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Išskrido iš New 
Yorko į Londoną

Lakūnai Merrill ir Lambie skrenda į Lon 
doną parvežti karūnacijos paveikslus

NEW YORK, geg. 9. — La
kūnai Henry T. (Dick> Mer
rill ir John S. Lambie šiandie 
po piet išskrido iš New Yorko 
į Londoną. Jie bandys pasiek
ti Londoną be jokio sustojimo.

Kadangi oras yra labai ge
ras ir pučia patogus vėjas iš 
Užpakalio, tai Merrill tikisi pa
siekti Londoną į 18 valandų.

Po karūnacijos tą pačią die
ną jie išskris atgal į New Yor-

ką su karūnacijos paveiks
lais.

Juos iš New Yorko išlydėjo 
apie 5,000 žmonių. Lėktuvas 
pasikėlė po trumpo įsibėgėji
mo ir už kelių minučių išnyko 
iš žiūrėtojų akių. Lėktuvas pa
siėmė 1,200 galionų gasolino ir 
60 galionų aliejaus.

Skridimą finansavo du Wall 
gatvės brokeriai, Ben Smith ir 
Jack Bergen.
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Lakūnas Merrill ruo
šiasi skristi iš New 

Yorko Į Londoną

Šiandie prasidės ti 
nuėjimai Hinden- 

burgo avarijos

BASKŲ MOTERYS
PADEDA FORTIFI-

KUOTI BILBAO
Tūkstančiai žmonių skubiai ka

sa tranšėjas ir fortifikuoja 
Baskų sostinę.

BILBAO, geg. 9. — Baskų 
moterys prisidėjo prie vyrų ir 
visi bendrai skubiai kasa tran
šėjas ir ruošia fortifikacijas 
apie visą Baskų sostinę, ku
rią baskai ruošiasi ginti iki pa
staros. Prie fortifikacijų sta
tymo dirba tūkstančiai žmonių 
ir Bilbao gali pavirsti antru 
Madridu.

Tuo pačiu laiku Baskų ka
riuomenė daro nepaprastai 
Smarkias atakas ant kalno Sol- 
luVe ir siekiasi iš sukilėlių tą 
kalną atsiimti. Už tą kalną 
eina smarkus mūšiai jau ke
linta diena. Sukilėliai padegė 
mišką ir tuo kąlną paėmė. 
Smarkus lojalistų artilerijos 
įbaražas anksti rytą atidarė ke
lią lojalistų atakai.

Lietuvos Naujienos
Vėl atgijo judėjimas 

vieškeliais
KAUNAS. — Dėl pavasarį 

pabiurusių kelių kurį laiką su
sisiekimas bu*vo blogas, keliais 
judėjimas silpnas. Dabar visi 
keliai jau visiškai išdžiuvę. 
Vieškeliais vėl prasidėjo gyvas 
judėjimas.

Laukiama teismo 
nuosprendžio dėl se

natvės pensijų
WASHINGTON, geg. 9. — 

Kalbama, kad augšČiau teis
mas jau susitaikęs dėl socia- 
lės apsaugos aktų — senatvės 
pensijų ir nedarbo apdraudos 
ir greitai išnešiąs tuo klausi
mu savo nuosprendį.

Dideli nusausinimo 
darbai Suvalkijoje

Bus nusausinta 1,600 ha že
mės. Darbai kaštuos 300,000 
litų.

NEW YORK, geg. 9. — Vė
liausi Amerikos vizitoriai į ka
raliaus Jurgio VI karūnacijos 
iškilmes bus lakūnai kapt. Diek 
Merrill ir Jack Lambie. Jie lau
kia Floyd Bennett Field pato
gaus oro bile valandą išskri
sti į Londoną.

Merrill, kuris kartu su Har- 
ry Richman pernai buvo nu
skridęs į Londoną ir supryžęs 
atgal, bet abu Ubartų turėjęs 
nusileisti „ kęįy > /dėlei gasolino 
stokos, savo lėldiive Lockheed 
Electra įruošė 16 gasolifto ba
kų ir tokiu gasolino kroviniu 
galės skristi be sustojimo 4,- 
300 mylių. Jo lėktuvas sveras 
16,000 sv.

Merrill su4 Lambie skris “di
džiuoju ratu” — per Bostoną, 
Nevvfoundland salą, Airiją, tie
siai į Londoną.

Po karūnacijos tą pačią die
ną jie ketina gryšti atgal 
karūnacijos paveikslais.

su

Mūviu žvaigždės 
grūmoja streiku

LAKEHUiRST, N. J., geg. 9 
— Pirmadieny prasidės du ty
rinėjimai priežasties milžiniš
ko zeppelino Hindenburg ava
rijos.

Tyrinėjimus pradės pirmiau
sia laivyno taryba, kartu juos 
ves ir prekybos departamen
tas.

Vėliau ir Vokietija padarys 
savystovius tyrinėjimus. Tuo 
tikslu į Ameriką atvyks Dr. 
Hųgo EckenerAzeppelino Hin-f, 
dpnburg statytojas ir tyriau
sias Vokietijos zeppelinų ko
manduoto jas. Jis atvyks laivu*, 
kartu su Mrs. Lehmann, našle 
Hindenburg komanduotojo, ku
ris žuvo avarijoj.

Vėliausiomis patikrintomis 
žiniomis, zeppelino Hindęn- 
burg avarijoj žuvo viso 35 
žmonės. Tiek mažai žmonių žu
vo todėl, kad eksplozija ištiko 
užpakalinėj orlaivio daly ir pa- 
sažieriai spėjo iššokti iš orlai
vio, pirm jį visą apsupę lieps
nos.

>

Gegužės 7 d. Rygoje (Latvijoje) pąsibaigė 
krepšiašvydžio (basketball) turnyras,' kuriame 
dalyvavo Lietuvos, Italijos, Prancūzijos, Len- ■ 
kijos, Estijos, Latvijos, Čekoslovakijos ir Epi£- 
to geriausios komandos.

Turnyras buvo lošiamas dėl Europos krep- 
šiasVydžio čempionato. Ir čempionatą laimėjo 
Lietuva, kuriai teko susikibti , su stipriausia 
turnyro komanda (Italijos). Lietuvos koman
da nugalėjo italus 24 prieš 23 punktus.

; .,Tenka pažymėti, kad Lietuvos komandoje 
vienas Stambitfusių • tūzų buvo chicągietis Juo-1

' įas Žukas, kuris pernai išvažiaVo /į Lietuvą įr 
ten jau spėjo pasižymėti įvairiose sporto šako
se (Žukas yra labai geras tenisistas).

Prieš kiek laiko musų specialus korespon* 
dentas, rašydamas apie beartėjantį krepšiasvy- 
džio turnyrą, pažymėjo tą faktą, jog Juozas Žu
kas yra, taip sakant, Lietuvos krepšiašvydžio 
komandos nugarkaulis. Tokiu budu dėl Lietu
vos čempionato laimėjimo Žukui priklauso di
delis kreditas.; /

Italija uždraudė 
įvežti Anglijos laik

raščius

Dar 2,000 vaikų ir 
moterų išvežta 

iš Bilbao

9.HOLLYWOOD, Cal., geg.
— Krutamu jų paveikslų akto
riai, nuo mažiausių iki pačių 
žymiausių, nutarė paskelbti 
streiką, jei iki tam tikro laiko 
mūviu prodeciai nesusitaikins 
su kitais streikuojaniais mu*vių 
studijų darbininkais.

Aktoriai jau prisidėjo prie 
pikietavimo studijų. Jau pra
sidėjo ir pikietavimas kai ku
rių teatrų Los Angeles, teatrų 
darbininkams grumojant pa
skelbti užuojautos streiką.

Repetuoja karaliaus 
karūnacijos iškilmes

4 vaikai žuvo buso 
katastrofoj

Japonija susirūpinu
si Rusijos laivynu
TOKIO, geg. 9. — Nesenai 

Rusija kreipėsi prie Jungt. 
Valstijų, prašydama Jungt. 
Valstijas padėti Rusijai pasi
statyti didelį karo laivyną. Tuo 
Japonija yra labai susirūpinu
si. Rusija gi gali statytis d|- 
džiausį laivyną, nes jos nesu
varžo jokia sutartis. \

O R H.sa

LONDONAS, geg. 9. — Tre
čiadieny įvyks didelės kara
liaus Jurgio VI karūnacijos iš
kilmės. Dėl tos priežasties Lon
donas yra užsikimšęs svečiais 
iš visų pasaulio dalių.

Dabar eina nuolatiniai poki- 
liai priėmimui žymių svečių, 
taipgi daromos repeticijos bu
siančios karūnacijos.

Gal milionas žmonių, nežiū
rint šalčio ir lietaus, susigrū
do šįryt prie Buckingham rū
mų pamatyti paskutinę karū
nacijos procesijos repeticiją, 
nes daugeliui jų gal neteks vi
sai matyti karūnacijos per su- 
yąžiavusius iš kitų šalių sve
čius, kuriais tikimąsi užpildy
tį visas gatves, kuriomis va
žiuos karūnacijos procesija.

Dalies Londono busų darbi
ninkų streikas tęsiasi ir gy
ventojai, taipjau* ir svečiai, 
yra priversti vaigščioti pėsti. 
Kąikurie laikraščiai tikisi, kac 
stręįkas bus sutaikintas prieš 
kąrunaciją.’ f

Karūnacija Anglijai kainuos 
$2,000,000, bet ji tikisi atgau
ti tuos pinigus iš svečių.

Taipjau atšaukė iš Londono 
savo korespondentus už an
glų tyčiojimąsi iš italų ka
riuomenės.

LONDONAS, geg. 9. -— Ita
lija staigiai nutraukė spaudos 
ryšius su Anglija už Anglijos 
laikraščių tyčiojimąsi iš men
ko Italijos kariuomenės pasi
rodymo Ispanijoje.

Tuo tikslu Italija uždraudė 
įvežti į Italiją visus Anglijos 
laikraščius, išėmus tris Lon
dono konservatorių dienraš
čius.

Taipjau Italija atšau*kė vi
sus savo korespondentus iš 
Londono ir apie karaliaus Jur
gio karūnaciją dėsianti 
trumpas fašistų agentūros iš
siuntinėtas žinias.

Anglija betgi nenurodo 
kio susirūpinimo dėlei

Ai

tik

jo- 
tokio 

Italijos žingsnio ir laikraščiai 
nekelia jokio triukšmo.

Kas Londonui rupi

Sukilėliai skelbia paėmę stra 
teginę kalvą Bilbao apielin 
kėj.

HENDAYE, Francijoj, geg.
9. — Sukilėliai skelbia šiandie 
paėmę strateginę kalvą Solluve 
ir prisiartinę prie Bilbao už 
11 mylių. Kalva valdanti Ber- 
meo-Bilbao kelią ir buvo suki
lėlių paimta po 24 valandų 
smarkaus mūšio.

Sukilėliai skelbia, kad 300 
baskų liko užmušta, šimtai pa
imta nelaisvėn ir taipjau už
griebta daug karo medžiagų. 
Baskai gi skelbia, kad lojalis- 
tų nuostoliai buvo maži.

Tuo pačiu laiku iŠ Bilbao li
ko išvežta dar 2,0Q0 vaikų, mo
terų ir senelių. Juos „ išvežė 
Franci jos prekių laivai, kurie 
po apsauga Anglijos ir Fran
ci jos karo laivų tremtinius nu
vežė į Franci ją.

Užmušta 30 Manchu 
kuo banditų

Italų karo laivas pa 
bėgo nuo lojalistų 

lėktuvų

FlaCHATTANOOCHEE, 
geg. 9. — Keturi vaikai liko 
užmušti ir šeši sužeisti moky
klos busui
upės tilto susidūrus 
ku.9.BARCELONA, geg.

Italijos karo laivas, patruliuo
jantis Ispanijos pakraščius Vi
duržemio juroj, besivydamas 
Ispanijos laivą, įplaukė į Ispa
niją vąpdenis," bet tuojau's pa
kilo į orą Ispanijos Ipjalistiv 
lėktuvai ir greitai Italijos lai
vą išvijo iš Ispanijos vande
nų.

4,000 kareivių iš Valencijos 
atvyko į Barceloną padėti mal-

Bar- 
ka- 
Re-

sinti anarchistų sukilimą, 
celonos gyventojai pasitiko 
riuomenę Šukiais: “Viva 
publica”. 

» • ‘ 1. '

Egyptas atgavo pil
ną nepriklausomybę

MONTREUX, Šveicarijoj, g. 
9. — Išbuvęs beveik 3,000 me
tų pavergtas svetimų valsty
bių, Egyptas atgavo pilną pri
klausomybę, kapituliacijų kon
ferencijai po viso mėnesio 
svarstymų pasirašius sutartį, 
kuri panaikina kapitaliucinį 
režimą Egypte.

Svetimšalių privilegijos, 
rios galiojo per beveik 400 
tų, įskaitant svetimšalių
liuosavimą nuo taksų, atskirus 
svetimšalių teismus ir t.t., bus 
panaikintos nuo spalių 15 d. 
Bet per 12 metų veiks pereina
masis 
veiks 
spręs 
bylas.

Jungt. Valstijų 
Egypte Vert Fish 
kalbą konferencijai 
perdavė Jungt. Valstijų pa
sveikinimą ir linkėjimus Egyp- 
tui.

ku- 
me- 
pa-

periodas, laike 
maišyti teismai, 
svetimšalius

kurio 
kurie 

liečiančias

ministeris 
laikydamas 
užsidarant,

ant Apalachicola 
su tro-

12 žuvo paskendus 
laivui

'■L V. i ’ -
BERLYNAS, geg. 9. —. 12 

jurininkų žuvo paskendus vil
kikui ties Wieck laike smar
kios audros. Vienas jurininkas 
liko išgelbėtas.

KAUNAS. — Šiemet Suval- 
rijoje, S. Kalvarijos apylinkė
je, bus pradėti, didesnio ma
sto žemės nusausinimo darbai, 
žemės tvarkymo departamen
tas jau paruošė Šešupės aukš
tupio sureguliavimą, šiuo pro
jektu bus sutvarkyta pati Še
šupė nuo Kalvarijos malūno 
aukštyn ir visas šoninių ka
nalų tinklas.

Įvykdžius šį didelio maste 
nusausinimo projektą, Suval
kijoje bus nusausinta apie 1,- 
600 ha žemės ploto, kurio dau
gumą sudaro iki šiol sunkia 
eksploatuojami durpynai... .Įvyk 
džius nusausinimą, šiuos dur 
pynus bus galima lengvai eks 
ploatuoti, kultūrinti, dalį ji 
paverčiant vešliomis pievomis 
šiame nemiškingame rajon 
toks durpynų nusausinimą 

i turi didelės reikšmės tos apy 
linkės ūkininkams, • kuriem 
svarbiausią kuro medžiagą su 
daro durpės. Kita nusausins 
mojo ploto dalis yra šlapio 
pievos (vikšrynai), kurios 
dabar neauga gyvuliams tinki 
ma žolė. Nusausinti šie daba 
nenaudingi plotai bus paves 

. sukiAturintomis pievomis.
šie nusausinimo projekto 
bai kaštuos per 300,000 
Nusausinimų Suvalkijoje 
ninkai jau seniai laukė.

Vi: 
dai 
liti 
uk

Airija ignoruos ka 
raliaus karūnaciją

TRUMPOS ŽINIOS

Už $2 vagystę 20 
metų kalėjimo

tat
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:36, leidžiasi 

7:57.

BERLYNAS, geg. 9. — Vo- 
kįetijos kultu*ros ministerija 
uždraudė Vokietijos universi
tetams egzaminuoti ir teikti 
daktarų laipsnius Vokietijos 
žydams.

