vaikai: užvadavimu motinos 
nuo darbo; sukeliant puotą mo
tinos pagarbai; dovanojant mo
tinai gėles, saldainius ir t.t. Pa- 
taišitiaiut ją už iiainų sienų— 
patHŽiriėjūrit, etc. Nti/tefkdnt 
kokią nors dovaną, >

Daktarai; slaugės ir kiti vi
suomenės humanitarai plačiau
siai skelbia .sumažinimą mirtin
gumo motinų, kurių Jungtinėse 
Valstijose kas metai du šimtai 
tūkstančių niii’šta dėlei gimdy
mo. Medicinos žurnalai tiesiog 
ir skelbia: “Motinų pdgefbimo 
dienoje stimažiftkim gimdyvių 
mintingumą.*

—-O——
Dabar praskleiskime uždangą, 

dirstelėtam į tas, kurtoms ne
galima prisitaikinti prie tos 
garbingos šventės:

1. Motinos, kurios prakeikė 
pačią apšitaisinifrid valandų*

2. Motinos, kiirios nėštumo 
laiku laidokavo.

3. Motinos, kurios nepatar- 
nautes dorai, pagimdė raišus, 
aklus; liguistus kūdikius.

4. Mbtihbš; ktiribš nesirtipintf
nei fnėhkiatišiai sitprašti kaip 
tinkamai maitinti; auklėti kudi-, 
ki- . .

5. Motinos, kurios be bizunė- 
lio ir rūstybės nemokėjo kttdi- 
kį vesti į gyvėdimb bites.

Motinos, kufidŠ pėf mal
dingumą apleido šeimą Dievo 
valiai, nėnidkejo lygŠvSfbŠ gy
venime užvesti.

7. Motinos, kurtos dėl neturto 
dieną iš dienos eina uždarbiauti 
pramaitinimui Šeimos, paliekaht 
be globėjos jaunučius vaikus^ 
kmmiet ji galėtų atrasti it kiittiS; 
kelius aprūpinimui.

8. Motinos; apleistos vyrų, 
atsiskyrusios nuo vyrų ir npo 
girniriiųų, kurios ir vaikus ap
leido.

9. Liguistos motinos — per
dažytai gimdžiusios; pėrdidėles 
šeimas auginusios; bažnyčios 
grasfttės įbaugintos.

10 Blogose sąlygose gyvenu
sios, kur išorinė Įtekmė labiait 
paveikė jas vaikus, negu ji ga
gėjo sutvarkyti.

11; Motiribs, kurių vaikai ghi- 
db tia^aičių pri^latidbse, pa
taisos institucijose; kalėjimosė 
sėdi, arba tapo pabaltomis, Va
giliais, girtuokliais.

as ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAlTĖ

“Kitidetgarten'’
Rodė! Vaikas turėtų lankyti o

kidėrfcarten arba prieš-pfbdinę ^tus ^s^radeda Išmok-

’kas yra vadinamas “žmoniško 
prisilaikymų laikas” arba pe
riodas socikliškos kontrolės. Per

mokyklą ? . Kindergarten yra ta 
įstaiga, kuri stengiasi sistemd- 
tiškai išmokinti vaiką tą daly
kų; kuriuos jis paprastai turėtų 
išmokti namie. Vaikai yra pri-

ti, kaip žmoniškai elgtis.
D>ėlto, svambiausias tikslas 

kifidėrgadtfeii mokyklos yra iš
mokinti Vaiką, kaip elgtis, už
silaikyti, kaip būti mandagiu

ifnami j kiridergartėn tarp ke- šav’o draUgUj ir kkip apsi.
tūrių ir pusės ir šešių metų am
žiaus.

šitoj prieš-pradinėj mokykloj 
vaikds išmoksta kaip elgtis ir. 
užsilaikyti. Namie visi vaiko 
klauso. Jis kaip karalius aūt 
sosto. Jis tampa s'a'vymeilingas. 
Bet lankant kitidfergarten, jis 
išmoksta kaip elgtis grupėj, 
kaip Dilti malidagiū ir kaip Už
silaikyti.

Jam nepavelyta kąsti, spar
dyti arba draskyti kitus vaikuS; 
Jis išmoksta, kad žaislai, kurie 
randasi tam kambaryje, ne tik 
jam priklauso, bet it kitiemš 
vaikams. Jis išsimokina papra
šyti kaip išeiti laukan, kad ap
simoka rankutes laikyti šva
rias, ir kaip iidsinę vartoti. Jis 
išmoksta žmoniškai kalbėti, taip 
kad galėtų jį suprasti.

Vaikas taipgi išmoksta, kaip 
rankose laikyti ir vartoti me
džiagas. Jis plėšo, kerpa ir lip
do pbpiėras, iš kurių jis pada
ro žaislus ir papursimus. Vai
kui įduodama, molio, iš kutio 
jis išdirba vežimus, namus, lė-; 
lės ir įvairias formas. Su krei
dom ir tepylais jis stengiasi 
piešti. Jis mėgina audimo su. 
vilnom, popiera ir nendre;

Šitoj priėš-pfadinėj mokykloj 
jis ne tik dainas išmoksta, Dėt 
ir išmoksta kaip griežti tam 
tikrus vaikų inužikališkus itist-. 
rtimentus, kaip trikampį, Var
pus, švilpukus, taures, bugnus 
ir kitus, iš Šitų jaunų muzikam, 
tų yta tveriamos otkestros, va
dinamos “Toy” arba “Rhythfti 
fiands.”

Toks jaunas vajkas ne vien 
tik pažaidžia ^mokykloj. Jam y-’ 
ra paskirtas tam tikras laikas, 
kada jis turi pasilsėti; Kiekvie
nas vaikas turi savo kaurą, ant 
kurio jis turi atsigulti ir trupu
tį prisnausti. Mokytoja pa
skambina ant piano ir vaikas 
supranta, kad jaū laikas poil
siui. Jis išmoksta, kad reikia 
atsigulti be, verksmo ir be gin-,

eiti grupėj, tai yra visuomeniš
kam gyvenime. Šitas tikslas yra 
įvykinamas ne per prievartą, 
bet su pagelba žaismių, dainų, 
linksmų aplinkybių ir įdomių 
veikimų.

Ištikrųjų, daugelis šito pa
mokinimo galima atlikti namie. 
Bet didžiumoj vaikui, pradėju
siam lankyti mokyklą, trūksta 
tam tikro išsilavinimo, taip kad 
mokytojos našta yra apsunkin
ta.

O kodėl vaikas namie nėra 
gana išlavinamas? Gal aplinky
bės netinkamos; gal but kad 
motina' dirba ir kaiminka šiaip 
taip prižiūri vaiką; gal but, kad 
motina nesupranta vaiko budo; 
gal motina tokios silpnos šir
dies, kad negali nieko vaikui už
gimti; gal būt, kūd tik viena's 
vaikas šeimoj, ir gal būt, kad 
yra pefdaug vaikų vienai moti
nai jmižiūfėti. k

Kihdėrgarten yra ta įstaiga, 
kuri tuos lavinimo darbus atliks. 
KindergaVten arba prieš-pradinė 
mokykla yra svarbi dalis pra
dinės mokyklos didesniuose 
miestuose Suvienytose Valstijo
se. Miestuose; kur nėra kinder- 
gartėn viešose mokyklose, yra 
įsteigiamos privatinės prieš- 
pradinės mokyklos, nes jų ver
tė vaikams ir visuomenėj yra 
pripažinta. ■

Dėl tų 'visų pirmiau minėtų 
priežasčių, apsimoka vaikui 
lankyti kindergarten.

Vaikaš išmoksta šiek-tiek ir 
skaitytų nes atspausdinti žen
klai yra įjrikabinti Ant rakandų, 
ir ant žaisiu. Jis tuos žfenklūš 
greitai išmoksta pažinti. Tru- 
pūtį skaičiavimo išmoksta var
todamas nhfndriuš žaismuose.

Vaikas; kiltis yfa lankęs kih- 
dergarten, išmoksta daug dau
giau kaip elgtis mokykloj, ne
gu tas vaikas; kurio “prieš-mo- 
kyklos” periodas buvo praleis
tas namie. Jam yra daug leng
viau pradinėj klasėj prisitaiky
ti.

