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Nauja Valdžia Ispanijoje
Premiero Francisco Largo Caballero kabi
neto nariai pasikeitę vietomis ir sudarė 

pergalės kabinetą
VALENCIA, geg. 16. — Pre- dęs įsimaišyti į Ispanijos ci-

mieras Franęisco Largo Caba
llero vakar rezignavo iš Ispa
nijos valdžios ir keliomis va
landomis vėliau tapo pakvies
tas sudaryti naują Ispanijos 
“pergalės kabinetą’.

Tai bus šeštas kabinetas nuo 
pradžios Ispanijos civilio karo. 
Pats Caballero sudarys antrą 
kabinetą. Caballero sudarė ka
binetą sunkiausioj Ispanijos 
respublikoj valandoj, kada su
kilėliai buvo prie Madrido var
tų ir grąsino bile valandą so
stinę paimti. Prie jo sukilėliai 
liko atmušti ir dabar pavojin
giausia vieta pasilieka tik Ba
skų frontas.

Caballero paskelbė, kad į 
naująjį kabinetą įeis visos tos 
partijos, kurios buvo atstovau
jamos pereitame kabinete, tik 
įvyksiąs naujas pasidalinimas 
vietomis tarp ministerių. Nau
jojo kabineto pareiga bus rū
pintis kuogreičiausia laimėti 
karą.

Kabineto rezignavimas buvo 
sutartas* slaptame susirinkime 
ketvirtadieny, bet' apie tą tik 
vakar liko paskelbta.

Dar nežinia, ar naująjame 
kabinete bus atstovaujami an
archistai ir sindikalistai, kurie 
buvo sukilę Barcelonoj prieš 
Katalonijos ir Valencijos val
džias.

Iš reorganizavimo kabineto 
aiškėja, kad lojalistai ruošiasi 
prie ilgo civilio karo.

Tuo tarpu Baskų fronte ei
na labai smarkus mūšiai. Su
kilėliai skelbia einą priekyn 
veik visu frontu, bet lojalistų 
oranešimais, Asturijos anglia
kasiai ir Baskų milicija smar
kiausia kontr-atakuoja ir sten
giasi sulaužyti sukilėlių fron
tą. ;

MaJskai ir sukilėliai at
metę papos ‘‘taiką” 

PARYŽIUS, geg. 16. — Gau-
tomis žiniomis, papa Pius ban-
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vilį karą ir bandęs sukilėlius 
sutaikinti su4 Baskais. Bet abi 
pusės papos pasiūlymus atme
tusios.

Papa ypač yra susirūpinęs 
tuo, kad Baskų fronte kariau
ja katalikai sukilėliai su Bas
kų katalikais. ■ ,

Baskų vaikai bus veža
mi Amerikon

PARYŽIUS, geg. 16. — Ba
skų misija Paryžiuje paskelbė, 
kad 500 vaikų iš Bilbao bus 
evakuoti į Jungt. Valstijas. 
Kaip ir kada bus jie išsiųsti, 
dar nėra sutarta.

j 29 amerikiečiai Franci- 
joj paliuosuoti

TOULOUSE, Francijoj, geg. 
,16. — 29 amerikiečiai, kurie 
buvo suimti bal. 3 d. bandant 
slaptai pereiti Ispanijos sieną 
ir už tą buvo suimti, vakar 
liko paliuosuoti iš kalėjimo, tei
sėjui atskaičius iki teismo at
sėdėtą kalėjime laiką. Jie tu
rės bėgyje \ 8 dienų apleisti 
Franciją, bet ne per Ispani
ją.

Kėsinosi nužudyti Ispa
nijos sukilėlių vadą 

gen. Franco
I LONDONAS, geg. 16. — 
(Paaiškėjo^, kad vyriausias Is
panijos sukilėlių vadas gen. 
'Francisco Franco vos išgelbėjo 
savo gyvastį laike pasikėsini
mo jį nužudyti. 

1

Pasikėsinimas • įvyko Sala- 
’manca, kur yra sukilėlių ge- 
,n oralinis štabas. Nemanoma, 
kad generolas butų buvęs sun
kiai sužeistas.

Griežta cenzūra bando visą 
Įvykį užslėpti.