LONDONAS, geg. 9. — Per 
kelias pastarąsias dienas Lon
dono laikraščiuose pirmą vie-' 
tą užima zeppelino Hindenbur- 
go avarija ir besiartinančios 
ex-karaliaus Edwardo ir Mrs. 
Simpson vedybos, žinios, apie 
karaliaus karūnaciją ir busų 
darbininkų streiką yra nu
stumtos į užpakalinius pusla
pius.

ROCHESTER, N. Y., geg. 9.
— Už pavogimą $1.80 
kavos puodos ir 50c

vertės 
vertės 
nutei- 
Attica

TOKIO, geg. 9. — Japonijos 
žinių agentūra praneša iš Har- 
bino, kad susirėmime su Japo- mėsos, Bert Miller, liko 
nijos kariuomene Manchųkup , stas nuo 10 iki 20 metų 
liko užmušta 30 yiętos bandi--kalėjimam 
tų. Susirėmimas ištiko netoli s —--------- -----
Siberijos sienos. Kareiviai taip-* FRIEDRICHSHAFEN, 
jau atmušė 100 banditų kitoj kieti jo jgeg. 9.
tos provincijos vietoj. Abiejuo- Graf' Zeppelin sugryžo iš an- 
se susirėmimuose žuvo po vie- tros šį pavasarį kelionės į Pie- ' y **----- - -tu Ameriką.

Vo-
- Dirižabelis

ną japoną.^ ♦

DUBLINAS, geg. 9. — Ai
rija yra vienintelė Anglijos 
valstybė, kuri nebu*s atstovau
jama karaliaus Jurgio VI ka
rūnacijoj ir kuri tą dieną ne
skelbia šventės, bet praleis ją 
kaip paprastą darbo dieną.

3 žmonės nutroško
f MILWAUKEE, Wis., geg. 9. 
— Aklinai užsidarę savo na
melyje rasti nutroškę trys se
ni žmonės — du „broliai Klett 
ir jų sesuo. Spėjama, kad jie 
nutroško šildyto j ui ru*sy išnau
dojusi visą deguonį namuose.

Sustreikavo
NEW YORK, geg. 9.—Dau

giau* kaip 1,000 Bronx gaso- 
lino stočių darbininkų sustrei
kavo, reikalaudami $25 mini- 
mum algos į savaitę, 48 vai. 
darbo savaitės ir 1 poilsio die
nos savaitėj.

BERLYNAS, geg. 9. — Spe- 
cialė Vokietijos komisija, va
dovaujama Dr. Eckener, iš
skrido į Cherbourg, kur sės į 
Europa laivą ir plauks į Ame
riką tirti zeppelino Hindenburg 
avariją.

RACINE, Wis., geg. 9.—Plė
šikai pastvėrė gryštantį iš ban
ko taverninką James Aceto, 35 
m., nusivežė jį į Caledonia įr 
sumušę atėmė iš jo $1,016.

ROCKFORD,~I11., geg. 9. — 
Visos 119 Rockfordo barzda- 
skutyklų prisidėjo prie unijos, 
po dviejų dienų vajaus. Prieš 
vajų mieste buvo tik 34 uniji
nės barzdaskutyklos.

DĖS MOINES, la., geg. ! 
— Valstijos entomologas D 
Drake pranašauja, kad šiem< 
Iowa valstijoj bus nepaprasta 
daug žiogų, jei nebus ilgo li< 
taus ir didelių šalčių. Esą ti 
bus blogiausi tuo atžvilgiu m< 
tai istorijoj.

CLINTON, la., geg. 9—M 
rus Sherman Wilkinson, kur 
gyveno iš senatvės pensijų, k: 
sinėjant jo virtuvėj rasta stil 
line bonka, kurioj buvo p; 
slėpta $7,940 pinigų.

NEW YORK, geg. 9. — 
garsaus advokato Aaron S h; 
piro, kuris prieš kelis meti 
vedė didelę bylą prieš Hem 
Ford, liko atimta teisė prakt 
kuoti pietinio New York fed 
raliniame teisme.

HOQUIAM, Wash., geg.
— Vienas jurininkas paske 
do ir 21 įgulos narys liko i 
gelbėtas, medžių laivui Trir 
dad iš San Francisco užvaži 
vus ,ant seklumos, sulužus 
paskendus.

EDGEWOOD, la., geg. 9. 
Iš susirūpinimo dėlei nepa: 
liaujančių lietų, kurie neleii 
jam dirbti laukus ir sėti vas 
'rojų, ūkininkas Harold Fau: 
37 m., pasikorė savo nuom 
jamame ūkyje.

TA VARĖS, Fla., geg. 9. 
Dolly Mae Russek, 16 mel 
pareikalavo perskirų nuo sa 
59 metų vyro Edmunds, už k 
rio ji ištekėjo 5 metai atg 
nes jis ją du sykiu nuplak 
rykštėmis, kaip mažą mergi 
tę.

O_R_H.sa
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TURIZMAS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
(Tęsinys)

Paryžiaus parodoje dalyvauja 
ir Lietuva. Lietuvos pavilionas 
toje parodoje bus tikrai gražiai 
įrengtas ir savo dirbiniais ne
abejotinai patrauks kitataučius, 
šio paviliono pasisekimas užtik
rintas.

Tai atvykę iš Amerikos turės 
ko pažiūrėti ir savo tautiečių 
darbu pasididžiuoti. Lietuvoje 
turimomis žiniomis Prancūzijos 
visos laivų linijos, kurios turi 
ryšių su šiaurės Amerika, jau 
laivakortes iki spalių mėnesio 
visas yra išpardavusios, kitaip 
tarus, tais laivais liuosų vietų 
nesama. Toks esąs didelis š. 
Amerikoje • šia paroda susido
mėjimas.

Taigi, kaip ir kasmet ir šie
met Lietuva laukia iš. svetur 
atvykstančių vasarai svečių ir, 
žinoma, tikimasi, kad jų nema
ža bus ir iš šiaurės Amerikos 
PetuVių. Atvykę lietuviai iš Š. 
Amerikos į Lietuvos gyvenimą 
visuomet įneša savotiškos nuo
taikos, o ypač gero nusiteikimo 
ir sveikų pažiūrų į gyvenimą.

Jie laukiami ir laukiami ne 
tiek dėl to, kad čia vieną kitą 
dolerį palieka, bet ir dėl to, kad 
amerikiečiai įgyja kitų civiliza
cijos ir kultūros bruožų — lin
ksmiau j gyvenimą žiūrėti, dau
giau šypsotis, mažiau murkso
ti. O Lietuvai šitokia nuotaika 
labai ir labai pravarti. Lietu
vos gyventojas labiau linkęs 
verkšlenti, savo likimu skųstis, 
mažiau veikti ir pasyviai pasi
duoti savo likimui. Tai yra sa
vos rūšies fatalistai, tai slavų 
^aūiy įtaka.

Amerikietis laimėje ir nelai
mėje šypsosi, jis judrus, gyvas, 
smalsus ir visuomet jumoro 
pilnas. Bent šitokią nuotaiką 
atsiveža iš Amerikos atvykę lie
tuviai ir čia ją tarp savųjų pla
čiai paskleidžia, todėl visuomet 
jie Lietuvoje tarp savo giminių 
palieka ilgus ir gerus prisimi
nimus.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Pranešimas
nariams slavijos.

and

LIETUVA SU JUGOSLAVIJA 
UŽMEZGĖ DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS

Lithuanian Building, Loan 
Savings Association

Malonėkite kuogreičfausia 
priduoti į musų Spulkos ofi
są, 1739 S. Halsted St., savo 
narystės knygeles dėl patikri
nimo mūsų atskaitos.

Sekretorius.

kad, kaipo pirmas Lietuvos at- TU. p f Ovonpialrda 
stovas, užmezgė oficialius san-1mJVlBnelB 
tykips tarp Lietuvos ir Jugo- OFISO VALANDOS: 10 v. r. iltį »
stovas, užmezgė oficialius san-

*

vai. vakaro. Troč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4800 S. FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

ADVOKATAI

St.

Paveikslas rodo vaizdelį iš Sovietų Rusijos fil- 
mos “Beethoven Concerto”, kuris dabar yra ir dar bus 
rodoma Sonotone teatre, 66 Enst Van Buren Street- 
Ši filmą vaizduoja vaikų gyvenimą Rusijoj ir gvilde
na jų problemas.

pasitaikius aprūksta kurkyklose darė mokinių sveika- 
į svetimus kraštus.
vasaros metu kiekvienas tos patikrinimą. v Kaip praneša

K. P. GUGLS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 34—Tel. Centrai 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

Phone Čekiai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seiedomis ir nedol. pagal sutartį 
Rez.6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therap\ 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninė-e 
duodu massagt 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę* 
tie blanket*. ir t? 
Moterims ir mer 
p-inome patari
mai dovanai.

Sakoma', kas daug keliauja, 
tas amžinu optimistu palieka, o 
vien jau tik dėl to, kad trum
pam laikui su žmonėmis susiei
na ir nespėja vienas kitam įky
rėti. O keliauti, bastytis iš vie
nos vietos į kitą yra žmogui į- 
gimtas daiktas.. Kas keliauja, 
tas niekuomet nenuilsta, tas 
prusinasi, šviečiasi ir daug iš
minties įgyja. Todėl v'sos kul
tūringos tautos dabar taip yra 
pamėgę turizmą ir kiekvienas 
inteligentas žmogus pirmai pr,o-

gai 
nors

O
nori surasti tokią ramią viete- lenkų laikraštis “SIowo”, gydy-
lę, kur galėtų pamiršti visus tojai rado, kad 50 proc. mpki- 
civilizacijos padarinius, atsilsėti; . ,v.x • nių serga džiova,nuo didelių miestų trukšmų ir1 
leisti savo nervams ramiai at
sikvėpti. Tad visai aišku, dėlko 
žmonės veržiasi meškerioti, nes 
tai geriausias nervams poilsis.

Taigi ir Lietuvoje jau plačiai 
prigyja vidaus turizmas!

—Jūsų Keistas.

BELGRADAS.— Naujas Lie
tuvos pasiuntinys Belgrade Tu
rauskas, įteikęs Jugoslavijos 
princui regentui Povilui savo 
skiriamuosius raštus, Jugosla
vijos telegramų agentūros 
“Avilos” atstovui suteikė pasi
kalbėjimą, per kurį, tarp kitko, 
pareiškė esąs labai laimingas,

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUiTH ASHLAND AVENUE 

Res. o515 So. Rockwell LL 
Telephone: Republic 9723

Tel. Office Wentwortji 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. irak. 
išskyrus sered nnis ir subatomis.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir ChirurgasV VI y UvJ jClkj

KL. JURGELIONIS Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Vaidotuvių Direktorius
JUOZAPAS ,

1701 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Virginia 0883

SPECIALIAI

ŠIA
SAVAITĘ

ŽIBANTI MALEVA

•..■M

N

98ę
9SC» VALANDŲ 

VARNIAIS .........

FLAT SIENOMS
MALEVA .............

VARNImIO VAI. 
rita varu.Alui ar maievai nu
valyti. Specialiai už 
galiom) .................  r
ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai Juo
dų šerių malė votį 
Šepečiai. Kiekvienas V

98 <

ĮATDARA KETVIRT., ŠE&T. VAKARAlflĮ

w ONE COAT ENAMELIS dar
bui viiitij. TirMan; daug pa
dengima; Ilgai laikau. iHdžiuva 
per n>«kt| nkainčiai Zybėda- 
inas. vertėt;
už galiom) .........

BALTAS S1IELLAC. lOOOį, 
TYRAS d EQ
Galionai) _________ *■*>**

8fte 
ieva;
malevoti 
abu už

50 proc. mokinių 
serga džiova .

AGENTUI

BUICK & 
PONTIAC

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.' — Hyde Parį: 8895

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. N e dėl io j pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Uoulevard 7820 
Namų Tel. t Prospect 1980

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

VILNIUS. — Vilniaus mo
kyklų kuratorijos gydytojai ne
seniai Vilniaus pradžios mo-

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI pinigai i šia 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO ..............................

ŠJ SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

a

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTĖLE LIETUVIŲ. 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
, BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
r. HULAW h- K. SABONIS. Bendradurbfot

Clement J. Sviloxv
ADVOKATAS

33 NO. LA SA7.LE STREET
o-tos lubos Tel. CENtral lb46

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVL

Telefonas PROspect 1012
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7—8 vak. šeštadieniais nuo 3 nei 8 4645 So. Ashland Avė

vai. vaknrp ir natral sutarti. 'vai, vakare ir pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELTS
DENT1STAS

E 
R

vertas .5Oc—Skrynų Mą- 
kvorta JuodoH skrynt; 
ir *4 colių ftepetvH Ir 

500
POPIEROS VALYTO

JAS, taipgi vartojama* kalcį- 
mainui ir lanri) uždangom* 
va,J“ .... 3 ui 230
Miegamiem Ir gyve- 
namiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
fOS.

Šimtai dailių raštų. Rolei

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

MUOJAMA UŽ DYKĄ 
MES PR1STATOM

> A

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26th Street

4163 Archer Avė.
j 923 Blue Island Avė.

Rk

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAI-AYETTE 0727

T “ A i • koplyčios visose
T -D -L Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radi o programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

Hfiikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

AKIU SPECIALISTAI

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
>' . < f. ;

Gera maleva, tinkąlnai užma.evota, mažiau išsipusti*ia ir utaupo pi
nigų. Tokios yra populiarės Helman malevos. Ir kainos 

nebrangios, o stakas visada pilnas.
Moore’s malevą^ 30 spalvų, gal- ................ ..........
Speciale malėvte 16 spalvų, gal............. ..............
Varnish rembvb^, gal. ..... .......... ....... ..................
Grynas baltas enamel, gal........ ..............................

• ir brangiau
Siėnomn popieįa, roleris ..................... .................

ir brangiau.

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

$1.85
970 
95^ 

$1.39

Laidotuvių Direktoriai

1

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

LIETUVIAI

r

4*

AKIŲ GVDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Akinių Dirbtuve

GYDYTOJAI IR DEN’HSTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
— ~ —-------■------------------------- ------- — —

j S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

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

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki B vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

. -J A. PETKUS
1410 South 494h Court Cicero Phone Cicero 2109

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

VOSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

j; A. MASALSKIS
3307 Lituaniką Avenue Phone Bųulevard 4139

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

S. P. MACEIKA
3319 Lituanica .Ąvenue Phone Yards 1138

J. LIULEVlČiŪŠ 2
4348 So. Califomia Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAlTUSH, OPT 
,■ -LIETUVIS 

Optometricąlly Akių Specialistas 
Palengvina tikiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, ~ 
svaigimo, akių aptemimo, nei-vuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
teimuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely 'atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

MUTUAL LIUUOR COMFANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NARIAI
Chicagos

Cicero į 
Lietuvių S 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoj

I*

Ambulance
Patarnavi- 
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

/ VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

I4CHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2.W Place Pitone Canal 2515
SKYRIUS: 12-44 Kast lOSth Street. Tel. Pullman 1270
................      1 < 1 '"V r ..................    II. ... . . ...........................

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktara.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
C’fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3(1 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOMS IR CHIRURGĄ^ 
u" jQfisaa» ir Rezidencija . .

’ 3335«o. Halsted ŠL
z CūlCAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Afisas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

8

9

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
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 pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409
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KORESPONDENCIJOS
’ grama.
nariams 
daugiau

Tai vietos draugijos “ŠEŠIS METUS

K KENOSHA LIETUVIŲ KOLONIJOS

Musų 
patrioto

ir veikėjams pridavė 
energijos.