Tarp keturių ir pusės ir šešių 
mėtų amžiaus yra svarbus lai
kas vaiko išsivystyme. Tas ,lai- 
.............. .... .  .......... r;,..;. a-. ; -

Motiną Dienos 
Laida

šeštadienį, geugžčs 8, “Nau
jienose” tilps du puslapiai raš
tų — straipsnių, eilių ir pasa
kojimų pašvęstų motinoms, ku
rių šventė — Motinų, Diena iš
puola gegužės 9 d.

Pagerbkime savo Motinas!

12; Mbtincfe; kurių vaikai al
kani eina į mdkyklas, apdriskę, 
basi dėl motinų apsileidimo;

Taip, jus Visos yra Itibtittos, 
jos visos gimdė, žino, kas 
skausmas. Jos visos įau&iiib; jos1 
visos mokino, kaip katra mokė
jo. Bet ar jos visos Vertos mo
tinų flteftOs patninėjimo?

Kūdikių
Micgkambarys

Katnbarys, turis būt erdvin
gas, šviesus, pilnas saulės ir 
jaukus. Rakandų jame turi būt 
kuomažiausia. Joki u bud u ne
reikia jamė laikyti gėlių ir mai
sto. -

Kiekvienas kūdikis turi turė
ti atskirą lovelę. Lovą reikia 
laikyti švafią ir patalinę kas
dien išvėdinti. Baltiniai turi būt 
mainomi dusyk į savaitę, o vi
sai mažiems kūdikiams — kas
dien. Ant grindų “karpetų” ne
reikia, tik reikia kasdien iš
plauti ir pravėdinti. Geriau, kad 
šilumos jame visai nebūtų. Kub 
šaltesnis, tuo kūdikiui sveikes
nis.

Kūdikis turi būt paguldytas 
nevėliau kaip aštuntą - valandų 
vakaro. Kambarys turi but tani.

Geralditie Bruchas, duktė “Moterų Puslapio” bendra
darbe ir “Bukim Gražios” skyriaus vedėjos Valerijos 
Bruchienės, kuri salinėjo pirmą prizą už plaukus De 
Lee University of Beauty Culture konkurse. Teisėjais 
buvo žymiausi C hieag o s plaukų ekspertai.

Vaikų 
Auklėjimas

■ , Julia Zymontienė-žemaitė

Ė PraKilni Meilė
JokiiUas mato, kaip Vandutė 

plėšosi, draskosi, mato, jog rie 
ant jucko įsimylėjusi į Aliošą, 
nenori persiskirti. Gaila jatn 
Vafidutės; širdis plyšta... Pasi
ryžęs kaip nors pagerinti liki
mą. Prasišalinti, nekliudyti, —. 
mano sau, — Onytę pasiėmus 
išvažiuoti į Ameriką at atgal į; 
Sibirą, niekur nepražūčiau.. Bet 
gaila Vandutės, ji to neperma- 
tb, kad susirišus su tuo išpėpė- 
liu juk pražus, įkris į didžiausi 
vargą; visa gyvenimo našta kris 
jai ant sprando, kiek tas vai1 
kežas uždirbs, arba kiek norės 
dirbti? 0 ji dirbdama sunkiai 
sunaikins są'vo sveikatą... —Ne
bemyli manęs, ne ką daryti; 
nors skaudu; bet prievarta' mei
lės neįgysi... O aš, kaip mylėjęs, 
karštai tebemyliu ir nuo vargo, 
nors per jos pačios skausmą; 
turiu gelbėti. Mano priedermė 
saugoti ją 
puolimo... 
paklautsų: 

—Kodėl 
palikome ?

.(tęsinyš) i '

—Na, ką taip bijai, turiu nu
sileisti..? tegul būna Alioša, kol 
mokslo metai baigsis, bet kaip 
tik stos vakacijos, adei dienos 
nebelaikysiu.1 Paskutinis mano 
žodis... Rėrsunku man su užlai
kymu -— lengviau kalbo j (^—ga
lą su galu nebegaliu siivėsti... 
Išėjus jam vėrėiaū kiek galėda
mas pagelbėsiu...

Dar trys mėhesiai iki vakaci- 
jų, nors tiek iškovojusi Vandu
tė atsiddšo..-.' ’ * • .

TolidU Vandutės sil ■ Alioša 
pasielgimas ' riemaž neatsimai
nė. Taip pat glamonėjasi, my- 
luoj'a'si, bučiuojasi; bet Jokūbas, 
rodos, rAmęsiiis, tartum kokį 
akmėhš sunkumą nuo šridies 
numetęs, pasakydamas, jog A- 
liošos nebelaikys; tyli tik dan
tis sukandęs. Tiek Iškentėjęs 
nesmagumų 4- maho sau, — 
tuos tris niėnĮesiu^ išturėk, pas
kui įiebepa'inibsis po akimis, te
gul sau... ; .1 \ į \ .

Jei kas iš šalies ■bistelėjo žo
džiu kas link Vandutės su Alio
ša, Jokūbas paprastai “Nepai
sau” ištaręs, kitą kalbą užve
da. • '
' Alioša dažnai prisimina, kaip 
ieškoti darbč per vnkačijašj kad 
šiek tiek užšidifbUs? tėvams pa
dėti. Jokūbas prižada savo pro
tekciją padėti jam gerą 
bį gaUti. O VaiidUtė tik 
to ja:

—Aiicšos .čia namai ir 
neišeis nuo mtisų.

Sykiu visokiais budais sten
giasi jį sulaikyti; Ąfit Jb'kubb 
pyksta,, išmetinėja ir geruoju 
prašę neišvaryti Aliošos. Jokū
bui nudširdžiaušius ilgus laiš
kus rašo,- išreikšdama savb mei
lę ir prisirišimą: tai vėl rugo- 
ja už jo žiaurumą. 

... . . . t

Aliošai irgi rašo, kad neišei
tų, pasigalėtų tėvu, tirs jam 
(išėjus kas nors baisaus stošis. - » ■ ■ .1.- ■ ■' ■ ■ ■ > < ■ I ■■ i -į

sus, langai atidaryti, o durys žodžiu, žylę, pelėda verčiasi, 
uždarytos. ' kad tik kaip nors Aliošą pas sa-

B-tė. ve užteėii. i

nuo žemiausio nū- 
Prasišalinus, Onytė

uždar- 
ntkar-

niėLūr

mes mamytę vieną
— Ką jai atsakyti; 

ar motinos klaidas parodyti? 
Kaip išaiškinti? Ne, to negdli-- 
ma... O palikti Onytę mbtinai— 
niekuomet!

Painus ir skaudus Jokūbui 
klausimas, skaudus jam ir Van
dutės skausmas... Nesykį pasi
žiurėjus į Vandutę nubudusį, 
veidelį, net ašaros veržiasi, į- 
manytų išplėšęs savo širdį jai 
parodyti, kaip jos skausmi piri- 
įaučia, bet nenofmališkus sah- 
tiklus turi pertraukti... Kaip 
bus, taip...

Praėjo jau tie mėnesiai, bai
giasi gimnazijos metinis moks
las... jau egzaminai..; Vandutė 
kaip ne savoji vaikščioja, iš
blyškusi, vien tik užsigulusi ant 
Aliošos, apsikabinusi, tartum 
bijosi iš glėb’io jį pakisti, nėt 
rankos jai dreba. Su juom vie; 
nu tik šneka; nė žingsnio rtub 
jo neatsitraukia. Jokūbas tyli, 

kaip akmuo Jcietaš.
(Bus daugiau)

bet

Svarbiausias klausimas šėi- 
myniškame gyvenime (išski
riant ekonominį) yra vaikų 
auklėjimas. Visa vaikų ateitis 
ir jų elgimasis paeina nuo bu
do auklėjimo. Nuo pat lopšio 
vaikas turi būti išmintingai la
vinamas.
f Seniau (nors ir dabar tas: 
dažnai pasitaiko) tėvai daug a- 
tydos į savo vaikus nekreipė, 
o jiė visgi gan gerai išaugo. 
Ret neužmirškime, kad seniau 
mes gyvenome kitokiose g y Vė
jinio 'aplinkybėse. Dauguma 
žmonių ukinifikavo, todėl aplin
kybės buvo sveikesnės. Taipgi 
ant ūkių ir kaimuose nebuvo 
tokių progų vaikams iš kelio iš
eiti.