■ Spėjama, kad pasikėsinimą 
padarė kokis nors nepatenkin
tas fašistas, ar monarchistas, 
'nes abi šias politines partijas 
gen. Franco uždarė.

Pogromai Prieš Žy
dus Lenkijoje

Platinasi
Bomba Varšavoje; neramumai 

visam krašte

VARŠAVA, geg. 16. — Va- 
•kar ir užvakar įvairiose Len
kijos dalyse siautė pogromai 
prieš žydus, šalį apėmė anti
semitizmo banga, po kruvino 
pogromo Brest-Litowske, kuris 
prasidėjo ketvirtadienį ir tęsė
si beveik tris dienas.

Varšavoje sprogo bomba prie 
žydų liaudies namo; Grabowe 
(netoli Lodžio) lenkai sumušė 

Ųek žydų kiek sugriebė gat
vėse ir išdaužė 259 langų žy
dų kvartale. Pogromai įvyko 
ir Kobryn, Terespol ir Czer- 
nowczyce ir kituose miestuo
se.

Brest-Litowsko pogrome 50 
žydų buvo sužeista ir turto su- 
/naikinta už pusę miliono do-

MECHANIŠKA UOSLĖ. — Dr. R. N. Harger, profesorius Indiana universiteto medicinos 
mokykloje, demonstruoja’ mechanišką uoslę; kuri suuodžia ar žmogaus kvapas atsiduoda 
alkoholiu ar ne. Profesorius bando kvapą, chicagiečio Kirk Keegan, Midwest Safety kon
ferencijoje.

Anglijoj mirė Vis- 
kontas Philip 

Snowden
Buvo įtakingas Darbo Partijos 

narys ’

LONDON, geg. 16. — Su
laukęs 72 metų amžiaus, va
kar širdies liga mirė Viskon- 
tas Phjlip Sifeydem ^Jis ’ buvo 
žinomas per daugelį’ metų kai
po Darbo partijos lyderis. 1924 
\metais MacDonaldo kabinete 
užėmė iždo kanclerio vietą.

1931 metais kartu su Mac 
Donaldu ir kitais nariais Snow- 
den atskilo nuo Darbo partijos 
ir susidėjo su konservatoriais.

Velionis buvo skaitomas di
deliu gabumų teisininku ir po
litiku ir turėjo nevien draugų, 
bet ir priešų pagarbą.

Nusipirko miestą 
už $25 l

DAKOTA CITY, S. D., geg. 
,16. —. Kauntės auditorius Tho- 
mas Thompson nusipirko visą 
'miestelį South Sadoka. Nusi
pirko visus jo namus ir kas jar 

’me dar yra likę. Už viską jis 
sumokėjo tik $25.

Miestelis savo laiku buvo 
gana gyvas, Juodųjų kalnų 
(aukso laukų pakraščiuose. Į jį 
'suvažiuodavo tųkstančiai auk
so prospektorių. Bet dabar ja
me nebeliko nė vieno gyvento
jo ir jis bus išbrauktas iŠ žem- 
’lapių.

Eks-karaliui $150,- 
000 i metus

LONDON, geg. 16. — žinios 
iš patikimų šaltinių sako, kad 
(karalius ir jo šeimyna mokės 
apie $150,000 metinę “perisi* 
ją” eks-karaliui Edvardui VIII 
ir jo (busimąjai žmonai Wallis 
Warfield — iš savo privatiškų 
įplaukų. Parlamentas, atsisakė 
eks-karalių aprūpinti pinigais 
pragyvenimui.

Jaunieji rengiąsi apsivesti 
'pirmą savaitę birželio mėnesį.

Išsikasė duobę ir 
nusišovė

FORT BRAGG, Cal., geg. 16 
t— Abe Triplet,t pasidirbdino 
gražų karstą, išsikasė kapinė
se patogią duobę ir tada pats

Rooseveltas Griežtai 
Priešingas Teismo 
Reormos Kompro

misams

/Trys teisėjai žada rezignuoti; 
prezidentas balansuos biudžetą

WASHtNGTON, D. C., geg. 
16‘ —; Roosevelto teismo per
organizavimo projekto prieši
ninkai skelbia, kad trys Aukš- 
'čiausio Tėišmo teisėjai rezig
nuos, jei < prezidentą s atsisakys 
nuo projekto.