—o—
kolonijos gero lietuvių 
žmona, p-ia K. Braze-

KANKINAUS SU < 
UŽKIETĖJIMU”

Mirė Mary Wedeikis. — Įsikūrė Kenosha Lietuvių Kul-
turos Draugija. Grįžo p-ia K. Braze. - Dailės .'tik,/aiksi; kad pasiskubino 
luiuo H į grįžti. Mat, pas mus oras vis
Ratelio choras rengia pobūvį savo nariams. — SLA (lar vgsokas> 0 tai p.iai Braze 
212 kuopos šeimyniškas išvažiavimas. — Ką man nelabai tepatinka.
vieversys pakuždėjo. — Susirgo p-ia Kuleilienė. —
Powers Lake.

Balandžio 27 d. po ilgos Ii-H Tačiau su ceremonijomis ar 
gos čia pasimirė Mary Wedei- 
kis po tėvais Maliauskaitė. Ji 
buvo dar visai jauna moteriš
kė ir, rodosi, galėjo ilgai gy
venti ir džiaugtis gyvenimu. 
Tačiau nelaboji mirtis išplėšė 
ją iš gyvųjų tarpo.

Velionė liko palaidota Green 
Ridge kapinėse gegužės 1 d. 
Jos palyėti susirinko labai gau
singas būrys draugų ir pažį
stamų. Taip, susirinko atsi
sveikinti ir palydėti į tą vie
tą, iš kurios niekas daugiau 
nebegrįžta.

Nors velionė parapijai ir ne
priklausė, tačiau motina suma
nė palaidoti ją su bažnytinė
mis apeigomis. Kiek girdėjau, 
vietos kunigas atsisakė tas ap
eigas atlikti. Tvirtinte netvir- 
tintf, kad taip iš tiesų buvo, 
bet žmonės kalba.

be ceremonijų šalta žemelė 
mus visus vienodai priglaud
žia. Kai numirštame, mes visi 
esame lygus...

Tad ilsėkis ramiai musų my
lima Mariutė!

—o—-
Na, ir musų mieste liko į- 

steigta Lietuvių Kultūros Drau
gija iš gana veiklių narių bū
relio. Kiek galima spręsti, dar
bas bus energingai varomas 
pirmyn.

Balandžio 25 d. įvyko tos 
naujos draugijos krikštynos, 
kuriose dalyvavo ir būrys chi- 
cagiečių. Chicagiečių pastango
mis btfvo atlikta ir graži pro-

“Per šešis metus aš kankinaus su 
Brazevičienė, grįžo iš atosto- ’ vidurių užkietėjimu, paskui nuspren- 
gų, kurias praleido saulėtoje'
'Floridoje. Atostogavo J i kelis keturi us metus ir, , iš tikrųjų, tai 

’ ' • 'p'1'1'’““ ""r- Mrs. Herman
Futrell, 905 W. Oak Avė., Jonesboro, 
Ark.

Bandymai parodo kad KellOgg’s 
ALL-BRAN yra saugus iy įtakingas 
paprastam vidurių užkietėjimui pa
taisyti.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigdr 
bai savo svorio vandeny, ir švel
niai mankšto ir, išvalo vidurius. Be- 
to, jis duoda B vitaminus žarnoms 
sustiprinti ir geležies kraujui.

Išvalgykite tik po du kupinu 
šaukštu kasdien su javiniais piene 
arba Smetonoje, arba pagal kokį 
nors receptą. Rimtesniam atsitiki
me tris kartus dienoje. Jus pa
tirsite kad šis maistas yra geriau 
negu vartoti pripratimą gaminančius 
vaistus ar piliules. ALL-BRAN 
narsiduoda pas visus krautuvninkus, 
Kellogg in Battle Creek padarytas.

Priežodis sako, jog girioje 
%'ugęs j girią vis ir žiuri. Tdip 
atsitiko ir su kai kurių musų 
jaunikaičių surastomis Chiča- 
goje panelėmis: jos musų mie-- 
ste nerimsta ir stengiasi vėl 
sprukti į Chicago. Mat, didelis 
miestas masinte masina jas.

Aš patariu jaunikaičiams sa
vo mieste susirasti Jievučių, 
— jos, esu tikras, bus jaukes
nės

ĮkoresponoencijosĮ
Waukegan, III

P-ia Braze, lyg tas paukš
tis, anksti pavasarį atskrenda 
pas mus, o rudenį, kai oras 
'atvėsta, ir vėl skrenda į Flo
ridą.

Kiek man teko patirti, tai 
Dailės Ratelio choras netrukus 
surengs šauną pobūvį (parę) 
Savo nariams. Rengėjai kvie
čia į pobūvį ir buvusius senus 
narius, kad ir jie atvyktų.

Norima, kad dabartiniai ir 
buvusieji rateliečiai sueitų į 
daiktą < Jmksmai baigtų šį 
sezoną bei šiet tiek paplanuo- 
tų apie tai, kas reikės veikti 
kitą sezoną.

Jei neklystu, rateliečių pasi- 
žmonėjimas įvyks gegužės .29 
d. Laiką, manau, jie patys pa
skelbs vėliau.

Apie išvažiavimo vietą ir lai
ką, manau, komisija praneš 
vėliau. Tikietai bus galima nu
sipirkti iš komisijos narių.

Lauksime su nekantrumu 
šaunios puotos vasariškos gam
tos' prieglobstyje.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Hemlock 5040

2emos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKSKIT
Sąlygos I SAVAITĘ I

DR. O’CONNELL II
135 SO. STATE ST.

f. S320 Cottage Grove
4002 Madlson St.

JfU^ukee AT. 6204 S. Halsted St. 
4001 Irvine Purk 3234 Madlson St. 
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MADOS

SLA 212 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą gegužės 
4 d. German American Home 
svetainėje. Tarp kitko, buvo 
nutarta ir išrinkta komisija iš 
J. Bučnio, J. Maselionio ir F. 
Ravoto, kad surengtų šeimy
nišką išvažiavimą į žaliuojan
čią girią prie Michigan ežero. 
Išvažiavimas numatoma su
drengti kada nors vidurvasary
je.

Komisija susideda iš gana 
gabių veikėjų, tad reikia tikė
tis, jog išvažiavimas bus tik
rai šaunus.

—o—
Atskridęs lietuviškas viever

sys man pakuždėjo į ausį, kad, 
jo manymu, trumpoje ateityje 
mes ir vėl susilauksime' buvu
sio vedusio ir vėl nevedusio 
jaunikaičio, šį kartą aš nekal
bėsiu atvirai ir neskelbsiu jo 
vardo. Vadinasi, nesakysiu, 
kas tai per jaunikaitis. Tačiau 
našliukėms ir merginom^ _ pa 
tariu pasiteirauti, — lengvai 
patirsite, kas jis per vienas.

Pas mus buvo įėję į madą 
ieškotis panelių ir našlelių net 
Chicagos mieste. >, Atrodė, lyg 
musų jaunikaičiai vietoje ne
gali tinkamų merginų suras
ti.

\ — o—
Prieš kiek laiko liko išvežta' 

į ligoninę p-ia T. Kuleišius, ži
nomo vietos lietuviams taver- 
no savininko žmona.

Aš linkiu p-iai Kuleišienei 
greit pasveikti.

—o—
Gegužės 2 d. turėjome pro

gos pakvėpuoti tyru oru. Mat, 
aplankėme pp. Kazį Mikėną ir 
S. Margį, kurie gyvena prie 
Powers Lake (apie * 20 mylių 
nuo Kenosha).

Nors oras pasitaikė ir vėso
kas, bet jau nemažai svečių 
suvažiavo prie ežero. Buvo at
važiavę pp. Poteliunai, J. Mar
tinai, A. Rimkus ir Kazys Ru
dis. Jie visi iš Kenosha. O iš 
Milwaukee atvyko ponai Mai> 
giai bei keli kiti, kurių nepa
žinau.

Kaip ten bebūtų, o laukuose 
dabar gražu. Medžiai jau* pra
deda rodyti gyvumą, atseit, jų 
lapeliai skleidžiasi ir žaliuoja. 
Ir iš viso oras kažkoks gaivi
nantis ir malonus.

— Alizavietis.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Nelaimė pp. Gavin šeimoje
f

Velykų dieną pp. Gavin šeima 
nusitarė vykti pasisvečiuoti pas 
draugus į Racine, Wis. Nusi
tarta ir padaryta. Deja, grįž
tant į Waukegan ištiko nelai
mė. Kadangi šalikėliai buvo le- 
dingi, tai pp. Gavin automobi
lis greit bėgdamas slido į šali
kėlį ir atsidūrė į medį. Auto
mobiliu važiavę abu pp. Gavin 
buvo sunkiai sužeisti, taipgi su
žeistas ir jų sūnūs George, bet 
duktė p-lė Ruth Gavin išliko 
visai sveika.

Sužeista pp. Gavin šeima' bu-

vo nugabenta į Kenosha, St. 
Catherine’s ligoninę. Tėvas ir 
sūnūs jau spėjo pasveikti, bet 
p-ia Anna Gavin dar tebesiran- 
da minėtoje ligoninėje. Butų 
gerai, kad naujieniečiai ir Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos bei 
Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos nariai aplankytų p-ią 
Gavin ir suramintų sunkioje li
gos padėtyje.

Pp. Gavin yra seni naujienie
čiai, taipgi minėtų organizacijų 
nariai. Taip sakant, yra stam
bus Waukegan gyventojai, — 
rimti, inteligentiški žmonės.

J. Mačiulis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
'•a naudingos.

GAMTA

.Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
^keep their breath agreeable

•Vi th the best to choose frora these days, em- 
ployers favor the person who ia moat attrac- 
tive. In business lite aa ln the sočiai world, 
halitosia (unpleasant breath) ia considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffera from thla 
offensive condition at soma tlme or other— 
many mere regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
bruah ia the cause of moat cases. Decaying 
teeth and poor digeation also cause odors.

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

Llsterine balta fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
If you value your job and your friends, ūse 

Llsterine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo, 

t

Don’t offend others • Check 
'halitosis with USTERINE

CARBIT

PAINTS

SEKMADIENĮ, 
Gegužės 23 d. 1937 m 

CALUMET GROVE
-------——--------- --------------------

■ V •• 

U fe

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb bhb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

rsZe/77e/c/

4194—Augesnei moterei išėjimui 
suknelė. Joje išrodysit plonutė—Su
kirptos mieros 34, 36, .38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

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

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IBL

CU |dedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No............. .

Mieros ..........   per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestu ir valstija)

$-|.39
Geresnės negu daugelis 

$1.89 malevų.
EKSTRA VERTYBES 

FLAT BALTA
Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, 4 ,25 
5 gal. kenas; . už gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybe 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)

. 7X77J -

viduj

Copyright 1937, Liggbtt « Myem Tobacco Co.

Skonis, kuris sako “Ateik vėl” 
Lengvumas, kuris sako “Ateik tankiai” 

t

...dėl augščiausio laipsnio gerųjų daigtų, 
kuriuos jūs pageidaujate cigarete

mes jus kviečiame gėrėtis chesterfields



NAUJIENOS, Chlcago, UI. pirmadienis, geg. 10, 193

IMS Sobth H.Uited Street ’
Ami iUa. I Į,,.,; I . > ...........-

s
per yėar outsidd' bfChicago

Uisakyme kalnas

1800
Pase! metų '4.0-0
Trims mSnesiąms----------------- 2.00

»
 menesiams ________  1.50
n — .75

Chlcfi^ojė jife'r W4iiotojus:
Viena kopija ••••••••••••••••••••■••• 8c

18ė
MSh’ėsiUi J. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicaroj,

- ^jagsuty" T***“'' fe W" w”i

Apžvąlga
,' ■, '  

—gVB^VMawMaHaH«MMawawwwvw<Mvw«M»MMw<MMNMaMMIMM>MMM**nnMW*nl*a

yįsai ne dėl demokratybės prin- patenkinti ir reikalavo, kad 
ęipų. Kąi Smetona ir Voldema- valdžįa dąr labiau spaustų “be- 
ras po grupdįiįo. perversmo bu- dievius” ir socialistus!' 
vo davę kelis ministerių port
felius krikščionims demokra-
tąms ir buyo sustabdę krimina- kad ji galės kam nors apdumti 
Uneš bylas Prieš įvairius kleri- akis, ąpsimęsdama “deųiokrąty- 
fcalų šulus, taį klerikalai buvo bes gynėja”- nuo komūpizmo ?

Tai argi “Amerika” tikisi
■ *r< --T ■ -y-.-].,

Entercd as Second Clasa Mattey 
March 7th 1914 at the Post Offlcė 
df *CMicaįo, lir. under the' act 6f

'į-'ta? —r”’”.."r1". -
Nąujienos eina kasdien, išskiriant 

getoiacUenias. I^žia Naujienų Ben- wiį ftalstėd st.; Chicago; 
Ponai fiROn i“ta

Pusei' dietų    *2.75
Trims inSnesiams ...................  1.59
Dviems mąneęjąms ------------- 1.00
Vfeiiąm lū^esinT............. — -75
iieitiVoje užsieniuose

^Atpiginta) \ \
Me|ams --------- $8.00
Pusei1* metų ................... ;--------- 4.09
Trirnfe ^Įnąnesiąins  .......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu 'Įtartu sū ‘Užsakymu?' 1

■‘Hmdęuburgo” sprogimas
Vokię|įją iųok^ geriau, negu jĮfttps Šaly$, dirbti 

lengvesnius už orą orlaivius, kuriuos ji vadina, nuo iąT 
rącKjo vąrdo, “zeppelinais”. Iki šiol jie skraidydavo s^ų- 
gi^, g^(ęfldąi|ii pąsąžferjus per pląęiųą yąndęnynuą. ;.

Bet pereitą savaitę didžiausias tų kontroliuojamų
jų b^lioiĮų kąipt prancūzai sako, dirižablių), pa- 
sfekęs Lakehurst, K J., netikėtąi ųžsąęfege ir susprogo. 
Žuvo kelios dešimtys gyvasčių — iki šiol suskaitytą'35 
— ir beveik visi kiti žmonės, skridusieji “Hindenburgų”, 
buvo sužeisti.

^ęri|ęą fe Vokietiją (įąbąr tyrinėją, i^damoę 
šĮtos* baisios nelaimės prięžą^es. Yyą jįtarfeių, kad |ai 
buvęs “sabotažo” darbas — koks nors Hitlerio prfe§ą§ 
šovęs sprogstančia kulka į “zeppeliną ir jj uždegęs. Ki
ti spėja, kad iššoko elektrikos kibirkštis, kuomet iš di
rižablio buvo nuleista iki žemės drėgną virvė — elek|ri- 
kos srovp įš žppaęs |oyp į orlaivį fe suąijpngė su orląiyio 

t elektra. Yrą fe kitokių siejimų — pavyzdžiui, toks, kąd 
kas nors iš pasazierių užsižiebė degtuką, norėdamas ųž-

Čia refeąlp |ęqrįją§ B# vWa
yra aišku, tąj — kad nelaimę pebutįj lfykusi» feigu 
“HindenbuPgas” nebūtų buvęs pripustas smarkiai de
gančiomis vanęĮępgąpįo (vandenio—hydrogen) dujomis.

