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T yria Zeppelino 
Sprogimą

Bus daromi trys tyrinėjimai nustatyti prie
žastį Hindenburgo eksplozijos. Virš 30 

žmonių žuvo nelaimėj.
LAKEHURST, N. J., geg. 7. 

— Lakehurst laivyno stotis, 
kur nusileidžiant vakar vaka
re eksplodavo didžiausias pa
saulyje orlaivis — zeppelinas 
Hindenburg, liko uždaryta pu
blikai ir bus daromi trys at
skiri tyrinėjimai nustatymui 
nelaimės priežasties. Tyrinėji
mus darys prekybos departa
mento aviacijos biuras, karo 
laivyno aviacijos biuras ir Vo- 

'kietijos valdžios atstovai.
Bet vilties aiškiai nustatyti 

nelaimės priežastį veik nėra, 
nes ir išsigelbėjusieji orlaivio 
komanduotojai negali susivok
ti kas ištiko su orlaiviu.

Dr. Eckener, kuris paruošė 
orlaivio Hindenburgo planus ir 
prižiūrėjo jo statybą ir yra 
skaitomas geriausiu orlaivių 
žinovu, įtaria sabotažą. Jis da
bar yra Austrijoje ir tuojaus 
įgrysta į Vokietiją laukti pla
tesnių žinių apie įvykusią ne
laimę. . ♦

Betgi jis pripažysta, kad ga-j 
Įėjo įvykti ir paprasta nelaimė 
delei vartojimo smarkiai de
gančių hydrogeno dujų, nes 
Vokietija savo heliumo neturi, 
o Jungt. Valstijos jo neparda
vinėja.

Dr, Eckener betgi nepaliau
ja tikėjęs į orlaivius ir mano, 
kad jie geriausia tinka civilej 
aviacijoj. Tik Vieton hydroge
no reikėtų naudoti nedegančias 
heliumo dujas.

Amerikos lakūnai spėja, 
nelaimę galėjo ištiktį dėl 
įsažieriaus cigareto, ar dėl
toro kibirkšties. Esą pasažieriai 
^pamatę žemę susijaudina ir 
skubina užsirūkyti cigaretą. 
Orlaivis visuomet turys daug 
vargo su norinčiais rūkyti pa- 
sažieriais, nors jiems dabar 
yra įtaisytas ir specialia rūky
mo kambarys. Pasak jų, or
laiviui nusileidžiant gal buvo 
paleista kiek dujų, kurios len
gvai galėjo užsidegti nuo ci
gareto ar motoro kibikšties.

Trečia galimybė yra žaibas, 
kuris galėjo trenkti į orlaivį 
ir jį uždegti, nes tuo laiku 
smarkiai žaibavo.

Nors praėjo jau visa para 
po ištikusios nelaimės, bet vis 
dar nepasisekė nustatyti kiek 
tikrai žuvo žmonių toje nelai
mėje. »

Yra žinoma, kad 65 žmonės 
išsigelbėjo, bet daugelis jų gal 
mirtinai yra apdegę. Keli iš 
sužeistųjų žmonių mirė. Ve-

kad 
pa

irto-

liausiomis žiniomis, žuvusių 
skaičius įvairuoja tarp 30 ir 
35 žmonių. Apie daugelį iš jų 
jokių žinių neturima ir tik spė
jama juos žuvus esant. Iš pa- 
sažierių ikišiol tik du tepasi
sekė identifikuoti, nes lavonai 
yra taip apdegę, kad identi
fikacija yra veik negalima. 
Pasigendama ir vieno chicagie- 
čio Burtis Dolan, kuris skaito
mas žuvusiu.*

Ligoninėj pasimirė nuo žaiz
dų ir orlaivio komanduotojas 
kapt. Lehmann. Tarp žuvusių 
įgulos narių yra ir Fritz Lac- 
kus (gal Prūsijos lietuvis?).

Ištikus nelaimei ir išėmus 
iš degančio orlaivio sužeistuo
sius, jie buvo kuoskubiausia 
gabenami į ligonines, neban
dant juos surašinėti, tad da
bar ir yra sunku greitai visus 
juos susekti.

žuvo ir vienas žemės darbi
ninkas, kuris dirbo prie orlai
vio vilkimo virvėmis prie stie
bo. . • ; ■. A . ■ :• X

Žęppelinas Hindenburg buvo 
didžiausiąs orlaivis pasaulyje. 
Bet jis yra pirmas komercinis 
orlaivis, žuvęs nelaimėj. Visos 
gi pirmesnės nelaimės buvo tik 
su kariniais ri laivynų orlai
viais, kadangi abelnai orlaivių 
komerciniams reikalams nebuvo 
naudojama ir juos bandė nau
doti tik Dr. Eckener, kuris Vo
kietijoj pastate du komercinius 
orlaivius. Vienas jų, Graf Zep- 
pelin, dar tebeskraido, bet daug 
didesnis už jį Hindenburg žu
vo vakarykščioj nelaimėj.

Pasirodo, kad orlaivį ištiko 
ne viena eksplozija, bet trys 
greitai viena po kitos sekusios 
eksplozijos. Orlaivis nukrito že
mėn pamaži, apsemtas liepsnų. 
Delei to ir išsigelbėjo daug 
daugiau žmonių, negu buvo ma
nyta tuoj nelaimei įvykus, nes 
tada abejota, ar nors dešimt 
žmonių išliko gyvais.

Ši nelaimė sujudino visą 
Ameriką, bet ypač yra’ sujudu
si Vokietija, kuri prarado or
laivį, kuriuo ji taip didžiavosi 
ir kuri tikėjosi orlaiviais pa
siekti viršenybę ore. /

Politiniai klausimai 
kliudo Chinijos-Ja

ponijos taikai

Rytoj Bus

MOTINŲ DIENA

SHANGHAI, geg. 7. — Ne
gali būti jokio klausimo apie 
Chinijos ir Japonijos 
nį bendradarbiavimą 
bus išspręsti svarbus 
valstybės liečiantys 
klausimai. Tokia yra
nuomonė apie Japonijos užsie
nio reikalų ministerio Šato pa
reiškimus apie Chinijos ir Ja
ponijos ekonominį bendradar
biavimą.Neužmirškit Savo 

Motiną!

šioji Naujienų laidoje dū 
puslapiai pašvęsti musų Mo
tinom, kuriose Naujienų Mo
terų Skyriaus Vedėjos ir Nau
jienų skaitytojas išreiškia ša
tro mejįę ir pagarbą motinoms.

l*

Chicago, UI., šeštadienis, Gegužes-May 8 d., 1937

“HINDENBURGO” KATASTROFA.! — šis nepaprastas paveikslas parodo didelį vokiečių keleivinį dirižablį 
“Hindenburgas” liepsnojantį ir krentantį žemėn prie Lakehurst, N. J. Orlaiviui besileidžiant -aerodroman, įvy
ko sprogimas, pasirodė liepsnos ir dro milžinas sudribo į krūvą laužų, žuvo 32 žmonės, likusieji lengviau ar 
sunkiau apdeginti ir sužeisti. (Žiūrėk žinią. Kiti paveikslai paskutiniame pirmos dalies pus'apyje ir viduriniuo
se puslapiuose). Naujienų-Acme Telephoto. ’ , ; •>
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MU . ANAR-

CHISTŲ MAIŠTĄ
KATALONIJOJ

Sukilėliai {atnaujinę 
ofensyvą Bilbao 

fronte

7------------—-

Illinois Progresyviai 
Maineriai dėsis prie 

Federacijos?

Katalonijos kariuomenė nuga
li gerai ginkluotus anarchis
tus, kurie visą laiką trukdė 
lojalistų veikimą.

SUKILĖLIAIS BILBAO

Į Išvežti iš Bilbao vai 
i kai atvyko į Fran- 

ciją

ANARCHISTAI NU
VERTĖ KATALO- 
NIJOS VALDŽIA?

LA PALLICE, Francijoj, g. 
7. — Bilbao vaikai iš karo nu- 
terioto Baskų krašto atvyko į 
čia laivu Habana ieškoti prie
glaudos Francijoj. Atvyko jie 
nusigandę ir alkani.

Juos pasitiko tūkstančiai 
darbininkų ir unijų atstovų, 
kurie užtraukė “Internaciona
lą”. Vaikai gi atsakė bažny
tinėmis giesmėmis, kurias jie 
buvo išmokę bažnyčiose.

Po pasitikimo vaikams buvo 
suteikti pusryčiai. Duonkepiai 
dirbo visą naktį iki iškepė 
jiems dovanų — visą tona 
duonos. Žvejai atidavė visas tų 
dienų sugautas žuvis, o ūki
ninkai atvežė mėsos.

Vaikai valgė kaip dideli žmo
nės, nes jie jau kelinta savai
tė gyveno pusbadžiai, nes Bil
bao, dėlei blokados, nedaug 
maisto teturi.

Laivas atvežė 2,373 vaikus 
nuo 3 iki 15 metų amžiaus ir 
110 senų moterų ir vyrų, tarp 
70 ir 80 metų amžiaus, kurie 
kare prarado visą savo turtą 
ir dabar tu‘rės gyventi iš lab
darybės.

Du Francijos karo laivai tuo- 
jaus išplaukė į Baskų įlanką 
palydėti kitus laivus su trem
tiniais, kaip tik Baskų valdžia 
tiems tremtiniams suras prie
glaudą. Baskų valdžia norėtų 
iškelti 250,000 civilių gyvento
jų, bet tiek žmonių iškelti nė
ra jokios galimybės dėlei sto
kos laivų, o geležinkelis j Fran- 
ciją yra perkirstas sukilėlių.

ekonomi- 
iki ne- 

abi šias 
politiniai 
chiniečįų

NĖWARK, N. J., geg. 7.— 
Joseph Dės Jardins, 12 metų, 
daug sykių grūmojo nusišau
ti, jei motina nepaliaus jį ver
tųsi mokintis muzikos. Kadan
gi motina vis nesiliovė, tai jis 
priė jos akių persišovė ir gal 
mirtinai susižeidė.

PARYŽIUS, geg. 7. — Kru
vinoj kovoj Katalonijoj su an
archistais ir jiems talkininkau
jančiais fašistais, ima viršų 
Katalonijos generalidad, pade
damas Valencijos valdžios.

Anarchistai padėjo pernai 
nugalėti militaristų sukilimą ir 
nuo to laiko jie ten. vyravo. 
Pasinaudodami savo prestižu, 
jie užgriebė ginklus, bankus ir 
garažus ir stvėrėsi teroro sa
vo galią išlaikyti. Jie visą lai
ką kovojo ir su Katalonijos 
valdžia — generalidad.

Anarchistų teroras ir plėši
mai neleido Katalonijos vald
žiai kiek daugiau padėti Ispa
nijos valdžiai vesti civilį ka
rą. Jie taipgi nustūmė Katalo
nijos separatizmą į kraštutiny- 
tyes.
•t Stiprėjant Ispanijos ^valdžiai 
lojalistų laikomose teritorijose 
ir dagi pasiekus susitarimo su 
baskais, buvo aišku, kad ankš
čiau ar vėliau turės įvykti su
sikirtimas su anarchistais.

Pereitą savaitę Katalonijos 
valdžia nusisprendė stiprinti 
savo įtaką ir pasiryžo anar
chistus nuginkluoti. Anarchis
tai, padedami visų elementų, 
kurie tik yra nusistatę prieš 
Ispanijos valdžią, nebodami 
savo vado Garcia Oliver, su
kilo. Antradieny ir trečiadieny 
jie aplaikė 
gi jie yra 
kontroliuoja 
portą.

. Ispanijos 
kariuomenę

SU
FRONTE, geg. 7. — Gen. Mo
lą vadovaujami sukilėliai: po 
trijų dienų laukimo, laike ku
rio jie sustiprino savo pozici
jas ir prisišaukė daugiau pa
gelbos ir ginklų, vėl atnaujino 
ofensyvą Bilbao fronte, kuriuo 
jie tikisi paimti Baskų sosti
nę ir svarbų industrinį mies
tą Bilbao.

Sukilėliai 
jalistus iš 
šiaurryčius

skelbia išstūmę lo- 
šešių kaimelių į 

nuo Bilbao.

bet kariuomenė anarchistus 
nugalėjo ir gal jau šandie bus 
Barcelonoj. Tad galima tikė
tis, kad pradžioj ateinančios 
savaitės anarchistų sukilimas 
bus numalšintas.

Patikimomis žiniomis, anar
chistai valdo daugumą Kata
lonijos miestelių į šiaurę nuo 
Barcelonos, taipjau Barcelonos 
pakraščius. Generalidad gi val
do Barcelonos centrą ir visą 
plotą į pietus nuo Barcelonos.

Mūšiai Barcelonos gatvėse.

BARCELONĄ (telefonu į 
Paryžių), geg. 7. — Mūšiai 
vis dar siaučia gatvėse, po ke
turių dienų anarchistų sukili
mo prieš Katalonijos ir Valel
ei jos valdžias. Girdėtis šaudy
mas ir priemiesčiuose.
—..    I, Į

laimėjimų, kadan- 
gerait ginkluoti ir 
visą trokų trans-

■•f t

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

valdžia pasiuntė 
padėti Katalonijos 

generalidadui. Tą kariuomenę 
anarchistai pasitiko Tortosa,
už 100 mylių nuo Barcelonos, 7:55

SPRINGFIELD, III., geg. 7. 
— Pildamoji taryba Progres
sive Miners of Am., kurie at
simetė nuo senosios angliaka
sių imi jos ir sudarė nepriklau
somą uniją, ruošiasi pravesti 
referendumą apie prisidėjimą 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos.

Naujosios unijos raštinėje 
paskelbta, kad referendumas 
įvyksiąs gegužės 17 d.

Kaip Progressive Miners ga- 
prie Federacijos, 
nors šios unijos 
Joe Ozanic iš 
ir sako, kad juos 
pati Federacija.

Anarchistai susilaukę ginkluo
tos pagelbos iš Aragon fron
to ir užvaldę Barceloną. 
Daug užmuštų ir sužeistų.

Jury išteisino, bet 
ne teismas

lės prisidėti 
yra neaišku, 
prezidentas 
Mount Olive 
“‘pakvietusi”
Einant Federacijos konstituci
ja, prie jos negali priklausyti 
dvi vieno amato unijos. Seno
ji gi angliakasių unija, nors 
ir yra suspenduota, vistiek skai
tosi Francijos nariu4 ir jos ne
pašalinus iš Federacijos, nega
li būti priimta kita angliaka
sių unija.

Manoma,, kad tai galbūt yra 
Darbo Federacijos naujas žy
gis prieš industrines unijas, 
kurių vadas John L. Lewis yra 
senosios angliakasių unijos 
prezidentas.

Washingtone Federacijos vir
šininkai atsisakė pasisakyti 
dėl Progressive Miners galimy
bės prisidėjimo prie Federaci
jos.

PEKPIGNAN, Francijoj, g. 
7. — Gautos iš pasienio žinios 
sako, kad anarchistai nuvertė 
Katalonijos prezidento Luis 
Companys valdžią ir dabar do
minuoja Barceloną.

Tos žinios sako, kad anar
chistai padavę valdžiai ultima
tumą paleisti į 24 valandas ci- 
vilę gvardiją, kitaip jie pulsią 
gvardiją tankomis ir nuodingo
mis dujomis.

Taipjau tvirtinama, kad di
delės anarchistų jėgos atvyko 
į Barceloną iš Aragon fronto, 
latsiveždamos tankas ir daug 
karo medžiagų. Tai jie padarę 
anarchistų federacijos įsaky
mu.

NEW YORK, geg. 7. — Bu- 
vęs prezidento Koosevelto žen
tas Curtis B.. Dali patraukė 
žurnalą Time teisman, reika
laudamas $250,000 atlyginimo 
už apšmeižimų.

Jury laikraštį 
teisėjas tuoj aus 
nuosprendį, taip
išnaujo nagrinėjama.

žurnalas prisipažino įdėjęs 
prasimanytą žinią, bet tik tik
slu palyginimo kaip skirtingai 
tokią žinią aprašytų Amerikos 
ir Francijos laikraščiai.

išteisino, bet 
atmetė jury 

kad byla bus

LONGMONT, Colo., geg. 7. 
— Genevieve Johnson paskel
bė sėdėjimo streiką prie savo 
vyro tėvų namo ir sėdi vejoj 
jau devintų dienų, reikalauda
ma alimentų iš savo vyro, ar 
jo tėvų.

•*«o<***^*** • / g’-'

Giedra; šilčiau į vakarą.
Vakar 2 vai. po piet tempe- 

ratura Chicagoje buvo 51b.
Į Saulė Heka- 5:38, leidžiasi

Anglija bando pra- 
laisvinti prekybą
LONDONAS, geg. 7.—Nors 

Anglijos valdžia dar- nenori 
nieko skelbti apie savo pastan
gas pralaisvinti prekybą, bet 
yra žinoma, kad ji deda pa
stangas ta kriptimi ir tikisi 
pasiekti 
peri jos 
prasidės 
d.

svarbių rezultatų im- 
konferencijoje, kuri 
Londone gegužės 14

J
l

Apskaičiuojama, kad nuo 
pradžios anarchistų sukilimo 
400 žmonių užmušta ir 2,000 
sužeista. 300 žmonių mirę Bar
celonos ligoninėse dėlei stokos 
medikalės priežiūros.

Anarchistai per radio pa
kvietė savo šalininkus rinktis 
Barcelonoj.

(Kitos žinios betgi sako, kad 
anarchistai yra nugalimi ir ti-1 
kimąsi greito numalšinimo jų1 
sukilimo. Anarchistai betgi vi-

( I

suomet buvo stiprus Kataloni-j 
joj ir jie trukdė Katalonijos 
valdžios veikimą nuo pat Ispa-' 
nijos respublikos įsikūrimo).

NASHVILLE, Tenn., geg. 7. 
— Maj. George L. Berry, pre
zidento Roosevelto industrinis 
koordinatorius, liko paskirtas 
senatorium iš Tennessee val
stijos, užimti vietą mirusiojo 
senatoriaus Nathan L. Bach-j 
man

ALBANY, N. Y., geg. 7. — 
New Yorko valstijos legislatu- 
ra nutarė įvesti 2 nuoš. prekių 
taksus visoje valstijoje. Tomis 
taksomis valstija tikisi surink
ti $24,000,000 į metus bedar
bių šelpimui.

TRYS Puslapiai 
Šio “Naujienų” 
Numerio yra 
Pašvęsti Motinoms

“Motery Skyriaus” bend- 
dradarbės ir “Naujienų 
Skaitytojos” tuose pusla
piuose pareiškia daug gra
žių minčių, meilę ir pa
garbą visoms Motinoms, 
kurių šventę

MOTINŲ DIENA”

Mes visi švęsime rytoj. 
Neužmirškime savo Moti
nų!

■ --....... T
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Ęntertainment for all

ADVOKATAI Phone Canąl 6122

Steponas Romit.

PONTIAC nuo

Milda Auto Sales l'hone Boulevard 7042

AKIU SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktara

G H)

Laidotuvių Direktoriąi

Įati>AKA KETVĮUT., SENT. vakarAIsĮ

KITATAUČIAI

Reikalaukite DEGTINES

Ąmbųlance 
Patarnavi- 
mąs Dieną 

ir MąVi

$1.85
970
950 

$1.39

1 nau- 
i tokius

Ilsėkis, mylima msų draugė 
šaltuose kapuose.

SUSTOK ii 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGĄ! Į .ŠIĄ

“Taming of the Shrew”
“Lithųanian Folk Wedding
Musįcal Program
Dancing.
Admission 50c. /

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

H ASHLAND AVENUE 
__  .515 So. Rockvvell £»L 
Telephone: Republic 9723

STRA1GHT
’ KENTUCKY 

bourbon 
degtine

JOSEPH J. GRISU
LIETU VIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 soujTl_

'!!•’. I. E. MAKARAS
10758 S. Michvmn Avė.

ROSELAND
Tol

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. rak 
išskyrus sered >inįs ir subatomįs.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių Direktorius 
JUOZAPAS 

u n EIKI 
IR TĖVAS J

‘ 4704 S. VVESTERN AVĖ. i 
TeL Virginįą 0883 Ą

L.Ą3RĄŠ .: Ą1ES NUMERUOJAME IR UŽKABINĄ* 
1$,"NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS 
ĖST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

CHICAGO, ILL.
PŪTIMA N 1103-8277

GALIMA GAUTI VISOJE 
TAVERNOSE

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

2400 Węst Madison Streęt 
Vai. i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. SęeJey 7330
Namų telefonas Rrun^vvick 0597

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrosc Park 
Valandos nuo 10 iki 12 dięną ir 1 

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

Reą. J4O.0 S. 3rd Avė., May^vood Av. 
Phone Mayvvood 21.

ŽIBANTI MALEVA

756 West 35th St.
Cor. of 35tb aųd Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedaliomis pagal sutarti 

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kęnwood 5107

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

1923 Blue Island Ava

UŽDIRBO ................. ..J ! L
ŠJ SPUI.KA YRA NARYS FEDERAb HOME LOAN 

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

LITHŲANIAN BUILDING. LOAN 
ANO SAVING AŠSO.CIATION 
173!) SOUTH HALSTED STREET

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Come, bring your friends 
and family!

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Ąvepue Phone Boulevard 4139

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap> 

: and Midvvifę
' 6630 So. VVestern

EBKlUgg „ Avė., 2nd fino r 
llenilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

....K£|| se ar ligoninėje 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment irSjk tlc Haųkęt<ir C.
Moterims ir nier- 
giroms patari
mai dovanai.

Gyv. vieta: 6733 Crąndon Avenue 
Nąnuj Tek r — Hydę Parį: 3395

’ S. P. MAŽEIKA
3319 Lįtuąnįca Ayęųue * Phone Yards 1138

Paul Wilkas, ka'sierius, J. Perry 
mąr$$įa, B. Popeli pįldąntysįą 
delegatas (Executive Delegate)

Sekantis 12-to wardo viene- 
tos susirinkimas įvyks gegužės 
18 d., Healy’s Hali, 38th St. ir 
Campbell Avė. Kurie tavernin- 
ką’i dar nepriklausote prie šios 
organizacijos, patartina prisi
rašyti, nes reikalas yra rimtas. 
Jums yra reikalinga vienybė.

Gegužės 4 d. įvyko kalbamo
sios vienetos susirinkimas virš- 
minėtoj svetainėj. Kalbėjo Chas. 
Burkart, State prezidentas, 
Bryan Harnėtt aldermonas ir 
Bill Bauman, prezidentas Mc 
Kinley Park Business Men’s 
Ąssociation. Po prakalbų buvo 
užkandžiai ir gėrimai. Beje, bu
vo penki gana brangus laimė
jimai, kuriuos laimėjo A. Lit- 
terio, Agnės Kowicke, A. Ta- 
bęlškis, Helen Gramontas, Wiw 
Baųmaąn. Buvo traukiama ir

Į.J,ZQLP 
1646 Wcsl 46111, Street Phones Boulevard 5203

LUCKY TAVERN 
3139 So. Halsted Street 

KATRINA VERKETIS IR JOSEPH BARTKUS
Įsigerti gardžios degtinės, saldaus vyno, šalto alaus ir linksmai pra 
leisti laiką. Kviečia visus lietuvius

šeštadienį ir Sekmadienį, Gegužės-May
8 ir 9 d. d., 1937

t j X js 
iK V '; t* *

Malonėkite kuogreičiausia 
priduoti į musų SpųĮkos ofi- 
są, 1739 HAlsted Št, sąyo 
narystės knygeles dėl patikri
nimo musų atskaitęs.

Sekretorius.

So. Halstęd St»'
ClliCAGO, ILL.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
v ik. .Nedalioj pagal nutarimą

Ofiso Tel.: Uoulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedek pagal sutartį 
Rez.663Į. So. Cajifprąia Avenue

Telefonas Republic 7868

SIENŲ 
MUO.IAMA Už DYKĄ

MES PRISTATOM

Clement J, Svilovv 
ADVOKATAS

33 NO. LA SA?uLE STREE1 
b-tos lubos Tel. CENtral lb46 

Marque*.te Park Ofisas:
6322 S()UTH WESTERN AVĖ. 

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

vai. vakąr e i r pagal sutartį.

4,LIULEVIČIUS,
4348 Sp. Cąlifornia Avenue P.hone Lafayeite 3572

Tek Office Wentworth 6330
Rez. ąyde Park 3395

Pr«. Susanna Slakis
Mpteru ir vaikų ligų gydytoja

L. U. C. annual Concert and 
Uąnee ąt Lithuaniąn Audito- 
rium, 3133 S. Halsted St., for 
į. U. G. ScUolarship Loan 
Fund, Sunday, May 9, 5:30 
P. M. Interesting program in 
Lithuaniąn:

A. PETKUS
1410 South 491h Court Cicero Phone Cicero 2109

LAIDOTU VIŲ D13ĘKTORIUS 

AMBULANCE 
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
duso valandos: nuo 2 iki 4, nuo ri 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 ą.m

. NAIK
Is IR CH1R 
-^r Bezi4 '

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4390 Šo. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 8016

4605.-07 So. Hermitage Ąve. 
4447 Sųuth Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

UEN TĮSTAS
4615 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pąg; 
jausius metodus X-Ray ir ’< 
elektros prietaisus.-

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

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

Tek Caųal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supenor 9454 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuptu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
.rumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
ias. Specialč atyda atkreipiama į 
įųokyldos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
Į)e akinių. Rainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone. Boulevard 7589.

Miegamiem ir gyve- 
namiem kambariam

# ’ ** • * i *« 1 *.

ir priebučiam popie
tes.

Šimtai dailių raAtų. Rolei

20c, 15c, 10c įr 5c
POPIEĘA NUTBL

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yąrds 2510

S. J. V<ĮU0rąl< Tek Lafayętte 4560
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIEKUOJAME IR UŽKABINAME

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kąmb. 1431'44 34—Tek Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30 

Tek Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street BoiiJevąrd 4Q89

Pr, C, J. Svenciskąs 
DENT1STAS

PJEIJSO ,VĄ£ANDOS: 10 v. r. ilęi 9 
yąk vakaro. Treč ir sekm- pagal 

susitarimą.
I 4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
TeJęfpnas LAFAYETTE 8016

Ketvirtadienį, balandžio 28 
dieną iškilmingai palaidota 
Tąu^iškosą Kapinėse Marijona 
Cherpąuąkienė, po +ėyais Bla- 
«ąitė.

Paliko dįdeįiąm nubudime vy
rą, dukrelę Stanislavą ir sūnų 
Fredriką. Amerikoj išgyveno 
25 metus.

Ląidoluvių iškiįmingos apei
gos prasidėjo iš namų, 3806 W. 
65-ta g., 2 valandą po pietų. 
Virš šimtas penkiasdešimts au
tomobilių eisepa su ąpie ke’e- 
tas šimtų drangų, pažįstamų ir 
artimųjų apvažiavę vieną,plo- 
kę, sugrįžo prię vel onės nąmų, 
kad leisti jai pasakyti dar kar
tą ir jau pąękutinį sudie.

Namuose ir kapinėse dainin- 
kas St. Rimkus padainavo ata
tinkamas liūdesio dainąs. Jam 
pritąrė gedulinga muzika.

Vęlionė buvo pavyzdinga šei
mininkė, jai nesįpkavo draugų. 
Todėl ne vienas laidotuvėse nu-

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Lithuaųiąn Buildįn.g, L<Įap anft 
Savfflgs AsTOcimoR .

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tek 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.

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užma.evota, mąžįau išsipustkia ir ..utaupo pi 

uigų. Tokios yra populiares Helman maievos. Ir kainus 
nebrangios, o stakas visaJa pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gaL ..........................
Specialč niąlęva, |6 spalvų, gal............................
Vąrnish ręinhvQr,;\.gąL ......... .... ...... ....... ..............
Grynas baltas enąipel, gal. .. . .... .....................

■ f V dtfbraųgiav
Sienoms popiera, roieris ......................................

ir brangiau.

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 į^i 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

COĄT Ę^AJIEUS dar- 
‘ ‘ i. Tirštai; daug pa

ilgai laikus. Išūži u va 
HkitlKCIai žybėda- 
»«r«’ $1.9į5

8HKLLĄC. 1OO<%, 

.... $1.59
vertds ĄTĮc—Skrynų 

1 kvorta juodos, skrynų

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tek Virginia 1116 

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

i'ek I^ifąyelte 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

Telefonas Yards 0994

Dr- Mąnriee Kabu
4631 SOUTH AS1ILĄND AV^.

Ofiso valandos:
Nup.10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų7 fki 8 vai. NėdŠt. nuo” 10 Iki 12

DI AVA O1AO

MarijonaCherųtųĄis- 
kięnė Bitehu 
palaidota 
Upinėse

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 18.29 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kapipas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 8 
Nedėliomis pagal šutiirtj.

LĄCHĄWICZ IR SŪNUS 
231/1 W^sl 23i/(l .PĮace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44',Ėaat 1Q8th Street.__________Tel. Pullman 1270

n f >.♦ * • • - \ •- ‘ - .. . r » .

GYDYTOJĄ! IR DENTĮSTAI 
Ąmerikoą Lietuvių Daktarų 

' Dra u gi j osi Nariai__
Phone Hęmlock 2OQ1

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Wes.tern Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

I VALANDŲ
VARNIAIS ...............

FLAT SIENOMS 
mąlkvą .............
VĄKNV>W V/tLYTOMS—Go

tam vurhiMiui ai inaleval nu- 
valyti.? ^peciuliui už 
galionų ...........—-  .........  r

ŠEPEČIAI, 4 col’ų, grynai Juo
dų Šerių inalevotl 
Aepečai. Kiekvienas

PIRMAJR VIENINTELE LIETUVIŲ, 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
Tel. Victory 1696

KURAITIS
VV,a. SAVININKAS

f, BUI.AW Jr K. SABONIS, Bendradarbei. 
_______ ■ 1 __________ ■ .7' .'7 _____________ .

Pranešimas t . ; Tnariams

DR. v. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

334į3 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

Ofiso TęĮ. Bo.ulev.ard 6913

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALST’ED STREET 

Visi Telefonai Yąrds 0801
VIENI NT E LT S DISTRIB U TORTU S

Pavasarinis Balius Roselande 
' SEKMADIENY, GEGUŽĖS 9 - 
Darbininkų Svetainei, 10413 So. Michigan Ąve.

Rengia
NAMO BENDROVĖ

Įžąiigos tikįetąs 10c. bus geras dėl laimėjimo dovanų. 
Bus leista įąiniėjiinųi Ęądio $15.00 vertės aukautas F. 
Shatkausko-’Roseland Radio Laboratory vedėjo. $5.00 pi
nigais ir vartotas pijąpąs. Visi roselandieeiai kyiečiami 
dąlyyąųti. Bus gera muzika, valgių ir gėrimų

koplyčios visose
Chicagos dalyse M r/

Klausykite nju,sų Lietuvžkų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. v.ąkąro iš yV.H.F.C. stotięs (1420 K.)—Pranešęjąs P. Šaltiinieraę.

AIudininkai orga
nizuojasi

BRIGHTON PARK. — Ne
perseniai čia susiorganizavo 12 
wardo aĮndinipkąi į Illinois Ta- 
vern Owpęvs Protective Asso- 
ciaition.

šitos asspęįąęijos generalis 
prezidentas yrą’ GhąrĮes Bur
kart, gyy. 112 Ąy. RąntĮoJĮph St., 
256 kąnibąry. Tel. Dearborn 
1747. BriglRop P^rko arba 12-to 
wardo vienetps prezidentas yra paveikslai 
J. Urbu t, J. Yųsjcą .vįce-prezi-

S. M. SKUDĄS
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

~^Ž^SKIS'IR;ŠUNŪŠ..... •1
10734 S. ĄJięiiįgžDi Ąve. Tel. Pullman 5703

_ ___________ » ____________________ ___________
.■ t ............ -• ■ '' "'

<brauka~saD gailesčio „ašarą. Da- dentas, Al. Litterio sekretorius 
Ji ip draugijų gyvenime.

