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Anglija Apkartina 
vo Savo Karalių

Jurgio VI karūnacija buvo atlikta visu vi 
durmažių iškilmingumu

LONDONAS, geg. 12. — 
šiandie karalius Jurgis VI, 
kuriam sostas atiteko abdika- 
vus jo vyresniajam broliui Ed
vardui, visu viduramžių iškil
mingumu ir pompa liko apka
rūnuotas visos. Anglijos, jos 
dominijų ir visos imperijos ka
ralium ir imperatorių.

Anglijos valdžia dėjo 
pastangas šias iškilmes 
ryti kuovaizdingiausias,
žmonės greičiau užmirštų atsi
sakiusį sosto karalių Edvardą 
ir priimtų naująjį karalių Jur-

visas 
pada- 

kad

kad tik neprarasti patogesnės 
vietelės pamatymui parado.

Visos karūnacijos iškilmės 
buvo transliuojamos per radic 
ir sėdintys prie radio galėjo 
geriau jas sekti, negu buvę 
vietoj žmonės.

Prasidės konferencijos.
Nors karūnacija jau baigta, 

bet visokios iškilmės visoje An
glijos imperijoje (išėmus Airi
ją) tęsis visą savaitę.

Anglijos valdžiai dabar irgi 
bus darbymetė, nes į Londoną 
dabar yra suvažiavę visų ša-

Anglijos milžiniš- Hų žymiausi diplomatai ir su 
užkampių liko (jais bus atlikta visa eilė pa-

Iš visos 
kos imperijos užkampių liko Dais bus atlikta visa eile pa- 
sukviesti atstovai, neaplenkiant sitarimų ir konferencijų, 
ir laukines Afrikos kolonijas.] • “ _ * _ į*
Sukviesti buvo visų valstybių į g- Anglijos dominijų atstovai, 

tai už poros dienų įvyks An- 
Iglijos imperijos konferencija,

Kadangi yra si?/ažiavę ir vi-

atstovai ir milionai svečių iš 
įvairių šalių.

Karūnacijos apeigos buvo kurioj dalyvaus visų dominijų 
atliktos didžiulėj Westminster jr svarbiausių kolonijų premie- 
Abbey, kur dalyvavo visi vi-‘rab 
duramžių rūbais pasirėdę An
glijos didžiūnai ir tam tikrais 
nustatytais rūbais pasirėcję 
valstybių atstovai. (Tik atsĮo- Į aidėjo prie karūnacijos iškil- 
vų buto nariams, reikalaujant jnių, tik viena Airija karuna- 
darbiečiams, buvo padaryta iš- ] cjją ignoravo ir ne tik neda- 
imtis ir jie karūnacijoj galėjo. jyvavo karūnacijos - iškilmėse, 
dalyvauti . pasirėdę- ^paprastais bet Dubline ir Belfaste jvyko 
drabužiais).

Karalius Jurgis VI ir kara
lienė Elzbieta buvo pakartoti
nai 
tais 
per 
bą.

. Airijoj riaušės.
Visą' Anglijos imperija pri-

IŠ LIETUVOS
Dvarininko Byla Su 

Nuomininku

Komariškio dvarą.
metais 
sekėsi,

Pir- 
nuo- 
nes

savo paįrusią finansinę 
bet sulaukite rudenio 
kuomet . buvo galima 
realizuoti javų derlių, 

su savininku. įvairus 
vi-

karunuojami, tepami ~7ęs- 
aliejais, o paskui karalius 
radio pasakė ilgoką kal-

Tūkstančiai nualpo.
Visos šios apeigos užsitęsė 

kelias valandas. Po karūnaci
jos gi prasidėjo irgi kelias va
landas užtrukęs paradas. Pir
miausia jojo karaliaus raite
liai, paskui juos astuonių ark
lių traukiamoj auksinėj karie
toj važiavo karalius ir kara
lienė, o toliau sekė puošniose 
karietose kiti didžiūnai ir ka
rūnacijos dalyviai, kiekvienas 
išanksto paskirtoj vietoj ir nu
statytoj tvarkoj. Visas para
das pervažiavo svarbiausiomis 
gatvėmis ir sugryžo prie ka
raliaus rūmų.

šio parado pamatyti susirin
ko milionai žmonių. Gatvėse 
buvo įtaisyti tam tikri suolai, 
už kuriuos reikėjo brangiai 
mokėti. Neturintys pasisamdy
tų vietų grūdosi gatvėse ir pa
rado gatvėse buvo tokia spū
stis, kad tūkstančiai žmonių 
{nualpo. Iki 2 vai. po piet (3 
vai. ryto Chicagos laiku) me- 
'dikalė pagelba buvo suteikta 
nukentėjiteiems spūstyje 7,06/i 

'.žmonėms, iš kurių. 87 žmones 
teko gabenti į ligonines. Vie
nas jaunas vyras ir mergaitė 
mirė. Tūkstančiai žmonių iš
stovėjo gatvėj per visą naktį,

ir riaušių.
Dubline riaušes sukėlė Airi

jos respublikonai, kurie pro
testavo kam karalius Jurgis 
yra karūnuojamas taipjau4 ir 
Airijos karalium. Belfaste 
(šiaurinėj Airijoj — Ulstery) 
pietinės Airijos respubliko
nams (katalikams) suruošus 
demonstraciją prieš vienos 
dirbtuvės papuošimą karūnaci
jai. Protestonai, kurie tvirtai 
laikosi karaliaus, suruošė savo 
demonstraciją ir bandė nustel
bti katalikus. Iškilo muštynės, 
kurias turėjo malšinti polici
ja- <
Italijos spauda irgi ignoravo 

karaliaus karūnaciją.
RYMAS, geg. 12. — Italijos 

laikraščiai šiandie neįdėjo nė 
vienos eilutės apie karaliaus 
Jurgio VI karūnaciją, o ir abel- 
pai nepaskelbė jokios žinutės 
iš Anglijos. Bet už tai laikraš
čiai nemažai rašė apie ex-kara- 
liąus Edvardo ir Mrs. Wallis 
iWarfield ! (Simpsonienės) roma
ną.

Mat Italija yra paskelbusi 
spaudos karą Anglijai ir ne
įsileidžia Anglijos , laikraščių, 
taipjau atšaukė iš Londono vi
sus Italijos korespondentus.

Prezidentas r e k o- 
menduoja nacionalę 
potvynių kontrolę

Chicagai ir apiellnkei fede- 
ralio orų biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra; daug šalčiau*.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 72°.
Saulė teka 5:32, leidžiasi

Smarkus mūšiai prie 
Bilbao ir Toledo

Baskai smarkiuose mūšiuose atsiėmė do
minuojančią Bilbao priėjimą prie juros 

kalvą. Smarkus mūšiai dėl Toledo. .

VĘIK TŪKSTANTĮ METŲ SENUMO — Karališka 
kėde W:estminster Abbey bazilikoj, kurioj George VI tu
rėjo šMėti, kad “palikti” Anglijos karalium. Kėdė buvo ' 
pagaminta 1296 - metais, po to kai tų laįfiųc'valdovas EM- 
ward I nugalėjo škotus ir atėmė nuo' jų “nepaprastų” 
ypatybių akmenį vadinamą “Stone of Scone (S/cono Ak
muo). Tą akmenį galima pastebėti kėdės apatinėje da
lyje. t. Acme Photo

ĮSPŪDINGAS KOMP. MIKO PETKAU 
SKO MIRTIES PAMINĖJIMAS

Didele minia vakar Lietuvių Auditorijoj 
pagerbę kompozitoriaus ir dainų mokyto

jo Miko Petrausko atmintį
CHICAGO. — Jei kompozi

torius Mikas Petrauskas, ku
ris per 120 metų mokino Ame
rikos lietuvius dainuoti Lietu
vos dainas ir jas mylėti, butų 
vakar galėjęs būti Lietuvių 
Auditorijoj, jis tikrai butų pa
jautęs tą didelę Amerikos lie
tuvių meilę, kuri dvelkia jų 
širdyse tam musų dainos pio
nieriui.

Bet vakar didelės minios 
žmonių, užpildžiusios erdvią 
Lietuvių Auditoriją, susirinko 
tik pagerbti jau mirusio komp. 
Miko Petrausko 
brangią atmintį 
gražia sueiga ir 
gu programų.

: WASHINGTON, geg. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas šian- 
Idie rekomendavo platų nacio- 
palį potvynių kontrolės, nusau
sinimo ir vandens taupymo 
programą, kurį patiekė perei
tais metais įvykusi Washing- 
Itope inžinierių konferencija.

. HELSINKAI, geg. 12.
Jungt. Valstijų kruizeris Vin- 
teennes ir du torpediniai laivai 
atplaukė į Suomiją aštuonių 
dienų vizitui.

atmintį. Ir tą 
pagerbė labai 
tikrai įsputlin-

Vakarą atidarė Kl. Jurgelio
nis, artimas velionio draugas 
ir paskui visą programą pildė 
ar tai buvę jo mokiniai, ar tai 
buvę artimi jo bendradarbiai, 
kurie dabar toliau tęsia Miko 
Petrausko darbą.

Labai gražių atsiminimų 
pluoštą iš Miko Petrausko dar
buotės Lietuvoje patiekė “Nau
jienų” Redaktorius P. Grigai
tis, kuris bendradarbiavo su 
Miku4 dar Petrapily.

Dalyvavo taipjau žymiausi 
Chicagos lietuvių chorai ir so
listai.

(•Smulkus šio įspūdingo va
karo aprašymas tilps rytoj).

ROKIŠKIS. — Rokišky posė
džiavo Panevėžio apygardos 
teismo išvažiuojamoji sesija, 
pirmininkaujant p. Zdanavi
čiui. Iš įdomesnių bylų- pažy
mėtina dvarininko Richterio 
įbyla.

1934 m. atvyko iš Latvijos 
Polius ir išnuomavo iš Richte
rio
maišiais nuomos 
mininkui nekaip 
buvęs blogas derlius, ir jis pri
kišęs apie 4,000-6,000 litų sa
vų pinigų. Norėdamas išlyginti 
savo nuostolius, paliko nuomi
ninku ir sekantiems metams, 
sekančių metų derlius pasiro
dė geresnis ir Polius manė ati
taisyti 
padėtį, 
laiko, 
pradėti
prasidėj o 
nesusipratimai. Richteris 
šokiais budais pradėjo kliudyti 
Poliui javus kulti, nusukda
mas nuo mašinų monometnte 
ir kt., be to, per savo gimi
nes, tarnaujančias policijos 
žinyboje, pasirūpino atšaukti 
darbo leidimą anksčiau jo pa
sibaigimo laiko (taip Polius 
aiškino teisme), kad tuo jis, 
Polius, turėtų iš Lietuvos išva
žiuoti ir nekulti javai paliktų 
Richteriui. Bet įsikišus Latvi
jos atstovybei, leidimas buvo 
pratęstas, , tiktai Polius turėjo 
pristatyti sutarties nuorašą, 
įrodančią, kad jis Lietuvoje 
verčiasi žemės ukiu.

Prasidėjo tarp Poliaus ir 
Richterio derybos ir naujų su
tarčių rašymas. Vieną pavasa
rio vakarą Richteris pasikvie
čia Polių pas save prašydamas 
atsinešti senąsiąs sutartis, ku
riose buvo atžymėta Richterio 
pakvitavimai apie pinigų gavi
mą. Atsinešus Poliui sutartis, 
'Richteris iš Poliaus rankų jas 
ištraukė, norėdamas sunaikin
ti anksčiau duotus savo pak
vitavimus, bet čia Polius grei
tai siteigriebė ir iš Richterio 
rankų ištraukė; tuomet Rich
teris išsitraukė revolverį ir 
dviem šūviais Polių sužeidė. 
Teisme Richteris aiškinosi, 
kad jį Polius užpuolė ir norėjo 
pasmaugti, bet teismas jo aiš
kinimui netikėjo, nubaudė 
Richterį 6 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir vietoje be- 
Isąlyginiai areštavo.

Mae West turės aiš
kintis

LOS ANGELES, Gal., geg. 
12. — Prieš kiek laiko nežy
mus New Yorko vodevilių ak
torius Frank Wallace paskel
bė, kad 26 metai atgal jis Mil- 
wau4kee, Wis., vedė tada irgi 
■nežymią aktorę, dabar garsią 
mūviu žvaigždę Mae West. Ji 
tą nuginčijo ir Frank Wallace 
užvedė bykį teisine įrodymui 
savo vedybų.

Mae West tą bylą ignoravo 
!ir teisme visai nesirodė. Te
gaus dabar teisėjas Wilson 
įsakė jai stoti teisman ir aiš
kiai pasisakyti, ar ji yra ište
kėjusi ar ne už minėto Frank 
Wallace..

Prailgins CCC 
dviems metams

WASHINGTON, geg. 12. — 
Atstovų butąs atmetė prezi
dento Roosevelto rekomendaci
ją padaryti Civil Conservation 
Corps pastovia įstaiga ir vie
ton to priėmė bilių, kuris CCC 
prailgina- tik dviems1 metams. 
fBilius dabar pasiųstas sena
tam

' VIENNA, geg. 12. 
jauni austrai liko pakarti už 
'nužudymą Paragtfay pasiunti
nio dukters Ingrid Wingreen, 
29 m. Trečias liko nuteistas 16 
metų kalėjaman.

HENDAYE, Franci joj, geg. 
12. — Biscargi kalnas, domi
nuojantis Bilbao priėjimą prie 
juros, vėl pateko į Baskų lo- 
jalistų rankas, po smarkios 
kontra-atakos, sako lojalistų 
pranešimas.

ISukilėliai aplaikė labai dide
lių nuostolių. Tas kalnas, nuo 
kurio sukilėlių artilerija galė
jo apšaudyti Nervion upę, ve
dančią prie Bilbao, per pasta
rąsias 48 valandas tris kartus 
perėjo iš rankų į rankas kru
viniausiuose mūšiuose Baskų 
krašte.

Lojalistai daro smarkias 
kontr-atakas visame fronte ir 
daugely vietų toli nustūmė su
kilėlius, kurie vienoj vietoj bu

vo priėję už 6 mylių nuo Bil
bao.
Sukilėliai skelbia sulaikę loja 

listus prie Toledo.
TOLEDO, geg. 12., — Suki 

lėliai skelbia, kad lojalistai da 
rė pakartotinas nepaprasta 
smarkias atakas sukilėlių po 
zicijų Toledo apielinkėj, už 4( 
mylių į pietus nuo Madrido 
Tokio kruvino ir nuostoling< 
mūšio esą dar nėra buvę prii 
•Madrido. Bet sukilėliai giriasi 
kad jie lojalistų atakas atmu 
šę.

Iš smarkių mūšių esą yn 
aišku, kad lojalistai visomi; 
jėgomis siekiasi atsiimti Tole 
do.

Lenkija ieško kolo
nijos žydams

< PARYŽIUS, geg. 12.—Len- 
kija pasiuntė trijų žmonių ko- 
onisiją į Madagaskaro salą, 
Afrikos pakraščiuose, tirti ga
limybę įsteigimo ten naujos 
žydų kolonijos.

Kolonijų ministeris Marius 
' Moutėt-. paskelbė,,kad Lenkij a 
kreipėsi prie Franci jos vald
žios, klausdama ar nebūtų ga
lima Lenkijos žydus apgyven
dinti kurioj nors Francijos ko
lonijoj.

Dar keli amerikie
čiai areštuoti 

Francijoj
PERPIGNAN, Francijoj, g. 

12. — 43 žmonės, jų tarpe ke
li amerikiečiai, liko Francijos- 
Ispanijos pasieny, nes juos nu
žiūrėta bandant slapta pereiti 
Ispanijos sieną, tuo laifžarit 
neutraliteto sutartį.

Dėl šio nusikaltimo pirmiau 
(Suimti amerikiečiai liko nuteis
ti 40 dienų kalėj iman.

t

Pirmieji oro pasa- 
žieriai iš Chinijos

Sensacingi suėmi
mai Vilniuje

KAUNAS. — Iš Vilniaus at
ėjo sensacingų žinių: esą Vil- 
Inijoje suimti ir susodinti ka
lėjimai! vadinamieji “plečkaiti- 
nihkai”.

Tūlas laikas, kai jie jau4 bu
vę persekiojami ir varžomi. 
Dėl to kaikurių jų gyvenimas 
tapęs nepakenčiamas. Dabar 
'jie esą suimti ir susodinti į 
Vilniaus kalėjimus. Tuo tarpu 
Kaune dar nežinomos visų su
imtųjų pavardės.

i Kaunui ši žinia yra 
cinga.

sensa-

LONDONAS, geg. 12. — 
New Yorko bankierius J. P. 
Morgan hors ir buvo pakvies
tas į karūnacijos ceremonijas, 
jose negalėjo dalyvauti dėlei 
ligok. Nuėjo niekais ir pasisiū
dintos trumpos šilkinės keli
nės, nes dėl ligos turėjo pasi
likti savo dvare.

ALAMEDA, Cal.', geg. 12.— 
Hawaii Clipper lėktuvas at
skrido į čia iš Honolulu su pir
mais oro pasažieriais iš Hong 
Kong, Chinijos. Lėktuvas taip
jau atvežė ir 1,067 sv. pašto 
siuntinių.

Tuo formaliai prasidėjo pil
nas veikimas oro linijos tarp 
Jungt. Valstijų ir Chinijos, ku- 
L'i savo milžiniškais lėktuvais 
gabens ne tik paštą, bet ir pa- 
sažierius tarp šių abiejų kon
tinentų.

' INDIANAPLIS, Ind., geg. 12 
— Indiana nuims pirštų ant
spaudas visų perkančių ir tu
rinčių teisę nešiotis ginklą.

CHAMBERGSBURG, Pa., g. 
12. — Oscar Shriver, 28 m., 
prisipažino teismui pasmaugęs 
savo 8 metų giminaitį Floyd 
Shriver, kuris jį “erzino”.

“Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23

CALUMET GROVE

Mirė skerdyklų 
magnatas

CHICAGO. — Vakar ligoni 
nėj po kelių savaičių sirgim 
mirė Louis F. Swift, 75 meti; 
vienas iš įkūrėjų Swift & Co 
skerdyklų.
' ‘ Gimęs Sagamore, Mass., bu 
damas 14 m. atvyko į Chicag< 
ir neužilgo pradėjo verstis gy 
vulių prekyba. Vėliau su tėvi 
ir broliais sudarė Swift & Cc 
ir /atidarė mažas skerdyklas 
kurios su laiku išaugo į vien: 
iš didžiausių visoje šalyje sker 
dyklų.

Sudegė Badaukių 
kaimas

TELŠIAI. — Šiomis dieno 
mis Badaukių km. Telšių valsč 
sudegė 16 trobesių.

Gaisras kilo iš pil. Gaučie 
nes gyvenamojo namo, netvar 
kingai laikomo kamino.

Užsidegus jos trobesiams 
esant sausam orui, labai išdžiu 
vusiam stogui ir pučiant smar 
kiam vėjui tuoj pradėjo degt 
pil. Tado Lukošiaus trobčsia 
ir nuo jų, tuo pačiu metu u‘ž 
sidegė pil. Zoros trobesiai i: 
vienu ypu užsidegė - beveik vi 
sas kaimas kurio, dalis buv< 
pavėjui. Ugnis taip greit ėjo 
kad tik vienam trobesiui užsi 
degus, kiti pradėjo degti ne 
peršokdami kitus už kokių 601 
metrų atstu. Jei butų tuo pa 
čių4 ruožu — pavėjui daugiai 
trobų, butų visos sudegusios 
nes ugnis ėjo lyg kokia ledi 
audra — ruožu.

Gaisrą gesinti beveik nebu 
vo kam, nes tuo laiku daugu 
mas kaimo vyrų buvo Trys 
kiuose jomarke, o namuose bu 
vo tik moterys ir vaikai, ku 
rie apimti panikos bėgiojo, kly 
kė ir patys nežinojo ką dary 
ti.

Gyvenamų namų sudegė 3 
iš kurių nesuspėta išgelbėti ne 
pinigų, o apie kitus daiktus ne 
buvo nei kalbos. Taip pat su 
degė ir kitose trobose buvę; 
visas inventorius, sėklos, paša 
ras ir kiti daiktai bei įrankiai 
Liko tik akmeniniai pamatai.

šis nelaimingas gaisras pa 
darė ūkininkams nuostolių api< 
40,000 lt. sumai.
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IR VĖL MISTERIŠKA ŽMOGŽUDYSTĖ. -
TI MOKESČIAI. — VOKIEČIŲ PROFESORIUS 
APIE VOKIETIJĄ IR LIETUVĄ. — NAUJAS 
SAVAITRAŠTIS. — UKRAINIEČIAI REIKALAU
JA REPREZENTACIJOS.
NĖS DARBININKAI GRĮŽO Į DARBĄ. -

UŽVILK-

GUMOS PRAMO- 
PA

BRANGINO KAINAS GAZOLINUI. — PIRKO 
KIAUŠINIŲ Už $20,000. — SUĖMĖ TRIS BUT- 
LEGERIUS. — NELAIMĖS DĖL GIRTAVIMO.

Nauja žmogžudystė

Prieš kiek laiko ir ' vėl liko 
surastas žmogaus lavonas su 
nupiauta galva. Tai jau kelin
tas toks atsitikimas. O kas 
ypač jaudina vietos gyventojus, 
tai tas faktas, jog visada la
vonai yra surandami be galvų. 
Tos šiurpios žmogžudystės yra 
papildomos vis vienoje apylin
kėje. Iš surastų lavonų galima 
spręsti, jog žmogžudys visai 
neblogai nusimano apie žmo
gaus anatomiją, atseit, apie kū
no sudėjimą.

Keistas dalykas yra tas, kad 
jokių pėdsakų nepaliekama. Tai 
rodo, kad žmogžudys yra nepa
prastai gudrus ir klastingas 
kriminalistas. Šį kartą policija 
yra labai sujudusi. Įvairioms 
įstaigoms liko išsiuntinėti laiš
kai su paršymu, kad kooperuo
tų tą kriminalistą išaiškinti.

Kai kurie spėja’, kad tai 
ra darbas vieno žmogaus, 
visos gengės, kuri veikia

ne
bot 
pa-

samdyta. Vadinasi, žudo už- pi
nigus. Riti spėja, jog žmogžu
dys yrą pavojingas protiškas 
išsigimėlis.

Nepajėgia mokesčius 
sumokėti .

Daugelis nemoka ir nepajė
gia sumokėti nejudinamo tur
to mokesčių. Skelbiama, kad 
Clevelande yra tūkstančiai ir 
tūkstančiai nuosavybių, kurių 
mokesčiai vis dar nėra sumo
kėti; Tiesa, kai kurie bando da
limis mokėti, bet kiti ir to ne
pajėgia. Užvilkti mokesčiai jau 
pasiekė $87,276,584. Palyginti 
su pereitais metais jie padidėjo 
penkiais milijonais.

Kadangi nėra vilties, kąd 
trumpoje ‘ateityje tie visi už
vilkti mokesčiai’ bus galima su
rinkti, tai mokesčių lyga sten
giasi iškovoti tam tikrų lengva
tų. Jei lengvatos bus suteiktos, 
tai namų savininkai galės mo- 
kėtis, o miesto ižde nepasireikš 
amžino pinigų trukumo.

Pasikalbėjimas su vokiečių 
profesorium

Šiomis dienomis aš turėjau' 
progos susitikti ir siisipažinti 
su vienu vokiečių profesorium, 
kuris neseniai atvyko iš Euro
pos. Dabartiniu laiku jis ver
čiasi žurnaližmu ir todėl tūri 
progos aplankyti įvairiausias 
šalis. Sakėsi, jog ir Lietuvoje 
jam keliais atvejais tekę būti.

Hitleris, sakė profesorius, da
bar laikosi tik ginklais. Juo to-' 
lyn, juo didesnio skaičiaus žmo
nių jis yra neapkenčiamas. Vi
sai tad ga'imas daiktas, jog ne
tolimoje ateityje Hitleris su
smuks ir jo visi sėbrai bus iš
šluoti.

Tarp kitko, aš paklausiau 
profesoriaus apie Lietuvos būk
lę. Visai nesivaržydamas, jis 
pareiškė, kad Smetonos reži
mas esąs nepopuliariškas. Sa
ko, jei Lietuvoje žmonės turč- 
tų teisę pasisakyti, tai jie tik
rai dabartiniams valdovams 
duotų sagtį.

Profesorius daro labai gerą 
įspūdį ir, matyti, yra labai pla-' 
čių pažiūrų žmogus.

Nauja vieta atmatoms 
deginti

Musų mieste liko Įrengta 
nauja vieta atmatoms naikinti. 
Miesto taryba sako, kad visi 
priemiesčiai turėsią mokėti spe
cialų mokestį už tos vietos nau
dojimą.

Naujas laikraštis
Taigi susilaukėme naujo sa

vaitraščio, kuris yra žinomas 
kaipo “Lietuvos žinios”. To sa-
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vaitraščio pasirodė jau keli nu- 
rderiai. Kiek galima spręsti, tai 
•bus siaurai partyviškas laikfaš- 
tūkas. Skiriamas jis yra išiinti- 
-nai katalikams.

Ir vis dėlto reikia pasakyti, 
jbg “Lietuvos žinios” yra la
biau demokratiškas liakraštis 
nekaip “Dirva”, kuri garbina 
Smetoną ir maitina savo, skai
tytojus visokiomis pasakaitė
mis. šiaip ar taiį), bet naujas 
laikraštis bus nemalonus kon
kurentas “ordinuoto kavalie
riaus” gazietai.

Ukrainietiai subruzdo

Musų miesto ukrainiečiai pra
dėjo nerimti. Jie reikalauja 
miesto taryboje reprezentacijos. 
Vadinasi, neduoda politjkie- 
riams ramybes. Sako, kad uk
rainiečių tautybės žmonių esą 
Clevelande apie 20,00b. Jie 
kreipėsi į “Cleveland Press”, 
kad indoršuotų vieną jų tauty
bės kandidatą.

Laimėjo streikų
AKhON, Ohio. — Firestone 

tire and Rubber kompanija pa
skelbė, kad pagaliau streikas 
liko likviduotas. Streikas tru
ko bėveik du mėnesius. Darbi
ninkai laimėjo unijos pripaži- 
nirną ir daug kitų lengvatų. Be 
to, algos taip pat liko pakeltos.

Pabtahgo gazolinas
Standard Oil kompanija pa

kelė pusę cento gazolino galio
nui. Dabar už reguliatišką ga
zoliną reikės mokėti devynioli- 
ką ir pusę centų galionui, o už 
geresnį — 21 centą.

Aišku, kad ir visos mažesnės 
kompanijos tą pat padarys.

Rengiasi pravesti įstatymą
COLMUBUS, O. — Į valsti

jos legislaturą yra Įneštas bi- 
li u s, kad moterų darbas butų 
apribotas 48 valandomis per 
savaitę. Vadinasi, fabrikuose 
dirbančios moterys negalės bu-

(T^si.nys 3-čiam pušį.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. DėarWn St. 
K am b. 1431-14 34—Tėl. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So, Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel, Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOU/H ASHLAND AVENUE 

Res. o515 So. Rockwell LL 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

v»L 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

■Ma

Nauji ir
SENUS

Vartoti Baisikeliai
I MAINUS

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

T'"*"

Parduodanti,

Taisomi

Malevojami

Kainos $9.75 
it brangesni

1 OfOlCK
1726 S. Halsted St., Canal 0946

Dalys

Įrengimai

Laidotuvių Direktorius
■ JUOZAPAS
. UPEIKI

IR TĖVAS
" 1701 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883

PONTIAC

SPECIALIAI
ŠIA 

SAVAITĘ

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKĄ. pereitais metais 
UŽDIRBO ........ ...................

m špuLka yra narys federal HOME’LOAN 
BANK.

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

L1THUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION

. 1739 SOUTH

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDOEPORTE

806 31 št Street Tel. Victory 1696 
KURAITIS

ZYKANTI MALEVA 98 £
980
98£

t VALANDŲ
VARNIŠ1S ...

FLAT SIENOMS
MALF.VA ...... .....

VARNIŠ1O VALYTOJAS—Ge
ras vaniišlul ar mftleval nu
valyti. Specialiai už

ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai Juo
dų Šerių malevoti 98c5 
iepeė’ai. Kiekvienas r

L KETVIBT,, ŠEŠT. VARAHAfej

ONK COAT ENAMELIS drtr- 
hni vidui. Tii-MfaH; dane iia- 
denglųH; ilgai laikus. Išdtluia 
per naktį skalst-iai žybėita- 
mas. $*^.75 vertės CT! 
už galiūnų .......
BALTAS SHKLLAC. JOO<P„ 

$1.59Galionas .... ..............

8fle vertės 50c—Skrynų M?a- 
leva; 1 
malevos 
abu už

kvorta juodos skrynų 
Ir 2 colių Šepetys ir 

50^
POI’IEROS VALYTO-, 

laneų nždaneonis
3 už 230

Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie^ 
ros.

šimtai dailių raMtJ. ,•? Rolei

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

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

SIENŲ 
JAS, taipgi vartojamas kalci- 
malniil Ir 
valyti ___

3 KRAUTUVĖS

3354 W. 26th Street
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė.
8k

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605i07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
.Chicagos dalyse13 y 1<

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

Reikalaukite DEGTINES
Ton Taylor

2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINES.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

tK>«< 
-į?

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTĘD STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTOglUS

I, Bendradarbiai.

Laidotuvių Direktoriai
' NARIAI .' 
Cbicagosj 

Cicero 
Lietuvių į 

Laidotuvių' 
Direktorių . 
Asociacijos

Ambulance 
k Patarnavi- 
k mas Dienų 
k ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phorie Boulevard 4139

' - A. PETKUS ' ’
1410 South 49th Court Cicfero Phone Cicero 2109

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

‘ I. J.ZOLP
1646 West 46th Street Ph'ones Boulevard 5203

718 \Vcst 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 3377

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ehat 108th Street, Tel. Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

mui Ui n iį^iĮĮi|.ą»i|«i> ||> ! »| > i. ' i"'m”i iyi tomimmii I     n  ■■■■o I ■ ii"  

J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Aveųue Phone Lafayette 3572

C. J. Svenciskąs
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. fld « 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

Susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
..............   i į ii

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedel. pagal sutartį

• Rez.6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiky ligų gydytoja
6900. So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’ išskyrus sered imis ir subatomis.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SAULE STREET
6- tOs lubos Tel. CENtral 1&46

Marųuette Park Ofisas: 
i>322 South western avė.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Otl»aa 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

8939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
' Tel. Lafayette 6016

Lietuviai Daktara

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
.Ųuniparegystę ir toliregy^tę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Kimuose ■ egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai-4 Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
das. Specialė atyda atkreipiama į 0fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-' 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną, 
daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

ki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CIGCAGO, ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS 

. Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuveAfisas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

alandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugi j os Nariai

Phone Ucmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Secley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvvood 5107

9

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tol. PtJLLMAN 1193-8277

Garsinkite “N-nose’

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

• Tel. Uafayelte 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Rea. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone MayvvoOd 21.

...   M.rn.n ii im ... ■ t ..t iii 

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3J 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo lO iki !2 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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“siek mokslo, dirbk tautai, gy
venk tikėjimu.” Ar tas, kad ku
nigai gyvena, kaip bagočiai, o 
katalikų redaktoriai—kaip Lo
zoriui, yra gyvenimas tikėjimu?

CLEVELANO ir OHIO ŽINIOS
(Tąsa mito 2-ro pusi.) 

ti verčiamos dirbti daugiau kaip 
48 valandas per savaitę.

Gubernatorius mano, kad tas 
bilius bus priimtas. Tokiu budu 
visoje pramonėje bus nustaty
tos darbo valandos.

1,162,-

BLOGA VEIDO IŠ 
RAIŠKA DAŽNAI 
BŪVA NUO UŽ

KIETĖJIMO
vartojimas. 1935 m. visoje val
stijoje buvo sunaudota 1,044,- 
529,000 galionų gazolino, o pe
reitais metais — jau
200,000. Apskaičiuojama, kad 
šiais metais gazolino bus su
naudota dar daugiau.

šeimyniškas vakarėlis
Gegužės 1 d. Lietuvių Mote

rų Ratelis turėjo savo šeimyniš
ką vakarėlį Lietuvių svetainėje. 
Dalyvavo gana nemažas skai
čius žmonių.

Ratelis jau gyvuoja per pa
skutinius keturioliką metų, ir 
jis yra pusėtinai, veikęs bei pri
sidėjęs prie įvairių kilnių dar-

Pripažino uniją
NEW PHILADELPHIA, O.— 

Po vieno mėnesio streiko Bel- 
mont Stamping and Engineer- 
ing kompanija pripažino uniją. 
Vadinasi, sutiko tartis su uni
jos vadais. Dėl algų jau liko su
sitarta, — per valandą darbi
ninkams bus mokama pus trylik
to cento daugiau.

šioje įmonėje dirba apie 200 bų. 
darbininkų.

Dvidešimt tūkstančių dole
rių už kiaušinius

Miesto valdžia* sumušė visus 
rekordus: susyk nupirko už 
apie $20,000 kiaušinių miesto 
ligoninei ir įvairioms kitoms įs
taigoms. Kiaušinius pirko iš 
Seagren kompanjos.

Sakoma, kad tai rekordinis 
užsakymas: miestas niekuomet 
tiek daug kiaušinių susyk ne
buvo pirkęs.

Streikavo automobilių 
pristatytojai

Naujų automobilių pristaty
tojai buvo paskelbę streiką, ku
ris truko penkias' dienas. Strei- [ 
ko metu niekas negalėjo naujo i 

““ J Katalikiškoji
l«4L „

SLA 14 kuopa rengia 
pikniką

SLA 14 kuopa’ rengia pikni
ką liepos 11 d. Martinkų far- 
moje, Chargin Falls. Kuopa 
prašo, kad kitos organizacijos 
tą dieną nieko nerengtų.

Automobilių nelaimės įvyks
tančios (Jei girtavimo 

f I
Apskrities koronerius, Dr. 

Gerber, sako, kad automobilių 
nelaimės daugiausia įvyksta’ su 
girtais ir pusgirčiais žmonėmis. 
Jis sako, jog nuošimtis nelai
mių dėl girtumo siekiąs 60.

Jonas Jarus.

Nemaloni, nugeltusi oda ir tam
si, negyvos akys dažnai reiškia tai, 
kad paprastas vidurių užkietėjimas 
yra apsunkinęs jūsų sistemą. Tada 
jaučiatės suskurdę ir išlepę, gal ir 
galvą. skauda.

' Tai, paprastai atsitinka dėl sto
kos “rupumo” maiste. Atstatykite 
ta “rupumą”, vartojant Kellogg’s 
ALL-BRAN.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny ir sudaro 
minkštą masę, švelniai išmankšto ir 
išvalo sistemą. Nagi, ar šis javinis 
būdas ne geriau, negu vartojimas 
silpninančias piliules ir vaistus?

Mėginkite Kellogg’s ALL-BRAN 
per savaitę. Jei nepatenkintų, jūsų 
pinigus Kellogg Bendrovė sugrąžins.

Vartokite ALL-BRAN kaip javi
nius su pienu ar Smetona, arba pa
gal receptus. Valgykite tik po du 
šaukštšu kasdien. Rimtesniuose at
vejuose su kiekvienu valgiu. Parsi
duoda visose krautuvėse. Kellogg in 
Battle Creek padarytas ir garantuo
tas.

Kunigai ir

kaip bematant buvo parduota I ^AVfll JI 
keturiolika šimtų naujų auto- **
mobilių, kurie netrukus ir bu-!
vo pristatyti pirkėjams.