Gyvenimas miestuose kitas, 
ir pasekmės kitos. Tėvai yra 
būtinai priversti savo vaikais 
rūpintis, kad jie nuosekliai, 
sveiki ir išmintingi užaugtų.

Žinoma, kad daug musų tetų 
ir motinų sakys: “Tai tik kal
ba.” Bet atkreipkime domę į 
štai kokius klausimus: ar visi 
mūsų vaikai yra sveiki? Ar jie 
nori mokytis? Ar jie gerais ke
liais eina? Už kiekvieną nesvei
ką, neišmintingą ir fielairiiingą 
vaiką yra tėvų kaltė.

Svarbiausias klausimas ryšy 
sū vaikų auklėjimu yra sveika
ta.

Greitu laiku šiame skyriuje 
tilps straipsnis apie Vaikų Svei- f ■ • i»t' » ■ > : .<'«r

MAISTAS
Veda Vitftietiė 

............. ....... ................. .. .v. „y.;, ,

Jautiena su Makaronais

% sv. makaronų .
1 svogūnas, smulkiai sukapotas 
Šaltos mėsos, (vartokit mėsą,, kuri 

pasiliko riūč Vdkarykščios Sriubos).
3 žalios tomaitis
Truputi sumaltų pipirų.
1 šaukštukas druskos.
Išvirkit makaronus. NttSttffktt. Su- 

piaustykit mėsą mažais. šmotukais,. 
Sumaišykit su makaronais. Pakepin- 
kit svogūnus svieste arba taukuose 
ir pridėkit šrtipiaustythš tortldites. 
Tegul truputį pdvfefdą knt skaura- 
dos su svogūnais.. Pridėkit prie mė
sos ir makaronų, išmetišykit ff. atidė
jus į skauradą arba bliudą, pakepkit 
po pečium. UŽdėkit taukų arba svie
sto ir hžberfcit ant kiršaus Sausos 
baltos duonos trupinių. Kepkit pe
čiuje 30 minučių.

6
1
1

Bulvių Kugelis
vidutinio dydžio bulves 
kiaušinis 
šaukštas druskos

Žiupsriitfką pipirtį
1 šaukštas cihMiritfHą 

valgomo šaukšto riebalų.
Sutarkuot bulves ir jeigu norit, į- 

tarkūokii pusę cibulio. Gerai išpla- 
kit kiaušinį ir pridėkit prie bulvių, 
taip pat fltūską, pipirus ir einamo
mis. Viską gbrai išplakti ir tada pri
dėkit riebalų. Ištaukuokit paliavo- 
tą bliudą ir įdėkit kugelį, uždedant 
truputį taukų ant viršaus. Kepkit vi
dutiniai karštame pečiujfe per apie 
45 minutės.

Pritisidritė V. FAtZA.

Lašiniai
Palettdvica
Iš Lietuvos

i Kas iš lietuvių nėra išsiil
gę tikrai lietuviškų palendVicų 
ir lašinių? Seniau tai buvo 
vien svajonė, o šiandien tikre
nybė.

Galit gauti pas Baltic Im- 
poft Co., 805 W. 19th St. tel. 
Hayrtiarket 3555. P-s Rakštis, 
kuris yta Baltic įstaigos savi
ninku, tik dabar gavo visai 
nauja siuntinį iš Lietuvos.

(Sp)

Vasarinių MadŲ 
Knyga

R—R-nė

Valeria Bruchas.

Bukim 
Gražios

e'Z v • '/j/

#2

UŽLAIKYKIM GRAŽIĄ 
FIGŪRĄ.

Kiekviena moteris, norėdama 
savintis gražią figūrą, ttiri ją 
sistematiškai prižiūrėti, būtent, 
kūną miklinant ginastika ir 
sergėjaht dietą.

Norėdamos sumažinti svorį, 
nėvartukit visokių garsinamų 
vaistų, ties galite padaryti hea- 
titaisoftios biėdies sveikatai. Pa
matinė priežastis nutukimo, 
dažniausia skaitoma persivalgy
mas. Tos, kurios norite būti 
laibos, kiek reikalauja šių die
nų mados, nepradėkit badauti, 
kad sumažinus svorį. Pasitarki
te su gydytoju ir sekite jo pa
tarimus. Nevalgykite daugiau 
kaip tris kartus į dieną, ir 
svarbiausia, atšišakykit

...■, n

Naujienų Madų skyrius tu
ri išleidęs didžiulę ir gražią 
įvairių vasarinių madų knygą 
— albumą. Užsisakykite kopi
ją, prisiųsdamos 15 centų 
‘'Naujienoms” pinigais ar pa
što ženklais.

saldainių^ taip pat nepamirškit, 
kad reikia daug vaikščioti ty
ram ore. Pripratus mažiau ir 
sveikiau valgyti, nereikės ru- 

hud pintis, kad svoris užaugo.
A. . * it. tt-.- ■-u.
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Diena Iš Dienos

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Walter Pareiko, 24, su Ste- 
phanie Smoter, 28

Dan Vianello, 23, su Julie
Karpas, 21

Joseph Wadas, Jr., 24, su Al
bina Kozlowski, 16

George Rėčkas, 25, su Jea- 
nette Balke, 23

Walter Gaižauskas, 23, su
Estelle Jonikas, 23

Leonard Waska, 27, su Mary
Sablik, 20

Užvedė Diyorso
Bylą

Grave Prevenas prieš Tho- 
mas Prevenas

Išvažiavo Į 
Michigan

Balandžio mėnesiui einant 
prie pabaigos, p. Carrie Am
brose, 1843 S. Halsted Street, 
savininkė viešbučio, alinės ir 
garažo, išvažiavo į Luther, Mi
chigan, atostogoms. Ji mano 
ten prabūti apie tris mėnesius 
laiko. Pp. Ambrose’ai turi va
sarnamį gražiam paežeryje.

Beviešėdamas Lutheryje, p. 
Ambrose žada pastatyti dar 
vieną vasarnamį, kad kiti Va
sarotojai atvykę atostogauti, 
turėtų kur pagyventi ir sma
giai laiką praleisti.

Senas Petras.

“Bethoven Concer- 
to” Sonotone teatre

šiandie, gegužės 6 dieną, pra
sideda rodymas naujos Sovie
tų Rusijos filmos “Bethoven 
Concerto”. Filmos siužetas — 
tai du j a imi muzikos genijai

/Sovietuose. Smuikui muzika va
isa Bethoveno. Tačiau žymią 
(dalį filmoj vaidina I. Dunajev- 
>'skio kūryba.
» Vaidintojai daugumoj jau
nuoliai, nes ir pati filmą nu
šviečia Sovietų Sąjungos vaikų 

p problemas.

BIRUTE
On Thursday evening May 

6 at 8 P. M. Birutė is having 
!a very important rehearsal and 
(meeting at Sandara. Ali mem- 
’bers are asked to be sure to 
be present. Many pressing 
.matters and enterprises mušt 
/be discussed, and decided at 
this meeting. In order that all 
'members may feel that this 
is his or her chorus, and may 
prove it by voicing his or her 
opinion a t this meeting, don’t 

’miss this important date.
Oh --------  and — incident-

ally . refreshments vvill be 
served too.

— Josephine Schultz.

Liet. Universiteto 
Studentų Kliubo 
antras metinis vie
šas talento pasi

rodymas
Motinų pagerbimo dienoje, 

gegužės 9 dieną, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted Street, 
pusė po šešių vakare, nevėluo- 
jant, vaidins Wm. Shakespeare 
dramą: “Taming of the Srew.” 
Lietuvių kalbon gerb. J. Balan
dos išguldyta ir pavadinta “Pik
čiurnos Auklėjimas” (?).

Artistų sumokinimu užsiima 
gerb. Helen Pečiukaitė, kuri a- 
kompanuos pianu solistams ir 
grupėms ir pati paskambins ke
letą piano solo veikalų.

