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Merrill Tretį Kartą
Perskrido Atlantiką

" » i J i -

Merrill ir Lambie atskrido iš New Yorko 
į Londoną į 21 valandą. Trečiadienio va

kare gryš atgal į Jungt. Valstijas.

LONDONAS, geg. 10. — 
Amerikiečiai lakūnai Diek Mer
rill ir Jack Lambie atskrido iš 
New Yorko į karaliaus Jurgio 
VI karūnacijos iškilmes ir nti- 
sileido Croydon . aerodrome 
6:38 vai. po piet (12:38 vai. 
po piet Chicagos laiku). Kely
je jie išbuvo 21 vai. 2 min.

Bet sugedęs jų radio priver
tė juos nusileisti pirmiausia 
North Weald aerodrome, 15 m. 
nuo Londono, čia jie užtruko 
10 minučių iki pasitaisė radio 
ir tada nuskrido į Croydon ae
rodromą, kur juos pasitiko di
delė minia žmonių.

Jie
Jungt. Valstijas tuoj po karū
nacijos
vakare ir ketvirtadieny parvež
ti į Jungt. Valstijas karūnaci
jos paveiksi tis.

Nusileido jie Croydon aero
drome be žymių nuovargio. Jie 
sako, kad visą kelią jiems te
ko skristi aklomis, nes visą 
kelią lijo, kas dalinai sumažino 
jų greitumą. Pirmą žemę, ku
rią jie pamate buvo, buvo Ai-
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Prasideda J>yla 41 
Illinois- progresyvi© 

angliakasio

per Atlantiką į metus 
Pernai rudenį jis skri- 
New Yorko naktinių 
dainininku Harry Rich-

mano išskristi atgal į

iškilmių, trečiadienio

rija. Jie manę pritrukę gaso- 
lino, todėl ir leidosi North 
Weald aerodrome, bet apžiūrė
ję rado, kad jie gasolino turi 
užtektinai.

Oro ministerija juos pasvei
kino ir leido jiems skraidyti 
po visą Angliją.

šis buvo trečias Merrill skri
dimas 
laiko, 
do su 
khubų
man, pastarojo brangiu lėktų4- 
vu. Jie tada Atlantiką perskri
do į 17 vai. 45 min., bet pri
stigę gasolino buvo priversti 
nusileisti pietinėj Vali jo j; Gry- 
Štant atgal jie vėl pritruko ga
solino ir buvo priversti nusi
leisti Newfoundlando salos pel
kėse, kur jie apdaužė savo lėk
tuvą.

Šį, kartą jie skrido brangiu 
dviejų motorų Lockheed Elec- 
tra transporto lėktuvu, siun
čiami laikraščių ir mūviu fil
mų kaip galima greičiausia 
parvežti į Ameriką karūnaci
jos paveikslus. /

SPRINGFIELD, III., geg. 10 
— Federaliniame teisme prieš 
teisėją Briggl prasidėjo argu
mentai už panaikinimą apkal
tinimo prieš 41 Progressive 
Miners angliakasį, kurie kalti
nami dėl sabotažo laike savi
tarpinės kovos tarp Illinois 
gliakasių 1932 m.

an-

BOISE, Idaho, geg. 10. 
Keturi žmonės iš Idaho liko 
mušti ties Nyssa, Ore., tavori- 
niam traukiniui užgavus jų au
tomobilių.

uz

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES

GALU M ET
GROVE

Jugoslavijos policija 
šaudo’ Kroatijosval

stiečius

BELGRAD, Jugoslavijoj, g.
10. —. Policija šovė į gryštan- 
čius busti iš iškilmių Senj mie
ste Kroatijos valstiečius ir še
šis jų nušovė, o septynis su
žeidė. '

Policija teisinasi, kad val
stiečiai mėtę į ją akmenimis 
ir kolioję karalių ir valdžią.

Mūviu magnatai nu
sileido aktoriams, 
bet ne darbininkams
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PERSKRIDO ATLANTIKĄ Anarchistų sukili
mas sutrukdė lojali- 

stų veikimą

Francija pirmą kar 
tą fortifikuoja pie

tinę sieną

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Šią vasarą bus iš
skirstyta apie 750 

kaimų

tikslo ne

pasiuntė 
lėktuvų į 
senus ba-

atžymėtas
Franci jos KAUNAS.

siena per

Šiomis dieno
mis išvyko į provinciją 233 ma
tininkai, kurie pradės žemės 
tvarkymo darbus. Daugiur bus 
vykdoma kaimų skirstymas į 
viensėdžius, šiais metais žemė
tvarka palies apie 750 kaimų.

PARYŽIUS, geg. 10. — Dau
gelis svarbių įvykių niekad ne
patenka į laikraščius. Tik trum
pa trijų eilučių žinute lokalia
me laikrašty buvo 
pradėjimas tvirtinti 
pietinę sieną.

Franci j os-Ispani j os
šimtmečius nebuvo fortifikuo- 
jama, dėlei draugiškų abiejų 
šalių santykių. Bet Ispanijoj 
ištikus sukilimui ir į jį įsimai
šius Italijai ir Vokietijai, pa
dėtis visai pakitėjo ir Franci
ja yra priversta pirmą kartą 
pradėti fortifikuoti pietinę sie
ną.* Jau statomos prielektuvi- 
nes batarejos, o greitu laiku 
prasidės ir fortifikacijų staty
mas.

Francija verčia fortifikuoti 
pietinę sieną tai, kad tuoj už 
sienos, Ispanijoj, sukilėlių lai- 
komoj teritorijoj, tikraisiais 
šeimininkais yra ne sukilėliai, 
bet vokiečiai ir italai, be ku
rių sukilėliai jau senai butų 
pralaimėję karą.

Dabar Italija su Vokietija 
deda visas pastangas nugalėti 
baskus ir užkariauti jų kraš
tą, kuris yra turtingas kasy
klomis. Prancūzai ir anglai ne
va nemato nepasiliaujančio ita
lų ir vokiečių rėmimo sukilė
lių, o Anglijos valdžia visą lai
ką dagi atvirai troško sukilė
lių pergalės. Bet net ir Angli
jai darosi pavojingas italų ir 
vokiečių šeimininkavimas Ispa-

Sulaikytas Sabalių 
šeimos žudikas

Prisipažino išžudęs Sabalių 
šeimą ir bėgęs į Ameriką

PARYŽIUS, geg. 10. — Dar 
kartą neišlavinta Baskų mili
cija ir Asturijos angliakasiai 
buvo priversti pasitraukti prieš 
stipresnes sukilėlių jėgas prie 
Bilbao ir pastarieji įstengė už
imti svarbias lojalistams pozi
cijas.

Valencijos valdžia sumažini
mui sukilėlių spaudimo Baskų 
krašte, įsakė pradėti puolimą 
linkui Toledo, į pietus nuo Ma
drido ir nors valdžios kariuo
menė paėjo dvi mylias į prie
kį, bet savo vyriausio 
atsiekė.

Valencija taipjau 
16 vėliausio modelio 
Bilbao, sustiprinti 25
skų lėktuvus, kuriems tenka 
kariauti su 200 sukilėlių lėk
tuvų. Bet lėktuvai miglose pa
klydo ir nusileido Franci joj. 
Francija suteikė jiems gasolino 
ir išlydėjo per Pyrenejų kal
nus.

Evakavimas baskų vaikų tę
siasi ir tas gal palengvins gy
nimą Bilbao sostinės.

Neabejotinai, Valencijos val
džia butų daug daugiau padė
jusi baskams, jei Katalonijoj 
nebūtų ištikęs anarchistų suki
limas. Lojalistai turėjo atitrau
kti kariuomenę iš fronto ir sių
sti į Barceloną padėti Katalo- 
nijos valdžiai. Dabar Kataloni- 
jos valdžia, padedama. Valenci- 

Trnplric atrėmoc iam JOS ‘kariuomenės, pilnai valdo iruuMb direiiięb jd.iiijBarceloną ir yra anarchistus 
daromus, kaltinimus nusiginįcllvusi. Bet anarchistų 

' komitetai vis dar valdo mies
telius į šiaurę nuo Barcelonos. 
Taipjau pasireiškė skilimas 
Katalonijos armijoj ir komu
nistai pradėjo bėgti iš fronto, 
pasiimdami su savim ginklus 
ir taip reikalingas karo me-

Amerikiečiai lakūnai Diek Merrill (kairėj) ir 
Jack Lambie, kurie vakar po pietų nusileido Londone, 
atlikę kelionę iš New Yorko į 21 valandą ir dvi minu
tes. Jie žada sugrįžti atgal tuo pačiu keliu šį ketvirta
dienį. Šis paveikslas buvo trauktas prieš pat kelionės 
startą penktadienį po pietų Floyd Bennett lauke, New 
Yorke. j Acme Photo

Reikalauja tirti Is- 
pani.ios'lšpionazą

■ll«» iHH

WASHINGTON, geg. 10. — 
Senatorius Nye paprašė sena
tą autorizuoti senato tirimus 
Ispanijos sukilėlių špionažo 
Jungt. Valstijose. Tam špiona
žui vadovaująs btivęs Ispanijos 
ambasadorius de Cardenas.

Pirmiausia užside
gęs Hindenburgo 
viršus, sako liudy

tojas
geg.

NEW YORK, geg. 10.—Ne
oficialia tirinėjimo komitetas, 
kuris pereitą mėnesį buvo nu
vykęs . į Meksiką 
Leoną Trockį dėl 
lose iškeltų prieš

išklausėti
Maskvos by- 
jį kaltinimų,

dabar raportavo, kad buvęs dragas.
Rusijos bolševikų
mai atrėmęs^ jam daromus kal
tinimus ir todėl jo byla pil-jgtį ties Fredericktown, Mo., jų 
nai užsitarnauja tolimesnio ti-1 automobiliui nušokus nuo ke- 
nnėjimo”. lio ir«atsitrenkus į medį.

vadas tinka
ST. LOUIS, Mo., geg. 10. —

•I į — , • ■

(Trys puskarininkai liko užmu-
1'1- *'VJ . J . I -r-. -I . 1 , T. T

H0LLYW00D, Cal., geg. 10 
— Mūviu aktoriams prigrūmo
jus streiku, jei nebus pripažin
ta aktorių gildija ir nebus pa
keltos algos mažiesiems vaidin
tojams muviuose, tuoj dauge
lis didžiųjų mūviu magnatų 
pasirašė siftartį su aktorių gil
dija ir išpildė aktorių reikala
vimus. Dabar nė vienas nega
lės vaidinti muviuose nepriklau
santis prie gildijos.

Bet tose pačiose studijose 
technikų streikas tebesitęsia, 
mūviu magnatams atsisakant 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus.

Streikieriai grūmoja neleisti 
aktorių į studijas ir pradėti 
įnkjetuoti visus teatrus. Los 
Angeles teatrai jau dabar yra 
pikietuojami.

LAKEHURST,
10. —'■ Com. Charles E. Rosen- 
dahl, laivyno žymiausias orlai
vių ekspertas, kuris pats per
gyveno baisiąją dirižabelio She- 
nandoah avariją, buvo pirmas 
liudytojas prekybos departa
mentui pradėjus tirinėti zeppe- 
lino Hindenburgo avariją.

Com. Rosendahl buvo atvy
kęs pasitikti Hindenbtirgą ir 
matė kaip įvyko nelaimė. Jis 
sako, kad pirmiausia jis pama
tęs liepsnelę virš orlaivio už
pakalinėj daly. Jau tada jis su
pratęs, kad orlaivis yra žuvęs. 
Ir tikrai -— greitai liepsna ap
ėmė visą užpakalinę ir dalį ir 
laipsniškai apsupo visą orlaivį. 
Priežastis nelaimės jis nežino. 
Oras buvęs gana geras ir dar
bas prie nuleidimo orlaivio ėjo 
tvarkiai. Labai smarkios eks
plozijos nebuvę.

Kaip: tik liepsnojantis orlai
vis nukrito žemėn, visi šoko jį 
gelbėti.

Pasak kitų liudytojų, orlai
vis krisdamas žemėn perlūžo 
pusiau.

‘ŠVENTOJO MIESTO*’ LIEKANOS

Londone didžiausias 
susigrūdimas lau

kiant karūnacijos 
LONDONAS,"geg. 10. — Ka- 

raliaus Jurgio VI karūnacijai 
esant tik už dviejų dienų, Lon
doną užplūdo minios žmonių 
ne tik iš kitų šąlių, bet ir iš 
provincijų. Susigrūdimas did
žiosiose gatvėse yra tokis di
delis, kad nė 
praeiti negalima, 
kad 
nėra 
joj.

pravežiuoti, nė 
Tvirtinama, 

tokio didelio susigrūdimo 
buvę visoj Londono istori-

PANEVĖŽYS. — Penktadie
nį, balandžio 9 d. vakare, Klai
pėdos geležinkelių zonoje, ge
ležinkelių policija sulaikė Sa
balių šeimos (Svedesų vals.) 
žudiką Praną Žuką. Klaipėdos 
valstybės saugumo policijos 
apygardoje apklausiant, Žukas 
prisipažino išžtidęs Sabalių šei
mos narius. Iš Klaipėdos jis 
tuoj buvo perduotas Panevėžio 
kriminalinei policijai, kuri ve
da šio įvykio tyrinėjimą, čia 
Žukas papasakojo savo įvyk
dytojo nusikaltimo priežastis. 
Sabalių šeimą jis išžudęs no
rėdamas pasipelnyti, nes tikė
josi pas Sabalius rasti dides
nę pinigų sumą ir su jais spru
kti j Ameriką. Iš seno jh;, gir
di, žinojęs, kad galima per 
Vokietiją patekti į Ameriką 
visai be dokumentų, o tik su 
pinigais. Tačiau pas Sabalius 
jis terado tik 48 lt. Žukas sa
kosi, kad neradęs pinigų jis 
norėjęs nusižudyti ir tiro rei
kalu padegęs spalius ant auk
što. Spaliams užsidegus jis 
puolęs į juos, bet pajutęs skau
smą tuoj nubėgo į vandenį. 
Užgesinęs savo rubus jis iš 
Sabalių namų pasišalinęs. Žu
kas uždarytas Panevėžio ka
lėjime.

tiek 
juos

dau-

užsienio

1 O tuo tarpu oras yra labai 
prastas ir dar streikuoja busų 
darbininkai, tad transportacija 
vidurmiesty yra visai pakriku
si. Požeminiai keliai yra 
užsigrudę, kad įsimušti į 
negalima.

Į karūnaciją suvažiavo
gelio šalių ministeriai, bet ir 
pražuvo miniose. Rusija at
siuntė užsienio ministerį Lit- 
vinov, Lenkija irgi
reikalų ministerį Beck, o Vo
kietija prisiuntė karo ministe
rį maršalą von Blomberg. Pri
siuntė atstovus Vatikanas ir 
visos kitos valstybės. , 

šiandie karaliui ir karalie<- 
nei bus suruoštas milžiniškas 
valstybės bankietas, kuriame 
dalyvaus ir žymiausi karūna
cijos svečiai.

Sukilėliai vėl įspėjo 
Angliją

g.SALAMANCA, Ispanijoj, 
10. — .Sukilėlių diktatorius

MARIENHOLM” IŠVEŽĖ
15 AEMERIKIEČIŲ

KLAIPĖDA. — švedų-Ameri- 
kos linijos laivas “Marienholm” 
išvežė Goeteborgan 15 Ameri
kos lietuvių, kurie per Švedi
ją grįžta Amerikon. Dalis jų 
Lietuvon buvo atvykę pereitą 
vasarą, o kiti išgyveno Lietu
voje ilgiau.

PAVOJINGA MEDVILNĖ

KLAIPĖDA. — Medvilnę (bo- 
velną) gabenti ir laikyti dažnai 
esti pavojingiau, kaip sprogs
tamąsias medžiagas. Mat, ji tu
ri ypatybę pati savaime užsi
degti. Klaipėdiečiai dar pamena 
muitinės sandelių gaisrą, pada
riusį apie 250,000 lt. nuostolio, 
kurio priežastimi buvo pati sa
vaime užsidegusi medvilnė, šio
mis dienomis išlikusioj i nuo ug
nies medvilnės dalis buvo krau
nama į vokiečių laivą “Condor”. 
Medvilnė ir čia užsidegė. Nors 
gaisrą be žymesnių nuostolių 
pavyko likviduoti, vis tik kapi
tonas tokį pavojingą krovinį 
atsisakė vežti, ir medvilnė tu-

Chicagai ir ąpiellnkei fede- 
rajio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 56°.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 

7:58.

HOLLYWOOD, Cal., geg. 10 
— Po savaitės ligos vakar Ii-1 
goninėj mirė Wilhelm Henie, 
tėvas Sonją Henie, buvusios 
čiužinėtojų čempionės ir mu- 
Vių aktorės. Jis btivo kilęs išr 
iNorvegijos, kur pirmiausia pa’-j 
įskilbo ir jo duktė.