Rooseveltas to pasiūlymo neu 
priėmė ir įsake savd vadams 
kongrese kovą vesti toliau. Tei
kėjai, kurie žadą rezignuoti yra 
JBrandeis, Van Devanter ir 
Sutherland. Kai kurie sako, 
kad ir vyriausias teisėjas Char
les E. Hughes rezignuosiąs. 1

Rooseveltas vakar pareiškė 
(demokratų vadams, kad jis no
ri subalansuoti biudžetą pirm 
birželio 30, 1938. Tam tikslui 
žada pradėti laipsniškai mažin
ti “nepaprastas” išlaidas, pa
šalpos, viešų darbų, etc. tiks
lams.

Kongresas dabartiniu4 laiku 
(svarsto autorizavimą išleisti 
pusantro biliono dolerių pašal
pa. Kai kurie senatoriai ir at
stovai tam priešingi, bet pa
siūlymas greičiausiai praeis.

Aukščiausias Teismas dabar 
'svarsto ir rašo opinijas apie 
Naujos Dalybos įkurtą Socia- 
lės . Apraudos programą. Kada 
opinijos bus paskelbtos — ne
žinia.

Mirę 36-ta “Hinden- 
burgo” katastrofos 

auka

LAKEHURST, N. J., geg. 
16. —- Vakar dirižablio “Hin- 
denburgo” sprogimo aukų skaR 
čius padidėjo iki 36, kai mirė 
turtingas importeris iŠ Ham
burgo, Otto Ernst, 72 metų. 
Nelaimėje buvo sužeista ir jo 
žmona.

Vokietijos ir J. V. komisijos 
tebeveda bendrą nelaimės ty
rinėjimą, bet radinių pakol kas 
neskelbia^ Vokietijos komisijos 
priešakyje jyra Dr. Hugo Eck- 
ener, “Hindenburgo” statyto-

KOVA TARP SIONISTŲ IR 
ZABOTININKŲ IŠSIPLĖTĖ 

VISOJE LIETUVOJE

KAUNAS. — šiuo metu Lie
tuvos žydų sionistai išvystė la
bai plačią akciją Palestinos 
fondų naudai. Tai akcijai vado
vauja specialiai iš Palestinos 
atsiųsti tų fondų atstovai ir 
propaguotojai. Šiai akcijai labai 
kliudo žabotinskininkai ne, tik 
Kaune, kur riet įvykę pereitą 
savaitę incidentai Ateitininkų 
salėje ir ties “Metropoliu”, bet 
ir provincijos miestų ir mieste
lių, kurios talpinamos Kauno 
žydų dienraščiuose, Marijampo
lėje, Suv. Kalvarijoje, Telšiuo
se ir kitur įvykę incidentų tarp 
sionistų ir žabotinskininkų, ku
rie pasiryžę šią akciją Palesti
nos fondų naudai visiškai su
trukdyti. Del to šiuo metu Lie
tuvos žydų tarpe-liogeryje la
bai įtempta atmosfera.

LATVIAI ATSISAKĖ NUO 
MOKYKLŲ KONVENCIJOS 

SU LIETUVA

KAUNAS. — Latvijos vy
riausybė pranešė, kad nuo šių 
metų liepos mėn. 20 d. ji at
sisako nuo Lietuvos ir Latvi
jos mokyklų reikalais konven
cijos, pasirašytos 1931 m. sau
sio 25 d. Mokyklų reikalais 
yra numatomi abiejų vyriau
sybių pasitarimai.

Slenkanti žemė už
griuvo 16 žmonių
VENECIJA, Italija, geg. 16. 

— Slenkančioj i žemė netoli 
Treviso miesto užgriuvo 16 
žmonių. 8 buvo užmušti, kiti 
'8 sunkiai. sužeisti.

Mirė Užgriutasai 
Angliakasys

TAMAQUA, Pa., geg. 16.— 
Mirė angliakasys William Hos- 
ler, kuris buvo užgriūtas ka
syklose per septynioliką valan
dų.