Amerika vartojįą sąvo ^feįžąbliams helijų, kuris ir
gi ypą Įęngvęsnįs už orą, bet nedegą. Šitos rųšies dąjų 
randama daug Amerikoje, bet kitos šalys jų beveik ne
turi. Vokiečiai todėl yra priversti vartoti nesaugųjį 
.vandendarį. į 1

Po šitos nelaimės, tur būt, sumažės skaičius norin
čiųjų skraidyti Vokietijos “zeppelinais” — tol, iįe 
nebus aprūpinti saugiomis helijaus dujomis, ^mer^o 
galėtų čia Vokietijai padėti, bet tai vargiai butų išipįp- 
tinga, kol Hitleris sėdi diktatoriaus soste. Jisąį yųpšįą^į 
karui. Vieną gražią dieną Hitlerio “zeppelinąį” gąjį 
mesti kelis tonus bombų ant Paryžiaus, Lofl^ppų, pa
lios arba kurios kitos “priešo” sostinės! j^ąią 
turėtų rūpintis, kad jo orlaiviai butų s^ųgęsųi?

Katalonijos anarchistai sukilę ipąąę# ^p.ąųįįąg yęs- 
publikos vyriausybę, kuomet ši nų|ąrę 
kontrole tos autonominės provincijoj įr
pasiuntė į Barceloną centralinės kąpo v^dpyyhČ? fįM?" 
vą. ' ‘ ; :

Paskiausios žipjęs sako, kad anarchis^
esąs nusĮojpį$ta& tįH ĘąiręęĮoflpj priemiesčįųąsę day Vip- 
nur-kituy ėją ’^ąįątininkų bu$$. įmo
vose tąp^ę fe 'buvo ųzįpųštą ąp.įę
400 žmonfe fe suzejs|ą 1,Q0.ft ąrbą fl?“
muštų mi^ą jociaiią|fem W
singumo minis^pįs Antonfe Seesę, fe ąųąręhistų vadas, 
iš Aragon provincijos, Frąąęisyp Ajcaso.

Šis anarchistu feąįštas buvo ląbąi pąyęjingąs, Ęą^ą- 
lonijai ir visąi Ispanijos respub^ąi. Jięai ga|ejįo ąįid^- 
ryti kelią į pergalę f£§i^mą.‘ jęjgų feąfeią^ bus 
likviduotas tąip, kad anarchistai neteks galios Katalo- 
nijoje, tai jisai gali reapųį)iįįęąi pęĮ pąįąrhauti.

“Naujienose” jau ne l^ąrĮą buvo "nurodyta, kad Ka- 
talonija palyginti įąbai mažai kooperuoją ąp Madridu ir 
Valencija. Didzįausį sfeęj obstrukcijos kąltįninkai visą 
laiką buvo anarchistai. Jie iš prfecįpp pąnpfb kąd bųįų 
stipri centralinė respublikos valdžia. Iki pereitų metų 
jie net visai nepaisė; ar. bus Ispanijoje respublika, ar 
monarchija, ir nedalyvavo rinkimuose.

Ispanija yra vienintelė šalis Europoje, kur anar
chizmas dar tfbėra įtalppgas piąsėse, o Barcelųna yr^ 
Ispanijos anarcįiiz^o gą^ttąį Kai jjaąį ęįą bus ĮįįįY}~ 
duotas, tai anarchizmas iš" darbininkų judėjimo galuti
nai išgarųęs. T” ' ’ -

Katalonijos anarchistai dabar bandė Ispanijoje eiti 
tuo pačiu keliu, kuriuo Rusijoje 1917 metais ėjo bolše- 
vikai: karg mptu statytu ginkluotą jėgą prieš valdžią 
kuri stoja uz demokratinę tvarką, golsevik^nag tas. “pu
čas” pasisekė. Bet paskutinįų 2b metų^patyrimaę ir įo- 
muHis^ą 
vikar jau rStojA uz “ispaniskąjj Kerenskį” (Caballero), o

SOCIALDEMOKRATAI PRO; (iššauktas “revoliucinis judėji- 
a t>»tv25 - iųąs” jįąų įjuyo susmilkęs.

Bet kaltipti socialistus čia 
visai nėra už ką, nes j įę kovo
jo prieš fašizmą iki paskutino- 
sio,s.' Jeigu banditas užpuola 
žmogų, tai argį tas |mogus yra 
kaltas, kuomet jisai nepajėgia 
puo bandito atpiginti ? ' 

■ ' Kai'dgi'Austrijos', tai visiems 
yra ^fepbjią. fed fefeffifefe fe’ 
pąį kąip ir nebuvo. Per 16 me
tų Austrijos respublikos gyva
vimo (nuo 191$ m? iki 1934 m.) 
nebuvo išrinktas nė vienas ko- 
feMMfefe ’ ftfefefes i Austrijos 
parlamentą arba jos provincijų 
fefefe- yfe juokinga p«- 
šakoti, kad komunistai tenai 
“krikcĮė” kokįuj tai “tąutos rei- 
kąįus”, p, ąocįąlis;tąį ‘‘ųepąisę”.

Ąustrįjpą sącįąldembkratąi 
davė krąštųį demokratinę kon
stituciją ir parlamentu bei ad
ministracijos ' įstaigose dięlpo 
kdnšfrukity vį darbų. Soštįųę 
Vieną, kurią jie visą laiką vąl- 
dė, jie pavertė pavyzdingiausiu 
Europos didmiesčių.

Bet kleriįęąįąį, gavę pagelbą 
iŠ Italijos fašizmo, padarė Aus- 
trijoje giųkįųpįją perversmą — 
sutrempė krašto konstituciją, 
iąžudę tukstąųčius nekaltų žmo
nių, ąrmotomis sugriovė grąžįas 
Vietioš darbininkė rezidencijas 
įr pasigyobų Valdžių į savo na
gus. šitąįų Austyijos kįerįkąįiz- 
mas patarnavo “tąųitos ręįką- 
ląms”; įr ^ąr magaryčioms, tų 
pačių “tautos reikalų” vardu 
jie padarę Austriją Mussolinįo 

i vergų !
Ir “Amerjką”, teisindama ši

tuos klerikalizmo žygįųs, dąr 
turi drąsos šnekėti apie korųu- 
nistų “nedemokratiškumą”.

Klerikalai talkininkauja 
. J fašizmui i.i;, . ; s;-

Vįsį žino, kad komunistai 
^įsfe (fejig xra nusidėję de- 
nįdfeiityfefe paslaptis taip 
į>ąĖ kad valdomoje
feųsįįojįe dą įr Šiandie demo- 
krąįykė^Y^įų žiburiu negali- 
mą surąąfi;J^ęt pastaruoju lai- 

iOM )aa v’s.gi ■" 
Hfe demokratija 

wkas’ 
fašizmas,, įr tunai, kur demok- 
iatyfe Pavojus iš fa- 
ifefe jfe iifedfe remia 
feffidfefeMi W Ispanijoje, 
OT Mfe karas
fe fefe $fefew 
‘‘P?9fewfe ko-

fed bu- 
fe WWa”-

TESTUOJA PRIEŠ

Vokietijos soęiaįdemokratų 
partijos vykdomasis komitetą'š 
(kuris dabąy yra persikėlęs į 
Č^įępsįpyąkijų) įšįęido griežtą 
protęątų prįųš Ą^igUjo^ dąrbię^

George Lansbury, kaip žino
ma, neperseniai keliavo į Ber
lyną (savo noru, ne partijos 
įgaliotas) pasikalbėti su Hitle
riu apie ‘-pasaulio taiką”.' Po 
to pasikalbėjimo Lansbury da
vė pareiškimų spaudai, kad Vo
kietijos nacių “fiureris’* sutin
kąs kooperuoti su kitomis vals
tybėmis, jeigu pasirodysią, kad 
toks kooperayimas eąąs gali
ndas.

Socialdemokratų partiją už
protestavo prieš tai, kad Anglį- 
įog ^rfeėĮfe momjįa akis pub
likai, pįąš^a'mas Įjitlepį nųo- 
ąird^įų pąsąųįip laipios dyąųgu, 
jcųonjieį |ikroypją yisa Hįtįęrio 
politika yra paremta militąyiz- 
mu. Tas protestas, atspausdin
tas ant mažų lapelių, yra slap
tai gabenamas į Vokietiją ir 
tuksiančiuose ekzempliorių sklei
džiamas tarpe žmonių.

. t •• • ’ ■ ?•

FAŠIZMAS IR KLERIKA- 
r * LIZMAS

Klerikąįų “Ąrųęrįl^ą” rašo:
“Nejau Nąujįenoms nežL 

norųa, įcąd fąsizmąs yra gy
vas komunizmo padaras. Fa- 
šiziųo ‘^įm^yme’ smarkiai 
pyisį^ęjo ir sociąįiątąį, žiąo- 
ma, ne visų valstybių socia
listai.’ i|aįįjos įr Austrijos 
socialistai nepaisė ąavo tau
tos reikalų, kuriuos krikdė 
komunistiniai gaivaląi jr toks 
fe rcįsi<^oj{>rįę fe?- 
įnp.krąfijįoj Iąič|otųYįU.” r

“Ąfeenfei;; pasafeja

fe až fefe w Wfe fefe i M
& WW8 ftO w fe? wfe <fe$

n>§ elementas w. fefe agitfe°

fefe fe SfefefeYės w 

žafe) fe? Wwf W®W w 
felfe fejfe pergalė
toji; karo grobis.

fer9- fe ffiilfefei?.- 
w fe?0.- to fe 
tai reiškia, kad jie “nepaisė 

’feip sako 
fefefefeų Įaifeštįs^ 

mb w fefefefe to fe- fed 
ItaĮlįoą spciąlisfem^ feu- 
to fei' ife stovėsi 
vo kraštą sulaikyti nuo karo ir 
priešinosi Mussolinio (D’Annun- 
zio įr kitų panašių avantiūris
tų) milita'ristiškoms ir impe- 
rįalistįškpms ųšgąįdom^.

Ęomųnistąį buvo kųįti tuo, 
kąd jie savo, “rėvMiųciįiįąįs” 
užsimojimais pąkrįkdė dąrbį- 
nintų klases jėgas? įr Įųų P^lU 
laiku nugąsdino ir atstūmė nuo' 
darbininkų vidurinius sluoks
nius, tuo budu susilpnindami 
Itąįijps liaudies ąįspąrumą im- 
Pfefedifeto ItaIifefe 
laimėjo po to, kai kopiunistų'

su
yra' 

negu

W toifefe B®
Mfefefe fe ?W
19, pfešikUlta ?ygi Ętippiįoję.
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yot “prįęs — tfe
įiitieris yrą perčjąug didelis 

ir tiž Wb.^
atsimoja ^įlįgų bei 

tfefefefe fe? Pa-
leistųvysfel).

Lietuvoje klerikąląį irgi ne
kovoja už visų žmonių lygias 
teises, tik reifcaląjįfe bj|vįiĮę^ 
sau. Ir tik dėl to jie ką^t^s su
sipyksta sų taųtininkąįą -— bąt

ne už “revoliųęijos gilinimą”. Todėl axįarchist^į 
progos laimėti. . •

Jęį Kątąįonija dabar Įąįjjamai remti
Ispanijos“ vyriausybę, W,s labai-

fe fe* P8$ fašiWį w WW
nis su viršum mėnesius piliety^, Įsp.ąpijpjp

Gęn^Įidad, suorgani^ fe

i. ję|ps labai sustfe-

MANO ATSIMINIMAI IŠ A. A. KOMP. MIKO 
PE TR AUSKO DARBIOTES BOSTON, MA^

atvykau j Bostoną me- 
fefe fe ' £a-
dąngi aš ąuyąu didelis muzi- 
įcos m^ęjįąs/|ąį man pįrmįąu- 
sia rūpėjo sueiti į pažintį su 
komp. Petrausku. Gavęs geras 
rekomendacijas įš adv. F. J*. 
JfeSP.ęfe'1?.. ‘‘feeleiyio” rėdyto- 
rįąuš S,. į^įęlięlsono ir vęįįonies 
Kąz. šidįąąs^o, ąą nuvykau pas 
komp. ’ įmti
mu^įkpą lekcijų. Tąį iąikąįs aš 
tikęjąąsį taptį pasauliniu vir
tuozų — ^ąiuikininku. Tą pro
ga aš suė|ąų įą^timas pą^iųtis 
su komp. Mikų Petrausku. Aš 
pąts artistu netapau, kaip bu
vau įsivaizdavęs, įą£iąų turė
jau gęrą progą pažįųti komp. 
Pętrąųąką ir aukštai įvertinti, 
jo darbuotę meno kųltuęos sri
tyje.

Bostone komp. Mikas Pet- 
ęąuskąs buvo įsteigęs muzikos 
konservątorįją, kurioje jis da
vę damąyįiųo ir muzikos pamo
kąs. Vą'čįos konservatorijos pa- 
l^se, fer ^vo daug' kamba- 
rių, pąstbyųų buvo ąpsįgyvenę 
ket^tak Ępątono inteligentų. 
Į<onsęryatorijos rūmus jie va
dindavo, “Muzikus Respublika.” 
Kaį kifefe $ tų Miko.'Petrausko 
įųąįųių įr šįąndien yra žinomi 
muzikos srityje tarpe Ameri
koj įietųvįų. p;rauge gyveno 
‘■^andąroą” redąktorįųs p. Šįįa- 
kis, adv. Nąęįas Rastenis (kom
pozitoriaus pusbrolis), A. Ve
lička, M. Biekša ir keletas kitų, 
kurių vardus pamiršau. Ne su 
visais * talentais ■ ir muzikos a- i 
vantiurištais komp. Petrauskas 
turėjo pasisekimo. Ne vienas 
daug prisidėjo prie jo kantry
bės išeikvojimo, ir tuo pagreiti
no jo mirtį savo balsu ar mu- 
zikališko instrumento čirškimu.

Be tabako durnų, kurių komp. 
Petrauskas visai negalėdavo 
pakęsti, “Muzikos Respublikos” 
patalpose viešpatavo pilnos lai
svės liberalizmas. Vienintelis ir 
nuolatinis neišspręstas dienos 
klausimas būdavo muzikos vei
kalai ir “Opera” lietuvių kalba.

Komp. Mikas Petrauskas kas 
mėnuo išleisdavo muzikos są
siuvinį “Kanklės,” kuriose tilp
davo liaudies dainos su gaido
mis. Tai buvo laukiamas ir visų 
mėgiamas dalykas, nors iš biz
nio atžvilgio dažnai reikėdavo 
ųpę^į vietoj gauti pelno. Ną- 
gąųtąs pelnas pasiliko musų 

įzde — Meno Kultūroj 
fendę. 

i 4 ‘ “ VBosyone gyvendamas, komp. 
'YĮįąąs Petrauskas daugiausia

Ręsdavo prie jo paties

’žią, armijį. Jos ginklų ir amunicijos ^aiųo^, JfeSftfe 
‘pų- lio ksįro njiętų dirbo Santarvės fefe
įo-'vėį yra atgaivinta. Taigi ji galės pageltais

knygų, ’ todėl nė jam pačiai 
gerąi nebuvę aiškios pająmoi 
t>ę to, jam nesą pažįstami kla 
pędįetiški • įstatymai, o syai 
biausia, kad visi mokesčiu 
mokėti reikalavimai buvę n 
Syti yojdeėių kalba, kurios ji 
gerai nemokąs.

Vis dėlto priesėdų teismą 
šių pasiaiškinimų nepriėmė d< 
lipesin. JTįs vadovavosi apytil 
’riais Lapėno pajamų daviniai 
Įr priėjo išvados, kad draug 
su pabauda jis turi sumokė 
27,1ŠO lt., kurių neišgalint, a 
sėdėti kalėjime 543 pienas (p 
£0 lt. parai).