Vaizdas šventojo baskų miesto Guernica, kurį Is
panijos sukilėliams tarnaują vokiečių lakūnai pavertė 
į krūvą griuvėsių. Jie numetė į miestą šimtus bombų, 
užmušdami daugybes žmonių ir nepalikdami nei vieno 
sveiko namo. Bombardavimas buvo tiek žiaurus, kad 
vipas pasaulis pasipiktino. Acme Photo

gen. Franco pasitintė Anglijai rėjo būti atgal iškrauta iš lai- 
antrą notą, protestuojančią 
prieš Anglijos karo laivų ap
saugą laivams su tremtiniais 
iš Bilbao. Jis kaltina, kad An- — 
glijos laivynas ne tik trukdo šiandie užbaigs žuvavimo ato- 
sukilėlių veikimą, bet ir dėl ‘ stogas Meksikos įlankoj ir Tš- 
anglų sukilėliai praradę karo'važiuos į Washingtoną. Wash- 
laivą Espana. lingtone bus penktadieny.

vo.

GALVESTON, Tex., geg. 10.
Prezidentas Rooseveltas
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Nelaimingi Įvykiai
Su Automobiliais

tarpu atvažiavo S. J. Kurch, 
27 m., gyv. 3115 Filmore g. ir 
smoge į taip, kad nudaužė 
sprandų, sužeidė viršugalvį ir 
šlaunis. Jis patalpintas apskri
čio ligoninėje.

-ir*- *

įvažiavo į Juozo Ven 
kaus karą

Sau$i yieta, bet ne 
automobiliams

irTown of Lake.—šeštadienio 
vakare, prie 47-tos ir Ashland ___ _____ __  _
Avė. įvyko nelaimė p. Juozui ilas John Koaęh, 63 m., gyv. 
Venkui (?), gyv. 3720 W. 61212 W. Wasington Blvd. atsi- 
Pl. Važiuojant 47-ta gatve at-'durė į saugiosios vietos pakili- 
važiavo iš pietų pupsės tūlas’mą, labai sulamdydamas savo 
John Tibus, 25 m., gyv. 4725 S. 
Damen Avė. ir įvažiavo į jo 
karą, žmonės nenukentėjo.

Ėeštadienį, prie 51-mos 
Kilpatrick ant Archer avė. tu-

Pirma prisigėrė, o 
paskui bandė nu- 

sinuodinti

Norėjo nusinuodiiit IŠGELBĖJO 
su žiurkių nuodais. KETURIS NUO

to,„u ...4
'žiaus, gyv. 4531 S. Fairfield LIEPSNOSE 
avė., bandė Sau atimti gyvy- —>—,—
bę, užgerdamas žiurlcių nuo * 
dų. Jis išvežtas į apskričio lt 
goninę.

ją.

Bandė {važiuoti į 
Krautuvu pro langų

automobilių.
Panašiai toj pačioj vietoj 

nukentėjo ir Joseph Minac, 
gyv. 2721 W. 24 PI. automobi
lis# Taigi, dvi nelaimės ta pačia 
diena ir toj pačioj vietoj.

Tūlas Johh Bahr, 29 
amžiaus, gyv 
sian avę., 
mas dėl dar nežinomos 
žfasties baudė nusinuodinti. 
Tačiau nuodų paėmė per ma
žai,

Jis patalpintas South Town 
ligoninėje.

metų Supjaustė žmogų ir►anr, zy meių' rj^n ——
gyv. 4331 S. Arte*- j pats dingo nepa
girtam stovyj būda-!

prie- stebėtas.

Ugniagesiai vakar anksti 
ią Išgelbėjo nuo mirties degan
čiame name du jaunuolius ir du 
mažus kudjkius. Užsidegęs na
mas bUvo ties 1653 N. Halsted 
St., italų apgyventame distrik- 
tė. Išgelbėtieji yra Frank, 8, 
ir John Jro 5, Cale šeimynos 
vaikai ir Sam Olino, 23 metų 

i ir Fred Bartoli, 20 m. šie abu

ry_

... Ai i. f,.

iršeštadieni, prie 51-mos 
Ahsland avė., susidūrė Frank 
Mickniaus, 26 m., gyv. 
Lituanica avė. karas su 
Tony R u ss, 22 m., 
S. Union avė. karu, 
tokios, kad nemažai 
karai išmušo dar ir 
langą.

x x

Nukentėjo Juozo Matu 
zd autdftidbiliš

^|Dr. C. J^Sveiiciskas
galėjo ištrukti laukan ir patys OFISO VALANDOS
vos nežuvo. ' YaL vakaro. Treč

mą kūdikius išgelbėti, bet ne-

ADVOKATAI

DENT1STAS
i: 10( v. r. iltį « 
ir sek m. pafcal

. susitarimų.
4300 Š. FAlREBELD AVĖ.

Telefonas LAFATETTE 8014

Pbone Canal 6122

2454 
tūlo 

gyv. 2706 
Pasekmės 
nukentėję 
krautuvės

18 Gatvės Apielinkė.—Juo
zas Matuzas, 31 m., gyv. 1608 S. 
Canal, važiuodamas staiga su
stojo. Tuo tarpu privažiavo 
'Walter Kadon, 3 m., gyv. 2421 
Helniore 
tomobilj. 
nėra.

Šiandien reguliaris Antradie
nio Lietuvių radio programas 
iš stoties WGES.

Tarp Racine ir Miller gatvių, 
ties 14-ta gatve šeštadienį 
juodveidls užpuolęs tiilą Snead 
Abraham, 22 metų, supjaustė 
jo j krutinę, vidurius ir pats 
spėjo pTapdlti nepastebėtas.

Tsiip pMt, (r.jiuo paėlu sykiu 
buvo ir Vt. Benie, 57 m., gyv. 
1248 Sangamon. Jo stvpiaustė 
ntigąrą ir vidurius. .SifŽeistieji 
patalpinti apskričio ligoninė
je, 

i

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Thepapy 
r and Midwife 
6630 So. Westėrn 
Avė., 2rid flocir 

Hemlock 9252

gimdymo 
se ar tų 
duodu

ment ir

gt. ir smogė į jo au- 
Nukentėjusių žmonių

Lenkė iratvekarj, patai
kė i ‘‘saugią” vietą

xxx

Keitė

Westėrn 
floor 

9252 
prie 

namuo

u massage 
t r e a t - 
magnę- 

ir tt.
ir mer-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto oftaas—127 N. Dearborn
Kamb. 14&1-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas-—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tei. Hoalevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartu.

Si.

CtDVTOjAS fR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—-8 ir 7—8 
Seyędomis ir nedėl. pagal sutartį 
Ėež.6631 So. California Avenue

Telefonas ReriuMič 7368

Tel. Office Wentworth 6330

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVBNtlK 

Res, o515 So. RovkweII LL 
TeMphonriž Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Vata odos 1-t4 pb pietų, 7—S t# vak 
Išskyrus sered imis ir sukatomis.

Town c f Lake.—Tūlas šoferis 
Martin Balakovits, 28 m., gyv. 
2128 Rače avė. važiavo paskui 
gatvėkario. Prie 41st ir Ash
land lenkė gatvekarį iš deši
nės ir pataikė į saugiosios vie
tos pakilimų. Nukentėjo auto
mobilis ir sužeidė nosį. Jis nu
vežtas į South Town ligoninę.

tairus, nulaužė 
sprandą

McKinley Parky—Pirnladie- 
Eosselin Edward, 29 metų, 

ant Ar-gyv. 3417 S. Wood g.
cher avė. apie 100 pėdų nuo 
Ashland avė. rengėsi pakeisti 
savo Chevroleto tairus. Tuo

Šiandien, 7-tą valandą vaka
re užsistatę savo radio pasi- 
'klausykite reguliario Antra- 
'dienio Lietuviško programo, 
kurie jau 8-tą metą leidžiami 
'pastangomis Peoples Bendro
ves Krautuvių, šios dienos 
programo išpildyme dalyvauja 
[žymus dainininkai-ės: Geno- 
'vaitė Giedraitienė, kanklinin
kas Jonas Šimkus, baritonas 
Antanas čiapas ir kiti, kurie 
visi pasirodys su naujais nu
meriais ir gabiai juos išpildys.

—Kep. XXX.

PONTIAC

BįgU Moterims ir iI gilioms pat
iriai dovanai.

. |iWy...mrfshį -»*■' - — ——
IlTl . .......... ar— ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue
Natrių Tel.: — Hyde Parlr 3395

DR. STRIKOL’IS
■ - dvtojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«4S SO. ASHLAND AVĖ 

dfiso vai.: Nuo Ž ijd 4 ir nuo 6 iki 8 
t lik. Nedėlioj pagal sutarimą 

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

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residerice Tel. BEVJERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE 
Ofiso valandos:

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

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

nuo

Laidotuvių Direktorius

E
 JUOZAPAS
UDEIK1

IR TĖVAS
1701 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883

f"* vi ‘ i ■ i ■'j’,*-"■ ■■u * ■ fh IMilda Auto Sales
: <• ‘ . .x. • ■ > K -........ ■■■ ? į ' ■■ V , ■ ‘ .

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
. • Tel. Victory

bOMININKĄS KURAITIS

(lement j, Svilovv
ADVOKATAS

33 NO. LA SAIiLE STREE1 
b-tos lubos Tol. CENtral 1816

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH VVĖSTERN AVĖ 

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais fino 
1—8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir pagal sutartp

4KIU SPECIALISTAI
806 W. 31st Street 1696

Phonė Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’IS
VENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 tai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

p 
A
I
N VARNLšlO VALYTOJAS—Go

nte variusiu i nr nmlevai nu

ZYBASTI .MALEVA 98c
I VALANDŲ 
VARN1SI8 ___ 98ė
FLAT SIENOMS 
MALEVA ..... ................. 98 c

valyti. Specialiu! už 
galiom} ............. -.......... 98 C
HEPE4MA1, 4 colių, grynai Juo
dų šerių malevotl 
šepečiai. Kiekvienas 98c

ĮAThAKA KKTV1KT., iįiE4T. VAK/1rXYs|

w ONE COAT ENAMELIS dar
bui vidui. Tirštas; daug pa
dengiu*; Ilgai laikus. Išdžiūva 
per niekti skaisčiai ŽybWa- 
mas. $2.75 vertis < 95 
už galionų ...... ..

BALTAS 8HELLAC. 100% 
tyras <r< e o
Galionas ..... ............

85c vertčs 50c—-Skrynų 
Ieva > i 
malevos 
abu nž

Ma- 
kvorta juodos skrynų 
ir 2 colių šepetvs ir 

5Q£

SIENŲ 
i&a, 
mainui 
valyti

I’OPIEROS VALYTO- 
taipgl vartojamas kalet- 

ir langų uždangoms 
— 3 "4 23c

E 
R

Miegamiem ir gyve
namiems kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raštų. Rolei

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

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26th StreeJ

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė.

8k

PAGALVOK f
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULK Ą pereitais metais 
UŽDIRBO ................. ...........

ŠI SPULKA YRA NARYS,FEDERAL 
V • BANK.

PRISIKASYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET• . ■: ' ' • ' '

.....

hoMe loan
RYTO IKI 8 V. V.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA į
LAIDOJIMO ĮSTAIGA A

John F. Eudeikis 1
tAibOTUVJV DIREKTORIUS VAMBULANCE s 

patarnavimas X 
DIENA IR NAKTĮ X

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V
4605-d7 So. Herniltagė Avė. K 
4447 South Fairfield Avenue X

Tel. LAFAYETTE 0727 X
koplyčios visose V 
Chicagos dalyseI )\lc

Klausykite iritisų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. Vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)-—Pranešėjas P. Šaltimieras.

II I l 1 .. ................................................................................................................................................................................................................

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY 

feOŪRBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSĖ 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUŪR COMPAHY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VjfcNINTELiS DI8TRIBUTdBitJS

MBU

F. BULAW 5r K* SABONIS, Bendradarbi aL

į GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
i Gera maieva, tlfiKa'maT uŽriia.ęyotą, mąžiriu išsipitstiiią. jis.^utaupo pi

nigų,*' TO^ibS?yrri* populi£rės Ėelman malevos. Otrius
■ ''vi : • nebrąrigios, o stakas visada pilnas. :
Moore’s nia'leVR, -30 spalvų, gaL   ...........     $1,85
Speciale male^d, 16 spalvų, įal. ........    97<t
Varnišh removor, gaj. ........ ..................................
Grynas baltas ; enamęl, gal. ......... -.......... -.............

į J-v ■ 1 t ų4 ir brangiau
Sienoms popięra, rolėm ........ ....... ....

• < / ir brangiau, . .. ■ . ,

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halstea streėt. T«sl. Canal 5063

95c 
$1.39

......

• * ' f 1 ’

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero

Lietuvių

DirektoriŲ
Asociacijos

/ r

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svriigimo^(akiųv ^pteųiimo, nervuota- 
mb, skaudamų ■ 'rikių ’ karštį, atitaiso 
;rumpareg-yętę jr toliregystę. Prirten- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose 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. 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

Kainos pigiau kaip pirma

Kiti. Lietuviai DaktritaS r j •

Tel. Hėuta’vkrJ 5914 Dlehą ir Nattfu-1, 
Ofiso valandos: ntio 2 iki 4, nuo 7 
.ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted SL

CZOCAGO, n.L. .;

Ambulance
Patarnavi- 

k ntas Dieną 
■ ir Naktį

V , TURIME 
f KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

s A. MASALSKIS
3307 Lituanjca Aveinue Phbne Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 4D& Court Cicero Phone Cicero 2109

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

L J.ZOLP
1646 AVest 46(li Street Phones Boulevard 5203

8. M. SKUDAS
718 \Vest 18th Street Phone Monroe 3377
,ij***1#yyr y        * *—■, *«.— i..-  

107:14 S. NUcKĖgan Avė
— 1 J'>1<H‘Wllll< -I I !*■<»' ------ ,Į. Į .. - Į 1 L1J 1 Į- Į- ■ -~u-

LACilAWICZ IR SŪNUS
2344 Wcst 23rd PMce Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėaat 108th Street. rok Pullman 1270

■ Į . f .... - į -L A Į— ~ / Į Į f - - t ~ ‘ f I Į _ Į ....

S. P. MAŽEIKA
3319 Litrtanica Avenue Phone Yards 1138

. , i. LIULĖVIČIU^“
j $343 So. Caįifornia Avenūė Phone Lafayette

Tek Pullman 5703

—

> '• . . ...i'Ulėj' ...'VU'-YAi >’■ ' L-. ■

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių gydytojas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

" Kreivas. Akis
ištaiso 

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

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

8

l.ič»T
GYDYTOJAI IR JJEMTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
__ _____ Draugijos Nariai _

Phone ilemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DANTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos ntio 0 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
West Tovvri Statd Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St

Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SŪRGEON 

10 N. BR()ADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir f 

iki 4 ir nuo 7—0 vakare.
TeL Melrose Park 660 

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

KITATAUČIAI
DĖ. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per SI 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
I OFISAS

- 4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ’ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. ■ - ,

Phone MIDWAY 2880

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėliomis pagal sutartį 

Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenvvood 5107

...............  . v,. y____________ j Telefonas Tartis U994

DR. I. E. MAKARAS J*-
10758 S. Michtean Avė

ROSELAND—CH1CAGO, TLL-
Tel. PULLMAN 1193^277

Telefonas Yards 0094

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 ’ki 8 vai. Nedėk nuo 10 ikf 12. 

Kez. Tetaptame MAŽA 2400

AL ■ A - jį y.. rasi



Antradienis, geg. 11, 1937
—— m     n m.i ■ i FU

Sveikatos Skyrius
5j Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

' AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

Pirmos Mokslo 
Dienos

• '■ 1 ■" 
Rašo

DR. G. L BLOžIS
Kas neatsimena apie pirmas 

mokyklos dienas, kuomet esa
me apie šešių metų amžiaus, 
štai ir Negalių Jonukas, pir
mą dieną, kuomet nuėjo į mo
kyklą, jam atrodė labai keis
ta. Vienok buvo priverstas pri
sitaikyti prie naujų aplinkybių. 
Jam buvo labiausiai keista, 
kad Jonuką šaukė po pavarde, 
o ne po vardu, taip kaip jo tė
vą.

Jonukas manė, kad ir jis 
greitai bus didelis, taip kaip jo 
tėvas, nes juk kitaip nevadintų 
tuo pačiu vardu.

Antras įspūdis buvo, kad mo
kykloje turėjo prisilaikyti dis- 
ciplinos: negali bėgti kur nori cagos Lietuvių
ir kada nori, bet reikia gauti 
leidimas nuo mokytojos.

Mokytoja paaiškino, kad tuo
jau ateis slaugė mokyklon ir 
vaikučiams paaiškins ką tai 
naujo.

Jonuką labai užinteresavo žo
dis slaugė ir nuolat svarstė kas 
tai per gyvūnas galėtų būti, nes 
jis buvo girdėjęs tą vardą nuo 
motinos, o slaugės savo akimis 
nebuvo matęs.