Vokietija Uždarė Ka
talikų Seminarijų

BERLYNAS, geg. 16. — Hit- 
llerio valdžia uždarė Rymo ka
talikų seminariją Heiligenstad- 
te. Uždarymas skaitomas sig
nalu kovai prieš visas katali-

C. I. O. Organizuoji 
Republic ir YoungS' 

town Liejyklas
Automobilių Unija Skųs Fordą 

Federalei Valdžiai
Ketvirtadienį rinkimai Jonės and Laughlin 

liejykloje.
C.I.O. veda pasitarimus 

unijos pripažinimo su Ink 
Steel, kuri operuoja Chica 
apielinkėje ir su Crucible Si 
bendrove, kuri turi tris di 
tuves rytu4ose ir samdo 18,' 
darbininkų.

Plieno darbininkų organ: 
vimo vajų C.I.O. vardu v 

V‘S.W.O.C.” Steel Workers 
ganizing Committee.

Viešbučių Streikai.
ST. LOUIS, Mo., geg. 16. 

Sustreikavę 24 valandas at 
šiandien darban grįžo 2,000 
Louis viešbučių tarnautojų, 
laimėjo unijos pripažinimą.

šiandien kilo naujas viež 
čių tarnautojų streikas Be1 
ly* Wilshire viešbutyje, Be 
ly Hills mieste, Californij 
Pareikšdami simpatiją st 
kieriams, nustos dirbti ir i 
viešbučių tarnautojai. Stre: 
paliečia Hollywood ir Los 
gėlės miestus.

Kova su Fordu
DETROIT, Mich., geg. 1' 

United Automobile Workers 
America paskelbė, kad pac 
skundą federalei Darbo Sai 
kių Tarybai prieš Fordą už 
laužymą Wagnerio Darbo : 
tykių įstatymų.

Kaip rytoj, unija ofici: 
pradės Fordo darbininkų oi 
nizavimo vajų. Priešingas 
jai, Fordas taipgi rytoj p: 
lins prieš-unijinę literat 
kurioj perspėja darbininkus 
sirašyti. UAW of A. prezk 
tas Martin pareiškė, kad 1 
Fordo žinksnis yra neleg; 
kas.

Fordas keliais atvejais 
reiškė, kad jo dirbtuvėse “ 
jos niekuomet nebus.”

NEW YORK, geg. 16. — 
ferendume unijų klausi 
stambiausios New Yorko s 
siekimo bendrovės Interboro 
Rapid Transit darbininkai 
žiniška balsų didžiuma pas 
kė už *C.I.O. Balsavo 11 
darbininkai. Iš jų 10,628 
davė halsus už C.I.O. Sav 
prieš tai jie priklausė 
A.F.L.

Darbininkų Judėjimas 
Amerikoje

>St. Lcuise, Missouri, užsi
baigė Viešbučių tarnautojų 
streikas.

• Viešbučių tarnautojų strei
kas gręsia Hollywoodui ir Los 
Angeles miestams.

• C.I.O. pradėjo kampaniją 
prieš Republic ir Youngstown 
plieno bendroves; netrukus 
pradės organizuoti Weirton, 
Nation and Great Lakęs liejyk
las.

• Lc-s Angeles Darbo Fede
racija išmetė unijas, pritarian- 
/čias C.I.O. Narių jos turi 10,- 
000.

• United Automobile Work- 
ers Union žada skųsti Fordą 
federalei Darbo Santykių Ta
rybai.

Į •New Yorko požeminių ir 
(iškeltų traukinių linijos “Inter- 
borough Rapid Transit” tar
nautojai atsimetė nuo AFL ir 
levyniasdešimts dviejais nuo

šimčiais balsų pasisakė už 
C.I.O.

• North Carolina Darbo Fe
deracijos Taryba šiandien teis 
savo pirmininką Roy R. Law- 
rence už dalyvavimą C.I.O. va
juj suorganizuoti tekstilio pra
monę.

Plieno organizavimas.
PITTSBURGH, Pa., geg. 16 

— Privertę stambią nepriklau
somą (plieno trustui) liejyklą 
Jonės and Laughlin garantuo
ti pilną pripažinimą C.I.O. plie
no unijai, jei ji gaus didžiu
mą balsų darbininkų referen
dume ketvirtadienį, organiza
toriai pradėjo kovą prieš dvi 
kitas stambias firmas.