š manau, kad tai bu-

Pęfrąuskas yra pastatęs yisą 
eilę muzikališkų spektaklių.' į- 
žymiausias pastatytas veikalas ’ 
tai buvo komp. Petrausko pa
rašyta opera “Eglė Žalčių Kara
lienė.”
vo 1926 metais. Opera buvo 
pastatyta amerikonų teatre, 
kur tilpo apie pora tūkstančių 
žmonių, ir visas teatras buvo 
visai išparduotas. Prie pasta
tymo tos operos komp. Pet
rauskas turėjo simfonišką or
kestrą iš 36 narių, kurie’ visi 
buvo paimti iš “Bostono Sym- 
phonijos Orchestro.”

Operos pastatymas išėjo la- 
bia pasekmingai visais ątžvil- 
igais, kas bostoniečiams paliko 
neužmirštamą triumfo įspūdį.

Baigiant šį trumpą mano at
siminimų ųžrąsįą, aš noriu pri
minti Ghicagos lietuviams, kad 
a.a. komp. Mikas Petrauskas y- 
rą ųųsipelnęs pagarbos 
Amerikos ir Liętuvos žmonių 
širdyse savo nuveiktais darbais 
muzikos meąo kultūros dirvo
je ir turėtų būti skaitlingai pa
gerbtas šį trečiadienį, gegužės 
12 d., Lietuvių Auditorijoje, 
kur įvyks pagerbimo progra
ma įš kpmp. IVĮiko fetrausko 
kuriąių. Geniausios Cįiįcągos 
meno jėgos PtĮdys programą.

—Vincent Ambrose.

P. Lapenas nuteis
tas sėdėti 543 dįe- 

pąskąlėjiine
Įr Klaipėdos ^rašte getras 

Ląpenčis nubaustas

KLAIPĖDA. — šiomis die- 
nopiis Šilutės priesėdų teis
mas sprendė buvusio Panemu
nės pirklio Petro Ląpeno įdo
mią valstybės mokesčių (Stęu*- 
er) nemokėjimo bylų.

19į3.3 pi. Petras Lapenas, rei
kalaujant sųmokęti valst. mo
kesčius, pareiškė, kad jis jo
kio turto ir pajamų neturįs, 
todėl ir mokesčių nemokėsiąs. 
Tuo tąrp.u buvo, sužinoma, kad 
jis turi savo ir. žmonos vardu 
įnąšų į iyąirfeš bankus dau
giau' 100,00() lt. Vėliau, jis pą- 
sfešfefeo p,w feeks 
6/lQ,Q. lt. Apie jo gąųnąmu's iš 
bankų jis ir tada nuty
lėjo. Vėliau paaiškėjo ir jis

Laukuose

Utenos apskr. virsi 
ninkas susitiko si 
Švenčionių starast

LJTĖNA. — Balandžio 17 < 
12 vai. su minutėmis Utene 
apskrities v-kas p. Valevičių 
lydimas pasien. pol. baro v-k 
Juodžio, vieš. pol. vado Sink - * f ** * ,* 1 r- 1 w ■ i, > . ♦
vičiaųs ir saugumo pol. rajor 
v-ko ĘraziukaiČio, Linkmėm 

įse, musų sąrgybos bųstinė 
susitiko su Švenčionių storą 
ta, kurį atlydėjo kąriųomeni 
ir administracijos atstovai.

Tartąsi dėl kilusių kįiuč: 
administracijos zonpj gyvenai 
ftiems piliečiams pereiti admi 
/liniją ir' kfeienis administrac 
niams nesusipratimams išspr 
-sti.
i Pasitarimas buvo 
tas ir korektiškas, 
apie valandą įąįko.

Mųsų aps. v-ko 
pretenzijas Storasta žadėję 
pasitaręs su savo vyriausyį: 
pasistengti išspręsti gyvent 
jų labui.

Šį kart pasitarimas įvyį< 
susitarus, musų sargybos b 
stę su sąlyga, kad sekantis p 
simatymas butų lęnkų sarg 
bos būstinėj.

Lenkų sąstatas, 
Tiąįą .pakeitįmąis, 
tas''tupiantis ties Salaku d 
gairės incidento.11! * ’ • * • * ?1 '*

Mirė Tverečiaus 
knygnešys

VILNIUS. — Bąl. menes 
prąętžįoje, Dysnos sodžįuj 
’Į'vęrečiaųs valse., mirė gem 
lietuvis knygnešys Mykolas G; 
lys.

M. Gyįys buvo sųsįprati 
lietuvis, p,ar rusų prįespaud< 
laikais jis rūpinosi savo ap; 
liuke, pristatydamas iš Prus 
įvąįrių lietuviškų kny&M 
ląįkraščių. Už tai sėdėjo ilgi 
rųsų kaįęjĮime. Ir po karo j 
švietė Tyerečiaus ir Vasiun 
parapijas, skatindamas pala 
kyti Vilnįąus įįętuyiškųją spai 
dą. ' ■( ' .

A. ą. M. Gylys palaidota 
Dysnos sudžiaus kapuose. J 
laidotuvėse dąlyvąyo įabai dau

i

labai rir t
užsitę;

pareikš^

su kai k 
esąs mat

U. M Pi;

;().(),00,0 jį. įr gąąųąs %%, Vis 
ęję^o įš jam p^įklaųsąųčįų ųio- 
kęįi ųpi| 7,į)0p lt. m^tįųįų mo- , _ ,
kęsčįų; į,5ftOf 1|. Tverečių ir Vasįųnų parap

ąųųygąųįzįib.to Gabijos choro J fe pfe^hų,
Su ųągąįbą’ Gabijos choro ]VĮ. ųeveęfes ąįskąįtomybės

jų tautiečiu, kurie uždėjo ar 
velionies kapo keįetą vainikų.

Geriną paukšm
rusi

į!. Taima'nov, jaunas smuiko gęuįjus, vėliausioj So
vietų Rusijos filmo j “Bethoven Concerfo”, kuri dabar 

« ' x» . ■’ ' .-v *

yra rodoma Chicagoj Sonotone teatre adresu (5,6 Ęast 
Van Buren, Kalbama filmą vaizduoja Sovietų Rusijos 
yąįkų gyyęnųną ir vaikų problemas.

PANEVĖŽYS. — Panevėžį 
paukstinirikų dr-ja šiais me 
tais įsigijo dar vieną milžiąiš 
fe ip.I'Pfetojų, kęrį^ę i: 
įcąrį;o įšperįpą kelius tulęstan 
čitfs viščiukų, šį pavasarį nu 
matyta išperinti apie 7b,O0( 
viščiukų. J[aų iįęį šįol išpęrįp 
ta ir išparduotą keli tųįstąn 
Čiai. Kiaušiniai išrašomi iš ge
riausių Europos paukštynų 
Perinimo stotį yedą' agr. 'įąž 
Mietus pąukštinįnįęystęę 
sius baigęs Prancūzijoje. Prie 
stoties praktikuojasi kėli jau
ni agronomai busimi ' paukšti
ninkystės specialistai.

Šį pavasarį perinimo, ąįąčiai 
'išnuomotos erdvios patalpos, o 
ateinančiais metaįę pąukštinių- 
kų dr-ja žada pasistatyti nuo
savu^ namus. Uabar Panevėžio 
perinimo stotis yra didžiausįa 
Visame Pabaltoje.

<“»•<■» »•*? t t« • ir< M**
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Pirmadięnis, geg. 10, 1937

I s Mussolini’s 
Gųipe U p?

(Continued)
The pli^ht of ą Turįn pianu- 

facturet employing ąbop*t 2,000 
persons is perhąps typical of 
that of 
men.
dųes, faxes and subscribing to 
tl^e ‘volunteer’ loans”, he Įą- 
menĮs, “my cĮeąr profit abo^t 
equals the wages of one of 
my workmen. Pd be better off 
to $hųt tftę fąctory anę| 
go to work myself.”

To the rising tięĮę of dis- 
conlent apd anger over bad 
home conditions mušt be added 
II Duce’s assinine foreign po- 
licy. His two greatest mistakes 
in this field were the war 
against Ethiopia and backing 
the fąsciąt ręvojt in Spąin.

Neęding an ęasy foreign way 
to furnish his Blackshirts with 
cheap “glory and plunder”, 
Mussolįni cĮinned into ItaĮy’ę. 
ears thąt she hąd beęn disas
trously cĮefeated by the Ęthio- 
pians at Adowa in 1896. He 
shouted, “Ado,wa mušt be ąveų- 
ged!” Sųch ą wąr, iif ąųcpp^- 
ful, woųįd provįcįe jįobą apd 
booty for Italian imperlalists; 
it would temporarily lessen 
unemployment; and it would 
strengthen the h°M °f fascism 
on Italy by making its bidl- 
neckec| dicfator more popųlar.

So ftįųssolipi bėga n the con- 
quest of Ethiopia. He did this 
against the advice of his best 
gęnęrąls, and in the face o f 
strong European opposition, 
heądęę| by England. For II 
Duče had foolishly believed 
what he yvanted to believe— 
that Premier Lavai of France, 
who had promised him a free 
hand in Ethiopia, woųld be ąble 
to persiiade England and the 
League of Nations to šit si- 
lently by while Ethiopia was 
raped. Būt England, with her 
Mediterranean route to India 
and the East threatened, got 
the League to deelare an eco- 
ųomįc blockade against Mųs- 
solini as the aggressor nation. 
That blockąde, if it hącį bęen 
carried out in good faith, 
yvould have cracked Italy. Įt 
hurt her more than II Duče 
cared to admit, ąs bis fųry ąg- 
ainst England shoAved.

To make matters worse, 
Ethįopįa’s Hąile SęĮąąsi,e> rę- 
fųsed to ąccept ą vassaVs 
crown from Mussolini’s hands. 
He chose rąther to flee his 
kingdom and seek asyhrtn in 
England. With the Lion of 
Judah gone, II Duče was forced 
to try to subjugate Severai 
million fieręe, resentful Abys- 
sinians. For this task he has 
to keep 250,000 of Italy’s best 
troops in Ethiopia, where they 
are ąo qųįckly worn oųt by the 
cįimate and guerrilla attącks 
thąt they mųst be pelievedį 
every six nąonths. Such ą mįli- 
tary occupatiori puts a big 
burden on a treasury already 
in the red. To add insult to 
injury, Italian colonįsts sent 
to Ethiopia find II Duce’s new 
F;1 Dprado barren and sterile.

' Spon they try to return t° 
their homeland.

If he had not been gripped 
by the erazy notion that he is 
t^e 20th century Jucius Caesąr, 
Niussoįini woųįd have been sa- 
tįsfied to chew and digest the 
ptląippiąų prickly peąr that 
he had jammed into his mouth. 
Būt no 1 As Caesar hąd cpn- 
quered Gaul ' (now France)į, 
Mussolini mušt sėt up a faseįs- 
tįc regime in Spąin and 
the Mediterranean an “Italian 
Ląke”.

So lašt summer he backed

is perhąps typical oi 
many Italian bysiness 

, ‘-‘Ąi|ęr paying wįges,

Majorca, the Baleric Išlapos, 
įąpd particularbf a good slice of 
Spąnish Į^oęyoęco, including 
|hę sfrategįc sęapųrt of Ceuta. 
That city ąpįj ' fortress, jute t 
ąęross from (iįtjralt^ ęnables 
i tą possesspr. to comrųą^id tĮie 
Starte $ westepi
gateway tp t^ę. Mediterraneąh. 
; When his airplanes and pi
lotą, Uis ąrtillery and muni- 
tions did not enable the insųr- 
gęnts to conųuer the loyalistą 
defencĮęrs qf the Spanish rępųb- 
lic, Mųssolipį with flifler stąy- 
tęd sending troops, čamofloug- 
ed as volunteers, to fight ąg- 
aįpst a frįęndly goyernment. 
In November, when Franco’s 
'ąymy was battering at tĮie 
gates of Mądrid, II Duče joiųęd 
'Hitler in recognizing the rebel 
junta at Bųrgos as the trųe 
governmęnf of Spąin. With the 
stiffening resistance of the 
loyalists stopping Franco, Muą- 
solini inereased the stream of 
regula r Italian troops that he 
poured into Spąin, until they 
now totai over 80,000.

These Italian soldiers enabled 
Franco to take Malaga, nu
purtant governipent seaporf, 
where. he has butehered hųn- 
dreds of loyalist prisonęrs. 
Mussolini’s troops constitutęd 
ąn iiųportant part of the įn- 
stfrgęnt force thąt tried to cųt 
the Mądrid-Vąlencia road at 
Jarama. His soldiers formed 

1 

the army that suddenly thrųst 
ąt Madfid from the northeąst 
along the Aragon road. Ęut 
they were disastrously route^ 
įn a “second Caporetto” when 
the loyalist airplanes and įn- 
fantry struck back.

Mussolini’s 
up a 
mušt, ... f. . .

bring 
about 

i ’ ■ much 
power at present may prefeę 
fąscism to deųiocratic govern- 
ment in Spąin, the commoin 
,sense and self-interest of the. 
/Birtish people will shortly come 
tp the fore. No England in her 
right mind can permit the pąe 
in Spąin of a regime friendly 
to fascist Italy and Germąny. 
For Britam rpust gųard her 
įMediterranean route to the 

. HOnent.
Nor can republican France 

allow anothęr fascist power to. 
.'jome into being on her border. 
For with Spąin ruled by Fran
co, France will be surroundečĮ 
by enemy dietatorships. Whilė 
Hitler aims his sword ąt Fran
ce’s throat, Mite solini will hold 
>his knife at her heart, and Ge
neral Franco will plunge hįs 
dagger into her back.

Many Italians, who 
ųnderstąnd France and 
ĘHtąin, remęmbęr that

•countries helped Cavour and 
Victor Emmanuel to throw dff 
the Auštrian yoke and to unį- 
fy Italy. Nor have they for- 
'gotten that England and 
France fought shoulder to 
shoulder with their coųntry in 
the World War. These Italiaųs 
know well thąt thęir nation, 
with its long coastline and its 
few natųrai resoųrces is at the 
męrcy of the British and 
•Fręnęh nąvy. They undęrstand 
that Italy’s truę foreign policy 
is to maintain ęordial relations 
with bpth Frąnęe and Eng|and.

Hence, these truly patrio.tic 
Italians fear that H Duce’s 
grandiose adventuring abroad 
couple wįth bis dictatorial 
bu’ngįjng of hpnįie ąffąirs will 
jop,n bring the Įtąliąii Ęn^pire 
aboųt thefr ears in ą mąsą of 
yųįns. Such pąįrįots, dj-ąvųng 
^tręųgth typip the aVd 
įdeąiism of Garibaldi and 
zįni, have onįy this ęboice: To 
save Italy by drivįng out II 
Duče.

With sųch diseontent, such 
re’sentųieųt, and such opposi
tion at home and abroad, isn’t 
Mųssohni’s gąinę aboųt ųp?

NAUJIENOS, Chicago, m.

A vedybinius leidimus, “apy- mas atkeršyti tam už “nuomos
B3H Km Į| (įLJt varta” leidimų biure smarkiai nemokėjimų ir už neišpBdymft 
™ H padidėjo. Jaunavedžiai sĮtubu prižado, duoti darbo”

išgauti leidimus pirm negu įstą- dama bombą išnešę visą nąųių■ "■ .. —1 .............