Bus “baletas.” Dainuos lietu-

Tel. BOUlevard 4552

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

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

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

CHICAGO, ILLINOIS.

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIAL6 ALIEJINE PERMANENT $4 CQ

(Curls—kiek tik norėsit) ■ "Vv
DUART, BE MASINOS, EUGENE, $E «(") 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE*>.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Efl 
BE MAŠINOS PERMANENT ..................
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ....................... 25c
MOTERIMS .................................:............................ 35
VYRAMS ............  40

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

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

2514

Miko Petrausko Gedulo Vakare

GENOVAITĖ ŠIDIŠKIUTĖ-GIEDRAITIENĖ, žymi Chicagos 
lietuvių dainininkių, dalyvaus Miko Petrausko pagerbimo iš
kilmėse, kurios įvyks trečiadienį, gegužės 12 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Iškilmėse dalyvaus keli kiti solistai, 
keli chorai ir kalbėtojai, “Naujienų” redaktorius P. Grigai
tis, Leonas Pruseika, Kleofas Jurgelionis ir kiti. P-as Jurge
lionis iškilmėms rašo speciales eiles, kurias pats deklamuos.

vių vestuvių dainas ir tauti
niuose rūbuose pasirėdę, atvaiz
duos jaunus ir senus lietuviškų 
vestuvių dalyvius.

Viską atliks vien Kliubo na
riai.

Jaunimo klausimas ir tautiš
kumo išlaikymas Amerikoje yra 
visų mintyse degančiu klausi
mu, todėl Chicagos ir apielin- 
kių pažangieji lietuviai esate 
meldžia'mi musų jaunimą, busi
mus tautiečių vadus, garbingai 
įvertinti ir į jų antrąjį metinį 
pasirodymą atvykti ir paremti. 
Tiktai meldžiame nesi'vėluokite, 
nes vaidinimas prasidės pusė po 
šešių vakare, o po dramos, ba
leto ir koncerto, bus pavyzdin
gi šokiai. įžangos tikietas, re
gis, labai pigus, tikrai nežinau, 
ar apie 35c. tiktai.

Visi Amerikos Lietuvių Kon
greso nariai ir pažangieji lais
ves ir demokratijos šalininkai, 
tikrai parems universitetus lan
kančią. musų jaunuomenę,

—A. K. Rutkauskas, M.D.

Berniukas Žuvo 
Palindęs Po 
Automobiliu

10 metų berniukas Arthur 
Bass, 1252 S. Komensky avė., 
žuvo po automobilio ratais, ne-

15 centų nupirks 
dresę

Penktadienį, 9 valandą ryto, 
atsidarys durys Chicago Mail 
Order Company Bargain Out- 
let adresu 511 So. Paulina St., 
arti Harrison. Tai bus sensa
cingiausias iš visų išpardavi
mų moterims dresių.

Šiuose pagarsėjusiuose iš
pardavimuose taupios pirkė
jos gali pirkti dailias, mad- 
nias dreses, tikrenybėje vertas 
nuo $1 iki $4—tik už 15 cen
tų kiekvieną.

Visos dresės yra paskirsty
tos į tris grupes kainomis 99c, 
$1.49 ir $1.99. Moters perkan
čios dresę bile kurioj iš šių 
trijų grupių turi teisę nusipir
kti dar vieną dresę už 15 cen
tų. Nereikalaujama, kad ši 
pastaroji dresė butų tokios 
pat mieros arba mados; gali
ma ją nupirkti taipgi kitai 
ypatai.

Jeigu jus esate jau lankiu
sios dresių išpardavimą, tai 
mielu noru atsilankysit ir 
penktadienį. Jeigu dar nesate 
lankiusios, tai atlankykite da
bar šį didžiausią dresių išpar
davimą Chicagoje. S p.

Bell Laundry 
UZ/T© Į 2709-11 S. Pulaski Rd. 

^|gO^’Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982 

15 sv. už 82 c
SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PĖTNYČIOMIS 

18 sv. už 99C 
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS (J

DAMP WASH JV.
Bandykit šj ekonomišką patųrnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.
Mes turime ir kitokj patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams

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

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

tikėtai išbėgęs į gatvę paskui 
stiklinį rutuliuką (marble). 
/Kitas berniukas, jo draugas 
Martin Pawlow, 1435 S. Tripp

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvitsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai IS Lietuvos. Parduodam ir krautu
vams VVhoiesale,

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 355B ,

MADOS

HUDSON TERRAPLANE

C. CHASAS 
Tai vienintelis

MOTOR SALES

HUDSON

(TERRAPLANE
lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane 

dealeris. Šie automobiliai yra vieni iš geriausių.
CHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

PADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKENO 

NEVARTOTŲ

PRIMESTŲ 
DRABUŽIU 

KAUTU

r

Iš naujoviško materiolo

4374

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 95C
GARANT. OUICK-DRY VARNIŠ TIK .............................. J g
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDĄ 2%c
GRINDIMS COVERING 9x12 ................................  53 g g

WIDMAN’S PAINT STORE
3405 So. Halsted Street

TeL BOULEVARD 3998

$0.50 
IR 

AUGščIAU
PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 

PIGIAU

PARKWAY 
TAILORS

VIENINTĖLĖ KRAUTUVĖ — 
NETURIME SKYRIŲ

405 E. 61 gatvė
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

i

4374 __ iš naujoviško materiolo 
naujoviška suknelė. Ji tiks bile ku
riai progai dėvėti. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 84, 36, 38, 
40 ii' 42 colių per krutinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 

,kutę arba priduoti pavyzdžio 
! numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 

I varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattetn Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Patterą Dępt.
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nor------

> į . ‘ Į

Mieros —........ ...per krutinę

(Vardas Ir pavardė)
n • • • inminmn

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

avenue, buvo sužeistas. Paw- 
lpw yra 9 metų amžiaus.

Shervvin 
$2.25 
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.79 
GYoss 
kaina 
$2.25 
White

MALEVŲ

vertas Fiat
Paini ___ ...

PASARGA
Pirm negu pirksit malevas ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausią 
Šios rųiiies krautuvę Chicago], par
duodančią tukstaučius galionu stan
dartiniu

IR VARNISIO NUO 1/8 iki

PIGIAU REGULIARE8 KAINOS

Ola geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS išdirbystčs, žinomas vi
sur, nuo 1 /3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

Į Už DYKĄ PRISTATYMAS Į
Williams trim Varnish 

vertės, Musų 95*
galionų Trim « 25 
Gabonas .....— .S®?*“"***
ver ■čs visur žinoma Fiat ir
Paint. Musu. $1.50

$1.20
1937 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis. 
Visi Telefonai ARMITAGK 1440. 

________________ ,_________ į

KELIAUKITE TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

» * i' ! ’

Gegužės 29 d.
laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

♦ .. , ;i ' . _ -A. r''”';. i *■ ’’ . • ■

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių, 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

Del pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės i

NAUJIENAS
■ 1739 South Halsted St.

Atdara kas vak’aras iki 8 valandos vakare.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
. -— -----------—■—

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

šit įkyrius yra vedamai tikslu pagelbiti musų įkaitytojamt susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieikot, pašaukite Naujienai, Canal 8500, ir klauskit^ 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 4į/2 jardus už $10.00

Taipgi perkrajistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23 DIENĄ

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansiluS. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas, .Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla fr vari- 
cose veins.

DOUGLAS iPARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. JLavrhdale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 0888-5840

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CALUMET GROVE

: Ui?4 .X b A tLUn, Fįį ,•>

“Naujienų Piknikas
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

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 YOtJNG
82nd and Keaą Avenue

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 West Pershing Rd.
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Įvyto Pirmas Toto Stockyardii 
Darbininkii Susirinkimas

Gegužio Pirmos 
Apvaikščiojimo 
Atbalsiai

Dalyvavusieji pareiškė savo pritarimą 
suorganizuoti visus stockyardų darbi

ninkus, po C. L 0. vadovyste
T0WN OF LAKE. — Antra

dienį, gegužės 4 d. įvyko pirmas 
tok» didėliu United Packing- 
house Woricers Industrial uni
jos sušauktas, stockyardų dar- 
bfrrihfcų susirinkimas. Susirin
kimas įvyko CoTumbia svetainė
je, 48-ta ir Paulina g. Tikslas 
organizacinis.