Ptilclhusė ji prie Chicagos Lie- 
tųįviu dr ĄIpter.ų Apįšvjetos Drau 
gijų,. £^tįąrqji jai sukeikė še- 
šips palydoves, o pirmįninkė, p. 
ZQlp,.pasakė.atsi&Yeikinimo kal-

(>NE l 
bui vidui 
<lrngiųH 
l»er niktl

už galionų

BALTAS Tyras 
Galionas _

8Sc vertfs 
Ieva
maievos Ir colię Sepctyn* Ir
abu už ...........  500
SIKNV POPIKBOS VALYTO
JAS. taipgi vartojama# kalci- 
mainui' IY laužų ii^<|:*nm>inH 
valyti __ - 3 23£

Ma

įARTAvLEJC

, ..................... 1 III , n .... ........ . .......... ....„m,. ,V-------- - ,,L--t !< y / ■"... ' r-" E L- >
____ - - , »___

K®
4-7^||||1
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V?f, r'1''vAA
-'•.'j-r,*?** • C1'i1 Lv 1

'/ ' ■ ■ ■
• \ ■: J '■ ‘v }’■ T’A.'

—
NAUJIENOS, Chicago, IR

KORESPONDENCIJOS
KELIONE | DICKSON, PA

Kaip aš keliavau į savo svainio laidotuves

Juo la-

Kovo 11 d. gavau telegramą 
iš Dickson (Pa.), kad mirė ma
no svainis Vincas Balaika. Se
suo taip pat pranešė, kad laido
tuvės įvyksiančios kovo 15 d. 
Kadangi oras tuo laiku buvo 
gana nepastovus, ' tai važiuoti 
automobiliu nedrįsau,
biau, kad kelias gana tolimas: 
iš Carnegie iki Dickson apie ke
turi šimtai mylių į rytus.

Iš Carnegie išvažiavau trau
kiniu apie 6:30 ryto. Pittsbur- 
ghe teko sėsti į kitą traukinį ir 
važiuoti į Wilkes Barre, kurį 
pasiekiau 5:20 popiet, čia’ teko 
persėst kitą traukinį., kuris 
jau nuvežė j pat vietą.

Po tos ilgos kelionės jaučiau
si pusėtinai nuvargusi. Kai iš 
namų išvažiavau, tai oras at
rodė visai blogas, bet vėliau jis 
pasitaisė. O apie Wilkes Barre * 
pro langą mačiau nemažai far- 
merių, kurie jau arė Jaukus.

Dickson yra apie astuonios 
mylios nuo Scranton. Tai nedič- 
kis miestukas, kuriame yra ir 
šiokia tokia’ lietuvių kolonija. 
Lietuviai yra gerokai sulenkėję 
ir pasižymi savo fanatizmu. Jo
kių fabrikų, jokių dirbtuvių nė
ra. Gyventojai dirba anglių ka
syklose.

Reikia pasakyti, jog angliaka
siai labai suvargę, suskurdę. 
Dalykas tas, kad kasyklos jau 
yra senos. Nemažas jų skaičius 
jau prieš keletą metų užsidarė.

Vadinasi, savininkams jos ne
beneša pelno, ir operavimas liko 
sustabdytas.

Kai kasyklos gerai dirbo, tai 
ir judėjimas čia buvo itin di
delis. Kontraktoriai ir bankas 
darė didelį biznį. Nauji namai 
dygo,) kaip grybai. Tuos namus 
angliakasiai pirko išmokėtinai: 
dalį pinigų įmokėjo, o kitą dalį 
turėjo išmokėti per tam tikrą

MADOS

Viskas buvo gerai, kol kasyk
lose darbų netruko. Bet kai ka
syklos pradėjo užsidarinėti, tai 
daugeliui įteko su savo namais 
persiskirti, — bankas ir f nali- 
sinės įstaigos neišmokėtus na
melius atėmė už skolą.

Bet žmoneliai tyli ir, kaip 
sakoma, Dievą myli. Teko 
bent su keliais vietos lietuviais 
kalbėtis. Nieko nepadarysi, sa
ko, jau tokia Dievo valia. Jie 
paprastai remiasi kunigo auto
ritetu. Girdi, kunigėlis sako, 
kad reikia Dievo valiai atsiduo
ti ir nesirūpinti šio pasaulio 
marnastimis. žmogui juk jau 
yra skirta šiame pasaulyje var
gti ir skursti, kad aname gyve
nime jis galėtų savo nuopelnais 
pasidžiaugti.

Mieste yra labai didelė lenkų 
bažnyčia, atseit, klioštorius. Ten 
yra keturi paprasti kunigai ir 
vienas prelatas. Yra ir kelios 
seserys. Biznį, matyti, daro ne
blogą, nes kiekvieną žiemą pre
latas važiuoja į Floridą atosto
gų.
Apie laidotuves ir velionį
Velionis Vincas Balaika buvo 

kilęs iš Marijampolės' "apskri
ties, Liudvinavo parapijos, Ba- 
laikų kaimo. Į Ameriką atvyko, 
rodosi, 1897 m. Atvyko j Scran- 
ton, Pa., pas savo brolį Joną. 
Netrukus gavo darbą Dickson 
anglies kasyklose. Vėliau apsi
vedė ir per 36 paskutinius me
tus išgyveno Dicksone. žinoma, 
kasykloje jam teko gana sun
kiai dirbti. Pagaliau susirgo va
dinamuoju angliakasių dusuliu 
ir per paskutinius keturis me
tus dirbti nebegalėjo. Tiesa, li
gai jis ilgai nenorėjo pasiduo
ti, nes buvo labai tvirtas fiziš
kai.

do ir labai draugiškas žmogus, PirfrU 
todėl labai gražiai sugyveno su ’ uHdl L
savo kaimynais šeimos gyveni- Vaka^S
mas jo taip pat buvo pavyzdm-, T
gas. Jis išauklėjo keturias dūk- i $410611(11 JU FOndUl 
reles ir vieną sūnų Vytautą. Į- > J c 
sigijo ir savo namelį. Mirė jis 
sulaukęs 60 metų amžiaus.

Liko palaidotas Scrantone, su 
bažnytinėmis apeigomis. Kadan
gi kleboans J. Kuras jau buvo 
miręs, tai laidotuvių ceremoni
jas atliko jaunas kunigas Žu
kauskas. Išlydint iš namų jis 
pasakė tikrai gremėzdišką pa
mokslą. Visa to pamokslo iš
mintis buvo ft’a’, kad žmonės, ku
rie miršta be sakramento, yra 
gyvuliai...

VeUcnis l.ko palaidotas airių 
kapinėse. Jis dar būdamas gy- ✓ 
vas prašė šeimą, kad nela’idotų 
jo lietuviškose kapinėse, kurio
se yra daug akmenų, o vietomis 
ir vandens. Kadangi per visą 
gyvenimą jis turėjo kovoti su 
akmenimis ir vandeniu, tai nors 
po mirties norėjo ramesnė j vie
toj atsigulti.

Paliko <■ velionis nubudime 
žmoną Marijoną (po tėvais Bo- 
ručiutę), keturias dukteris, vie
ną sūnų ir daug kitų giminių 
bei gerų draugų.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies šaltoji žemelė!

—E. K. šiurmaitienė.

Chicagos Lietuvių Auditori
joje rytoj įvyks vakaras, ne
paprastas keliais atžvilgiais. 
Bene svarbiausias dalykas apie 
parengimą yrą jo tikslas. Visos 
įplaukos yra skiriamos univer
sitetą lankančių studentų sti
pendijų fondui, kurį globoja 
Lietuvių Universitetininkų Klu
bas. Pinigai yra' skolinami stu
dentams, kurie patys neišgali 
už mokslą apmokėti, su sąlyga, 
kad ilgainiui jie paskolą atmo
kės.

Visą vakaro programą pildo 
patys studentai, Universiteti- 
ninkų kliubo nariai. Ir jdomuš 
tai bus programas. Patys išsi
vertę veikalėlį į lietuvių kalbą, 
jie suvaidins garsaus drama
turgo komediją, “The Taming

of The Shrew”; atvaizduos ti
piškas tradicines lietuviškas 
vestuves, ir išpildys eilę dainų 
—. pavieniai arba grupėje.

Vakaras prasidės 5:36 vai. po 
pietų. Po programo seks šo
kiai, kuriems gros J. Stepona
vičiaus orkestras. Įžangos bi
lietai yra po 50 centų.

Visi lietuviai, kurie tik gali 
ištrukti iš namų kelioms var 
landoms rytojaus dieną yra ra
ginami atsilankyti ir paremti 
prakilnų tikslą. -rV„

DABAR SAVO SVEIKATĄ 
GYDYKIS SAUGIU GAMTOS 
BUDU—be gyduolių. Pasitarimas 
veltui.
P. SIMAITIS gydytojas

9257 So. Park Avė.
CHICAGO, ILL.

Velionis buvo malonaus bu-

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį į rankas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius 

ir stogų den gėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250.

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT < 
Sąlygos J SAVAITĘ * I

1 DR. O'CONNELL
135 SO. STATE ST.

4367—Tai viena patogiausių pa
vasarinių suknelių. Kai šilta—nusi
imkit viršutinį švarką—Nieko pa
togesnio nesugalvosit. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Rainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mleros per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

^ęLeANgF^rpąi

.Bosses Worft 
Hire People with 
Halitosis ( BIUATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
KHth the best to choose from these days, em» 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business Life as in the sočiai world» > 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults. , ■ y

Unfortunately everybody suffers from thia 
offensive copdition at įpmejtime otl}^— . 
many more regularly than they thf..K. Fermeii- 
tation of food partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
“v4!) not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis. Mo.

C

Don’t offend others • Check 
"halitosis with LISTERINE

CARBIT

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 .....................  $*|.39

Geresnes negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—da.ug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, «| .25
5 gal. kenas; už gal. I
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 
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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pirkimo-Pardavimo,
•Paskolų ir visokius kitus 

raštus padaro patyręs Viešas 
Notaras

J. J. Hertmanavičius
814 W. 33rd Street

Tel. CALUMET 6191

110 ** Oottag* Grovs

4002 ^2044002 Irvlng Purk 3234 Madison st.
KVES. TIIX O — CI.OSED BUNDA?

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WES.TERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1C37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.
Neprivalote mokėti būtinai cash

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo jmokesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
m eitu.

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.
* Atdarh kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

$20.00 NUMAŽINTA KAINA
Ant

1937 METŲ MADOS 7
. ■ 3 ' l .. . . .iJfi/- tu.v -■ ■ ■ I •' '■ i , ■

MAYTAG
PLOVYKLIŲPEOPEES

KRAUTUVĖSE

Stebėtinai gera proga $ią sąvaitę įsigyti šią Naują 
1937 Metų Mados MAYTAG išdirbystės su ketvirtainia 
Aluminum tub plovyklą ir sutaupyti ........ $20-00

Tik aprubežiuotą skaičių turime parduoti už šią su
mažintą kainą. — Paskubėkite duoti užsakymus tuojau. 
—Mažai tereikia įmokėti, galima išmokėti dalinais mo
kesčiais.

Turime keletą pilnai dirbtuvės pernaujintų MAYTAG 
plovyklų, kurios atrodo ir veikia kaip Naujos. — Specia
liai sumažinta kaina — tik....  .............  ^50

Imame senas plovyklas į mainus ir duodame 
didelę nuolaidą.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas.

. v CHICAGO, ILLINOIS
.. . ...... ......... ................... ................ ........... ......

BLUE BIRD COACH LINES, Ine.
PHONE VICTORY 6633

Pradedant Sekmadieniu, Gegužės 9-ta
Bušai Daro Keturius Tripus Sekmadienį

A.M. A.M. P.M. P.M. 
47TH-ASHLAND ......................   10:00 11:00 1:00 3:30
63RD and CICERO ..................... ..... .............10:20 11:20 1:20 3:50
ARGO ................. .... ............ ....................... 10:30 11:30 1:30 4:00
JUSTICE ............      10:35 11:35 1:35 4f05
WILLOW SPRINGS . . . . .     10:40 11:40 1:40 4:10

GRĮŽTANT —
P.M. P.M. P.M.

WILL0W SPRINGS ................ ........................ 12:20 2:40 5:25
JUSTICE .................... ......................... ...... .............. 12:25 2:45 5:30
ARGO ........... ........ .................... .......... ...................... 12:30 2:50 5:35
63RD and CICERO .... . ............ ......................... 12:40 3:00 5:45
47TH and ASHLAND ...... ...... ...... .... .................... 1:00 3:20 6:05

— KASDIEN
—GOING— 

. A.M.
47th and Ashland .......  10:00
63rd and Cicero .......... 10:20
Argo .........................    10:30
Justice ......... ..............   10:35
Willow Springs ...............10:40

SCHEDULE —
—RETURNING—

A.M.
Willow Springs ...............11:40
Justice ..... ............ 11:45
Argo . ............. .......... ..... . 11:50
63rd and Cicero.... 12:00 noon 
47th and Ashland 12:20 p. m.

GAMTANAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,r»"
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Ghicago, Illinois,

GARSINKITES “NAUJIENOSE"
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NAUJIENOS
The Ltthuaninn Daily New»' 

Publiahed Daily Ezcept Sunday by 
Che LfthuMriea Newe Pnb. Cth, Ine.

1739 South Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, BL

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

- $8.00
4.90

..... 2.00

... 1,50

..... .75

. 18c 
75c.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at thę Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

.................. .. ■ . ....■! I | ■

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

UiMkymo kalnai
Chicago je—paltu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ...__ «...
Dviem mėnesiams. ____
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_
šavąįtei
Mėnesiui ...............  ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštą:

Metams -------- ..----------------- $5.00
Pusei metų ---- -------- ......------  2.75
Trims mėnesiams .................... • 1,50
Dviems mėnesiams  ------ 1.00
Vienam mėnesiui y................. ,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ...........—............—.. $8.00
Pusei metų ----- ................. 4,00
Trims menesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti paSto Money

Orderių kariu su užsakymu.

Paremkime musų jaunuolius
Rytoj Chicagos Lietuvių Auditorijoje rengia vaka

rą Lietuvių Universiteto Studentų Kliubas. Vakaro pel
nas eis į fondą lietuvių moksleivių stipendijoms.

Tikslas yra vertas paramos
verta paramos ir ta jaunuolių organizacija, kuri šitą 
vakarą rengia. Tai musų jaunosios kartos atstovai, ku
rie per mokslą stengiasi prasimušti į priešakines gyve
nimo pozicijas. z

Šie apšviesti jaunuoliai kai kur jau pradeda užimti 
senosios kartos vietas musų visuomenėje. Neilgai tru
kus, jie bus musų paveldėtojai. Mes linkime, kad jie vi
suomet eitų šviesos, tiesos ir pažangos keliu. Juo ar
čiau mes busime prie jų, juo geriau jie supras tuos idea
lus, kurie yra mums brangus, ir jais vadovausis.

taip pat, kaip yra

Motinų pagerbimas
Gegužės mėn. 9' d. bus Motinos Diena. Šitai idėjai 

paminėti yra pašvęsti trys puslapiai šiame “Naujienų” 
numeryje.

Motinos Diena turėtų būt ypatingai šiltai minimą 
kiekvienoje lietuvių šeimoje. Garbingiausia vieta musų 
liaudies poezijoje priklauso Motinai. Musų švelniausios 
ir gražiausios dainos kalba apie jos? meilę, jos vargus ir 
rūpesčius.

Greitame ir triukšmingame Amerikos miestų gy
venime jaunuomenė dažnai užmiršta, kiek ji yra kalta 
Motinoms,^ kurięįį s$vo amžių paaukoja auklėjimui ir 
namų darbui, nesitikėdamos už tai gauti jokio atlygini
mo.

Kiekvienas sūnūs ir duktė rytoj turėtų' pagerbti są-- 
vo Motiną gražia dovana arba bent nuoširdžiu meiles; 
žodžiu.

Musų senojoje tėvynėje
Visas pasaulis keičiasi, žengia priekyn ir Lietu

va nestovi vietoje. Gyvenimas jos rutuliuojasį, daro tam, 
tikrą evoliuciją, kurios eigą mums išeiviams, esant tūk
stančių mylių atstume, sunku ir pasekti.

žiūrint is didelio tolio, paprastai pastebima tiktai1 
labai stambus daiktai arb.a tas, kas yra paviršiuje. Vi
sas pasaulis žino apie milžiniškas Amerikos dirbtuves 
ir miiionus automobilių, kuriais čia net ir paprasti dar
bininkai važinėja. Visi taip pat nuolatos girdi ir kalba 
apie karą, apie garsius diktatorių pareiškimus, diplo-' 
matų konferencijai ir kitokius politikos dalykus.

Bet apie Lietuvos ūkininkų griteles ir kas po jų 
stogais dedasi, mes beveik nieko neišgirstame. Mat, ma
žos tos grįtelės — “bakūžės samanntds”, o jau su politi
ka tai, rodos, jos nieko bendro neturi. O betgi ir tenai 
vyksta nuostabios atmainos.

Musų specialus korespondentas Lietuvoje sionįi^ 
dienomis papasakojo “Naujienų” skaitytojams labai įdo
mių dalykų apie tai, kaip veikia Lietuvos žmonių būklę 
pakitęję ekonominiai krašto reikalai (žiur. “Lietuvos 
Gyvenimo Margumynai” gegužės 5 ir 6 d. d., “Naujie
nose”), Gamindami eksportui pieną, mėsą ir kitus savo 
produktus, ūkininkai ėmė specializuotis tam tikrose 
ūkio srityse. Jie įsitaisė veislines karves, veislines kiau
les ir kitokius veislinius gyvulius, ir štai dabar jie par 
matė, kad tų gyvulių tinkamam prižiūrėjimui reikią: 
pastovaus ir rūpestingo darbininko. ‘ !

• O gėris ir savo 4arbui atsidavęs darbininkas galis 
būti tiktai tenai, kur yra žmoniškos gyvenimo sąlygos. 
Lietuvos bernas iki šiol neturėdavo pas ūkininką savo 
kampelio, kur jisai galėtų su savo draugais praleisti at
liekamą nuo darbo laikų, pažaisti, laikraštį paskaityti 
arba bent ramiai pasilsėti. Ir miegot jam dažniausia 
tenka po vienu stogu su gyvuliais arba kur nors kloji
me. Nuo šitokių nepakenčiamų sąlygų darbiningai bėga,, 
ieškodami uždarbio miestuose ir svetimose šalyse. O 
Lietuvos ūkininkas dejuoja, kad nėra kas jo veislines; 
kiaules (“bekonus”!), karves ir arklius kaip reikiant: 
apliuobia.

Taigi, anot musų korespondento, jau patys Lietur’i 
vos ūkininkai dabar pradėjo galvoti, kad ir bernams

BAIMĖ TURI DIDELES AKIS Eastman ir jo draugus. Kad
—--------- Eastman pritaria Trockiui, tai

tiesa; bet vadinti tuos rašyto
jus “plunksnos plėšikų gauja”,, 
.o- patį Eastman’ą “žuliku”, tai. 
jau perdaug. Kas perdaug, tair 
šelauk!

Keista yra girdėt atsakomin- 
giausią valstybės vyrą Sovietų 
Rusijoje šitaip biauriai kolio- 
j antis1. Bet dar keisčiau yr.a 
matyt Stalino baimę prieš tą 
menką žuradlistų grupę.

Kas Amerikoje bijo Eastma- 
no? Niekas. Net tais laikais/ 
kai jisai buvo karštas bolševiz
mo garbintoj,as ir žurnale “The 
Mia'sses” piešdavo ugningus “pa
saulio revoliucijos” vaizdus, nė 
vienam žmogui Amerikoje jisai 
nebuvo įvaręs kinkų drebėjimo. 
O Stalinui, pasirodo, jisai da-> 
bar pasidarė toks baisus, kad 
“šeštos žemės paviršiaus dalies” 
diktatorius liepia savo bendra
darbiams budėti dieną ir naktį, 
kad šis “trockizmo rezervas” 
nesugriaufų Sovietų Sąjungos!

Ar^i Stalino sostas taip silp-! 
nai stovį, kad jisai bijo šitokįo 
baubo?

“Laisvė” ištisai perspausdino 
iš “Raudonojo Arfojaus” Stali
no kalbą, pasakytą SSRS, ko- 
muistų partijos centro komite
to plenume. Ji daro prastą įs
pūdį.

Stalinas kalbėjo, kaip labai 
nusigandę^ žmogus, įspėdamas! 
“partiją” prieš visokius grasi
nančius jai pavojus iš “kenkė
jų, diversantų (? — “N.” Red.) 
špionų, teroristų” pusės. Anot: 
jo paties, tų “trockistinių ken
kėjų” esą visai nedaug (tik ke
lios dešimtys žmonių!), bet Sta
linas piešia juos, kaip baisiau
sią baidyklę, ir liepia visomis 
jėgomis prieš juos kovotį —. 
kitajp tai sovietų šalį^ galinti 
pražūti. / ■ -
i Kodėl visagalis Rusijos dik
tatorių® taip nusigando tos sau
jelės priešų? Todėl, kad jie turi 
savo “rezervus” užsieniuose. 
Trockistų “rezervai” esą Nor
vegijoje, Francuzijoje, Vokieti
joje ir net Amerikoje. Stąlinas 
sąko:

“Arba, pavyzdžiui, žinoma 
rašytojų gauja (;! “N.”1
Red.) iš Amerikos su žiupmu 
žuliku (!! — Red.) Ist- 
menu priešakyje, visi šitie 
plunksnos plėšikai (!. —- “N.” 
Red.), kurie tuomi ir gyve
na, kad šmeižia SSRS darbi
ninkų klasę —• kuom ji ne 
rezervas trockizmui?*’
Čia Stalinas turėjo galvoje 

žinomą radikalų publicistą Max

GINA CIVILINĘ METRI- 
KACIJĄ

“Lietuvos Žinios” stipriai at
sako kun. F. Kemėšiųj ir ki
tiems, kurie puola civilinės 
metrikacijos sumanymą. Rašo:

“Nė ' n mažiausio pagrindo 
neturi triukšmas, kad civili
ne metrikacija kėsinasi į ti-

kinėtųjų teises. Niekas neturi 
teisės varžyti tikinčiųjų tei
sių tikėti pagal nuostatus 
tos bažnyčios, kuriai jie pri
klauso. Ir kai mes pasisako
me už civilinę metrikaciją, 
mes jokiu budu nepasisako- 
me prieš piliečių teises tikėti, 
tikėjimų praktikuoti, Mes tik 
pasisakome ,už lygiąs teise® 
ir tų piliečių, kurie nepri
klauso jokiai tikybinei orga- 
niząjcijąi, kurie dabar lieką, 
už įstatymų, šiuo atžvilgiu,, 
ribų.

“Mes pasisakome už tai,; 
kad visi Lietuvos piliečiai, 
nežiūrint to priklauso jie ku?i 
riai privatinei organizacijai,! 
ar nępriklauso jokiai organi
zacijai, turėtų lygias teisęs, 
galėtų sudaryti teisinius met-. 
rikacįjos aktus ir butų vi-’ 
sąis atžvilgiais lygus prieš 
įstatymus,

“Mes manome, kad visuo
tinė metrikacija yra svarbus s 
valstybinis reikalas, kuris, iš 
tikrųjų, nei varžo, nei įžei-i 
džia tikinčiųjų teisių, bet 
yra pagrindinis dalykas —; 
visiems be išimčių piliečiam®; 
lygias teises prieš valstybės 

. įstatymus, kas be civilinės 
metrikacijas, nors tik jo® 
norintiems, nėra galimas.” 
Amerikoje civilinė metrikąci-: 

ja tai toks paprastas dalykas, 
kad čia niekas nesiginčija dėl, 
jo. Bet Lietuvos kunigams nę-i 
pakenčiama, kad kas nors drįs-? 
tų siauriutii ją privilegijas. Jįe 
pripažįsta teises tik sau ir savo 
pasekėjams. \Q tuo pačiu laiku 
daugelis jų visgi sakosi esą 
“demokratijos principų” rčmė- 
jąi!___________________ ___

~ H . f v ..........■■ ' "It ' ‘ '

Miko Petrausko Darbuotės Reikšmė ftmerikos lietuviams
Rašo NORA

“Supinsiu dainužę iš meiles balsų,
Kaip rūtų vainiką dabinsiu,
Suteiksiu sparnus jau pilkų debesių, 
Supinsiu dainužę, supinsiu.

Nuskris ji linksmutė augštai ir toli, 
Kur mirga žvaigždelių daugybė, < 
Nuskris ta dainelė, maloni, daili, 
Per skaisčios padanges bęrybę. . .”

(Iš ^Įį)kįo Pętrausko dainos 
“Geismai ir Svajonės”)

(Tęsinys)

•Tiesa, mes, Waterbury’o taip 
vadinami “veikėjai”, buvome 
jau nekartą vaidinę “Amerika 
Pirtyje”, “Audra Giedroj”, 
“Geriaus Vėliaus Ne Kaip Nie
kad” ir įvairius kituos svarbes
nius ir mažesnius veikalus, ir 
žmonės sakydavo, kad nekprię 
iš musų tikrai gerai mpkėdą- 
vo “nuduoti” savo roles. Vi- 
suomet budąmi gatayi moky
tis ką nors naujo, o ypatingai 
tikrai lietuviško, p. Petrausko 
pasiūlymą pastatyti jo opere
tę “Kaminakįrėtis ir Malūninin
kas” priėmėm su džiaugsmu.

Perstatymas, buvo pasekmin
gas ir žmonės entuziastiški. čia 
jau jie pamatė Petrausko ku-i 
■rybos gabumus kitoj formoj ir 
jų pagarba jam dar daugiau 
Ipadidėjo. .

Savo švelniu ir ramiu budu, 
Petrauskas mokėjo įkvėpti vi
sus, kurie pažino jį iš jo dar
bų arba ypatiškai, su svarba 
dyasinės šviesos, apie naudin
gumą tarnauti gerui, ręikalin- 
gitmų ugdyti sielos prakilnu- 
hną ir abelnai dirbti kulturi-' 
faiam 
Kaipo pamatą tokiam musų

pri-.
tau4-;

dąi

Dilel i. i| U

visuomenės pakėlimui

tingai muziką. Ir ant tokio pa
mato mes stengėmės dirbti, vi-; 
'suomęt turėdami širdyje tą: 
jausmą, kad musų tėvai ir nįęs- 
esame lietuviai ir norėjom, 
kad pasaulis pažintų mus įš; 
musų geriausios pusės ir 
pažintų kaipo kultūringą 
tą. U

Palikęs mums dar savo
nų,. pasižadėjęs laikas nuo lai
ko suteikti naujų, ir sekant 
ičiam sezopųi prisiųsti mųms^ 
!dar kitą jo muzikalių kurinių, 
f?“Adomas ir Ieva”, Petrauskąs 
išvažiavo GJiicagon.

Birutės 
Pradžia-

Atvykęs Chicagon ir suradęs 
daug didesnį skaičių lietuviu 
ne kaip bile kitam, iki tam lan
kui aplankytam, Amerikos mįęr 
ste, Petrauskas rado platesnę 
dirvą ir savo . veikimui.

Chicagiečiai, pažinę Petrąusr 
ką, ir, suprasdami reikalingu^ 

’mą ir naudą tokio žmogaus lia- 
tuvių veikime, sumanė tvę^tjį 
didelį lietuvių chorą, kad par 
laikyti Petrauską Chicagoje. Ijr 
tuomet buvo įsteigtas Birutės 
Choras, susidedantis iš vieno
šimto dainininkų. Birutės įąr* 

darbui, jis pastatė meną, ypa- bo kelias nebuvo lygus ir lengr
==• 

reikią’ stalytį -trobeles įr PO įSkJy^ęM iže^Įfs, kąd 
jie gąjgftįį. žmonės W šeinis
steigei, • / |

Reikšmiiitgas dalykas, ar ne? \ '
Kai Lietuvos nepriklausomybės pradžioje ėmė įeiti 

į madą pas ūkininkus “bekonai” ir kitokie iš svetur at
nešti žodžia^, juokdariai sakydavo, kad Lietuva bus “sŲr 
įkiąulinta”. Bet pasirodo, kad naujoji veislinė kiaulė 
žada atnešti jaugiau žmoniškumo į Lietuvos gyvenimą!

"5?

kliūtys atrodė nepergalimos ir, mokydavo jis n^ne. Ir šiuo* 
rodos, nebuvo energijos tę$tį žodžius ir mintis kuinas Pet 
Birutės darbą toliau. jratiskas įkvėpė ne tik man, be

Apie svarbą Petrausko ku-jir visiems jo mokiniams, 
Rivutsa gilios reikšmės mano

genime.
Ir taip besimokinant ir 

koocęriu<ųant, atėjo 1913 
.tų vasara, kuomet po žieme 
įtempto darbo, visi žmonės n< 
ri lituosesnio 
pūtį poilsio.

Bet Mikas 
jo sunaudoti 
dirbdamas, nes žinojo, kad d

tu

vai einamas. Petrauskas ir ęią, 
W pat pradžių, užžąyėjo jau
nimą savo gabumu* ir asmęny- 
be, ir paties choro layininĮOs 
darbas ėjo labai gražiai, Bet 
iš kitos pusės plačioji liaudis 
ne tik, kad nemokėjo įvertin
ti ir remti tokį grynai kidtu- 

’rinį darbą, bet būdama, didžiu
moje, įtakoje tokių, kurie ne-, 
'nogėjo dėti pastangų duoti sar, 
yp, žmonėms pažinti gyvenimo, 
gražesnę ir kilnesnę pusę, ne-' 
labai simpatingai atsinešė į, 
Pe.tra.usko visą veikimu kurį.' 
ne jie .patys kontreliay^ Toks 
atsinešimas, aišku, nepadėjo 
Petrausko kultūrinei veiklai,

tioą reikajingiimą darbo, kur 
riąm jis buvo nusistatęs pa
švęsti visą savo gyvenimą. Ir 
JO wąpwtąs darbštumai, ne
išsemiama energija ir išfvęr<- 
mingumas pergalėjo šias ir ki- 
?tąs kliūtis, ir Birutė buvo pri
pažinta kaipo grynai kultūri
nė drą^ją, prie kurios dirbo 
ir veikė visi lietuviai dailės 
mjdętęjai, neatsižvelgiant kor 
kie jų asmeniniai įsitikinimai, 
ir Birutės darbuotę rėmė viso
kių pąžfurų lietuviai. Apie 
darbus, kuriuos Birutė yra niii- 
Vbikus lietuvių kultūrinio gy- 
iyępimo - naudai per visus tuos 
trisdešimts metų,, nėr.a reika
lo kartoti, peš tie musų isto
rijoj užrašyti darbai gražiau
sia, kalba patys už save.

Bet jeigu Birutė nebūtų pgr-j 
statyta ant to kilnaus idealo | 
pamato, ir jos 
nebūtų palietęs 
gyvenęs sielose 
bo joje ir tų, 
žiai rėmė jos darbą, tai ji ne
būtų išgyvenus ir nešusi tą ži- 

kurio neįstengė užge- 
didžiausios gyvenimo

gražus tikslas 
iy ant' tiek įsir 
tų, kurie dir-. 
kurie ntfošird-

ibintuyą, 
syti ir 
audros.

Ir už 
MIKUI 
yra ne
bet kurio pasišventimą, daiibš- 

mes 
kuomet

tą mes esame dėkingi 
PETRAUSKUI, kuris 
tik Birutės tvėrėjas,

tumą ir ištvermingumą 
statėm už pavyzdį,

rinių Birutės reik
tik pažvelgti į programas jos 
trisdešimts metų gyvenimo, 
šie faktai yrą begąlo

[steigimas Lietuviu 
Konservatorijos 
Nėw York’e

Pagyvenęs ir dirbęs kokį lai
ką Chicagoje, Petrauskas va
liavo Europon, ir yėl sugry- 
žęs Amerikon, pabąįgoję 1.912 ^ra dirva jo veiklai. Tai] 
metų, apsigyveno New York’e, 
kur atidarė Lietuvišką Muzi- 
ko,s Konservątoriją> Skyriai 
,buvo Waterbury, Conn., ir 
Elizabeth, N. J., kuriuose mo
kino po vieną dieną į savaitę. 
Wąterburyje turėjo gan dider 
lį skaičių mokinių, taip kad, 
man prisieidavo imti sayo lek
ciją kaip pusę po septynių iš 
ryto, kadangi devintą valandą 
Petrauskas jau4 išvažiuodavo 
atgal New York’an, o tuom. 
laiku ta kelionė užimdavo ke
turias valandas.