Federalės valdžios agentai 
suėmė tris butlegerius
LORAIN, Ohio. — Federalės 

valdžios agentai šiomis dieno
mis suėmė tris butlegerius,, ku
rie išleido degtinės už $100,000, 
valdžiai nesumokėdami nė cen-

{ tą skandalą liko įvelti keli 
stambus ir garbingi miesto gy
ventojai. Sakoma, kad ir kai 
kurie policijos viršininkai pa
laikę gana glaudžius santykius 
su tais butlegeriais.

Nurijo saugiąją špilką
ASHTABULA, Ohio. — Ke

turiolikos mėnesių berniukas 
nurijo anglišką (saugiąją) špil
ką. Kadangi špilka buvo atsida
riusi, tai kūdikiui susidarė di
delis pavojus. Kūdikis tuoj liko 
nugabentas j Clevelando ligoni
nę, kur buvo padaryta operaci
ja.

Kunigai gyvena kaip buržujai; 
redaktoriai kaip Lczoriai

Netikėtai pateko į mano ran
kas “Studentų žodis” No. 4, š. 
m. Tai esąs mėnraštis, leidžia
mas Marijonų kolegijos. Mano

Už tokį gydytojo patarna
vimų įstatymas leidžia gydy
tojui paimti $2.00 atlyginimo. 
Bet, antradienį gydytojai 105 
balsais prieš 4 pasisakė prieš 
tokį pigų atlyginimą.

Kai kurie politiniai vadai jau
kalba, kad tas įstatymas dėl
to, galįs būti nekonstitucinis.

TT
!mą, apie susipratimą, o iš ki 
tcs pusės tas darbas kunigų ig
noruojamas arba tiesiog truk
domas.

“Vargšai redaktoriai”
Galų gale — katalikų spau

dos reikalu. Minėtame straips
nyje sakoma: “Vargšai redak
toriai sale laikraščio redagavi
mo turi ieškotis kito darbo, kad 
galėtų žmoniškai pragyventi. 
Dažnai jie patys turi pusę laik
raščio pripildyti; dažnai jie 
yra ir redaktoriai, ir laikraščio 
platintojai, ir skelbimų rinkė
jai, ir korespondentai ir įvai
riausi kitokie agentai.”

Dabar statykime katalikiš
kus redaktorius šalę kunigų. 
Palyginkime juos. Tikimės, kad 
kunigai perdaug neįsižeis, o ka
talikų redaktoriai perdaug ne
pasikels į puikybę, jei pasaky
sime, kad tie redaktoriai ir ku
nigai intelektuališkumu stovi 
daug maž lygiai. Katalikų re
daktorių ir kunigų rolės katali
kiškame gyvenime taipgi veik 
lygiai svarbios. Tai panašumai, 
O kokie skirtumai ? Katalikų 
redaktoriai yra vedę, auklėja 
šeimynas, o kunigai nevedę. Ki
tas skirtumas: katalikų redak
toriai gyvena, kaip proletarai, 
o kunigai kaip buržujai. ■

Kuomet dalykai randasi to
kiame stovyje, tai ar galima 
tikėtis, kad katalikų akcija iš
bujotų ir kad katalikų laikraš
čiai pagerėtų ir išsiplatintų? 
“Studentų žodžio’* obalsis yra:

Gydytojai nesutinka 
jaunavėdžių sveika

tos tirti už $2

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT 
Sąlygos I SAVAITĘ * |

DR. O’CONNELL

Politiniai vadai sako /statymas 
nekonstitucinis.

Praeitą trečiadienį Ulinojaus 
atstovų butas priėmė įstaty
mą, kuris reikalauja iš kiek- 

1 vieno norinčio susituokti 15 
'dienų prieš vedybas pasiduoti 
gydytojui sveikatai ištirti.

Mirė
L. Swift’as

Chicago Memorial 
vakar mirė Louis 
Swift and Company 
mos valdybos narys.

ligoninėje 
F. Swift, 
mėsos fir-

135 S0. STATE ST.
•360 N. Clark SU 
4619 Broadvvay 
SI 38 Lincoln Av. 
3667 MUwaukee Av. 
4002 Irving Park
EVE8. TILL 9 — CLOSED 8UNDAY

760 Madlton St.
6320 Cottare Grore
4002 Madlson St.
6204 S. Hakted St.
3234 Madlson Rt.

Garsinkitės “N-nose

kalbėk gerai ‘arba

PAINTS ftPILSEN KWIK
CLEANER

nsan

NAUDOKITE

prisivei- 
minėta- 

apsileidi- 
apsileidi-

žinoma, kad dau- 
rolė katalikų orga- 
gyvenime yra ne- 
Tą gali patvirtinti

IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

Tel. BOUlevard 4552

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

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

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

CHICAGO, ILLINOIS.

iriTifiin/inTiiiii’1

PAVASARIS KAI TIK SEZONAS 
NAUJAM PERMANENTUI

VALLE ria
2940 West 63rd Street

YRA TIKRA, KAD JUS PATENKINS.
H GERIAUSI PERMANENTS $3.50 ir $5.00

Del paskirimo laiko, pašauk Hemlock 4949, ar 
atsilankyk, kada busi apylinkėj.

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes Jums pagelbėsim gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais ■

. COLUMBUS

silpna ir neišplatinta’. Bet ar 
kunigai prisipažįsta prie kaltės? 
Nei ištoli. O ką tokie dalykų 
stovio kaltininkų ieško ? Minė
tame straipsnyje sakoma: “Esa
me katalikai ir šeimų tėvai tik 
metrikuose, o organizacijų ir 
katalikiškos akcijos darbininkai 
4ik popieriuje”. Taigi, kunigai 
nekaltinami. Apie kunigus ka
talikiškoji spauda’ kalba taip, 
kaip senovės Romėnai apie mi
rusius... gerai arba nieko. O 
gal katalikų spauda kunigus ro- 
kuoja gyvais naba’šninkais ? 
Jei taip, tai katalikų spauda 
yra arti tiesos. Ir apie gyvus 
nabašninkus 
nieko.

Yra gerai 
gelio kunigų 
nizaciniame 
gaty viską’,
katalikiškų organizacijų veikė
jai. Katalikų susivienijimas, 
vyčiai, federacija ir kitos ka
talikų organizacijos nusiskun-

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

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

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir ft 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

7 DIENOS Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 
t Kelionę į Kauną.

dėmesį patraukė straipsnis ant- džia' daugelio kuragų^ nepalan
rašte Katalikiškos Spat/dos 
Reikalu.” Tas straipsnis geriau 
turėjo būti pavadintas “Katali
kiškosios Akcijos Reikalu,” nes 
apie katalikiškąją akciją daug 
daugiau rašoma, negu apie ka
talikiškąją spaudą. Bet tiek to.

Kaip ištikrųjų stovi katali
kiškoji akcija ir 
spauda Amerikos lietuviu tar
pe? Bendrai imant, katalikiško
ji akcija neįsiubuota, o katali
kiškoji spauda yra tokia didelė 
spraga, kurios vis nevyksta 
užkimšti. Tai ne kokio pašalie
čio nuomonė, o faktas, kurį pri
pažįsta katalikų vadai.

Jei ūkininko darže 
šia 
me, 
me, 
mą 
kyta. Bet kas yra ūkvedžiai ka
talikiškame ūkyje? Juk reikia 
pripažinti, kad kunigai.

Kalti “ūkininkai”

kurnu, šis tvirtinimas nėra iš
mistas, nei šmeižtas, o faktas.

Amerikos lietuvių katališkiš- 
koji akcija — tai tiesiog Už
burtas ratas: Iš vienos pusės 
šaukiama’ apie susiorganizavi-

katalikiškoji

piktžolių, sakoma 
jei ne ūkininko 
jeei ne ūkininko 
ir tingėjimą? Gerai pasa-Pavojinga vieta

Policija sako, jog viena pa
vojingiausių vietų Clevelande 
yra prie E ir 55 gatvių. Ten 
labai daug nelaimių įvyksta su 
automobiliais. Ir daugiausia ne
laimių pasitaiko kaip tik nak- Tad, pačių katalikų vadų Jo
ties metu. Mat, ta vieta visai [gika išeina štai kas: ukinin- 
menkai tėra apšviesta. kai kalti, jei jų darže prisivei-

Ir iš viso, sako policija’, daug šia usnių, o kunigai, katalikiš- 
mažiau mieste įvyktų nelaimių, 
jeigu nakties metu gatvės butų 
geriau apšviestos.

žmonės daugiau važinėjasi 
automobiliais

Ohio valstijoje važinėjimasi 
automobiliais žymiai padidėjo. 
Geriausias rodiklis, kad iŠ tie
sų taip yra — tai gazolino su-

menkai tėra apšviesta.

MAŠK VO^r’ĖSTAUR ANT AS- s- Haisted st.
Smagi 'Vieta, Gardus Valgis iš Šviežių Produktų.

Prieinama Kaina. Mandagus Patarnavimas
Seniau buvęs Mildos, o dabar MASKVOS Restaurantas.

.Savininkas A. SEREDA.
' » ’• * . I.' .* -

CARBIT

kosios dirvos ūkvedžiai, kalti, 
kad katalikiška akcija neišvys
tyta ir, kad katalikiška spauda

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fornjčius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj .......................... .39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybes produktas, „25 
5 gal. kenas; už gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybe krautuvėse.

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

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

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paiiit Co.

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

Haymarket 7177

vA1STOs, w GAMTA
PARŪPINO B K*

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD@
130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS

IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

3406 SOUTH
HALSTED ST.| WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 QQ

(Curls—kiek tik norėsit) ■
DU ART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E f) A
SHELTON IR ALIEJINE TULIP WAVE
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $*> Efl
BE MAŠINOS PERMANENT .............. V.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ......................... 25c
MOTERIMS .................  35
VYRAMS ............    40

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(Urown Dept Krautuvėje) Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrbatą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,EZ 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS
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C6ų lite.
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Chicago je—paltu:
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Pusei metų .....a.....

Sfatecripfton Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outsid.e of Chicago
$8,00 per year in Chicago 
8c per copy.

- -•___ ------- ii--—.

Vienam mėnesiui
Chicagoje, p’ef išnešiotojus

* . Bfttėted ar Šecortd Cląstf Matter 
ftafch 7tlr Igįi at thė Pdšt Office 
ėf Chieag^, 11L ūrider the tfct of 
MaVcIi Srd i879.

Gi...; . r u

Naujienos ėina., kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago/ 
III. Telefonas Canal 8500.

.75

& 
18c 

lucmvoiu, .......................y.,... 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams -----------------
Pusei mėtų ......-----
Trims mėnesiams . 
Dviems mėnesiams

MStfCšltri ..

$į.oo
2.75 
1.50 
1.00

Vienam mėnesiui .............  .75
Lietuvoje ir kiiur užsieniuose 

(Atpigini) .
Metams  ------------- --------------- $8.00
Pusei metų  .......................... 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus* reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Uždrausti ar kontroliuoti monopolius?
Jungtinių Valštljį korigfese vėl įurštai svarstoma 

Ūionopolių Idaūsifūšš. t
Monopolis tai tėkš biznis, kūris yfa kontroliupja- 

mas Vienn^ kompūhijos, viėnO asmėns arba nedidelio 
skaičiaus asmenų. Monopolį gali įsteigti valdžia, paves
dama Mfti fi6rš išibitin^ teisę daryti tam tikroš rųši'es 
biznį. Tokį monopolį kitąsyk buvo įsteigusi Rusijos da
ro valdžia degtines gamyboje ir prekyboje.* Pačias deg
tini krautuves žmonės tuomet vadindavo “monopo
liais”.

Amerika tūri reikalą šū kitokios rąšiės monopo
liais. čia monopoliai pasidaro per kapitalo šušikoncent- 

* ravimą nedidelio žmonių skaičiaus rankose. Šitą kapita
lo koncentraciją pagreitina vadinamų “tfūsti^’ organi
zavimas. Didelės kompanijos, veikiančios t toje pačioje 
pfamoūės šakoje, susidedi į daiktą su tuo tikslū, k&d 
jos galėtų pigiau pirkti reikalingas medžiagas, išsiderė
ti lengvesnes transporto sąlygas iš geležihkėlių, gauti 
žemesniais nuošimčiais paskolas iš bankų ir pardaviriė- 
ti brangesnėmis kainomis savo prekes.

Šituose kompanijų susivienijimuose pati stambiau
sioji kompanija, suprantama, pasidaro “bosas” ir kon
troliuoja tą visą pramonės šaką. O tą stambiausiąją 
kompaniją valdo keletas žmonių, kai kada net vienkš 
asmuo.

’ • <

Tokie “trustai” Amerikoje ėmė atsirasti jau seniai. 
Kiekvienas yra girdėjęs apie aliejaus trūktą, plieno 
trustą ir t. t. Ir jau seniai vedama kova su tais trustais. 
Nes trustai yra pavojingi, viena, - smulkesniems biz
niams, kuriuos jie arba '‘prarija”, arba sunaikina; ant
ra, jie pavojingi vartotojams,* t. y.- publikai, kadangi jie 
plėšią pirkikus aukštomis kainomis/

Apginti nuo monopolių smulkųjį biznį ir publiką 
buvo išleista visa eilė prieš-trustinių įstatymų, kuriais 
pasiremdama valdžia nė vieną trūktą yra sūdfaskiuši. 
Bet monopolinis biznis vištiek neišnyko.- Paštūfūojū Įni
kti jisai dagi sustiprėjo. Ir štai dabar vėl kyla klaūsi- 
mak/ ką su tais mdftopeliais daryti?

Vieūi sako, kad reikia paaštriiiti prie-trūštlnius įs
tatomus ir be pasigailėjimo peršėkioti yišūS, kūrie juos 
peržengia. Kiti saiko, kad trufsių draskymas tai bergž
džias darbas: kapitale kOncėntracijo's sulaikyti nėgąli- 
mA; Stambusis kapitalas visuomet augs Sparčiau, negū 
smulkieji bizniai, ir ankščiau ar vŠliaū jlšūi p^ims jūės 
saVo kontrolėn; jeigu įstdtym'ai draūš tfttštūš, tai kapi
talistai suras budūė įstatymus apeiti-

Šitos nuomonės Čūliplnkai siūlo, kad! valdžia nė 
dr'dUstų monopolius, bėt jūOs kontroliuotų.'

Svarbiausias trūštiį UUšidėjimašy už įiifį valdžia 
juo& persekioja, yfa tas,* kad jie pŪUaikina tižioje kom- 
petlėiją (varžytinės), diktuodami kairiūš.* Kad trustai 
negalėtų to daryti,* Siūloma,- kad kainas reguliūOtų! val
džia.

'taigi kongresas dabar ir stovi prieš dilemrnąj 
draušti monopolius — ar juos kontroliuoti?

'teišingumo departamentas yra užvedęs bylą prieš 
Aįūninum Company of America, kurią jisai noH išar
dyti, kaipo “monopolį” aliumini  j aus pramonėje. Sėt 
valdžia nežino, ar teismas parems, ar ne, teisingumo 
departamento reikalavimą. Nuo teismo sprendimo šito
je byloje pfiklaūsys, kokį nusistatymą mOŪOpOlią klau
sime priims RoOseVėlto administracija ir još šalininkai 
kongrese.

Anglijos Darbo Partijos pasisekimai

NAUJIENOS, Chlcago, IU.

NORI LEISTI UŽSIENIO
MėTUV/aMs laikraštį

Pasikalbėjime su spaudos at
stovais Draugijos Užsienių Lie
tuviams Remti pirmininkas, p. 
R. Skipitis, tarp ko kita pasa
kė:

“Draugija laiko labai aktu
aliu klausimu išleisti užsieny
je gyvenantiems lietuviams 
Skirtą laikraštį.* Jame butų 

: rašoma apie vietos ir užsie
nio lietuvių koldnijų gyveni- 
rą ir pari. šis laikraštis tu
rėtų palaikyti tamprius ry
šius tarp užsienių lietuvių 
kolonijų.”
Tai tuščias sumanymas. Už

sienyje gyveną lietuviai to laik
raščio neskaitys, nės jie turi pa
kankamai savo laikraščių. 6 
Lietuvos žmonėms jisai irgi buS 
neįdomus, kadangi žinios iš liė- 
tuvių kolonijų svetimose šalySė 
jiems bus mažai suprantamos; 
Jei įvyksta kas įdomaus išeivi
jos gyvenime, tat Lietuvos 
žmones apie tai gali painfor
muoti Kauno spauda.

ANGLIJOS DARBININKAI 
PASMERKĖ GEN. FRANCO 

TERORĄ '

■

Baskų “šventojo miesto” Gu- 
ernica sunaikinimas fašistų 
bombomis iššaukė didelį pasi-

4 \ ,

piktinimą Arigli j o j e. Britanij os 
Darbo Unijų Kongreso ir Dar
bo Partijos valdybos bendrame 
posėdyje priėmė pareiškimą, 
kuriame fašistų užpuolimas ant 
neapginkluoto baskų miesto y- 
fa vadinamas negirdėtų istori
joje barbarizmu ir “kriminališ- 
kų žmogžudžių” darbu. 
... Pareiškime skaitome:

Baisus Ispanijos žmonių 
kentėjimai pasiekė aukščiau
sią pasibaisėjimo if gėdos 
laipsnį kriminąliškame Gtier- 
nicos bombardavime vokiečių 
aeroplanais po sukilėlių ge
nerolų vadovybe.

“Britanijos darbini n k a i 
smerkia šitą baisų nusidėji
mą, atliktą prieš Baskų mieš
tą, be mažiausio karinio -pa
grindo arba pateiširiimo, kai
po smurtą priėš žmoniškumą 
ir civilizacijos principų su- 
trempimą.”
Britanijos darbininkų organi

zacijų centrai reikalaūjū, kad 
Britanijos valdžia tuo jaus imtų
si iniciatyvos per Tautų Są
jungą ištirti tą žmonių žudymą 
Baskų žėme j ė ir apsvarstyti, 
ar yVa leistina karo mėtų bom
barduoti neapginkluotus mies
tus ir skersti ramius gyvento
jus. ,

Balandžio 29 d. tfijuosė parlamento distriktudše 
buvo papildomieji rinkimai į Anglijos parlamentą. Vi
suose tfijūo'še pasireiškė didelis Barbo paftijoš sustip
rėjimas, palyginti su konservatorių partija.