Jonukui galvą belaužiant apie 
tai, ir slaugė kambarin įėjo, 
baltoji uniformoj pasirengusi, 
jauna, graži. Vaikas permetė a- 
kimis per slaugę ir klausia ša
lę sėdinčio kito vaiko:

“Klausyk, Draskio, ar tu ži
nai kame skirtumas tarpe an
gelo ir slaugės?”

Vaikas papurtė galvą? nuduo
damas, kad nežino, ir dar pri
dūrė:

“O gal tai viena ir ita pati?”
Jonukas manė, kad tai gali 

būti teisybė, nes ta slaugė la
bai panaši į angelą, kur Jonu
kas dažnai matydavo motinos 
kambaryje kabantį atvaizdą, 
kur matosi: angelas sekajda'bo- 
damas mažą mergaitę. Tas an
gelas primena, kad jis mažus 
vaikus sergsti visuomet ir visur.

Slaugė aiškiai suprantančiu 
balsu prabilo i vaikučius:

“Visi berniukai ir mergaitės 
ateikite į kambarį — numeris 
penktas, kuriame bus patikrin
ta jūsų sveikata; ten jūsų lau
kia’ daktarai, būtent, medikas ir 
dentistas.”
Draskia labai išsigando ir į Jo

nuką atsisukęs sako:
“Aš žinau, kad dentistas la

bai užgauna dantis.”
Jonukas atsako:
“Tu klysti — dentistas Ne- 

kutis niekuomet neužgauna.” 3
Vaikam besiginčijant apie 

baimę ir užgavimą, jau buvo 
pašaukti į egzaminavimo vietą. 
Draskia pamatęs, kad ne tas 
dentistas, kuris užgavo jį, nu
džiugo, o Janukas pastebėjęs, 
kad ne dentistas Nekutis, labai 
nusiminė. Bet vaikai perėję vi
sus formalumus, buvo patenkin
ti su daktarų naudingu pataT- 
nayimu ir visiems mokiniams 
buvo suteiktos informacijos 
kaip dantis užlaikyti, būtent:

1. Tėvai turi nupirkti vai
kams šepetuką dantim mazgoti.

2., Tėvai turi prižiūrėti, kad 
šepetukas butų vietoje ir šva
rus.

3. Vaikas turi valyti dantis 
tris kartus į dieną. .

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

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

Yards 8408 I Hemlock 5040

4. Vienų kartą turi vartoti 
dantim mostelę (tooth pašte), 
ant šepetuko uždedant, ir ne 
vien dantis paliečiant, bet ir 
smegenis.

5. Motina kiekvieną menesį 
turi peržiūrėti vaiko dantukus.

6. Motinos privalo vaikus nu
vesti prie dantų gydytojo kas 
trys (3) mėnesiai, o šeimos gy
dytojas (dentistas) egzamina- 
ciją atliks veltui.

7. Dantų gydytojas negali iš
saugoti dantų nuo gedimo, jei 
pats nesaugosi jų.

8. Kad ir prasčiausi, bet savi 
dantys geresni, kad ir už ge
riausius dirbtinius.

Nupiešė Miko 
Petrausko Portretą 
Gedulo Vakarui

Dailininkas Mikas Šileikis 
nupiešė didžiulį kompozito
riaus Miko Petrausko portre
tą specialiai Gedulo vakarui, 
kuris įvyks rytoj vakare, Chi-

Auditorijoje.

Portretas bus išstatytas sce
noje, tarp laurų ir gėlių, ku
riomis scena bus papuošta.

Iškilmių rengimo komisija 
sudarė programą, kuris bus 
labai iškilmingas ir įspūdin
gas.

Dalyvaus visa eile žymių 
solistų, keturi chorai ir keli 
kalbėtojai. Vienas iš jų bus 
Kleofas Jurgelionis, kuris iš
kilmėms parašė speciales eiles 
ir jas pats deklamuos. Jis bus 
ir vakaro vedėju. Tarp kalbė
tojų bus ir “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis.

Rengėjai prašo publikos ne- 
sivėlinti, nes programas pra
sidės punktuališkai 8 vai. va
kare. Daugiau smulkmenų ki
toje vietoje.

“Naujienų Piknikas 
GEGUŽES 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT CI 
Sąlygos I SAVAITĘ I

DR. O’CONNELL '
135 SO. STATE ST.

• 2$2 S" C*Fk 8K .18? M*di»oa st 
4Alft Brondwny 8320 Cottace Orov«
12S1 ISJS’MAeft Ar. 8204 S. Habito! 81
480J irvfMt Vark 3234 Madlaon St.
BVM» HIX * CLOSED SUNDAY

'■> -....... ..

PAINTS
CARBIT MALEVOS, iki šiol var-

CARBIT

totos didžiausių trobesių, ligoni
nių, viešbučių ir įstaigų, dabar 
parduodamos fabrike. .

GENERAL PURPOSE
ŽIBANČIOS MALEVOS 

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

Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, 
Kur josi broleli? 
Baltas dobilėli?

šią naktį per naktelę 
miegelio nemiegojau...

Geresnės negu daugelis . 
$1.89 malevų.

EKSTRĄ VERTYBES 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, y "j .25 
5 gal. kėnas; už gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybę krautuvėse.

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

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

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

Fordas — štai kas 
jums reikalinga 

vasarai

Tokiame didmiesty, 
Chicaga, be automobilio 
laikais veik neišvažiuosi iš 
miesto. O ir pačioj plačiojoj 
Chicagoj automobilis pasidarė 
būtina susisiekimo priemonė 
taip profesionalui, kaip biz
nieriui, arba paprastam darbi
ninkui.

Bet kokią mašiną pirkti?
Atsakymas greitas—Fordą. 

Nes jis kišenei lengvesnis, nes 
pigiau kaštuoja išlaikyti, o kai 
dėl išsirituliavimo, pradėjimo 
bėgti—tai pavykit, kad 
Fordą!

Ir ot National Motor 
Company parduoda jum 
dien naujus 1937 metų Fordus 
taip pigiai, kaip $545.00—su 
pristatymu! Ar galite gauti ki
tą geresnį bargeną?

Taigi, norėdami pirkti 
tomobilį, turėkit omenėj 
kompaniją:

National Motor Car Com- 
pany, 6201 South Western 
Avenue. čia parduodama ir 
kitų išdirbysčių automobiliai.

' Skelb.

galit

PAMINĖKIMEši a n-

Svečių buvo 
keli artimiausi 
kiti jaunaved-

a ii- 
šią

.o <

dievaičiai

Sodinau sodinau..

nakcely per nakcely

_-Aš
Aš

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

■ ■

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

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

>. ū -..įsa

Noriu Miego:
___ Noriu miego, 

Neturiu kur
saldaus miego 
gulti...

LIETUVIŠKAS DAINAS

SAN DIEGO, Cal., geg. 9. 
— Du karo laivyno lakūnai 
žuvo jų lėktuvui nukritus Pa- 
cifiko vandenynan laike karo 
laivyno manevrų Hawaii salų 
pakraščiuose.

Suktini

MIKAS PETRAUSKAI

JIS MUMS DAVĖ
Birutę:

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

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

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

_ šin
Nemigau nemigau, 
Su bernuciu obeluci

Ras neatsimenate šių žavėtinų kurinių išplaukusių iš musų mu-
„sirns tėvo ir nenuilstančio tautos darbininko širdies?
Z RUOŠKITĖS VISI ATEITI Į

gedulingą a. a. Miko Fetrausko Paminėjimo Vakarą
Gegužio 12, Liet. Auditorijoj

8 valandą vakaro —- Įžanga 25 Centai

NAUJIENOS, Chicago, III.

Krito stiklas iš neži
nių ir sužeidė rankų

Valitus James, gyv. 1982 
Canalport avė., kur tai skubė- 

kaįp damas pasuko skersgatvę (lę
šiais ,1a), bet apsiriko. Iš kur tai nu

imto stiklo gabalas ant rankos 
ir tiek sužeidė, kad teko jį nu
gabenti į apskričio ligoninę.

Frank ir Marija 
Bulawai 
Washingtone, D. C 

Po iškilmingų vestuvių šeš
tadienį, jaunavedžiai Frank 
ir Marija’ Kvietkauskai- 
tė Bulawai išvyko “honey- 
moon’ui” į Amerikos sostinę, 
WashingtOn, D. C. Ten pavie
šėję kelias dienias, jie vyks į 
Atlanta, Georgia. iš kur atei
nančios savaitės pradžioje grįž 
Chicagon.

Vestuvės įvyko pp. D. Ku
raičių namuose, 3228 South 
Union avenue. 
apie 50 — tik 
draugai, o visi 
žiu giminės. \

Vestuvių ceremonijos turėjo 
įvykti kaip 4 vai. po pietų. 
Joms buvo pakviestas miesto 
teisėjas J. T. Zuris, bet jis ne
atvyko. Jis aiškino sumaišęs 
datas. P-as Kuraitis, kuris 
kvietė po Zurį, pasakojo sve
čiams, kad matėsi su juo net 
du kartu ir kvietė atlikti cere-

monijas gegužės 8 d. Kaip tas 
nesusipratimas įvyko nežinia, 
)ct teisėjas Zuris neatvyko ir 
o vieton buvo pakviestas tei

sėjas p. Wiza iš Cicero, III.
Prieš ceremonijas dvi dai

nas sudainavo p. G. Giedrai
tienė, o po didelių vaišių dai
navo ir visi svečiai, 
dainininko ir jaunojo 
darbio p. K. Sabonio, 
rie svečiai pasakė po
kalbą, linkėdami jaunave
džiams daug laimės ir pasise
kimo gyvenime. Toastmastc- 
,riu buvo adv. Klemensas Svi- 
l!ow. —R.

vedami 
bendra- 
Kai ku-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

MiKą Petrauską

f

m ................. . ■ ■■■ —1 r   

Negavęs Morfino 
Narkotikas Su
pjaustė Slaugę.

Nežinomas, nuo narkotikų 
pamišęs juodveidis, vakar 
anksti .rytą supjaustė slaugę 

AROUND

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

IŠVALYKITE! 
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

PILSEN KWIK 
KLEAN

LSEN

Margaret Milės, 26 meitų. Ji dir
ba Chicago ligoninėje 811 E. 
49th St., už naktinę superin- 
tendentę. Negras ją užpuolė, 
kai slaugė atsisakė duoti jam 
morfino.

ziirsinkites '‘N-nose’
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NAUJIENOS, Chicago, m Antradienis, geg. 11, 1931

NAUJIENOS
t ^/♦he. Lithaaabm Daily Newe 
PabHsbed Daily Except Sunday by 
Che LitfeiaaUn Ntw» Pub» Co«, Ine.

.1789 South Halated Street

Sabecription Ratee:
$8.00 per year in Canada : , . g
$5.00 per year outside of Chicago

III. Undėr thė act of 
79.

' • ' ’ * <■ i- >V«-.

Naujieuoay.eiųa kąs^fen.JJslpriąnt 
sekmadienius. Lęidžia Naujienų, Ben- 
drovS, 1789-Š. Halated St.. Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.
7ii>. <....«■« iy-.i* . ---

•cv UKakyma kalnai
Chleagojft—paltu:

Metams ......................................... $8.00
Pusei metų ..........._______ 4.00
Trims mėnesiams ______   2.00
Dviem mėnesiams ..... . 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija __ __________  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui .... , 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
......»aštu.Į........... .

Metams ..s.....-------- ------ ......... $5.00
Pusei , metųw eite 2.75
Trims, .mėnesiams
Dviems mėnesiams —- -----. 1.00
Vienąm mėnesiui -....^Uw»-4 >75 
Lietuvoje it; kitur užsieniuose

i (Atbi^inta).... ., u ,
Metami . ^.ti • • 19.9 • pvp 9 • • •••• $8.00
Pusei metų 4.00
Trims riilheisjhiųe^^ ■ 2.50
Pinigus reikia ? siųsti paštu. Money 

Orderiu kartu, su. užsakymu. .» «... . - -. * • ■ • • * ... •

•»P»P».e»O».ee»e*r  •••••«»•*••*•• $8.00

CHICAGOS SUSISIEKIMO PAGERINIMO PLANAI
r -v 5 '• '■ '•* ' * * » ■* •a* u*■» v.;,? *-j
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ln Chicago Much ths Supor 
Highway Tfafię Would Be Carried 
by a 160 Mile. System of Elevated 
Highways Shown Below.

į n-;j . ..
•i .1

.iii:.!

- i *' ’

■"j1 111 T

. Iffift&lš valstijoj eyf a dvi ^ngĮiakžišiil unijos: United 
Mine Workers ir Progressive Mine JVorkers. Jau kele
tas metų, kai tarp jų ejha atkakli kofl. Pradžioje pi?o- 
gresyve unija turėjo didelę daugumą tarpe arighakąsių, 
bet pankui, su valdžios ir teismų pagelba, senoji unija 
atsigriebė ir ėmė stiprėti. ' • ,r >

dabar, sakoį kad Lėwjs^ ilnljsii (senajai) priklauso 
60 nuošimčių maini^kiij lllitidis valstijoje, o progresyvęi

* >?»* * ’ ♦>* **

Tauro r a
MICHIGAN^^

..A J.1SARYr LA PORTE -

‘■MHlliięa

......................................

—bend

o progresyvęi 
unijai 40. Pastaruoju laikų senajai unijai atėjo i talką 
ir federalinė valdžia. .-.si^eTi-

JOLIET
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i U
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****■■ EklsliN'dZ iftoAČ Sfefllo^AY
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MAJOR HIGHWAY CONNECTIONS

Šis valdžid: 
kasių frakcijų* 
toms darbinink1 . . . .v r menai isspręsti 
vencijos.

pš it k’n.-jS ruu
,nois mą

ONE 
WAY 
TRUCK

ONE 
;WĄY. 
&PRESS

ONE 
WAY 

EXPRESS

' ONE 
way 

TRUCK

t >.'Ąt i .1*1 |W< <(,«■”iKIOKK.aiC.I

—k-18 FEET —^42 FEET—
200 FEET r RIQHT OF WAY •

—42 FEET v-- >! ■ <!8FEET->

apsukrųs kunigai.šugrirn 
nuo tikėjimo mimpmš pr: 
nycių skiepuose ; Taisonui 
giama vakarėliai lu užk: 
pramogomis. .

Kai kurie protestpnų 
rengia šokius ir teatku \ 
nycioje, kad “ 
kaip į vietą, 
nesišalintų.

Bet vien
valstijoje) pralėpk^ 
sugalvojo pavėrsti a

X 1

O ė

i

maldos nMmus. Baž- 
įėiįiiiUs,. kuriose rferi-

Ik

myluotis kiek tik Ra;
Sako* kad, pirrn^ 

rius, atvyko 160 mer 
nigas betgi marias; 
drąsesni, taip kad šft 
mingas.

Ar šituo keliu bus išgelbėt# religija, sunku pasa
kyti. Bet jeigu MeKęevęr’o bandymas pasiseks, tai bent 
viena bažnyčia Oklahoinoš Mieste riebus tuščia.

' .... "f- J . ”

Hitleris ir katalikų bažnyčia
• * ••• 9 f'TJT • •

jau daugelį^ katalikų kunigų ir vadinamų “pasauli
nių brolijų” nąrių. Vokietijos valdžia nuteisė už “nemo
rališkumą”. Tik šiomis .dienomis, teismas Bonn mieste 
nubaudė 11 Aleksio brolijos įtarių kalėjimu nuo penkių 
mėnesių, iki tre jų metų. . ..

Šitie broliukai, buvo nuteisti, matyt, ne be pagrindo, 
nes jSatl katalikų bažnyčios vyriausybė dabar rengiasi 

* tą broliją likviduoti,’ kaipo susitepusią paleistuvyste.
Tačiau tieson yra patraukta dar apie tukštailtiš ki

tų kunigų ir brolijų narių!
Nacių spauda šitas bylas naudoja diskreditavimui 

visos katalikų bažnyčios Vokietijoje. Berlyno vyskupas 
grafas Conrad von Pręyšing-Lichtenegg-Moos, todėl, 
rado reikalinga parašyti ganytojišką laišką visoms sa
vo diecezijos bažnyčipriis, gindamas dvasiški]os. vardą. 
Vyskupas sako, kad skauda iškreipia faktus, skelbdama, 
jogei tie tlfkstantis žmonių, kurie yra traukiami tieson 
dėl paleistuvystęs, .visi, esą kunigai. Anot vyskupo, kuni
gai sudarą tik dalį kaltinamųjų. Kunigų Vokietijoje ešiį 
25,000, o dpk#ltintų dėl nefrioralybės daugių-daugiaųsi# 
25. Kiti apkaltintieji ėsiį įvairių religinių ordinų nariai.

Vįstiękreikia jbripažiritį,..kad jeigti į teismo nagus 
pateko "tik” 25 kunigai ir 9Cfo religiškų brolijų nariui, 

•. kaltinami lytišku pasileidimu, tai Vokietijos katalikų 
bažnyčios valdas skaudžiai nukentės. Susikalęs ka
talikė bAžriyčia, Hitleris pataikė jai į opiausią vietą.