ŠĮVAKAR BARTKŲ
šeimyna ' ■
■.... An L •

Šįvakar,

tymas įėję galion. Jo tikslas 
yra Užkirsti kelią vengriškų

Asmens,10:15 vai. vakarė P1StQji^st
-bus transliuojamas naujas ėpį- ,r,e, s,fU.ar ^norėjų 

'sales apsivesti ar ištekėtizodas radio vaizdo 1‘Bartkų 
šeimyna” — . “BIumberyą-A^ 
vokątas”. Vaizdas. • yra dalis 
programų, kurį transliuoja 
Standard Federal Skolinimo ir 
Taupyrųo Įstaiga, nuo 2324 S- 
Leavitt Street. Programas prą- 
sidėą 10,: 15 vai. vakare. Nuo 
10:15. transliuojamas J. F. Eiy- 
'deikio 
Stotis 
Povilas

; |kol nepasigydys.
I ' i A

Pametė Bombą

Mtmiinmiui

i”, sprogi

ku- f 

ųė- 
tol

priešakį, ^psęfcęįi gyvenų |ięs 
814 Sprųce Street, Pęerfielde.

Eisler’įųi gręsįą 2ft metų ką- 
lėjimas.

sas ją paėmė fljip tyarjųę Utį 
ir^Artęsian gatvių.

A. Kungienė gyvena Bridgc 
portę, netoli 33 ir Lituanie

lietuviškas programas.
W.H.F.C. Ęraųešėjąs 
Šaltimieras.

Klausytojas.

Vedybų Leidinių 
Skyrius
Neapsidirba

Valstijos lęgislątųros. atsto
vų butui pričrnųs nhųjų vedy
bų įstatymų, kuris reikalauju 
sveikatos pąlįųdymų įš(. jąųną- 
vędžių, pirm negu j.įe gali gąų-

ir padarykit tai lengvai su

į PĮkSEN 
KLEAN

Švelnus, Bet kabai Našus—Greit Veikiąs— 
Valytojas. Pątenkinimąs Garantuotas arba 

; ” Pinigai Grąžinami. J ’
" REIKALAUKIT' JO SAVOJ MALIAVŲ AĘ 

GELEŽIES feRĄUT^VyJį

Išvežę 
Protę J4gų 
Ligonmėn

Miesfo svęįkąt0® d^pąrtą- 
mentas pereitos sąyąitęs pa
baigoje afidavė lietuvę Adelę 
Budvitįs-Kųngienę į apskričio 

Charles C. KapscheŪ’o, noredą- proto |igų ligoninę. Ambųląų-
4 ’ • I ’ J ’ u’ . * f _____

. Jacob Eisler, 63 metų 
field, I1L, gyventojas, prisipą- 
žįno pametęs bombą ties hutų

Deer-

attempt to se^ 
fascist regime in Spąin 
it continued, inevitąfcįĮy 
France and England 
liis ears. For, however* 'i ■ f 

certain English Tories lų

_ ____ —

’ '« N

really 
Gręąt 
thosę

RARĮOVA ĄŲTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKSIS, PROP.

834 W. 35tli Street
Phonę YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas,’ baterijų, 
aptarnavimas, body ir fendeę darbai

Birutes Narių 
Dūmei

Gerbiamieji nariąi-ės, mes ži
nome, kad rengiamės dalyvau
ti Miko Petrausko Liūdesio va
kare gegužės 12 d. ir žinom, 
kad Mikas Petrauskas yya Bi
rutės 'tvėrėjas (tėvas). Vakarę 
dąlyvaųs, ir kitį choęąi, užtat 
Birutė turi pasirodyti ne men
kiau kaip, kiti choraų Visi-os, 
kąd ir seniai, jei esate buvę Bi
rutės nariais ir dainavę M. Pet
rausko dainas, esate įc-yiečiami 
atsilankyti į praktikas, pirma
dienio vakare Sandaros svetai
nėje, 814 W. 33rd $t. 8 vai. 
vak. Vedėjas J. Byanskas yra 
šveĮnus muziką’^, mums neųž- 

‘ ^ęda šiurkščios diciplinos. Jo
the iiisurgent revolt against dięiplina yra mandagumas, už
the friendly Spanish republic. 
In retum (or ^hl® Gener
al Franco, įnsurgent leadęr, 
probably promised 11 Duče

tai visi-os parodykime savo 
mandagumą ir supraskime kul- 
turinį grąžų darbą. Iki pa’sima- 
tymu. —JJarę Ą.

Garsi
Artiati ęhifĮgo j

Pereitos savaites pabaii 
Chicą^oje Įą,įk§si ^si fi 
ąi-tįątė Ji i
kės yž BudiĮy Bo^efs, or 
tjo vę^ėjįo ir ąrtfMfl b‘ri 
mėnesį.

pirkit? gĮĮYff ąpį^inkės

*--------- -—----  1 - . T
;W. W ' i * • rt' ‘ '•* . I' , •'ir. •

PAMINĖKIME
MiKą PetrausK^

-.Z.,,.-. >
B’1'-,'“

Suktini;

iM

MIKAS PETRAUSKAo

JIS MUMS DAVĖ

.—šokim, trypkim, linksmi bukim, 
Visi linksmai pųsuliokim, 
Kol širdis plasta krūtinėj, 
Apsisukime linksmai....

Birutę:
. " T F ~ ' j. . • • . J

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

Noriu Miego
Norįų miego, saldaus miego 
Neturiu kur gulti—

LIETUVIŠKAS DAINAS

Ęg|ę Žalčių Karąlienę
- ----Oi Raguti dievulėli,

Duok mums gardų gėrimęlį, 
Duok mums gardų gėrimėlį 
Ir minkštutį patalkį.

Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, 
Kur josi broleli? 
Baltas dobilėli?> ■ .■ , t

Aš šią naktį per naktelę 
miegelio nemiegojau...

Šin

Sodinau sodinau

----- O. tų jįeva jievuže,
Ko nežydi žiemuže, 
Oi-ą, oj-a-ja,
Ko nežydi žiemuže...

—Saulele raudona,
Vakaras netoĮi,
Paleisk mane, motinėlė,

• * ***':» * ’ «*. į

Už saulės namoĮe...'

nakcęly per nakcely
Nemigąu nemigau, 
Su bernuciu oheluci .Z

peatsjmeunte šią žavėtinų kų|-iiŲŲ Išplaukusių iš musu ųiu- 
tčvo ii* nenuilstančio tautos darbinipko širdies?

ĖUOŠKITEŠ VISI ATEITI J
|| (jecĮųlingą ą. ą. tyĮįkų Petrausko Paminėjimo. Vakari

Gegužio 12, Liet. Auditorijoj
fl | 8 valandą vakaro — Įžanga 25 Centai

41
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should bear in mind that Roo- the father who helped the boy

and senti-

j

the strik-
Clara C.

For the fruit of the years 
is of inestimable value;

Rašo Eiles
M. Petrausko Iškilmėms

KLEOFAS JURGELONIS—“Kalėdų Kaukė”, ku
ris rašo eiles Miko Petrausko Gedulo Vakarui, ku
ris jvyks trečiadieni, geg. 12 d., Chicagos Lietuvių ' 
Auditorijoje. Jis pats tas eiles deklamuos. Iškil
mėse taipgi kalbės “Naujienų” redaktorius Pius 
Grigaitis, Leonas Pruseika ir kiti. Programe daly
vaus visa eilė solistų ir chorų, (žiūrėk atsimini
mus apie M. Petrauska šiame numeryje).

Diena Iš Dienos
=n kurie norėsite sykiu nuvažiuo

ti prašomi nesivėluoti; įžangos 
į daržą nebus, o nuvažiavimas 
taipgi kainuos visai mažai.

Smulkiau apie susirinkimą 
parašys Batelio koresponden
tas, bet viršminetus punktus 
meldžiu’ visų narių įsitėmyti.

Pirm. A. J. Povilonis.su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

William Campbell, 30,
Bernice Mikelons, 25

Frank Bujwit, 26, su Helen
Franecka, 22

Arthur Armstrong,
Estelle Šidlauskas, 21

Joseph Stawiszynski,
Agatha Andukas, 17

Joe Sarockas, 24, su
nette Euckler, 20

James Rookua, 28, su
lyn Sadowski, 27

22. SU
THE W0RLD AT 

AGLANCE
25, su

Antoi-

Caro-

Iš Neprigulmingo 
Liet. Jaunimo Kul
tūros Rat. Veiklos
BRIDGEPOBT. — Sekma

dienį, gegužio 2 d. įvyko Ne
prigulmingo Liet. Jaunimo 
Kultūros Ratelio susirinkimas, 
kuris ntftarė:

1. Susirinkimai per vasarą 
bus laikomi kas pirmą penkta
dienį kiekvieno mėnesio. Lai
kas 7:30 vakare; toj pat (Mil
dos) svetainėj, kur iki šiol su
sirinkimus laikydavom. Taigi 
sekantis Ratelio susirinkimas 
įvyks birželio 4 d., 7:30 vaka
re.

2. Galutinai nutarta, kad 
sekmadienį, gegužės 9, 3 vai. 
po pietų, susirinkti Banio Sta
dijoj, 32nd ir Halsted gatvių, 
ir visiem bendrai nusifotogra
fuoti.

3. Pirmas Batelio išvažiavi
mas įvyks 16 d. šio mėnesio, 
Miknio darže (Big Tree Inn). 
Trokas išeis nuo Liet? Audito
rijos, 12 vai. dieną; visi tie,

by Dr. E. G. Peters

Greater Justice For All
The Anties of Cupid
The Fruit of Years

Greater Justice for Ali
allGreatęr justice for 

that is the aim of President 
Boosevelt’s plan to re-organize 
the federal courts. Uis propos- 
al would lessen the grave in- 
justice resulting from the in- 

1 eųuality, uncertainty, and de- 
lay that now exists in hand- 
ling cases by the federal ju- 
diciary.

Roosevelt would do this by 
adding new judges when those 
over 70 and eligible to, retire 
on fidl pay refuse to retire; 
by providing for 
rary transfer of 
District judges to 
overcrowded; by
supreme court practical assist- 
ąnce in supervising the con- 
duet of business in lower 
courts; and finally by giving 
precedence before the supreme 
court to cases involving the 
constitutionality of federal 
laws.

While conservative and re- 
actionary interests will natur- 
ally oppose the President’s re- 

'commenclation, we Americans

the tempo- 
Circuit and 
courts most 
giving the

TAUPYKIT PINIGUS ANT LIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegą 
VVidman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausių parinkimų 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 95c
GARANT. QUICK-DRY VARNIš TIK ........ 51.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA .................. .................. 2^C
GRINDIMS COVERING 9X12 ................. •— 53.98

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

TeL BOULEVARD 3998

and giri proeure falše birth 
certificates. For when he 
learned that the giri was preg
nant, the boy tried tb do the 
right thing by wedding her 
and so making their child le- 
gitimate.

These child marriages em- 
phąsize a fact wėll-known to 
many people in this country 
— that the mari tai laws of 
many of our statės need' a 
thorough overhauling. Until 
our marital laws are written 
on the basis of knowledge and 
common sense rather than on 
that of tradition 
ment, the happiness of boys 
and girls, of men and women 
will be sacrificed tb the Moloch 
of inėrtia and the past’s dead 
hand.

^sevelt is doing his duty in 
reęuesting these . changes. The 
constitution vests in congress 
direct responsibility for the 
creation of federal courts and 
court procedtfre; and that or- 
ganic law also makes it the 
duty of congress “constantly 
to maintain the effective func- 
tioning of the federal judi- 
ciary.”

Overburdehing federal courts 
means long delays and inabi- 
lity to hear many cases at all. 
The supreme court, for ex- 
ample, is so overloaded that 
it has had to refuse to hear 
87% of the cases brought to 
it. Whether a case is refused 
outright or its hearing is long 
delayed, injustice is done. For 
only those with long purses 
can afford to wait.

Thus, justice is for the rich, 
not for the poor. And law 
loses two of its most basic 
elements — equality and cer- 
tainty. With these vital ele
ments gone, respect for law 
goes; faith in courts and in 
government itself departs; and 
revolt and rebellion raiše their 
ūgly head.

Conseąuently, by recommend- 
ing such a re-organization of 
the federal courts as will less
en the ineąuality and uncer
tainty of the judiciary and
will inake for greater justice and persons in the 90’š among
to all, to poor as well as to those 252 cases, nbt one of
rich, President Boosevelt’s pro-' 
posal will help to restore go
vernment “of the people, by
the people, and for the people.”

The Anties of Cupid
A Tennessee mountaineer 

wedding a nine-year old with 
her mother’s consent; a New 
York groom facing trial on the 
charge of second degree rape 
because he married an expect- 
ant mother of twelve after her 
father had helped the couple 
obtain falše birth certificates; 
an Indiana giri of 15 giving 
birth to the second child by 
her husband forty years her 
senior; and a 17-yeared Chi
cago mother of two with a 
husband 67 approving the mar- 
riage of the nine-year old in 
eastern Tennessee — those are 
some of the latest anties of 
Cupid. Sometimes Dan is the 
giver of inexpressible bliss; 

sometimes he is the author of 
deepest despair.

To prevent fu ture child mar- 
riages, the Tennessee legisla- 
ture just passed unanimoufely 
a bill making it unlawful for 
persons under 14 to wed, re- 
'gardless of patentai consent. 
Instead of prosecuting the New 
York husband of 19 for wed- 
ding an expectant mother of 
twelve, the state’s attorney 
would show greater wisdom if 
he were to prosecute the derk 
who sold the couple the mar- 
riage license, the minister who 
•married them, and especially

The Fruit of Years
The wisdom of Bėp Frank- 

lin’s advice to a friend, “Al- 
ways choose a yotfng barber 
and an old doctor” is remark- 
ably borne out by 
ing record of Dr.
Sterling of Chicago. Mother of 
two successful soris, 
physician for nearly 50 years, 
Dr. Sterling took care of 252 
patients during the devastat- 
ing “flu” epidemies of, 1918-19 
and 1919-20. Though there 
were babies, pregnant women,

nurse' and

youth, when too often we al- 
low our children to run the. 
home and the school, we do 
well to remember that in 
fields likę medicine and law, 
'teaching and others where the 
dealing is primarily with 
people, there is a knowledge 
that only life can give. So, 
vvhile we keep an open mind 
to the new, let’s not throw 
away the garnered wisdom of 
the years for the tfntried and 
untested new, merely because 
it is the new.

Pirmadienis, geg. 10, 1937
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F FOR
JTCHING

SKIN
Ar kenčiat niežėjimą, degimą, 
erzinimą odos? Nėra reikalo 
tam. Per 30 metų Žemo pa
gelbėjo milionams kentėjusių. 
Dėka nepaprastos sudėties, Že
mo atšaldo, suramina ir paša
lina Ekzemos niežėjimą, pa
prastus Rashes, Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi-, 
nimus greitai. Pirkit Žemoj 
šiandie—visose aptiekose, 35e, 
00c. $1.žemo

FOR SKtbJ IRRITATlO!

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

sv. už 82c
SEREDOMIS, KETVERGAIS IR PĖTNYčIOMIS18 sv. už ggc

PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS
DAMP WASH SV

Bandykit Šj ekonomiškų patarnavimų. Kiekvienas Šmotas gerai 
Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.

Mes turime ir kitokj patarnavimų tinkamų 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 KLAIPĖDA

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

them diėd; while only one, a 
baby, contracted pneumonia, 
that dread killer, būt recovered 
and is married today. ISo f ar 
this wintėr, Dr. Sterling has 
handled abo'ut 150 cases of in- 
fectious grippe. She has lošt 
none, and let none run into 
pneurijonia, thpugh among 
^those 150 patients \vefe babies, 
expectant mothęrs, ahd aged, 
with one woman alrėady peep- 
ing over the century mark.

Today, when we Americans 
have made almpstj a cult of

........ ..... . ......... į-------- ..-L- ■ ----------------

’ Sonotone Teatras
VAN BUREN ARTĮ WABASH 

DABAR VAIDINA 
PASKUTINES 4 DIENAS

Nuo vidudienio iki, vidunakčio— 
2Ro iki 2’ I*. M.