West Birmingham distrikte konservatorių daugu
ma nusmuko nuo 7,371 balso ant 2,92’0 balsų.

Stalybridge ir Byde distrikte konservatorių fejMi- 
datas praėjo tiktai 334 balsų dauguma, tuo tarpu kūi 
visuotinūbSė rinkūiiūose,’ pfies trejetą n)etų, konserva
torių kandidatas buvo gavęs 5,081 bal. daugumą.

Dar geriau pasisekė darbiečiams Central Wandš-.

......... ..  ■>
t

sukurstytos nacių ir su pa- 
gelba jų mašinų ir lakūnų j

“Nė gana’ <to, kad j ie bom
bomis* sugriovė miestą. Ne
apykanta ir žiaurumas daėjo 
L 3 j * ‘

iki to, kad buvo šaudomi iš 
kulkasvaidžių bėgantieji civi
liniai gyventojai.

s “Tūkstančiai moterų ir 
va'ikųAbuvo nekaltai išžudyti 
šitoj e pasibaisėtinoj e skerdy-

. nėję.”
Tėliaus darbininkų unijų in- 

tefnnčiorialas reiškia gavo griėŽ- 
čiaušią prėtestą if reikalauja, 
kad 4čbi|kmtinėš pasaulio val
džiom, o ypatingai Britanijos ir 
Franci jos valdžios, sustabdytų 
šukilušiųj ų, < Ispanijos generolų 
žiauritmnė.

Be to, aštrų protestą prieš 
fašistų generolą 'MOla ir jo tal
kininkus vokiečius bei italus 
pafėiškė Tautų Sąjungos drau
gija Britanijoje. Ji pasiuntė 
Britanijos; Užsienių reikalų mi
nisterijai reikalavimą, kad klau
simas apie > barbariškų fašistų 
siautimą Ispanijoje būtų pakel
tas Tautų Sąjūngoš 'taryboje.

NETIESA

Dėl žinios apie tai, kad 
kijos Valdžia’ šuiminėja 
dinamuosius ‘į 
“Laisvė” padarė pastabą: 

**H

“Tūlą laiką atrodė, kad 
plečkaitininkai turėjo nema
žai pasekėjų ir Lietuvos So- 
cial-DemOkfatų Partijoje.”
Tai netiesa. Jeronimo Pleč

kaičio avantiūra Vilniuje jokio 
pritarimo Lietuvos Sočial-De- 
mokratų ųPąftijŪj nerado. Kai 
tik gandai "apie jo keistą veiki- 

pasiekė Lietu- 
vadovybė pa

su j O darbUiš

Lėn- 
va- 

plečkaitininkuš”,

mą emigracijoje 
vą, tai partijos 
reiškė neturipti 
nieko bendro.

Plečkaitijada tikrumoje jo
kios politi^ėš reikšmės neturė
jo, tik demagogas Voldemaras 
(kuris 'dabar sėdi kalėjime) 
bandė provokaciniais tikslais 
išpusti didelį burbulą. Lietuvo
je dagi yra* plačiai pasklidu'si 
nuomonė, kad Plečkaitis būiro 
Slaptas Kauno žvalgybos agen
tas.

Lietuviškas Kuyfir* 
lias Švedų Amerikos 

Linijos Laive

PASAULIN DARBININKŲ 
SĄJUNGŲ I’ĖOTES'I’AS .

Ispanijos fašistiškų sukilėlių 
žiaurumai iššaukė ir tarptauti
nio dafbinhhkiį Unijų Susivieni
jimo (Amsterdamo Internacio
nalo) protestą.

Balandžio mėn. pabaigoje su
sirinko Paryžiuje Tarptautinės 
Darbininkų Unijų Federacijos 
biuras ir laike posėdį, pirminin
kaujant Sir Walter Citrine’ui, 
generaliniam Britanijos darbi
ninkų sąjungų sekretoriui. Po 
susirinkimo Biuras išleido tokio 
turinio pareiškimą:

“Tarptautinės Darbininkų 
Unijų Federacijos Biuras su 
giliu pasipiktinimu išgirdo 
apie Baskų miesto Gūėfūica 
sunaikinimą.

“Tai atliko sū neapsakomu! 
žiaurumu sukilėlių oro jėgos,

■ .......... ................................

Dabar Važiuojant Švedą 
Amerikos linijos išiVii' Grig- 
sholm, bus* gėfimia gauti if fe- 
tūviškų knygą' patšiskaityti ir 
pasiklausyti lietuviškų dainų 
bei muzikos.

Tai atsie/kta Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sųjungos Ame
rikoj pirtnininko p. J. Ambrb- 
zejaus pastangomis. Tas IšiVAs 
palaiko nUolAtinį susisiekimą 
iš New Yprko su Klaipėda. Ju6 
lietuviai dąūgiaūsiai mėgsta va
žinėti. Bet, nuo dabar, įstei
gus lietuvišką knygyną, lįėtii- 

!viams važinėjimas . tuo laivė* 
pasidarys dar malbfiėsnis.

Norint gauti pasiskaityti kny- 
;gų pakaks paprašyt; knygyAė 
stevarto. Jis paduos sąrašą, b 
jau iš šio bus galimi pasirink
ti kokia tik patinka knyga.

VI. P. Mučinskas, 
Švedų Amėrikos Linijos Liet 

Skyr. Vedėjas.
< y.» y.,'4 . 'v • m
------------- - . .................................... ■■ n ,n^

worth distrikte. Per visuotinos parlamento rinkimuš 
konservatoriai čia buvo laimėję 4,823' balso dauguma. 
Bet šį kartą tapo išrinktas Darbo partijos kandidatas, 
maj. Nathan, 485 balsų dauguma!

Tai rodo, kad Anglijos žmonės dabartine valdžia^ 
nepatenkinti. u..U ./.i 1_. 1 r *«,» * - • *.-;

i . 1 ■ ? ė ■ " ■,..*. y.

Pasikalbėjimas su Lietuvos 
Garbes Konsulu Urugvajuj!

(Mūšų specialaus korespondento Urugvajuje) ------ ------------------------------
igv&juje, tą patį turėtų dabar konsulas apie intc

lektualinį bendradar
biavimą

—Esame reikalingi tampre 
nio intelektualifiio bendrad; 
biavimo. Lietuva gali pasiųs 
literatūrines ir mokslinės v< 
įtės knygų Urugvajui, o Ūri 
vajus gali padaryti tą patį L 
tu vai. Kokios Jus apie tai m 
monės ?

—Aš esu labai patenkintaš 
tokiu teisingu Jūsų atstovauja
mu laikraščiū šiuė atžvilgiu mr- 
sistatymu. Sekretorių esu pasi
rinkęs lietuvį studentą Feliksą 
Stungevičių. šis jaunuolis tūri 
didėlių žurnalistinių gabunių. 
Aš pats sūvo akimis mačiau jo 
parašytus straipsnius keliančius 
gerą LiėtūVos vardą, kurie tiL 
po urugvajiečių spaudoje be jo
kių pataisymų. Bė to, jis bend
radarbiauja dar anglų spaudo^ 
j e, d greitu laiku žada pradėti 
behdradarbaiūsi if lietuvių laik
raščiuose, — sako ponas kon
sulai.

Roberto Rietracaprina Pū- 
lociūs — lietuvių žemė
Dabar, ponas konsule, šitas 

namas yra kaip lietuvių žeriiė, 
ir šioj minutėj aš jaučiuosi kaip 
savo (tėviškėje. Jus jau turite 
Lietuvos vytį. Jei Jums reika
linga Lietuvos vėliava, mano 
^atstovaujamas laikraštis Jums 
prisius vieną.

—Jus galifė jaustis, kaip na
mie ir visuomet galite atšifen- 
kyti. Šifas namas y;a kaip lie
tuvių’ žėmė, o &š esu kaip lietu
vis. f)ėkui už nuolaiikumą, Lie
tuves vėliavą jau turiu, pri
siuntė Lietuves Atstovybė šmo
teli... Kol kas, užteks ir tokios, 

■ ’ f

O toliau įsitaisysiu savo pastan
gomis didesnę Lietuvos vėliavą, 
kokia turi būti. Esu pasiryžęs 
nepadaryti lietuviams sarmatos. 
Niekas šiame name neturi tei
sės kalbėti prieš Lietuvą ir lie
tuvius. Tai prašau pranešti per 
save laikraščius.

padaryti Urugvajus Lietuvoje. 
.Tiek Lietuva,* tiek Urugvajus 
privalo įsivešti pažangiausias 
prekybos santykių formas. Pre
kybos bendrovių tipai, tarpval
stybiniai kredito laiškai, Čekiai, 
vekseliai, pašto perlaidos ir taip 
toliau tarp Lietuvos ir Urugva
jaus tūri būti ūniversalųš. Kas 
bus galima iš Lietuvos ekspor
tuoti į Urugvajų,- o iš Urugva- 
jaūs į Lietuvą, laukiu oficialių 
informacijų iš Lietuvos Atsto
vybės Buehos Aifese'. Šioje, sri
tyje musų valstybių diplomati
ja’ šiandiena turėtų būti nepa- 
pfAstai aktinga, — sako p. Ro
berto Pietrūcapfma Jūsų bend- 
fadarbiūi.

—Kada oficialiai bus atidary
tas Lietuvos Garbės Konsulatas 
Urugvajuje?

—Maždaug po 15 dienų. Lau
kiu iš Jūsų Atstovybės parėdy
mo.

Robėrtū Pietracaprina keti
na irpiaūkyti LiėtŪvą

—žinau, kad p. Konsulas lan
kėtės Ėuropoje. Gal teko va
žiuoti per Lietuvą?

—Esu buvęs Vokietijoje, va
dinasi, netoli Lietuvos, bet per 
Lietuvą važiuoti neprisiėjo. Lie
tuva ir jos kultūra esu užinte- 
resuotas, ir ateinančiais metais 
ketinu specialiai vykti j Lietu
vą, k*ad galėčiau arčiau susipa
žinti su ta energinga tauta, ku
riai šiandien turiu garbės at
stovauti, — pasakė p. Roberto 
Pietracaprina.

Roberto Pietracaprina apie 
Lietuvos ūkio reikalus

—Dabartinė/ pasaulio ūkio 
struktūra sudaro vis labiau pa
lankias sąlygas musų pramonei 
plėstis. Juo harmoningiau bus 

; suderintas musų valstybių ūkis 
■ir juo didesnę jis turės pusiau
svyrą, juo lengviau jis atlaikys | 
visokius pasaulinio ūkio struk
tūros kitėjimus. Jums, ponas 
konsule, noriu pasakyti, kad 
Liėttfvbjė if UftfgVajūjė’ Visai 
inėštetCrna^ kiūūsifnas ‘didaus 
ar užsienio rinka,” bet priešin
gai, “vidaus ir užsienio' rinka.” 
Mū'iŪ'š f eita didihifi ekspertą, 

■p’ėš jiš d*ūf mūž^š: P4. Lie-
įtū^ūš išVėžimo vienain gyvento
jui teko tik 7^ litgi. LiėtŪva į 
Ūrugvajų gūti eksportuoti: li- 
nŪŠ’j fėŪtaš/ c'ėfuHožą popierio 
pfamoūei,' ėfc. Kokioj Jus, p.

s • . I

ikonsule,’ nuomonės esate apie 
tai?

—Pasekmingesniam bendfa-
darbiavimui palengvinti 1866 
m. buvo pravesta pef AtlŪnftd 
vandėnyną povandėniriis kabe
lis; Dabar jau Urugvajus gali 

i kalbėtis su Lietuva, o‘ Lietūva 
su Urugvajumi. Pasaulinei pre
kybai pallengVinti buvo pravesti 
tarptautiniai kanalai. Jau 1880- 
;1890 m. Visų pasaulio valstybių 
'ūkiškas bendradarbiavimas yra 
i toks glaudus ir gyvas,, kad 
drąsiai gailina kalbėti apie pa
saulio ūkio ttž£imifną. Nežiuriiit 

i į paskutiniu laiku pasireiškusį 
krizį, višų tautų ūkiai vis la- 
biaū sudarė tam tikfą pasaulio 
ūkio visumą,* o patys ūkiai vis 
labiau tampa Organiški tos vi
sumos nariai. Atgavus Lietu'Vai 
nepfikalUSdfnybę, ir Rėtuviams 
pasaulinis ūkis nebėra jau ko
kia teorinė fikcija, o yra tapęs 
gyvenimo realybe. Prekybinių 
santykių infensyVūnias tarp 
Lietuvos ir Urugvajaus, dėsiinė 
pastangas,’ kad pasiektų aukš- 
Čiaušią laipsnį. If Lretū’vas if 
VfūgvajU^ savč gaiŪybą tO’btt- 
Mh'a* ir speėializuoja. Reikmenų 
pūk/aūsai augant*, prekių pasi-

—Tuo reikalu jau esu kaU 
jęs šū Nacionalinės Bibliotel 
direktorių Df. Scarohe. Gre 
laiku tikifnės pūėiųšti į Lietu 
apie 2000 Tonų litėratūrfnėS 
mokslinės vertės knygų. ši< 
srityje dar verfėfų surasti žn 
nių, kurie galėtų išversti iš ] 
tuvių kalbos geresnius vėika 
į ūfugvajiečių vartojamą kai 
ir priešingai. Taipgi butų n: 
difiga, kad svarbesnieji Urug 
jaus dienraščiai turėtų LiėftT 
j e specialius savo korespohd< 
tos.

—Laukiu, pblias koūsulė,* 1 
Jus dabar turėtumėte adš 
nuomonę apie musų spaudos 
kolonijos sentimentus, ir bi 
te itikraš, kad visame ir vii 
bėūdfadarbiausime if parėm 

tme poną konsulą. Esame til 
skad viškas, kas bus pasieh 
bei siekia’ma, išeis musų ir r 
sų liaudies gėrovei, — par< 
kiaii ponui konsului dėkodan 
jam už nuoširdumą ir afsip 
šydamas už sutrukdytą laik

—J. Lazdaush
Montevideo, R.O.U.

DARBO PROGRESO ADMINISTRACIJA
RENKA CHICAGOS LIETUVIU 

ISTORIŠKĄ MEDŽIAGĄ
Studi j avimas vedamas, svar

biausia lietuvių laikraščių ar
chyvuose, apie lietuvių kultūri
nį veikimą Chicagoj. Rinkimas 
lietuvių istoriškos medžiagos 
,yra dalis darbo studijavimo vi
sų didesnių tautų esančių Chi
cagoj. šitas darbas -yra veda
mas bendrai: Darbo Progreso 
Administracijos, Chicagos Vie
šo Knygyno, Chicagds Universi
teto ir. Northwestern Universi
teto. Tai yra pirmas pa'siryži- 
rfias plačiau apimti tokį istori
nį darbą. Tačiau jau ir pirmiaū 
kūi kurioj įstaigos' tuū rūpino
si if nemažai yra’ sūrmkę ver- 
fing6š tŪe’džiagės tų tautinių 
'grupių1, kurios čia apsigyveno 
gan' šėhiai.

“Kadangi dabar labai suma
žinta imigracija į šią šalį, tai 
visai galima, kad sekamos tų 
tautinių grūpių generacijose 
tautinė kultūra čia klestėjusi 
mus amerikoniškoj scenoj su
mažės.”

Jafnės Mohogha!m, šio pro
jekto vedėjas, tėlia’u tuo klau- 
šimū taip atsiliepia:

“Tų grupių kuftura reikalin
ga istorinti ir sutaupyti, nes ji 
daug prisidėjo prie bendros kul
tūros?’

Daugiausia dedama svarbos 
ant sveturgimių laikraščių, nes 
jūosė yra kultūrinio if politinio 
veikimo padavimai. Tas reika
linga, kad Sužinoti tų grupių 
politinį,- socialį ir kulturinį vei
kimą. Tani darbui atlikti,, rink
ti medžiagą, yra parinkta vyrų 
!ir moterų iš įvairių tautybių. 
Pasiryžimas yra, kad įdėto 
daug vertingo tautinių grupių 
'kūltūrinio darbo Chičagoje iš- 
keftą į gyvenimo šviesą.

’ Ne itk dabar einami lietuvių 
laikraščiai studijūojaihi, bet ir

keitimas tarp Lietuvos ir Urug- tie laikraščiai, kurie seniai Su- 
yajaus vis labiau intensyvėja, stojo eiti, bet yra archyvuose 
Labiausia tiėntiš tikšlaTūS Liėtū- užsilikę. Pastangos yra deda-
va įsteigė savo Kohšutatą Ufu- ihoš, kAd gauti kuodaugiausiai

seniausius lietuvių laikraščii 
ėjusius šiame mieste. Ačiū la 
ra’ščių raštams, knygoms ifQ 
vačių žmonių padavimams, I 
galima tautinių grupių įvairi 
pažvalgom pasinaudoti. La 
raščių studijavimui paskirta 
mens, kurie turi pažintį su 
ar kitos grūpes veikimu.

Visos galimos pastangos j 
dedamos, kad, gauti kuopilnr; 
šią istorinę medžiagą ir pa* 
ryti apibendrinimą Chicaj 
lietuvių kolonijos.

“Lietuviai labai draugiški 
rūpestingai jie padeda, kad j 
letumėm kuodaugiausiai sur 
kti vertingos medžiagos.”

Taip pareiškė \Villiam
Gatės, prižiūrėtojas darbo te 
lietuvių. Laikraščių arcūyv 
kurie paprastai publikai n’edi 
darni būvo’ atskleisti prieš m 
dėl šttrdijavimo. Bažū^čroš ir 
vairios organiza'cijos davė sa 
archyvus dėl studijavimo. 1M 
turime, iš tiesų, širdingą tai 
iš lietuti^. Mes a’čiūoja'me i 
didį koėpera'vimą. Jau tū’rii 
ant rankų “Lietuvos,” “V 
nies,” “Katalikė^ ir “Naūj 
nų” egzempliorius tam istėi 
niam darbui.