▼ ii 4 •i.iiJL i__ j l’L •„ trik k <&'<_.

ka
kat&likų dvasiškija ne moralybės sumetimais. Ji tėfOri-

didysis žemlapis parodo į)laniį plačių cėnientinių “šuper” vieškelių, kurių pra- 
įiešiįhą. rekomenduoja Chicago Begional Planhing Assbciatiojl. Ta organizaciją pa
dalė projektą, ieškodama praktiškiaušio brido pagerinimui susisiekimo ąųtomobį- 
liąiš tarp Chicagos ir aplinkinių miestų ttėkoriienduojamų vieškelių beildfaš ilgis 
|tą.j4Q mylių ir juos prątiesti kainuotų $81,600,000. Viršutinis mažas žemjąpis yra vai- 
ždas.Jniesto tarybos projekto pratiesimiii iškeltų vieškelių Chicagos ribose.

. Apatinis paveikslas parodo kaip atrodytų pirmosios organizacijos vieškeliai, jei 
jie butų pratiesti. Kiekvienas vieškelis butų padalintas į ketųpias dalis. Plačiosios daly 
S . yną skiriamos keleiviniams automobiliųnis, siaurosios—(rokams. Taip padalintam 
ylęškelyje automobiliai važiuoją į priešinį;ąs >pųses hėsimaišytų ir sumažėtų nelaimių 
.pfvOį Trekams numatoma dvi - vėžes;, kęlęivjniąįms . autopinbyįariiLS—ketlirioš^

Iškaltieji vieškeliai ęiiįcagos ribose butų sujungti su vieškeliais einančiais į pro- 
yiricijjęį ir jeigu viskas butų padaryta taip, ka ip numatyta, tai keliaujantiems auto- 
mbmliais Chicagoje butų rojus. •

nfo.

Klilbkv bažnyčia len- klO Lietuvius Vilniaus 
krašte. _

^^iliijaų^ arkivyskupijos tėis- 
įririš .prisiuntė Melagėnų parapi
jos klėporiui raštą, kuriuo įsa
kų., .. pertaisyti šias Melagėnų 
bažnyčios metrikuose užrašytas 
pavardes: Motiejūną j “Mocie- 
jųs”, Čepulį į “Czepulaniėc”, 
D^mbelį į “Dumbell,” Misuną į 
“Mislun,” Vjnčiuną . į “Win- 
czun,” Prašmutri į “Braszmųt,” 
Bedalį į “Bezdal,” Šimkūną, į 
“Szymkun,” žemaitį į “Žemėje,” 
BrukŠtų į “Brukszt.”

, prasčiausiai išėjo Bedaliui, 
kurio privardę lenkų arkivysku
pas liepė perkeisti į “Bez- 
dal’ą”!

Net ęhjcagos Marijonų “Brau 
gas”. piktinasi tokiu lietuvių be
vardžių darkymu Vilniaus kraš
te.

Bet <tai tik dar kartą parodų, 
kad Romos katalikų bažnyčios 
vyriausybė yra lietuvių tautos 
skHaudikė. Seiliaus Romos ,.bo- 
piėžiai atsiuntė vokiečių kry; 
žiupčius Lietuvą, plėšti. Paskiri 
katalikų,, dvasiški j a per ilgdš 
laikus lenkino Lietuvos ,žirių- 
nes. Dabar katalikų bažhyčia 
Vilniaus krašte stengiasi lietu
vybę visai išnaikinti.

tijps pirmininkas, “aš išmo
kau pažinti, kaip stiprus bū
na, Belgijos darbininkų ma
gių solidarumo , jausmai, ki
lus sireikui arba politiniam 
sąjūdžiui. Bet dar niekiio- 
inet, absoliučiai niekuomet, 
neduodavo tbklų reziiltatų 
aukų ^iųkimas^ kaip kad duo- 
(įla .^abar, įteikiant pagalbą

‘H'ynty .j“8- 
n^sių nuų . Ispanijos pilietinio 
karo pradžios peikia stebėtis, 
kaip gausiai plaukia datbi- 
iiiriktj ŠkUtikdi j fondą, ku- 
fiuo abtidu • Sočlailštų' inter
nacionalai (dafbifiihktį uniją 
jį poJĮįtikosZ Įsteigė ip užlai
ko ligoninę netoli Valenėl- 
jos.” <!S.„ ,.,u.

- - ?V0: ■ įaW Belgijos.. valdžia 
stoja iiž neijįį’alitetą. - Ji pąslfą- 
šė tarptautinę, rięsfkižiihp, su

minėsiu ta, valdžia, net labai 
aštriąį, jį1;, ąrbgęnttikai.. grūmo
jo Ispanijos yyriausybei dėl to, 
kad Ispanijoje buvo užmuštas 
vienas Belgijos pašiUniinybėš

' VahdęrYfeldfe, kuris tuomet 
Buvd riiihistetij kabinete (kar
iu Iii peritiais Socialis
tais j, prlės tokį Belgijos val
džios elgės į užprotestavo ir pa
sitraukė iš , valdžios.

Belgijos I>A'rbo Partija savo 
suvažiavime vienbalsiai pasisa
kė už tai, kad demokratinės 
valstybės taikių įagelbą teisė
ta] ai Ispanijos vyriausybei, ku-

rią puola ne tik savieji fašis
tai, bet ir fašistiškos svetimų 
šalių valdžios. Kadangi Italija 
ir Vokietija begėdiškai laužo 
nesikišimo sutartį, siųsdamos 
ginklus ir kareivius generolui 
Franco, .tai Belgijos Darbo Par
tija reikalauja, kad Didžioji 
Britanija ir Francuziją privers
tų tas fašistiškas valdžias at> 
šaukti savo armijas iš IspanL 
jos.

Tai esą mažiausia, ką šioje 
valandoje privalo atlikti vado* 
vaujančioš Europoje demokra
tijos, jeigu jps nori apginti sa- 
vo įerą vard^,— kitaip, . tai 
ajiol Vanderv elde, jos užsi 
trauks ant savęs pasmerkimą 
išfėlkŽtą sekančiais šv. Povyl( 
žodžiais:

■. 1 • ... . Oi, .Į e . '

“Ton frėre nu et couveri4. ... ”

(Įe, .plaies, rėclamaįt ton se 
cours. Tų.ne l’as pas..sauvė 
donc tu l’as tuė.” (Tavo broi 
lis nuogas ir nušašęs, praši 
tavo pagelbos. Tu jo nej?elbę 
jai: taigi-tu jį užmušei.)

j, Belgijos socialistų vadas sa 
kosi , esąs įsitikinęs, kad demo 
kratijos gynėjai Ispanijoje lai 
njės, pergalę. Jisai ragina Bri 
talijos Dapbo , Partiją pade 
jięms tą pergalę laimėti grei 
čiau.

w • ♦

‘Naujienų” Piknikai
GEGUŽES 23 DIENA
CALUMET GROTE

SEKMADIENI,
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FRIGIDAIRE

BAISI KORUPCIJA SONETŲ 
DAfeŠiNINfcŲ UNIJOSE

Prie visų skandalų apie 
“trockistiiiius banditus” pasta
ruoju laiku Sovietų Rusijoje 
prisidėjo dą ir pasibaisėtina ko
rupciją’ SSRS datbininkų uni
jose. Maskvos laikraščiai rašo, 
kad įvairių prpf-sojuzų cent
ruose. tapo iškelta, aikštėn mil- 
žinjškos finansines suktybės.

Pa'vyždžiui, jie sako, kad sta
tybos pramonės prof-sojuze pę)r 
vienus metus dingo §5,006,000 
rublių! Niekas nezjpo, kas sti 
tais pinigais, pasidarą . l;,:i ,t 

šita milžihišką sųrrią.
pri^O 
ir ^ėįiri ’ 
duoffięį 
tiiiiŠka 
ra 
cirilišri

mažai korupcijos, ir ne kartą 
dėl ' to buvo kilę didelių skan
dalų. Bet ir Amerikoje nebuvo 
tokio atsįtikimo, kad kas aors 
butų pavogęs tokią .milžinišką 
sumą iš (Įąrbininkų . fondo.

Labai nuostabu,. kad Sovietų 
valdžia šitos korupcijos Iki šiol 
nebuvo bestebėjusi., Spauda 
praneša, kąd, tie 30 milionai 
rublių praųyko. per. vienus me
tus. Bet jei pęf tuos vienus me
tus galėjo įvykti šitokia milži
niška vagystė, tai nėra abejo
nės, kad V'ągyš, kurie šitą:‘‘dar
bą” atliko, turėjo įgyti daug 
prityrimo prieš tai. Bet kai jie 
“lavinosi,^’ ipękas jią . nęsugąyo. 
Tįąi kokią tuomet yra kontrole 
sovietų įstaigose?

sovietų

Specialis!
“SUPER-DUTY” FRIGIDAIRE 

-SU METER-MISĖR
5 > į - - 1 ■ • ■ •=S159L5=

Modelis i)RS-537

v 1 t.z»
• Didžiausias Bar- 

lekašL 1^37 Sūper- 
Dūly Frifiddlre— 
SU Metėf-Misėf ir 
kiiottiis sėhšSčinė- 
mis Frigidaire ypa-

» žėini... tik

t n bliQ kųrisąš 2Q; cęiitų, bęi 
yra 

parduodariii į)0.2.iki 5 centų). 
Tokių, btidų ndenesinė darbinin
ko algą pagal t oficialį rublip 
kįirsą yra' 47 doleriai, bet sulig 
tikrąją rublio verte — nuo 4 
iki 12 dolerių.

hJa > J ^rios 
bąt soViėtu-ąpąųda staigiai ė- 
nąę, triukšmu, Vra biUro- 
krafižtho vaisius.

E. VANDERVELDE APlL 
ISPANIJĄ

Buvęs Socialistinio Da’rbinifi- 
kų Internacionalo pirmininkas, 
prof. Emilė Vandervėlde (kb-

Partijos pirmininkas ir nese
niai buvo, Belgijos mįnisĮęrių 
kabineto narys), bąrąšę Iriišką 
Anglijos liberaljį ^rgariuį^ ‘‘The 
Ma’nchestėr Guardian” apie Is
panijos pilietinį karą. .

Vandervelde sako, kad Belgi
joje visuomenės opinija yr^. la
bai griežtai pasidalinus Ispauji- 
jęs klausimuj KĮęrikalai ir kpn- 
servatoriai simpatizuoja Ispani
jos Sukilėliams, tuč tarpu )k|Į 
darbininkų masės karštai > pri
taria Ispanijos deriibkratijos 
gynėjams. . , ,

‘‘Per visį sąvo (f gyvenimą 
dalyvavęsdarbininkų kpvo- 
se”, rašo Belgijos Darbo Paf-

Iš Šitų skurdžių liždatbiį prot- “mue vanaerverae (KU- 
rhininVo) t,wS^ mnbsd f dabar yra Belgijos Durtodarbininkai turėjo mokėti į ap- 

draudos fondą. Bet 35 milionus 
rublių U ; to foųdo profėsjniU 
s^j Uiįgų viršininkai. prašviįįfe,!
r Jokio,,baisąųš .grąnįb darbi
ninkų organizacijose dar nėra 
buvę nė vienoje šalyje. Ąmėri- 
kos darbįrtinkų unijose yra ne-

I J k j

i“QUICKUBE’’ TACA
J su Momęittajiu Kubų Pa- 

liuosavimu.

Kiekviena- Taca visa-metalo! 
Greitai sušąlanti. k Ledo kubai 
momentaliai paliilosuojami iš 
teitos . i . du ar visa taca. .. 
kiek, jum*: reikia. Pašalina iš
tirpimo eikvojimą. Kiekviena 
taca šiame Super-Duty Fri- 
gidaire turi tą puikų paran- 
kumą.

žuoja kunigus ir zokoniijkds su tikslu sunaikinti katali
kų opoziciją ir šuštiprimi savo despotišką galią.

Bet negerai, kad k^Ulikų bažnyčia nepasirūpino 
pati apsivalyti, nuo to iiešvąrau^ elemento, . prie..kurio 
dabar gavo progos prisikabinti Hitleris. Įsivėlųs iki au
sų į politiką dar kaizeriškds valdžios, laikais, ji ąpsilei- 
do kaip tik toje štityje, kur jos pareiga buvo duoti pa- 
vyzdį žmonėms. Nacių diktatūra dabar tuo riaudojasi.

y, . .. ■ , ■ ; E *.! : ..k...' ’
Kad padengti nuošimti ir kaštus, kiek augštesnė kaina imama 

už Refrigeratorius parduodamus sulig Išmokėjimų Planu

CdMCNV^EAlfH ĘDIŠON
ELECTRIC SKOPS

< Uy.-n!'».'‘U vr i ‘ » ii.
Vidurmiesty—Vy. f Adams St;—182 S. Dearborn St.

T*1ėphon® RANdolph 1200, Local 66
- - - ... ■ ■ I k_ .

3460 S. Stale S|.
2950 E. 92nd St.

FEDERAL COUPONS GIVEN
:» . - - -U

J f :r> Są<> i .y» 
4834 S. Ashlond Avė.
2733 Mllwauke« Avė.
4ĮŠ1. W.. Madlįon Št.

2745 Lincoln Avė.

4833 l^iną .Pęrk Blvd.
4542 8roedway. 
852,W. 63rd St.
11046 S. Mlchlgan Avė.

» • * • - ** •
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CHICAGOS

Susirinkimas įvyksta 
šiandien

* < ' * “ 1 ■* *

šiandien 7:30 vakaro įvyksta 
Chicagos Lietuvių Draugijos su
sirinkimas, Nbrthwest Masonic 
Templė svetainėje.

-^-Sekretorius.

Kuri kolonija grei

kvota?c

I
» . ,

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAGGLA
DrIuGIJOŠ OFISASi 1739 South Halsted Street. Telefonas Čanal 0117 Aidaras ketvergaiš visą dieną.

VALDYBA!) J. :1h i ...... u.-...... P. MILLERr tinimai} sekiStorius
J. MICKEVIČIUS, prėzidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIR1S,. vice-prezidentas P. GALŠKISi truksite

-.............. V. MANKUS, aekretorįus P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.
D R. MONTVILAS, Dr-jos ■ Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos-Advokatas;

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
J.-P. VARK AL A. Draugijos Auditorius.

Konkursantai, kvotos, įrašyta nariu
NARIŲ
KVOTA

v <* ■• ? •. n ' .. ! 
. KONKURSAN1AI

Petras Martinkaitis-Senas Petras 
Benediktas Vaitekunias

I Frank Bulaw ............ . .......
Vincent B. Ambrose .........
P-nia Marion Ascilla ...........
P-lė Suzaną L. Gabris .......
Antanas Steponaitis ............
Kazimieras Jokubka ..........
John Šiužąs ..... ......................
Juozas Albauskas ................
Louis Antanavičius ..... .......
Joseph Ascilha ............... .
Adolph Kaulakis ..................
P-lė Anha Karėta .................
Stasys J. Petrauskas .. ........ 
Antanas Vesbarias .............. .
Stasys Jutčiš .............. ...... 
George IzKickas ..............
P-lė Josephine Miller ........
Peter Giniotis ..... ................
Joseph Augaitis ..................
P-nja Petronėlė Markauskas 
Stasys Mockus ......
Chester PrakurotAs 
Kazys Steponavičius 
Thomas Šalkauskas .. 
Adomas Markūnas .... .....
Alex Ambrazevičius ..... .....
P-hia Terese Vilfrakis .... 
Peter Rapševičius ......... .. 
P-nia Elzbieta Norgailienė 

■ ' oiP-lė Jennie Laurel ...........
■»» »

John P. Griciunas ............
P-nia Anna Mittskus ......
Andrius Naikelis ..............
John A. Grakey .... ........
P-iė Antoinette Kaėevičius
jonas Kuolas ......................... Indiana
P-lė Aldona Miller ............................
P-lė Milda Ra rimas .. ........ . ....... ..........
P-nia Juiia Luketis .............. . Springfield .

. 't. ’ M Si
Vincas Černauskas ...... .......... ..... Springfield .
John Sedowski ...................................... Chicago.... 10
Draugijos narių ne KonkurSariių kvota cMcagoj

ir kitur ..  .....................................     600
•A > ■ , < m .41 Ii ’jl i 'ik ai. t‘r. U. V,
Aplamai naujų „narių kvota' konkurse ..................
Konkurse narių jau įrašyta ............ . . ................

.» i

MIESTAS

Chicago.... 300..
Chicago.... 300 . 

... Chicago.... 300 . 

.. Chicago .... 200 .. 

... Cicero.... 35 .. 
Waukega*n.... 65..

irAsvtA
NARIŲ

..... 63
..... 60

............... , fcicero .... 50 .. 