Susirinkimų vedė McCarty, 
vienas iš stockyardų darbinin
kų unijos organizatorių. Kalbė
jo Henry Johnson,- plieno dar
bininkų organizatorius, Ki
chotas Fontachib; rajoninis 
plieno darbininkų organizavimo 
komiteto direktorius ir Kowar- 
ski. šis kalbėjo lenkų kalbai

A, F. of L. ųtstumė pati 
darbininkus

sakė

Kaip Johnson taip ir Fonta- 
chio pirmiausiai nupasakojo 
kokiais keliais tapo suorgani-. 
zuota plieno darbininkai, kokiek 
buvo jų darbų stabdžiai, kaip 
juos gąsdino darbdaviai ir, nors 
jie buvę baisus, betgi nieko ne
padarė — bosai turėjo* pasiduo
ti darbininkų reikalavimams. 
To dėka, šiandien darbininkai 
susilaukė algų 30% pakėlimo, 
darbo valandų sutrumpinimo ir 
unijos.

Kada buvo sumanyta organi
zuoti neorganizuotus • darbinin
kus, nebuvo manyta pakenkti 
A. F. of L. Bet vadams pasi- 

: priešinus ir industrinės unijos 
laiminkus išmetus iŠ federaci
jos,' tik tada imta organizuoti 

•atskira organizacija. Taip,*!— 
|Jako kalbėtojas, — federacija

pati atstume darbininkus nuo 
savęs.

CIO nori suorganizuoti visus 
darbininkus, visus 35 milionus 
šalies darbininkų į pramones 
unijas ir per jas sutvarkyti visą 
daTbininkų gyvenimą.
Konstitucija gera, tik reikia ją 

atiduoti i žmonių rankas
Labai: karčių kalbų buvo pa

sakyta' šnipams, nepriklauso
moms ir kompanijų unijoms, 
šnipinėjimas darbininkų tarpe, 
kompanijų ir nepriklausomų u- 
nijų bei G-meh' dienos,
kalbėtojas, — baigiasi. Jie šian
dien perdaug šypsosi, o rytoj 
mes šypsosimės. Tik jų bailUmb 
dėka* šiandien visiems vargas 
Amerikoje.

Nepagailėjo pajuokos ir de- 
devynių teisėjų adresu. Ameri
kos konstitucija yra gera, tik 
ji negerose rankose. Už tai rei
kalinga darbininkams susiorga
nizuoti į didžiulę organizaciją 
ir tik per ją tvarkyti savo ir 
visos šalies gyvenimą. Ameri
koj yra visko pakankamai ir to
dėl 1932 bei 1933 metų nepri
teklius buvo tik didžiausia ne
sąmone. Sandeliai visko pilni,- 
mėsos net perdaug, o žmonėms 
stokavo maisto.

“Iki Kalėdų,
chio, — mes turime suorgani
zuoti 100% stockyardų darbi
ninkus į unijas.”

Salėje didis rankų plojimas. 
Ir bendrai dalyviuose, reikia pa
sakyti, buvo labai didėlis entu
ziazmas visų prakalbų! metSų. 
Kalbėjusieji visai gerai atsine
šė j. dabartinių p^ėzidėnto vals
tybes tvarkymo žygius. Po pra
kalbų, kada buvo pakviesti už
pildyti į uniją įstojimo prašy
mus, atrodė, kad niekas neliks 
nepasirašęs. Blankas ėmė pluo- 
ikštafs.

Gegužio Pirmos—darbinin
kų tarptautines soįldarumo ir 
vienybės šventės apvaikščioji- 
inas rodosi, turėtų Būti visų 
sąmoningų darbininkų būti
na pareiga, rodosi, neprivalė
tų niekas tam ir prieštarauti, 
bei* neigti. Bet pasirodo ne vi
sai taip yra.

Prisirengimo laiku, per po
rą savaičių, Naujienose buvo 
garsinama ir, raginama daly
vauti kaip tarptautiniame ben
drame marša'vime taip ir lie
tuviams rengiamame Lietuvių 
Autorijoje apvaikščiojime. Bet 
“Sandara” ir “Draugas” tik 
kandžiojo ir šaipėsi* lyg jie ne 
iš darbininkų duonų valgytų. 
Praėjus parengimui' ir “Vil
nis’* surado, kad lietuvių su
rengtas apvaikščiojimas bu
vęs ne “košer” ,mat, ne jų ren 
gtas. Vilniečiams, kurie pa
staruoju laikui tiek daug pri- 
siegauja apie tolenraciją, de
mokratiškumą, bendrą frontą 

kiek paban- 
tą, ką skelv

< ■

ba papuošalus ir kostiumus.
Papės taipjaii turi nemažai 

darbo, jie turi lėlėms dėžes ir 
lentynas daryti, kad j'as galėtų 
sutalpinti scenos krautuvėje. 
Nekurios lėlės yra virš 5 pėdų 
aukščio, tad ir lentynų gerų? 
joms reikia. Po lošimo bus šo
kiai prie G. Stephens orkestros 
ir vaišės.

lietuvių da

progos 
Ar čia

visų ir

sako Fonta-

• COAL
KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

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

CLASSIFIED ADS.

TON.
Help Wartted—Mate

Darbininkų Reikia
Rent

DUODAM

MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielin k ė s e. 
lengvais išmokėjimaiSi dėl 
nupirkimo^ pataisymo ir 
statymo naujų; namų-

Išmokant

DTVTBENTAIS UŽ 
PADftTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdVattsti’ W $5,Q00.00 
per Federal Savings antf 

Xoan> Corporation, Wash- 
?ington, D. C.

j “Bijūnėlio” “lėles” kviečia* vi
sus kaimynus ir draugus atsi
lankyti ir pasilinksminti.

Senis.

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

PRISTATYMAS MJESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882
/ •

TON;
TON.
TON.
TON.

IEŠKAU BARBERIO ant 3 dienų 
—Pandėliui, Utarninkui ir Seredai 
arba ant visados. 2436 W. 59th St.

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

4140 So. Maplewood Avė.
Lafayette 3646

Siūlo Panaikinti 
Personai Property 
Taksus

CLASSIFIED ADS
Tel. Victory 4965 
STOGDENGVSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokio? 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtiet 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFlNG CO 
3216 So. Halsted Street

REIKALINGAS lietuvis selsma- 
nas pardavinėti Fordo karus* Alga 
ir transportacijos komišenas garan
tuotas. Leads duodami per Ford Mo
tor Co.

Pardavimų menedžeris 
Monroe 0064.

—Rep. x-y,

Gėles Motinų Dienai

S ĮMANO
DAUKANTO j

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cerntak Rd.

Phone CANAL 8887
**M***wqM»įW*^^

• Kaip suknių mados* taip ir 
gėKų mainosi Chicagoj ir jos 
apielinkėj; Chicagos fcvietkiai 
yra« pilnai prisiruošę naujas

i gėlių madas patiekti pirkė- 
: joms' ir pirkėjams. Kokias ge-
• įea prisisegti prie dYahuŽlb’? 
[ Dominuoja Gardenia ir Or- 
! ehrd; kriptis matyti link Glau
diola.

Vazonuose, ‘ kaip iki šiol, 
pirmenybė tenka rožeil Ta
čiau yra didelis reikalavimas 
gėlių vadinamų Shapdragons, 
kurių stiebai siekia iki 30 ir 
36 colių, ir kurios yra įvairių 

; spalvų.
/ Motinų Diena visai arti J 
Chicagos kvietkiai turi tai

• dienai gražių gelių. Dailių ge-
į lių galit savo motinai nupie- 
i kti net taip prieinama kaina, 
■ kaip $1.00. , — Sp:

—rodosi, reikėtų 
dyti praktikuoti 
bia.

Tiesa, daugybė 
lyvavo maršavime mieste, ir
tai puiku. Bet Liet. Socialistų 
Sąjungos Centralinės kuopos 
parengtame apvaikščioj ime
vakare Lietuvių Auditorijoj 
prisirinko beveik pilna svetai
nė tų, kurie neturėjo 
maršavime dalyvauti, 
kas Bloga? Gegužine 
būti apvaikščiojama 
visur.