Kadangi po Petrausko pirmo 
atsilankymo Waterburyje aš 
pradėjąu dar smarkiau mokin
tis muzikos ir ypatingai lavin
ti balsą, tai jam dabar atvžu- 
žiav-ųs parodžiau pažangą ir 
jįs kvietė mane dalyvauti ei-i 
įėję jo rengiąmų koncertų po 
įvairius miestelius, kuriuose, 
toki parengimai buvo reteny
bė arba ir pirmas kartas., At- 
simemf kaip šiandien, prie ko
kių sąlygų tuomet reikėdavo 
dainuoti, ir kaip nekartą, su
grįžus nuo scenos, veįkįau, įsi- 
žeidus, kad ten publikoje kas 
nors garsiai kalbėjo, arba pa
rodė kokį kitokį “nepasitenki
nimą“ pildomu numeriu. Pet
rauskas visuomet ramindavo 
manę, sakydamas, kad “nerei
kią užsigauti, ąrba net kreip
ti mažiausios domės į tuos da
lykus, bet reikia turėti idealą 
vykdininųri, kurio nė jokios 
kliūtys neturi trukdyti. Jei tie 
Žmonės nesupranta musų dai- 

šį kartą, dainuosime jas ir 
ir vėl, tol, pakol j ų reikš- 
suras atbalsį tų klausyto- 

sielose. “Atsimink, kad ge- 
muziką niekados nenusilei- 

žmonėS' tu

i

bi 
nu

laiko, ieško iri

Petrauskas nori 
visus sezonus b<

davęs mums vakacijas nuo lel 
cijų, pats išvažiavo į kitas s< 
nas lietuvių kolionijas.

Su Pennsylvanijos 
Lietuviais

Apsistojo Shenandoah’ryj; 
štai kų jis rašė man iš 7 
Liepos, 1913 m. “Esu Shena 
doah’ryje ir jau spėjau pad 
ryti net tris choro repeticija 
Turiu iš šalies priešininkų, b< 
manau, tik laikinai. Abelr 
yra tokių žmonių visur. Vei 
lesnis elementas prie draugi j 
prisidėjo, bet tamsesnieji 
neapykantos nuodus su sav 
nešiojanti varo 
agitaciją, bet 
kiek nebaido....

“Apie 15-20

tylią priešin 
manęs tai

bų
vėl
mč
M
'ra
džia prie žmonių
rį pakilti iki geros muzikos” -

Rugsėjo man 
čia pastatyti “Birutę” ir ‘T 
minakrėfį”.

Nė vasaros karščiai nė 
tos kliūtys netrukdė Petrą 
ką nuo jo kūrybos darbo. ’ 
tam laiške, jis rašo man 
kančiai: “Nuvargau berašy 
mas ‘Užburtą Kunigaikštį’ 
dar galas toli, nors nuola 
tam darbui esu atsidavęs. N 
noris daug prakilnių dalj 
padaryti... Bu’nu tarp žmoi 
dirb.U žmonėm, norių daug 
rto žmonijai. Norių jai iiu 
minčių, liuosos dvasios, lįuc 
veikųičs, liuoąo, gero darbo 
Iteikymų ir taip toliaus. Ne 
parašyti ką nors gero, graži 
prakilnaus. Pakol kas, aš 
nieko tame dalyke nesu pi 
šęs, kas mane užgaųėdū 
Tuomet tik mano tikslas b 
baigtas.... Išėjo iš spaudos 
mano dalykai — ‘Gamta G r 
ir ‘Skambančios Stygos’. J 
siunčiu abudu”.
(Užbaiga seka Gegužės 12 

laidoje)

*

41 METAI SAUGIU INVESTMENTU U 
MANDAGAUS PATARNAVIMO YRA 
LIUDIJIMAS SAUGUMO, TVIRTUMO 

IR TEISINGUMO

Pradėti taupyti pinigus galima kas 
dieną. Už indėlius mokama 4% paga 
Dextėr Plan. 144-ta serija prasidėji

i

damos nuo 5 iki 15 metų pagal Diree 
Reduetion Loan Plan.

OISTUTO LOAN ANO BUILOINfi 
ASSOCIATION NO. 1
849 West 33rd Street

YARds 2790

Member

FEDERAL HOME LOAN BANK 
SYSTEM

JOHN P, EWALD, Sccretąry

L •/
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Is Mussolini’s PETERI PEN

by Dr. Edward G. Punkay
Is Mussolinj’s ganae about 

up? Will Spain prove the bu- 
rying ground of II Duce’s Ita- 
lian Empire, as it largely dutg 
thė grave for the ųnconąuer- 
ąble Napoleon I? Today the 
omens are the least favorable 
for Mussolini that they have 
beeų since the Judas of Italian 
Socialism march.ed to Rome, 
embraeed the timid king, and 
became U Buce, today’s Saw- 
dust Caesar.

As the Romaus read the fu- 
ture by inspecting the entrails 
of a sacred chicken, let us con- 
suk the signs of breakdown 
in Mussolini’s supposedly im- 
pregnable dietatorship.

Ęven a dietator, you know, 
however much he shakes the 
mailed fist, is in the end de- 
pendent upon public opinion. 
If that opinion runs strongly 
against him he is done. He 
may, likę Napoleon II, try to 
stem the tide of rising diseon- 
tent by giving his subjects 
the glamor .of a war. Būt wars 
have a way of going against 
dietators, even of engtdfing 
tose who take -a' gambler’s 
chance to save their power.

Napoleon I insisted that he 
vvould bring Spain to heel; then 
he defied Alexapder I and in- 
vaded Russia. First Elba, then 
St. Helena were the price he 
paid for these unsuccessful 
throws of the dice with Marš. 
Napoleon III (The Little) 
plunged France into the disas- 
trous Franco-Prussian war to 
save his throne. Within a month 
he was an exile in England 
vvhile republicąns likę ’Thiers 
and Gambetta '• establišhed a 
republic on the ruins of the 
Third Empire. Nicolas II of 
Russia, William II of Germany 
and Franz Joseph of Austria- 
Hungary—they have a lesson
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To gąthęr ą cręwd of 100, [similąrly sitįuatžd in the Uni- 
walking the1000 recently to hęar him ių ted States, want to hold to 
the abyss, i Milan, hiš home city of 1,000, wat shekels they possess, and 

Avhat are the signs that he is;000 inhabitants, II Duče had even to add a

to teach II Duče.
If Mussolini is 

tight rope over

Kaip Išimti Pletmus Rudjes plėintF's

finally losing his balance ? 
Those signs are twofold: grow- 
ing discoųtent and open critL 
eism at home, and incrcasing 
opposition abroad. Domestic 
and foroign policies rmcit, 
strongly on ©ach other in a 
country of Italy’s size, location, 
and extensive coast line.

To begin with, II Duče, sha- 
king in his boots in spite of 
his fier.ee scowl, is more un- 
popidar at home t ha n he has 
ever been since he seized pow- 
er in 1922 with the help of big 
business and big land owners, 
with the air of a friendly ar- 
my and police. 
army or police 
him, Mussolini 
have become II

During the past two years 
fascism’s brokeri promises 
have been ėatehing up with it. 
So fascism has lošt its glamor. 
And its god, Mussolini, has 
lošt much of his strange pow- 
er over the' minds and feelings 
of men. Today, his most burn-

For had either 
really opposed 

would never 
Duče.

Valymai senų karpetų
Apdėk karpetą vandeny įmer

kta popiera, paskui šluota nu- 
šluok, paimk skudurą, įmerktą 
į amoniją su vandeniu ir gerai 
juo trink karpetą. Bus kaip 
naujas.

Baltus

Pąšlapink su citrinos sunka ir 
užberk druska. Duok pastovėti 
ant saules keletą valandų, arba 
pakol pletmas neišnyks. Gerai 
išplauk vandeniu. Taip išimti 
piettnus galima tik iš baltos 
drebės.

Jeigu neužm&^L k&rnk plėt- 
mus pakol jie dar švieži. Jei
gu atsitiks užmiršti, sunku bus 
išimti, tuomet reikės vartoti ko
kį pavojingesnį materijolui vai
stą ir tuo budu sugad nsi dra
bužį.

Arbatos ir šokolado pletmus
Įmerk j šaltą vandeni ir pri

dėk, borax’o, paskui daryk taip, 
kaip su kava suteptais plėt- 
mais.

. few more to 
their bank accoupt, or to buy 
another bond or shar.e of sto.ck 
now and then. So these Itąli- 
ąns are getting “fed up” with 
II Duce’es perpetųal calling on 
th.em to subscribe to short-liv- 
ed “loans”, every one of which 
erodes five to ten per cent 
from the1 subscriber’s,. fortune. 
Ali this aroi?ses rešentment, 
.especially when, with this 
year’s deficit amounįing to 4 
billion lire, Italy is already 

;playing leąp frog ęver the 
roaring chąsm of patronai 
bankruptey.

Mussolini’s handling of in-.

to run special trains from alj 
parts of the country—even 
from far off Calabria. Com- 
fcare that gathering with tjie 
enormbus crowd, coming to- 
'getlier spontaneously and wi.th- 
out inducement, \vhich lašt 
fall lined Chicago’s 
for miles to see and 
President Roosevelt 
drove to te stadjum.
where in Italy todąy, moreover, 
one can hear men and women 
of all classes openly complain- 
ing and criticizing. With Mus
solini’s spies and secret police 
at every corner, ąhnost at 
/everybody’s elbow, such open 
diseontent is most signifieant. dustry, after destroying trade 

! unions, is ■ paupterizing the
■ | workers, impoverishing many i business men, and filling both 

worker and employer with 
Tieree rešentment. The stand- 
vard of living, has, on the whole, 

since fascism

streets 
cheer 

as he
Eyęry-

pletmus nuimlt’ nuo 
rakandu

skudurą verdančiam
apdėk tuo skuduru

Senus kavos ir arbatos pletmus ' Įraerk
Galima' lengvai išimti pirmiau 

įmerkus juos į šaltą vandenį, o
paskui aptepus glycerina. Rei
kia, kad pastovėtų keletą va
landų. Paskui išplauk šaltalne
vandeny muilu. Atkartok, jeigu 
reikia.

vandeny, 
dėmėtas vietas, greit nuimk ir 
patrink sausu skuduru. Atkar
tok, jei^-u pletmas neišnyktų.

Taukų pletmus
Uždėk ant plčtmo, geltoną po- 

pierą arba taip vadinamą ‘blot- 
ler” ir prasyk karštu prosu.

žolies pletmus
Uždėk amoni jos ir vandens, 

paskui mazgok kerosinįniu 
muilu ir vandeniu. Jeigu mate- 
rijolas yra švelnios spalvos, len
gvai skudurėliu įmerktu į a -, 
koholį pastrink suteptas vietas-

Atramento pletmus
Įmerk į rūgštų arba są'ldų 

piepą, arba užtepk ant plėtmos 
“Oxalix” rūgšties ir išplauk 
vandeny^.„_ _

Garsinkites “N-nose”
MASKVOS RĘSTAURANTAS—;,20<> s- Halsted st.

Smagi Vieta, Gardus Valgis iš Šviežių Produktų.
Prieinama Kaina. Mandagus Patarnavimas 

Seniau buvęs Mildos, o dabar MASKVOS Restaurantas.
Savininkas A. SEREDA.

: Wat are the chief reasonsi 
for this mounting diseontent in! i the land of this bald-headed 
god of. fascism, who, according 
to his own fake claim, saved; 
Italy from Bolshevism? . > 

fallen steadįly since fascism 
Many Italians, štili loyal to grjpped Italy by the throat.

[With many, unemployed, who 
'get 16c. a ¥ day in reliėf for 
only • three :=fnonths, and with 
a skilled ^mėtal-worker receiv- 
ing only 75c. a day, and a 
chauffeur paid $12.75 a month, 
it is inevitable that bitter mi- 
sery is rampant and beggars 
abound. Visitors and tourišts, 
/likę Profesšor and Mrs. Paul 
Douglas of the Uni'versity of 
ClijįcagOį fitid that ‘pitiful, 
'emaciated men, women, and 
children,. skluking in the edges 
!of woods, groves, and pienie 
places, dart likę famished dogs 
on any serap of food the diners 
drop or throw away.

(To be continued)

the king and his family, bit- 
terly resent II Duce’s attempts

ing words, his strongest apprals ?establish-th-e«' House of Mus.-
to Italy’s present glory and 
glamorous future are becom- 
ing mere sound and fury, the 
raritings of a madman, signi- 
fying nothing.

—•«i ■........ ■»■>■ ■'—■' —■——*!———^—'l11 ■ — ■ I—M—*-**.*— ■ i.

SUSIRINKIMAI

'solini, as the two Napoleons 
vainly tried to establish thejr 
family. house in France. Pąrti- 
cularly since the rape of Ethi- 
opia, II Duče has been push- 
ing as his successor to the to
ga of the new 
'tile and rather 
iii-law—Count 
paganda-made

Holywood heart- 
can never be po- 

wl|y Mussolini 
beąueath his dic-

DYKAI VISIEM!

Caesar his fu- 
ridiculous sbn- 
Ciano. A pro- 
hero, a weak

■■■»■■■■■ ............. ■■■— '■■■

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, gegužės 9, Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 12 vai. dienos. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. —A. Kaulakis, rast.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpimo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadieny, gegužės 9 d., Law- 
ler Hali, 3929 W. Madison St., 1 p. m. Nariai, kurie turit 
tikietų paėmę parduot, prašomi sugrąžinti kuogreičiausia.

Rast.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks šeštadienį, 

gegužės 8 d., 8-v. v., George Bernatones bute, 1251 South 
St. Louis Avė. Prašome atsilankyti. —P. B., sekr.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo reguliaris mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 9 d. p. Yuškos 
svet., 2417 W. 43-čia g. Pradžia 1 v. p. p. Yra svarbių rei
kalų, būtinai dalyvaukite. —B. Vaitekūnas, rąšt.

Ih-elekcijas moterims rengia Chicagos Lietuvių Moterų Kultū
ros Kliubas pirmadienį, gegužės 10 d. Pradžia 7:30 v. v. 
Mark White Sąuare Park Library, 29 ir S. Halsted St. 
Prelegentas daktaras Margeris kaltės apie cukraus ligą ir 
apie reumatizmą. Įžanga veltui.

Unit No. 11, Innkeepers Aszociation of Illinois sekantis mitinr 
gas įvyks pirmadienį,'gegužės 10 dieną, lygiai 1:30 vai. po
piet, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
pirmo aukšto šiaurės pusės salėj. -—Charles Obelenus, sekr

edition of a 
fthrob, Ciano 
-pular. Just 
sotfld try to;
tator’s mantle to his daughter’s 
husband ^rather than to one 
of his own sons is hard to say. 
Būt this obvious and even 
clumsy puffing of Cįano’s 
claims to the Roman purple 
sits iii with many a country- 
man of Garibaldi and Victor 
Emanuel.

Again, Italians of the middįte 
and upper classes, likę folk

Veng-kit Operacijų — Vėžio. Įro
dymui, kad jus galit būt sveikas 
be operacijos, nežiųrint kuo sirg
tumėt—per ateinančius 5 dienas 
‘Safe Home Treatinent Advisory 
Service” suteiks jutns DYKAI pa
tarimu ar egzaminavimą, taipgi 
DYKAI $1.00 Herb Remedy su 
$2.00 išlaidą kitonis Herb Reme- 
dies arba Gydymui už $1.00 ir 
$2.00. Valandos 11 Iki 8 P.M. Se
kmadieniais iki 1. Atsilankykit, 
telefonuokit ar rašykit. Matykit 
Dr. P. Szymanškl, veikiantį 17 
metų, arba jo motiną Heleną, vei
kiančią 40 metų, arįia
Home Trcatment Advisory Service 
1869 N. Damen Avė. 2nd Floor :

Armitage. 8)200
1 —-...................... i1 r ■ 1 . m i

PROGRESS 
KRAUTUVĖJ 

NAUJA “SUPER DUTY”
1937 Metų Mados

FRIGID AIRES
Su “METER MISĘR” 

SUCEDYSITE DAUG PINIGŲ

PARENGIMAI

šeštadienį, geg. 8 d. Jaunuolių choras “Bijūnėlis” stato opere
tę “Lėlių krautuvė”, J. Grigaičio svet., 3804 W. Armitage 
avė. Operetėje perstatoma visų tautų lėlės. Jos šoka ir 
dainuoja. Scenai paruošė p-lė Onuks Skeveriutė. Pradžia 
7:30 v. vak. Paskui šokiai ir vaišės. Kviečiame visus.

Lietuvių Namo bendrovė rengia šokių vakarą su serijų laimė
jimais gegužės 9 d. Darbininkų svetainėj, 10413 Mįchigan 
avė. Pradžia 7 v. v. Visus kviečia atsilankyti

Rengimo Komisija

NATIONAL 
MOTOR CAR 

COMPANY

Bl A II 11 NATIONAL 
11 Aliui MOTOR CAR 
==== COMPANY

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MJKSIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 . . i

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

1937
FORDS

DABAR
Vldudienj 

. iki
// Vidunakčio 

amkino

Žavingas Paveikslas Apie Vaikus 
Niekada Jo Neužmiršit

Berniukai ir mergaites yra tikrj 
artistai... vienas atrodo kaip be
sivysiąs Bergner 4
—N. Y. Times. 1
“Nuostabi nauja- j 
n y b e papuošta j 
humoru ir ęąŽi- J 
ne”—N. Y,.

H ’

4-Durų, Tudors, Coupes
Kai kurie įrengti su skryniomis 

, Radįjoinis, Šildytuvais ir Baltais 
Šonuose Tairais

TaipPteiai.SĘ^E.OO S„ 
kaip ZH Ijy pristatymu

$100 Įiiiokėt-$25 Mėnesiui

Lengvus Išmokėjimai 
po 15c 1 dieną

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
ii—-Turi didesnę maisto apsaugą.
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didi ekonomiškumą.

Naujų FR1GJDAIRJŲ kainos visiems prieinamos, 
šeimyniškos mieroą nuo .......   $ 114.50

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

NATIONAL MOTOR CAR
COMPANY

STUDEBAKER NEW CAR SALES
‘ 6201 South Western Avenue
4 Į y '  ,, ........................ .......................................... ...............

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-

fier.ee
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DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ 

NORTH AVENUE
BATHS

TURKISH—KUSSIAN 
Vieniiitėlė garo pirtis Čhicagoje. 
Atdara kasdiep dėl irtoterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mihvaukee ir Daven Avė. ‘‘L” 

Telefonas Humboldt 7276
........I n M I.. ■ ■ I

Siunčiam Gėles 
Telegramų j 
Visas Pasaulio

— ■...----- Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pa grabams 

3316 So; Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Susirgo uždegimu 
p. Gaigialla

Susirgo bronchialiniu uždegi
mu p. Gaigialla Juozapas, 64 m. 
gyv. 4415 S. Lincoln avė. Jįa 
patalpintas apskričio ligoninė
je.

Baisus atsitikimas 
p-lei B. švedaitei

Nė iš šio, nė iš to pasviro 
varnišiaus kibiras ir veik visas 
galionas pataikė p-lei Bronytei 
ant galvos. Baisus šiurpas kre
čia vien tik pamislijus. Bet ačiū 
sumaniai jos motinėlei Petronė- 
liai Švedienei pavojus greitai 
buvo pašalintas ir frizūra nė 
kiek nenukentėjo. —Rep. x-y

Operacija
Irenai Patupiutei

Southtown ligoninėje, 
57 ir Wood galvių guli sunkiai
susirgusi Irena Patupiutė, Vale
rijos ir Konstanto Patupų 18

prie

metų duktė. Užvakar susirgo, 
ir užvakar 10 valandą naktį 
jai buvo padaryta apendicito 
operacija.

Draugai ir pažįstami kvie
čiami ligonę aplankyti. —J. G.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Curtis Moore, 29, su Mathil- 
da Matulis, 26

Henry Fiekinger, 24, su Ru
se Drankiewicz, 27.

Miėhael Zilka, 29, su Seimą 
Potucek, 22

Harry Gilhooleym,
Stella Mockus, 27

Walter Polus, 26,
Dvorak, 21

Guido Cocianig, 22, 
phine Pocius, 22
Arthur Ronshausen, 26, su 
lia Onik, 24

George McDonald, 31, 
Emily Margevich, 28
Frank Andrulis, 25, su Amelia 
Ruchas, 22

LOVEIKIS
31, su

su Ruith

su Jose-

Ju-

su

Užvedė Divorso
Bylą

John Waisvilas prieš Ursula 
Waisvilas.

TURIZMAS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ja smagių ežerėlių!
Bet visose tose vietose dar 

nėra įrengta turistams gyvena
mų vietų. Tiesa, Ežerėnų mies
tas jau turi šitam reikalui pa
ruošęs tinkamą patalpą. Jau 
netenka kalbėti apie Lietuvos 
pajūrį, kurio vardas kaipo ku
rortinės vietos plačiai Europoje 
yra nuskambėjęs.

šiemet į Lietuvos pajūrį lau
kiama keletos tūkstančių turis
tų iš Vokietijos; mat, vokiečių 
vyriausyljė leidžia vykstantiems
į Lietuvos kurortus daugiau 
pinigų išsivežti, o kadangi Lie
tuvoje palyginamai pragyveni
mas žymiai yra pigesnis, negu 
Vokietijoje, tai vokiečiams vi
sais atvejais apsimoka važiuoti 
vasaroti į Lietuvą.

Be to, vokiečiai turi dar čia, 
o ypač Klaipėdos krašte ir pro
pagandinių tikslų.

Lietuvoje tikimasi, kad šie
met iš šiaurės Amerikos ir ne
mažas skaičius lietuvių ‘atvyks; 
mat, spėliojama, kad daug kas 
iš jų vyks pažiūrėti Paryžiaus 
parodos, kuri žada būti tikrai 
įdomi. Taigi manoma, kad pas
kui daug kas iš atvykusių į 
Paryžių pasuks į Lietuvą.

(Bus daugiau)

Lietuvoje pavasaris eina vi
same savo grožyje. Prasidėjo 
ir pačiame gyvenime tikra pa
vasariška nuotaika.

Daug, kas suka galvas, kur 
vasaros metu iš miesto trukčia- 
galviais spruks į kaimą. Noras 
kaip galima daugiau iš svetur 
pritraukti į Lietuvą turistų vis 
labiau stiprėja. Šioje srityje 
kaip kas jau daroma, bet daro-| 
ma labai lėtu tempu ir daroma 
savotiškai. Tasai reikalas vis 
dar nėra’ atsidūręs tikrose ran
kose, todėl spragų spragelės vi
same tame darbe kyšo.

Betgi jau yra pagaminta tuo 
klausimu literatūra, išleisti sve
timomis kalbomis vadovai. Su
sirūpinta ir turistams viešbučių 
įrengimu. Kaip kur savivaldy
bės jau pastatė, arba stato ati
tinkamas patąlpas turistams 
priimti.,

Lietuvoje tikrai yra šaunių 
ir ramių poilsiui vietų. Bet, 
žinoma, visos tos vietos vis 
dar prašosi daugiau kultūros ir 
civilizacijos. <

Europoje daug kur yra pri
gijęs didelis pamėgimas meš
kerioti, žuvis gaudyti, štai kad 
ir Prancūzijoje iš anksto iš
nuomojami upių, ežerų krantai 
žvejotojams ir kartais ne tik 
kad žmogus prie žmogaus to
kiame krante stovi, bet net vie
tos pritrūksta. Ypač tokią vie
telę žvejybai sunku gauti prie 
didelių miestų. Kito miestelėno 
svajonė — vasarai sulaukus pa
žvejoti vien tik dėlto turi ding
ti, kad jis neturi kur kojos ant 
upės kranto padėti. Dideli žve
jybos mėgėjai yra ir anglai. Jų 
tūkstančiai vyksta į Šveicariją, 
kad jos ežeruose pažvejoti, pa
meškerioti.

Lietuvoje meškeriok, žvejok, 
kiek nori! Juk tai ežerų ir žve- 
jingų upių kraštas, štai Ežerė- 
nų apskrityje kiek čia tyčia 
gražių ežerų, kokia puiki poil
siui vieta! Arba šaunios Dzūki
joje Varėnos apylinkės, kiek 
Čia tarp kalnų kalnelių tivuliuo-

‘Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

Urba FIower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Išmokam Qįk
/U

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL. SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

PADĖKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKENO 

NEVARTOTŲ

PRIMESTU 
DRABUŽIU 

KAUTU

$0.50
AUGščIAU' *

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU

PARKWAY 
TAILORS

VIENINTELE KRAUTUVE — 
NETURIME SKYRIŲ

405 E. 61 gatvė
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

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

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

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Hoymarket 3553

Bell Laundry 
2709-11 S, Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 už 82c 
SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PĖTNYčIOMIS 

18 sv- už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH Si.
Bandykit šj ekonomišką patarnavimą. 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

...........—.........

KELIAUKITE TIESIAI J KLAIPĖDĄ

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

Jus ir jūsų draugai esat nuošTdžiai kviečia 
mi dalyvauti pas 
THE 540 CLUB

BAR AND DINING ROOM 
540 West 63rd Street

Orkestrą—Šokiai ir Pasilinksminimas 
kas DR/kCis

Muziką diriguoja LOGAN and HIS BOYS
iŠ---------- ........... 7......... vi J

--...............• ■ .. .... •
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PASARGA
Pirm negu plrkait matavau Ir ki
tan reikmenis atlankyklt didžiausią 
Šios rųAies krautuvę Chlcngoj, par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių 1

MALEVŲ
IR VARNISIO NUO 1/3 IKI

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

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

w.................................. $5.75
EGG ...........-......-.............  $6.00
NUT ................................ $6.00
SCREENINGS .............. $4.75. TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

e

o

TON.

TON.
TON.
TON.

cu

M
X 
M

X 
K

IR JUS GALITE DABAR TURĖTI ŠI
PUIKŲ REFRIGERATORIŲ

■■ įmokėkite mažą depozi-M ■ |L tų, o balansą išmokė ji-Į J mub Imkite, kad ir 20Wl ■■ mėnesių.

PIGIAU REGULIARĖS KAINOS
čia geriausios malė vos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasč-iaudios kitur.' 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS išdirbystės. žinomas vi
sur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumerls 
turi būti patenkintas.”

Į (jž DYKĄ PRISTATYMASĮ

Sherwin 
$2.25 
kaina 
1,000 
Paint. 
$2.79 
Gloss 
kaina .... ...... ..... 
$2,25 vertės Fiat 
White Paini ...___
1037 Walt Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

Williams trim Varniah 
vertės, Musų 95^ 
ga”onų Trim 25

ver.«Ss visur žinoma Fiat ir 
Paiut. Musų $1.50

$1-20

Gegužės 29 d
laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

ši ekskursija bus viena iš didžiausių, nes yra 
užgirta per Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungą

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

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 South Halsted St

Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
r

DAILY BUSINESS DIRECTORYr

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
Įvairių paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo. 
čia Jus gausite informacijų. Jeigu tik jų bus galima gauti.

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 95c
GARANT. QUICK-DRY VARNIS TIK ............ 51.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA ........................................ 2^C
GRINDIMS COVERING 9x12 .........     ’3.98

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 3998

3 Dalių 
BED ROOM 

SETAI
49^

LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

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

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

Taipgi perkraustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8986.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI

ROOSEVELT
FURNITURE CO.

2310 West Roosevelt Road sS™,!, 8760

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatėm 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES.
3327 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 0965

jums

“Naujienų” Piknikas 
GEGUŽES 23 DIENĄ 
CALUMET GROVE

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

“Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽĖS 23 

CALUMET GROVE

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI,
1858 We.t Pershinr Rd.



Racinietėir 
Kenoshietė Išvažiuo
ja Lietuvon

Automobiles
' AUKCIONAS!

r—■ ".f! ■AT^1 ' y||||i"|i|į|> į'įi i

L-B Motors, Ine.
AUTORIZ. FORD-LINCOLN DYL. tieip Wnnted~ Malė

Darbininku Reikia
SUMMĘR RESORTS

Autorizuoja 
Michael Tauber & 

(Aukcionierius) 
PARDUOTI 

Iš

Co
REIKALINGAS patyręs vyrąs 

prie batų taisymo. 10703 So. State 
Street. '

REIKALINGAS PATYRĘS like
rių sėlsmanąs. Puikiausias pasiūly
mas. Pašaukite Motei, Prospect 
7008.

VASAROTOJŲ ATYDAI I
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto
mobiliam ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagoš. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, z 
Bpx 77, 

Silver ’ Lake, Wis.

■ Tel. Victory 4965
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROUFING CQ 
3216 So. Halsted Street

i' urnished Rooms

46 St., Kenoąha,

Gegužės 22 d. laivu “Ęre- 
men” išvažiuoja Lietuvon pa
viešėti Ragauskiene su dukrele 
Aldona, 9 metų, gyvenanti 1102 
So. State St., Baeine, Wis.

Taipgi važiuoja p. Pateliunie- 
nė, 822 -
Wis. Jj irgi vežasi dukrelę 4 
metų. Abidvi važiuoja j Šimkū
nų kaimą, Joniškio vai., Šiaulių 
apsk. Ponios Ragauskienė ir 
Pateliunienė apleidžia Wiscon- 
siną gegužės 20 d. po pietų, o 
Chicagą iš Dearbom stoties 6 
vai. vakare. —Naujienų Laiv.

, Skyrius.

, REIKALINGAS bartenderis į ta- 
vęrn, kuris patyręs darbą ir vartoja 
anglų kalbą, Atsišaukite tiktai pa
vieniai. 2119 So. Halsted St.

FuriUt'uįe Zį, Fixtures
Ri’tandai-I taisai

MARQUETTE PARKO apięlinkėj, 
gražus kambarys prie mažos šeimy
nos. 6504 So. Rockvvell St., antros 
lubos.

ir ir

G

— —ii 1 1 - hmb

Einančiai
Finansai-Paskolos

TAUTIŠKOS PARAPIJOS NARIŲ 
“BALIUS” RYTOJ, GEGUŽĖS, 9 d., 
1037 m. Pradžia 7 vai. vakare. Pa
rapijos SVETAINĖJE, 350,1 South 
Union Avė.

Kviečia Klebonas
S. LINKUS įr KOMITETAS.

150 Vartoto Karų
JŲ tarpe keletą 1936-1935
FORDŲ, CHEVROLETŲ,

PLYMOUTHŲ 
praktiškai visų kitų išdirbimų 

modelių
JUMS PROGA pasipirkti R & 

vartotą karą jūsų pačių pasiūly
ta kaina iš praktiškai jūsų 

pačių sąlygomis

Aukcionas Prasideda
Penktadieni, Gegužės 7,

2:30 P. Mi iki 5:30 P. M.
ir 7:30 P. M. iki 10:30 P. M.

ŠEŠTADIENĮ,
GEGUŽĖS 8 - T

2:30 M. iki 5:30 P. M.
ir 7:30 P. M. iki 10:30 P,

REIKALINGAS PORTERIS, seny
vas žmogus, dirbti į taverną.

SMITH’S PALM GARDĘN 
4177 Archer Avė.

Hely vVanted—Female
Darbininkių reikia

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

MERGINA; abelnas namų darbas; 
savas kambarys; užaugę; geras na
mas; geras užmokestis; Edgewa^er 
5009.

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

iriomis ; išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

kaurai $15~$.2O—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžąs, nąuji pąrlor

setai  ............. r..   $39—-$49
$37'5 vertes 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb., įrengimas

dc lhxe .................—.i......................  $.175
Atdara vak. ifti 0—Nedelioi iki 5 v. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ąshįąąd Avė.

KAMBARYS ant rendos su vi
sais patogumais; taipgi reikalingas 
švarus vyras už gaspadorių.

MRS. RŪTA
4235 So. Rockwell St. 

2-rps lubos

CŲT’N’ CURL ĘEAUTY BOX 
2555 West 47th Street 
' Telefonas 7643

Buvusi savininkė Unity Beąuty 
Shop, 754 W. 35th St. Kas atsineš 
šitą Skelbimą iš Naujienų, gaus $10 
vertės Permanent Wave už $5.00 
$5 Permanent Wave ..........  už $2.50
$4 Permanent , .............. už $2.00
Taipgi galima gauti Hair Sėt už 25c 
Visi kiti patarnavimai už žemą kai
ną. Užkviečia atsilankyti,

ANNA VENCKAITĖ

CLASSIFIED ADS I

aituation VVanied
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už dženitorių 
prie namų. Esu patyręs prie repai- 
ring, prižiūrėjimo boilerio ir tt.