........... Chicago.... 50.. 
Chicago Heights .... 32 .... 
............ Chicago .... 20 ..... 
............. Chicago .... 50 .... 
..... .... Chicago .... 25 ..... 
............ De kalb.... 20 .... 
............ Rockford.. 75.... 
.............. Cicero .... 35.... 
.......... Roseland .... 75 .... 
............ Harvey.... 60.... 
.. . ...... Evanston..... 24 .... 
........... Chicago .... 50 .... 
........ . .. . Cicero .... 20 .... 
............. Chicago..... 25 .. 
............. Racine .... 67 ..... 
........... ...... Gary . .. .1.5 .... 
.......... . Chicago'.... 200 . 
............ Chicago*.... 20 .... 
... ... .... Chicago.... 100 .... 
.... . Chicago . . 50 .... 
........... Chicago .... 25 .... 
............. Chicago .. 25 .... 
............  Chicago..., 75.. 
......... Waukegan..... 15 .... 
...... St. Charles .... 46 .... 
............ Chicago..... 15 .... 
.........  Chicago .... 10 .... 
..........   Gary..... 15 .... 
............. Chicago .... 12 ..

Harbor.... 69.... 
Chicago .... 15 .. 
Chicago.... 20....

25 .. / > i 
35....

38
13
11
10
12

š,oq6
584

Kvotai trūksta 2,416

naujus narius: Juozą. Steponą, 
vie.tps gyventoją, ,iy Izidorių Į- 
vanaiiskį is \Vest Chicago. Well, 
John, kaip dėl pradžios atlikąi 
labai gerą darbą, bet prisimink, 
kad butų|gerai? jei dar galėtu
mei įrašyti 44 narius, nes tokiu 
budu išpildytumei St. Charles 
kvotą. Butų puiku!

KON; Čfe-
Niotis IšUubO!

Konkurso vedėjas..su ĮJeršiarį- 
pia širdimi, vis laukia ir laukia,; 
kada pradės dirbti konkurso 
darbą musų. sumanus veikČj>as 
p. Petras Giniotis. Bet praeito' 
penktadienio . rytą, vos saulei 
patekėjus, musų geras- draug&sf 
kon. P. Giniotas, atpleškino net 
4-ris naujus narius. Konkurso 
vedėjas iš džiaugsmo, susilau
kęs 4 narių iš ųžsnudusio, no- 
^ęjo nradėti įšokti, bet kadangi 
muzikos nebuvo, tai šį linksmą 
veiksmą paliko kitam ka’rtui.1 
Visi įrašyti nariai yra jauni ir: 
veikaus , žmonės, čia jie: p-nia' 
Antanina Grinis, bridgeportietė,! 
pipgbejt Co. boso ž m o n a ; 
Frank Shags (šagamogas), taip- ’ 
gi., brįdgeportietis, iš amato 
rufcsiu'vys Simpson Co, dirbtu
vės fo.remonąs ir jaunuolis Pe> 
ier Pavėlionis, p-nų Grinių gi- 
lųj^aitis, ir jaunuo is Nbrbert 
Bruožis. I

, Węll, Petrai, dar.bo pradžia 
puiki, tęsk savo sėkmingą dar- j 
bą ir toliau, tu moki gerų na- ■ 
rių surasti. z

NAtlJl NARIAI ĮSIRAŠĖ 
chicagos LIETUVIŲ 

hraugijON 
... .*■ ~ .... ./i; .i

John Anton Sūdant, Jr.
P-nįa’, Anna M. Woicick 
Mykolas švagždis
P-nią Anną Milės » • •’» \ - • rf s » ■«
P-nia Anastazija šęrnius
P-nia Uršulė Briedis
Edward Janušonis 
P-nia Anna Rianis

\ AleKšYidra Jankus 
John Overlingas .
Ę-pia Marė Oyerhngas , , 
Alfonsas Sereika 
Krizostymas Butkus
Stasys Jurčius 
Pranas Rupšis 
P-nia Amelija Urbon 
Domininkas Jankus 
Joseph Norkus 
joseph Valys
Kazimieras Račius
R-nia Barbora Rumšienė 
Adomas Markūnas 
Antanas Narbutas 
Walter F. Puchkors
P-nia Josephine Gustis
P-nia Anna Balchikonis.

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 28; 1937 M.
CALUMET GROVE

DE KALB, ILL.
šeštadienį, gegužės 1; dieną 

Finų svetainėje įvyko be kal
bos Lietuvių Kultūros Draugi
jos sėkmingas vakaras. Chica
gos .pr.amab^kv Hąteljo artistai 
vykiiriai sulošė '“Gyvi Nkba'š- 
hinkai,” br. A. ftlontvidka kai
tėjo apiė reikšmę „PirihoS Ge
gužės, basibaiįus programai ėjo 
šokiai. .Atsilankiusį publika va
kari) programų buvo .tikrai pa
tenkinta. Kaip dėl jDe Kalbos 
pųbbkos, galima; sakyti, buvo 
perdaug, -r-, vakaras šimtą, nuo
šimčių., nusisekęs, kaip progra
mų taip ir biznio žvilgsniu.

Triumfo Konkurso vedėjo yra 
pągeidayimas, k,ad kolonijos sa
vo kyotąs įąįgtų dar, pr.’ėŠ 
Triumfo Bankieta. Bankietas i-' >■ t. ■■ p ...... 4.
vyks gruodžio 11 d., <tai yra po 
septynių bi'ėhąąių. Laiko, dar.y- 
ra apsčiai, taip kad kolonijų 
Reikėjams, u.. gerai, pądirbėj lis, 
kvotas lengvai, gedi užpildyti., 
, ,.Tį^są, kai kurios kolonijos, 
gal but,( vien savo jėgomis var
giai pajėgs kvotas užlopyti,,pri
sieis centrui siųsti ( atstovą į 
mažiau, ą^tyvias kolonijas, kad 
joms teiktų paramą kvotoms iš
lyginti... Tokiems, aktyvioms ko
lonijoms kąįp Chicago Heights, 
Gary, J^ą.ųkęgąn,. Rockford, Ci
cero, ,Melro$e. Park. ir SL. Char
les, tai pararia nebus reikąlįn- 
ga, kvotas išlygins savo jėgo
mis. Taipgi dar nežinia, kdip 
bus su Harvey, Springfield it 
De Ka'b, — šios trys ,koloniios 
stovi gąna gerai narių skaičiu
mi, turi nemaža aktyvių dar
buotojų, tai galionas daiktas, 
kad kvotas išlygins vien savo 
jėgomis. .. ; iu) . , ,

Lieką dar keturios kolonijos, 
kurioms konkurso vedėjo nuo
žiūra, reikės centrui rūpintis, 
kad joms butų galimą suteikti 
paramą kvotos išlyginti, itąi In
diana Harbor, Racine, Aurora 
ir Kenosha. Tįesa, apie Kenosha 
dar ne ką galima pasakyti, sky
rius naujai įsikūrė, gal būt, 
kad čia darbas narių įrašyme 
progresuos be paramos iš cent
ro. Pradžia darbo visuomet y- 
ra sunki, ne kitaip bus ir Ke
nosha, bet narių ąktyvios jėgos 
sunkumus turi nugalėti.
.•...Jeigu musų kolonijos įstengs 
kvotas išlyginti vienu a'r kitu 
budu iki Triumfo Bankietui, tai ■j, v . i 1 < ;
bąnkieto dienoje, kadą susi
rinksime poras įtukstančiiį Drąu 
gijos darbuotųjų ir. narių, visi 
kelsime taures garbei kolonijų 
darbuotojų su reikšmingu Šu
kiu;i~7- valio musų kolonijų dar
buotojai !

Naiiji Mariai
• . . ; <) o .11 ! •• ■ ’ ■ ;

Cicęro kon t. p-nią ,Marion As- 
ciila! įrašė.,šįųoą narius m. ?

Ę-nia Gęnevieve Žuraitis, vai- 
SitninKp Ch. žuraįčįo žmoną, ir 
pp. Miliauskų iš Cicero, dukte
rį.. ? l.?..

P-iiią Agnės Petkus, žmona 
ląidotdvių direktoriaus A. Pet
kaus iš Cicero. y

joseph Geišter
Albėrt Gęistėr
P-nia Anna Constahce Eltėr- 

maii !
Mičlįąeį Rockousii .
P-nia Bella Rdckouski.

Harvey kon. Geo. Izbickias įra-

iš Lffii iMlS
~ - ‘J-j; r);,:. - •- 
Sunku Varėnos gy- 

ventojams
VILNIUS — Varėnos mieste

lio (anapus adhiinisiraęihės 
linijoj, buvusi Varėnos gėlež. 
stotis) gyventojai labai suvar
žyti dėl adipinistracinės Jini- 
jos aritiiho, kuri yra už 5 ki- 

'•.i* » % ♦ .'I* ' * t

lometrų. , Miestelyje, yra baž
nyčia, .teismas, . paštąs, (Vals
čius, gydytojas, vaistinę ir ki
ta, Iš apylinkės žmonės daž
nai turi ten visokių reikalų, 
tik kad ; ųegali . be Storastos 
leidimo į miestelį įeiti. Kaip 
rašo “V. R.” Varėnoje kiekvie
ną, pilie,U sulaikyti., turi teisę 
policininkai, pasienio karei
viai ir net geležinkelio sargai. 
Neturintieji leidimų yra smar
kiai baudžiami. Panašiai, buvo
♦ • • ‘ > i . • '•............... < '■ I ! . ■ •

nubausti lietuviai apylinkės 
inteligentai: Jadv. Kviecins- 
kienė, Pranas Stasionjs, Julė 
Stasionicnė, Juzė Matuizienė, 
Antanas Šimukonis ir Skliu-t . ■ » t » ; .
ląs. Jie visi buvo nubausti po 
50 auksinu.

J............. . . : ..; J ......

Vakarais , negalima išeiti iš 
namų. Pavyzdžiui prieš Vely
kas Bįekšių sodžiaus gyvento
jas Adolfas Biekša su trimis 
savo kaimynais apie 8 vai. va
karo buvo vienoje pirkioje. 
Atėję kopo kareiviai juos su
ėmė ir nuvarė j Bartelių so- 
’/ižmuš shr^ybą, iš ktir paleido. 
Beeinančius namon buvo su
ėmę 'kiti kareiviai.

Nė iš sodžiaus į sodžių, nė iš 
kaimo į miestelį be leidinio ne
galima nueiti.

Plečia pušų ritisii- 
kiriimą

• • ' -------- .. i .
KAUNAS—Prieš trejetą me

tų, pradėti pušų nusavinimo 
darbai kas mot vis plečiami. 
Dabar per metus nussakina- 
ma apie 200 tukst. pušų, o 
siekiąma to, kad būt nusakin- 
ta 600 tukst. pušų per .metus. 
Tąda prie pušų nusakinimo 
darbų gautų darbo apie 500 
darbininkų.

• . 4į »< O t t I '...v '

Suprato^ kad reikia dirbti
K6hįdtšo vedėjui prisiėjo 

iaūkti tris mėnesius, kol var
dais negalais išjudino i darbų 
p-lę Josephine Miller? p. Adolph 
Kaulakį, Thomą Šalkauską ir 
p-lę Anną Karėtą, bet yra žmo- 
tiįiį Sakoma, geriau vėliau dar
bas pradėti, negu visai.nemė
ginti. Taip ir su musų šiais ke
turiais konkursantais, — pra
dėjo vėliau, negu kiti, bet yra 
vilties, kad dar jiems nevėlu ne 
tiktai kvotas užpildyti, bet ir 
savo kaimynus kai kuriuos kon- 
kdrsantUs pralenkti.

Dar yra keliolika konkursai!- 

scį darbą, bęt deja — neprisi
rengė. Gal būt, laikui einant, 
jie taipgi savo darbu pasiro
dys lietuviškam pasauliui. Lau
kiam !

8 - - - - - -
7 itų, kurie 'vis rengiąsi į konkur-
8 sq darbą, bet deja — neprisi-

6

5

3

3
3

2
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IŠ PRAEITIES
iv- . ... .
Draugijos praeitį prisiminus 

••1 t •, į
Kadą dar Chicagos Lietuvių 

Draugija bUyo silpnutė, north- 
sidiečių lokalė Draugijėlė, ir 
•tais senąįs gerais paikais turėjo 
pemažą* skąi^ų<.nųo^ir^žių, ak
tyvių \darbuptoju, kurie rūpino
si organizacijos rytojum.

• Kazys čeptikiaš
. V. I i r. ' i ; f

Vienas, iš pasižymėjusių dar
buotojų buvo drg. Kazys čcpu- 
kasj 1534 N. Oakley Avė. Jis ir 
ęlabar dar gana aktyvus nurys. 
Iš amato K. Čepukas yra geras 
ruimų dekoratorius.dekoratorius.

1. Visi nauji nariai, įsirašę Draiigijon nuo vasario 1 di. iii
jįs»'Lą •) j . J i.ii?gruodžio (Dec.) 11 d. š. m„ gaus tikietą verges $2.50 nemoka
mai į Draugijoj Triumfo Bankietį kuris įvyks gruodžio ii d., 
Olympič Hali. Taipgi į minėtą bankietą gaus tikiėią nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, Kurie įrašys naujų narių.

2. Nariais priimami Draugijdn — vyrai ir moterys nu 15 
iki 4$ metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijoj per musą fcon- 
kųtsantuš; per Draugi jos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
j Draugios ofisą. Ofisds atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 fytd iki 9

•j r *. , į < y ' U /..f «vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

De Kalb, Et
. P-lė. AhnM Karėta raščj, kąd 
De Kalb Lietuvių Kultūros 
Draugijos Vakaras, įvykęs £e- 
įužįs 1 . d-, .buyęs nepaprastai 
sėkmingas. Sako: “Esam labai 
ir labai dėkingi chfcaįieČiams 
artistams, kurie taip vykusiai 
suvaidino ‘Gyvi Nabašninkai.’ 
Pe Kalbos lietuviai pirmą kart 
turėjo progos matyti tokį gra-

žų vaidinimą. De Kalbos drau
gai taipgn yra patenkinti gera 
br. A. Montvido kalba. Po
draug reiškiu gili4 padėką ir 
vietiniams darbuotojams, kurie 
nemaž prisidėjo savo darbu šio 
sėkmingo vakaro surengime.

p. i j . ■ > . < •.
Čia siunčiu ir naują narį Chiča- 
įos Lietuvių Draugijai — tai 
p-lė Marcella Shagamogus, ne-

Adam Dzepdpįe't.
Vladas Vašilkovąs.'

Gary kon. Chester Prdkiirbtas 
įrašė:

P-lė Helen Waite
> George Mališauskas, Jr.
Kon. Joseph Ascilla įrašė:

Steponas Dilis 
Peter Bieliūnas.
Kon. p-lė Josephine Miller

įrhšė: 
P-nia Anna A. Miller 
Anton Miller
P-nia josephine Kasky 
Joseph John Kasky.
Rockford kon. Stasys J 

tmuskas įrašė:
P-nia Ona Judickienė 
P-le Helen Poškus." . . - h . . > jRoseland „kon. Stasys Jurčius 

įrašė:
P-nia Anna Laucius 
P-nia Liudvika Bubelis 
Ąugusta's Saliutas. .

Kon. Vincent B. Ambrose įrašė: 
Dh W. V. Norak, 10 North

Broadway, Melręse Park, 111.
P-nia Julia, Rąpes 
Joseph- Jonites - 
John Shaules.

Konh ĄdOii^ts^Markūnas 
P-lė Patricią Lasky 
Jotui bogužis. . ... 
Kon. Andrius Naikelis 
P-nia Julia Saldukiėnė.

Kon. Louis Antanavičius įrašė: 
, Jurgis .Alijąuskas., .
Kon. Alex Ąmbraževičįųs įrašė: 

P-nia Elzbieta Tamanauskas 
John ;

Kon,. p-le Antoinette Kacevičius 
įrašė:

f Zenon Pocius. . ,. • , *
Kon. Thomas Šalkauskas įnaše:

William Štąsiųlis 
Antanas Pukinskas
P-Įi^ ^Nuelią. Stasiais. . , 

t ,ČIij,čhgo Heights kon. Juozas
Albauskas įrašė: z.

William Skirmorit, 
Albin John Skėrmont' 
Walter Kazlauskas 
P-lė Stella Jankauskas.

Waukegan kon-tė p-lė Suzana
L. Gąbrįs. įrašė: ,

P-lė Ahha H. Andrektis 
P-lė Marcella And rėk u s 
P-nia Anna Andrekus 
Juozas Andrekus > . , 
P-nia Petroiiella. Jankiewicz 
Wąlter Jankietyicz 
Lėona'rd Gabris.

t. Gąty kon. Antanas Steponui- 
tis,įrašė: , - .

Ą^m žarinskas.
Kdh. Frank Bulaw įrašė: 
P-nia Tęęfilė Pabatšita 
P-nia Elzbietą J^n.uškis 
P-lė Helen Bertušis 
Georgę. Žiįįus 
Edvard Janišoiiis.
Kon: Mfpfi Kalkis įrašė: 
R-nia Magdalena Kąvfąfc 
P-le Magdalena Ą*.. Kavlak 
Daniel jąseph Kavlak,
Dp Kalbu kon-tė p-lė Alina 

Kašėta. įrašė: J
P-le s Maręęlla Shagamogus.
Cicero kOh. Kazimieras Jo

kubka įrašė:
George C. SchOulda 
Petras Stanaitis.
Nąriiai ne konkursantai, kad . .