PASAKA VAIKŲ MUZIKOS
Stebuklų U. S. S. R. šiandie

‘Beethoven Concerto’
Žavėtina filmą apie vaikus. Niekad ne
užmiršt jos! Taipgi vėliausios žinios apie 

U. S. S. R. šiandien.

• COAL

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

BIG LUMP ...........   $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS
EGG ’T“™ 
NUT ........... .
SCREENINGS

PRISTATYMAS MjEŠTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

TON.
TON.
TON.

$4.75 TON.

$5.75 
$6.00 
$6.00

“Naujienų” Piknikas 
GEGUŽĖS 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALfi ALIEJINĖ PERMANENT M «»Q

(Curls—kiek tik norėsit) I «vw
DUART, BE MAŠINOS, EUGENU $E 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVEW.UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O Eft 
BE MAŠINOS PERMANENT ...............   O.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS -....................25č
MOTERIMS ................... .... ............ .35
VYRAMS ....................    40

THE CR0WN BEAUTY SHO
(Crown Dept. Krautuvėje) , Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja

»■

VARNIŠIAI *4 IKI
MALEVOS

IR
Pirkit male- 
vas ir varni- 
šį iš didžiausios 
firmos Chicagroj I 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
Kavom iš Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkellų 
si nuo iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas ga-' 
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit i ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee 
atdara nedėlioj 10-1.

sudužimų, vi-

Av. krautuve

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

General Radio Store 
3856 Archer Avenue

* < ■ laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą
DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 

KASDIENA 
N0RTH AVENUE

BATHS
TURKISH—RUSSIAN 

Vienintelė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mihvąukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 7276

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iš Lietuvos, Parduodam ir krautu
vėms 1 Wholesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 35Bt>

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 kitu dokumentų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 South Halsted St.

Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

V2
regullarSa kainos

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražių 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 vežimų 4’Zz jardus už $10.00

Taipgi perkrajistome rakandus ir
pianus už labai mažų kainų.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

PAINT EIGHANGE
2000 Mlhvaukee Avė.
2836 So. Halsted St.

2247 Elston Avė.
Skyrius KENOSHA. WI8.

Centralis telefonas
ARMltage 1440

Sherwin Wii- 
Mams trim var- 
išis $2.25. Musų 

kaina ........ / 
1,000 g-alionų trim 

Malevos. Galionas ____
.................... Jji.25 
$2.79 vertės Visur Ži
noma Fląt ib Gloss 
Malė va. Musų kaina....

$2.25 vertės Fiat Bal
tą Mąleva — $1.20

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes 
patamausim 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 patarnavimų.
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 Kedeie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

PETE YOUNG 
8Žnd and Kean Avenue

Naujienų Piknikas
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKA1, 
1858 West Pershinr Rd.
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Dalyvaus Naujienų piknike

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, gegužio 2 dieną Holly- 
wood svet. įvyko Liet. Keistu
čio Kliubo susirinkimas.

Kadangi tą dieną įvyko ir 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
bankietas, tai dėl pasekminges- 
nio darbo kliubo pirmininkas J. 
Kondroška paprašė visų prisi
laikyti ir ypatingos tvarkos.

Po to sekė rast. B. Rudgal- 
viutės pranešimai. Ji perskaitė 
du pakvietimu: iš Ciceros šv. 
Antano Par. Draugystės pa
kvietimą tos draugystės 30 me
tų darbuotes sukakties paminė
jimo pokily dalyvauti ir iš Nau
jienų jų piknike gegužio 23 d. 
dalyvauti.

. Susirinkimas apsvarstęs vie
ną ir kitą pakvietimą, išsitarus 
už ir prieš nutarė: draugystės 
pokily dalyvauti liuosnoriai, 
taip kaip kam laikas leidžia, o 
Naujienų pakvietimą priimti.

Įžangos tikietai į pikniką na
riams išdalinta veltui.
Valdybos pranešimas apie Liet. 

Auditorijos likimą
Iškelta’ Lietuvių Auditorijos 

klausimas^ Valdyba pranešė, 
kad šio klausimo galutinas iš
rišimas eina prie pabaigos, Lie
tuvių Auditorija vienu ar kitu 
bu d u bus forklozuola', ir kad 
kliubas turi įdėjęs apie $35,-. 
000 savo kapitalo.

Susirinkimas apsvarstęs ši 
klausimą pavedė valdybai pa
čiai spręsti jo išrišimą taip, 
kaip atrodys geriau ir kliubui 
naudingiau, dedant visas pa
stangas kiek galint daugiau 
kliubo kapitalo atgauti.
^Raportas apie demokratinių tei- 
J šių Jspanijoj gynimą 1 $

Išdavė raportą delegatai iš 
demokratinių teisių gynimo 
Ispanijoj konferencijos nutari
mų. Pranešta, kad veik visas 
progresyvis blokas remia Ispa
nijos liaudies valdžią, kad tuo 
priduoti jai daugiau energijos. 
Tuo tikslu yra rengiamas va

karėlis su programų gegužio 25 
/d. Hollywood svetainėje. Įžan
ga tik 25c.
Rūpinasi kaip daugiau jaunuo

lių pritraukti
Apsvarsčius visus bėgamus 

reikalus prieita ir prie visiems 
labiausiai rupinimo klausimo, 
būtent, kaip pasėkmingiau pa
veikti jaunuomenę ir ją pri
traukti prie lietuviško darbo, 
■t.y. prie kliubo.

Visiems išsitarus, prieita 
prie tos nuomonės, kad reikia 
sušaukti vienų jaunuolių susi
rinkimą. ir išdirbti tuo reikalu 
atatinkamą planą.

Rezignavo iš vajaus komite
to St. Narskis. Jo vieton iš
rinktas F. Viršila. Baigiant, 
pikniko komisija pranešė, kad 
knano pakviesti 3 chorus į pik
niko programą, kuris įvyks 
birželio 20 d.

Koresp. J. D. Bendokaitis.

Bus daug Žagarie
čių Parengimų

Tikrai daug parengimų ren
gia šią vasarą žagariečių Kliu
bas. Du ar trys parengimai at
sibus p. ISpaičio darže, prie 
Archer avenue ir Oh Henry 
Parko. Vienas išvažiavimas yra 
rengiamas į “Araratu Kalnus” 
t.y. Sand Dunes. O už vis įdo
miausias — tai ekskursija į 
Michigan ežerą laivais.

Taigi, vienas jau čia pat. 
llšvažiavimas įvyks gegužio 16 
d. Nepamirškite žagariečiai, tą 
'dieną važiuojame į žaliuojan
čius miškus. Ten linksmai lai
ką praleisime ir tyru oru pa
kvėpuosime.

R. š.

LAIMĖJO LENKTYNES St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Brunė Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

dė]
ir

.................................. i.... ..

CLASSIFIED ADS
Help yVanted—Malė

Darbininkų Reikia

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

1519 East 63rd Street

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

REIKALINGA 1 skuduram sortuo- 
ti. Taipgi Scrap IrOn sortotojai. 
WEST ENP PAPER STOCK CO.

7336 W. Fullerton Avė.

25Ž

Help VVanted—Female
Darbininkių rdkia

I

“War Admiral” žirgas, kuris laimėjo šeštadienį įvy
kusias “Kentuckjl Derby” lenktynes, atnešdamas savi
ninkui Sam I). Riddle iš Philadelphia, Pa., suvirš $52,000 
prizą. _____ ______

IšmokantĄ^%

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.

Pilone CANAL 8887

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

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

UNIVERSAL RESTAURANT 
750 W. 31 Street

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
geros valandos, 6 dienos į savaitę. 
Mokestis $9.00.

506 W. Pershing Road

REIKALINGA mergina ar mote
ris; abelnas namų darbas; pastovi 
vieta; geras namas; $10;

Midway 4721

OPERUOTOJO S patyrusios prie 
.Power Sewing Machines. Pastovus 
darbas, geras mokestis, Central Co., 
1105 W. Chicago Avė,

MERGINA; nėrą, namų darbo; nė
ra skalbimo; prižiūrėti 3 metų mer
gaitę; virti; $6.00; Drexel 5208.

KAS YRA
GLICERINĄ?

RAŠO
ANTANAS G. KARTANAS

Gryna gliceriną, kokią mes šian
dien žinome, yra gan naujas vaistas. 
Ją išrado švedas vaistininkas, Kari 
Wilhelm Scheele, 1779. Jis išrado 
ją netyčiomis, dirbdamas ką kitą 
savo laboratorijoj. Keletą metų vė
liau jis mirė negavęs progos pasi
naudoti savo išradimu. Nors gryna 
gliceriną yra gan nauja, tačiau Ro
moje pirmame šimtmety po K. žmo
nės naudojosi jos geromis ypa
tybėmis visai nežinodami jos kaipo 
atskiro elemento. Romėnų rašytojas 
Plinius rašo, kad' tuo laiku jau bu
vo dirbamas ir vartojamas muilas, 
o gliceriną gaunama iš riebalų ka
da dirba muilą. Romėnai pasigamin
davo muilą iŠ skruoblo medžio pele
nų šarmo ir lajos. 1

Glicerinos išdirbystė yra surišta 
su muilo išdirbystė. Kai pagamina 
100 svarų muilo, glicerinos gauna
ma vos 4 svarai. Neubergas 1912 
metais surado naują būdą dirbimui 
glicerinos, tai cukraus fermentaci
joj. Jis įrodė, kad vartojant jo bū
dą, galima gauti 25 svarai glicerinos 
iš 100 svarų cukraus. Pasaulinio ka
ro metu kai buvo trukumas riebalų 
buvo naudojama tas išradimas.

. . . ŲU—f ...............  ■ ■»! 1 !■ 

parms for Sale »' 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU . arba MAINYSIU 
aut miesto prapertės Merrill, Wis., 
330 mylios hūo Chicagos, farina 40 
akerių. 6 akerįai miško, didelė oar- 
nė ir kiti budinkai, geras šulinys. 
Atneša 50 tonų šieąo. $1,500 morgi- 
Čius.

FRANK DEHN 
6001 So. ^¥.ashtenaw Avė.

---- —O-,-----

PARSIDUODA ŪKIS 
WISCONSIN 
VALSTIJOJ 

ANT STATĖ
KELIO 32.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metamsIii-i-’f* f <> M . 7 VT H’.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1987 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinąvičia—pirm, pagelb., 
3852 Sq. Califomia Avė.; Sopkie 
AmbrozaitS—nut. rašt., 11781 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. Independence Blvd.;

Frances Ambrozas—kasin., 11781

Antrą vietą laimėjo “Pampoon”, o tračią “Rcaping 
Reward” (žiūrėk paveikslą), kuris priklailsd chicagietei 
Mrs. Ethel V. Marš

"t

So, indianftjvA^^l lAdolf.. MįravitzJ, '"'‘Atipinkas—J?vŠvit6Huš, 2630' West 
tr" O Y X T A TY1 1 -- TY A —l ''A U. rN j T~» * fi ..2539 W.,46th PI. , ir P. Arlauskas, 

656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Puiris 

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

Sintetišką gliceriną jau dirbanti 
Italija. Daromi bandymai ir Suvie
nytose Valstijose. Vokiečiai bando 
pasigaminti riebalų rukšties iš ku
rių butų galima dirbti muilą, bet 
glicerinos iš to nebūtų. Tačiau, jei
gu pasisektų pagaminti riebalų ruk
šties, tai naturališki riebalai liktų 
glicerinos dirbimui.

DRAUGYSTĖS SUSIVIENI J I M 0 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1987 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rast.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičiąs, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas,♦ 1938 Canalport Avė.

40th St.; Pirffi?’ pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul/ J. -.. Petraitis, 
4223 So, Wells St., Trianąle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Tųrher Av$. Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas •— 
Francis Wit^š;Jv4469 Archer Avė.; 
Kasos globejas^nJ. Jesiunas, 2440 
West 89th St.,‘ Kasierius—J. Yriš
ka, 2417: W, 43rd St., Lafayėtte 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. . Ma- 

t nikas, 2519 West 43rd St. Lafa- 
yette 3051; Teisėjas—A. Ųauri- 
haitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir , moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

CUT’N’ CURL BEAUTY BOX
2555 West 47th Stireet 

Telefonas 7643
Buvusi savininkė Unity Beauty 
Shop, 754 W. 35th St. Kas atsineš 
šitą skelbimą iš Naujienų, gaus $10 
vertės Permanent Wave už $5.00 
$5 Permanent Wavė ........  už $2.50
$4 Permanent , ...............• už $2.00
Taipgi’gkliiha ^auti Hair Sėt Už 25c 
Visi kiti pitarfravimai už; žemą kai
ną. Užkviečia atsilankyti,

ANNA VENCKAITĖ

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDŲEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

"—7-^... ------------------ R

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Pitone LĄFAYETTE 5800

Chevreul, 1813 m., daug laiko pa
dėjęs glicerinos studijoms, davė 
jai dabartinj pavadinimą. Graikų 
kalboe GLICERIN reiškia saldus. 
Mat glicerinos skonis yra gan sal
dus. Medicinoj pati gliceriną neturi 
labai svarbių gydymo ypatybių, bet 
ji įeina j daugybę chemiškų kombi
nacijų. Kadangi gliceriną nedžiusta 
ir negaruoja, o dar traukia vande
nį iš oro, o toji ypatybė pasilieka 
pakol ji neatsiliešuoja ligi pusė ant 
pusės vandens, tai ją deda į viso
kius kosmetiškus preparatus, kre
mus) kad jie neišdžiutų. Ją vartoja 
svaiginančių gėrimų, saldainių, tabo
kos, spaustuvių dažų klijų ir dau
gybėje kitų išdirbysčių. Tačiau svar
biausią vietą gliceriną užima sprog
stančios medžiagos, nitroglicėrinos, 
išdirbystėje. šiais metais gliceriną 
yra gan pabrahgusi, nes Europa 
smarkiai rengiasi karui.

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

III. valdyba 1937 metams: Pir-

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė*; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne

Vice-pirm'.
2006 Concord Place; Užrašų <r
—Michael Chepul, 3327 Le Mo

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

ELVIRA KUZEWiČŽ
— IR — -

LOVEIKIS v isas Pasaulio
...... ............... Dalis,

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrąbams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

(Sekantis straipsnis apie lodiną).

VARTOKITE '‘NIDA” 
LADORATORįjŲ VAISTUS IR 

GROŽIO PREPARATUS

i        IBM ■■■■■—■^1 Į I

SUSIRINKIMAI
■ I I I 11

Įi.iMii ■ i. į ..... .......... ..

Prelekčijas 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 Ascociation of Illinois sekantis mitin
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

STANISLOVAS KARALEVIČIUS,

a|a

kurie žuvo automobilio nelaimėje 10 dieną gegužės 
mėn., 1936 m,, sulaukę 24 ir 35 m. amžiaus: Elvira gi
mus St. Charles, III., o Stanislovas Panevėžio apskr., 
Lietuvoj.
Elvira Kuzewicz paliko dideliame nuliūdime tėvus, bro
lius, seseris ir gimines Lietuvoj, o Amerikoj vieną bro
lį Julių ir daug giminių ir draugų.

Mes Tave musų brangioji duktė ir sesute niekuomet 
neužmiršime. Tavo netikėta mirtis atnešė mums dide
lį širdies skausmą. Mums skaudu ir liūdna be Tavęs 
brangioji. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave' ateisime. Lauk mus ateinanti!