“Nežiūrint, kad darbas gs 
keblus, bet jati daug šėkming 
atlikta. O tai ačiū darbštufn 
ir rūpestingumui lietuvių da 
bininkų, kurie renka istorii 
medžiagą.” Taip pareiškė liet 
vių skyriaus vedėjas Mf. Gate

—H. K. Settzfc
WPA direktorių

--------------------------------- v, —t.
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MUSŲ 
MOTINOS

Rašo C. ĖALTIENfi
Gegužės ri-ta diena — Moti

nų Diena. Ją pradėjo švęsti po 
didžiojo pasaulinio kario* Ameri
koje it kitOšė Šalyse. Tai pra^ 
kilnus z sumanymas!' Motinų 
tferia turėtų būti, didžiausia pa
saulio Šventė, nes kas gi dides
nio yra už motiną? Motina — 
taii gimdytoja visos žmonijos, 
pradedant nuo mažo vargdienio 
ir teigiant didžiais kriraiiais bėi 
popiežiais.

Geri vaikai tą dieną pager
bia* savo motinas, nupirkdami 
joms gėlių bei kitokių doVanų. 
Yra sakoma, kad tėvų triūsas, 
vargas bei pasišventimas vai
kams esąs toks didelis, kad ne
są tokio daikto pasauly, kuriiuo- 
mi vaikia galėtų tėvams atsily
ginti.

Nors tėvai už jų taip didį pa
sišventimą nieko iš savo vaikų 
nereikalauja, Vienok atminimas 
jų, nors ir menkiausia dovanė
le bei pasveikinimu, suteikia 
jiems nėapsakomai didėlio 
džiaugsmo. Viskas ko tėvai iš 
savo vaikų reikalauja, tai kad 
jie butų geri tėvams vaikai ir 
naudingi sato šalies piliečiai.

Nekas taip nepadaro tėvų gy
venimą laimingu, kaip geri vai
kai. Matyti vaikus gražiai, po- 
doriai gyvenant, tai tėvų gyve
nimo galutinas ir aukščiausias 
tiksiąs. Ant kiek vaikai laimin
gi, ant tiek , ir jię. Jeigu') kas 
vaiką* užgauna', tai tėvams šir
dį daugiau sopa, 'riėgu vaikui 
žaizda.

Jį Julia Zymontienč-žemiiitS ■

• Prakilni Meilė i
S ■ iriA rf ■■■■■■■■■■ ■ ■ M M M ■ v■ ■ ■ ■ ■ i ai

■teta su šifntrm* ir marčia', žiuri 
Jokūbas, sėdi Onytė jam ant 
kelių, -abu apsikabinę, užsiver-

(TęsirtyS)
Alioša* gėriai žino, kad atėjo 

laikas jam išeiti. Dėlioja daik
tus, savo knygas, kaip atbtfla'Š 
taisosi j kėli'ėnę; karts nuo kairi- 
to pasižiūrėdamas į Vandutę.

šalto
ar vėl į mažąjį kam-

Motina visuomet dovanoja

Nors tėvas taip jau svarbią 
rolę lošia vaikų auklėjime, bet 
visgi jo širdis nėra toki jautri, 
kaip motinos, j Neatsižvelgiant 
kaip vaikas prasikalfęš nebūtų, 
motina jam visuomet yra pasi
rengus atleisti. Kaip ilgai jo 
nemačius butų, ji jį pažins, jei
gu jau ne iš veido, tai iš jo 
balso. Dėl ko motinos širdis 
yra jautresnė, negu tėvo? Gal 
dėlto, kad ji daugiau yra vaiką 
ant savo nuvargusių rankų ne
šiojusi, daugiau naktų be mie
go išbuvusi, daugiau bučkių ant 
jo veido išpylusi iki jį išaugi
no.

Kad vaikai motinos jausmus 
suprastų; tai jie ją ant raukų 
nešiotų. Reikia tik pamanyti, 
kad nėra kitoš ypatos Visam pa_ 
šaulyje, kuri tiek daug palai
mas tėikrct, kaip motina. Taip 
pat neturi būti užmiršta, kad 
motinos nėtėkii’s, kitoš jau nė? 
ūž jokius pinigus negalima įsi
gyti. Deja, daugelis vaikų savo 
tėvus pamiršta ir tik tada jų 
pasigenda, kada jau jų neten
ka. Todėl, kiekvieno vaiko 
švėnla priedermė yra savo mo
tiną visuomet gerbti, o ypatin
gai atminti ją Motinų Dienoje. 
Kad geriau suprasti motinos 
jautrumą į savo vaiką, bandy
siu čia palodyti sekančių pa
vyzdžių:

Po 35 metų...
Kartą tūlės jaunuolis, dar 

būdamas tik apie 15-kos metų 
•a’mžiaus,' išvyko Amerikon. Iš
buvęs apie 35 metus ir norėda
mas nustebinti sAvO namiškius, 
sugrįžo tėviškėn nieko apie tai 
namiškiams nepranešęs. Kada 
jis savo kaimą pasiekė, tai bu
vo puikūs vasaros tidtmakfis. 
Visur iyJa viešpatavo'. Kaimie
čiai, po sunkaus dienos darbo, 
buvo sumigę ir ramiai ilsėjosi.1 
Tik jam priėjus prie vantų, Šuo

r-1 "
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Svėikata ’MAISTAS
•J Veda Doria Vilkienė f —a,.-;r/— —a— —

Rašo A. š-tė Tarffra šį# f
Yra patarlė: Pasakyk man Šllįfo Šėinilltin-

*ką tu 'ęai^di, tada pasakysiu1 keius Veršieną ii*
Kiaulieną

Taupios šeimininkės šią sa- 
bet po vaitę nebrangiai nusipirks Ver- 

draug ir klaidinga. Papročiai, šienos nuo petuko, nuo šonkau- 
rasės, paveldėjimai turi svarbią Į lių ir vėrišienos kepimui. Kiau- 
įtaką maisto reikale. Žmonių liena taipgi truputį pigesnė, 
patyrimai pasaulyje butų bdvę( ----------------
visai kitokie, jei žinojimas aįrie į Veršio Arba JaUČlO 
maistą ir jo virškinirtią kurie LJežttvi 
butą buvęs toks didelis 50t)0 
metų laiko atgal, kaip kad širtn-

Tty i • 1 1 • UC1S.1 L tSčlll LUJSIVUS V114”

d.en. Ne (tiek daug kūdikių btl- pūtį selenų, morkų ir 3 gvazdikus.

t< - . - - - -kas tu esi.
Šių laikų medicina randa, kad 

s tokia1 mintis teisinga, 1
—Kas čia rsiddsi, kėdei taip? 

Į—svečiai klausia.* ,
j —Ogi Vandutė' mus pametusi 
: išėjo... jaū dvi naktis riena’kv'b- 
jo namie... — Jokūbas ašaroda
mas ' ėmė* pasakoti paskutinių 
dienų atsitikimus: Po atsisaky
mo Jokūbo, grąžinti atgal Alio
šą, ryteėtį Vąridiitė kaip ėjd į’

—Kaip išeis Alioša, 
Onytė, 
bariuką eisiu gulti?

—To kambariiuko niekas te
užims — užrėiškia VariduM— 
Kai pAliošOS bdriO,* taip ir biisj 
kuomet Alioša panorės pareiti, **
, . , ,. . ; . J.*; |Są, ryiLmeų vanume Kaip ėjo įtun būti jam kambarys h*6- JoSul!)as
Sas...

Aliošai taipgi l’iėpė nieko rtė- 
judinti iš ViėtOs, kas kaip št6- 
vėjo, taip ir palikti... paveikslai, 
fato'griafij6,S..y fėstovi ant sfėiiį.

—Reikia viską tvarkoje pa
likti — ture Alioša į Jokūbą,— 
meldžiu dubti popierius, Visu’Š 
perrašęs ryto išeisiu. Dar tęšia 
dienelę, dari riašo, matyti, taip 
Sunku išeiti! Atlikęs darbą,- va
kare atsisveikinę sišeina, bet 
daiktų, drabužių neneša, sAkO:

—Ėyto atsivėšiU pagelbiriin- 
kų, padės persinešti.

Onytė nesveika, seniai jatt 
:daktaras nusprendė vežti ją 
ant operacijos, kuomet buš pa
togus laikas. Kol mokinosi; ne
norėjo jos nuo mokslo gaišinti. 
Stojus vakacijoms, jau geras 
laikas.

Rytmėtį, Jokūbaš, kaip pa
prastai, į darbą; Vandutė išve
dė Onytę j ligonbutį. . .

Parėjęs vakare Jokūbas ne
berado Aliošos nė jo daiktų. Ro
dos lengviau atsikvėpė.

Vandutė susiraukusi, kaip že
mė tyli. Vakare tik staiga’ pU- 
klaiisč:

—Kubai! Kuomet tu žadi srt- 
vo klaidą atitaisyti?

—Kokią? — tas klausia. — 
da’ug padariau klaidų savo gy
venime, nežinau, kokią nori ati
taisyti?

—Aliošą atgal sugrąžinti...— 
lygu kirviu kirto Vandutė.

—Visas klaidas Ūpšiirtiti ati
taisyti — tarė Jokūbas, — bėt 
s ir Alioša po vienu stogu nie
kuomet nebegyvensiu. Tai pas
kutinis mano1 žodis.

! Po išėjimo AlfOšOS trečioje 
dienoje atėjo paš NuriAiS’ vaka
rė į svėčius VafidiitėS giminės:

k<&'* Y

’V

Nauja Apysaka

riii^įŠ,- jog ji pės Oriyię lig6n- 
• buty.’ Nuėjęs* žiūrėti, ar Aas 
blogo Šri t^iytė, bėt radęs jau 
sveiką Čhiytę ir šu’žipojęs, jog 
Vandute taip nrivedūši Onytę,' 
nelaukdši' nė' Operacijos. Palitu- 

’ši Griytę daktarams, tuoj išė
jusi ir daugiau nebebuvusi li- 
gonbutyje. z

—Turbųt Vandute skubėjo 
nariio Aliošą išfėišti, atsisvei
kinti —- o gal padėjo jam1 daik
tus parsinešti?

Onytę Jokūbas parsivežęs ria- 
ih’o, o Vandutės ka’i’p nėra:, taip 
nėra. > I /

—Sėdžiame ir verkiame — 
griodŽiriši Jokūbas — nežinau - 
kdf eiti; kame još iėškoti — ■ 
pradėjo verkti/ ;

—Tėtė, tu* neVėrk! -— ripši- I11 
rie- i ne-
rie-

t

i

.

i Sekančiame “Moterų 
riaus” numeryje bris pradėta 
.spausdinti nauja* apysaka, ku
rią spėčiaiirii skyriūi prirašė 
“Dzūkė.” žeriiaitėri Vaizdelis 
“Prakilni Meilė”' prisiba i g i ri 
šiandien.

Sky

jį riefti'rifOfririi pasitiko' ir dideliu i 
lojimu sukėlė namiškius.

Prišiaritinu'š briė durių, gai
dys, lyg sveikindamas svečią, 
užgiedojo jam “kakAriyko,” Ka
da įiAriVykštAntis pabeldė į du
ris, tai namiškiai jatt budėjo ir 
su nekantrumu žingeidavo,* kas 
;čia toks nelemtas sutvėrimas 
išdrįso taip vėlai jų saidų mie
gą sutvarkyti. Sesuo, kdrl ar- 
!Čiausia durų gulėjo, išėjusi prie- 
angin užklausė:

—Kas?
—Savas! — atsakė jis.
—Netiesą kalbi, — sušuko ji, 

—naritriškitfi visi viduje miega.
Tai pasakiusi sesutė jau buVO 

beeinanti viddn.
—Leisk, leisk, — 

tirtai iš džiaugsmo. - 
Jortelis parivažiA^o!

■

1499 šią gražią staltiesę nesurtkų numegsti ir ji jrtms 
nebrangiai atseis. Ji susideda iš 10 colių ketvirtainių megštų 
dafių. Jeigu gražią numegsite ilgai jd džiartgšitėš.
'ŠfAŪJIĖNOŠ' NfeEb'LĖCRArif DĖPT.,
1 1739 gb. Ralstėd’ St., C’hicajgo, fll.
i ; .

Čia įdedu 10 čeAtų' ir prašaū atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vdtdds ir pavarde

i Adresas ................

' >B‘ i

Miestaš ir valstija

.uJ—

Rašo L

S
Nuplaukit liežuvį vandenyj. Pri

dėkit 2 šaiikštuskus druskos, tra

tų išmirę be reikalo; žmonės bu- Užpilkit vandens ir tegul verda ant 
, ... . ... •; mažos ugnies per 5 ar 6 valandastų gyvenę ilgiau ir istorijos iki bus taip minkštas, kad šakute 
puslapiai butų buvę visai kilio- 'lengvai įsismeigs i liežuvį.
. . i y, , . , , . I Kai išvirs nulupkit ir paduokit
;kie. B6t nežiūrint to viso — stalan su virtais žirniais, špinakais 
žmonija išliko i r gyvenimas tę- ir feūlvėm.

lesiai toliau Paorindaa to išliii- Jeigru valgyti šaltą, taijSiasi vOiiau. ragnnaas to įsuki ;?nejšimkit iš vandens, bot palaukit 
mo —- vėl senas priežodis. “A- i iki vanduo atauš. Liežuvis bus 
petitas, tai rodyklė penėjimo.”1 ūiinkštėsnis ir skanesnis.
Bet ir tas ne visuomet teisy
bė, nes ‘apetitas gali būti iš
kraipytas. Pasaulis yra pripil-

I dytas įvairių įvairiausiais pata-
į rimais apie mitimą, penėjimą*— 

kurie visai neturi moksliško pa- 
( grindo. Paprastai, tie patarimai 
į 1 yra klaidingi, o kartais pavojin- 
’ .rrl ir nonanrlintri PnhliVa iciėi-

Ką Moterys

Rasa Vianda Byanskiene

kabinusi Onytė prašo, — tu I * f -e / ( •

verk•!... Aš galiu verkti, bet 
nori#, kati tu ‘verikfum... 
verk..; ; J***'-. <•> <!/ '•■*>*>'

Bešnekant, teta atsikėlė ir iš
eidama pro duris pasakė:

—-Jųš palaukit valandėlę, aš 
tuoj pareisiu... Išėjo. 

1
Sėdi, šnekasi svečiai, Jokū

bas graudžiai verkšlena. Netru
kus durų skambutis dzirrr! taiį) 
garsiai, i¥et visi krūptelėjo. A- 
tidaro duris, — ogi teta, belai- 

<kanti už rankos- Vandutę.
—Štai, jbrtrv'edžiau prtkiydė- 

*i‘ą5 — pasakoja^— paėmusi čežė
ją, pusę flilė'što apiakseiaii, pas 
visrtš pažįstamus ir gimines — 
niekur još nėra. Ant galo — 
■manau — pažiūrėsiu redakcijoj 
kur dirba... Nagi iri bešėdinti.^— 
Kuri tu valkldjiėš — klau'šiu.^— 
įKame ftAkvOjAi?' 
’ —Nežiną#! — šakė!

—Ar tu nori nuo Jokūbo 
’ skirtis?
; —Nė’...
: —Ar nori grįžti namo?
: —Noriu!..*;
, —Na,* tai eikš šen. — Įsivėri- 
,čiau j vežimuką ir parvėžiam 
■ —Tik tu, Jokūbai, neduok jdi 
tokios valioš1, perdaug ištvirki
nai, turi pasitaisyti... laikyk 
'trtmprifart... Pa'šibučin'Okit! (> 
taip!

Burbai pasibučiavo,- bet taripe 
jų, kaip dygliubtaŠ ęriškef'š, at
sistojo — neūžsitikiėjimaSi

Ašarodama, šąli# nūsliiiko 
prakilni meilė.

Galas.

I Vaišiu it kavėš plėtmus
Aptempk suteptą matetijolą 

ant didėlio* bliudo’ ir iš aukštu
mos pilk 6f#t jo Verdantį van
denį pak’dl pfetm'as neprapuls. 
Jeigu pletmas neišnyktų, padėk 
ant saulės

>

t ’ sušuko mo-!
- Čia! rtianb .

PIKNIKAS
i CALUMĖT grovė

■vt

įgi ir nenaudingi. Publika įsigi- 
ja tam tikrą supratimą apie 
maištą; žmonės pavieniai seka 
tam tikrą dietą, — regime —

i- ne tik seka, bet ir laikosi kaip 
I gėfbfiiimo' dievaičių. Kiek kartų 
I buvo klaidingai pasakota ir 
klaidingai rašytai “negaliu yal-i 
gyti kiaušinių.” Čia maistas ne
kaltas, bėt kaltas paties žm6- v.............. .......

gaus kulias, Nėvi'SUbririet galima1 našJaičiai, iš jų 59 pavainikiai, 
išginti kodSf tofe j'a'tttramas Motinl? Patronatas globojo 247 
pasireiškia, žinom tik tiek,* kad 
kai kuriuos valgius kurias neno
ri priifriti.

(Ėus daugiau)

Lietuvoje
Pavyzdinga moterų draugija 

i Lietuvoje, kuri gali tikrai pasi- 
1 didžiuoti savo nuveiktu darbu 
labdarybės srityje, yra “Pieno 
La’šo Draugija.”
i 1Ši draugija užlaiko 2 lopše
lius, ,kuriuose išlaikoma 199

Metai paitiėgdžidjiin0
Į pradinę mokyklą yra pri

imami vaikai rid’o šešių metų 
airižiaus'. deigu kafkaš yra lari- 
kęs prieš-pradinę arba kinder- 
garten, tai jam yra daug leng
viau pradinei kimiai prisitaiky
ti.