Y gauti tikietą į Dr-jos Triumfo' Petras Kampikas įrašė—p-nią 
—Anna Karėta. Sankietą, įrašė šiuos narius: (Mafcijoiią Ėidint.

Jonas Grigaitis
. Kitas aktyvus darbuotojąs 
buvo p. Joųąs Grigaitis, t 3800 
Aritiitage Avė., jis dabar yr^ 
S.tąmk>ąus tavęrno biznyje ir er
dvingos svetainės savininkas. 
Kaip vienas^ taip ir kitas jųd
viejų nemaž yra pasidarbavę or- 
ganizaci j oš budavoj ime

Ėdckfdrd, III.
Rockford Lįetųvįų Kultur.os 

Draugijoj reguliaris narių šų- 
sįrinkimas . jyyks penktadiesnį, 
gegužės 14 d., 8 vai. vakaro, 
Mųntaguę Hoųše, 604 Wall Št. 
Nariai, kviečiami dalyvauti, tu
rime daug reikalų, tarimui...,

—Š. j. Pėtrduskias.

■. » > .........  t <» : 1 •- itrukus prisiųsiu daugiau naujų 
narių.” . . o

. Pe-

irašė

įraše:
Ąpie Chicago nėra galima 

daug l^ąs pasakyti. . Nenumato
mą, AkAd škvę Kvotą išlygintų 
ikj, ^riumfo b^hki^o, bet nėra 
mąžiaųsibą ąbejįbnės, kad Chi- 
cagos tohkursąntai anksčiau ąr 
vėliau, 4 kvųtą tikrąi išly- 
gins. r Chicągos kvota yra gana 
aukštą, per septynis menesius 
yargiai suspęs; įrašyti tokį dide- 

y'ra 
nustatytas Cnicaįos konkursan- 
tąrpš. > •...

; koptum

te, k&d iki Triumfo Bukieto

si
M.

čia, butįpąi pa^eidąujamąsį iš- 
v i e n d ir 1) d am i n ė nepa j u si te, 
kaip savo kolonijos kvotą išly
ginote, .su kaupu. (

J. Mickevičius, Konkurso Vėd.

št. Charles, III.
■ ( š ‘ ■ •' * k 

y St. Charles Lietuvių kuku- 
ros Draugija praeitą šeštadienį 
pdrengė sėkmingus pavąsąriiiįus 
šokius. Publikos atsilankė aps
čiai, jaunimas ir senymas čia 
smagiai laiką pralęido.

Kita svarbi žinia, tai . šio 
miesto žynius jaunuolis John P. 
Qriciunas, gi. Charles Lietuvių 
Kultūros Draugijos sekretorius- 
i^dininkas, stojo į konkurso 
darbą, iškart įrašydamas du

— nv i

— Alek-Vincas šlikas įrašė 
šaųdrą G. Dijoką.

? jį’ovilas Milaševičius įrašė — 
p-iiią Ahnia Milp$>

Jdseph PąažiunaS: jrašė — 
p-lę# He_en Olgą Dauber.

Peter P. Lapenis įrašė —A- 
!ex Lukas.

P-lė Frances itasiųkevičh į-
- ;į t _ 1 — • Y • _ • . __ Y

' p-nią Kastanciją Ambrczą.

idM. — Petkevich.. .
Vincds Mankevičius įraše

—.. -..... i> r ■’ g J """r.i 9

KANDŽIŲ 
ŠVIRKŠTAS

PAJĖGUS RANKINIS 
^.VALYTUVAS

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

ROYAL
v V ;'T yi • -k t

t r m ii... į'iįi i i i l.i i )■»> ....
| VISI TRIS VIENETAI

PILNO . DYDŽIO
L GRINDŲ 

VALYTUVAS

$5 6.95 VERTĖS

DABAR

399?senas
/. < ,. m )t ; valytuvas

ved%25c4%2597jas..su
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Antradienis, geg. 11, 1937

Diena Iš Dienos
Pasisekimo ir labai links- 

maus laiko Lietuvoje susilaukt 
linkime.

Vernon Zitka, 29, su Doro- 
thea Vigne, 30

Casimir Willgus, 27, su
rie Wadycka, 23 s

Osylienė ir Petronėlę Wischu-

Ma-

Motinai pagerbimo 
pyragas iš Washington

Sekmadienį buvo Motinų Die
na. Walteris ir Aleksas savo 
motinėlei pagerbti atsiuntė py
ragą net iš Seattle, Washinto- 
no telegramų. Jiedu tenai eina 
universitetą. Pyragas buvo ne 
vien labai gražiais raštais pa-i 
puoštas, bet ir įdomiai ant jo 
pasveikinimas išrašytas. Taip, 
kad pyragas - visai panešėjo į 
“Westem Union telegramą.”

Reikia įsivaizduoti koks bu
vo motinėlės džiaugsmas.

Pp. W. ir O. Zemeckiai gyve
na 4420 S. Talman avė. Bet 
artimiausiomis dienomis apsi
gyvens Marųuette Parke, kur 
jie išmainė savo namą.

—Rep. x-y.

Sūnūs iškėlė puotą 
motinėlei pagerbti

šauni motinos pagerbimo 
puota buvo pas pp. M. ir M. 
Pratapus. Sūnūs Matas Prata- 
pas, tėvui padedant, pagerbė 
savo motinėlę, iškeldamas tikrą 
puotą.

Svečiais buvo: pp. Povilas ir 
Ona Girdžiai, p-nia Švedienė, 
jos duktė Bernice ir sūnūs Bru
no, p. Schultz, Antanas ir Prarn 
ciška Prekuliauskiai, Petronėlė 
Vaičaityje, Povilas ir Petronė
lė Končiai su sunais: česteriu ir 
Stanley, jų ištekėjusi duktė su 
vyru p. Mongomery, pp. Kai
riai ir visa eilė jaunuolių.

Susibūrimas buvo gana įdo
mus. Uliavota, pasakas ir anek
dotus pasakota net iki išauš
tant.

—Rep. x-y.

Važiuoja savųjų aplankyti 
p-nia . Andrėjauskienė.

Gegužio 18 dieną Nofmanj 
die laivu išvažiuoja savųjų ap
lankyti p-nia Marijona Andrė
jauskienė, gyv. 2270 W. 37 th 
St. Lietuvoje mano praleisti 
visą vasarą. Kartu su ja išva
žiuoja ir p-nia Adelė Daug- 
skurdienė, iš Brighton Parko, 
linkime. —Rep. x-y

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Anthony Kelley, 28, su Pau
line Frankowitch, 23

Lad Neckar, 22, su Lucille
Kleinke, 21

Rtinhold Luetke, 39, su Pau
line Yeske, 29

Harold Gondolia> 25, su lEli- 
zabdth Ratkus, 23

Edward Kenar, 22, su Jeanet- 
te Pabism, 21

John Karwouski, 28, su Ma- 
deline Yardell, 25

Anthony Shamauskas, 24, su
Sophia Kominsky, 23

Edward Toloeka, 22, su Vic- 
toria Surblis, 21

Edward Ryan, 27, su Cecilia
Petraitis, 19

Stanley Malinowski, 33, su
Mary Ann Konwent, 26

Joseph Kazunas, 23, su Helen
Gerlecki, 19*

Adolph Galas, 25, su Sophie 
Mleczko, 23

Arthur Zwiner, 26, su Estelle
Gaidauskas, 22

Manuel Tovar, 27, su Chriš
tinę Raptis, 19

Peter Mazuika, 21, su Estelle
Maziliauskas, 21

Bruno Zubrickas, 35, su Har-
riet Kuszka, 28

Edward Martynski, 28* su
Anna Zacharevich, 20

Frank Grant, su Irene Bau- 
ta, 21

Peter Rojek, 24, su Stella Ja
nus, 19

Joseph Kapinas, 24, su Jose- 
phine Masiona, 20

Kari Biaier, 28, su Adela Lon- 
kutis, 21

Louis Cervenka, 25, su Vie
tosią Honjacka, 26

John Weytkow, 22, su Sofie
Yanahvicz, 20

Albert Deyerier, 27, su Ęer- 
nice Bulawa, 21

Stanley PorUcki, 31, su Ber
nice Ostrowski, 29

William Riley, 32, su Ania
Kazekewicz, 29

George Poshka, 24, su Ann
Puzauskis, 20

Jchn Leslie, 26, su Emily Sta 
rus, 26

Užvedė Divorso

Stella Rulis prieš Paul Ruliš

BIRUTEA

Members please take noticc 
and be sure to tell all of your 
friends that ori Wednesday, 
May 12th, although England is 
celebrating the Coronation, 
the Lithuanian-Americans of 
Chicago are paying homage 
to the well-known musician, 
composer and founder of Bi
rute—Mikas Petrauskas. The 
well known folk songs of our 
fatherland will be sung again 
in inemory, of our famoUs 
composer.

Josephine Schultz

Ilgą laiką pp. Zygučiai 
gyvenę Ghicagojc. Turėjo 
giję ir nuosavus namus, 
sumanę geresnės laimės iš
bandyti, apsigyveno Threc Ri- 
vers, Michigan, kur velionė ir 
susirado savo amžinasties vie
tą—šaltuosius kapus.

Juzė Zygutiene buvo links- 
maus ir draugiško budo mote
ris. Nestokavo jai draugų, lai
sva buvo ir nuo religinių var
žtų. Todėl ir į palydus susi
rinko toks skaitlingas būrys 
žmonių, jai paskutinį patarna
vimą suteikti ir atsisveikinti.

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė laidotuvių direktorius. Lai
dotuvėse buvo be kitų iš Ciceros 
pp. Survilai, Juozas Ascilla, 
M. Ceris ir kiti.

Te bus tau lengva šios ša
lies žemelė

yra 
įsi- 
bet

— M.

f

Palaidota Juzė 
Zygutiene

Mat, nenori 
Dievo garbę 
Mažinti!

me tada, kai savo dolerines J/ 
kemšame i kunigų kišenius. To- j 
dėl aišku, kad atbulai darant 
mes Dievo garbę mažiname, tai 
yra mes mažiname Dievo gar-! 
bę, kai išreikalaujame iš kuni
gų kišenių aukų bažnyčiai, ka
talikiškoms mokykloms, katali
kiškai akcijai, labdarybei arba 
tautiškiems reikalams.

šitie dalykai yra gerai žinomi 
kunigams ir geriems parapijo
nams. Kad Dievo garbės nema
žinti, tai kunigai ir neaukoja 
minėtiems reikalams. Jei kuris 
ir aukoja kiek nors, tai tik dėl 
to, kad užčiaupti burną tokiem, 
kaip minėtas Brightonparkietis. 
Dabar sakau: katalikai, kurie 
dara nesate susipratę, susipras
kite ir nereikalaukite, kad ku
nigai aukotų bažnyčiai ar ki
tiems panašiems reikalams.

Taigi, mielas Brightonparkie- * 
ti, nereikalauk iš kunigų tokių _ 
darbų, kurie nesiderina su Die- — 
vo garbe. Tu verčiau dabar nu
nešk savo klebonui dešimkę mi-: I 
šiqms, išprašymui sau dvasios 
šventos.

—Susipratęs Katalikas. ■

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982 

sv. už 82 c 
SEREDOMIS. KETVERGAIS F18 sv- "ž 99c

PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS
DAMP WASH

15
IR PĖTNYČIOMIS

Csv.
Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

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

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

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

...................................... .........................................................................................................- ................ ■

KELIAUKITE TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Palaidota laisvomis apeigomis 
River Side kapinėse

Trečiadieni, gegužio 5 d. Ri
ver Side, Michigan kapinyne 
tapo palaidota laisvomis apei
gomis Juzė Zygutiene—Ysai- 
tytė, po pirmu vyru Marcevi- 
čienė. Mirė sulaukus pusam- 
žiaus.

Velionė paėjo nuo Ludvina- 
vo, Aviklių kaimo, Suvalkų 
apskričio. Paliko nuliudime 
vyrą, 2 sūnūs ir vieną dukte
rį, podukrą Francis Zygutis ir 
gimines, o Lietuvoje 3 seseris 
Magdaleną Yuškauckienę, Oną

Keletą sykių “Naujienose” 
teko matyti katalikų nusiskun
dimų, kad kunigai nęa’ukauja 
Marijonų koplyčiai ir jų kole
gijai. Dabar Štai, balandžio 28 
d., tūlas Brightonparkietis trau- 

Į kia garbingus Chicagos klebo
nus “ant karpeto” ir tariasi 
juos paguldęs, kai pareiškia: 
“štai žmonių aukos marijonų 
seminarijos koplyčiai, o kur 
jūsų aukos? Ar jus tik liežu
viu Dievo garbę tędidinate?”

Kaip- klaidingai tas žmogelis 
supranta Dievo grirbę! Juk mes 
parapij onai Dievo garbę didina

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKSIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

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

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

ir stogu den gėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250.

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

Gegužės 29 d.
laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

Lengvai Nušvarina 
Medį, Porcelaną 

luminum

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue

U?. ■ •

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ

NORTH AVENUE
BATUS

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

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

Telefonas Humboldt 7276 
.......... .. ' ....fF ■■■'■in; ■■»■■■■,......................... .i.■■■■■■! į

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.

ir i

Įdėkit Naują 1937

AUTOMATINI
GAZO PEČIŲ

Duokit pilnai-skanų vitaminus-taupinantj valgį 
kas kartas!

Pamatykit Moderni 
Automatinį 

Gazo Pečių! 
Pasidžiaugkit 

Skaniais Valgiais 
AUTOMATINIAI 

Išvirtais!
Nebespėkite!

Užbaigkit Ekstra 
Virtuvės Darbą!

SENĄ PEČIŲDIDELĖ NUOLAIDA Už JŪSŲ
LENGVŲ MĖNESINIŲ MOKESČIŲ PLANAS

• Apsisaugoikif nuo virimo 
klaidų nauju 1937 metų 
Automatiniu Gaziniu Pe
čium. Automatiniai prie
taisai teikia jums tokią 
temperatūrą, kokios nori
te. Storas uolos ir vilnų 
izoliuotojas palaiko karš
tį pečiuj — neleidžia į 
virtuvę!

Yra taipgi naujo greitu
mo hroileriai, kurie su-

mala mėsas “dvigubu gi’ei- 
mu”. Ir automatinis top 
lighting suteikia tiek kar
ščio tuojau, kiek tik rei
kia.

Pamatykite 1937 metų 
Automatinius Gazinius 
Pečius arčiausiuos jums 
Peoples Gas Shoivrui- 

miuose šiandie!

P H O N t W A B A S H 6000
peoples gas LIGHT AND COKE COMPANV

WOODWORK

Sonotone - Teatras
VAN BUREN ARTI WABASH 

DABAR VAIDINA 
Paskutines 3 Diedas

Nuo vidudienio ilU vidunakčio— 
2fin iki 2 P. M.

PASAKA VAIKV 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. j

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

T—

COAL

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės j

NAUJIENAS

PORCELAIN
ALUMINUM

MAKE5 EVERYTHING 
SPDTLE55 IN THE HOME

ECONOMIC ALLY

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

WILMINGTON 1COĄL
nuo

$4.75 IKI $6 TONUI 
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel. KEDZIE 3882

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai 16 Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Wholesnle.

BALTIC IMPORT CO. 
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 355ti

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ..................
95c 

$1.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA

GRINDIMS COVERING 9x12 $3.98

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

JUODŽEMIS RESTAURANT AILIGONINES— 
HOSPITALSKas mylite kvietkas ir gražią žolę 

užauginti aplink savo namus, tai 
pristatėm geros juodžemės su torpu 
maišytos ir išpūdytos —

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

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 898Q.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9870

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

VARNIŠIAI Vz IKI

¥2
Wil- 

i var- 
Musų 

950

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3998

MALEVOS
IR

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

Pirkit male- 
vas ir varni- 
šį 16 didžiausios 
firmos Chlcagroj I 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom 16 Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo | iki 1 /2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES —- Ateikit į ar
šiausią krautuvę. Mil- 
vvaukee Av. krautuvė 
atdara nedėlioj 10-1.

Sherwin
liams trim 

nišis $2.26.
kaina

1,000 galionų trim
Malevos. Galionas ........

...... ..  .  $1.25
■a ■ $2.70 vertės visur ii*PAINT EKCHANGE z:.

—- - $1.50
$2.25 ' vertės Fiat Bal-

l“ Ms,ev‘l •- $1.20

reguliarės kainos
t • ■ • S . . ■ 1 ■ !