Tos dvi firmos yra Republic 
Steel Corporation ir Yotfngs- 
town Sheet and Tube Company. 
Tas dvi liejyklas suorganizavę, 
C.I.O. organizatoriai atakuos 
Bethlehem Steel, ir E. T. Weir’o 
dominuojamas liejyklas: Weir- 
ton Steel, National Steel ir 
Great Lakęs Steel.

Gali kilti streikai
Republic ir Youngstown lie

jyklose gali kilti streikas, bet 
organizatoriai jo nešauks iki 
po rinkimų Jonės and Laugh
lin dirbtuvėje.

Nesutikimai. Republiko- 
nų Partijoj

WILMINGTON, Del., geg. 
16. — Nepasitenkinęs dabarti
ne valdyba,, iš republikonų par
tijos nacionalio komiteto rezig
navo C. D. Butek, buvęs Dela- 
ware gubernatorius. Nesutiki
mai republikonų eilėse eina ku
rį' laiką, New Yorke, Chicagoj 
ir kitur.

Užsakė 83 Lėktuvu
BUFFALO, N. Y., geg.

— U. S. laivynas užsakė 
naujus karo lėktuvus nuo ( 
tiss-Wright bendrovės. 1 
nuos suvirŠ du milionus.

Chicagai ir apielinkei f 
ralio oro biuras šiai dienai ] 
našauja:DANZIGą, geg. 16. — čia už

sidarė nacionalistų partija, vi
siškai atiduodama miestą į na-

Giedra; šalčiau.
Saulė teka 5:28, leidi

O .Ajt
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ADVOKATAISusirūpino namų są- Miesto kolektoriaus 
vininkąis, kurie ne-■ surinktų mokesčių 
gali išsimokėti skolų' nuo vežimų žinios
Tuo klausimu trečiadienį per Į 

radio kalbės senatorius 
Copeland

Auto Truck, capacity 
more than 1-ton .......... 24,148

Auto Trailer, capacity 
more than 1-ton . 
Demonstrators ....

Transfers .........

129 
2,038 

10,795

čia’ paduodama skaitlinė, kiek 
‘ motoriniams vežimams perei- 

_ _ ‘ tais metais ir šiemet išduota 
Namų savininkų, kurie paėmė leidimų, ir taip pat, vežimų ru- 

morgičius iš H.O.L.C. ir jiems 
negalint išpildyti tai korporaci-,. . .
jai duotų pasižadėjimų, padėtis ’ ^36 m. nuo sausio 1 d. iki 
pasidarė visiškai klaiki. Ji da- 31 d. išduoda leidimai
rosi vis baisesnė ir verčia jau šios rūšies vežimams: 
kai kurias organizacijas pada
ryti ir atatinkamus žygius, o 
vyriausybę pasirūpinti ir ata
tinkamus padėties gelbėjimo įs- 
tatymuse išleisti. Į ar mažiau ................... 448,820

HOLC žinios sako, kad jau Keleiv. auto daugiau 
yra daugiau kaip 35,000 tų na- negu 35 h.p. 
mų savininkų netekusių teisių 
dėl negalėjimo išsimokėti sko
lų, ir apie 200,000 jų neteks 
iki 1938 metų. Paskui, žinovai 
sako, kad ir bendrai iš visų tų 
savininkų 500,000 neteks savas
ties teisių, t. y. 50% visų paė
musių morgičių iš HOLC pirm, 
negu pasibaigs ju morgičių 
kas.

Tie 
sunki 
dėtim

One-horse Vehicle .....
Two-horse Vehicle .. 
Motorcycle .................
Keleiv. auto. 35 h. p

2,760
327
740

Surinkta pinigų

1937 m. nuo sausio 1-mos iki 
balandžio 30 d. $4,620,481.40

1936 m. nuo sausio 1-mos iki 
balandžio 30 d. $4,076,467.00

1936 m. nuo sausio 1-mos iki 
gruodžio 31* d. $4,600,006.20

Calumet Grove. Pakvietimas 
vienbalsiai priimtas ir yisi da
lyvavusieji nįriąi pasižadėjo 
piknike dalyvauti, o jei bus rei
kalas kibti ir už virvės, kad pa
tirti, kas stipresnis.