Iškilmių Programas.
Programas susidėjo iš 3 cho

rų ir 3 kalbėtojų; dalyvaujant 
“Bijūnėlio” chorui po vado
vyste O. Skeveriutės ir “Pir
myn” bei- Vyrų chorams vado
vaujant Chas. Steponavičiui. 
Kalbėjo V. Ambrose, kuris ir 
tvarką vedė, Naujienų redak- 
torittB* Dn P. Grigaitis ir J. 
Jhnčevskis. Nfa?U(jredamas pBr-; 
daug vietos laikraštyje užimti 
neaprašinėsiu visų dalyvių 
smulkmeniškai, bet reikia pa
sakyti, kad “Pirmyn” choras 
•su Savo solistais pritariant 
chorui publiką dainomis žavė
to sužavėjo. Vyrų choras labai 
vykusiai sudainavo “Stokim į 
Kovą” ir “Internacionalą.” Dr. 
,P.X Grigaitis kalbėjo ne visai 
valandą1 laiko, bet kalba buvo 
itaip sklandžiai prirengta ir 
įvaizdžiai pasakyta, kad reikė
tų perskaityti ne mažą knygą, 
įgijimui tiek, žinių, ir faktų. 
Su tiek ūpo, jausmingumo ir 
energijos retai jis kalba. Te
ma kalbos: “Pirmos Gegužes 
ir darbininkų kovų už būvį is
torija”^. Nurodė kiek darbinin
kai per vienybę yra įgiję ir 
kokia ateitis priešakyje, pa
reikšdamas, jog nebetoli lai
kai kuomet darbo žmonės val
dys pasaulį ir Gegužes Pir
moji bus viso pasaulio darbi
ninkų švente.

. Tik atžagareiviai ir fašis
tai sektantai galėtų būti ne
patenkinti apvaikščioj imu Pir
mos Gegužes.

— Darbininkas.

*

Bijimelio “Gyvų Lė 
Iftf operete

SUSIRINKIMAI Gyvos lėlės šoks tautiškus , 
šokius

Moming Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimų gegužės 6 
dienų 8 vai. vak. po numeriu 3804 Armitage avė. Malonė
kite atsilankyti j šį susirinkimų* nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. —M. Chepui; rašt.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašėltos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 7 d. 8 vai. vakare, J. 
Pfetrauško svetainėje, 1750 S. Union ųve. Visi nariai da’y- 
vaukite. —B. Žolynas, sekr.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, gegužės 7 d. Chicagos Liet. Auditorijoj** 3133 
S; Halsted St, 7 :30 vai vakare. Nariai, kurie dar šiemet 
nemokėjote, būtinai užsiriiokėkite, kad neliktumet suspen- 
duoti nuo pašalpos. —A. Kaulakiš, rašt. i

Aldermonhs John E. Egan 
vakar įteikė miesto tarybai ra
portų, kuriame siūlo panaikin
ti personai property taksus 
nuo1 morgičiy. Jis aiškina, kad 
tokius mokesčius panaikinus 
■atsirastų daugiau žmonių, ku
rie skolintų pinigus namų savi
ninkams. Pinigams pradėjus 
plaukti į namų biznį pagyvėtų 
namų statyba ir nuomos dau
giau nebekiltų. Jau dabar visi 
nuomininkai skundžiasi.

Egan taipgi siūlo legislaturoj 
pravesti įstatymų autorizuojan
tį apielinkių namų savininkus 
įsteigti pusiau autonomiškus 
“Apielinkčs pagerinimo Dist- 
riktus”. ' <}

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

6500 So. State Street.

DIDELĖ KRAUTUVĖ RENDAI, 
pilnai įrengta grosemei ir mėsinei. 
Elektrikinis šaldytuvas. Gera Vieta, 
pigi renda. Telefonas BelhVoOd 8223.

Furrutnre & Fixtures
Ra'iandai-Itaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
(Nematytomis kainomis — Prieina* 

moittis išlygomis.
$100 ImportiMtl Ir Amerikoniški

kaurai $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ....... $175
Atdara' vak. iki 9—Nedėliok iki 5 V. v.

RATP STORAGE FURNlTURE 
5746 So. Ashland Av&

Business Charites
pkfdavmui BtaH<

y

Miscellanecus
įvairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais* specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
tą kai sumaišysit sii moliu ar smė
linga žeme dol gėlių, baksų ir kvietz 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCŪS, 6100 S. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

REIKALINGAS BARTĖNDERYS 
•arba priimsiu partnerį į taverno 
biznį. Kreipkitės po 7 vakare.

2640 West 69th Street.

PARDAVIMUI pigiai geras kam
pinis grocerio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame j Tavernos biz
nį. 3465 Lituanica Avenue.

M

Šitūation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už dženitorių 
orie namų. Esu patyręs prie repai- 

, ringį prižiūrėjimo boilerio ir tt.
Juozapas Darša, 

3361 So. Lowe Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininką" Reikia

v.. j.. .

Pranešimas
nariams T'

Lithuanian Building, Loan
Savinas į Ąssociation

and

Malonėkitekuogreičiausia 
priduoti n&įsy Spulkos ofi
sų, 1739 mųlsted St., savo 

' narystėŽ'įM^fetėš; dėl įtatl&rL 
nimo musų apskaitos.

, Sekretorius*

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MiKSIS, PROP.

i 834 W. 35th Street
Phone YARDS 6M7 .•

Bendras karą pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fender darbai 
_i---------------- ------- ---------

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

Buulevard 1365

REIKALINGAS GERAS darbi
ninkas dirbti prie baro tavernoj. Tu
ri būti gerai patyręs tą darbą ir 
mokėti gerai anglų kalbą.

1519 East 63rd Street

Urba Flowėr Shoppe 
Gėlės* Mylintiems—V estuveins— 

Bąnkietąms—Laidotuvėms^—

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKISLU I L.II1IU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

REIKALINGAS BARTENDERIS 
Į TAVERN, kuris patyręs darbą ir 
vartoja anglų kalbą. Atsišaukite 
tiktai pavieniai. 2119 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI — HemStitch Ša- 
pa. Jei jus mezgat it išsiuvinėjat 
ir turit $1,500.00 cash, tai pamaty- 
kit gražiausių išsiuvinėjimo šapą 

prie 4006 ARCHER AVĖ.

Heip vVanted—Femaie
Darbininkių reikia

PILNAI ĮRENGTA TAVERNA. 
Priverstas parduoti. Pigiai.

5204 So. Wentworth Avė.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, nuo 20 iki 30 metą 
amžiaus. Nėra skalbimo; alga nuo 
$8.00 iki '$12.00 savaitei.

4254 So. Ashland Avė.

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

Šaukite YARDS 2359.

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

223 West Jackson Blvd. 
Room 610.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ ant 
pardavimo su namu ar vienas biz
nis. Lafayette 3921,

—- . ;  - ■         į '     ** —■ **

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Priežastis—turiu kitą 
biznį. 936 East 75th Street.

MERGINA REIKALINGA katali
kų name. Abelnas namų darbas. Pa
tyrimas su vaikais. Nereikia skalb
ti ; nė prosyti. $7.00, kambarys ir 
valgis. Rogers Park 8601.

Jb arms for Sale
Ūkiai Pardavimui

VIEŠBUČIŲ TARNAITES $50; 
pardavėjos, šapų darbininkės $10 
iki $15.00.
SOUTH SIDE CONSOLIDATED 

AGENCY • 
1105 East 63rd Street

BERGENAS 80 akerių įrengta far- 
ma; Neilsville, Wiseonsin; 60 aketių 
dirbama; derlinga žeme; geri trobe
siai; $2,000; lengvi išmokėjimai; J. 
J. SCHMITT and CO., 2407 Irvibg 
Park Blvd., Juniper 7124.