Juozapas Darša, 
3361 So. Lowe Avė.

M. .

Sekmadieni, Gegužės 9 
10:30 A. M. iki Pietų 

2:30 P. M. įki 5i30 P. M. 
Lietus ar Giedrą 

Aukcionas įvyks šouruimy
Sąlygos:

10% Depozitas; Pardavimo Laikas 
18 mėn. Mokėti Balansą 
Mainai priimami

Jūsų karas priimama kaip įmokėji- 
mas, jei taps įkainuotas pirm auk

cionui prasidėtos.
Vartotų karų dyleriai ir spekulia- 
toriai, atsivežkit draiverius ir lais- 

nių lėkšteles.

L—B MOTORS, Ine
Autoriz. Ford-Lihcoln Dyl.

6053 Broadway
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikią

MEĘGINA patyrusi prie sodės 
fontano. Pastovi vieta. 8 valandos 
dienoj, 6 dienos savąitėj. Geras 
mokestis.

UNION DRUG CO.
3459 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS patyru
si skirstymui skudurų. Lincoln Iron 
and Metai Co., 6423 Wentworth Av.

REIKALAUJU dviejų veiterkų ant 
ilgų ir trumpų valandų. Gal būt 
vyrai.

UNIVERSAL RESTAURANT 
750 W. 31 Street

ir

REIKALINGA mergina abelnąm 
namų darbui. Pasilikti arba išeiti. 
Visi užaugę. $8 iki $10 savaitei.

832 Gunnison Avė. 
Edgęwater 4375

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir papier uoto jas.
I ' '‘"jpE AUGUTIS, i J A
i 1608 So. 50th Ąve.f, 'Cicero, Jll;

Tel. Cicero 645.

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

1519 East 63rd Street

REIKALINGOS patyrusios mote-: 
rys prie sortaviiųo skudurų. Pasto
vus darbas. Gera mokestis.

prie gortaviipo skudurų. Pasto-

M. CHAPMAN & CO.
2834 So. Loomis St.

• IEŠKAU BARBER1O ant 3 dieMį 
—Tanelėliui, Utarninkui įr Seredaį 
arba ant visados. 2436 W. 59th St.

REIKALINGA, patyrusį veiterka, 
gėręs valandos, 6 dienps į savaitę, 
fį^okestis ' $O0i '1

506 W. Peršhihg Road /

PARSIDUODA LOVA pilno saizo 
naujos mados; parlor setas 3 šmo
tų, pečius anglies, ir gesti šildo van
denį. Viskas geram stoVyje.

3446 So. Emerald Avė. 
Chicago, Hl.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS ren- 
dai. 731 West 18th St.

Furnished Rooms—Wanted
 Ieško Kambario________

VAIKINAS ieško kambario Mar- 
quette Manor apięlinkėj, prie šeimy
nos be mažų vaikų.

f Atsišaukite Tel. Triangle 0626

For Bent

Našlė paaukauja storą kaurą; tikrą 
importuotą orientalio rašto; $18.50 
3930 Jackson, Ist, Van Buren 
1078

. DIDĖLĖ KRAUTUVĖ RENDAI, 
pilnai įrengta grosernei ir mėsinei. 
Elektrikinįs šaldytuvas. Gera vieta, 
pigi renda. Telefonas Belhyood 8223.

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ir mandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.

Po valstybes priežiūra.
6755 SO. WESTERN AVĖ.

' Phonę Grovehill 1038.

Heąi Estate For bate
PARSIDUODA PARINKTI 

BARGENAI 
MARDUETTE PARKE

Mūriniai apartmentai, 10 fletų 
kampinis $19,000. 6 flatų, tik 7 me
tų senumo, $16,000. 4 fletų dubel- 
tavas “octagon” frontas, 4 karų 
garažas, $14,000.

2 fletis po 5 ir 6 kambarius ap
šildomas, 2 karų garadžius, 6,500.

2 fletis po 5 kamb. apšildomas, 
garadžius, 5,500.

2 fletis, medinis, po 4 kamb., 
$2,800.

4 kamb. mūrinis namas $2000.00. 
BRIGHTON PARKE:

3 aukštų mūrinis namas. 2 karų 
garadžius, 4 ir 3 kamb., $5,000.00.

Štoras su 5 kamb., medinis na
mas, garažas $1500.00.

2 fletis po 5 kamb., mūrinis
4 kamb. medinis namas su 

mentu, attikas, 2600.00.
4 kamb. medinis namas, 2 

garadžius, 2 lotai, 1500.00.
BRIDGEPORTO APIĘLINKĖJ

2 fletis, po 6 kamb. mūrinis na
mas, apięlinkėj Halsted ir 31-mos 
$3,000.00.

Turime ir daugiau gerų barge- 
nų visur. Teisingas patarnavimas.

KAZYS URNIKIS
4708 So. Western Avė.

SAVININKAS paaukoja 50x100 pė
dų medžiais ąpajjgųsį lotą; viekam 
karui garažas; tikras bargenas; cash 
arba išmokėjimais; Chanel Lake, 
Antioch, III. Bjickinghapi 0732

4155 ARCHER AVENUE
Arti South Richmond St., 2 aukš

tų mūras, krautuvė ir 6 kambarių 
flatas; karšto vandens apšildymas; 
užimsit tuojau; geriausia vieta prie 
Archer Avė.; patraukianti kaina, 
išmokėjimai.

STANLEY REALTY COMPANY 
179 West Washington St.

Randolph 7055

BARGENAI
6 kambarių muro bungalow; 2 ka

rų garažas; $5,500 cash; Marąuette 
Parke.

2 pagyvenimų muro namas po 5 
kambarius; $6,500; 2442 W, 63 St.

S. MAKŪNAS
Tel. Prospect 9000.

PARSIDUODA 3 pag. medinis na
mas. Taipgi tame name pasirendUo- 
ja štoras su 3 kambariais gyveni
mui. Pigiai. 4240 S. Artesian Avė.

$1600 
base-

karų

PARSIDUODĄ namas su taverno 
bizniu. Biznis išdirbtas per daug me
tu. Pardavimo priežastis—mirtis.

4559 Š. Wallacė St.

PARSIDUODA SALIUNO BARAI 
20 pėdų ilgio, nebrangiai. Atsišau
kite tuojau. 1 .

7134 So.; Racine Avė.

PASIRENDUOJA ROADHAUZĖ 
su barais, visais įrengimais ir dar
žu ant metų arba ilgiaus Willow 
Springs, viena mylia nuo Kean avė. 
į vakarus. Atsišaukite Telefonu 
Boulevard 5809.

PARSIDUODA -- dufIetis namas, 
dviejų karų garadžius pigiai ir grei
tai ,nes važiuoju į Lietuvą; ir par
siduoda du lotai Willow Springs.

713 West 81st St.

PARSIDUODA valgomojo kamba
rio setas, bedruirhio setas ir daugiau 
mažmožių. ' .......

6047 So. Sacramento Avė.

MARQUETTE PARKE pasiren- 
duoja pigiai 2 kambarių flatas, kar
štu vandeniu apšildomas. ,maudynės 
įr kiti patogumai. Matykite ’W. Yu- 
ėaitis, 7134 So. Maplewood Avenue 
iš užpakalio.

KLUSIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 6 dieną, 10:53 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukęs 54 m. 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Biržų parap., Dirvoną- . 
kių jsaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Krikščiukaitę, sūnų Petrą, duk
terį Lilian, brolį Martyną, bro
lienę Marijoną, pusseserę Ma
rijoną Užunarienę, du pusbro
lius: Joną ir Mykolą Briedžius 
ir daug kitų giminių, o Lietu
voj du brolius Joną ir Jurgį 
ir seserį Amiliją.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
10834 S. Michigan Avė., Rose- 
lande.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
geg. 8 dieną, 1:30 vai. po piet 
iš koplyčios į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Petro Klusio gį--’» 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
poteris, sūnus, duktė ir gim. 
Patarnauįa laid. dir. La,cha- 
wičz ir supai, tek Ganai 2515

ąrba Pullman 1270._____ _

■ *

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

REIKALINGA mergina ar mote
ris; abelnas namų darbas; pastovi 
vieta; geras nama.s; $10;

Midway 4721

REIKALINGA 1 skuduram sortuo 
ti. Taipgi Scrap Iron sortotojai. 
WEST END PAPER STOCK CO.

7336 W. Fųllerton Avė.

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus paklynyti iš ryto salįuną. Duo
siu valgį, - kambarį ir algą mokėsiu. 
Turi būti teisingas, nepijokas. Atsi- 
Šaukit pas Zalagėną, 7134 So. Racine 
Avenue.

’ REIKALINGAS partneris į duon- 
kepyklos biznį su nedideliu kapita
lu ąrba parduosiu; šaukite Tel. 
Hemlock 2383 po 7 vakare; dieną 
Pullman 6776.

REIKALINGAS patyręs barbe- 
rys dirbti vakarais ir subatomis. 
Dąrbąs ųuolatinis. Ątsišaukite grei
tai. 752 West 33rd St.

REIKALINGAS žmogus 
mos Wisconsine, 350 mylių 
cagos. Geras užlaikymas. 
$5.00 i menesį, šaukite:

Midway 0571

ant far- 
nuo Chi- 
Mokestis

REIKALINGI vyrai dirbti ta
vernoj ir prižiūrėti ruiminghauzę. 
Kambarys, valgis ir užmokestis.

1137 AV. Madison St.

REIKALINGOS dvi merginos kaip 
veiterkos; darbas vakarais; geras už
mokestis. >

1137 W. Madison St.

REIKALINGA MERGINA į rui- 
ming housę; vidutinio amžiaus.

1808 So. VVabash Avė.

REIKALINGA į TAVERNĄ dąrbi- 
ninljė. Turi mokėti sutaisyti sand
vičius, ne jaunesnė 30—40 metų 
amžiaus. 6500 So. State St.

OPERUOTO JOS patyrusios prie 
Power Sewįng Machines. Pastovus 
darbas, geras mokestis, Central Co., 
1105 W. Chicago Avė.

Help
Dui biuiuku Reikia ■ ■

PAIEŠKAU patyrusio vy^p ąr 
merginos dirbti už baro taverne.

4650 So. Westęrri Avenue.

REIKALINGAS BARTENDERYS 
į tavern. Tęisingąs vyras,, moteris 
arba riiergina^ 817 West 34th Street.

Miscėnanęeus
įvairus

PARSIDUODĄ.y Įe$Į).aksis, geras 
dėl Tavern ir groserio ir du stalai 
ir 8 krėslai. -

7159 So. Racine Avenue:
---------------------- ----- ——-—■—- -------

PARDAVIMUI SEIFAS, fireproof, 
400 svarų ir grosęrnės
skėlos. 700 W. 3įst St- 1-mos lubps;

■> '• į*".- .* 1 *•**!••' J1.

BustMiesfi;C:|iąnw 
Pardaviią^i Biząįąi

PARDAVIMUįJpigiai- 'geras kam
pinis grocerio jįjziįis, .išdirbtas per 
daug metų.' EMMHne* -i ^Tavernos biz
nį. 3465 Lituantca Avėhue.
y ■■ . W ■- IĮ| M | » .I,J pi I ........... .

PARDAVIMUI — Hemstitęh ša-, 
pa. Jei jus mezgąt ir išsiuvinėjat 
ir turit $1,500:00, cąsh, tai pamaty- 
kit gražiausią išsiuvįliejimb šapą 

prie 4006 ĄRCHER AVĖ.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ ant 
pardavimo su namu Ąr vienas biz
nis. Lafayette 3^21. f ;

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

PARDUOSIU Bučernę ir Gro.sar- 
nę už pirmą teisingą pasiūlymą, nes 
viena negaliu laikyti.

1967 Canaįport Avęnue.

Parsiduoda bučernė ir grosernė. Mo
derniškai įrengta. Iš priežasties 
ligos. Parduosiu pigiai. * Pirmas 
geras pasiūlymas nupirks. 
Atsišaukite 24?8 W. 45 Placę.

PRIVERSTAS paaukauti grosernę 
ir bučernę. Viskas vėliausiais įrengi
mais. Paaukausiu už $2,50(1

A. DAPKUS
5419 So. Ashland Ąyę. 

Tel. Repufciiic 2625

PASIRENDUOJA štoras tinkantis 
bet kokiam bizniui. Yra kriaušiams 
<šapos visi įtaisymai — jie parsiduo
da. ' ' ' ■'

3316 Morgan St.

MARŲUETTE PARKE
Didelis bargenas, $2795.00. Visus 

turiu gauti cash. Residence, gera 1% 
aukšto, dėl 2 šeimynų, 5 ir 3 kam
bariai, garažas, rendos neša $27, 
$15, $3.Q0. Furnace apšildoma, skal
byklos, kieto medžio trimingai ir 
visi kiti patogumai. Savininkaš pri
verstas parduoti į trumpą laiką arba 
prarasti. 6635 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA “DUFLETIS” pen
kių kambarių mūrinis namas, ąnt 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. su 
dviejų autų garažu. Kreipkitės ųpo 
penkių vakare ant pirmo aukštp.

Keąl Estate Wauted
—Nuosavybes Reikia

IEŠKAU PIRKTI nebrangų 
su .mažu įmokejimu. Aš 
$350,00. Kurie interesu© j atės, 
kreipkite laišku, pažymėdami

Ukiai Pardariniui

namą 
turiu 
atsi- 
adre-

PARDUOSIU arba MAINYSIU 
ant miesto prapertės Merrill, Wis., 
330 mylios nuo Chicagoš, farmą 40 
akeyių. 6 akeriai miško, didelė bar- 
ųė ir kiti budinkai, geras šulinys. 
Atneša 50 tonu šieno. $1,500 morgi- 
4ius. ■*

FRANK DEHN
6001 So. \Yashtenaw Avė.

KAS KĄ TURITE MAINYTI
TAVERNAS gražiai įrengtas išsi

maino ant loto ar mažo namo. 2640 
West 69th Street.

Brighton Park 4 pagyvenimų na
mas randasi ant 41 ir Maplevvood 
Avė. Kaina 2800. Išsimaino ant di
desnio namo; priims lotus už pir
mą įmokėjimą. f

80 akerių farma netoli Cliiėagos. 
Gražios' trobos. Kaina $3600.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
6551 So. Kedzie Avė. 
Tel. Grovehill 0306.

Vakarais 2640 West 69th St, 
1 - Republic 0515.

PERKAM. PARDUODAM, .MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
iviorgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. r. SUROMSK1S and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grot ;hill 0306.

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

Tel.

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

50 akerių ant Didžiosios Foxs 
ver kranto; puse miškas tinkąs 
saros Rezortui ar Kliubui.

JAMES TUMA
5338 W. Cermak Rd.

TeE Cicero 355

Ri-
va-

PARDAVIMUI 10 akerių farma 
prie Lement, III. Prie didelio ke
lio, graži vieta, tinkama dėl bile biz
nio. Gazas, elektra ir visi įtaisymai.

JULIUS PLACH
410 Main St., LeMont.

PARSIDUODA nedidelis buznia- 
vas namas sykiu su tavern. 2 aukš
tų mūrinis, South Sidėj. Nepraleis
kite progos ,nes yra geras bargenas.

Atsišaukite tuojaus.
2502 West 69th St.

MICHIULIS, ‘ 
Prospect 1844.

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

Fairfield Bldg. and Loan Ass’n'. 
2729 W. Cermak Road. 

Lawndale 2973.

PARSIDUODA ar išsimaino gra
žus 6 flatų kampinis mūrinis namas. 
Pečius šildomas. Mainysiu ant pri- 
vatiško arba bizniavo namo bile kur. 
Cash arba su mažu morgičiu. Agen
tai, jeigu turite mainais, atsišaukite.

1500 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Savininkė gyvena ant trečių lubų 

į vakarus.

4 KAMBARIŲ moderninis kated- 
žius; visam metui; 20x24 garažas; 
lotas 100x125; krūmokšliai; ppsė 
kiek kaštuoja; rašykit ar Šaukit A. 
E. Clifford, South End, Cedar Ląke, 
Indiana. ■. !

2 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
Bronislava Asanavičiūte

gegužės mėn. 1935 m.,sulaukus 25 
metų amžiaus, gimus lįelrose Park, 
111. Paliko dideliame nuliūdime tėvą 
Antaną, brolį Feliksą ir gimines. 
Liūdnai atminčiai musų brangios duk
relės ir sesutes bus laikomos Šv. Mišios 
Mt. Čarniel Bažnyčioje 13 d. Gegu
žės mėn. 1937 m. 9:00 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Jau 2 metai kai Tu mus apleidei. 
Liūdni ir nejaukus metai, nes Tavęs 
netekome. Nėra ja,u to linksmumo ir 
smagumo kai Tu su mumis buvai. Nei 
pavasaris nebėlįuks.mūia — ir šypsena 
nebepuošia musų veido. Tavo kapą 
mes lankome ir graudžias ašaras lie- 
jame.

Mes Tave Musų bršpgioji dukrele 
ir sesute niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau ųebesugyjši, bet mes 
ankščiau^ ar vėliaus pas Tave atei- 

. simę- Lauk mus ateinant!
Nuliūdę Lieką,

TĖVAS IR BRŲLIS

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, spėciąle žemė — “hųmus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dęl gėlių, baks.ų ir, kviet- 
kyųu. Pristatom South aidej. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. Statje 
Street. Tel. Wentworth 7942.

MODERNIŠKAS TAVERNAS nau
jai įrengtas su visais patogumais 
r>yvenimui; garu apšildomas; 2 karų 
garažas. Renda labai pigi. Ieškantys 
šitokio biznio lietuviai matykite 
trumpu laikų, Svarai ,pardavimo prie 
žasti. Pardųcįmi: pigiai.

2436 W. 47tfi»., Chicągo, III. 
------------ '
PARSIDŲO™

— Tavernas — ..
4213 Sv. Campbell Avė.

VIŠTŲ FARM A; gerai žinoma, 
moderniška; city gas stotis prie gai
vaus vieškelio, gera rezortų sekci
ja. 500 ežerų apielinkė; 35 mylios 
nuo Chicagoš; 60 akrių derlingos 
juodos žemės; modernis 10 kamba
rių namas; gražus trobesiai; reta 
nroga; privatis savininkas; Mrs. A. 
ČŽAPP, Route 20, Hainsville, III. P. 
O. Grays Lake. Klauskite:

Briargate 3570

PARSIDUODA LOTAS pigiai; 
25x125 pėdos; 85th ir Marshfield; 
3-čias nuo kampo arba mainysiu.

3244 West lllth St. 
Beyerly 0223.

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

namas su Tavern 
ii įrengtas. .

BERGENAS 80 akerių įrengta far
ma; Neilsville, Wisconsin; 60 akerių 
dirbama; derlinga žeme; geri trobe
siai; $2,000; lengvi išmokėjimai; J. 

,-T. SGHMITT and CO., 2407 Irving 
•Pąrk *Blvd., Juniper 7124.

PARSIDUODA gerame stovyje pi 
giai geležinę spinta. Kam ęeiltąlih 
ga, nepraleiskitė progos.

1643 W. 69th Street

PARDAVIMUI. GROSĘRIO /krau
tuvė ir restoržųųvs. Gera pręga lie
tuviams. Visai nebrangiai.

3534 So. P^rneĮl Ąvenųc.'

PĄRSJDUODA LOVA pilno 
zo naujos mados; parlor setas 3 
tų, pečius anglies,-ir gesu šildo 
deni. Viskas geram stovyje.

3446 So. Emerald Avė. 
Chicago, 111.

Personai
Asmęnų Ieško

sai-
šmo- 
vąn-

-rrrr-^-rr-.
PARSIDUODA4 TAVERNA arba 

priimsiu pąrtųeri. 
per sunku <

PARSIDUODA ŪKIS
WISCONSIN
VALSTIJOJ
ANT STATE

64 BUGALOWS, 28 DUFLAČIAI 
ir 15 BIZNIO NAMŲ greitam par
davimui tiktai su 10% iki 20% įmo- 
kėjimo, o likusius per 15 metų iš
mokėjimais nuo valdžios Home 
Owner’s Loan Corp., kurių mes 
esam įgalioti agentai. Taipgi dau
gelis kitų namų forklozuotų iš įvai
rių resyve’rių. Parduodame už la
bai numažintas kainas.

VIENI Iš GERIAUSIŲ BARGE- 
NŲ YRA DIDELIUOSE Apartmen- 
tuose nuo 10' iki 30 flatų; mes ga
vom dabar vėl naują listą iš recei- 
verių, kuriuos gali pirkti tik už 
vieną trečdalį kiek jie kainąvo pa- 
budavoti, ir lengvoms išlygoms.

PARDUODAM ir MAINOM 
mas ant miesto nuosavybių.

JOHN LIPSKI and CO. 
4018 Archer Avepue, 
Tel. Lafayette 3036.

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

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

Hemlock 0800.

far-

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimąs. Reikalui priėjus krei- 
pkitos

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

.. Vienai moterei 
inkų — Gįėra vieta.
4200 So- Campbell Ayę.

KELIO 32.

PARSIDUODA geras restoranas 
pigiai—genais biznis—-randasi prie 
47th ir ‘

Šau

PAIEŠKAU MOTERIŠKĖS apsi
vesti. Esu našlys, turiu porą namų 
išmokėtų, geras biznis savam riamę. 
Pora vaikų, metų ir pusės, ir mer
gaitė šęšių metų. Moters našlės SįU 
vaikais ir namų savininkės nepagei-. 
daujama; galiu atvažiuoti už 100 my
lių nuo Chicagoš pasimatyti.

Rašykite laišką, 1789 S^ Halsted 
St., Box 621. '

MERGINĄ, jauna, gražiai ir gerai 
atrodanti, pageidauja susipažinti su 
nutinkamu vaikiųų, kuris tiktų apsi
vesti.

Rašykite:
1739 So. Halstęd St.,, Chicago, 

Box 620

tt- -------

PILNAI . ĮRENGTA TAVERNA. 
Priverstas parduoti. Pigiai.

5204 Sp. Wentworth Ąve.
--------- ----- - ——-—

TAVERNĄ MARQUĘTTE PARKE, 
parsiduoda už pirmą tęisingą pasiū
lymą arba ptiį^siu pusinįhlęą. Gali
ma pirkti lengvais ištųokejimąls. 
Vėliausios, mridos įtaisym.ąŲ g?aži 
yieta, pigi rejįjĮa. Fįąs noriįe daryti 
gražų gyvenimą, tėlėfonribkite

RepubŲę 05į5.
-- ------------- - -------------- -----—------ ■

PARSIDŲŲDA/ Grosernė ir Bu
černė. Tikrąjį gera* įyįe^aį. tirštai ap
gyventa. Ėirmd pamatyk, tąd ap
mąstyki 1918' :jEįįąlpąr| Avė. . Ex- 
tensio phone Canal 4879.

298 mylios nuo Chicagoš 
48 mylios nuo Rhinelandcr 

Į pietus.

80i AKERIŲ

PARDAVIMUI NAMAS, mūrinis, 
2 flatų po 6 kambarius, labai pigiai 
Duosiu morgiČių, jeigu reikzs.

3243 South Emerald Avė. 
1-mos lubos

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

žemėVisų dirbamą. Prieina 
prie dviejų mažų leikų, 1/4 
mylięs iki didelės leikos. Ant 
tos ujkės yra tavernas. Galima

•t ' f X > \ .. ■

pirkti su visu bizniu.
Pąr^idilbda už $3,500 cash, 
arbą lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite:

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 augštų, apačioj yrą taver
na. Labai, pigiai su visais įtaisymais, 
ant lengvų išmokėjimų. Arba' mai
nysiu ant bile ko.

832 West 33rd St.

PARSIDUODA už teisingą pasiu- 
ymą bizniavus namas Brighton Par
še ir duf Ietis namas Marųuette 
Mąnor. Yra didelė priežastis parda
vimo.

6047 So. Sacramento Avė;

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS-

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

D. GALMINAS
............~ ■

SAPEMoK' wis.

PABSIDUODA nebrangiai; du 50x 
100 pėdų lotai; Sloęuin Lake, Wil- 
liams Park; Wauconda, III. Golfavi- 
ipąs, maudymasis, žuvavimas. SavL 
ninkasr,-L.- J-i CLARENCE. Telefo- 
nuokit: Buckingham 0732.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji 
mus duodame gerų nuo- 
law* , ,

į------ 1 ,Ai |Ai|M



Swifl & Co. Panaikino “kompani- Grožio
čną” Darbininkų Uniją

Dvi stambios skerdyklų fir
mos, Swift and Company ir 
Armour and Company vakar 
paskelbė, kad prisilaikys Wag- 
ner*io darbo santykių akto pa
tvarkymų ir kad pripažįsta dar
bininkams kolektyvių derybų 
teises.

Svviftas and Company taipgi 
paskelbė, kad panaikina “kom- 
paničną” uniją ir pripažįsta

darbininkams teisę rinktis to
kius atstovus,'kokius pageidau
ja.

Darbininkai galvoja, kad toks 
politikos pakei tirpąs yra rezul
tatas C. I. O. vajaus suorgani
zuoti skerdyklų darbininkus į 
industrinę uniją. Vajus eina la
bai gyvai ir darbininkai noriai 
rašosi į uniją, kurią C. I. O. 
remia — Packing House. In- 
dustrial Workers Union.

Anna Venckus, pardavė savo 
grožio įstaigą adresu 754 So. 
Ha'lsted Street. Dabar ji užlai
ko naują įstaigą ties 2555 W. 
47th Street, tel. Lafayette 7643.

VBA.

Motinos Dienos 
Istorija

mi

Kainos Kyla, 
Bet Ne Pas 
Boston’s

Kyla maisto kainos, 
ta rūbai, brangsta kjti 
mo reikmenys, tarp jų

brangs- 
gyveni- 
ir ava

linė. Bet Boston’s Shoe Store
vedėjai apsisaugojo nuo kainų 
kilimo ir tuo pačiu laiku ap
saugojo savo klientus.

Nujausdami, kad avalinei 
pabrangs, jie nusisamdę visą
antrą aukštą to namo, kuriame pirkėjui nereikia rūpintis

yra krautuvė ir ten įrengė san
dėlį. Tą sandėlį užpildė avaline, 
nupirkta prieš kainų pakilimą. 
Taigi kitur avalinė brangesnė, 
bet ne Boston Shoe krautuvėje, 
3435 So. Halsted street. Vė
liausios mados avalinė, vyrams, 
moterims ir vaikams, už tą pa
čią kainą, kurią reikėjo mokėti 
pirmiau. Boston krautuvėje yra 
didžiausias pasirinkimas 
kių stilių, visokio dydžio 
šokio platumo avalinės,

viso-
ir vi-

tad
apie

o

NAUJIENOS, Chieago, III,
“■n;"A-'*-1 ?- -■ -'' '<■" 

I Kr. persiėmė dalinai ir Euro-/įnyn - 
Tpa, bet jau; kaipo molinų pa-vį* j
gerbimo idėją. Bet Europa tūlą HlIKlGIlDlirgO 
laiką minėjusi, mptinų pagerbi- Tr3(rpdllolc 
m o šventę užmiršo. J J

Amerikoje ji prasidėjo pir
miausiai Philadelphijoj. ją pra
dėjo vMiss Anna Jąrvis. 1910 
metais priėmė paprotį visa ei
lė miestų. O jau 1913 metais 
gegužio 10 d. kongresas paskel
bė ir rezoliuciją. 1914 metais 
buvo paskelbtas įstatymas.

Antanas V. Faiza.

. šeštadienis, gegužės 8, 1937

Rytoj Motinų Diena. Ją 
nes veik visas kultūringasis 
pasaulis.

Kokia tos dienos istorijos 
pradžia sunku tiksliai nusaky
ti. Sunku tiksliai pasakyti ir 
jos atsiradimo pradžią, žinome 
tik tiek, kad Mažojoje Azijoje 
buvo garbinama gamtos motina 
— deivė Cybele. Ji buvo ir die
vų molina.

Veikiausia jos garbinimą bus 
pasisavinę pirmiausiai graikai, 
o jau iš šių romėnai, nuo ku
rių vėliau apie 150 metų prieš

tai, ar gaus ką nori, ar ne. Bos
ton krautuvė savo klientus ban- 
do visuomet patenkinti. —VBA

Blue Bird Bušų 
Tarnyba

Tarp keleivių, kurie žuvo vo
kiečių dirižablio “Hindenbur- 
go” sprogime, buvo vienas chi- 
cagietis J. Burtis Dolan, 47 me
tų amžiaus. Jis buvo vice-prezi- 
dentas Lelong Importing Com
pany, nuo 734 Hutchins St.

Kiti trys, chicagiečiai, keliavę 
“Hindenburge” išsigelbėjo. Jie 
yra' Herbent O’Laughlin, Nelson 
Morris, turtingas mėsos firmos 
narys, ir Clifford Osbun.

, Yra padaryta tokia rašoma 
mašinėle,* kuri pasirašo kieno 
tik norima vardą ir pavardę 
kiek norima sykių, į ją pasira
šius tik vieną sykį.

Yra žemėlapis kumšties di
dumo apvalam stiklė; kurioj 

nors butų ma-
A. Faiza.

• Vaikas motiną supranta ka 
da jau pervėlu. ? ...

V. Fai?a.

matosi aiškiai 
žiausi keliai. -

Motinėlės
Atminčiai

Toli, toli palikau tave, moti
nėle. Jau daug metų praėjo, 
o dar tebeskamba tie žodeliai, 
kuriuos man tarei:

Chicagiečiams, o taipgi Chi- 
cagos priemiesčių — kaip Ci
cero, Argo, Willow Springs ir 
kitų kaimynių miestelių gyven
tojams — telpa svarbus prane
šimas šios dienos Naujienose.

Tai yra sąrašas valandų, ku
riomis Blue Bird bušų kompa
nijos autobusai sustoja tame ar 
kitame miestely.

Kai dabar galvėkarių susisie
kimas tarp Chlcagos ir minėtų 
aukščiau priemiesčių yra nu
trauktas; o dar svarbiau — kai 
dabar artinasi i vasara ir su ja 
įvairus išvažjavimai

Ar Žinot,
Kad

lem-Yra išrasta elektrikinė 
pa, kuri įdėta į kitą elektriki- 
nę lempą, duoda dusyk tiek 
šviesos daugiau, bet elektrikos 
suvartoja tik kaip viena’.

“Sudiev, dukrele, sudiev”.
Dar tebestovi ir mano aky

se, tebematau ir tas ašarėles, 
įriedant per veidelius, kai ta
rei dar sykį, ir jau paskutinį: 
“Sudiev, dukrele”.

Veronica Faiza.

Motinos
Reikšmė

Forest

Prezervuose, tai žinoti- Blue 
Bird Bušų keliones laiką yra 
itin pravartu. Taigi ątkreipkit 
dėmėsi i kalbamą skelbimą, ir 
gal padarysit gerai net išsikir- 
pę jį. —Sp. •

Vyras 
nos auginimas. 

x
Motinos širdis tai vaiko mo

kyklos kambarys.

tiek, kiek moti-

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos / 

i polisus
APDRAUSTI: ’

• Gyvastį -
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
e 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-v 
biliaus. Galite gauti bon-. 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri-1 
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

1 ■ j ■ ■ ■ ;::

Dirižablio “Hindenburg” Katastrofa Paveiksluose

įįįįįv

į

Dirižablio ..^ komandantas 
Kapitonas Max Prųss, ku
ris išliko gyvas, bet sun
kiai sužeistas. Tai buvo jo 
pirma, kaipo 'komandai! to, 
kelionė.i ‘

Liepsnojanti likučiai didžiulio oro 
nusileisti Lakehurst, N. J. aerodrome, 
rių 30-35 žuvo, šis paveikslas parodo 
karščio gelbėtojai negalėjo prieiti prie laužo, tol kol liepsnos neapsistojo.