7

2000 Mihvaukee Avė.
2830 So. Halsted St.

2247 BIston Avė.
Skyrius KENOSHA. WIS. .

Centralis telefonas
ARMitage 1440

CUT’N’ CURL BEAUTY BOX
- 2555 West 47th Street 

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 Wave ..........  už $2.50
$4 Permanent , ............... už $2.00
Taipgi galima gauti Hair Sėt už 25c 
Visi kiti patarnavimai už žemą 
ną. Užkviečia atsilankyti, 

ANNA VENCKAITĖ

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

;»r:
MjJ.. ■

■■
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NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Gegužės 23 d. 1937 m.
CALUMET GROVE

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSRAI, 
1858 Weat Pershing Rd.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

F į
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Gražus 
Studentų 
Vakaras

Sekmadieni vakare Čhica
gos Lietuvių Auditorijoje įvy
ko parengimas, kuris paliks 
ilgą laiką Šio teįlorterio at
mintyje. Tas parengimas bu
vo Lietuviu Universiteto Stu
dentų Kliuno vakaras sukėli
mui pinigų stipendijų fondui.

Keli dalykai metešl j akis: 
visą programą išpildė patys 
studeritai, čid-gittię jaiihuoliai. 
Vieni iš jų eina į advokatus, 
kiti j daktarus, treti i inžinie
rius — vienok jie moka ir gra
žiai padainuoti, ir gražiai vai
dinti ir rūpestingai priruošti 
margą ir įdomų programą sce
nai. Jie visi yra čiagimiai, bet 
nei “Senių” vakarėliuose nete
ko išgirsti tiek grynos ir riėsu- 
darkytoš liėtuvių kalbos, kaip 
Šiame jaililuoDų parengime.

r aktas, kad toks būrelis kaip 
lietuviai studentai gali susibur
ti i daiktą ir pašifodyti net 
truputį geriau už “senius” pil
nai pateisina optimistų viltis, 
kad jaunimas hera išvirtęs į 
vėjavaikius, ir parodo pesimis
tams, kad jų juodoms mintims 
ir baimei nėra pamato.

Kur “seniai”?
Vakaro programas susidėjo 

iš dainų, “Lietuviškų Vestuvių” 
vaizdelio ir sutrumpintos Šeks
pyro komedijos “Suvaldymas 
Pikčiurnos”. Jaunieji artistai ir 
dainininkai tą programą išpildė 
pavyzdingai, tik gaila, kad jie 
dainavo ir 'vaidino tuščioms kė- 
dems. Publikos buvo apie 350 
— ir ji susidėjo didžiumoj iš 
studentų jaunų draugų. . Tos 
senosios gentkartčs, kuri aima
nuoja apie jaunimą ir verkia, 
kad jo negalima pritraukti prie 
lietuvių veikimo — nebuvo. Net 
ir kai kurie Stipendijų Fondo 
garbės globėjai neatsilankė.
į Bet publikos trukumas ūpo 
jaunuoliams nesugadino. Jie sa
vo atliko.

Vakaro “žvaigždė” buvo Helen 
Pech-Pečiukaitė, kuri dainavo 
kelis solo numerius ir dirigavo 
studentų chorui — L. U. C. 
dainininkams. P-lės Pečiukaitės 
sudainuota “Deimantų Arija” 
iš Fausto” buvo vakaro pažiba.

Gražų sjpudį į susirinkusius 
padare dain. B. Malela ir kliu- 
bo pirmininkas Algirdas Rulis,

motinai * už pagalbą kovoj už 
mokslą ir geresnį gyvenimą.

Vakafro programas susidėjo 
iš sekamų numerių:

Programas
L. tl. C. Dainininkai sudai

navo.' Pėtratisko “Sveiki Gryvi”; 
liaudies (ialną “Pavasario Die
nos", “L. U. C. Dainą”; Mar
tinį “Viši Patadan Ein”;

Heleri Fėch: Žilevičiaus “Gun
dė Mane Berndžėlis” ir Gounodo 
“Deimantų Arija”;

Lietuviškos Vestuvės”: Ber- 
nice Malela’ ir Anthony Faiza— 
jaunavedžiai; svečįai: Gene- 
vieve Ketvirtis, Helen Vespen- 
der, Florence Korsak, Sally 
Aleksiunas, John Balanda, Stan
ley Drigot, Wenetta Grybas, 
Ann Kairis, Charles Mateku- 
nas, Algird Rulis, Vytautas 
KriauČiuhas, Birutė Rut- 
Bernięe Malela — solos: Schtl- 

bert “Ėarl King” ir Lankelio 
“Aušta Aušrelė”;;

“Suvaldymas Pikčiurnos” (lie
tuvių kalbon vertė Jonas J. Ba
landa) : Petrušis — J. J. Balan
dą; Grumis — Albert Drigot; 
Hortensis — Stanley Drigot; 
Baptistas ■— Algird Rulis lt 
Katarlna — Birutė Rutkaus
kas. (Visi artistai, ypatingai B. 
Rutkauskaitė gerai pasirodė).

Po programo šokiams grojo 
G. Stephens orkestras. —R.

1 - ■ - ■ -

Streikai
Chicagoįe

— I IN- — I

Vakar Člricagoje vyko seka
mi streikai:

Crowe Nameplate and Manu- 
facturing Co., 1749 W. /Grace 
Street, 800 darbininkų. Strei
ką paskelbė C.I.O;

Fibre Board and Case Co., 
1040 W. Vernon Parkway;

Mulvihill Brother Trucking 
Co., 1912 Jotfrdan CoUrt; strei
kuoja 80 iš 120;

Maling Brother avalinės krau
tuvėse. Streikuoja 150 iš 225 
tarnautojų. . H ’

Nuo seiliau streikai vyksta 
Hali Printing Company spaus
tuvėje; Nellle Ann suknelių 
siuvykloje, 23rd ir Halsted st. 
'ir National Tea Company san
delyje.

Ne Vien Suvažinėjo 
Bei Dai* Ir
Sumušė

Atėjęs Woodlavvn nuovados,

MIGDALŲ ŽIEDAI PUOŠIA GRAŽUOLE

Ši daili kalifornietė stovi tarp žiedų medžių, kurie 
lotyniškai yra vadinami Primuš Amygdalųs, o paprasta 
kasdienine kalba — migdąlai. Paveikslas buvo trauktas 
prie Banhing, Kalifornijoj, kur akrai ir akrai migdalų 
žydi kiekvieną pavasarį. Dailioji kalifornietė, matyti, 
jaučiasi smagiai tarp šių žiedų, kaip žiloj senovėj buvo 
žavimos vakarines Azijos, Barbary ir Morokos gražuo
les. Neš migdalai jau yra minimi biblijoj, šiandie ko
mercijos tikslams Kalifornija parūpina apie 90 nuošim
čius visų hiigdalų adginariių Amerikoj.: 1935 metais 
Amerikoj migdalų galita 18,000,000 svarų vertės 
$2,5-18,000.  .

Street penki vyrai j j suvažinė
jo automobiliu. Nevien, kad su
važinėjo, bet išlipę iš automo
bilio, visi penki jį skaudžiai 
sumušė. Kas jie buvo — neži
nia, bet visi atrodė įsigėrę.

Auna Koral, 33 metų, nuo 
14830 Winchester averiue, Har- 
vey, žuvo, kai Grand Trunk

traukinys šūdaužė automobilį, 
kuriuo ji važiavo. Nelaimė įvy
ko prie Liiicolli st., kryžkelės.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

5 METŲ MIRTIES
..<• SUKAKTUVĖS

CALUMET GROVE

GEdbžiBM 1937 M.

kuris pasakė kalbą lietuviškai. 
Jis išaiškino vakaro tikslą ir, 
Motinų Dienos proga, atidavė Gprdon Dilloh, 23 metų, skum 
pagarbą savo draugų ir savo dėsi, kad ties 1223 E. 63rd

SUSIRINKIMAI
»■ »l "'■■■" ■■■■■ ■ ■

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas 
atsibus šįvakar, 8 v. Liuosybės svetainėje, 14; st. ir 49 et. 
Kviečiame visus atsilankyti ir atsivesti naujų narių. Dau
giau organizuoti, daugiau laimėsime dėl savęs ir apylinkės.

Valdyba-
Laisvamanių Etines Kultūros Draugijos 1 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarhinke, gegužės 11, Darbininkų Sve
tainėje, 10413 Michigan avė., 8 valandą vakaro. Viši nariai 
malonėkite dalyvauti susirikime, nes yra keletas labai svar
bių dalykų apsvarstyti. —Grace Kuchin, sekr.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks gegužės 12 d. 
8 vai. vak. Čhicagos Lietuvių A’iidiitdrijoj. Maloriekitė lai
ku pribūti, nes yra daug kas apsvarstyti. —Valdyta,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
13. d. gegužės mėn. 1932 m., 
sulaukęs 19 metų amžiaus, gi
męs Chicagoje.

Paliko didėliame nuliūdime 
Motinėlę Anną, 2 seseris, Su- 
zaną ir Eleriorą, dėdes, dėdie
nes, pusbrolius, pusseseres, 
krikšto tėvus ir dirmavonės 
tėvą.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sūnelio ir brolię bus 
laikomos Šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo Pan. šv. bažny
čioje 13 d. gegužės mėn. 1937 
m. 8 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimine^, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas, 
0 paskui jr į namus po nur. 
4153 S. Maplevvood Avė.

Praslinko jau 5 metai, kaip 
yiena diena, bet nepraslinko 
musų širdies skausmas ir ne
galim užmiršti. Palikai vietą 
tuščią, kur einame, kur žiūri
me—nėra tokios linksmybės, 
kaip tu Su mumis buvai kartu. 
Ne malonu mums nė pavasario 
dienos, nė žolių žydėjimas, nei 
paukščių čiulbėjimas, stovime 
prie kapo laukdamos žodelio, 
Rasinė jame rankelėmis tavo 
kapą ir laistome ji ašarėlėmis. 
Tu, musų brangus sūneli ir 
broleli; ilsėkis šventoj ir šal
toj žemelėj.

Nuliūdę: Motinėlė, Seserys 
ir Giminės.

PRANCIŠKA W ITK AUSKIĖ 
NĖ, po pirmu vyru Kairis, 

po tėvąis Derengaite /
.. (fęrsijskyrč su šiuo pąsauhu 

gegužės 6:30 vai. vak.
1937 m., sulaukus pusės aniž., 

- gimus Pandėlio apskr. ir par., 
VoęguČių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
Vyrą Feliksą, 2 sųnuš: Antaną 
ir Walter| Kairius, 2 marčias 
Oną ir Oną, vieną anūką ir 
daug kitų giminių.

Kų.nas pašarvotas rapdasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu
aniką Averiųą,

Laidotuvės įvyks seredoj, ge- 
. gūžės 12 d., 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėliortės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškos Vit
kauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą /r , atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūriai; Marčios, Antikas 

ir Giminės.,
Patarnaują laid. dir. S. P. Ma
žeika, TeL Yards 1138.

Išgelbėjo 
Šeimyną Nuo 
Mirties

BRIDGEBGRT. — 45 metų 
moteriškė Mary Gadnis vakar 
išgelbėjo savo šeimyną nuo 
mirties. Pabudusi iš miego ji 
pajuto, kad- jai sukasi galva. 
Supratusi, kad kambary yra 
nuodingų pečiaus dujų, ji ati
darinėjo langus ir ėmė šauk
tis pagalbos. Neti-ukus atvykę 
ugniagesiai atgaivino jos sUnų 
Edvardą, 12 metų, dukterę 
Rapes ir 17 menesių anūkę, 
šeimyna gyvena ties 2940 
Union aveliuė.
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Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING €XX 
3216 So. Halsted Street 

iieip yVante^—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS GERAS darbi
ninkas dirbti prie baro tavernoj, Tu
ri bvtti gerai patyręs tą darbą Ir 
mokėti gerai anglų kalbą.

1519 East 63rd Street

Į i,,, ,i i,„ ....................

DUODAM
I’ A S KO I. A s

ANT PIRMŲ 
MORGKIŲ

Cliicagoje ir apielin k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
dupir’kiiiio, pataisymo ir 
statymo naujų namų.
Išmokant 4%

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIM AN 0 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Certtiak Rd.

I’honc GANAI. 8887
, ?fii nlliiiii i iii.|!lihi!įĮ...Lįįi................................. ..
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Tel, Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

/"■ 'U? • r

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

BRlDGEPOltT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

" ’ 1 - —.iy . į*—"V ... " ■ ' ',■■■—■ ... .......... ...........................  . r

Urba Flovver Slioppe 
Gėlės Mylintiems—V^stuvėlbs— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
l-hone I.AFAYETTE 5800

REIKALINGAS VIRTUVEI vai
kinas ir dišių plovėjas. Turi būti 
patyręs. Harry’s San<jwich Shop, . 
6727 Sheridan Bd., Rogets Park 5210

Help vVanted—Female
Darbininkių reikia

t MERGINA; nėra namų darbo; nę- 
ra skalbimo; prižiūrėti 3 metų mer
gaitę; virti; $6.00; Drexel 5268.

PATYRUSI JAUNA MERGINA; 
18-25; lengvas namų darbas; nėra 
skalbimo; užaiigę; išeiti; Rockweil 
8619.

PAlYRUŠI, PATIKĖTINA virėja 
ir namų prižiūrėtoja; geros reko- 
mebdacij°s; pasilikti; nėra skalbi
mo; $8.00. Fairfax 2963.

moterys Trobesiams valyti; 
naktimis; $60.00.
SOUTH SIDE CONSOLIDATED 

AGENCY.
_____ 1105 East 63rd Street.______ 

nčip vVantecl—Maie-Temale 
Darbininkų Reikia

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

7336 ^W. Fullertpn A?6-
Miscellaneeus

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

Vartoti Automobiliai

PARSIDUODA VARTOTAS auto
mobilius Nash 1928; gerai išrodo, 
geram stovy. Labai pigiai.

3356 So. Halsted Street.
Furnisiied itooms—VVJuited^ 

Ieško Kambario
IEŠKAU KAMBARIO Ęritįgeporte 

prie blaivos šeimynos. Telefo n noki
te Uotilevftfd 7872. Stahley P. Ar- 
mon.

^anįU’!
Pusininkų Reikia

• ‘mąsikS • gOTHrar saaaažt 

į tavern biznį, kuri suprantą apie 
valgių virimą. 6500 So. State St.

LOVEIKIS
į .......... j..........—. ...................... i

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio

---------------------------------t----------------- -- Dalįs,
KVIĖTKININKAS

Gėlės Vėstiivėnis, Bankietams 
ir Tagrabams

3316 So.; Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314

A***11*17

MEtInes MiRTiėŠ St’KAkttjVfeš
DARATA ADOMArriENE

Mirusi gegužės ii, 1930

Jaii metai ^rasliiiko kai W 
iniis apleidai.

Oi, skaudus jie bttvo, iii lilušij 
Mieloji.

Vi*iik ajjliiik tuŠiiiiiia. Vien 
tik graudus aidai.

Be Tavęs, inusų Brangioji.
Bet ...
Veltui aimariuojam, tu jau musvų nėbčgirdi, 
Nes tavęs jau niekur nebėra.
Bet ihuniis našlaičius visur liūdnumas lydi, 
Kad ir tavo. “Siela” su mumis tebėra.

J. ADOMAITIS ir VAIKAI

ANTANAS JANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo > pasauliu 

gegužės 8 dieną, 8 vai. vakaro, 
1937 m., sulaukęs pusės amž„ 
gimęs Panevėžio apskr., Vely
kių parapijoj, Preidžių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Stra- 
vinskaitę, 2 dukteris: Juliją 
Tenžie ir žentą Louis, Doro- 
thy Ūarnanauskas ir žentą An
thony, sūnų Jurgį ir gimines. 
O Lietuvoj brolį Mykolą, 3 se
seris: Ėotriną, Elžbietą ir Oną 
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4563 Went- 
worth Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, gegužės 12 dieną, 
8 vai. rytų 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.

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

Nubudę liekame,
Motęris, Dukterys, žentai, Bro- 

riai, Seserys ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

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, I1L

Personai
o-. Asmenų Ieško i . į

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 Čhicagos pasimatyti.

Rašykite laišką, 1739 S. Halsted 
St.,JBox 621.

Fiiriiiture & Fixturės
Rr'iandai-IlamaI

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 importuoti ir Amerikoniški

kaurai    $15-$2O—$2F 
$150 Arne?. Orięnt kaurai $80—$36 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ...... $176
Atdara Vak- iki 9—-Nedėliok iki 51, v

RAPP STORAGE FŪRNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

mliii hi ai i» ii /m/lįiMiit

ėttėms for Šate

PARbudSit arba MAINYSIU 
arit miesto prapertės Merrill, Wįs., 
330 mylios nuo Čhicagos, farmą 40 
akerjų. 6 akeriaį miško, didelė bar
nį it kiti budinkai, geras Šiflniys. 
Atneša 50 tonų šieno, $1,600 morgi- 
čius.

PRANE DEHN
6001 So. V£ashtenaw Avė.■'

......       ■     ■■■m ■■!■■■ wn.a      e

PARSIDUODA ŪKIS 
W1SCONSIN J 
VALSTIJOJ J

ANT STATE

KELIO 32.