Nulindęs 1
Brolis JULIUS KUZE^ICIUS^, I

5736 South Artesram Avenue.

i < mi m WH

a+. ■

. ANTANAS JANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 5 dieną, 8 vai. vakaro, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gifnęs Panevėžio apskr., Ra
mygalos parapijoj, Preidžių 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Stra- 
vinskaitę, 2 dukteris: Juliją 
Tenzie ir žentą Louis, Doro- 
thy Ramanauskas ir žentą An- 
thony, sūnų Jurgį ir gimines. 
O Lietuvoj brolį Mykolą, 3 se
seris; Kotriną, Elžbietą ir Oną 
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4563 Went- 
worth Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, gegužės 12 dieną, 
8 vai. rytę. iš namų į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

J Visi A. A. Antano Janaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentai, Bro- 

riai, Seserys ir Gimines.
Pątąrnauja ląid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

mylios nuo Chicagos298 mylios nuo Chicagos 
mylios nuo Rhinelandėr 

j pietus. ’

80 AKERIŲ

48

Visa 
prie « 
mylios iki didelės leįkos. Ant 
tos ūkės yra tavernas. Galima 

pirkti su visu biznių,
Parsiduoda už $3,500 cash» 
arba lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite:

dirbama. Prieina 
dviejų mažų leikų, 1/4

žemė

D. GALMINAS
SAPERTON, WIS.

Help VVahted—Maie-Femak
_____ Dhi bininki] Reikia^

PATYRUSI JAUNA MERGINA; 
18-25; lengvas namų darbas; nėra 
skalbimo; užaugę; išeiti; Rockwell 
8619.

Miscellaneeus
__________ lyairuB. ____

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

PARSIDUODA LOVA pilno sai- 
zo naujos mados; parlor setas 3 šmo
tų, pečius anglies, ir gesu šildo van
denį. Viskas geram stovyje.

3446 So. Emerald Avė. 
Chicago, III.

Keąi fegtute Fqx bąlą į
64 BUNGALOWS, 28 DŪFLAčIAI 

ir 15 BIZNIO NAMŲ greitam par
davimui tiktai su 10% iki 20% Injo- 
kėjimo, o likusius per 15 metų Iš
mokėjimais nuo valdžios Hoįne 
Owner’s Loan Corp., kurių nšes 
esam įgalioti agentai. Taipgi dau
gelis kitų namų forklozuotų iš. įvai
rių resyvenų, Parduodamą už. la
bai numažintas kainas. . •

VIENI IŠ GERIAUSIŲ BARO
NŲ \RA DIDELIUOSE Apartmen- 
tuose nuo 10 iki 30 flatų; mes ga
vom dabar vėl naują list^ Iš recei- 
verių, kuriuos gali pirkti tik Už 
vieną trečdalį kiek jie kainavo pa- 
budavoti, ir lengvoms išlygoms.

PARDUODAM ir MAINOM fer
mas ant miesto nuosavybių.

JOHN J. LIPSKI and CO. 
4018 Archer Avenue, 
Tel. Lafayette 3086./ / ——o---

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU MOTERIŠKĖS apsi
vesti. Esu našlys, turiu porą namų 
išmokėtų, geras biznis savam name. 
Pora vaikų, metų Ir pusės, ir mer
gaitė šešių metų. Moters našlės su 
vaikais ir namų savininkės nepagei
daujama; galiu atvažiuoti už 100 my
lių nuo Chicagos pasimatyti.

Rašykite laišką, 1739 Š. Halsted 
St., Box 621. '

------ O------
PARDAVIMUI 4—4 kamb. muro 

namas. Lotas 48x125 pėdų; Campbell 
avenue arti 42 St. Greitam parąavi- 
mui $3,650; pusė cash. j

Fahfield Bldg, and Loąn Ass’n, 
2729 W. Cermak Road. 

Lawndale 2978.

Fimutiire & Fixtures
Rrhandai-Jtafsai

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .... .......... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$&5 
$135 gražus, nauji parlor

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

de Iuxe ......      $175
Atdara vąk. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

tel. Victory 4905 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokio* 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtle^ 
darbus. Lengvos išlygos, jei pag«l 
dauiama.

BklDGEPORT ROŲFING C&

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

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

' Hemlock 0800.
----- o------ .

----- o-----
PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Ineuranee 

Tel. BOULEVARD 280Q
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir fermas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir Auto
mobilius, Tajpįrt turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargerjus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės , A.

4^81 SO. AS4-ANP AVĘ, 
Ofisas 2-ros lubos su J L Grish

Bus«nes^ <jhimies 
Pardavimui Bfcnlal

PARDĄVIMUI TAVERNAS, 
nai įrengtas. Priežastis—turiu 
biznį. 986 East 75th ^Street.

pil- 
kitą

JUS GAUT
PELNINGIAU
PARDUOTI

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

Šaukite YARDS 3859, 
" 11111 . ......... <■>■■■"» "I Ii .ĮĮJ2lįi.~W~T^

For Rent
RENDAI

4 šviesus kambariai, užpakaly, toi- 
letas; Elektra; $8; atsjlankykit 
Pirmadienį; 19G5 So. Ruble St.

Situation VVanterf
Darbo Ieško

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

1519 East 63rd Street.

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ .. 
GARŠINMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TtoriAti

CANAL 8500
' ‘ <* .!«•***’ T. y'

Musų apgarsinimų kalno* 
prieinamos. Ųš pakartoji 
mus duodame gerų nuo*1 
laidų.
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C. 1.0. LAIMĖJO RINKIMUS
Organizuojasi avalinės krautuvių 
tarnautojai :

C. I. O. — Komitetas Indus
triniam Organizavimui šešta
dienį iššaukė streikan Maling 
Erothers krautuvių darbinin
kus. Streikas eina dėl geresnių 
darbo sąlygų,, ir Chicago Retail 
Shoe Store Employees Union 
pripažinimo. Prieš kelias die
nas C. I. O. pradėjo organizuo
ti avalinės krautuvių darbinin
kus į tą uniją, ir Maling strei
kas yra vienas iš pirmųjų to 
organizavimo vajaus rezultatų.

Maling Brothers turi 13 
krautuvių Chicagoje. Yra ke
lios kitos stambesnės “grandi
nės”, kurios yra nusistačiusios 
prieš unijas.

Per visą dieną šeštadienį dar
bininkai pikietavo Maling krau
tuves, prašydami pirkėjų ne
pirkti ir pagelbėti streiką lai
mėti. Krautuvės operavo su 
pagalba streiklaužių. Streikas 
buvo paskelbtas, kai Maling 
firmos viršininkai atsisakė de
rėtis su darbininkų atstovais.

Prieš streikierius buvo iš
šaukta" policija, kuri suareštavo 
šešis asmenis — pikietininkus. 
Avalinės krautuvėse tarnauja 
nemažas skaičius jaunų lietu
vių.

Kiti organizavimo vajai
C. I. O' dabartiniu laiku varo 

kelis kitus darbininkų organi
zavimo vajus: organizuoja

mjl vmi. i

RISIS GRUBMYER

skerdyklų darbininkus, maisto 
krautuvių tarnautojus, aliejaus, 
gumos, teksitlio, automobilių ir 
visą eilę kitų pramonių.

C. I. O. pereitos savaites pa
baigoje laimėjo stambią pergalę 
Dryden Rubber Co., prie Kel- 
dare & Roosevelt Rd. Kiek lai
ko aitgal ten įvyko streikas, 
bet jis nedavė jokių teigiamų 
rezultatų. Kadangi unijos klau
simas nebuvo išrištas ir kadan
gi firmos viršininkai tvirtino, 
kad darbininkai nenori unijos, 
tai Federalė Darbo Santykių 
Taryba paskelbė rinkimus. C. I. 
O. gavo daugiau negu du kart 
tiek balsų kiek Dryden firmos 
“kompanična” unija. Tokiu bu- 
du C. I. O. per uniją 
United Rubber Workers of 
America laimėjo teisę atstovau
ti visus darbininkus derybose 
su darbdaviais.
Tebestreikuoja Hali spaustuvė

Streikas tebevyksta Hali 
Printing Co. spaustuvėje, neto
li Cicero ir Diversey bulvaro. 
Tarp bendrovės mušeikų ir 
streikierių įvyko riaušės, bet 
jos nebuvo pavojingos. Bandy
dama streiką sulaužyti, firma 
dalį spaudos darbų atlieka" ki
tose spaustuvėse. šeštadienį 
streikieriai suėmė troką, gabe
nantį šriftą į streiklaužiaujan- 
čią spaustuvę ir šriftą išbarstė.

Promoteris Joe Coffey ris- 
tynių mėgėjams pristatys nau
ją talentą, būtent, Fred Grub- 
myer’į, kuris yra žinomas kaip 
kirklių karalius.

Grubmyer ’ risis šiandien Su 
Bobby Burns White City pa
talpoje.

RISIS THIEDE

Kitą trečiaidenį, gegužės 12 
d., Rainbo Fronton svetainėje 
(Lawrence ir Clark) risis ca- 

[lifornietis Cliff Thiede su Jack 
Uonley.

Apie Thiede galima tiek pa
sakyti, jog jis ritasi tarsi koks 
Mesulas. Daugelis mano, jog 
jis netrukus visu4s čempionus 
duries į ragą.

Svarbu Skaitytojam 
Kai Dėl Old Gold 
$200,000.00 Kontesto

KieKviename svarbiame kon
teste, kurs buvo vedamas šioj 
šaly, pasirodo kai kurie asme
nys išeiną į priešakį ir siūlą 
parduoti išrišimus, atsakymus 
ir patarimus kontestautams.

Tatai dabar atsitiko su Old 
Gold $200,000.00 Mįslių Kon-
testu. Išrišimai Old Gold Mįs
lių siūloma pardavimui 'visose gegužės 15, 1937. —Sp,

>tys šiuos įšriširrius sakosi žiną 
teisingus atsakymus.

Saugokitėš šiųkontesto tips- 
terių! Męs darom jum pasargą 
prieš juos. jKoifteątantas, kurs 
alfai perką ir vartoja tuos iš
rišimus, praktiškai išsiža
dėti visų firdįų |wie konteste.

Musų patarimąst jum? yra" 
lošti teisingai sU savim ir ki
tais kontėstantaiš,. kurie įsto
jo į šį kbrijįęstįi geriau btys, 
jeigu jus pįsitiįęšįt sayo mit
rumu, ažuoty p|sįtikėti mitru
mu tipstėriįi^ i^ęįėkit sąVo pi
nigų arba savo i pasitikėjimo į 
“mandrybių lapus”, kurie skel
biasi teiki^:^inw.rasingus Old 
Gold Mįslių/išrišimus.

Mes taipjaU (fetim Pabrėžti 
faktą, kad ištlirOjai Old. Gold 
Cigaretų, ,P^ LbSjlard Compa- 
ny, jokiu budu iheatsako už to
kius išrišimus^ ir kad asmenys, 
kurie siūlo šiuos išrišimus, ne
turi ryšių su kompanija, o taip
gi neturi žinių iš vidaus teisin
giem atsakymam į mįsles už
duotas šiame konteste.

Jei dar jus neįstojot į kon- 
testą, tai vis dar nėra pervėlu 
įstoti. Kontestas užsidaro gegu
žės 15, 1937. Pašto atvirutė ad
resuota į: Old Gold Contest, 
P. O. Box 9, Varick St. Sta., 
New York, N. Y., atgabens 
jum visus Old Gold Mįslių Pa
veikslus iki šios dienos, kartu 
su visomis taisyklėmis. Įsidė
mėkit, kad visi įstojimai arba 
įteikimas išrišimų turi būti pa
žymėti pašto antspaudu pirma 
arba" ne 'vėliau, kaip vidurnaktį

vii i v a g v b i aotao 
Parduos iš Varžyti

nių daug daiktų
Chicagos Pašto pranešimu 

gegužio 18 ir 19 dienomis vy
riausioje raštinėje, prie .Canal 
ir Van Buren gatvių, devintam 
aukšte bus išpardavinėjama iš 
varžytinių krūvų krūvos drabu
žių, batiį, knygų, geležies ir 
valgomų f daiktų, automobilių 
dalių, tairų, brangenybių ir 
daug neįvardintų kitokių daik
tų.

Tie daiktai bus galima pa
matyti jau pirmadienį, gegužio 
17 d. nuo 8 v. r. iki 4 v. p. p. 
Jų kataliogas galima gauti bile 
kada. Prekės parsiduos tam 
kas daugiau pasiūlys, Reikalin
ga bus ir 50% užstato pinigais 
arba paliudytas čekis, stojant 
į varžytines. Likusi dalis — ne
vėliau kaip už 24 valandų po 
išpardavimo.

šeštadieniais prekių pristaty
mo nėra. —Sp.

Įvyko parengimas 
labdaringu tikslu 

■. S* '

Taria nuoširdų ačių už paramą

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, gegužio .2 d., įvyko 
Vingeliausko svet., prie 45-os ir 
Talman avė. parengimas p. Ja- 
kubkos sunaus Ferdinando nau
dai, kuris serga paralyžių jau 
nuo praeito La'bor Day. 

tik dvidešimts metų amžiaus, 
ką tik pabaigęs aukštąją mo
kyklą. Jis dirbdamas labai sun
kų darbą jau buvo susitaupęs 
ir santaupų, bet dabar didžios 
nelaimės ištiktas pabaigė. Ne
valdo abiejų ranki).

Priklausė prie Socialistų choro, 
tebepriklauso jis dar ir šiandie 
prie Chicagos Liet. Vyrų cho
ro. Visa šeima yra dalyvavu
siems labai dėkinga.

Ten buvęs.

Suaukavo daug, pinigų
Svečių prisirinko pilnutėlė 

salė. Vakarienės metu visiems 
lietuviams gerai žinomas veikė
jas ir per keletą metų buvęs 
Liet. Keistučio Pašalpos Kliubo 
pirmininkas Pranas Jakavičius 
pasakė keletą žodžių, paaiškin
damas to jaunuolio padėtį.

Kalbų metų matėsi visų ne
paprasta užuojauta. Kitam ir 
gaili ašara akyse pasirodė, žo
džiu, buvo tikrai širdinga 'visų 
užuojauta". Čia pat vietoje bu
vo suaukota ir gana graži su
ma pinigų, neskaitant to, kas 
buvo už tikietus sumokėta.

Po vakarienės įteikta nuken
tėjusiam auka". Jaunuolis Fer
dinandas nedrąsus, bet labai 
sujaudintas, visiems stengėsi 
pareikšti savo širdingą ačiū, 
pratardamas:

“Aš tariu jums labai širdin
gą ačiū už tokią paramą. 
Trokštu ir tikiu, kad ateityje 
galėsiu jums visiems vienu’ar 
kitu budu už tas dovanas at
silyginti.”

----- o-----
Šiuo metu Ferdinandas gyve

na pas seserį Mrs. E. Luca's, 
4418 S. Turner Avė. Paminėti- 

| na dar ir tai, kad jo tėvas, p. 
Jakubka yra vienas iš buvusių

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKĖVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

PO BAISIOS K AT ASTROFOS

Viduryje, vienas iš Hindenburgo ke
leivių, kuris išliko gyvas. Jis be rūbų, nes 
jie sudegė. Visas kūnas pūslėtas. Gelbė

to metų Walter Doėhner, jaunas dirjžab-
' . • '* " * . ■ s f

lio keleivis, kuriam buvo nulaužtos abi kojos,

Jis taipgi skaudžiai apdegė. Jaunuolis išliko Jaunuolio motina KĮ^lKilda Doehner 
iš Mexico City, Mt. Pleasant, N. J. ligoni-

Gano Ferguson iš Temple, Texas, (su bandažuota ranka, palte) ir Francis J

Renius, (baltoj kepurėj), kurie rizikuodami savo gyvybes ištraukė kelis žmones i