■B

laivo “Hindenb urg”, kuris ekspliodavo ir ėmė degti, besirengdamas 
po pasekmingo s kelionės per Atlantiką. Jame buvo 99 žmonės, iš ku- 

“Hindenburgą” nukritusį ant žemės ir tebeliepsnojantį. Dėl didelio 
NAUJIENŲ ACME TELEPHOTO

“Hindenburgo” “nosis” įr vairavimo gondola, šis pa
veikslas buvo trauktas pereitais metais Lakehurste, N. J. 
ku’r užvakar įvyko baisioji nelaimė. Dirižablis galėjo pa
kelti 200,000 svarų keleivių ir krovinių.

šis paveikslas parodo “Hindenburgo” “paskutinį pasimatymą, su Nėw Yorku. 
Už poros valandų, besileisdamas Lakehurste, dirižablis plyšo ir sudegė į betvarkį 
laužą geležų. NAUJIENŲ ACME TELEPHOTO

Chicagietis Nelson ■ Morris, 
vienas “Hindenburgo” kelei
vių. Jis išliko gyvas.

” Kapitonas Ernst Leh- 
mann, pirmesnis “Hinden
burgo” komandantas, kuris 
išliko gyvas. Jis keliavo 
kaipo patarėjas kap. Prus- 
s’ui. - .

fer, J. V. laivyno narys, 
ris buvo tarp keleivių.’Iš
liko gyvas. . \

“Hindenburgas” buvo labai puošniai įrengtas. Tu
rėjo visus moderniškiausius parankamus, štai virtuvė, 
kur du virėjai gamino maistą keleiviams ir įgulai.
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Part Two

Idealo KūrėjaPadarykim šią dieną 
tikrai šventadieniška Rašo — L. Narmontaitė

Motina ne tik suteikia pro
gą kūdikiui išvysti šį pasaulį— 
ji taipgi deda visas pastangas, 
kad gyvenimas jam butų ma
lonus, kiek galint lengvesnis ir 
pasekmingesnis. Kiek motina 
privargsta, kol vaikus užaugi
na, sunku ir apsakyti, o kokią 
reikšmę ji vaikams turi —r tik
rai tik tie įkainuoti gali, kurie 

<peranksti motinos nustojo...
Ar jums kada nors teko ma

tyti jūsų motiną kovojant su 
mirtimi; ir baisų vaizdą, kuris 
virsti^ realybe, jeigu savo mo
tutės netektumėt? Aš mačiau, 
savo jauname amžiuje ir tai 
net du kartus, tat leiskit man 
jums papasakoti.

Karta, kai aš buvau vos 11 
metų amžiaus ir mano jauniau
sioji sesute ir šeštoji iš eilės 2 
metų — musų mama, labai sun
kiai susirgo ftifu. Mes nebuvom 
prileidžiami, nes tai buvo už
krečiama liga. Vieną naktį, tė
tis verkdamas mus visus prikė
lė, sakydamas, kad mama 'nori 
mus visus matyti. Kai mes ap- 
supom lovą, kurioje mama vos 
gyva gulėjo, tai ji nieko nega
lėjo ištarti, tik silpnom akim į 
musų visų veidus pažiurėjo. 
Mus visus tartum siaubas apė
mė ir taip visi pradėjom verk
ti, kad pasidarė didžiausias 
kliksmas, kurio nieks negalėjo 
nuraminti. Moterys, kurios pri
žiūrėjo mainę, pradėjo visokią 
galimą pagelbą mamai teikti ir’ 
musų mama pasveiko, žmonės 
dar ilgai kalbėjo, kad įtik vai
kų kliksmas.pridavė jai energi
jos kovoti su mirtimi. Kokia 
galinga motinos meilė!...

Antras baisus momentas ma
no gyvenime įvyko, kai aš bu
vau 13 m. amžiau^. Tėtis tuo
met išvyko iš namų dviems sa
vaitėms. Ant ryt mama susir
go influenza labai sunkioje for
moje. Dvi musų namuose gyve
nančios žydės pasirūpino dak
taru, šventablyvi žmonės—ku
nigu, bet tokio kas butų apsi
ėmęs nuvykti 13 kilometrų ir 
praneštų tėtei apie mamos sun
kią ligą — neatsirado. Tad ge- 
nera’lės slaugės ir ūkvedės par
eigas — aš ėjau. Karo ligoni
nės vedėjas, porą kartų buvo

Motule!
---------- 7------ -

IEKVIENĄ kartą, kuomet esu prislėgta skausmo ir 
ilgesio, kuomet jaučiuosi pasauly viena, nuskriausta 
artimųjų, ir nėra kam mane paguosti, suraminti,, tuo
met svajonėmis jaučiu kaip, rodos, atplauki tu, x mano 

‘brangi motule, iš tolimos šalelės! Tyliais liūdesio
sparnais keli mane į laimės ir teisybės šalį, glaudi prie krutinės. 
Brangiomis savo rankomis glostai mano vargšės galvą ir tyliais 

• paguodos žodžiais ramini mano sielą. Patari, kaip mažam kūdi
kiui, pamiršti visus nemalonumus ir skriaudas, mokini mylėti 
visus pasaulyje, suprasti liūdną giružės šlamesį, vėjelio ūžesį, 
paukštelių dainas ir vargšų—nuskriaustųjų dejones. Tu viena, 
mutule, liūdnose valandose mane telankai. Ir kaip seniaus, niū
niuodama daineles, laimės sapnais mane migdai. 0! Kaip aš, ro
dos, kartais, sielvarto prislėgta, norėčiau ant tavo, motule, ke
lių padėti savo galvą ir, ltau» niūniuojant, užmigti saldžiai ir am
žinai...

Dažnai mano svajonės neša mintis pas tave, motule. Aš tau 
mintyse savo skausmus skelbiu, dalelia skundžiuosi, ir tavęs, 
motule brangi, begalo ilgiuosi. Motule mano, tu viena mane te
supranti ir paguodi nuo skausmų ir neteisybių!

—RŪTA.

Julia žymontienė-žemaitė „
< > ■ ( •' ■ ' ‘ ' L , ■ ; ’ , ■, • • ‘ j? ,
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Jos gyvenimas gali būt pavyzdžiu visoms, moterims. 
Ji gyveno kaime, tarp paprastų žmonių -— bet jau iš ma
žens stengėsi kopti aukštyn ir siektis ko nors geresnio, 
prakilnesnio gyvenime. Ir ji pasiekė.

. ' i . ■ > ■ - ’ i ' • ' ■? ' « . ..

■ '•

* Prie paprastos lajinės žvakelės ji naktimis pradėjo ra
šyti — bijojo, kad kaimo žmonės jos nesupras ir jai kliu
dys. Jos užsispyrimas ir tvirta dvasia buvo neįveikiami— 
nei jos vyro, kuris jos darbui buvo priešingas, nei kitų kai
mo žmonių. ~

' Šiandien visa Lietuva su pagarba atsineša prie šios 

pavyzdingos Lietuvos Motinos. Ji yra viena geriausių lie- 

tuvių' rašytojų. Mes lenkiame savo galvą prieš ją.

• susikvietęs kelis kitus savo ko-
• legas; jie viši mamą egzamina

vo ir bandė visą galimą pagel
bą. Bet gydymas buvo labai 
komplikuotas, nes mama turė
jo efektingą širdį ir duodami 
vaistai nuo inflūenzos, jai ken
kė. O kai širdį gelbėdavo, tai 
influenza buvo užmirštama. To 
dėlei, daktaras man įsakė kelis 
kartus per dieną jam raportuo
ti apie mamos sveikatos stovį. 
Vieną popietį, kai aš jam prista
čiau temperatūros notaciją, tai 
jis nieko nelaukdamas, sėdo į 
vežimą, drauge paimdamas, ir 
mane ir atskubėjo pas mamą. 
Liepe duoti tris stiprias paklo
des, 4 vinis ir daug, labai šal- 
to vandens.

Motinėlės Atminčiai
Dienos ilguma, 
Naktįes tyluma, 
Širdies skausmas,
Ilgesio jausmas
Vis kankina,
Ir tolyn vadina...

Eina drąsiai, 
Gal ir rasi 
Ten Mamytę,

‘ Mus širdytę. • r
Naktis tamsioji,
Ak! nelaboji, 
Ved’ vis tolyn, 
Kaskart tamsyn...

—Nora.

Vinis jis sukalė lovos viršu
tinėj daly į visus keturis kum
pus ir ištempė ant jų paklodę. 
Kitas dvi paklodes įmerkė į ki
birą šalto vandens. Mamą vi
siškai išrengė ir paguldė ant 
ore ištemptos paklodės; paskui, 
mainydamas paklodę po paklo
dės, įsukdavo mamą į jas. Au
kšta temperatūra ir šaltame 
vandeny merktos paklodės iš
šaukė tikrą rūką kambary. Taip 
daktaras dirbo gerą valandėlę, 
kol pats nuilso ir mama atro
dė visiškai nukamuota. Gražino 
mamą į seną guolį ir-suteikė 
man informacijas: nieko neį-' 
leisti j kambarį; laikyti abu 
langus atdarus; duoti vaistus 
pamainant ir daboti, kaip kurie 
. (Tąsa ant. 2-ro pusi.)
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Motina

MOTINA
» * *

*

Jūsų ir Mano. . .
Ji ne svajone ir ne sen
timentas. Ji realybė —

taip reali • 
kaip ir musų žemelė ... 
Ir taip Turtinga . . •
Jos Gerumas begalinis. 
Dosnumas . neišsemia
mas L— ..neišsemiamas 
kaip
ir musų Žemelė . . .
Ji priglaus, papenės, su

šildys ir paguos .. .
Joje ir iš jos mes gyvy

bę šėmiam . . .
Nuo jos mes nepabėg
sim. Nors ir pabėgsim 
— visados sugrįšim . . . 
Nes ji yra kaip musų

Ta motina
Jūsų ir Mano

M—te

Pavyzdinga Motina
i ■ • „

Dievas negalėjo būti 
visur, tad sutvėrė 

motinas...
Man kiekviena diena—Mo

tinos Diena. Nors1 jau trys 
metai, kaip mano mamytė 

i

mirusi, dėka jos lojajiškumui, 
galėjau pasiekti teisininkes 
profesijos.. Nors jai tas vis
kas atrodė bereikalinga ir ji 
bandė mane atkalbinėti, bet 
įstojus Universitetan, per vi
są mokslo (laiką. siuntė para
mą. Tik motina galėjo remti 
tikslą, kuriam nematė reika
lo.

Neveltui žydų patarlė sako, 
“Dievas rtegalėjo būti visur, 
tad sutvėrė motinas.”

Susanne Shallna.
I t , v.

So. Boston, Mass.

'•Jus, kurios turite savo ma
mytes, džiaugkitės Motinų Die
na’, o mes, neturintieji, džiaug
simės jūsų laime. •

Jus, močiutės; gurios esate už 
jurų-marių, ' priimkite y mano 
nuoširdų sveikinimą ir žinoki
te, kad jūsų/ vajkai, nors toli, 
bet mintyj<jusr-ypatingar - šią- 
dieną, nepaliaus minėję. t

-‘■—Atskirta Duktė, S. T.

Dolorosa
Ona Pleirytė-Puidienė 

—Vaidiliutė
1 ’ , I . į

Kiek tik, siekia atminimų siū
las, — o nubėga jis toli, toli,— 
virš mano lovelės kybojo raudo
no bageto rėmuose moters gal
velė....

Motina nėra; gerbiama vien 
dėl to, kad ji pagimdė vaikus; 
kad prižiūrėjo jų sveikatą, nu
plovė jų bankas, aprėdėx juos, 
arba augino taip, kad jie butų 
sveiki ir stiprus. Tai yra prie
dermė kiekvienos motinos.

Retai randasi motina,, kuri 
nepasišvenčia, kad jos vaikai 
turėtų geresnį gyvenimą, negu 
kad ji turėjo. Vaikams papras
tai perka brangesnius rubus, 
negu pati sau, geresnius batus, 
dukterims garbiniuoja plaukus 
ir perka visokius/ihodemiškus 
ir brangius žaislus.

Bet ar to yra gana? Visiškai 
ne. Taip auklėjami valkai auga 
tiktai taip, kaip kiti gyvūnai, 
kurie yra fiziškai prižiūrimi.

Ta motina yra gerbiama, ku
ri aprūpina savo vaiką proto 
auklėjimu, kuri sėja sėklas ide
alų, kurife valdys visą gyveni
mą, taip kad jis visuomet sten
gtųsi žengti pirmyn ir gyventi 
sveikai, protiškai ir prakilniai.

Motina’ turi suprasti, kad jei
gu kiekvienas geismas vaiko 
bus išpildytas, tai j isz paliks 
saumylis ir materialistas.

Gerbiama yra motina įkųrų^i 
tuos idealus, kurie padarys jos 
vaiką išmintingu, darbščiu, Tčh 
lerantišku ir geru piliečiu. To
kia motina parodo savo vaikui, 
kad be pastangų, be pasišventi
mo, be sunkaus darbo " jis ne
galės atsiekti tą tikslą.

Už įkvėpimą tokių idealų mes 
gerbiame motiną, nes tie idealai 

visados.

Galvą dengė ornamentuota, 
tamsi toga, iš po kurios glaudė
si prie krutinės klasiniai siau
ra’, daili ranka. Nusviręs skais
tus veidas reiškė liūdesį, o 
ilgų blakstienų ij skrustų 
bojo ašaros...

—Ko ji verkia, mama?
—Pikti žmonės nužudė 

sūnų...
—Kuomet?...
—Seniai... seniai...
—O ji vis dar verkia?
—Vis verkia ir verks, liūdės 

per amžius... Ji motina.
Paveikslas su raudančia mo

tina kybojo Virš mano lovelės, 
,o manp vaikiškos akys matyda-

• VIT dažnšr“’il7 <titą * Verkiančią 
motiną... savąją../ '

Brangioji! Ko verkdavo ji 
naktimis, niekam nematant!?...
Ko liudėdavo ties tuo pat pa
veikslu, kurs kybojo virš mano 
loveles!?

—-Mamyte! Pikti žmonės dar 
nenužudė nei vieno tavo sune- iieka su 
lio! 7

—Nenužudė žmones, bet gal 
gyvenimas nužudys...

—Ir tu jau verki!? Ir verk
si, liūdėsi amžinai?

—Aš motina.
Mater .dolorosa... supratau 

daug vėliau....
. -—Brangioji mano! Kam pa

kabinai iš pat mažens virš ma
nęs., tą ašarotą Motiną! ? Ko 
liūdėjai ir verkei ties jaja’ visą 
savo gyvenimą!? Kam tuo at
vaizdu mane į gyvenimo tolį pa
laiminai ! ?

Ir lydėjo mane tas paveiks
las raudono bageto rėmuose per 
ilgus gyvenimo kryžkelius.

Ir kybojo jis virš mano vai
kų lovelių.

Ir stovėdavau ties juo dažnai 
tiek pat ašarotom akim... budė
dama ir kurčiai kęsdama.

Ir aš motina.
< Mater dolorosa’.
Mano madona raudono bage

to rėmuose! Išnykai, pražuvai 
seniai pereitų takų kryžkeliuo- 
se... Toli palikai...

ant 
ky-

jos

tinkamo

Į dulkes pavirto jau seniai 
mano Brangioji... Ištuštėjo lo
velės, virš kurių tu, mano Ma
ter dolorosa kybo j ai, bet amži
nai/ rieda per skruostus Tavo 
ašaros.., amžinai gyvas Tavo 
liūdesys, o, Madona!...

(Prisiuntė V. Byianskienė).

Kad vaikai motinos jausmus 
suprastų, tai jie ją ant* rankų 

/nešiotų. Reikia tik pamanyti, 
kad nėra kitos ypatos visame 
pasaulyje, kuri įliek daug tau 
palaimos teiktų, kaip motina. 
Taip pat reikia neužmiršti, kad 
motinos netekus kitos jau už

- jokius pinigus negalima įsigyti.
—C. Baltienė. 

idealų, be kurių aš nebūčiau 
galėjus įveikti gyvenimo keblu
mus ir atsiekti -tuos tikslus, 
kuriuos aš pasiryžau atsiekti. 
Be motinos mokinimo, pas mane 
nebūtų buvę gana kantrbyės, 
tolerancijos, ir simpatijos. Ma
no gyvenimo aplinkybės buvo 
sunkios, motina turėjo daug 
darbo. Tačiau visados rado lai
ko nuvesti seseris ir mane j 
knygyną, į dailės ir mokslo mu
ziejus, į Miko Petrausko ir ki
tus koncertus, į teatrus; pri
statydavo mums geras knygas, 
nurodydavo budus ir duodavo 
mums pavyzdžius, iš kurių ga
lėtume pasimokinti ir kultūrė
ti jeigu dėsime pastangas.

Kai Jankėm universitetus, mo
tina paliusuodavo mus nuo įvai
rių naminių pareigų, kad galė
tume pašvęsti kuodaugiausia 
laiko savo studijoms, savo ge
riausiam išsilavinimui. Kuomet 
pradėjom mokytojauti, tai mo
tina labai nuoširdžiai pagelbė
jo su patarimais, kad išrišti 
problemas, su kuriomis bedir
bant teko susidurti.

Dabar motina serga, nes per 
ilgus metus sunkiai dirbo. Tu
rime mes jos darbą atlikti. Mes 
nesiskundžiame turėdamos at
likti sunkius naminius darbus. 
Bet mes apgailestaujam, kad 
mes' daug anksčiau nesupratom 
motinos vertę. Mes pasiilgstam 
musų draugės, jos pagelbos ir 
paramos musų intelektuilam gy
venime.

Net ir šis straipsnis .butų i- 
domesnis, jeigu motinos svei
kata pavelytų jai duoti pagel
bos ir patarimų jį rašant.mumis ant 

Turtus pražudysime, draugai 
atsitrauks nuo mus, 
darbo nerasime, materiališku 
smagumų gali mums trukti. Bet 
tie idealai, tas dvasinis gyveni
mas, tie mokslai apie grožį ar
ba estetiką, kuriuos motina į- 
kvepia msų mintyse ir širdy
se palieka su mumis visados. 
Dėl to motina yra gerbiama. Ir 
dėl to ši diena yra pašvęsta mo
tinoms. • \

Bet kodėl tiktai sykį i metus 
turime parodyti savo motinoms, 
kad mes' jas atsimenam? Turė
tume išreikšti tą savo džiaugs
mą ir įvertinimą kasdieną. Tu
rėtume parodyti motinai padė
ką, kurią jaučiame ne tiktai už 
tą, kad ji sveikai užaugino mus, 
bet ir už tai, kad ji įkūrė mu
myse tuos idealus, kurie pa
gelbsti mums pilnai ir pasek
mingai gyventi.

Savo motinai aš kasdien šir- 
dyje dėkoju už jskėpijimą tų

“Pavyzdingiausia 
Amerikos Motina”

Ponia Carl R. Gray iš Oma
ha, Nebraska, buvo išrinkta 
pavyzdingiausia 1937 metų mo
tina’. Konkursą laikė “Golden 
Rule Foundation” įstaiga New 
Yorke. Ponios Gray išrinkimas 
buvo viešai paskelbtas kovo 23 
d. Ji yra žmona Union Pacific 
Traukinių kompanijos viršinin
ko, 67 metų amžiaus, turi 3 sū
nūs, 5 anukus ir 1 proaPuką.

Kaipo viešnia ir priėmėja 
“Golden Rule Foundation” įs
taigos garbės titulo, ponia Gray 
važiuoja’ į New Yorką, kur ge
gužės 9 dieną (Motinų Dieną) 
jos garbei -bus surengta specia- 
lė puota ir kur jai įteiks sidab
rinį medalį už “Motinystę.” Tą

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

Motinų Dienai
i —-— --------
, Esu lietuvaite, gimus kaimely j, 

Kur gieda lakštute vyšnių sodely j.

Ant upelio kranto, nakties tylumoje, 
Jie Čiulba daineles, sparneliais plasnoja.

Iš naujos seklyčios suskamba dainutė.
Kaip lakštingalėlė, tai miela motutė!

Pernakt be miegelio, ji mane liūliavo, 
Tykiai, maloniai, ji dainų dainavo:

Užmigk, kūdikėli, akeles užmerk,
Eikš man ant rankų, tik gailiai neverk!

Nors aš pavargus nuo sunkių darbelių,
Tave užmigdysiu ant baltų rankelių!

—Kalnų Duktė.



Motinos - - Seimininkės 
Karjera

Š| straipsnį skiriu savo motinai,

nių ir didesnių pasekmių. Pa
švęsti savo liuosą laiką studijai 
dėl tolimesnio ir vis- geresnio 
pagerinimo savo šeimos gero
vės, bus jos tikslas, o turtingas 
ir pilnas gyvenimas bus jos 
garbingos karjeros atlyginimas.

’—Vanda Byanskienė. 
x X x

šio straipsnio mintis buvo par
imta iš ponios O. A. Compton 
gyvenimo. Ji yra vienintelė mo
teris pasaulyje, kuri gavo gar
bės daktaro laipsnį už MOTI
NYSTĘ. Pasekmės jos karjeros 
kaipo motinos - šeimininkės, y- 
ra trys ypnitingi ir pagarsėję 
vyrai — Simai. Pirmas Arturas 
H. Compton 1927 meta s laimė
jo Nobelio prizą už išradimus 
fizikos srityje; antras sūnūs 
Karolis T. Compton, pagarsė
jęs mokslininkas ir dabartinis 
pirmininkas Massachusetts Te
chnologijos Instituto; trečias 
sunirs yra žinomas rašytojas, 
ekonomistas ir advokatas.

Tas aiškiai

Mes, moterys, dažnai pakai- lių, kurie trauks ją prie gere# 
bafne, kaip kada įr su panieka, 
apie savo nelemtą likimą visuo
met huti ‘‘tiktai namų šeiminin
kėmis’*; kad ‘^Šeimininkė” pa
prastas titulas, o motinystė — 
nelabai svarbi karjera.

Kodėl didžiuma iš musų taip 
neįvertinam tą grynai moterei 
lemtą uisiėmimą? Namų šeimi
ninkė — reiškia namų tvėrėja. 

Pasaulyje nėra prakilnesnės 
karjeros už motinystę. Kas gali 
būti svarbesnio už gerai sukur
tą ir išauklėtą šeimyną? Kas 
malonesnio už gražius svetin
gus namus? Tiktai namuose j- 
gyname stiprias šaknis sveikai 
ir pasekmingai ateičiai, ir, deja, 
ten taip pat sėklos skurdo ir 
nepasisekimo gali būt pasėtos.

Kiekvieno žmogaus kiltis ir 
išauklėjimas atspindi jo nami
nio gyvenimo charakterį. Pa
lyginkim garbingų vyrų ir mo
terų biografijas su kriminalis
tų gyvenimu. Pažiūrėkim aty- 
džiai į jų ankstyvą naminį iš
auklėjimą ir čia surasim atsa
kymą.

šiais moderniškais laikais 
moterys bendrai sako, kad na
mų priežiūra ir šeimes auklėji- 
n ‘vis beduoda joms < progos to
bulintis protiškai.
priklauso nuo noro kaip ir ko
kioj srity moteris ieško tobu
lumo. Jeigu ji, apart motinos 
šeimininkės rolės, ieško profe
sionališkos arba literatūrinės 
karjeros, nemalonumas ir ne
pasisekimas gali būti jos, nors 
kai kada nepaprastai gabi mo- 
t: riškė, gali su pasisekimu tar
nauti “dviems ponams.” Bet 
dvi karjeros hazardiškas užsi
mojimas moterims, nes statisti
kos aiškiai įrodo, kad gerajapo- 
fesionalė neturi laiko butf gėdaf 
namų tvėrėja — vienas ar ki
tas darbas tikrai nukentės. Bet, 
jeigu moters galutinas tikslas 
yra pilnas ir reikšmingas gy
venimas, kuri-gi kaYjera suda
lo Liek progų ir ’aiko augti pro
tiškai, kaip motinystė?

Anali/avus motinos - šeimi
ninkės darbą, jos atsakomybę, 
kasdieninius v reikalavimus ir 
klausimus, kuriuos ji dažnai tu
ri momentaliai išspręsti. Anali- 
zuokim ir jos visas privilegijas. 
Laimingos pasekmės ne vienam 
darbe neįgijamos su vienos die
nos pasišventimu. Taip ir su 
motinos - šeimininkės darbu, 
čia reikta didelio pasišventimo, 
čia taip pat reikia’ aitydžiai stu
dijuoti šeimynos reikalavimus.

Kaipo šeimininkė, ji turi nuo
lat estetiškai pagerinti savo ir 
namų išžiūrą, kad tie namai hu
tų ne tik gražus, bet ir svar
bus tiems, kurie juose gyvena. 
Prie progos ji turi nuoširdžiai 
atlikti sveikatingumo pareigas.

Kaipo žmona, ji turi intere* 
sintis savo vyro darbais. Jį 
turi būti jo simpatiška rūpes
čių išklausytoja, ... pagelbininke 
i/ drauge. .Kaipo mot na, nėra 
galo jos psichiniam supratimui 
savo šeimynos reikalavimų: ji 
žiuri, kad jaunieji butų tinka- 

‘ m\ii pavalgydinti, aprengti ir 
kantriai pamokinti apsiėjimo. 
Kasdieną rodo savo vaikams ke
lią į gerą pusę, prižiūri netik 
jų charakterio išsivystymą, bet 
tuo pačiu kartu palaiko tų vai
kų meilę, pasitikėjimą ir go-

Padarykim šią die 
ną tikrai šventa

dieniška

Neužmirškit Savo Motiną. Ji Jus 
Visuomet Supras ir Priglaus

vieną dieną į metus, tikrai ma- Lai jūsų motutė mato, kad 
lonią, šventadienišką. Pa’dirbė- 
kit jos visus darbus ir apdova- 
nokit ją, jūsų širdingais jausi
mais surinktų gėlių puokšte.

“Pavyzdingiausia
Amerikos Motina”

glamonėsime, juo vaikučiai bus 
z mums geresni. Aišku kaip die- 

■ na, kad vaikučius reikia pa
bausti, bet kaip greitai kaip 
galima’, reikia ir vėl psįglausti, 
pabučiuoti, paaiškinti, kad “aš 
tave bandžiau Už tą ir tą, ir jėi- 
bu tų daugiau taip nedarysi, to
nebus.”

Daug prisideda prie vaikų bu
do ir netikę draugai. Bet ir tie 
draugai juk yra tokie pat tėvų 
sūnus ir dukterys, ir jų tėvai 
nori, kad jų vaikai butų geri, 
ar ne? Reiškia, taisyti draugi
ją.negalima pradėti iš viršaus, 
bet reikia’ pradėti iš pat pama
to.

ji 
ne dovanai vargo ir kentėjo jus 
augindama', kad ji turi tikrai 
gerus vaikus.

—-Maria F. Yokubynienė.

tėvu meile kūdikiu auklėjime
4 Vaikų Motinos Nuomone

viskas.žinoma, č’a dar ne
( ! IM’ug gal ir tas pagelbėtų, jei — 

i motina ar tėvas žinotų, kokiose 
aplinkybėse susikūrė jų snnus 

> ar duktė. Atsimindami aplinkyr 
bes, ir matydami pasekmes, jie 

, turėtų dėti pastangas prie ne- 
I nusisekusių vaikučiu, kad juos

Rašo Varniškė
Delair, N. J.

Nors aš esu dar nauja “Nau
jienų” skaitytoja, bet moterų 
skyrium susidomėjau, ypač Nr.
6, kur kalbama Kūdikių Auk
lėjimo klausimu.

Aš nesu specialistė toj srity, prie savęs daugiau, pritraukti., 
bet jau užbaigiau auklėti du žinoma, čia jau reikalingas pa- 
sunus ir dvi dukteris. Jauniau- siaukavimas, ir dar ne mažas, 
sias iš jų eina 22 metus.

Pakeltas -klausimas. yra Jabai 
; svarbus, bet Jtąip,.jįįišrišti, kuor 
met kiekvienas žmogus gimda
mas atsineša’ savo prigimtą bu-

I dą. Valanda turi 6b minučių ir
suteikia pa-

Visų pirma, tėvai turi žinoti 
savo užduotį ir nesiųsti pakvie
timą, kuomet nėra tikroj mei
les tarp jų. Bet ar daug tikros 
meilės yra musų tarpe? Mano, 
supratimu tai tas ir bus di
džiausias kaltininkas t to, kad 
musų vaikučiai neesti mums 
paklusni. Aš dalinai tą paty
riau. Norėčiau žinoti, ką kiti ! 
tame klausime išsireikš. Gal aš 

: ' i
ir klaidingai suprantu, bet juk 
*š klaidų daug kas gero išsi
vysto.

Full-flavored

į Kad vaikutis tau.įr negeras, bet 
tu turi dėti didžį^usias pastan
gas tą muo jo p^sįępti. Niekuo-1 
met nereikia yąiKučių peikti 
žmonių akyse. Reikia nurodyti 
jų klaidas, kuometx niekas ne- 

Naktis buvo, žydriai kiekviena minutė suteikia pa-• .. ^alinį^ Juo daugiau
Visi miegojo, tiki šauliui naują žmogų. Kiekvie- . - , . I1 mes juos mylėsime, juo daugiau

, (Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
veiks ir jeigu mapaa blogiau 
jaustųsi — jam pranešti.

Mama užmigo. Pasinaudoda
ma’ ta proga/ aš padariau .va
karienę savo mažoms sesutėms 
ir broliukui. Juos - paguldžiusi 
gryžau pas mamą. Daktaro sa
kymu, kambarys buvo visiškai 
tuščias. Jo vidury stovėjo lova, 
prie jos ant grindų mažas šie- 
jiikėlis, ant, kurio aš praleidau, 
'jau kelias naktis prie mamos' 
budėdama. Pro1 abu atvirus lan
gus. putė švelnus liepos mėn. 
vėjelis.
žvaigždėta.
lakštingala kaž kur panemunė j1 nas žmogus yra skirtingai gam- . 
suokė ir laikrodžio1 tik-tak per- tos pastūmėtas ir kiekvienas 
traukė mirtiną tylą kambary, savaip mano. Viena motina ir 
Mama kiek blaškėsi ir vėl nuri- vienas 
no. Laikrodis išmušė 1 vai. po valkuwua.
pusiaunakčio. Mamos veidas,' mokinamų Prie vieno stalo vai
si. pnoję lempelės šviesoje, rodė-lgo. Bet kiekvienas kitokio b,u- 
ji. kas kart labiau blyško. Ji | ‘
sunkiai pravėrė akis ir šaukė 
manęs. Silpnu ir nutruksiančiu 
balsu ji kalbėjo: —Gal aš am
žinai... akis užmerksiu... Tu vy
riausia... prižiūrėk vdikus... Yra 
Jaug.K, audeklo... Išmok siūti...

Įr čia mamos balsas nutru
ko. Ant kaktos pasirodė prakai
to rąsa< Pakilau ir uždariau vie
ną langą, pro kurį mėnulis be- 
slleidsdamas miško tankmėn, 
Lartttm priminė, jog ir musų 
mamos gyvybė, tartum leidžia
si kas kart gilyn ir gilyn, tam
sios. tankmėn... Grįžusi prie lo
vos, vėl priklaupiau ir ašaro
tom akim, sekiau ir klausiau ar 
mama ir vėl neprabils... Bet ji 
gulėjo tartum visai be gyvybes 
žymių: Dieve — maldavau — 
leisk .musų mamai pasveikti!... 
Mes busime geri, mes viską pa
dirbsime/ Jik leisk, kad mama 
butų su mumis ir mums pasa
kytų, kaip ir ką padaryt...