Jis jau daug mandagiau el
giasi, negu tas vaikas, kuris ne- 
ta l’arikęs kindergarten. Jis yra 
pripratęs prie mokyklos tvat- 
kris ir disciplinos. Jani geriau 
mokslas sekasi, nes jo elgęsis 
ytri toks, kad riėgriiširiri kligŠOŠ 
darbų/ < ' .. į

Tarp šešių ir devynių metų 
amžiaus, abėloai Mbririt, vai
kai linkę* įjrim'ęgdžfofi. i)Čt to1, 
lavinimas yėikij p’e^ pifiriridsfuš 
tris metus pradinėj iridkyklbj' 

(remiasi ant to principo, kad 
vaikai tadri mokinasi per pa- 
m^džfojfrrią. \

j Šitarii’ Į^iSef' y’aiką grilima lėri- 
gvai vesti tais kriritfds
jis privalo sekti. Mokykla ne^ 
'džšririitę^ešrioją afckiru kiidikių, 
kaip tokiu/bet nori iš jo išvys
tyti naudingą vištforiiėileT žm'd'- 

Šitas pamėrid'židjirho perid- 
jdris yrri getas laikas vaikril įsi*1 
Žytf sociališkus patyrimus.

' Vaikas tokiame amžiuje nori 
jdrittg'iari, negu ko kito, turėti tą 
galią, kurią vyresni žmonės’ ttt-' 
ri, ir daryti tuos dalykus, ku
riuos jie daro. Jiš riofi skaity
ti, rašyti, skaitliuoti, ir taip to
liau.
! Jiš b^Mioja nė tik suau
gusius žmones, b'ėt iri kridikiris. 
Dėt to motina turi pasikupirt'ti 
rasti tinkamus dčriugds šaw 
Vaikui;- kad jis neišmoktų' nej 

;mandrigiųS1 papločius/ nemato11 
niris žodžius ir žaismei.

Namie va-ikris seka tėvų rip^ 
’ šielidią. Jeigu tėvai elgiasi 
m’m^lrigtąi, tai vaikas’ bus* man
dagus. Jeigu tėvaš1 prikribihri /kė- 

. phfę, o nemetri j ą bilė kuri,- tai 
vaikas taip pat darys. Btftų ge
rai1,- kad kailiai butų įkalti nėj

NARMONTAITfi
( . i į r., i. 6

i peraūkštai, taip, kad vaikas tū
rėtų tam? tikrą vietą pakabinti 
-savo rubrts.* Ir .vaikas Valgas 
sriubą “rtiuzikališkai,” jeigu tŠ- 
vai taip elgiasi prie stalo.
' Yra1 labai svarbu*, kad to* pa
mėgdžiojimo laike motina iri 
mokytoja dubtų gerus pavyz
džius, kuriuos vaikas galėtų 
sekti, šitas1' Mt#s,t tarip šėšiiį ir 
devyrtių mė’tiį, yrą Vadinamas 
periodas “^išŪOineifiiiskd pam'čg- 
džiojirtib.”'

Bukitn 
•Gražios 
!

!

D (
?

Patarimai
iP^r^ietė Sako— 
t furbut niekad krautuvėse nė 
buvo tokio didelio pūsirinkiirid 
fmiį š'dferitų, Rriip dmri.*

tfz įėliš doiėriiūS ^alim’a nū- * 
^iiririkti gražią naminę suknią, 

‘kurios* medžiagą ir pasiuvirtiris 
Į tif&a nėtik; virtuvę j,'bet iri iš
einant pirkimo reikalais.

; suknių yrą . įvairiau'šiį. 
,Skaisčiai spalvuotų, dryžuotų1 ir 
t,t. Viena labai graži yra pa
siūta' iš juodos liriiriėš. drobės, 
sų geltonais priedais. Ki’tay tam
siai mėlyna su ___
Oriškais iy baitais priedais, yria 

I nepaprastai pigi ir graži. O jel- 
irt&sta’t dirbti darže, tai Ši

tokiam darbui gėrištusia tinka 
rSukma su praskeltu sijonu, ku
ris nekliudo judesiams.

■ .. —_0_x.

i --Mo/ . e
Dideli guzikai yra yra labai 

madoj, ypatingai, jėf£u išdirbti 
kaip gętėŠ'; arba pėtėli^kėsi, iri 

j nudažyti gėlių šp^lvdriri'iš.
. GUzikai, fšpfriti ^u sidaferiU 
(frbgreej, buš nattd6jam*i jūb- 
diėirtŠ šakiniams paltams. O 
įfnWrii gužikai• riri'rtddjrimi 
išViėlsesnės medžiagoms paltštriiš 
iri • šukniorii£. > .
..... .,. .. • ' ■ ** *

Valeria Btuėfias.

t ■ h

>

Akys
Akys turi dau'graU 

riėgu mes manome’.
reikšmės, 
Tai yra 

svarbiausia dalis mūšų veido. 
Žiūrint arčiau į žmonių akis, 
randame ant kiek jote yra reikš
mingos, žibančios, didelės, gy- 
Vos, l'iūdnOs ir t.t. Akys tai yra 
sielos atspindis. Todėl, gudri

neturtingas motinas ir 61 pa
vainiki. Pieno dalinimo stotis 
išdalino 45,764 pieno davinių. 
Už švarų, dorą, sveiką vaikų 
auginimą ir ilgiausią žindymą 
motinoms davė premijas. Me
tinių švenčių proga Ši draugija 
aprūpino motinas ir vaikus 
geresniu maitsu, drabužiais ir 
avaline. Medicinos priežiūrą tei
kė 298 motinoms, šiemet šios 
draugijos nenuilstančios narės 
rūpinasi praplėsti lopšelių tink
lą. Jos bendradarbiaus su dar
bo rūmais, Steigiant lopšelius 
fabrikų rajonuose. Darbo rūmai 
žada lopšelius finansuoti, o ši 
draugija juos aptarnaus.

Dabartinė šios draugijos val
dyba susideda iš sekančių na
rių: dr. K. Griniaus, Šklerienės, 
Kreždienės, Žemaitienės, žal- 
kauskienės ir šileikaitės.

Pieno Lašo draugijos narės, 
aukodamos savo liuesą laiką 
šelpimui našlaičių ir neturtin
gų motinų, atlieka tikrai pa
vyzdingą ir prakilnų darbą, ir 
tas jų didelis nuveiktas darbas 
tūrtėų būti inspiracija mūsų 
Chicagos moterims, daugiau 
laiko pašvęsti labdarybės rei
kalams.r įcuHio. avi'u o,, baili-.. . . . , , .... ,

u mačais balf.a'is ;®oferf3 talpia daug svarbos 1 u mažais baltais Afefs ^y_
sdžiAi sfūdijūoti ir prižiūrėti. 
lAtsilankiūs j grožio įstaigą, pa
sibarkite kaip pagražinti anta- 
kiūš riri blakstienas, kad page
rinus akių išraišką.

Akis rėikia plauti kelis kar
tūs į. dieūą su tam tikrais pa
gamintais vaistais. Niekuomet 
nė'škaitykit ir nesiukit blogoj 
šviėsoj. Akims taip pat yria pa
skirta sistematiška gimnastika 
jų* mikUrtilnui, kad jos butų 
sveikos ir stiprios. Atsigulus 
dienos laike pailsėti, pamirky- 
kit du šrif6tėiius vatos sū 
"wi'tck hažel” uždekit ant užda
rų akių, kad jas Atga'iViiiUs nuo 
nuovargio.

Sveikina
l

“Pavelykite man keliais žo
džiais pasveikinti “Naujienas” 
ir visas moteris, kurios rašė, už 
;priikų Motinų Dienos puslapius 
.pereitą šeštadienį. Tai buvo 
man džiaugsmo tokius gražius 
ir pamokinančius raitus skaity
ti.

“Man labiausiai patinka tai 
tas,'kad musų moterys moka 
taip gražiai rašyti. Ikišiol tisi 
manė, kad tik vyrai iriOka 
plunksną vartoti. Bėt dabar pa
sirodo, kad ir moterys ž&no 
;itaip ir ką rašyti.

—“SuvalkfeU”
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Diena Iš Dienos
Teisėjas Erwin J. Hasten 

išklausęs kaltinimui išdavė pa
kvietimą to namo prižiūrėtojui 
j tęismą ir paskyrė teismą at
einantį antradienį.

Sunkiai Serga . 
pp. Augaičiai

Jau gan ilgas laikas kai ser
ga p. Antanas Augaitis, gyv. 
1633 N. Paulina gt. Visą puse 
kūno suparalyžiuota ir vos ga
li kalbėti.

Susirgo ir jo žmona Jule. Ji 
išvežta j Augustaną ligoninę, 
kuri randasi 409 W. Dickens 
gt. šeštadienį įbuvo padaryta 
operacija, ligonis jaučiasi ge
riau. Šių žmonių tikrai sunki 
gyvenimo padėtis, o ypač jų 
kūdikių.

Sunkiai Serga 
p-ia Vystberienč

Sunkiai susirgo p-nia Jo- 
sephine Vystberienė, gyv. 
10724 S. Wabash avė., Rose- 
lande. Ligonė randasi namuo
se. Ją slaugo jos duktė p-nia 
Mikaitienė gyv. Brighton 
Parke.

Laimėjo penkias 
sąvaites užsitęsusį 
streiką

Laimėjo streiką Viking Ap- 
parel Mfg. Co.—bovelninių 
drabužių siuvyklos darbinin
kai. Buvo sustreikavę keturi 
kirpėjai, reikalaudami unijos 
pripažinimo.

Po penkių savaičių streiko 
ir pikietavimo darbdaviai suti
ko pripažinti uniją ir grąžino 
darbininkus į darbą. Galutinas 
darbo susitvarkymas paaiškės 
už dviejų savaičių. Siuvykla 
yra prie 711 W. Lake gt.

P. P. Lapenas.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Nusipirko Nauja 
Karą pp. Rauskinai

Nesenai nusipirko naują 
Dodge pp. Kazimieras ir Elz
bieta Rauskinai, gyv. 1509 
Wicker Park gt.

Rep. x-y.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Joseph Masson, 24, su He- 
len Mušta, 21.

Walter Engess, 27, su Ade- 
line Witrakis, 18.

Michael Brazaski, 27, su Ju- 
liana Gurevice, 18.

John Peterson, 45, su So- 
phia Adomaitis, 24.

Anthony Seklecki, 26, ąu 
Eugenia Markiewicz, 20. į

Joseph Blewa, 23, su Lil- 
lian Brachas, 23.

Joseph Levickas, 22, su Gra
ce Malinowski, 19.

Roy Johnson, 35, su Anna- 
belle Mickas, 29.

Frank Raisutis, 20, su Mary 
See, 18.

Raymond Docka, 32, su He- 
len Cada, 26.

Joseph Pettkoske, 29, su Ce- 
cilia Cisar, 26.

Edward Bending, 23, su Jo- 
anna Obecunas, 23.

Hubert Kuhlman, 25, su Ęl- 
inore Miške, 18.

Charles Klimas, 26, su He- 
len Vaitkus, 22.

Ernest Strankowsky, 25, su 
Paulina Bagdonas, 21.

Susirgo p. Sori's
Cicero^—(Senas {vietos pilie

tis ir vietos žmogus J. F. Šo
ris, kad ir labai nenoromis tu
pėjo pasiduoti gydytojaus pei
liui. Praeitą savaitę St. Lukas 
igoninėje buvo padaryta ope
racija ir dabar ligonis jau 
ima sveikti. O jo partneris J. 
F. Kimbark už tai yra labai 
užimtas, nes turi vienas pri
žiūrėti du bizniu, o ir be to 
turi daug pašalinių užėmimų 
—jis ir spulkos prezidentas.

P-nas Šoris draugų nesto- 
kuoja dėlto ir lankytojų turi 
daug. D.

Iš 260-tos SLA Kuo
pos Nutarimų

Pirks įnirusiems nariams 
vainikus

MARQUETTE PARK. — Ge
gužes 2 d., SLA 260-ta kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Narių atsilankė gana skait
lingai ir visi gyvai domėjosi 
kuopos ir viso SLA reikalais.

Buvo pranešta, kad kuopos 
narys Justinas Belaišis mirė 
balandžio 22 d. Velionis tapo 
pagerbtas visų narių atsistoji
mu ir tylos minuta.

Kuopa padarė labai kultūrin
gą nutarimą, kad mirus kiek
vienam kuopos nariui, kuopa 
iš savo iždo nupirks gėlių vai
niką ir uždės ant mirusio kapo. 
Tai yra ženklas didelio broliš
kumo ir savo narių pagarbos.

Centro sekretorius trukdo 
narių prisirašymą

Raportuota kuopai, kad “Tė
vynės” red. S. Vitaitis atsisakė 
patalpinti kuopos straipsnį po 
antgalviu “Absurdas, o zne 
sprendimas.” Ponas Vitaitis, so- 
fistiškai aiškinasi ir kartu dro
žiama kuopai šantažas už jos 
aitvirą drąsą prieš SLA Pildo
mąją Tarybą. Sakau, nepapras
tas lojališkumas ten, kur savi 
interesai...

Tarp narių kilo didelis nepa
sitenkinimas, kad SLA centro 
sekr. Vinika's, nesuprantamais 
sumetimais vadovaudamasis,

trukdo naujų narių prirašymą 
į 260 kuopą. Dr. V. Nares ir J. 
Ribokas padavė savo įstojimo 
aplikacijas į SLA. Kuopą priė
mė gruodžio 6 d., 1936 m., bet 
jie dar ir iki šiai dienai nėra 
priimti prie SLA. Aišku, kad 
Sužiniai tai yra daroma dėl tam 
tikrų sumetimų.

Kuomet tvėrėsi SLA 217-ta 
kuopa, ir kuopos organizatorė 
prisiuntė 14 naujų aplikantų, 
tai p. Vinilas tą pačią gegužės 
29 d. priėmė visus narius į 
SLA, išdavė kuopai čarterį ir 
tuo pačiu skartu iš 260 kuopos 
P. Grybienę perkėlė'į tą kuo
pą, kuri tikrumoj dar neveikė.

Ar reikia da’ didesnio absur
do, kaip kad šitas? O vienok 
turi drąsos girtis, kad SLA rei
kalus vedą tikru fraternalizmo 
keliu.

Da vienas netikslumas. J. 
Grybas išsikėlė iš 260 kuopos 
6 d. gruodžio, 1936 m. Buvęs 
kuopos raštininkas Sirųtavičius 
jalu išdavė persikėlimo lakštą 
ir jis numaršavo į 217 kuopą 
ne be ypatingų tikslų. SLA cen
tro sekret. Vinikas Grybą per
kėlė į naują kuopą be jokių ko
mentarų. Kas pagal SLĄ kons
tituciją (jei jos bent kiek lai
komasi —K.) yra nelegališka. 
Tai matote, kokios bėdos ant 
svieto. Yla lenda iš kišeniaus ir 
pakavoti negalima.

Kuopos Koresp. —K. L-ktis.

Iš Raudonos Rožės 
Kliubo veiklos

Rengia pikniką; dalyvauja 
Naujienų piknike

CICERO. — Praeitą penkta- 
Idienį Raudonos Rožės Kliubas 
turėjo savo mėnesį susirinki
mą. Narių atvyko vidutiniai. 

I

Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad jau baigianti se
rijas išdalinti ir kad jos labai 
sparčiai einančios, nes yra do
vanų $75.00 pinigais. Laimėji
mas atsibus' birželio 13 die
ną.

Sekė Naujienų pakvietimas 
fį pikniką, kuris įvyks gegužio 
/23 d. Pakvietimas tapo priim
tas ir visiems nariams išda
linta po tikietą. Nėra abejo
nės, kad kliubiečiai skaitlingai 
dalyvaus.

D.

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, RukŠtys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar įšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

Prospect 7474
Valandos 10 A. M. iki 9 P. M.

CHICAGO MAIL ORDER STARAI

SUMAŽINTUM

GAVO 
DIVORSA

Rose Vischulis nuo Edward 
Vischulis.

Apkaltino 
už suktybes

Antradienį buvo miesto val
džios patraukta atsakomybėn 
Paul U. Lind & Son Coal Co., 
kuri randasi prie 628 West 65- 
ta gat. už tai, kad ji prista
tinėjo apartmentiniam namui 
prie 937 West 68 gat. pigios 
rųšies anglis ir, beto, sukda
vusi svorį.

1

12% c.
lės ...

3.98 Pavaa. Dresės

2.98 Balti Čevery-
kai -.. 1.49
1.98 Naujos Skry-
bel6e -... 690

Rankovė-

Bet kurioj krautu
vėj šie kautai yra 
dvigubai ir trigubai 
brangesnėmis kaino
mis. negu muši}. 
Mes parduodam juos 
Bargenų Kainomis, 
kadangi mes norim 1 
Atsilankykit ir paly
ginkit musą verty
bes 1 Niekas nera
gins jus pirkti.
Kitos didelės ver
tybės Pavasario Kau
tuose parsiduoda taip 
pigiai, kaip ....------

1.99

Dykai
Poru PirStinlą Su 

.. Kožnu Kautu

511 SO. PAULINA ST. . . Cor. 1IARRIS0N

HUDSON TERRAPLANE
CHASAS

MOTOR SALES

HUDSON

TERRAPLAĮIp

lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane
C. CHASAS

Tai vienintelis
dealeris. šie automobilįai yra vieni iš geriausių.

CHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.
2037 West Cermak Road

Tel. CANAL 2469.

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA 

NORTH AVENUE
BATHS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 
2039-41 WEST NORTH AVĖ. 

Prie Milwaukee ir Daven Avė. “L” 
Telefonas Humboldt 7276

• Naujas automobilių I.tadio, 5 
tūbų, garantuotas .... $19.50

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue

Sonotone Teatras 
VAN BUREN ARTI WABASH 

DABAR VAIDINA 
Paskutinę Dieną

Nuo vidudienio iki vidunakčio— 
25n iki 2 P.