Buvo perskaitytas dar ir ki
tas laiškas, būtent pakvietimas 
į kompozitoriaus Miko Pet
rausko gedulos paminėjimo va
karą, kuris įvyko gegužės 12 d. 
Pakivetimas buvo priimtas ir 
nariai visi pasižadėjo dalyvau
ti.

Mažas pavojus
Ar tamsta negalėtum 
paskolinti penkis litus; 
palikau piniginę namuo-

man 
mat, 
ke.

— Bet juk tai pavojinga, 
'gali tarnaitė ar kas...

— Tai niekis, ji tuščia...

lai-

12,707
Auto Delivery Wagon 

cap. 1-ton or less ....... 35,032
Auto Trailer, capacity

1-ton or less ..............
Auto Truck, capacity 

more than 1-ton ....... .
Auto Trailer, capacity

more than 1-ton ..........
Demonstrators ..........
Transfers ...................

25

22,704

skaičiai parodo, kiek 
jų padėtis. Taigi ta' 

pirmiausiai

yra 
pa- 

susirupino 
United Home Owners Liberty
ne pelno korporacija, o su ja ir 
senatorius Royal S. Copeland, 
kuris jau yra ir įstatymo su
manymą į kongresą įnešęs.

Šį trečiadienį, gegužės 19 d. 
jies pasakys tuo klausimu kal- 
l ą per radio. Ji bus pasakyta 
9 vai. Eastern Standard Time 
la;ku, National Broadcasting 
Sistemos tinklu. Nepraleiskite 
progos pas:klausyti.

143 
1,896 

26,745
d. iki

2,964
280
651

1937 m. nuo sausio 1 
balandžio 30 d.:

One-horse Vehicle .......
Thvd-horse Vehicle .....
Motorcyck ...................
Keleiv. auto 35 h.p.

ar mažiaus .................. 427,329
Keleiv. auto more than

35 h. p. .........    ....
Auto Delivery, cap.

1-ton or less . ............ .
Auto 3 railer, capacity

1-ton or less ..............

12,871

31,420

33

Sp.

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

1704 S. VVESTERN AVĖ.
Tel. Virginia 0883

SPECIALIAI
ŠIĄ 

SAVAITĘ
ŽIBANTI MALEVA

I VALANDŲ 
VARNIAIS ........

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

98$
98$
98£

N VAKNLšIO VALYTOJAS—Ge- 
ruH varnišiul ar inalevai nu
valyti. Specialiai už

AEPKCIA1, 4 colių, grynai Juo
dų Kerių malevotl 
iiepe&ai. Kiekvienas

|.VH>ARA ketvirt., šešt. vakarA1s|

w ONE COAT ENAMELIS dar
bui vidui. Ti nitas; daug pa- 
dengii)H; ilgAl laikųH. Išdžiūva 
per niekti Nkainflai žybėda- 
inaa. $2.75 vertėt, <E 1 CfetZ 
už galionų ........
BALTAS 8HELLAC, 1OOC^ 
TYRAS $1.59
Galionas --------------

85e vertės ROc—Skrynų Ma- 
Ieva; 1 
malevos 
abu dž

kvorta Juodos skrynų 
ir 2 colių Šepetys ir-------- 50£
I’OPIEKOS VALYTO- 

lanarų uždangoms
3 ni 23^

Miegamiem ir gyve- 
namiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

MIKNŲ 
JAS, taipgi vartojamas kalci- 
mainui 
valyti

Pasekmingas Kupiš
kėnų Kultūros D-jos 

Balius

Per susirinkimą įstojo dar šie 
trys nauji nariai: Ą. ir V. Za- 
lubai iš Cicero ir J. Laučiškis. 
Išrinkta komisija, vasarą įvyk
stančiam išvažiavimui vietą pa
rūpinti. ; t •

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma i du iki 4 menesių. 
Baking sode, mucin ar jšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v; r. ild V 
vai. vakaro. Treč ir, sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOliįrH ASHLAND AVENUE 

Res. o515 So. Rockwell Lt.
Telephone: Republic 9723

Phone CanaI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Davė $30 pelno
šeštadienį, gegužės 8 