Pakilau ir prisilenkiau prie čių norą dėl nežinojimo ar ne
inamos taip arti, lead galėčiau paisymo. Kaip tas busimasis 
girdėti ąr jj kvėpuoja. Taip, ji sūnūs ar duktė gali būti mums 
kvėpavo.* Aš vėl atsargiai pri- ar abelnai draugijai tinkanti, 
klaupiau ir atsirėmusi ant lo- kuomet jie ateina į pasaulį ne 
vos, viltingom akim žiūrėdama’ laukti, ne iš meilės pašaukti? 
į jos veidą, nemačiau ii* nejau- ■ Nors mes dėsime didžiausias 
čiau, kad ir rytas prašvito. i pastangas, bet vaikučių niekūo-

Mama ramiai miegojo, jos .met neusvienodinsime. Vienus 
veidai nusidažė švelniai ratisva užkviečiame su meile, kitus ( 
spalva. Kai ji išbudo tai pirmą šiaip sau. 1 - ; v ' j
kartą po daug dienų, paprašė / Mokytojai visus lygiai moki-’ 
valgyti ir papasakojo, kaip ir būt ar visi vienodai žino?
ką padaryti, prisilaikant dietos.' Vieni vaikučiai yra protinges- 
Tai buvo laimingiausia diena hi už kitus, norš jie sėdi šalę 
mano gyvenime! viens kito. Mano supratimu, tai

Jus, gerbiamieji, kurie turite pasekmės to, ką .pirmiau minė- 
darban. Namuose, kaip motina- laimės džiaugtis . • • v r • a ' '' 1 “4 * I

šeimininkė, ji ras daugybę ke^ pneglobstim, padarykit jai vienas kito.
I z . * - • . A. ’

šitokios ypatybės, žinau, neį- 
gijamos be dideij pasišventi
mo ir nuoširdžių, studiją. Bet 
kuo daugiau ji studijuos, tuo 
geriau ji atliks savo nustaty
tą darbą — tuo daugiau ji kils 
:r tobulinsis protiškai.

idekvienai moterei namuose, 
nebus stokos iirte’ektualaus jau-’ 
gimui, jeigu ji protu, meile ir 
entuziazmu stos namų tvėrėjos

tėvas auklėja keturis 
vaikučius. Tie vaikai vienaip

do! Vienas jų ’ meilus, kitas 
šiurkštus; vienas teisingas, ki
tas melagis. Bet motina ir tė
vas visus vienodai myli kol jie 
yra vaikai. Bet kai jie lieka tė
vams lygus stuomeniu ir patys 
skaitos ar bent mano esą' pro- • 
tingesni už tėvus, tai, aišku,1 
kad nedaug kas galima ir da- ■ 
ryti.

Mano manymu, vaikų auklė
jimas priklauso nuo pačių tėvų 
ir dalinai nuo gamtos/ Jei tė- J 
vai patys sugyvena meilėj, ’vie* 
nas kitą atjaučia, supranta, žo
džiu sakant, mylisi, tai tų porų 
ir vaikučiai esti geresni. Jie 
duodas tinkamiau auklėti, jei 
vaikai iš meilės yra pakviečia
mi į šį gražų, bet neteisingą 
pasaulį. :

Bet ar mes kreipiame daug 
atydos į tą taip svarbų aktą? 
Mes didžiumoje visai to nepai
some ir didelė didžiuma mūšį 
kūdikių gimsta prieš musų pa-

—perfect 
, i'". for copking!

# Kraft American has a iriellow, 
full-flavored richness that makos 
it perfcct for sandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
iltis American CJieese to mėlt 
perfectly.

HUDSON TERRAPLANE

MOTOR SALES TERRAPlm
C. CHASAS
Tai vienintelis, lietuvis autorizuotas Hudson-Tertaplane 

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

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

MOTINŲ DIENOJ
Įteikit SavoMotinai

Tikrą Porą čeverykų
Nupirkdami'

RED CROSS

c / .

Visoj šaly skel
biamus

s V ' '
Pilnai Pritaiko-

■ mus
'' , b

Ir ilgai Dėvimus
4

AAAA iki EĖĘ/Mieroš iki 10/ 
Kitos Rųšys nuo $2.95 aukštyn

BOSTON SHOE STORE
34435 So. Halsted St.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
patį vakarą p. Gray dalyvaus 
.radio programe pagerbimui vi
sų Amerikos motinų.

Specialiai išrinkats komitetas, 
kuris svarstė motinų kvalifika
cijas, paskyrė 25% už charak
terį, 25% už gerai atliktą mo
tinos ir šeimininkės darbą, ir 
po 10% už visuomenišką dar- 

i buotę, viešas prakalbas, svetin- 
I gumą ir žmogiškumą, šis spe
cialus komitetas savo tyrinėji
mais atrado, kad P. Gray yra 
aukščiausios rušie^ grynai Ame
rikoniška motina, kurios svam
biausias tikslas gyvenime buvo 
kasdieną padrąsinti ir pagelbė
ti savo vyrui įgyti pasekmingą 
vietą pasauly, sukurti gerus na
mus ir tinkamai šauklėti savo 
vaikus.

Gimus ant kaimo prie Inde- 
pendence, Kansas, p.‘ Gray, bū
dama tik 16 metų, ištekėjo už 
gelžkelio telegrafisto, kurio mė
nesinė alga tada buvo tik 60

šeštadienis, gegužes 3,193? ’ v» ... . ........ . ...... . ....
dol. Juodu pradėjo savo šeimy
ninį gyvenimą su $4. Ponas 
Gray atiduoda savo žmonai di
džiumą kredito už jo tolimes
nes pasekmes gelžkelių pramo-' 
nėję. . , - į

P, P. Gray turi' 3 sūnūs, ku
rie pradeda pasižymėti savo pa
rinktuose karjeruose. Vienas y- 
ra dabartinis vice-pinnininkas 
Chicago, St. Paul, Minu, ir O- 
maha gelžkelių kompanijos; an
tras yra savininkas ir išdirbė
jus laivų; trečias yra medicinos 
daktaras, kuris jau pasižymėjo 
netik kaip gydytojas Mayo kli
nikoj, bet ir savo tyrinėjimais 
apie vėžio ligas.

Be vaikų auklėjimo ir namų 
priežiūros p. Gray visuomet 

i buvo nenuilstanti visuomenės 
darbuotoja. Ji per 50 meų sek
madieniais skaitė doros, religi
jos fr kitas įvairias paskaitas 
vaikams. Ji buvo pirmutinė mo
teriškė, kuri pavartojo radio 
bangas religijos pamokoms.

Pp. Carl Gray neseniai ap
vaikščiojo savo 50 metų vedy
bų sukaktuves.

— Vanda B-kienė.

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI ----------- --

Statom naujus ir taisoni se
nus- namus. Apkalant as- 
beslomis.

TAI YRĄ VIENINTELĖ LIETUVIŲ KORPORACIJA. 
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUS.

BRUNO SHUKIS 
4131 So. Francisco Avenue 

Telefonas 1MPAYETTE 5824.

[ Moti nu Dienai

Išpardavimas
i ,

Budriko krautuvė yra pi Įsirengusi šią y Įsą savaitę duo
ti didelę vertybę perkant naudingus daiktus dėl motinos.

Skalbiamos mašinos po
$39.50

Pasirinkimas įvairių išdir-

Julkių valvtojai clcktriki- 
niai po $7.95 ir 14;50

Elektrikinės ledaunės spe- 
cialei nupigintos —po

$89.50
Ant didžiųjų ledaunių nuo
laida iki ........ $50.00

Parlor setai naujos mados ir gražių spalvų po $59.50 
į verti $95.00

Didelis pasirinkimas rakandų, Lovų, Pečių, Stalų, ir 
Karpe tų

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

Tel. Boulevard 7010

Atsiminkite, krautuvė dabar randasi vienoje vietoje. Ne 
padarykite klaidos užeidami į svetimą krautuvę.

Budriko žįmus programas nėdelioje iš WCFL, 7:30 vakare girdžia 
mas aiškei visur. .' ■ ‘ ........
Budriko metinis, piknikas įvyks <’ 
Archer avė. ir'79ih St. Willow Springs.

Gegužio 16 dięUą Birutės darže,
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Lithuanians —- People o f 
Good Hearts

3

This week, dedicated to mo- 
therhood, is being generally ob- 
served by our Lithuanian peo
ple here in Chicago, and on 
Sunday — MOTHER’S DAY— 
many a mother’s heart will be 
made happy when from the 
lips of son or daughter comes 
the sweet message of affection 
—how deep ;is the love for 
Mother and how abiding the 
appreciation of and the grati- 
tude for all the cares and sac- 
rifices bestowed by her.

May the good hearts of our 
Lithuanian people see t h a it 
there are no lonely mothers 
among us on Mother’s Day. No 
mother, sitting alone, her child- 
ren gone or scattered; .Avrinkled 
and gray-haired, sitting dream- 
ing of the days gone forever, 
and no-one now to care or to 
pause to give her word of 
cheer. May the good hearts of 
our Lithuanian people cause 
them to seek out the lonely 
mothers, whose children are 
gone or scattered, and on Mo
ther’s Day remember them 
with a visit, a flower or t^vo, 
ąt least some words of loving 
comfort and cheer. For to all 
motherhood all the world is in- 
debted. As we give honor to 
another motherhood, so do we 
deepen the honor we give to 
our own mothers. j

As Mother’s Day approaches, 
I keep thinking of the brave 
Lithuanian mothers who kissed
good-bye sons and daughters the Lithuanians in Chicago who 
and saw them leave home and ho've suffered from adversity).

Brave
Mothers ♦

* *

S o often, whert
and dauerbter S o otten, wnen sons 
and daughters are 

away from Mother, she 
prays and worries. To 
refresh your memory I 
likę to remind you of S. 
Darius mother... She 
was a real mother —a 
mother who, when Da
rius and Girėnas flew 
to Europe in July 1933 
—was up all night. on 
her knees.. She prayed 
and would not leave the 
radio — she neither ate 

■ nor slėpt — and when 
news came of her son’s 
death — she was brave 
and as a mother of a 
real hero — she said, 
that upon her death 
she wanted to lie in the 
šame soil her poor Sta
sys was buriėd in. In a 
very short time she died 
and later was taken(to 
Lithuanian... to ręst 
with the bravest of 
brave — her Stasys... 
And who does not re
member the mother of 
Felix Vaitkus — our se- 
cond hero who flew 
with Lituanica II in 
September, 1935. His 
mother suffered , the 
pains of real torture 
when news were late 
about Felix... Būt Fe- 
lix’s fate was luekier... 
Felix landed in Ireland 
and repaid with his he- 
roism for all tKe pain 
and anxiety his mother 

z suffered. . .

•A Daughter,

“Naujieną” Piknikas 
GEGUŽES 23, 1937 M. 
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native land for the broadening 
opportunities of America. Many 
of these mothers never ■ again 
clasped to their bosoms, never 
again looked into the faces of 
the deear ones who, with the 
self-sacrifice which reaches its 
glorified heights in mother
hood, they gavę up that their 
children might enjoy richer ad- 
vantages. Here among us are 
some who on Mother’s Day 
will remember sadly that long, 
long time ago when they said 
good-bye to Mother expecting 
soon to retum. Būt the years 
rolled on, and activities and in- 
terests elsewhere multiplied, 
and then a letter — coming as 
a blow out of the night of the 
past -— that Mother was dead.

The richest possessioris of 
our Lithuanian people are their 
good. hearts. Lithuanians are 
people of good hearts. No more 
glorious title could be given 
us. , On Mother’s Day may 
all of us show the ultįmate 
goodness of our good hearts— 
to Mother.

(Editor’s no te ,: This is the 
first of a series of articles 
which Miss Nimhosk will cont- 
ribute to this page under the 
general subject of “Lithuanians 
— People of Good Hearts.” 
Next week she Will write on 
the necessity of more person
ai intimate relief work among 

A Tribute
To Mothers

Day,x Sunday is Mother’s 
There is not a human being op 
earth to whom this day is with- 
out meaning.

When I was a little giri, my 
mother was a very busy wom- 
an , as most mother’s are 
\vhen the family is grow- 
ing. Būt mother always had 
time for us in the evening. She 
told us stories, sang songs and 
we sang with her.

Those evenings of my child- 
hood are very dear to me. They 
come back repeatly *with the 
wish I were once again a little 
giri secure and happy by my 
mother’s side.

As we were growing older 
mother’s heart was with us, 
she was father as well as mo-

• • • I

-ther and a, good job she did.
This is my first Mother’s Day 

without her. The memories of 
her stories and songs remain 
in my heart. These will 
there forever.

Besides these tresures 
left to herself a very fine 
nūment in the form of fine 
children and grandehildren who 
will never forget her smiles 
and songs.-

Lucky 
mother’s 
heart.

live

she
mo-

is the child whose 
song rings in hjs

Motute, senele, kad tave turė
čiau, kaip gerbti, kaip mylėti 
aš tave mokėčiau! Bet deja', kai 
buvau dar mažytė, tavęs nete
kau. Tavo meilės, tavo balso, ta
vo mielo glėbio pažįnti nega
vau. . k /

Ji gimdė broliuką, kai už
merkė akis. Duodama naują 
gyvybę, ji baigė kančias ir var
gus. Nustojo plakus jos širdis. 
Paliko ji mus du mažiukus Tė
velio globoje. Gyvenom mes vie
ni, nykioj stuboj... Tėvas, jis 
buvo bemokslis, bet darbinin
kas. Pelnė mums duonutę. Jis 
geras amatininkas.

Bet - Motutės netekę, mes 
daug kentėjom. Kožnas 
stumdė, mažai kate mylėjo.

—Varniškė

mus

gintys Skrenda 
Praeitin...

Prieškarines Lietuvos ūki
ninko troba. Dar jauna ir 
energinga moteriške prie ra
telio verpia linus ir atydžiai 
klausosi mažos mergaites, 
kuri prisiglaudus prie jos šo
no, skubiai, vos atgaudama 
kvapą, skaito iš apiplyšusio 
elementoriaus. Ištarus pasku
tinius žodžius mergaite su 
pasididžiavimu laukia, ką pa
sakys verpėja.

“Labai gerai skaitai, ma
žyte, bet perdaug skubini. 
Kodėl?”

“Todėl, kad noriu greičiau 
užbaigti šį nudriskėli, ir gau
ti naują, gražią knygą, su 
gražiais apdarais, kaip Mary
tė kad turi, — o ji-nė pusę 
taip gerai neskaito, kaip aš,” 
—vienu kvapu ištauškėjo ma
ža skaitytoja.

Moteriškė sustabdė ratelį, 
ir, pasisodinus mergaitę aiit 
kelių rimtai, kalbėjo. “Klau
syk dukrele. Kada užaugsi, 
nežiuririt kur busi, niekuo
met nebrangink knygas nė 
žmogų, už jų gražius apda
rus, bei nepaprastus užvardi- 
jimus. Visuomet stengkis, su
rasti ką nors kilnaus, naudin
go knygos lapuose, žmogaus 
sieloje, jo bude.”

Tuom laik mergaitė nieko 
nesuprato. Bet vėliau, per 
daugelį metų, tas vaizdas ir 
tie motulės žodžiai, buvo la
bai, labai aiškus, ir dar la
biau brangus.

On Mothers’ 
Day

Mothers’ Day is a day of 
universal tribute to those, 
whose live’s are dedicated to 
the growth1 > and development 
of ourselves, the younger ge- 
įneration. It is quite fitting 
.that a day be sėt aside for 
ithose, to whom we owe so 
much. Our mothers go on day 
in and day out performing 
their tasks in such a quiet, 
unsensational way, that we are 
•apt to fOrget at times their 
deeds and presence. In mo- 
ments of thoughtlessness many 
*an unkind word is heedlessly 
directed at them, althoUgh 
ilater we regret such actions.

The mothers of the world 
are all intensely interested in 
ithe welfare and upbringing of 
their < children. They deny 
themselves many pf the bet- 
ter things of life that we may 
be able .to get an education 
which mošfr of them were not 
fortunate enough to obtain. 
iThis deniai and self-sacrafice 
is accomplished in such a way 
as td cause no * distraction and 
worry to vus absorbed in the 
academic life. z ■ 1Putting oųr cares and work 
aside, we of the L.U.C., hum- 
bly dedicąte the day’fc thoughts 
and deeds to Mother.

S. Drigot, 
Lithuanian University Club.

< x X X
Kiekvienas iš musų išvysta 

pa'saulį įtik per motinos skaus
mus ir .kančias. Motina, savo 
rūpesčiu ir vargu užaugina ir 
išauklėja vaiką ir per ilgas, il
gas nemigo naktis liūdi ir slau
go. Kai kūdikis suserga, ji yra' 
pirmoji vaiko draugė ir bičiu
lė. Kad ir kiek mes gyvenime 
turėtumėm kad ir geriausių 
draugų, vienok jie keičiasi. Jie 
niekuomet neatstos motinos! 
Ne tas yra draugas, kuris 
džiaugsme gelbsti džaiugtis, 
bet tas, kurs liūdesio ir skaus
mo valandoje verkia kartu su 
tavim, i Tokiu draugu yra tik 
motina.

Kilniausias ir gražiausias žo
dis visose kalbose ir visam pa
saulyje yra MOTINA.

—O. I.

NAUJIENOS, Chicago, Iii

“MAMUT

Marijona Janonienė, mirusio 
lietuvių poeto, Juliaus Janonio 
motina, kuri gyvena’ Baltimore- 
je, Maryland Valstijoje. Velionis 

/ )

ją vadindavo “Mamut”
Sunui Juliui žuvus, Janoniai 

sumanė atvažiuoti Amerikon, 
pas savo vyresnę dukterį Ma
rę Rathamel. Norėjo sumažin
ti ' sielvartą. Atvažiavo 1919- 
1920 metais,-Martinas Janonis, 
M. Janonienė ir duktė' Emiliją, 
kuri vėliau ištekėjo už M. Rai
los. Tėvas Martinas mirė du 
metu laiko atgal. Jis sirgo 
daug metų ir visą laiką buvo 
globojamas dukters Emilijos.

Marijona Janonienė yra 67 
metų amžiaus. Nors jau seno
ka, bet gan gyva, tik nieko ne
gali dirbti, ųes rankos jau at
sisakė nuo darbo. Jei kurios 
'durys sunkiai /užsidaro, tai nęt 
nepajėgia rankeną atsukti. 
Prie bendros nesveikatos,< pri
sidėjo goiteris kakle. Ji eina 
'ligoninėn gydytis.
1 Nors neilgiausi laiką Ame- 
l riko j e, tačiau! anglų kalbos ir 
rašto M. Jaribnien jau pramo
kusi. Ji visur nueina, suranda 
kas jai reikalinga, be jokių 
'perkalbėtojų. '

Duktė Emilija, kuri Lietu
voje lanke ‘ gihinaziją net ste> tinoms. Bet dar malonesnė yra 
bisi savo motihbs akylumu. Aš 
ir stebiuosi. Sykį, kalbant apie 
įvairius dalykus ji manęs už
klausė: “Ką manai apie prezi
dento Roosevelto planą refor
muoti aukščiąusį teismą? Ar 
praeis tas ' sumanymas?” Tai 
£tai kuomi j i v žingeidau j a.

Duktė Marė Rathamel turi 
nedidelį ūkį netoli Baltinjore. 
Emilija dirba už' siuvėja.- Vy
riausias sūnūs Mykolas gyve
na Leningrade, Rusijoje. Emi
lija'daug veikia Lietuvių Mo
terų Piliečių kliube. 5

Baigiant, turiu pažymėti, kad 
velionis Julius turėjo nepapra
stą prisirišimą ir meilę prie 
'šavo motinos.

T. M.
& h- ae

šiandien spauda užleidžia Mo
tinoms garbingą vietą tiarp dau
gelio kasdieninių reikalų ir po
litikos klausimų.

Motinos širdinga meilė, kant
rumas ir jos pasiaukojimas yra 
įvertinamas šeimynoje irzvisuo- 
menėje. Tokios motinos sten
giasi įkvėpti savo sunams, duk
terims, tėvų meilę, apart kitų 
dorų supratimų.

Mes gerai žinome, kad moti
na niekuomet nepamirš savo 
sunaus ir dukters, kur; jie ne
bus, kad ir svetimose šalyse. 
Mo|tinps meilė dega jos širdy
je amžinai.

Bet apgailęstaukim tų, kurie 
nepažįsta Motinos meilės, kaip 
tai našlaičiai palikti be motinų, 
jaunystėj, prba kaip tie vaiku* 
čiąi, kuriuos motinos užmiršta 
dėl ypatiškų priežasčių ir ne
supratimų. šiems jauniems vai
kučiams netenka pažinti moti
nų.’ šiandien randasi svetimos 
meilinos, kurios rūpinasi, tais 
vaikais, kad jie bent šiek-tiek 
pažintų meilę ir šeimos gyve
nimą. ' .„ ■■ ' r

Gal ne vienas pravirks prisi
minęs Motinos vardą. Ne tik 
šiandien atsiminkim pagerbti 
savo motiną, betj gerbkim Ją 
amžinai, kad ji niekad nebūtų 
užmiršta.

—Anna Kairis.

Nėra žodžių, kurie galėtų 
išreikšti musų gilią meilę ir 
dėkingumą Mamytei už su
teikimą mms gyvybės ir gy
venimo. Sunku atsidėkoti 
Mamytei už visus metus pa
sišventimo, pasiauka vi m o 
musų gerovei ir laimei. Sun
ku rasti žodžių, pritinkančių 
Mamytei.

Ar nelaimė ar nesusiprati
mas, — jos patarimai, pa
guoda ar pabarimai visuo
met nuoširdus, prakilnus. Pa
sisekimas mokykloj, laimin
gas susitaikymas sū gyveni
mu — tai rezultatas Mamy
tės pastangų.

Yra žmonių, kurie gyvena 
tik sau, be širdingumo, be 
dėkingumo, neatsimindami 
kitų. Bet daugumas supran
ta, kad mes turim būti dė
kingi Mamytei už tai, kuo 
esam šiandien ir kuo busim 
rytoj.

Šį sekmadienį, mes, stu
dentai Lietuvių Universiteto 
Kliubo, rengiame vakarą Lie
tuvių Auditorijoje ne tik, 
kad pagerbti musų visų bran
gias Mamytes, Tėvelius, bet 
kad ir pagelbėti finansiškai 
tiems, kuriems reikia, kad 
dukterys ir sunai galėtų iš
eiti aukštesnį mokslą ir tin
kamai pasirengtų gyvenimui.

Brangios Mamytės, Tėve
liai ir visuomene, paremkite 
šį musų vertingą darbą. 
Kiekvienas jūsų centas bus 
didelė parama moksleiviams.

—W. Gribiųtė, /
L. U. Kliubo narė.

XXX
Motjnų Diena yra maloni Mo

ta diena 'Vaikams dukterims 
ir sunams, nes jie turi progą 
pa'rodyti savo meilę motinai, 
pirkdami, su savo sutaupytais 
centais, kokią nors dovaną.

Malonu yra klausytis jų pla
nų ir dar maloniau yra matyt 
jų veidus, pilno džiaugsmo ir 
•akis, atspindinčias meilę savo 
motinoms.

Bet koks nusiminimas ir šir
dies skausmas yra vaikams, ku
rie yra netekę savo motinų, y- 
pač dėl perskyrų šeimynoj. Aš 
manau, kad jeigu tėvai tikrai 
suprastų ir atkreiptų atydą į 
kiek tas vaikui, per visą jo am
žių atsilieps, daugelis iš jų gi
liau apgalvotų savo žingsnius 
ir stengtųsi to išvengti.

—Netekusi Motinos.

Vilnis prigimto užmiršimo 
viską paskandina. Be|t Motutės 
glamonėjimų niekas nepamirš
ta. Senas atsimena, kaip bėg
davo galvatrūkčiais pasidalinti 
džiaugsmu arba, nuskriaustas— 
pasiguosti. Išminčius, turtuolis 
ar vargdienis, kad pajaučia ant 
suvargusios galvos švelnią jos 
ranką, žino, kad niekas jo taip 
nesupras ir neatjaus, ktaip Se
na Motutė.

—O. Višniauskienė

ATSIMINKIT SAVO MOTINĄ

Kojų Specialistas 
Gydo visokius kojų ligas

Suteikit Gydymą Savo Mo
tinai, Kaip lotinų Dienos 

Dovaną

URBA FL0WER SHOPPE
. Jūsų motina lauks nuo jūsų gėlių Motinų Dienoje.

' Gėlės jai bus džiuginanti dovana.,
. 4180 Arccher Avė., Tel. Laffayette 5800

Dr. J. Andersunas
> > s ' • . . *•

1636 W. 63 St., kampas 
Marshfield, 2 aukštas 

Telefonas Prospect 0917
Ofiso valandos—10 ryto iki
9 v. vak. Trečiadieny 10 ry

to iki 5 v. vak.

Motin, Ar Pameni?
Mačiau, kaip ji vainikuota i 

tarpe mergelių stovėjo tarpdu
ryje; drebėjo jos kūnas ir šie- • 
la. Sugaudė vargonai, ir ji, ly
dima taku dviejų, baltai pasirė
džiusių mergelių, žengė pasku
tinius mergavimo žingsnius. I 

Mergelės palydovės pasiliko 
pusiaukelyje, o ji vienui viena 
lėtai nužingsniavo ir gale tako] 
padavė ranką josios belaukian
čiam vyriškiui.

Abu nuėjo prie laukiančio su
tuokė j o. Ji atidavė gėles mer
gelėms. Vyriškis simbolį amži
nos meilės pagarbos ir ištiki
mybės suteikė jai, o ji jam. Po 
valandėlės taku grįžo jau ne 
viena, ne su mergaitėmis, bet 
su amžinu draugu. Dar širdis 
nenurimus žengiant į naują 
padėtį, nežinia, ar į blogą, ar į 
gerą.

Tokia pradžia žengimo j mo
tinystės laimę.

ši valanda, šis atsidavimas 
nulems jos visos ateities liki
mą ir josios padermės tvirtu
mą, sveikatą, kokį paliks ant
spaudą ant jos vaikų ir vaikų 
vaikų.

& z

' Pra'slinko medaus mėnesis. 
Jau lizdftlį sukurė juodu ir ne
kantriai laukia mėnesis po mė
nesio. Tuo laiku jau rengiamas 
lopšelis. Jau adinėja, siuvinėja 
ką tokio mažutėliui žmogui.

Šituo laiku juodviejų ištver
mė ir viens kitam atatinkamas 
prijautimas tą visą lizdelį su
tvirtins, o stoka sąjausmo pa
dės pirmosius nesusipratimo 
pamatus. Jos siela džiaugiasi ir 
naujų patyrimų laukia. .

Gabaus atėjo laukiamoji va
landa, kurios dėlei gamta užlai
kė juodu. Pravirko naujagimis 
žmogus. Pradžiugo motinystės 
širdis. Juodu džiaugiasi gamtos 
prievolę atlikę taip, kaip gėlė,

puošiasi tuo, 
Jis mokosi iš 
to, ko juodu 
juodviejų ge-

kuri išaugo, pražydo ir vaisių 
prinokino. Ji dabar amžinai mo
tina. Sunkios valandos praslin
ko, bet prasidėjo tikras, tyras 
motinystės darbas.

Kiekvieną valandėlę per metų 
metus motinos lydimas nauja
sis žmogus. Jis eina ten, kur 
ji jį veda. Jis minta tuo, ką ji 
jam teikia. Jis 
kuo ji aprūpina, 
josios ir iš tėvo 
mokina. Jis sėka 
rą arba blogą pavyzdį. Juodu 
—jo idealas. Apšviestos moti
nos širdis dreba iš džiaugsmo, 
kad jos auklėjamas žmogus ro
do gabumus, išmintį, tvarkin
gumą... Siela vaitoja, kad links
ta žmogutis į betvarkę ir ji 
tuoj klsiusia savęs, kur ji ap
sileido, kad nuo tiesaus kelio 
jos sielos žiedas krypsta.

Pergyventa vargų, ligų, lai
mių, rūpesčių; suteikta viskas 
geriu - geriausia kunui, sielai, 
—tajai jo valandai ir jo atei- v • _ • ciai.

Pabaigęs mokslus, jaunas 
žmogus atneša atestatą nuo 
mokytojų... Motin, ar atsimeni 
tas džiaugsmo ašaras?

Bėgant metams, motinos ir 
tėvo galvų spalvos pasikeitė. 
Plaukai, buvę kaip auksiniai, 
dabar — sidabriniai...

Jaunasis žmogus, parnešęs 
savo trusu uždirbtą pirmą mo
kestį, su džiaugsmu rodo, už
tikrinant sau saugų rytojų. O 
tėvams laimingą senatvę.

Bet kas čia? Jaunasis žmo
gus gražiausių gėlių glėbį at
nešęs teikia motinai, aciuoda- 
mas už jos visą pasišventimą 
jam. Tai Motinų Diena.

, Laiminga motina sulaukus tos 
t dienos. Laimingas vyras tokios 
• žmonos.

» —Dr. J. Baltrušaitienė.

GĖLES MOTINAI

KVIETKININKAS
Siųskit gėles savo motinai. Atsiminkit kad gėlės yra 

maloniausia dovana Motinų Dienoje.

Tel. Boulevard 73143316 S. Halsted St



Garbė už $5

BREKIAI

EKONOMIŠKAI
• t ' 4 ‘

TRįANSVoRTACIJAI
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^Knee-Action 
ment Plariąs 
Motors Sales

— tas kvąra- 
pasi^lėpė.

—Padauža.

IŠTOBULINTI HYDRAULIŠKI

NAUJIENOS, Chicago, III.
i . — . /...     

Šeštadienis, gegužes 8, 193?
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V akar buvau 
Bridgeporte

Sako, buk neliko 
kataliko

■ <

Vakar buvau Bridgeporte, 
Oi, oi, oi!

Vakar gėriau, uliavojau, 
Oi, oi, oi, oi, oi!

Slaunus musų Bridgeportas, 
Oi, oi, oi!

Dar sraunesnės karčemėlės,
Oi, oi, oi, oi, oi!

Gardus čionai alutis, 
Oi, oi, oi!

Dar gardesnė arielkėlė,
Oį, oi, oi, oi, oi!

Alų pila Barbora, 
Oi, oi, oi!

O arielką — Magdalena,
Oi, oi, oi, oi, oi!

Graži musų Barbora,
Qi, oi, - oi!

Dar gražesnė Magdalena, 
Oi, oi, oi, oi, oi!

Vakar linksmas vakaras, 
Oi, oi, oi!

šiandien liūdna širdužėlė,
Oi, oi, oi, oi, oi!

Visi maždaug žino, kad ispa
nai buvo katalikai. Nė vienoje 
valstybėje, gal išėmus Meksi
ką, nebuvo tiek kupigų ir viso
kio plauko dvasininkų, kaip Is
panijoje. Tie dvasininkai saugo
jo ispanus nuo, bedievybės ir vi
sokių ne bažnytinių idėjų, mo
kė melstis, liepė pasninkauti ir 
bijoti Dievo. Bet visos jų pas
tangos nuėjo niekais. Katalikai 
Ispanijoj dingo!

Dabar, anot mari joniškų ga- 
zietų, kątąlikų Ispanijoje, tik 
mažus būrelius beužtiksi. Ir 
tie patys bijo net pasirodyti! 
Sako, pasislępę skiepuose vir
vutes mezgioja ir iš jų rožan
čius gaminasi. Yra, sako, 4 na
cionalistai, yra radikalai,J yra 
kažkokie raudonieji, o kątąlikų 
nebėra! Nė rožančių nebėra.

Drąsus ir geri katalikai į ra
dikalus išvirto. Kunigai mokė 
j uos katekizmo, o išmokė ra
dikalizmo ! Patys kunigai irgi 
išvirto: vieni į radikalus, kiti į

išvirsti, tie buvo išversti...
Kas atsitiko su rožančiai^? . i
Rožančių Ispanijoje buvo be

galės, o dabar nebėr. Kiekvie
nas pilietis turėjo bent pq ke
lis, o dabar neturi nė vieno! 
Kur tie šventi daiktai taip u- 
mai dingo?

Rožančius vartojo vietoje 
šratų. Vadinasi, kada žmonės ią 
pasalų buvo užpulti, tai neturė
dami amunicijos rožančių 'po
teriukus kimšo į muškėtaš ir 
šaudė! Tai vot kodėl rožančių 
nebėr. Dabar ir minyčkoms pri- 
seina virvutes mezgioiti ir iš 
mazgų rožančius gaminti.

“Draugas” praneša, jog baž
nyčios liko sudegintos, sugriaą-

Kvorumas išrinko gerus vir
šininkus, o geri viršininkai ge
rą bi^nį varė.

Sugriauta, nąterįpta Lietuva 
laukė atstątymo. Ląukę-laukė, 
bet nesulaukė...

Kvorumas landžiojo po spyk- 
yzes ir šnypštė; o geri viršinin
kai gerą biznį varė, Varė - varė 
ir nuvarė...