298 mylios nuo Čhicagos 
48 mylios liuo Rhinelandcr 

į pietus.

80 AKERIŲ
Visa dirbama. Prieina žeme 
prie dviejų mažų leifcų, 1/4 
mylios iki dideles leikoš. Ant 
tos ūkės yra tavernas. Galima

pirkti su visu bizniu.
Parsiduoda už $3,500 caslb 
arba lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite:

D. GALMINAS
SAPERTON, WIS.

,, 0,,jbteal Estate Fofr Sale
PARDAVIMUI 4—4 kamb. muro 

namas. Lotas 4$xl25 pždų; Campbell 
avenue arti 42 St. Greitam pardavi
mui $3,650; pusė cash.

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

Lawndale 2978.

BARGENAS — 2 muro namai vie
name lote. 10 rendų. Reikia parduo
ti į .keletą dienų. $6000.00.

Randasi: 2011 W. 18th St.
Savininkas randasi: 

4947 West 13th St.
Cicero, 111. Tel. Cicero 791.

PARSIDUODA namas su taverno 
bizniu. Biznis išdirbtas per daug me
tų. Pardavimo priežastis—mirus.

4559 S. Wallace St.

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

7159 So< Rael ne Avenue.

'Business Ctiances
Pardąrimui Bizniui

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

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

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

Hemlock 0800.

PILNAI ĮRENGTA TAVERNA. 
Priverstas parduoti. Pigiai.,, 

5204 So. Wentworth Avė.

PAUL M. SMITH and COMt’ANY 
Real Estate, Loans and Irišttrance 

Tel. BOULEVARD 2806
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus: greitas tf teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės i Un-

4631 SO. ASL^AND AV&
Ofisas 2-ros lubos su J- J, Grish

PARDAVIMUI ICE-CREAM, ken- 
džių, cigarų, ir visokių smulkmenų 
krautuvė; yra ir tavetno fikčerai; 
kampinis namas. Parduosiu pigiai, 
nes esu našlė. 2042 So. Halsted St. 
------ - ----- ...į---- ,i v ,

PARDUODU CIGARETŲ, ClGA7 
RŲ, Ice-Cream, kendžių, groeery Ir 
Visokių smulkmenų krautuvę. Išdirb
tas biznis per daugelį metų. Par
duosiu pigiai, nes esu našlė. Per 
daug darbo,

1609 South Halsted St.

PARDAVIMUI “BEAUTY SHOP”, 
10 metų išdirbtą vietą. Gražus kam
bariai pagyvenipiui. Dėl informaei- 
m šaukite Telėfonąš Hemlock 6825.

1 Šituatiiik
Darbe Ieško

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

1519 East 63rd StMet.
....... - i; - ----- if. - ' :-į-- ■ ■■ ...  - ‘ ...... ......

REIKALINGAS; karpenterys, uni- 
jistas, šaukite Bėverly 3661 tarp 6 
ir 7 vai. vakare.

r..... ...........
DABAR, 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI 

i,
PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

ffAb/tBfffį 
GA^StfffMUS

VISI SKAltO^
• . ..
PAi AUKlt MUS TUoIaU
CANAL 8500
M0wi apgarsininm krinti* 
pririjamo#.; Ui pakartoji- 
tmįA duodame gerą ntitf- 
laidą. . -



MIKO PETRAUSKO MIRTIES PAMINĖ
JIMAS ČIA PAT

Kiekvienas gyvas lietuvis privalo pagerbei 
savo dainos tėvų

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
T““+----------- £-------------------- ----------------L    

nušvito musų dvasinis gyveni
mas. Ir nuritom nuo savo kru
tinės tą didžiulį akmenį, tą liū
desį, kuris mus slėgte slėgė. Ir 
mes atsikvėpėme lengviau, 
džiaugsmingai. Ir sužibo musų 
akyse ašaros, bet šį kartą 
džiaugsmo ašaros, laimėjimo a- 
šaros... Ir pasijutom, taryt nau
jai užgimę, taryt vėl mylimosios 
ar mylimojo glėbyje, taryt mo
čiutės glostomi, taryt tėvelio 
raminami...

Visa tatai mums suteikė Mi
kas Petrauskas. Jisai, taryt to
ji Mūza padavė mums savo 
kankles j rankas ir mes savo su 
grobusiais pirštais braukėm per 
jos stygas. Ir išplaukė daina iš 
lietuvio krutinės,—suskambėjo 
svetimoj padangėj jos garsai. Ir 
išgirdo Amerikos lietuviai sa
vo dainos garsą; taryt pavasa
rio sulaukę žolynai, pradėjo 
stiebis, kilt aukštyn. Ir tuojau 
M. Petrausko dainele ramino 
lietuvį nubudime, stiprino jį 
daibe, lydėjo džiaugsme. Atbu
do lietuvis, pajuto savyje sie
la... fe

Labai daug Lietuvos žagrės 
bernelių, linų rovėjėlių, atvy
kusių į šią šalį ieškoti dvasinės 
laisvės, skanesnio kąsnelio duo
nos, gavo įkvėpimą mokytis 
muzikos, dainuoti. Ir, daug, be
veik kiekvienam Amerikos mie
ste, lietuvių jaunimo atsirado

Šį trečiadienį, gegužes 12 die
ną, Lietuvių Auditorija bus ge
dulo rūbuose, gedulo, liūdesio 
spalvoje.

Gal kas pasakys-paklaus: — 
Kas atsiliko, kad Lietuvių Au
ditorija trečiadieni laukia visos 
Chicagos lietuvių?

—Vai, sesutės ir broliai lie
tuviai, amerikiečius ištiko didis 
smūgis,—mirė musų mylimasis 
kompozitorius, musų dainos kū
rėjas, Mikas Petrauskas. Jis ne
perseniai tarpe musų gyveno, su 
mumims draugavo, mums rašė 
daineles ir mumis mokino tas 
taip gražias daineles dainuoti. 
O tos Miko Petrausko dainelės 
taip daug mums gero padarė, 
tiek daug suraminimo mums 
atnešė...

Svetimoj šaly gyvendami, toli 
nuo tėvynės būdami, mes liu- 
dėjome, musų krūtinė buvo su
rakinta, širdis kažkur tai ver- 
Įžėsi, bet neradom nusiramini
mo, nemokėjom kaip tuos sa
vo vidujinius skausmus išreik
šti, neturėjom kam pasiguosti...

Štai atvyksta musų didysai 
muzikas M. Petrauskas. Jis, 
tarsi saulė prašvaisto debesius 
ir nušviečia musų gyvenimą: 
paduoda jis mums lietuvišką 
dainelę.... Ir mes dainuojam sa
vo gimtoje kalboje. Ir didysai 
musų kompozitorius M. Pet
rauskas su mumis dainuoja. Ir 

muzikos mokyklose. “Ir aš no
riu būti, kaip Mikas Petraus
kas, ir aš, ir aš...”—girdėjosi 
kalbos tarpe lietuvių, žinoma, 
daugumas tų “busimų meno jė
gų” net nepamąstė, kad be įgim 
tos dovanos, be gabumų, dar 
reikia sunkiausio darbo, di
džiausio pasišventimo įdėti ir 
veik pusę savo amžiaus moky
tis, kad “būti, kaip Mikas Pet
rauskas,” ir iš tiek daug pradė
jusių muzikoj lavintis, tik kele
tas pasiekė savo tikslą. Tačiau 
ir tuomi reikia labai pasidžiau
gti. Nes, reiškia' yra tokių, ku
rie įgijo gan aukšto išsilavini
mo, muzikoje ir jau stovi pir
mose eilėse.

Ir vis tai Miko Petrausko 
nuopelnas. Dar daugiau. Mikas 
Petrauskas Amerikoj gimusį 
lietuvių jaunimą pakreipė į sa
vo tautiečių pusę. Petrauskas 
savo kūryba užinteresavo jau
nimą ir, taryt tėvas, paėmęs 
už rankos atvedė tą jaunimą 
prie lietuvybės kelio ir parode 
kurlink jis turi eiti. Juk pir
miau čia gimęs jaunimas net 
nenorėdavo sakytis, kad lietu
vių tėvų vaikai esą. Labai ga
linga yra musų daina ir didelę 
rolę sulošė musų tautos gyve
nime. Išgirdo ją svetimoj šaly 
gyvenąs artojėlis, išgirdo šieno 
grėbėjėlė, išgirdo čia augęs jau-' 
nima's.

—Jus esate Lietuvos vaikai, 
štai jūsų daina, taip Lietuvoje 
dainuoja jūsų broliai, jūsų se
sutės. Ir jus taip dainuokit,— 
sakydavo Petrauskas, raginda
mas jaunimą nenutolti nuo sa
vo tautos. Kas kalbėdavo savo 
vaikučiams apie didelius varge- 

liūs Lietuvoj, apie bridimą ten 
purvyno, gąsdindavo, kad jei 
nebus geri vaikai, tai varys į 
(Lietuvą, žąsų ganyti, basiem po 
rugienas bėgioti, o Petrauskas 
gi visai ką kitą pasakodavo 
tiems vaikams, tam pačiam jau
nimui. Jis pasakojo, kaip gra
ži yra Lietuva, kokią graži ir 
sena lietuvių kalbą, koks gra
žus ten jaunimas, kokios gra
žios dainos tenai skambą...

Taip, Mikąs Petrauskas buvo 
musų jaunuomenės auklėtojas, 
lietuvybės apaštalas, musų mu
zikos tėvas.

i Tas tatai Mikas Petrauskas 
mirė... Tas, kurs tiek daug 
mums davė. Tas, kurs gyveno 
ne sau, bet visai musų tautai. 
Tas didis vyras, didis švietėjas 
mirė ir jo mirties atmintį pa
gerbti rengiasi Chicagos lietu
viai. To muši/ didvyrio mirties 
atmintį,pagerbti, Lietuvių Au
ditorija apsidengs gedulo rubu, 
mėlynos šviesos apšvies Miko 
Petrausko minia'turą.

Kas gyvas, įkas tik galLpa'ei- 
ti, susirinkit šį trečiadienio va
karą į Lietuvių Auditoriją. Ra
ginkite jaunimą, kad ateitų, at
sivesk! t savo vaikučius. Lai 
jiems bus amžina atmintis, lai 
jie pamato, ką mums reiškia 
musų dainos tėvo mirtis, tų dai
nų tėvas, kurios beveik kiekvie
no lietuvio namely randasi.

Miko Petrausko dainos šau
kė mus prie vienybės, šaukė 
prie šviesos, saukė prie ginklo 
už tėvynę, šiandien gi ji šaukia 
visus lietuvius sueiti i Lietuvių 
Auditoriją ir atiduoti tos dai
nos tėvui pagarbą.

Nejaugi galėtų lietuvis, lie-
■ ■ I

tuvė pasilikti namie, kuomet galima atsivesti kūdikius kiek- 
tokis didelis susikaupimas, to
kia didelė šventė vyksta Lietu
vių Auditorijoj? Netikiu, kad 
lietuvis butų ant tiek nedėkin
gas, ant tiek atbukęs. Mums 
Petrauskas buvo perbrangus 
asmuo, kad nekreiptumėme į * darbius pasinaudoti musų dar- 
tai dėmesio ir todėl visi, o visi ko klase, čia gali dalyvauti ber- 
sueisim šį trečiadienio vakarą niukai nuo 
į Lietuvių Auditoriją ir tinka
mai jo mirties atmintį pagerb
sime.

•Vargomatęs.

Kiekvienas gali išsi 
mokinti dykai laive 

liūs dirbti
Mark White Square, Parke, 

nieko neprimokant kiekvienas 
jaunuolis gali išsimokinti dirb
ti įvairius laivelius. Darbas įdo
mus. Dabar kai tik formuoja
ma naujos grupės, tad laikas 
užsirašyti

Mokslo 
nuo 7 iki 
tadieniais

laikas trečiadieniais
9 vai. p. p. ir ketvir- 
nuo 3 iki 6 vai. p. p.

Radio
išskyrus sekmadie- 
iki 9 v. p. p.> radio

Aiškinama visa 
rądio gamybos pu-

Kasdien, 
nius, nuo 3 
instrukcija, 
techniškoji 
sė, k. a. diagramavimas, staty
mas, pataisymas visų rusių apy
takos ir praktiška'sai radio var
tojimas.

Kūdikių gerbūvio stotis

Kviečiame apylinkės motinas 
pasinaudoti kūdikių gerbūvio 
ir apsaugos patarnavimu. Čia

Antradienis, geg. 11, 1937 
j.. ..,, . ,i i..........

Antradieniais ir penktadieniais 
8 v. vak. renkasi svaidininkų 
lyga, šeštadieniais 2 vai. mo
koma mergaitės nuo 5 iki 10 
metų naujų žaislų, šoklų ir vi
sokių akrobatikos triukų. Bus 
mokoma ir tenisas. —Sp.

vieną antradienį ir penktadienį 
nuo 1 iki 5 v. p. p.

Medžio darbai

Proga kiekvienam berniukui, 
,’kuris tik mėgsta medžių rank-

12 metų amžiaus. 
Renkasi kas antradienį nuo 
3:30 iki 9:30.

Pilietybės pamokos

Tai jau, taip sakant, suaugu
siųjų laivnimosi srytis. čia vi
si virš 18 amžiaus gauna visas 
pilietybei reikalingas 
jas. Klase susirenka 
iriais nuo 6:30 iki 9

instrukci- 
pirmadie- 
v. V.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE
----------------------- --------------------------

Muzika
Muzika tai džiaugsmas ir pa

guoda sielvarto j e. Pasinaudoki
te proga visi, kas tik kiek tu
rite muzikalių palinkimų. Pri
imama berniukai ir mergaites 
pradedant nuo 4 metų iki 14 
metų amžia'us. Pamokos tre
čiadieniais po pietų. Vasaros 
metu pamokos bus duodamos 
rytmečiais.

Siuvimo darbai
Kas pirmadienį ir penktadie

nį mergaites mokoma' ir siuvi
mo. Pamokos vakarais nuo 7 
iki 9 v. vak. 
turėti savo, 
bus nusipirkti 
kykloje.

Mankšta

Neužmirštą ir mankšta 
sportas. “Keep f i t” programai 
pirmadieniais, antradieniais įr 
penktadieniais 7:30 v. vak.

Medžiagą reikia j 
Neturint galima 
labai pigiai mo-

ir sportas

bei

APDRAUDA
. (INSURANCE)

NAUJIENOSE
. PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

Suėmė C. L O. Organizatorius--Piktadariai Town of Lake

CHICAGOS POLICIJA NUTILDĖ C. I. O. GARSIAKALBĮ — C. I. O. troke 
įrengtas garsiakalbis, kurį organizatoriai naudojo prie National Tca Company 
sandėlio. Darbdaviams ir policijai darbininkų agitavimas nepatiko, ir jie garsia
kalbį nutildė, o kalbėjusius organizatorius suėmė ir uždarė kalėjime.

PREZIDENTAS ATOSTOGAUJA — Prezidentas 
Rooseveltas per kelioliką dienų leido atostogas, žvejo
damas Meksikos įlankoje, šiandien jis vėl grįžta prie 
darbo. Svarbiausi darbo punktai yra, užbaigimas ko
vos už aukščiausio teismo padidinimą ir pašelpos fi
nansavimo sutvarkymas.

NET DVI! — Iškėlęs du 
pirštu, prezidentas juokiasi 
ir rodo reporteriams, kad 
jis pagavo net dvi žuvis. 
Viena svėrė net 77 svarus!

paport, 24 metų, C. I. O- 
organizatorius, kuris opera
vo garsiakalbį prie National 
Tea Company sandėlio. Dar
bininkai streikuoja už uni
ją-

KANKINE — 68 metų townoflakietė Rose Lede-
rer su duktere Lillian Lorence. Senelė rodo duktcrei 
žaizdas, kurias gavo, kankinama dviejų piktadarių 
(žiūrėk žinią). Piktadariai užklupo moteriškę, namuose 
ties 2613 West 47th Street. '

KĄ KLAUSI? — ši įdomi nuotrauka 
parodo prezidentą atydžiai besiklausan
tį smąlsaus reporterio klausimo. Prezi
dentas turi būti labai atsargus, nes ne
vietoj pasakytas žodis gali padaryti daug 
žalos ir jam ir šaliai*

SUIMTI — Thomas Kiely 
(kairėj) ir CarI Burysen, du 
chicagiečiai suimti Liberty- 
ville, 111., už pašto plėšimą. 
Paveikslas žemiau parodo 
jų “arsenalą.”

ĮRANKIAI PAŠTŲ PLĖŠIMUI — Liberty ville, III., suimti paštiį vagys buvo 
gerai apsirūpinę visais reikmenimis: turėjo kujus, piuklus, kopėčias, acetylčne 
dujas, elektra operuojamus grąžtus, šautuvų, revolverių, ir visokius kitus prietai
sus mikliai atidaryti saugias kasas.

» * l.* v