PASAKA VAIKU 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.
■■■**■>*'..teraun, w»i ■ ■>——■ i ■■■■  — n ■'■■■■*

• COAL____
•>iU‘ ?■

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

WILMINGTON COAL 
nų$»

M.75 IKI $6 TONUI 
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel. KEDZIE 3882 
M • '

S P E CIA L
Balta ir

Sienoms

spalvota maleva ' 98c 
. gal-

popiera, visokia, 5c 
rol. -

removal, gal. 79cVarnish

Grindų maleva, gal........ 51.85

EDWARD STANKIEWICH
Paints, Brushes, Wall Paper, Glass, Eleętrical 

and Plumbing Supplies
1747 W. 47th St., Tel. Boulevard 1211

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegą 
Widman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą 
PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 

DEKORAVIMO PROBLEMAS
MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

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

51.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA

GRINDIMS COVERING 9x12 ............... ....... ..................... gg
WIDMAN’S PAINT STORE ’

3405 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 3998

reguliarės kainos

sudužimų, vi

MALEVOS
IR--------------- ----VARNIŠIAI Vi IKI

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

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

Pirkit male- 
vas ir varni- 
šį iš didžiausios 
firmos Chicagoj I 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom iŠ Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių 
ei nuo | iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit J ar
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee A v. krauuiva 
atdara nedėltoj 10-1.

PAINT EKCHANGE

Shęrwin Wil- 
liams trim var- 

nišls $2.25. Musų 
kaina ........

1,000 galionų trim
Malpvos. Galionąs ____

$2.7Q Vertės visur ži
noma Fiat Ir Gloss 
Malevą. Musų kaina....

Mihvaukee Avė. 
So. Halsted St.

2000
2836 

2247 Elston Avė.
Skyrius KENOSHA, WIS 

Centralis telefonas 
ARMltage 1440

$2.25 vertės Fiat Bal-
- $1.20

Ketvirtadienis, geg. 13, *37
i-....... .. •-............... . 11 11 »' '!l,Į‘ntg''?

Bell Laundry
• 2709-11 S. Pulaski Rd.

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 82c
IR PĖTNYČIOMIB18 sv. už 99c

PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS
DAMPWASH

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

SEREDOMIS, KETVERGAIS

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.

........................................ — I ■ v iliUįi f* r . r. ---------------- T-

• A ' ’ ■ y

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

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

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 3555

KELIAUKITE TIESIAI j KLAIPĖDĄ

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

Gegužės 29 d.
laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

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

Sąjungą

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

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 South Halsted St.

Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

DAILY BUSINESS DIRECTORY *
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

&it įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų ikaityto]ami susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastą ir nepaprastą daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

5 bušelius už ...................... $1.00
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą 4‘/2 jardus už $10.00

Taipgi perkraąistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas EKpressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 0965

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 
vertes Permanent Wave už $5.00
$5 Permanent Wave ........... už $2.50
$4 Permanent , ......   už $2.00
Taipgi galima gauti Hair Sėt už 25c 
Visi kiti patarnavimai už žemą kai
ną. Užkviečia atsilankyti, 

ANNA VENCKAITĖ

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

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.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Gegužės 23 d. 1937 m.
CALUMET GROVE

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHTNSKAI.
1858 West Perahinr Rd.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

1



taksus)

SIUVAMOS MAŠINOS operuoto

vai

pataisymo
dieno

Senas Antanas
Išmokant

Keai Estate Eor Sale

Budriko Programas
&»*,**%

Sveikatą

nėr

Belhvood

JONAS PETROŠIUS

SUSIRINKIMAI
PARSIDUODA ŪKIS

ANT STATE

KELIO 32

Atsišaukite

tenai 
pra!-

WISCONSIN 
VALSTIJOJ

COAL 
Anglys

D. GALMINASi. *
SAPERTON, WIS.

Įvyks 
Hills, 
Wes-

Atlas Employment Service, 
6Ž50 So. Halsted St. Room 10.

PAGARSINKI?
SAVO BARGENUS

Buvo muzika, sveikinimai 
sės ir jausmingų eilių.

PAIEŠKO MOTERS už puslninkę 
į tavern biznį, kuri supranta apie 
valgių virimą. 6500 So. State St.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

Personai 
Asmenų įeik e

‘Naujienų” Piknikas
GEGUŽES 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

DABAR
JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

‘Naujienų” Piknikas
GEGUŽES 23, 1937 M.
CALUMET GROVE

PATYRUSIOS operuotojos padėti 
moterų kautus siūti.

39 W. Adams St. 5-tas aukštas.

Business diaiives 
Pardavimui Bizniai

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

Saugokit
SAVO

MOTERIS 
darbas 
oimo:

—pavargę— 
svoriu-

Kunigas O’Flanagan 
Apie Ispanijos 
SukilimąRengkites visi. Naujienų pikni 

kas Įvyks gegužio 23 d.

bumus” — 
— $1, ge

..... $1.40
grąžinimą

• J. WELICHKA, 
2507 West 69th St. 
?el. REPUBLIC 3713

PARDAVIMUI “BEAUTY SHOP? 
10 metų išdirbta vieta. Gražus kam
bariai pagyvenimui. Dėl informaci
jų' šaukite Telefonas Hemlock 58Ž5

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Kartonas 24 Bonkos 
50c atiduodama už 

tuščių.
Kartonas 12 Bonkų 
25c atiduodama už 

tuščių.

o ypač iš Detroito. Tų šventę 
rengia Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos pir
mas skyrius.

3 karų garažas; prie '6401 
3000.00

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Lietuvių apgyventa per 30 metų. 
Važiuoju į Lietuvą. 3401 Lituanica 
Avenue

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 
mus duodame gerų nuo
laidų.

REIKALINGAS unijistas bučeris 
Darbas ant visados.

3239 So. Halsted St.

PARSIDUODA pusė tavern. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos 
Randasi tarpe dirbtuvių.

634 West 59th St.

PATYRUSI ■ PROSYTOJA mergi 
na Cleaning dirbtuvėje.

4700 Wodlawn. Drexel 6100.

KAMBARYS dėl randos, puikus 
šviesus; dėl švaraus žmogaus; 2 lu
bos. 4517 So. Rockwell St. Telefo
nas Lafayette 0541.

šventės jau gan arti, 
jau taisytis i kelionę, 
vieniems automobilius 
kitiems gražius drabu-

2 flatų medinis; kiti du lotai kam 
piniaf 
So. Troy St.* daili Vieta.- 
cash, balansas išmokėjimais 

M. KOTAL.

Furmture ak Jbix turės 
Kaliandai-ĮtaiMi

50 AKERIŲ FARM A; geri budim 
kai; 10 akerių vaismedžių sodnas; 
nebrangiai; savininkas H. A. KOol 
Fennville, Michigan.

SENA, IŠDIRBTU BIZNIU BE 
KERNE pardavimui pigiai. 

'8787 Archer Avė.

PILNAI ĮRENGTA TAVERNA 
Priverstas parduoti, Pigiai.

520’4 So. Wentworth Avė.

Miscellaneous 
įvairus

MERGINA NAMŲ DARBUI; pa
silikti; pastovus darbas; Šeštadienį 
ir sekmadienį kiekvieną antrą sa
vaitę nereikia dirbti; $7 iki $8.

Palisade 1613.

Help >V anted—Feniaie 
Darbininkių reikia

PAIEŠKAU PRANO PETREIKIS. 
Gyveno West Frankfort, III., pasku
tiniu laiku Chicagoje. žinantys apie 
jį prašomi atsišaukti.

FRANK JURKUS 
Route 1, Box 76, 

Benton, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedŽius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

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

Hemlock 0800.

Kriaučių Lokalo 269 A C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, 14 d. gegužės, Amalgamated Centro name, 333 S 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Nariai, malonėkit dalyvauti.

Vaidyba.

REIKALINGAS patyręs žmogus 
į grosernę. 1739 So. Halsted St., 
Box No 622.

Įvyks Trys Didžiulės 
Šventės

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
apie 17 metų abelnai ruošai krau
tuvėje. 3464 So. Halsted St.

Chicagon atvyksta pasauli
niai pagarsėjęs airių katalikais 
kunigas Michael O’Flanagan, 
kuris važinėja po Ameriką su 
prakalbomis apie Ispanijos civL 
lį karų.

Kunigas O’Flanagan kalbės 
Chicagoje šį šeštadienį, gegu- 
žies 15 d., Orchestra Hali salė
je, prie Michigan ir Adams gat
vių. Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais jis pareiškė, kad popie
žiaus ir kitų katalikų vadų 
prielankumas Ispanijos sukilė
liams toli gražu neatstovauja 
'visų katalikų nusistatymo.

Prakalbas Chicagoje rengia 
Medical Biireau* to Aid Spanish 
Dėmocracy.

PATYRĘS' metalo sortuotojas. 
Turi žinoti visas skrepo metalų rųšis 

5835 So. Loomis St.

PATYRUSI MĖRGINA; abelnas 
namų darbas; pasilikti; užaugę; nė
ra virimo; $7 iki $8.

Hollycourt 4478.
GROSERNE ir MEAT MARKET 

pardavimui. Moderniai fikčetihi; 6 
gyvenamieji kambariai; kampinė 

vieta. Pašaukit po 7 vai. vakaro.
Lafayette 0470.

iš augusių, jaunų ir mažų. 
Nuoširdi kliubo rėmėja p-ia 
Rašinskienė pasakė jausmin
gų, Motinų Dienai pritaikintd 
eilę ir suteikta dovana p-iai 
Deveikienei, kaipo seniausiai 
'dalyvių tarpe motinai. Po ce
remonijų sekė vaišės ir šokiai 
prie smagios lietuviškos mu
zikos net iki sekmadienio ryto.

Paminėti verta ir du atsižy- 
mėję muzikos mylėtojai P. 
Barčas ir Stasiūnas. Jiems pri
tarė S. Yurgaitis su J. Kaz
lausku. D.

• REIKALINGA MOTERIS prie na^ 
mų darbo, kuri biskį supranta val
dų gaminimą. Kambarys ir valgis 

ant vietos. $8.00 savaitei. Taipgi rei
kalinga mergina už veiterką į road- 
hauzę. Atsišaukite Tel. Willow 
Springs 62.

GERA MALEVA—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. Helman malevų stakas 

visada pilnas
Specialė maleva,. 16 spalvų, gal. ...
Varnish removor, gal......................
Gtynas baltas enarnel, gal.............

ir brangiau
Sienoms popiera, roleris ...............

ir brangiau.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone, LA FA YETTE 5800

MERGINA AR MOTERIS; namų 
darbas; pasilikti; getą, pastovi viė- 
ta; nėra virimo į lengvas skalbimas.

Ravenswood 3599.

40 AKERIŲ; gražus bungalow; 
klaUskite Kuersten, route 1,:. Box 
239, Knox, Indiana. . . ■

•---------.................................. -------------
■ ; 4965

sTogdengystė
Mes dengiame-ir pataisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvoj; išlygos, jeipagei
daujama.

BRIDGEPORT roofing CO. 
3216 So. Halsted Street

REIKALINGA moteris ar mergi
na, kuri norėtų taverne būti už 
'aspadinę. Jeigu norės, priimsiu už 
pušininkę į biznį. Aš’esu našlys, ir 
vienas negaliu apsidirbti.

6500 So. State Street.

Artinasi trys didžiausios 
šventės. J jas rengiasi seni, 
rengiasi ir jauni, lygiai taip,

SPECIALIS 16 SAVAIČIŲ KU 
DIKIAMS AUKLĖTI kursas $15 

Del Har, 116 So. Michigan, 
Dearborn 6896.

Nuo 7 iki 8 vai. vak., kož- 
nų ketvirtadienį, iš stoties W. 
H.F.C., yra patiekiami pui
kus Budriko programai su 
gražiomis dainomis ir muzi
ka, todėl visi chicagiečiai šių 
programų klausosi. Taipgi rei
kia pastebėti, kad Budriko 
programas pereitų sekmadienį 
iš stoties WCFL, nuo 7:30 va
kare, darė tikrai malonų įs
pūdį, kaip šau‘nia Budriko ra- 
dio orkestrą, taip ir harmo
ningomis dainomis, bei tinka
mai pritaikintais pranešimais. 
Tokių programų kaip Budri
ko tikrai yra malonu klausy-

MĖRGINA; namų darbas; nėra 
plovimo; pasilikti; padėti kūdikį pri
žiūrėti; Wolf, 942 East 52nd, Mid- 
way 2508.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; mylinti vaikus; savas kam
barys; $10.00; Hollycourt 2907.

Cicero.
tiį Klovainiečių Kliubas iškil
mingai pagerbė savo motinas.

Vakare susirinkę p. šameto 
svetainėje, dalyvaujant svečių 
daugybei iš vietinių ir iš visų 
Chicagos kolonijų, apie 11 v. 
pradėjo programa. Programų 
vedė kliubo pirmininkas p. 
Deveikis. Patsai gi programas 
Susidėjo iš kalbų, motinoms 
palinkėjimų, eilių sakymo, vai
šių ir muzikos bei šokių.

Programo dalyviai susidarė

VIRĖJOS; $20—<$25.00; 2-ros vi
rėjos $18; Pastry cooks $20; pagel- 
bininkės virtuvėj $10; dišių plovė
jos $10—$12; veiterkos $10—$12; 
prie sodes fontano merginos $15; 
merginos veitetkų darbo mokintis

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

didžiąsias šventes. Būdavo ūki
ninkai pasikvietę siuvėjus duo
davo jiems pasiūti nalijus dra
bužius, bernai stengdavosi su
sitaupyti pinigtį, kad galėtų per 
šventę linksmiau laiką praleis
ti, o ir merginą pamylėti.

Taip darome ir mes šiandien. 
Seni ir jauni už viens kita 
stengiamės geriau pasirodyti, 
nes Naujienų pavasarinis pik
nikas jau nebetoli. Jis bus ge
gužio 23 d., toli už miesto, toli 
nuo jo triukšmo ir rūkų —• 
Calumet Grove. Tenai susirink- 
Simė visi: vyrai ir moterys, ne
atsiliks ir jaunuomenė, 
visi kartu laiką linksmai 
leisime. ,

Laisvamanių kuopos 
parengimas

Kita didžiule šventė 
birželio 6 d. Beverly 
Rayne Wcods, prie 78 ir 
tern avė. Čia taipgi rinksimės 
visi. Neatsiliks ir tie tolimieji 
svečiai iš Indianos, MichigaRo,

MŲTERIS; 35—40; lengvas namų 
darbas; geras namas; pasilikti; nė
ra virimo; Keystone 7014.

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

REIKALINGAS DIENINIS VIRĖ 
JAS. EAGLE RESTAURANT, 

1745 So. Halsted Street.

PATYRUSI, PATIKĖTINA virėja 
ir namų prižiūrėtoja; geros reko
mendacijos; pasilikti; nėra skalbi
mo; $8.00. Fairfax 2963.

MERGINA; nėrą namų darbo; nė 
ra skalbimo; prižiūrėti 3 metų mer 
gaitę; virti; $6.00; Drexel 5268.

PARDAVIMUI restauranto fikče- 
riai, beveik nauji. Geras icebaksis, 
Kepamas pečius ir visi kiti įrengi
mai. 722 Cėrmak Road, Tel. Canal 
1045.

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

4559 S. Wallačė St.

298 mylios nuo Chicagos 
48 ihylioš nuo Rhinelander 

į pietus.

80 AKERIŲ
Visa dirbama. Prieina žemė 
prie dviejąvmažų leikų, 1/4 
mylios iki didėlės Įeitos* Ant 
tos ūkės yra tavernas. Galima 

pirkti su Visu bizniu.
Parsiduoda už $3,500 cash,

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

BUčĖRNfi IR GROSERNE ant 
pardavimo su namu ar vienas biz
nis. Lafayette 3921.

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

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

4631 SO. ASK>JLND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J* J. Grish

MOTERYS TROBESIAMS valyti 
naktimis; $60.00.

SOUTH SIDE CONSOLIDATED 
AGENCY.

1105 East 63rd Street.

MAINYSIU FARMĄ 72 akerių, 
pilnai įrengtą, be skolų, ant biznia
vo namo ar bižnės geroj apielinkėj. 
Farma Michigane, 150 mylių nuo 
Chicagos, 1 mylia nuo miegto. Geri 
bildingai, 6 kambarių namas su bei- 
smentu; vanduo prie sinkos. Gera 
barnė didelis viŠtininkas, daug viš
tų, 3 veislinės kiaulės, 8 ragotės, 2 
geri arkliai; pakinkiai, geros visos 
mašinos. Užsėti laukai, gera žėfriė, 
gera ganykla, pagal tekantį vande
nį, su mišku, vra sodnas. AtsiŠau- 
kit Con. Ripskis.

.Route 1, Qolon, Michigan.

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

Dar noriu priminti, kad mil
žiniškas Budriko radio pikni
kas atsibus ateinantį sekma
dienį, gegužio 16 d., Birutės 
darže su puikiu programų ir 
dovanų išlaimėjimu. Girdima, 
kad visi chicagiečiai ir apie- 
linkės miestelių lietuviai ren
giasi skaitlingai dalyvauti ir 
visą dieną ant tyro oro Biru
tės darže—Budriko drangų iš
kilmėse. Draugas.

DUODAM
P A S K OLAS

ANT PIRMŲ 
MORGKIŲ

Chicagoje ir apielin k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkim 
statymo naujų namų

Parsiduoda bučernė ir grosernė. Mo
derniškai įrengta. Iš priežasties 
ligos. Parduosiu pigiai. Pirmas 
geras pasiūlymas nupirks. 
Atsišaukite 2438 W. 45 Place.

PARDAVIMUI Tavernas ir Lunch 
ruimis su namu. Kaina $55000.00 
Dabar galite pirkti už $9000.00, nes 
likau našlys, noriu išvažiuoti į Lie
tuvą. 717 Belhvood Avė

DIVlDfeNTAlS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvienoasmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000,00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation. W ash- 
ington, E>.' 0/
DčZ informacijų kreipkitės i

S I M ANO 
DAUKANTO

FEDERAL (SAVINOS AND 
LOAN. ASSOyATION OF 

' CHICAdO.’’ v ■■ • si < /)
2202 W. Cermak Rd.

Phorie CANAL 8887

TAVERNAI ant pardavimo, prie 
dviejų transpoi*taicijos karų lainių; 
kampinis, 4 ruimai pagyvenimui, 
štymo šiluma; įrengtas per 30 me
tų. Kreipkitės •—

2458 So. Kedzie Avė.

MERGINA; namų 
; maža šeimyna; nėra skal- 
gera virėja; $7 iki $8. 