žuvo pinigai, iškriko viršinin
kai, o kvorumas • 
bą kvorumas — :

■Kibeklis, nacionalistus. O kurie nenorėjo

MOST COMPLETE
G&ėfeic

You, too, should see the new 1937 Stewart- 
Warner Sav-a-Step refrigerator. Only the 
Stewart-Warner offers you šo many features; 
Not one ; s j būt Thirty-two time, work and 
money saving advantages. Conveniences you’ve 
ąlways wanted—many you nęver tbought of— 
you’ll find in the new Stewart-Warner refrig
erator. You’ll be dębgbted when you see it. 
And remember! You can buy your Stewart- 
Warner now. ĮJasy terms and a liberal allow- 
ance for your oĮd refrigęrątor or ice box. See 
the new Stewąrt-WaJf6e^ befare you Buy any 
otfieę ęąakęl

. * NO MONEY DOWN
3 YIARS TO PĄY;

GOLDBERG’S CREDIlISTORE 
4^0’4 ARCHER.,ĄVENUE 

ATDARA ANTRADIO, KETVIRTADIENIO IR ŠEŠTĄDIENIO

VAKARAIS IKI 10 VALANDOS..

Irgi einant per gatvęniškai vadovaus šios laivų li
nijos oficialas p. P. Bukšnai- 
tis, kuris pagelbės keleiviams 
visuose jų reikaluose, kad 
jiems patiems nereikėtų daug 
rūpintis. Jis taipgi planuoja 
spęcialę pasilinksminimams 
programą; ’ šokius, .plaukimą, 
sporto žaidimus ant denio ir 
kt. Tuo užtikrinama, kad visą 
kelionė bus smagi keliaujant su 
savo viengenčiais, šio laivo 
greitumas —. tik šešios die
nos per vandenį — užtikrina 
greitą kelionę, _ ----
didumas — 52,100 tonų 
kia ramų 
mą.

Ęunant 
Paryžiuje, 
lankyti 
Parodą, šios progos tikrai jus 
neturėtumėt praleisti!

PRISIDĖKITE prie šios eks
kursijos ir pasidžiaugkite vie
ną smagiausių kelionių, kokios 
dar niekad neturėjote. Vietų 
pasirinkimas dar' galimas tu
ristinėje ir trečioje klasėje. 
'Užsisakykite vietas tuojau pas 
įsavo/agentus, ar Cunard White 
Star Linijos ofisuose. Neatidė
liokite!

Apsilankę Senojoje Tėvynė
je, galėsite grįžti naujausiu ir 
greičiausiu pasaulio laivu 
QUEEN MARY, nedaug ‘ pri
mokėdami. Jus tikrai nusiste
bėsite to laivo poilsio ir mie
gamųjų kambarių gražumo tre
čioje klasėje. Reikalaukite apie 
šį laivą aprašomosios lietuviš
kos knygelės. Jums visame 
mieląi patarnaus vietos agen
tai, ar Cunard Wliite Star 
Line, 346 No. Mjchigan Avė., 
Chicago, III.

Dvifatininkč palaužė 
koją 

'i :"v ’

Ji palanžė ne savo koją, bet 
Leonardo Schlee, 7 m. vaiko, 
kai jis gatvėje, ties 5226 South 
Troy žaidė su bole. Dviračiu 
važiavo Hellen Fucho, gyv. 51p 
S. Sacramento avė.

T0WN OF LAKE. Nicpon 
Frank, 65 m., gyv. 2040 W. 52 
g. norėjo pereiti gatvę ties 51 
ir Hoyne avė. Tuo tarpu važia
vo Joe Kempick, 21 m- gyv. 
4847 S. Seeley ir permetė že

mėn, sužeizdamas veidą.

o milžiniškas 
tei- 

ir patogų važiavi-

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ąnt jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 Šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšįes naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAKEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS

6551 So. Kędzie Ąve. Tek Grovehill 0306
k i J . ; ■ • t ’

su šia ekskursija 
, turėsite progbs ap- 
Paryžiaus Pasaulinę

v New. Yorke išeiną knyga, 
visi pasaulio 

“išgarsįeji žmonės”. Mažu ir 
ipąs jumis jau'lankėsi agentus 
arba gavote laišką su pakvie- 
itimu! duoti jūsų pavardę ir 
trumpą biografiją įdėjimui į 
tą knygą. Jeigu jaučiate esąs 
“pasižymėjęs” ir “garsus” 
žmogus, už $5 gausite vietos 
sąve paskelbti svieto garseny
be. Gal šitos progos nežinojo 
nekurie musų “pasižymėjusie
ji” žmones, kurie patys už kli
šes užmoka, kąd jų pikčeriai 
dąikyaŠčiuosn tilptų/kaipo žy- 
Imių žmonių. Bėdą su New 
Yofko knyga yrą tik ta, kad 
/tikrosios svieto garsenybes jo
je nefiguruoja.

Kada p. Vėjelis lankėsi Ame
rikoj, ir rinko parašus ir pik- 
čierius musų “žymiąją” lietu
vių, kad sukrovus juos į albu
mą ir padėjus ant lentynos 
Kauno muziejuj, ir kąrčemnin- 
kai, jr mėsininkai, ir grąboriąi, 
net ir šupų gaudytojai, jeigu 
jautėsi esą žymus žmonės, ga
lėjo patekti į istorinę vietą už 
$5 ir $10.

tos ąrba arklių tvartais pavers-fkurioj surašyti 
tos! Vadinasi, nė bažnyčių ne
bėr! Puikus klioštoriai esą su
naikinti, arba į ką nors pavers
ti... Vadinasi, nė klioštorių ne
bėr! v ,

“Kristaus Karaliaus Laivas” 
praneša, jog ir Panelė švenčiau
sia neturinti kur galvos pri- 
,f •. •, ’ ■ •V. • < '
glausti. Sako, kalnuose slapsto
si ir tik retkarčiais mažiems 
vaikams pasirodo.

Vadinasi, ir šventieji vietos 
nebetur!

Ar tai ne keisti dalykai at
sitiko ?

Iš šių įvykių kiekvienas tu
rėtų suprasti, kad perdidelis 
katalįkizmas neina į sveikatą.

. —Padauža.1 • ♦

Taskvaraba 
kvorumas!

' Ak, tas nelemtas kvorumas! 
Nevienas lietuvis ji keikia, ne
vienas norėtų suleisti savo na
gus i jo gerklę ir smaugti, kol 
kvapo neteks. O kada kvoru- - 
mąs atsiranda, tai visi jam nu
silenkia ir dėkoja! Visos jo 
kaltės būna atleistos.

Paimkim, kad ir Lietuvos At-. 
statymo Bendrovę: kiek kvoru
mas ją prikankino, kiek pinigo 
surijo!

Lietuviai klojo dešimkes ir 
šimtines, kad atstatytų Lietu
vą. Buvo geri norai, geros idė
jos ir pinigai geri. Prie pinigų 
buvo ir kvorumas.

Skubi Ir Įdomi Eks 
kursija Į Lietuvą
Visi, kurie rengiasi važiuoti 

šią vasarą į Lietuvą, kviečia
mi prisidėti prie Lietuvių kai-, 
vąkorčių Agentą Sąjungos su
rengtos ■ ekskursijos milžiniš
kuoju Cunąrd White Star lai
vu BERENGĄRĮA birželio- 
June 19 d. Ekskursiją asme

JEI turit vaikučiu, tokių 
kaip šię, važiuojančių su ju
mis, mes žinom, kad norėsit 
duoti jiems didžiausią apsau
gą, kurią teikia

Jus norėsit duoti jiem maksi 
mum W

**

Duodam Paskolas
ANT 1 MORGIČIŲ NUO 1 iki 20 METŲ

Kiekvienos ypa 
tos pinigai ap
drausti iki $5, 
000.00 •
PO U. S. GO
VERNMENT

PRIEŽURA

IŠMOKAM

•t-

roR Y°UR
lūs

RECOMMENDED
;W'’ FOR 40 YEARS

/

<<

NAUJAS HĮGH-COMPRESSION VALVE-IN-HEAD MOTORAS—NAUJOS VI
SOS TYLIOS, VISOS-PLIENO BODIES—NAUJAS DIAMOND CROWN SPEED- 
LINE STYGIUS—ĮSTOĘULĮNTI HYDRĄULIgKI BRŪKIAI
PLAUKIĄS KNEE-ACtlON VAŽIAVIMAS1--SAUGUMO POLIRUOTAS STIK
LAS APLINĘ—TIKRĄ FĮSHĘR BE DRAFTO VENTILIACIJA—SUI’ER-SAFE 
SHOCKPROOF. KONTROLIAVIMAS*.

Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIECVJCH, Prcs.

įsteigta 1909 melais 
TURKAS VIRŠ $2,000,000.(X)

Pirkite sąvo apieiinkes 
, krautuvėse

QUICKLY

CHFVRdf F'T’ ‘VIENATINIU PICNĄI 'bąIGJTŲ JKĄĄV—T^?^jsSiĄ KAINĄ’

STANDARD 
FEDERAL

V te .f

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION , 
OF CHICAGO

. 2324 S. Leavitt St.

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

>•

- pagerintas

ir Shockproof Kontroliavimas l^aster i)c Lųxe modeliuose tiktai. General Motors lustai!- 
— mėnesiniai ųiekėjimai pritaikyti jūsų kišenei. CHEVROLET MOTOR PJVISĮON, General 
Corporation, DETROĮT, MICH, . ' ,

' • ♦ -1 *•
1

< ' H ■ ?4.'
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KENOSHA MARGUMYNAI
Dailės Ratelio parengimas. — SLA 10 Apskrities paren- 

Petras šaltimeras laimėjogirnas gerai nusisekė
namą ir automobilį. — Kenosha Lietuvių Draugijos 
įkurtuvės. — Emil Costello ir Amerikos Darbo Fe
deracija.

Suprato, kad publika' 
kalbų nebenori klausy-

Dailės( Ratelį galima

Balandžio 18 d.
German. American 
tainę, kur įvyko Dailės Ratelio 
metinis parengimas ir koncer
tas. Svetainėje (buvau apie 6-tą 
vai. vakaro, žmonių jau buvo 
gana daug, — vietinių ir iš ki
tų artimesnių ų kolonijų.

Programa prasidėjo apie 7 
vai. Iš vietinių dalyvavo A. Jo- 
ciutė, V. Baniutė, O. Jankaus
kienė (Jankus), M. Purienė, R. 
Schlagerienė, A. Lauraitis, J. 
Macnorius, A. Pūras ir F. Raš- 
čius. Jie visi pasirodė tinkamai. 
Tačiau rašyti apie tai, kas ką 
aitliko nemanau, nes -tai labai 
daug vietos užimtų.

Buvo atvykusi artistų grupė 
ir iš Chicagos. Tai daugiausia 
Jaunosios Birutės nariai. Ten
ka didelis kreditas p-lei šležiu- 
tei, kuri pasirodė net trijose ro
lėse. Publikos ji buvo tikrai į- 
vertinta ir susilaukė daug ap
lodismentų.

Grupes nariai buvo: Al. Alek
sį unas, St. Betkunas, Jennie 
Misčikiatis, Juzefą Aleksiutė, 
Valerija sležiutė, Helena Mar- 
tinkus, p-lė Akvilė Ančiutė ir 
kiti. Apie visus juos trumpai ir 
aiškiai pasakysiu: jie savo už
davinį atliko gerai ir publikai 
patiko.

Scenoje pasirodė Dr. Drauge
lis, kuris turėjo pasakyti kelis 
žodžius apie velionį Miką Pet
rauską. Tačiau tie keli žodžiai 
taip ilgai užtruko, jog publika 
ėmė nerimti. Kažkas pradėjo 
net ploti ir padarė pastabą, jog 
tai nėra prakalbų vakaras.

Sukinėjosi aplinkui ir p. Vai- 
dyla, Sandaros redaktorius. Ma
tyti, ir jis buvo pasirengęs il
gą kalbą pasakyti, vienok ne
bedrįso, 
daugiau 
tis.

Apie
tiek pasakyti: jis daro labai ge
rą įspūdį. Atrodo, kad visi ra
telio nariai dirba su atsidėjimu 
ir pasišventimu. Malonu dar y- 
ra ir tai, kad prie to darbo pri
sideda ir pašaliečiai. Didžiau
sias stulpas, aišku, yra p. J. 
Pabaiską, kuris tikrai širdingai 
dirba Dailės Ratelio gerovei. 
Jam daug padeda p-ia Pabarš- 
kienė.

šio parengimo komisija susi
dėjo iš J. Pabarškos ir J. Kas
paro. Tikietais rūpinosi Elinev- 
skis, o gaspadinės buvo — po
nios Pabarškienė ir Bitvinskie- 
nė. Ęaro reikalus vedė F. Jan
kauskas, J. Kasparas ir Vaiče- 
liunas.

Kai programa pasibaigė, tai 
geram orkestrui griežiant jau
nimas turėjo progos smagiai pa
sišokti. žinoma’, vieni šoko, o 
kiti linksminosi prie baro. Prie 
baro turėjau progos susipažinti 
su p-ia Šležiene, kuri yra gabios 
artistės motina. Čia jau pirmą 
kartą sutikau p-lę Ančiutę, ku
ri yra gabi dainininkė. Su ' ja 
buvo tikrai smagu pasikalbėti.

Rateliui, manau, liks gerokai 
pelno. Juo labiau, kad prie ba
ro biznis ėjo visai geraL Be to, 
ir šiaip Žmonių parengime da
lyvavo per du šimtu.

—o— .'
žmonių yra sakoma, kur de

vynios auklės, tai vaikas be gal
vos. Tai iš dalies teisingas po
sakis. Kai pradeda vienas ant 
kito atsidėti, tai paprastai nie
ko neišeina.

O dalykas štai koks. Balan
džio 11 d. slavokų svetainėje, 
Racine, Wis., įvyko SLA 10 
Apsk. parengimas. Ir štai apie 
jį iki šiol nič-nieko nebuvo Tar
šyta, nors korespondentų ten 
visai nemažai dalyvavo. Taigi ir 
šiuo atveju išėjo taip, kaip su 
tuo vaiku.

nuvykau į Tame parengime man teko 
Home sve- dirbti, todėl neturėjau progos 

viską įsitėmyti ir viską paste
bėti. Bet vis dėlto stengsiuosi 
nors trumpai šį tą parašyti.

Programoje dalyvavo( Liuo$y- 
bes choras iš Waukegan. Tam 
chorui vadovauja' p-ia Daude- 
ris. P-lė Bernice Malela padai
navo solo. Ji turi pusėtinai iš
lavintą balsą ir gražiai dainuo
ja. Buvo ir kitų pamarginimų, 
kurie publikai patiko.

Biznis ėjo neblogai. Kiek gir
dėjau, pemo padaryta apie $70. 
rusė to pelno eina apskričiui, 
o kita pusė kuopoms, kurios 
sudaro tą apskritj.

Tiek programa, tiek patarna
vimu publika buvo patenkinta. 
Nuo savęs tAriu ačiū daininin
kams ir choristams. Juo labiau, 
kad jie visi parėmė musų pa
rengimą be atlyginimo. Ačiū 
taip pat Naujienoms, kurios su
tiko tą parengimą pagarsinti.

—o---
Vietos Amerikos legiono pos

tas Nr. 21 Eagles klube per ke
lias dienas (bal. 20, 21, 22, 23 
ir 24 dd.) turėjo šaupų paren
gimą. Visus, žinoma, labiausiai^ 
viliojo tas, kad laimėti buvo ga
lima modernišką namą ir auto
mobilių, — ir tai visai naują 
automobilių.

Tai buvo tikrai geras laimi
kis, ir jis teko Petrui šaltime- 
rui. šaltimeras nusitarė už visą 
savo laimėjimą pasiimti $9,500 
grynais pinigais. Tuo tarpu vie
tos laikraščiai skelbė, jog tas 
moderniškas namas esąs įkai
nuotas $15,000. žinoma, dėl vis
ko, tas įkainavimas gal kiek ir 
yra išpustas. , •

Paskutinis legiono, taip sa
kant, šūvis įvyko Gateway te- 

| :Lre. Ten buvo publikai prista
tyta populiariškiausia mergina, 
o taip pat Šąltimeriui įteikta 
aimėta dovana.

Drauge su žmona nuvykau ir 
aš pažiūrėti visų ceremonijų. 
Vadinasi, pažiūrėti, kaip p. šal- 
timeriui bus įteikti nuo namo 
raktai ir dokumentai. Scenoje 
sėdėjo pats šaltimeras, jo žmo
na ir dukrelė. Nėra mažiausios 
abejonės, kad jie jautėsi 'tikrai 
laimingi.

Beje, merginoms, kurios da
lyvavo populiariškumo konteste, 
taip pat buvo dovanos padalin
tos. Kontestą laimėjo p-lė Ruth 
Breilling.

ŠIANDIEN SKAM-chi“-“vių Draugijai ir pardavinėja 
Buick ir Pontiac automobilius, 
atstovaudamas Milda Auto 
Sales firmai. Apie jo populia- 
riškumą daug nėra reikalo kal
bėti, nes jis Chicagos ir apy
linkės lietuviams yra tikrai 
plačiai žinomas. Jis ne tik yra 
populiariškas kaip žmogus, bet 
ir kaip suminėtų trijų įstaigų 
atstovas.

BA VEDYBŲ 
VARPAI

Linkiu jaunavedžiams ko 
laimingiausio šeimyniško* gy
venimo.

— Dominikas Kuraitis.

jis nutrauktų visus ryšius. Gir-' 
di, jis neturįs teisės, kaip yra 
sakoma, dviem dievam tarnau
ti, — darbo federacijai ir Le- 
wis unijai.

Dalykas tas, kad Costello yra 
Wisconsin valstijos darbo fede
racijos Pildomosios Tarybos na
rys. O kadangi tarp federacijos! 
ir CIO visą laiką eina nesusi
pratimai, tai buvo daromas 
spaudimas, kad Costello pasi
trauktų iš CIO, Tačiau jis to 
nepaklausė, o todėl ir liko su
spenduotas.

Tiesa, turėjo įvykti savdtiš- 
kas teismas, bet Costello pareis-1 
kė, jog jis neturįs laiko į teis-! 
mą atvykti. Juo labiau, kad tas 
teismas savo sprendimą jau iš! 
anksto buvo padaręs. Be to, at
sakydamas į visus federacijos 
kaltinimus, Costello pabrėžė, 
jog juo tolyn, juo labiau darbo 
federacija darbininkų judėjime> 
nustoja įtakos. Ji pradeda, pri- i 
lygti tam šuniui, kuris gulėda
mas ant šieno nei pats jo neė
da, nei leidžia kitam tą šieną 
ėsti. Vadinasi, federacija nei 
pati nesistengia organizuoti 
darbininkus, nei kitiems leidžią 
tuos darbinikus organizuoti'.

—o—
Nuo gegužės 1 d. aludininkų 

sąjunga nusitarė už alaus stik
lą imti dešimtuką. Tokiu budu 
už nikelį jau nebebus galima 
išsigerti.

• ‘ .1 's’ . ■ • Z ‘

Tuo pačiu metu bus pakeltos 
bartenderiams algos: jiems bus j 
mokama dešimt dolerių dau-! 
giau per savaitę. '

—C. K. Braze.

■ _ # , J

Balandžio 25 d. German Ame
rican Home svetainėje įvyko 
Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos įkurtuvės. Buvau ir 
aš užprašytas dalyvauti.’

Kai nuvykau, tai radau tik 
gaspadines. Mat, buvo dar ank
sti ir reikėjo viską sutvarkyti. 
Kuriam laikui praėjus pradėjo 
rinktis naujosios organizacijos- 
nariai. Paskui- atvažiavp p. Bu- 
law, Dr. M on tvidas, ir daug ki- 
tų- ■ '1

Pirmiausia kalbėjo Dr. Monts 
vidas ir K. Augustas apie nau
jąją organizaciją ir jos tikslus. 
Paskui liko išpildyta programa: 
dainavo Lyros choras po vado
vyste p-lės Malela, p. K. Pa- 
žerskis bei Beliajaus trupė sa
vo šokiais pamargino programą. 
Visi gana gerai pasirodė ir su
sirinkusieji aplodismentų nesi
gailėjo. Po programos turėjo 
būti ‘šokiai, tačiau neatvyko 
muzikantai. Tad susirinkusieji 
dar per kai kurį laiką pasilink
smino prie baro, o paskui išsh 
skirstė. ,

Emil Costello, CIO laikinio 
komiteto pirmininkas, pasidarė 
nekošernas šios valstijos Darbo 
Federacijos viršininkams. Prieš 
kiek laiko jis buvo įspėtas, kad 
su Lęwis vadovaujama unija

Asmeniškai vadovaujama
Didžioji Vasarinė 

Ekskursija,

ti į dėžes ir kaip lėles lentyno
se sukrauti. Paskui atgys, iš
sirutuliuos ir surengs tokią 
programą, kad stebėtis reikės, 
būtent: šoks, dainuos, maršuos 
ir kalbėsis.

Veikaliukas yra įdomus, gy
vas ir juokingas. Ypač jaunoji 
karta turėtų skaitlingai atsilan
kyti tų lėlių pamatyti.

1 Tai bus paskutinis šio sezo
no “Bijūnėlio” parengimas, o 
gal ir visos kolonijos šį pava
sarį. Po perstatymo šokiai, vai
šės, asilinksminimas.

—Kviečia Lėlė.

Jos

(i arsinkites "N-nose

MIKAS PETRAUSKA&

Į LIETUVĄ 
Ekspresiniu 
Milžinišku

P-lė Kvietkauskaitė yra po
nios Kūrai tienčs sesuo. Ji yra 
ramatfs ir malonaus budo mer
gaitė, todėl turi daug draugų. 
Ji yra grožio operatorė ir dir
ba viehame gerųjų grožio sa

šiandien apsiveda gerai žino
siąs Chicagos lietuviams Frank 
Bulaw. su p-le Marijona Kviet- 
įkauskaite. Vedybų ceremoni
jos įvyks ponų Kuraičių na
muose. Teisėjas' John T. Zuris 

i atliks vedybų ceremonijas. P-ia 
Gedraitienė padainuos specia- 
ir kiti giminės bei artimi drau
gi- ...

Vedybų puotoje dalyvauja 
ponai Saboniai, adv. K. ir No
ra Gugiąi, Augustai iš Naujie
nų, adv. Svilow, p-lė Kiriutė, 
V. Poška ,ir kiti giminės bei 
artimi draugai.

Kai vestuvių puota pasibaigs, 
tai p. Bulaw drauge su savo 
jauna žmona tuoj išvažiuos. į 

|\Washington, D. C., medaus me
nesį praleisti.

P-as Bulaw atstovauja Nau-

Birželio. 19 d
Cunnrd 

Nuodugniai

1 Ekskursiją lydės
' i

White Star tarnybininkas' <' 
kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BUKšNAITIŠ
vienu pasaulio didžiausių laivų. GražusPuiki progą keliauti 

kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas. 3-sios 
klasės keleiviams. . .

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
šią Ekskursiją surengė 

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga Amerikoje

Platesnių paaiškinimų teikia jums 
arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 NORTH MICHIGAN AVENUE > 

Chicago, III.

SKYSTAS TILING
■ “Tlje Modern Finish”' '

• ▼ Galiono
Fenai

I

Kvortos 
■ Kenai

♦

Padengia Vienu Nutepimu. Nerodys šepečio žymių.
Teka švelniai kaip stiklas. Išdžiūva į 4 valandas;

Skystas Tailingas yra nebrangus; štai kodėl taip daug pirmos rų^es 
dekoruotojų dabar vartoja jį.
Jeigu jum reikia Finišio jūsų Maudynei, Virtuvei ar' Rakandam, kurs 
yra Baltas ir Pasiliks. Baltas, kurį galima plautu kart kartėrpis, o jis 
vis palaikys dailų žybęjimą, tai reikalaukit, kad Dekoruotojaą varto
tų Skystą Tailingą.

Liųuid Tiling taipgi parsiduoda 30 
dailių spalvų. Prašyki spalvų lentelės k a ,

. Specialis KUPONO _ _ PaSi"'^ _ -
■1 * . z x ■ i B

Liųuid .Tiling ..................     Vienas Kepas/ 3S0
2S£ 1I 1 šepetys

Viskas už; 25c
Su šiuo Kuponu A -

ROBERTSON & CO.
“THE HOUSE OF LIQUID TILING’*

1342-44 W. Madison SU, Chicago
2515 Dovon Avė., Chicc?go l9th Sl”

929 Dovis St., Evąnston 904 South 5th Avė,, Mayvvood
Atdara Ketv. ir šešt. Vakarais iki 9. Vai.

Šį vakarą “Lėlių” 
Vakaras

šoks, dainuos, kalbėsis,— 
dalyvaukite visi!

vakarą, J. Grigaičio sve
tainėje; 3804 W. Armitage avė. 
“Bijūnėlis” stato scenoje gra
žią operetę, fantaziją — “Lė
lių Krautuvė.”

i

Visi choro dalyviai bus sūdė-

PAMINĖKIME
Miką Petrauską

Suktinį
JIS MUMS DAVĖ

Birutę:

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

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

Noriu Miego:
.—Noriu miego

Neturiu kur
saldaus miego 

gulti...

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

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

LIETUVIŠKAS DAINAS
__ Kam šėrei žirgelį,

Kam šveitei kardelį, 
Kur josi broleli?
Baltas dobilėli?

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

Sodinau sodinau...

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

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

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

RUOŠKITĖS VISI ATEITI J
' Gedulingą a. a. Miko Petrausko Paminėjimo Vakarą
Gegužio 12, Liet. Audifnriini

gių nakcely per nakcely 
Nemigau nemigau, 
Su bernuciu obeluci"
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KENOSHA MARGUMYNAI

Dailės Ratelio parengimas 
girnas gerai nusisekė.
namą ir automobilį. — Kėnosha Lietuvių Draugijos 
įkurtuvės. — Emil Costello ir Amerikos Darbo Fe
deracija.

- SLA 10 Apskrities paren- 
Petras šaltimeras laimėjo

nuvykau i Tame parengime mau tekoBalandžio 18 d.
German. American Home sve-t dirbti, todėl neturėjau progos 
tainę, kur įvyko Dailės Ratelio 
metinis parengimas ir koncer
tas. Svetainėje |buvau apie 6-tą 
vai. vakaro. Žmonių jau buvo 
gana daug, — vietinių ir iš ki
tų artimesnfųų kolonijų.

Programa prasidėjo apie 7 
vai. Iš vietinių dalyvavo A. Jo- 
ciutė, V. Baniutė, O. Jankaus
kienė (Jankus), M. Purienė, R. 
Schlagerienė, A. Lauraitis, J. 
Macnorius, A. Pūras ir F. Raš- 
čius. Jie visi pasirodė tinkamai. 
Tačiau rašyti apie tai, kas ką 
atliko nemanau, nes -tai labai 
daug vietos užimtų.

Buvo atvykusi artistų grupė 
ir iš Chicagos. lai daugiausia 
Jaunosios Birutės nariai. Ten
ka didelis kreditas p-lei šležiu- 
tei, kuri pasirodė net trijose ro
lėse. Publikos ji buvo tikrai į- 
ver tinta ir susilaukė daug ap
lodismentų.

Grupes nariai buvo: Al. Alek
sį unas, St. Betkunas, Jennie 
Misčikiatis, Juzefą Aleksiutė, 
Valerija sležiutė, Helena Mar- 
tinkus, p-lė Akvilė Ančiutė ir 
kiti. Apie visus juos trumpai ir 
aiškiai pasakysiu: jie savo už
davinį atliko gerai ir publikai 
patiko.

Scenoje pasirodė Dr. Drauge
lis, kuris turėjo pasakyti kelis 
žodžius apie velionį Miką Pet
rauską. Tačiau tie keli žodžiai 
taip ilgai užtruko, jog publika 
ėmė nerimti. Kažkas pradėjo 
net ploti ir padarė pastabą, jog 
tai nėra prakalbų vakaras.

Sukinėjosi aplinkui ir p. Vai- 
dyla, Sandaros redaktorius. Ma- 

' ! ityti, ir jis buvo pasirengęs il
gą kalbą pasakyti, vienok ne
bedrįso, 
daugiau 
tis.

Apie
tiek pasakyti: jis daro labai ge
rą įspūdį. Atrodo, kad visi ra
telio nariai dirba su atsidėjimu 
ir pasišventimu. Malonu dar y- 
ra ir tai, kad prie1 to darbo pri
sideda ir pašaliečiai. Didžiau
sias stulpas, aišku, yra p. J. 
Pabarška, kuris tikrai širdingai 
dirba Dailės Ratelio gerovei. 
Jam daug padeda p-ia Pabarš- 
kienė.

šio parengimo komisija susi
dėjo iš J. Pabarškos ir J. Kas
paro. Tikietais rūpinosi Elinev- 
skis, o gaspadinės buvo — po
nios Pabarškienė ir Bitvinskie- 
nė. Ęaro reikalus vedė F. Jan
kauskas, J. Kasparas ir Vaiče- 
liunas. x

Kai programa pasibaigė, tai 
geram orkestrui griežiant jau
nimas turėjo progos smagiai pa
sišokti. žinoma', vieni šoko, o 
kiti linksminosi prie barei. Prie 
baro turėjau progos susipažinti 
su p-ia Šležiene, kuri yra gabios 
artistės motina, čia jau pirmą 
kartą sutikau p-Ię Ančiutę, ku
ri yra gabi dainininkė. Sū ja’ 
buvo tikrai smagu pasikalbėti.

Rateliui, manau, liks gerokai 
pelno. Juo labiau, kad prie ba
ro biznis ėjo visai gerai Be to, 
ir šiaip žmonių parengime da
lyvavo per du šimtu.

/

Suprato, kad 
kalbų nebenori

Dailes( Ratel)

publika 
kiaušy-

galima

ŠIANDIEN SKAM 
BA VEDYBŲ 

VARPAI

viską jsitėmyti ir viską paste
bėti. Bet vis dėlto stengsiuosi 
nors trumpai šį tą parašyti.

Programoje dalyvavo. LiuoSy- 
bės choras iš Waukegan. Tam 
chorui vadovauja' p-ia Daude- 
ris. P-lė Bernice Malela padai
navo solo. Ji turi pusėtinai iš
lavintą balsą ir gražiai dainuo
ja. Buvo ir kitų pamarginimų, 
kurie publikai patiko.

Biznis ėjo neblogai. Kiek gir
dėjau, peino padaryta apie $70. 
rusė to pelno eina apskričiui, 
o kita pusė kuopoms, kurios 
suoaro tą apskritu. 
.x Tiek programa, tiek patarna
vimu publika buvo patenkinta. 
Nub savęs t&riu ačiū daininin
kams ir choristams. Juo labiau, 
kad jie visi paiemū musų pa
rengimą be atlyginimo. Ačiū 
taip pat Naujienoms, kurios su
tiko tą parengimą pagarsinti.

—u—...
Vietos Amerikos legiono pos

tas Nr. 21 Eagles klube per ke
lias dienas (bai. 20, 21, 22, 23 
ir 24 dd.) turėjo šaupų paren
gimą. Visus, žinoma, labiausiai^ bartenderiams algos: jiems bus į 
viliojo tas, kad laimėti buvo ga
lima modernišką namą ir auto
mobilių, — ir tai visai naują 
automobilių.

Tai buvo tikrai geras laimi
kis, ir jis teko Petrui šaltime- 
rui. šaltimeras nusitarė už visą 
savo laimėjimą pasiimti $9,500 
grynais pinigais. Tuo tarpu vie
tos laikraščiai skelbė, jog tas 
moderniškas namas esąs įkai-. 
nuotas $15,000. žinoma, dėl vis
ko, tas įkainavimas gal kiek ir 
yra išpustas. ,

Paskutinis legiono, taip sa
kant, suvis įvyko Gateway te- 
:Lre. Ten buvo publikai prista- 

3y’|tyta populiariškiausia mergina, 
o taip pat Šąttimeriui įteikta 
aimeta dovana.

Drauge su žmona nuvykau ir 
aš pažiūrėti visų ceremonijų. 
Vadinasi, pažiūrėti, kaip p. šal- 
timeriui bus įteikti nuo namo 
raktai ir dokumentai. Scenoje 
sėdėjo pats šaltimeras, jo žmo
na ir dukrelė. Nėra mažiausios 
abejonės, kad jie jautėsi tikrai 
laimingi.