Real Estate Eor Sale
REIKALINGA į TAVERNĄ darbi

ninke. Turi mokėti sutaisyti send
vičius, ne f jaunesnė - 80i--40 metų 
amžiaus. 6500 So. State St. 
-______ —__ ___________ _________

2 PATYRUSIOS MOTERS sku
durams sortuoti. 1219 W. Lake St.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; sayas kambarys; vo- 
ninė; padėti kūdikiui; $10—13; tik 
kūdikio drabužėliai; Hyde Park 8461.

MOTINAI PAGELBININKĖ; 2 
vaikai; 5 dienos savaitėj; savas 
kambarys; $7; Merrimac 3805.

PARDAVIMUI MAŽAS NAME
LIS su groserrie, labai pigiai. Vieta 
išdirbta. Atsišaukite 2723 So. Saw- 
yer Avenue. / .

PARDAVIMUI 4—1 kamb. miįro 
namas. Lotas 48x125 pėdų; Campbell 
avenue arti 42 St. Greitam pardavi
mui $3,650; puse cash.

Fairheld Bidg. and Loan Ass’n. 
2729 W. Cermak Road. 

Lavvndale 2978.

Peoplcs Liquor Store
■ l ■

2646' Weat 63rd Street
Tel.; Rępųį)lic 8841 

Didelis pasiripkjmas visokios 
rųšies gėrimų:

Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesaie kainomis.

<!

Naujas autcittobiliij radio, 5 
tūbą, garantuotas ........ $19.50 
Naujas Crosley refrigeratorius; 
garantuotas 5 irt. ........ $113.50 
išmokėjiteaib po 15c. į dieną

General Radto Store
. 3856 Arcficr AvertUė

DĖL/MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ

NORTH AVENUE
BATUS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

J 2039-41 WEST NORTH A’VE. 
. Prie MihVaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonai Humboldt 7276

MERGINA AR MOTERIS; leng
vas namų darbas; nereikia skalbti; 
nereikia1 virti; extra nights; geras 
namas; pasilikti; Fairfax 8457.

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

PATYRUSI MERGINA 
namų darbas ir virimas 
barys, maudynė; $12; rekortiėndaci 
jos; Ravenswood 8887.

25—40 
savas kam

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

šeštadienio vakarė, gegužės 
8 dg northsidiečiai turėsime 
progos pamatyti šokančias ir 
dainuojančias lėles. Tai įvyks 
Grigaičio svetainė j e, 3804 W. 
Armitage' avė, Mat, .jaunuolių 
choras “Bijūnėlio” žada patiek
ti Šio sezono savo paskutinį pa
rengimų, operetę “Lėlių Krau
tuvė.’* v

Choro mokytoja Onuks Ske- 
, veriute su šokėja Venus Tumu- 
siute jau kelintas mėnuo dar
buojasi, lavifidamos lėles dai
nuoti ir šokti įvairių tautų šo- 
kiu^,* o jaunuolių; mamos dir-.

JONA^ KINČIUS
Pėrsiskyrė ąų šiuo pasauliu 

gegužes 3 dieną, 6 vai. vak. 
1937 m., sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Tenėnų miestelyje, Tau
ragės apskrityje.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris Mile it Bronice, 
brolį Vincentą, seserį Oną- 
Sveikauskienę ir jų Šeimynas, 
o Lietuvoj brolį Juozapą, 2 
seseris Liudviką šeperienę ’ ir 
Barborą Kinčaitę ir daug kitų 
giminių ir ^ažįštetnų;

Kūnas pašarvotas 1819 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį; gegužės 8 dieną, 9 
vai. ryto, iŠ' namų į .Apveizdos 
Dievo parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą* o iš teh bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. . Jbno Kittčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, broliai, seserys ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. Butkus, 
Tel. Canal 3161.
Laidotuvėmis rūpinas Mr. ir 
Mrs. Urbonai, -1817 S. Union. 
Avė., Chiėagd. .

IMONAS 
KRIščIUKAITIS*

' Persiskyrė su šiuo pasauliu 
' geg. 4 d., 1:25 vai. po piet, 
i" 1037 ni., sulaukęs 75 metus 
; amžiau?, gimęs Lietuvoj, Pane- 
’ vėžio apskr., Upytes parap., 

Trtriiagalių kaime.
Amerikoj išgyeno 30 metų.
Paliko didėliame nuliudime: 

dukterį Petronėlę, žentą Petrą 
ŠontUs (Shunt) anukus Petrą 
i? Oną Shunt.

Priklausė Saldž. Širdies V. 
Jėzaus Draugijai;

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj. LaidOtuės' įyks šeš
tadienį, gegužės 8 dieną, 9:30 
vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap, bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaD 
dos už VeliČnio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Simono Rriščiu- 
kaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuljpdę liekame,
Duktė, žentai, Anūkai ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. A. Ma

salskis, tėli BoulėVard 4139.

k

MERGINA; PATYRUSI; prižiūrė
ti vaiką; mažas apartmenfas; $6 
pradžiai; Dorchester 5208.

NAMUOSE darbininkės; patyru
sios; hooking wo01 yarn rūgs; atsi- 
neškit darbo pavvzdi: Wm. H. Mol- 
ten Co. 305 West Adams.

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

z; S. MICKEVICE and COi 
6816 So; Westem Avenue 

Hemlock 0800.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
savas kambarys; užaugę; geras na
mas; geras užmokestis; Edgewater 
5009.

REIKALINGA mergina į taverną 
dirbti už baro. Geras mokestis.

3059 West 38th St.

MERGINA patyrusi prie sodės 
fontario. Pastovi vieta. 8 valandos 
dienoj) 6 dienos savaitėj. Geras 
mokestis.

UNION DRUG CO.
3459 So. Halsted St.

OPERUOTO JOS patyrusios prie 
Power Sewing Machines. Pastovus 
darbas, getas mokestis, Central Co., 
1105 W. Chieago Avė.

aito

SIUVAMOS MAŠINOS operuoto- 
įos prie buriap ir cotton maišų? siu
vimo. Tik' patyrusios turi kreiptis i 

320 West 24 Place.

REIKALINGA gera tarnaitė abel- 
nam namų darbui; savas kambarys; 
$7.00 savaitei. Tel. Sacramento 
1521; Hirsth, 3927 W. Adams St., 
1 fioor.

_ - Reikta
PAIŲŠKAŲ patyrusio vyro ar 

merginos dirbti už baro teverrie.
4650 Soi Western Avenue.

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodant ir mainote; na
mus, lotus, biznius ir farfnas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug: gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkitcs *

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

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

naujienų 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUSTUOJAU

REIKALINGAS BARTENDERYS . 
į taverii. Teisingas vyras, : moteris ų. 
arba mergina. 817 West 34th Street, v;

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos', ptfltertolf * 
irtus duodame <er< nii&< 
laid*.

a



Nori Darbo Santykių Ta
rybos Chicagai

Prokuratūra areštavo šešis šoferių unijos 
narius; streikas spaustuvėje.

Chicagos miesto taryba va
kar priėmė aldermono J. Ar- 
vey įneštą rezoliuciją įsteigti 
Chicagoje “Darbo Santykių Ta
rybą”. Trumpai tesvarstę pa
siūlymą, aldermonai pareiškė 
jam savo pritarimą ir pasiuntė 
į teisių komisiją tolimesniam 
svarstymui ir įstatymo sufor
mulavimui.

Tarybos tikslas butų spręsti 
ginčus tarp Chicagos darbdavių 
ir darbininkų. Ši taryba butų 
panaši, tik ant daug mažesnės 
skalės, Wagnerio Nacionalei 
Darbo Santykių Tarybai, kuri 
veikia po federalės valdžios ju
risdikcija.

Aldermonams besvarstant šį 
klausimą, prokuratūros policija 
suėmė šešis narius Chicago 
Teamsters unijos už “teroriza
vimą” kitos šoferių unijos na
rių. Areštai įvyko Motor Ex- 
press Company garaže, prie 
1822 Blair Street. Suimtieji buk 
grasinę tos firmos šoferius ap

mušti, jei jie neprisirašys prie 
Chicago Teamster unijos.