Village 5679-W.

PARDAVIMUI seniai išdirbta 
duonkepykla už prieinamą kainą.

W. BLOOM, 3787 Archer Avė.
Lafayette 9169.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 dieną, 2:10 valan
dą ryto 1937 m., sulaukęs 44 
amžiaus, gimęs Raseinių aps
krity ir parapijoj.

Amerikoj išgyveno 24 in.etus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stepaniją, dukterį Van
dą, žentą Justiną PlunČius, sū
nų Algirdą, brolį Kazimierą ir 
brolienę Valeriją, seserį Pran
cišką, švogerį Julijpną Stru
milą ir daug kitųgiminių, 
Amerikoje, o Lietuvoje drau
gus ir pažįstamus.

Kurias pašarvotas randasi 
6004 So. Carpenter St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gegužės 14 d., 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos ūž velio
nio sielą, o iš ten Vus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Petrošiaus 
riminės, draugai ir ųažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, Sūnūs, 

Broliai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

■ MERGINA; abelnas namų darbas 
nėra skalbimo; mažas apartmentas 
geras namas. Sunnyside 0682.

PATYRUSI MERGINA; lengvas 
namų darbas; virimas; savas kam
barys ir maudynė; kūdikio drabu
žių skalbimas; $10.00. WOLFE, 

501 Briar Place.
Lakeview 6728.

PATYRUSI MERGINA; 21—35; 
namų darbas; padėti virti; visai ma
ža šeimyna; geras namas; $6—$7; 
Briargate 5061.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; mylinti vaikus; savas 
kambarys ir maudynė. $10 iki $12.

. Drex«l 2298.

PARDUODU CIGARETŲ, ClGA 
RŲ, Ice-Creamv kendžių, grocery ii 
visokių .smulkmenų krautuvę. Išdirb 
tas biznis per daugelį metų. Par
duosiu pigiai, nes esu naŠlS. Pei 
daug darbo.

1609 South Halsted St.

8 KAMBARIŲ Kellastonc reziden
cija; arti katalikų bažnyčios; verta 
$10,500; bus paaukota už $4,500; 
išmokėjimai; rakandai, frigidaire, 
furneSas, modemis plumbingas; 2 
karų garažas; 5921 Normai Blvd., 
Normai 7942.

INTELIGENTIŠKA MERGINA 
abelnas namų darbas; maža užau 
gūsių šeimyna; savas kambarys 
$5.00. Rogers Park. 2158.

MERGINA, inteligentiška; leng
vas namų darbas; lengvas skalbi
mas; 7pasilikti; 2 užaugę; mažas 
apartmentas; Armitage 1364.

PAIEŠKAU SENYVO ŽMO
GAUS dirbti ant ūkės, kurs supras
tų kiek ūkių darbą. Geram žmogui 
darbas ant visados. Mokestis nuo 
$15 iki $20 į mėnesį. Atsišaukite lai
šku ar ypatiškai.

O. SAVICKIES
R. 2, Gables, Miėh.

PARDAVIMUI grosernė. Visokių 
tautų apgyventa. Labai tinkama vie
ta dėl bučernės. Parduosiu labai pi
giai iš priežasties, kad turiu du 
bizniu. I

4537 So. Paulina St.

PRANEŠIMAS MANO KOSTUME- 
RIAMS IR DRAUGAMS. 

Anglių kainos pradėjo sparčiai kilti. 
Todėl patartina prisipirkti ANGLIŲ 
DABAR.

POCAHONTAS No. 1 dabar kai
nuoja (įskaitant taksus) .... ...... $8

2 dabar • kainuoja (įskaitant 
$7.50

O trečioji šventė pyks bir
želio 13 dieną Oak Grove, kur 
taipgi visi tikisi susieiti ir pa
simatyti bei linksmai laiką pra
leisti. Tai bus Vilnies piknikas.

Taigi, kaip matote, trys di
džiulės 
Laikas 
Reikia 
šveisti, 
žius taisytis, o moterims suk
neles siūtis. Bet jei neturi au- 
•tomobiliaus, nėra reikalo juo 
rūpintis, nes tuo kiti pasirū
pins.

Iš Rožią žemės į Naujieną 
pikniką bus galima nuvažiuoti 
nupiginta kaina — už 10 cen
tų. Išvažiuojant kas valandą 
nuo 111 Michigan avenue, 119 
ir Halsted g. ir Western avė. į 
Beverly Hills bus galima nuva
žiuoti už 7 centus gatvėkariais, 
o į Oak Grove bile Blue Bird 
busu.

Taigi transportacija gera, be
lieka pasirūpinti siutu ir ba
tais su storais padais, kad be
šokant nenuplyštų. Verta už tai 
pasirūpinti ir tiems, kurie ren
gia parengimus kitų organizaci
jų vardu. Jei esate pasiruošę 
rengti bent koki parengimą, 
neskirkite paminėtomis 
mis

vimo. Tik patyrusios turi kreiptis į 
329 West 24 Place.

MERGINA ai’ moteris; abelnas 
namu darbas; 1 vaikas; pasilikti; 
$7—$8. Hollycourt 1362.

PATYRUSI JŪERGINA; abelnas 
namų darbas; virimas; savas kamba
rys ir maudynė; nėra skalbimo; 
$12.00.

South Shore 2329.

URŠULĖ KRASAUSKIENĖ 
po pirmu Vyru TVerijonienė, 

po tėvais Gūlbinaitiė
mirė gegužės 11 d., 1937 m. 
4 vai. vai. po piet. sulaukus 
pusės amžiaus.

Kilo iš Trauragės apskr., 
Kaltinėnų parap., Pavarsėdžių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Jurgį Tverijoną, dukterį 
Marijoną, marčią Oną, anū
kus, žentą John Yokubosky ir 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas 2OQ1 Ca- 
nalport avė., tel. Canal 7808.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužės 15 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Ap- 
vęizdos parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliudė sūnūs, duktė, anū
kai, žentas ir giminės.

Laidotuvhj direktorius J. F. 
Rudžius, Telefonas Canal 6174.

Klovainiečių Kliubas 
iškilmingai pagerbė 

savo motinas

Pasarga—Nėra pamainų MaL 
vaz’ui—taipgi saugokitės neiš
vengiamo “taip j a u geras” 
šaukėjo, kurs mąsto daugiau 
apie savo pelną, negu apie jūsų 
sveikatą.

MALVAZ DARO MONARCH 
BEER ALUDARIAI

RENDAI 3 KAMBARIAI; Šviesus 
ir švarus; 2 aukštis fronte; $10.00.

913 W. 20 St., ąrti Peoriū.

Jbarms for Sale 
Ūkiai Pardavimai

Atrodo, kad visa 
Chicaga pripažįstą 
MALVAZ patenki
nant tikrą reikalą. 
Tūkstančiai laiškų ir 
telefonų pašaukimų 
tikrina šį įsitikini
mą.
r Kurie jaučias ntl- 
silpn^ję 

nusidėvėję—nupuolę 
viški—baugšti—netekę apetito— 

kenčia nuo nemygos — randa šį 
puikų malto maistą—gėrimą esant 
maistingą—stimuliuojantį ir tu
rintį viską, ką mes sakėme jį 
turint.

Malvaz didina svorį, nes jis sti
muliuoja apetitą. Malvaz yra svei
katos maistas pats per save.

Jus, taipgi, galit pamėginti 
MALVAZ ant mųsjj rizikos. Užsi- 
sakykit kartoną dabar, išgerkit 
keletą bonkų, ir jei nebūsit pilnai 
patenkinti, mes sugrąžinsim jūsų 
pinigus ir atsiimsim siuntinį.

.... $2.75 
grąžinimą

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

de luxe .............. $175 
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 6 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Kent

Pitone Conal 6500

I niiril/m Siunčiam Gėles LUVrlKIN Telegramų į ■•V ■ Im1111 v Visas Pasaulio
■■■ ................... >" 1 . Dalis.

KVIETKININKAS
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Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314
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SUMUŠĖ U. A. W. A. ORGANIZATORIUS
J

American Grill restauran- 
tas, 2404 Indiana avenue už- $75,000 rinį jubiliejų. Komisija iš 5 as

menų jau suka galvas kaip čia Moterys laimėjo sis “Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelis”, arba trumpai

PRIE FORDO DIRBTUVĖS
Vakar paaiškėjo, kad Fordo Prokuratūros policiją 

privatiška policija Torrepce suėmė šešis streikierius, 
avenue dirbtuvėje pirmadienį pikietavo Maling Brothers ava- 
skaudžiai sumušė tris United linės krautuves. Prokuratūra 
Automobile Workers organiza- aiškina, kad tai padarė, kai 
torius. Tie organizatoriai sto- pikietuotuojai atsisakė liauti 
vėjo prie dirbtuvės vartų ir paroduoti prie krautuvių, 
dalino plakatus namo einan
tiems darbininkams, raginda
mi juos stoti unijom

C.I.O., kuri remia automobi
lių pramonės uniją, paskelbė, 
kad eis į teismą ir jšpirks va- 
rantus prieš mušeikas.

Sumuštieji organizatoriai yra 
Irving Brovvn, 25 metų, '] 
ninis direktorius, Charles Cain, i 
38, ir John Whyte, 36. Vienam *T 
buvo nulaužtas žandas, kitas! 
panešė vidujines žaizdas, o 
trečias gavo patrūkimą.

vakar 
kurie

,5

Streikieriai-gi sako, kad jie 
užsilaikė ramiai ir prisilaikė 
visų įstatymų, liečiančių pikie- 
tavimą. Prokuratūra “dedanti 
pastangas” streiką likviduoti. 
Vaikė Darbininkus Bellwoode.

Dešimts 
. . suvažiavo 

i hyti kelis 
t ■ Jefferson 

l Bellwoode.
1 rinko už dirbtuvės vartų ma
siniam mitingui organizavimo
si reikalais. Vaikyme dalyvavo 

Vienas iš policistų, kuris da- valstijos, apskričio ir valščiaus 
lyvavęs užpuolime buvęs Pbil- policija.
lip Kunz. Organizatoriai tvir
tino, kad Kunz grasino, 
jiems bus blogai, jeigu 
trys “tuoj neišsinešdins 
Chięagos”. ’

patrolkų policijos 
užvakar vakare vai- j 
šimtus darbininkų iš 

Electric Company,
Darbininkai susi-

Vakar streikai! išėjo Com- 
jog mercial Furniture Company i 
visi'darbininkai, 2739 West Chica- 

iš go Avenue. Reikalavimai neži* 
nomi

vedė bylą apskričio teisme, pra
šydamas draudimo prieš strei
kuojančius tarnautojus, kurie 
pikietuoja įstaigą. Streikas 
'na dėl unijų pripažinimo.

Jei Ne Per Duris, 
Tai Per banga

ei Chicagoje

Vakar paaiškėjo, kad 
gos ir valstijos 
yra pasiryžę žut-but įsigauti į 
valdžią. Negalėdami laimėti 
partijos vardu, jie organizuo
ja nekaltą organizaciją, kurią 
planuoja panaudoti savo poli
tikai. Toji organizacija esanti 
“One Percent Tax League”.

Chica- 
republikonai

Vakar anksti rytą gaisras 
sunaikino visą . blioką biznio 
įstaigų prie 61st ir University 
ayenue. Gaisras 
South Side Beer 
Ine., įstaigos, kur 
girnas.

Apie tūkstantis
vienmarškinių žmonių išbėgo į 
gatvę, vieni gelbėdamies nuo 
liepsnų, kiti žiopsojimui.

prasidėjo iš 
Distributors, 
įvyko sįvo-

ar daugiau

Neva kovodami už “vieno 
nuošimčio taksus”, organizaci
jos vadai žada suorganizuoti 
po savo Sparnu nieko nenujau
čiančius namų savininkus ir 
su jų pagalba įsprausti savo 
kandidatus į valdvietes.

Organizaciją finansuojanti
■ Chicago Real Estate Board.

Draugystė Lietuvos 
Kareivių mini si
dabrines sukak

tuves
Liepos 11 dieną, bus pirmas 

jėgų išbandymas

Draugystė Lietuvos Kareivių 
šiais metais mini savo sidab

visus išjudinus. Pirmu bandy
mu bus piknikas liepos 11 d., 
kuris įvyks Pershing Road 
G,rovė. Paskui įvyks bazaras 
apie rugsėjo mėnesį, o lapkri- 

šaunus jubilie- 
bankietas. Toks 
planas, kurios 
pirmininkas A. 
iždininkas Leu-

ro pabaigoje 
jaus užbaigimo 
tai komisijos 
priešaky stovi 
L. Matulis ir 
danskas.

kad vienai ko-. Suprantama, 
misijai tai nebus įmanoma, nors 
geriausius sumanymus turėtų. 
Reikalinga visų pritarimas. O 
kareiviai^ rėmėju tyri galybes 
ir jie visuomet kaipo kareiviai 
yra pasirengę visiems patar
nauti.

sėdėjimo streiką
Cicero. — Pirmadienį Hart 

Scbaffner and Marx siuvyklo
je įvyko finišerių, arba darbo; 
inubaigimo siuvėjų sėdėjimo 
streikas.

Streikas 
darbdaviai 
tai,
ninis laikas ir darbas 
sumažėjęs, priėmė 
jų darbininkių.

Streikas tęsėsi 
das. Darbininkėm 
kalau'jant atleisti
nusileido, šioj dirbtuvėj dir- 
imtas darbininkes, darbdaviai | 
ba labai daug lietuvių.

Rep. x-y.

iškilo dėlto, kad 
neatsižvelgdami į 

kad dabar yra tarpsezo- 
žymiai

dešimt nau-

tris valan- 
griežtai rei- 
naujai pri-

Kultūros Ratelis”.
A. J. Povilonis.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

Draugijos s išsirinkimas bus 
šį sekmadienį, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje, 1:30 vai. po 
pietų. Atvykite skaitlingai ir 
pasirengkite nuoširdžiai savo 
iškilmėms. Sveiki ir jauni vy
rai neatsisakysi^ ir prie 
draugijos prisirašyti, kol dar 
yra vietos. Turime dar keletą, 
ir uniformų liuosų.

Sekretorius D.

Jaunimo Ratelis pa 
keitė pavadinima
Bridgeport. — Neprigu'lmin- 

go Lietuvių Jaunimo Ratelis, 
apie kurio parengimą buvo ra
šyta Naujienose gegužio 10 d., 
praneša pakeitęs savo pavadi

nimą ir nuo dabar jis vadin

APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

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

Vieną Vainikavo, Kitas Golfavo -- Mussolini Nori “Civilizuoti

LAIMINGAS IR BE SOSTO — Edvardas VIII šypJIS GOLFAVO-----------
Edvardas VIII, tikrasis An
glijos sosto įpėdinis, kuris 
vakar turėjo būti apvaini
kuotas. Bet atsisakęs nuo 
sosto, jis vakar' golfavo 
Francijoje.

KAI BROLĮ VAINIKAVO — 
Jurgis VI, kuris vakar buvo 
apvainikuotas Anglijos ka
raliumi, netikėtai patekęs 
sostan, kai brolis Edvardas 

Ir VIII pasitraukė, kad galėtų 
lįfflapsivesti su Wally War- 

W (’fie^d (Simpson).

sosi fotografams, atvykęs Francijon susitikti su myli
mąja Wally Warfield (Simpson), su kuria apsives bir- 
želio mėnesį. Jis nesigaili apleidęs sostą. Norėjo apsive
sti kaip ši mėnesį, bet to nepadarė, kad nenutraukti

“CIVILIZUOJA” — Italijos diktatorius Mussolini 
Palazzo Vęnezia balkone, Ryme, nuo kurio pasakė kal
bą miniai, pareikšdamas, kad Italija atlieka “civilizavi- 
ino misiją” Afrikoje ir netoleruos jokių bandymų tai 
misijai kenkti arba ją trukdyti. “Civilizuojamoji” šalis 
yra Etbiopija, kur italai neseniai surengė baisias sker
dynes. Žuvo apie 2,000 ethiopų.

publikos dėmesio nuo koronacijos.

i.aikINAI IŠTRUKO' — 
Gen. Henry H. Denhardt, 
kuris laikinai ištruko nuo 
bausmės, kai džiure, svars
tanti jo bylą už meilužės 
nužudymą Kentucky valsti
joje, negalėjo prieiti, prie 
nusprendžio. Teismas ruo
šiasi antrai bylai.

KARALIUS IR BRITŲ IMPERIJOS GALVOS — Karalius Jurgis VI kalbasi 
su Mackenzie King’u, Kanados premjeru laike vainikavimo iškilmių bankieto. 
Užpakalyje karaliaus stovi Stanley Baldvvin, Anglijos premjeras, kuris Jurgį 
VI įstatė į sostą. King ir Baldvvin skai tom i galingiausi žmonės Britų imperi
joje, o karalius esąs tik imperijos “vieningumo simbolis”. Acme Telephoto

NEGALI IŠAIŠKINTI HINDENBURGO KATASTRO
FOS — Vyriausias dirižablio “Hindenburgo” inžinie
rius Rudolph Sauter tebeguli Lakehurst, N. J. ligoninė
je sunkiai sužeistas dirižablio sprogime. J. V. valdžios 
komisija daro tyrinėjimą, bet nelaimės pakol kas išaiš
kinti negali.

SABOTAŽAS, NEATSARGUMAS?— Visokie spėliojimai daromi 
apie Hindenburgo nelaimę. Vieni sako, kad buvo sabotažas; kiti, kad 
neatsargus keleivis uždegė cigaretę; treti, kad nuo trynimos], bepilant 
balastą, kilo kibirkštis, kuri uždegė vandenilį (hydrogen). Amerika 
daro tyrinėjimą, bet atskirą tyrinėjimą darys Vokietijos komisija, kuri 
yra kelyje į New Yorką. Paveikslas parodo “Hindenburgo” liekanas 

Lakehurst aerodrome.