Beje, merginoms, kurios da
lyvavo populiariškumo konteste, 
taip pat buvo dovanos padalin
tos. Kontestą laimėjo p-lė Ruth 
Breilling.

žmonių yra sakoma, kur de
vynios auklės, tai vaikas be gal
vos. Tai iš dalies teisingas po
sakis. Kai pradeda vienas ant 
kito atsidėti, tai paprastai nie
ko neišeina.

O dalykas štai koks. Balan
džio 11 d. slavokų svetainėje, 
Racine, Wis., įvyko SLA 10 
Apsk. parengimas. Ir štai apie 
jį iki šiol nič-nieko nebuvo ra
šyta, nors korespondentų ten 
visai nemažai dalyvavo. Taigi ir 
šiuo atveju išėjo taip, kaip su 
tuo vaiku.

jienoins, dirba Chicagos Lietu
vių Draugijai ir pardavinėja 
Buick ir Pontiac automobilius, 
atstovaudamas Milda Auto 
Sales firmai. Apie jo populia- 
riškumą daug nėra reikalo kal
bėti, nes jis Chicagos ir apy
linkės lietuviams yra tikrai 
plačiai žinomas. Jis ne tik yra 
populiariškas kaip žmogus, bet 
ir kaip suminėtų trijų įstaigų 
atstovas.

Linkiu jaunavedžiams ko 
laimingiausio šeimyniško gy
venimo.

— Dohiinikas Kuraitis.

ti j dėžes ir kaip lėlės lentyno
se sukrauti. Paskui atgys, iš
sirutuliuos ir surengs tokią 
programą, kad stebėtis reikės, 
būtent: šoks, dainuos, maršuos 
ir kalbėsis.

Veikaliukas yra jdomus, gy
vas ir juokingas. Ypač jaunoji 
karta turėtų skaitlingai atsilan
kyti tų lėlių pamatyti.

1 Tai bus paskutinis šio sezo
no “Bijūnėlio” parengimas, o 
gal ir visos kolonijos šį pava
sarį. Po perstatymo šokiai, vai
šės, asilinksminimas.

•—Kviečia Lėlė.

Jos

Garsinkites "N-nose

Cun-.ird 
Nuodugniai

Asmeniškai vadovaujama
Didžioji Vasarinė

Ekskursija,

»■ ■

Birutę

. Galiono

00 L

Aš

nakceįy per nakcely

25ę'

Y

■

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

Noriu Miego:
Noriu miego, 
Neturiu kur

Šin
Nemigau nemigau,
Su bernuciu obeluci’ \ * • 1

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

Padengia Vienu Nutepimu. Nerodys šepečio žymių.
Teka švelniai kaip stiklas. Išdžiūva į 4 valandas;

Skystas Tailingas yra nebrangus; štai kodėl taip daug pirmos rities 
dekoruotojų dabar vartoja jį.
Jeigu jum reikia Finišio jūsų Maudynei, Virtuvei ar' Rakandąm, kurs 
yrą Baltas ir Pasiliks.Baltas, kurį galiina plautiz kart kartėmis, o jis 
vis palaikys dailų žybėjimą, tai reikalaukit, kad Dekoruotojas varto
tų Skystą Tailingą.

Liųuid Tilihg taipgi parsiduoda 30_ 
dailių spalvų. Prąšyki spalvų lenteles

SlpecialisJ _ KUPONO . . Pasiūlymas
Liųuid Tilirig ............. 1...................... - Vienas Kenas, 35^

I 1 šepetys ......      —..............   J

MIKAS PETRAUSKAI'

JIS MUMS DAVĖ

,_ šokim, trypkim, linksmi bukim,
Visi linksmai pasuliokim,
Kol širdis plasta krūtinėj, 

. Apsisukime linksmai....

saldaus miego
gulti... •

LIETUVIŠKAS DAINAS
Sodinau sodinau...

jis nutrauktų visus ryšius. Gir-' 
di, jis neturįs teisės, kaip yra 
sakoma, dviem dievam tarnau
ti, — darbo federacijai ir Le- 
wis unijai.

Dalykas tas, kad Costello yra 
Wisconsin valstijos darbo fede
racijos Pildomosios Tarybos na
rys. O kadangi tarp federacijos 
ir CIO visą laiką eina nesusi
pratimai, tai buvo daromas 
spaudimas, kad Costello pasi
trauktų iš CIO. Tačiau jis to 
nepaklausė, o todėl ir liko su
spenduotas.

Tiesa, turėjo įvykti savotiš
kas teismas, bet Costello pareiš
kė, jog jis neturįs laiko j teis-! 
mą atvykti. Juo labiau, kad tas 
teismas savo sprendimą jau iš! 
anksto buvo padaręs. Be to, at
sakydamas į visus fėderacijos 
kaltinimus, Costello pabrėžė, 
jog juo tolyn, juo labiau darbo 
federaciją darbininkų judėjime 
nustoja įtakos. Ji pradeda, pri
lygti tam šuniui, kuris gulėda
mas ant šieno nei pats jo neė
da, nei leidžia kitam tą Šieną 
ėsti. Vadinasi, federacija nei
pati nesistengia organizuoti
darbininkus, nei -kitiems leidžia 
tuos darbinikus organizuoti'.

—<o—
Nuo gegužės 1 d. aludininkų 

sąjunga nusitarė už alaus stik
lą imti dešimtuką. Tokiu budu 
už nikelį jau nebebus galima 
išsigerti.

rr, < .. i Kai vestuvių puota pasibaigs,Tuo pačiu metu bus pakeltos L . .- - - Į tai p. Bulaw drauge su savo
_ i j v. r j .r .. . !jauna žmona tuoj išvažiuos. įmokama dešimt dąlenų dau- ’ . . ,■ .. kWashington, D. C., medaus me-giau per savaite. 1 . , . ’.' nesį praleisti.

—C. K. Braze. P-as Bulaw atstovauja Nau-

P-lė Kvietkau skaitė yra po
nios Kuraitienes sesuo. Ji yra 
ramatfs ir malonaus budo mer
gaite, todėl turi daug draugų. 
Ji yra grožio operatorė ir dir
ba viename gerųjų grožio sa- 
lionų vidurmiestyje.

Šiandięn apsiVeda gerai žino- 
-mas Chicagos lietuviams Frank 
!Bulaw su p-le Marijona Kviet- 
i'kauskaite. Vedybų ceremoni
jos. įvyks ponų Kuraičių na
muose. Teisėjas' John T. Ztiris 
atliks vedybų ceremonijas. P-ia 
Gedraitienė padainuos specia- 
ir kiti giminės bei artimi drau-

Vedybų puotoje dalyvauja 
ponai Saboniai, adv. K. ir No
ra Gugiai, Augustai iš Naujie
nų, ądv. Svilow, p-lė Kiriute, 
V. Poška .ir kiti giminės bei 
artimi draugai.

Balandžio 25 d. German Ame
rican Home svetainėje įvyko 
Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos įkurtuvės. Buvau ir 
aš užprašytas dalyvauti.*

Kai nuvykau, tai radau tik 
gaspadinės. Mat, buvo dar ank
sti ir reikėjo viską sutvarkyti. 
Kuriam laikui praėjus pradėjo 
rinktis naujosios organizacijos* 
nariai. Paskui- atvažiavo p. Bu- 
law, Dr. Montvidas. ir daug ki> 
t,}- iPirmiausia kalbėjo Dr. Mont* 
vidas ir K. Augustas apie nau
jąją organizaciją ir jos tikslus. 
Paskui liko išpildyta programa: 
dainavo Lyros choras po vado
vyste p-lės Malela, p. K. Pa- 
žerskis bei Beliajaus trupė sa
vo šokiais pamargino programą. 
Visi gana gerai pasirodė ir su
sirinkusieji aplodismentų nesi
gailėjo. Po programos turėjo 
būti • šokiai, tačiau neatvyko 
muzikantai. Tad susirinkusieji 
dar per kai kurį laiką besilink
smino prie baro, o paskui išsiA 
skirstė. ,

—O— • \ / Į
Emil Costello, CIO laikinio 

komiteto pirmininkas, pasidarė 
nekošernas šios valstijos Darbo 
Federacijos viršininkams. Prieš 
kiek laiko jis buvo įspėtas, kad 
su Lewis vadovaujama unija

Šį vakarą “Lėlių” 
Vakaras

šoks, dainuos, kalbėsis,— 
dalyvaukite visi!

vakarą, J. Grigaičio sve
tainėje," 3804 W. Armitage avė. 
“Bijūnėlis” stato scenoje gra
žią operetę, fantaziją — “Lė
lių Krautuvė.”

i

Visi choro dalyviai bus sudė-

PAMINĖKIME
MiKą PetrausKą

Į LIETUVĄ 
Ekspresiniu 
Milžinišku?

Laivu

Birželio. 19 d
"Ekskursiją lydės •

i 
White Star tarnybininkas' < 
kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BUKŠNAITIS
vienu pasaulio didžiausių laivų. GražusPuiki proga keliauti 

kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas. 3-sios 
klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
Šią Ekskursiją surengė 

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga Amerikoje b

Platesnių paaiškinimų teikia jums 
arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
v 346 NORTH MICHIGAN AVENUE ■ , 

Chicago, III

SKYSTAS TILING
“Ttįe Modern Finish

GLOSS
Kvortos 
Kenai

Viskas už 25c
Su šiuo Kuponu r\

ROBERTSON & CO.
"THE HOUSE OF L1QUID TILĮNG'* ;s 

1342-44 W. Madison S t., Chicago
2515 Dovon Avė.. Chicggo A9*h Si” ChIc°go

929 Dovis St.. Evanston 904 South 5th Avė,, Maywood
Atdara Ketv. ir šešt. Vakarais iki • 9. vai. f

Suktinį
—•—Jums garbė, garbė, dievaičiai 

Ir geriemsiems ir piktiems: 
Mes lietuviai ir žemaičiai 
Duodam, garbę jums visiems!

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

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

Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, 
Kur josi broleli? 
Baltas dobilėli?

šią naktį per. naktelę 
miegelio nemiegojau..

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

RUOŠKITĖS VISI ATEITI Į
’ Gedulingą a. a. Miko Petrausko Paminėjimo Vakarą
Gegužio 12, Liet. Auditorijoj

8 valandą vakaro — Įžanga 25 Centai

I

!

; .r
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Gražus Pažarsko- 
SLA139 kuopos 
Koncertas

Programas buvo gražus

NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, gegužės 8,1937

ROSEIAND. — Pereitą sek
madienį gegužės 2 d. J. Stan
ciko svetainėj įvyko Kazimiero 
Pažarskio ir SLA 139 kuopos 
gražus parengimas. Buvo suvai
dinta M. Šiaulėniškio dramatiš
kas vaizdelis “Likimo Bausme”. 
Nors neilgas veikaliukas, bet 
gražus. Lošime dalyvavo J. 
Šimkus, Marijona’ Pažarskienė, 
Mikolina GaileviČienė, Aldona 
Narbutaitė, Antanas Andrijau
skas ir Petras Babelis. Lošimas 
išėjo gerai. M. Pažarskienė ir 
M. GaileviČienė gerai pasirodė 
lošime. Butų malonu jas matyti 
lošiant didesniame veikale.

Koncertinė Dalis
Koncertinė programo dalis 

susidėjo iš 8 numerių. Kazimie
ras Pažarskas išpildė 4 nume
rius, tris pildė vienas, o ket
virtąjį su M. PažaYskiene.

Kaip solo, taip ir duetas, dai
nuoti pilnai nusisekė. Dauge’is 
roselandiečių nusistebėjo, kad 
K. Pažarskas taip išsilavinęs 
gražiai dainuoti. Reikia paste
bėti, kad K. Pažarskas dirba 
prie pasažierinių vagonų Illinois 
Central R. R. Co. dirbtuvėje, 
kur yra didelis bildesis, ausys 
per dieną darbe užtrankytos. 
Vakarais K. Pažarskis lavinasi 
imdamas dainavimo lekcijas.

P-lė Sandra Kohn išpildė du 
numeriu, sudainuodama 4 dai
nas. Buvo didelis suprizas rose- 
landiečiams išgirsti tokft|, taip 
gražiai dainuojančią solistę lie
tuvių parengime ir dar Rose- 
lande. P-lė S. Kohn ima' daina
vimo lekcijas pas tą patį mo
kytoją, kuris mokina ir K. Pa- 
žarską. Tai reiškias vienos kon
servatorijos mokiniai.

Dainavo A. Kaminskas
Panelės Genevieve ir Anna‘ 

Woicick, viena smuiku, kita 
pianu, išpildė vieną numerį, ku
ris irgi gerai nusisekė. Anta
nas Kaminskas, rodos, kad gal 
pirmą sykį dainavo Roselande. 
Jisai sudainavo dvi dainas kaip 
kad buvo pažymėta programe, 
bet buvo iššauktas dar vieną 
sykį. >

Aš nesu muzikos žinovas ir 
negaliu daug ką pasakyti apie 
koncerto dalyvių blogąsias pu
ses, jei jos buvo. Publika buvo 
labai užganėdinta, kaip lošimu, 
taip dainomis. K. Pažarskas ge
rai pasirodė roselandiečiams, 
surengdamas tokį gražų koncer
tą. Publikos buvo neperdau- 
giausia. Tam yra priežastis, gal 
ta, kad Stanciko svetainę rose- 
landiečiai jau yra pamiršę. Per 
daugelį metų joje nebuvo reng
ta lietuviškų parengimų, o Stru
milos svetainė dabar yra išnuo
mota rakandų sandeliui. Todėl 
dabar lietuviai turime pratin
tis prie kitos svetainės, tinka
mesnės rtėra kaip J. Stanciko.

—Dalyvis.

Neapsimoka drumsti 
ramaus vandens

Laisvės šaly gali įsitekti visi
Kas nieko neveikia,.to niekas 

ir nepeikia. Tai teisingas lietu
viškas pasakymas.

Pavyduolių mums nestokuo- 
ja. Nuo jų kenčia' jau ne vie
nas, o ypač tie, kurie dirba tau
tos darbą. Kada jie pamato, kad 
vienas ar kitas jau užsitarna
vo kitų pagarbos už nuveiktus 
jų darbus, žiūrėk, jau sukruto 
ir jie, ir jau bando dėl savo 
garbės kovoti, neturėdami nė 
apšvietos, nė patyrimo, nė su
manumo.

štai Dėdė Anupras su savo 
virveradiograma orui atspėti. 
Oro jis, tiesa, ir nespėja, bet 
kokie laikai tai tikrai atspėja.

Tik pasuk žemę j priešingą pu- 
sę ir pamatysi, kaip sumaišysi 
pasaulio laikrodžius. Pasekmes 
tada patirsi ir pats.

Taip yra ir su visuomenės 
darbu. Negrudyk kitam darbo, 
jei jo dirbti pats negali, nes ne
apsimoka drumsti ramaus van
dens ir paskui jame su meške
re žuvį gaudyti.

—Dėdė Anupras.

Rytoj Roselandiečių 
Nanto Bendrovės 
Pavasarinis Balius

. ROSELAND. — Rytoj, Dar
bininkų svet., 10413 S. Michi- 
gan Avė. įvyks Namo Bendro
vės pavasarinis balius su do
vanų laimėjimais. Viena iš jų 

:yra radio $15.00 vertės, kurį 
paaukavo F. Shalkauskas. ,

Toms dovanoms laimėti yra 
išleista tikietai, ir išdalinta ko
mitetams 'bei atskiriems asme
nims platinimo tikslu. Prašo
ma grąžinti jei neparduota ir 
pardavusieji duoti atskaitą ry
toj komitetui, kad jis galėtų 
sutvarkyti laimėjimus laiku.

Neturintys laimėjimų tikie- 
tų, prašoma įsigyti savo lai
mikiui išbandyti.

Komitetas.

TOWN 
noje šios 
susipyko 
48 m

Budriko 
Programas

W.C.F.L., 970 Kil., Radio 
programas nedėlioję, 7:30 vai. 
vakarė duodamas Budriko krau
tuvės, Joseph- F. Budrik, Ine., 
3417 S. Halsted St., dalyvau
jant didžiulei orkestrai. Grieš 
gražias liaudies daineles, dai
nuos kvartetas ir bus 2 kelei
vių pasikalbėjimas. Programas 
bus leidžiamas ir ant trumpų
jų bangų (short wave) ir su 
gerais radios, jeigu oro aplin
kybės leis, bus pagaunamos vi
soje Amerikoje ir Kanadoje.

Budriko metinis piknikas 
įvyks Gegužio 16- d.,' Birutės 
darže, 79th ir Archer Avė. Už- 
kviečiame visus dalyvauti.

Pranešėjas.

Motinų pagerbimui 
bus specialiai gražus 
radio programas x

Progress Furniture Company 
Krautuvės rūpesčiu ir lėšom, 
ryt motinų dienoje buš trans
liuojamas reguliaris sekmadie-

nio programas iš stoties W.G. 
E.S. litą vai, prieš pietus. Pro
gramo išpildyme dalyvaus , po
puliarus dainininkės ir daini
ninkai, “Kaimiečių” kvartetas, 
Aldona Grigonis, Estela Rim
kus, Trys Mergaitės ir kiti, ki> 
rie visi padainuos ' specialiai 
motinoms pritaikintų dainelių. 
Bus graži muzika, gražių mo
tinoms pasveikinimų ir kitokių 
įvairenybių. Be to,x Progress 
Krautuvė praneš labai įdomių 
žinių iš prekybės.

Rep. J.

Įkando > policininkui 
Į ranką, pats pateko 

kalėjiman .
Jesse Spellman, 35 m., gyv. 

720 Liberty gat* atsisakė poli
cininkams gerumu atiduoti pei
lį. Kilo varžytynes,' kurios bai
gėsi jo areštu* Nukentėjo ir 
du policininkai: vienam, būtent 
O’Brien Thomas supjaustė de
šinės rankos riešą, o kitam, 
Narry Brigham perkando kai
riosios rankos riešą. Tai atsi
tiko prie 1731 W\ Maxwell gat.

Neapsimoka šiaip 
ginčus spręsti

OF LAKĘ. — 'Vie- 
apylinkėš tavernoj 
Juozas Stockavick, 

gyv. 5358 Marshfield
Avė. ir Jonas Šimkus, kuris 
gyvena Marshfield Avė. tarp 
45-tos ir 46-tos, abu lietuviai. 
Kivirčas baigėsi Juozo nakau- 
tu, kuriam prakirto antakį, u

Moteris pasirodė už 
jį stipresne

■McKINLEY PARK. — Susi- 
» < •

ginčijo Wolncock Anthony, 45 
m. amžiaus vyras su žmona 
Margaret savo namuose, 3300 
S. Damen Avė. Ginčas mato
mai bUyo'rimtąs, teko pa
vartoti ir rimtas, argumentas. 
Moteris griebė uz lazdos ir 
smogė vyrui į pakaušį.

Susidūrė, automobilis 
su gatvėkariu x

BRIGHTON PARK. — Putas- 
ki road ir Archer avė. susidū
rus automobiliui su gatvėkariu 
labai nukentėjo tūlas Louis Tel- 
ler, 46 m. Sutrenkė smegenis. 
Automobiliu važiavo Anton Sto
ne, 33 m., gyv. 633 Oakwood 
Blvd. — gatvėkariu Emil Krue- 
ger, 45 m.

Anton Stone sužeidė ranką ir 
galva sudaužyta. .

Battlc* Creek, Michigan

VIRTUVĖS PAVYZDYS
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department 
Kellogg Company

I

Koks tai išminčius yrą pareiškęs, 
kad norint draugus laimėti ir palai
kyti, reikia daryti netikėtinus daly
kus, o ne tokius, kurie yra pripras
ti. Šitie žodžiai galima butų pridary
ti navvzdžju ir iškabinti žymiausioj 
vietoj virtuvėje su sekamomis pa
mainomis tinkamomis virtuvei: “Prie 
nionė laimėti ir palaikyti apptitu.s 
tų, kurie sėdi aplink jūsų stalą, yra 
patiekti netikėtus valgius, o ne se
nuosius/jau priprastus.”
/Pasakymas moteriškei “Nebūk pa

prasta — buk netikėta” yrą visuo
met intriguojąs, o kai kada ir pa
vojingas -r* ber kai jos problemą 
taip lengvai išrišama, tai jau pasida
ro kitas dalykas. Jai pasilieka tik 
peržiūrėti menu ir pamąstyti, kokią 
pakaitą gajima padaryti lengviausia, 
kad atsiekti jttd didešnio įvairumo. 
Jos maisto biudžetas gali būti ma
žas ir mažai pasikeičiąs. Bet, ak! 
Ar turi ji duonos ant-savo menu ? 
Taip, ji turi. Taigi, kad padaryti 
naują išvaįzdą saVp valgiams, ji nu
sitaria pakeisti duonos rųšis iš die
nos į dieną. Ji patieks baking pau- 
dęriu išpustus^ .biskvitus. vieną va
karą, popovers pusryčiams, komų 
duonos gabalėlius vakarienei. Gal ji 
dar mėgins padaryti refrigeratoriaus 
bandelių ar fruktu duonos, kuri žy
miai skyriasi nuo kitų duonų ir ku
ri yra tikrai gera. Ir Štai šeiminin
kė jau yra pasiekusi naują asmeny
bę gamyboj valgių, ir mes galime 
eiti laižybų, kad ji susilaukė naujų 
komplimentų iš tų, kurie šiuos val
gius valgo. ‘ .

Žemiau paduodam receptas pyra- 
gėliains, kuriuos galima priruošti 
pečiui į trumpesnį nei dešimties mi
nučių laiką. Refrigeratoriaus ban
delės reikalauja truputį daugiau dar
bo jų' prirengimųi, tačiau jos yra 
taip skanios, kad pilnai vertos to 
ekstra' laiko, 'kurs sugaištortia joms 
paruošti. Fruktų bran duona yra 
kita duonos yųšis greitai paruošia
mą. Ir iškepta ji atrodo kaip pro
fesionalų darbo produktas ’-r- su- 
piaustyta ji būna švelni, nesudras
kyta. Kiekviena iš suminėtų čia duo
nų bus pažiba valgiuose.

ALL BRAN /MUFFINS
2 tbsps. fat 
Y± cup sugar 
1 egg 
1 cup all bran 
2Yz tsps. baking ,powder

Sumaišykitė "taukus ir Cukrų

tų, kurie sėdi aplink jūsų stalą, yra 
:  ;A- __ -L 1 -.1.•? — _

nuosius/ jau priprastus.”

prasta — buk netikėta” yra visuo-

—r ber kai jos probleiųą

rai, pridėkite kiaušini ir išplakite 
gerai. Pridėkite all bran ir pieną. 
Palaikykite, iki priedas įsisunks į 
vidų. Išsijokite miltus ir baking 
bauderį. Pridėkite ‘ juos prie pirhio 
mišinio ir mąišykjte iki miltai iš
nyks. Pripildykit pyragėlių petelnės 
duobutes iki. dviejų trečdalių ir kep
kite vidutiniai karštame pečiuje 
(4o0° F.) apie 15 minučių.

ALL BRAN REFRIGERATOR 
ROLLS

1 cup fat 2 eggs
% cup sugar 1 cup lukewarm
1 cup all bran water 
1 Yz tsps. salt ,
1 cup boiling water
2 cakes cOmpressed

yeast '
QYz cups flour, or m ore

Įdėkite taukus, cukrų, all bran į 
didelį bliudą maišyti, pridėkite ver
dančio vandens, maišykite iki tau
kai ištirps. Leiskit pastovėti iki mi
šinys pasidarys tik drungnas. Pridė
kite gerai . išplaktus .kiaušinius ir 
mielas sųminkŠtytas . drungnam van
deny. 'Pridėkite pusę miltų ir pla
kite iki paviršis pasidarys lygus. 
Įdėkite kitą miltų dalį ir vėl išpla
kite gerai. Uždengkite bliudą ir pa
dėkite jį refrigeratorių per naktį 
arba iki to laiko, kai norėsite var
toti. Padarykite kamuoliukus, kurie 
užpildytų taukuotos petelnės duo
butes apie nusę mieros. Tegul teš
la pakyla dvigubai. Kepkite viduti
niai karštame pečiuje (425° F.) 
apie 15 minučių.

Gausite 3Yz tuzinų bandelių (2Yz 
colių diametre).

FRUIT BREAD
powder

Yz cup chopped 
figs

%cup chopped 
dates ■

Yz cup raisins z 
Yz cup chopped 

' nut meats

Gal būt palaužė 
abi kojas

GAGE PARK__ Ėjo per gat
vę ties 55 ir Ca’lifornia tūla 
Mrs. Izral Wanda, 21 m., gyv. 
3048 W. 53rd PI. Tuo sykiu 
mainėsi raudona šviesa į žalią. 
Gatvėje susidarė didelis auto
mobilių susikimšimas. Ji pate
ko į sukuri ir, ,tur būt, daugau- 
siai nukentėjo. Galimas daiktas, 
kad bus abi kojos nulaužtos že
miau kelių ir labai sužeistos1 
rankos.

Suvažinėjo einant 
per gatvę

T0WN OF LAKE. — Kan- 
ton Teddy, 50 m. ėjo per gat
vę prie 46-tos ir Ashland, no
rėdamas užeiti ant saugiosios 
ivetos, bet tuo pačiu sykiu pri
bėgo automobilis, parmušė jį 
žemėn ir sužeidė koją* ir galvą.

Kas važiavo tuo automobiliu 
nežino. Sužeistasis nugabentas 
į apskrities ligoninę.

% cup milk 
1 cup flour 
Yz tsp. salt

ge-

1 egg i 
2/3 cup honey or% tsp. soda 
molasses 
1 Yz cups all brau
1 cup buttermilk
2 čups flour
1 tsp. salt
2 tsps. baking

’ nut meats
Išplakite kiaušinius gerai, pride

kite medaus arba melasų, alll brau 
ir maslionkų. Persijokit miltus sil 
druska, baking pauderiu ir sode, pri
dekite prie pirmojo mišinio su trūk
tais ir nut meats. Maišykit iki mil
tai pranyks. Kopkit taukuotoj petel- 
nėj, su vaškuota popigra dugne, vi
dutinio karštumo pečiuj ('359° F.) 
apie 1 valandą.

Gausit 1 kepala (4Yz per 9Yz pe- 
telnę).

MOTINOS!
Mokinkit savo vaikus tau
pyti pinigus ateičiai. Musų 
bankoje galite taupyti ma
žomis ir didelėmis sumomis. 
Kiekvieno asmens pinigai 

yra apdrausti iki 
$5,000.00

MES KALBAME 
LIETUVIŠKAI

STOCK NATIONAL
BANK of CHICAGO

4150 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

[KORESPąNDENCIJOsĮ
So. Mil^tukee, Wis.

■ .. ....
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Dėl streiko užsidarė 
Bucyrus-Erie dirbtuvė'

Šią Savaitę Siūlome
Linoleum Bargėnus

Darbininkai yra pasidalinę į 
dvi unijas. Vieni priklauso va
dinamajai šapos unijai, o kiti 
CIO. Yra nemitžas skaičius ir 
tokių darbininkų, kurie visai 
jokiai unijai nepriklauso. ,

Bucyrus-Erie kompani j oj e 
dirba apie 1,300 darbininkų. 
Daugiausia čia yra gaminami 
įvairus plieno daiktai ir elekt
ros aparatams reikalingos da
lys.

CIO pareiškė, kad streikas 
bus tęsiamas tol, kol visi dar
bininkai įsirašys į uniją.

Iš / kitos puses kompanija 
tvirtina, jog ji nieku budu ne
galinti daugiau darbininkams 
mokėti. O tai dėl to, kad ji pri
ėmusi užsakymus prieš' kelis 
mėnesius, kada visa medžiaga 
buvo daug pigesnė. Dabar tie 
užsakymai ne tik pelno kompa
nijai neduodą, bet faktiškai dar 
nuostolius nešą. Girdi, jei kom
panijos išlaidos dar labiau pa
didėsiančios, tai ji nieku gyvu 
negalėsianti verstis.

Na, netolima ateitis parodys,
tai dirbtuvės vadovybė nutarė kaip tas streikas bus likviduo- 
visus darbus sustabdyti. tas. ■—J. M.

Prieš kelis mėnesius čia pra
dėjo veikti CIO. Tas komitetas 
pasiryžo suorganizuoti Bucyrus- 
Erie kompanijos darbininkus į 
uniją ir, pareikalavo, kad butų 
uždarbiai pakelti, 

f . v ■ ■ '

- Pagaliau balandžio 20 d. įvy
ko didelis mitingas, kuris, pasi
sakė už tai, jbg reikia streikas 
skelbti, jei kompanija nesutiks 
patenkinti reikalavimų.

Kitą dieną prasidėjo ir strei
kas. Ryto metą, kaip ir papras
tai, prie dirbtuvės susirinko ne
mažai darbininkų: Daugelis jų 
tuoj grįžo namo, kai iš pikieti- 
nirikų patyrė, jog jau streikas 
liko paskelbtas. Prie dirbtuvės 
vartų buvo ir keli policininkai, 
kad galėtų palaikyti tvarką.

Kad neįvyktų susirėmimų,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮIIIII

Įstaigos Stiprybe

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužės 29

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

Ir pažanga turi visada 
sekti saugumo pėdomis.

Garsias ARMSTRONG Standard Rūšis
BELT BASE FLOG COVERING

Kaip matot paveiksle—geriausio išdirbinio ir 
įvairių spalvų ir piešinių! Didelis pasirinki- 
mas 6pedų, 9 p., 11 pėdų, 3 colių platumo. ^*4 f* 
Tikras pirkinys už kvad. yardą tiktai ..............

CONGOLEUM goldseal KAURAI
Didžiausios Amerikos 

Vertybės
Šie kaurai yra labai puikus, atsargiai 
piešti. Laikys ilgą laiką, jei prižiū
rėsite. 1936 metų modeliai 9x10% 
parsiduoda tiktai $3-98

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo nemainant
Kas gali būti malonesnio-kelionėje, kaip įsėdus į laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ. ,, ,
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinomas. 
Kaip įvestas švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą, motorlaivis Gripsholm 
beveik kas met bent vieną sykį plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo 
mis lietuvių ekskursijomis. Laivas nepaprastai švarus, gera ven 
teliacija ir mandagus patarnavimas. Valgių atžvilgiu švedų vir 
tuvė yra išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Platesnių informacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis 
LITHUANIAN NEWS PUBLISHING COMPANY 

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street—Chicago, III. 

Autorizuota agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

ENCHANGE NATIONAL
• # A t

BANKAS rūpinasi saugu
mu savo kostiimerių. Čia 
padėti jūsų pinigai visuo
met bus apsaugoti.

TIKRI _ Dažai Eina1NLAID Perdem
RŪŠIS KURI DEVĖSIS PER DAUGELI MIETŲ 

Štai jums puikiausios rūšies linoleum! Pastovios 
įstatytos spalvos. Jus didžiuositės savo grin
dim, jeigu nusipirksite naujoviškos spalvos ir 
piešinio padengimą, kuri dabar parduodame. Kai- 
ne B kįla; nusipirkit dabar QQa
už tiktai ...................... ■■■■■■■■■■ kvaj- yąrįĮ

FLOUR COVEItING
PAMATAS (Grindims padengimas)
4 gražus dezainiai pasirinkimui—tile ir marble 
piešiniai 49c kvadratinis yardas; nusi-
pirksit dabar tiktai už ....... kvad. yard V

Mes kalbame lietuviškai

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE
Nariai 

FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

ARMSTRONG LINOLEUM FLOOR
Pasirinkit geniausią iš musų gražiai sutaikyto pasirinkimo. 9x10 
grindim užklojimas pricementuotas prie grindų, $ 1 Q.9O
Garantuotas, už, tiktai .... ............     ■
ATSINEŠKIT šį KUPONĄ, KAD GAUTI ŠIAS NUPIGINTAS KAINAS 

Aukščiausios Rūšies Tavoras — Naujausios Mados ir Padarimas

MIG ALĄ
RUG COMPANY STOPES

SVARBIAUSIOJI KRAUTUVĖ
6501 S. WESTERN AVĖ.

6117 S. HALSTEb ST.
11254 S. MICHIGAN AVĖ.

kam p ris G5th St. 
Grovehill 2777 
arti 61st St. 

Wentworth 313L 
Pullman 4211

Atdara Antrad., Ketvirt. ir Šešt. vakarais