šie areštai yra rezultatas ko
vos dėl šoferių kontrolės tarp 
dviejų unijų: aukščiau suminė- 
tosios ir Amerikos Darbo Fe
deracijai priklausančios unijos, 
International Brotherhood of 
Teamsters Suimtieji yra: Pat- 
rick Lavelle, 3741 Pine Street, 
unijos sekretorius-iždininkas; 
Malt Walsh, 329 S. Winchester 
avė.; Frank Bender, 2423 W. 
Washington blvd.; (George 
Burns, 4807 Fullerton avė.; 
Tim Doyle, 934 W. Madison 
Street; John Lavelle, 1810 W. 
Jackson blvd., ir Frank 
Schmidt, 5544 Flournoy Street.

Streikai tebevyksta Nellie- 
Ann rūbų siuvykloje, prie 23 
ir Halsted gatvių ir Hali Print- 
ing Co., Northsidėje. Abiejos 
dirbtuvės operuoja pasisam- 
džiusios streiklaužių.

•įli

(Suvažinėjo
Jauną Mergaitę 
Brighton Parke

21 metų jaunuolis Jonas 
Gandrimas, nuo 4435 South 
Talitian avenue, automobiliu 
vakar užgavo 5 metų Cornelia 
Japkson. Mergaitė pateko po 
automobiliu ties 4142 Camp
bell avenue, bebandydama pe
reiti skersai gatvę. Ji gyvena 
ties 4115 So. Campbell avė.

Šunes Sukandžiojo 
Septynis
Vaikus

Šunes vakar ir užvakar su
kandžiojo septynis jaunus vai
kus, tarp jų 11 metų lietuvai
tę, Mary Kaminskas, nuo 3647 
So. Morgan Street. Šuo ją už
puolė prie 3641 So. Wood st., 
kelyje iš mokyklos. Kitus še
šis vaikus sukandžiojo vienas 
ir tas pats šuo South Shore 
distrikte. Nukentėję yra: Tho- 

’mas Case, 10 metų, 2909 East 
78th Street, Dorothy Ypung, 9, 
2615 East 77th Street; Lois 
Kaime, 9, 7733 Kingston avė.; 
William Brookman, 9, 7640 Sa-
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Rado Negyvu 
Lietuvį
Bažnyčioje

Sacręd Heart of lesus baž
nyčioje, 4601 So. Lincoln avė., 
vakar po pietų buvo rastas 
negyvas 64 metų lietuvis Vin
centas Birba, nuo 4453 South 
Honore Street. Spėjama, kad 
jis mirė širdies liga.

Jei Radote, Prašo 
Gražinti

Pirmadienio vakare, gegužio 
3 d., ties Šv. Jurgio parap. sve
taine pamečiau rašomą plunk
sną. Buvo visa, į paauksuota.

Ta plunksna man tarnavo 
'per 20 metų .. ir* buvo mylimo 
/dovana. Jei kas radote, labai 
'prašau man pagrąžinti. Gausi
te atlyginimą., ;

R. Maziliauskienė,
3259 So. Union Avė.

Tel. Victory 6353.

ginaw avenue; Boiinie Abra
kam, 6, 7714 Yates avenue ir 
Marguerite Panozzo, 5, nuo 
7701 Yates avenue.

Paskirta 
Planetaro 
Viršininke

Vidutinio amžiaus chicagietė 
Miss Bennot vakar buvo pa
skirta Chicagos ’ Max Adler 
Planetaro viršininke. Ji užima 
vietą pasitraukusio viršininko 
Dr. Philip Fox, kuris perėjo į 
Bosenwald Mokslo ir Pramonės 
muziejų Jackson Parke. Plane- 
taras randasi Grant Parke.

“Motinų Diena” 
Oak Forest 
Prieglaudoje

Motinų Dienai artinantis, ge
ri chicagiečiai neužmiršta ne
laimingųjų motinų, kurios ran
dasi Oak Forest prieglaudoje.
' Kai kurios prieglaudoje gy
venančios motinos turi vaikus, 
kurie nepajėgia jomis rūpintis. 
Bet didele didžiuma neturi nei 
vyrų, nei sūnų, nei dukrų. Jos 
vienui vienos pasaulyje. Jeigu 
ne geraširdžiai chicagiečiai, tai 
nei kitomis šventėmis, nei Mo
tinų Dieną niekas jas neatsi
mintų.

Sekmadienį toms prieglaudos 
motinoms bus surengtos vaišės. 
Lietuviai, kurie nori paaukoti 

dovanų ar maisto lietuvėms mo-, 
tinoms, gali tai padaryti per 
prieglaudos viršininkus arba 
per specialį komitetą, kuris yra 
susidaręs tam tikslui. Komite
to pirmininke yra Mrs. A. F. 
Klinetop, gyvenanti adresu 
1659 Pratt Itoulevard. Jos tele
fonas yra Briargate 5454.

Didelis Trukumas 
Cicero Brokerio 
Knygose

CICERO. — George C. Hup- 
ka, stambus Cicero brokeris, 
pirmadienį pasidavė bankrotai) 
ir nuo to laiko slapstosi, ban
dydamas sutvarkyti savo fir
mos knygas. Pasirodo, kad ope
ruodamas ofisą ties 1812 W. 
Cermak Rd., jis išeikvojo apie 
$75,000 ar daugiau klientų pi
nigų.

Miestas Nutarė 
Neoperuoti 
Autobusų

Miesto taryba vakar atšaukė 
apie savaitę laiko atgal' padary
tą nutarimą nupirkti kelioliką 
autobusų už $400,000 ir paleis
ti juos apyvarton Foster ir 

i Kimball gatvėse.

’• Ketvirtadienis, geg. 6, 1937

Pasirodė, kad miestas neturi 
teisės įeiti į transportacijos 
biznį. Pirm negu galėtų nu
pirkti autobusus, turėtų pakeis
ti įstatymus. Taip bent aiškino 
majoras ir aldermonai, kurie 
vakar priėmė kitą nutarimą, 
įgaliojantį gatviakarių liniją 
autobusus parūpinti.

[ APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 
O 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- 
šių apdraudas. 
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Simpsonienė, Buvęs Karalius Ruošiasi Vestuvėms -- “Daro Stebuklus”

MICHIGANO GRAŽUOLĖS CHICAGOJ — “žiedų 
Karalaitė” Alice Merson iš South Haven, Mieli., (prie- 
kyj, be kepurės) su savo palydovėmis laike vizito Chi
cagoje. Ji buvo išrinkta Michigano “Žiedų Iškilmėms” 
kurios prasideda šią savaitę.

BRANGENYBĖS KORONACIJAI —Sunkvežimis iš
veža karališkas brangenybes iš VVakefield pilies Londo
ne, vartojimui karaliaus vainikavimo iškilmėms. Jos 
įvyks gegužės 12. (

NAUJAS ŽVĖRIS CHICAGOS ŽVĖRYNE— Pietinių 
Amerikos kraštų žvėris, “Rama”, kurių pora buvo atga
benta parodai į Lincoln Parko žvėryną. Žvėrys kainavo 
po $400. Tas pats žvėrynas neseniai gavo ir naują kup
ranugarį.

Ohio, gražuolė, kuri netikėtai 
savo ūkyje, netoli Norwalk, 
$2,000 aliejaus į parą.

BUSIMAJAI ŽMONAI — pavyzdžiai austrių tautiš
kų kostiumų, kurių vieną buvęs karalius Edvardas VIII 
nuvežė savo mylimą j ai Simpsonienei. Jis apleido Austri
ją ir nuskubėjo pas sužieduotinę, Francijoj, kai tikz ji 
gavo galutiną divorsą. Abu ruošiasi vestuvėms.

praturtėjo užtikusi aliejaus 
)hio. Šulinys išmeta suvirs

PO BAUSMES — Franl 
De Young, Zintako byloj 
džiurininkas, apl e i d ž i a 
Cook kalėjimą išpildęs 
bausmę už teismo panie
kinimą.

JAU DARO IR “STEBUKLUS” — Nenormališkas Stooping Oak, Tendessee 
valstijos ūkininkas Jackson Whitlow, kuris “per naktį kovojęs su velniu”, užbaigė 
52 dienų pasninką, išgerdamas puodelį vyno. Jis nevalgęs “gavęs įsakymą nuo 
Dievo”, kuris pakol kas to įsakymo neatšaukė. Whitlow jau giriasi darąs ir stebu
klus.
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