G. Ba'rnatones bute, 1251 So. 
St. Louis įvyko skaitlingas Ku
piškėnų Kultūros Draugijos su
sirinkimas.

Pirmiausiai 
ir patvirtinti 
buvo baliaus
tas. Pasirodo, kad balius buvo 
pasekmingas ir davęs $30 pel
no. Už baliaus pasisekimą ten
ka garbe komisijai, susidedan-

KL. JURGELIONIS
A DVOKĄ TA 'S 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330 
Rėz. Hyde Park 3395

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

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

dieną,

buvo perskaityti 
protokolai. Po to 
komisijos rapor-

JUOKAI
Truputis išsiblaškymo

Vienas profesorius, važiuo
damas autobusu, užsimanė pa
siskaityti laikraštį., Jis išsiėmė 
akinius, pasidėjo juos šalia sa
vęs ir susirado laikraštį. Bet... 
užmiršo kur akiniai. Išsigrai- 
bė visas kišenes ir j u negalė
jo surasti...

Žarnos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKSKIT
Sąlygos l SAVAITĘ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

03SO N. Clark SL 780 MadtaonJBL 
4610 Broadway 6320 Cottage Orova
>138 Lincoln Av. 4002 Madison St.
>§{7 MUwaiikee Av. 6204 S. Halsted St. 
4002 Irving Park 3234 Madison St, 
KVES. TILL 9 — CLOSED SUNDAY

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

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

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

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tei. 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.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREE1 
b-toš lubos , Tel. CENtral Iblft 

Marųuette Park Ofisas:
6.322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therap> 

and Midwife 
6630 So. VVestem 
Avė., 2nd fl< or 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

4KIU SPECIALISTAIrainiai

— Prašau akinius, — tarė 
šalia sėdėjusi mergaitė, paėmu
si juos nuo suolo.-

— Ačiū labai, mergyte.. Kie- 
ho gi tu tokia gera dukrele? 
—-£ klausia profesorius.

— Tavo, tėveli."

o

čiai iš K. Ustupo, K. Matekonio 
ir F. Stanionio. Jiems draugija 
taria širdingą ačiū.

Dalyvaus Naujitnų piknike 
gegužės 23 d.

Vėliau buvo perskaityta 
Naujienų pakvietimas į pikni
ką, kuris įvyks gegužės 23 d.

8939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 ik! 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

SI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION ' 
1739 SOUTH HALSTED STREET

BUICK &
PONTIAC

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: hUo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo
iki <Oj v. .vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

. 4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE .

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

SAVININKAS
F. BuLaW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Opitometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas" daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- j Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
das. Specialė atyda atkreipiama i > ofiso valandos: nuo 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- ’ 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
laugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

Kiti Lietuviai Daktarai

2 iki 4, nuo 7 
ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
ClliCAGO, D.L.

Laidotuvių Direktoriai

Reikalaukite DEGTINES
Klausykite musu Lietuvškų radi o programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
val» vakaro iš W.H.F»C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

„ J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Averjųe Phone Lafayette 3572

S. M. SKUDAS
718 Wcst 18th* Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

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

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

MUTUAL L1QUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

SENIAUSIA JR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE. 0727

T J koplyčios visose
J-_ J <1 1, Chicagos dalyse

r
$..

t

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINU.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE
3 KRAUTUVĖS

3354 W. 26th Street 
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė.
8k

Šimtai dailių raštų. Rolei

20c, 15c, 10c ir 5c
* . J •

POPIERA NUTRI- 
MUOJAMA Už DYKĄ 

MES PRISTATOM

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėli'omis pagal sutartį.

8

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

F? fe 'į’j

•>. ■:4 :feį

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 Si 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

NARIAI 
Chicagos,

Cicero ■
Lietuvių 

Laidotuvių* 
Direktorių k 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Drau gi j os Nariai

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, MeJrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir J 

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

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

/ VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro - 
Seredoj pagal sutartį

KITATAUČIAI

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

^LAČHAWICZ ir sūnus
2^14 West 23rd Place ' Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Ea«t 108th Street. Tel. Pullman 1270

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kmvvood 5107

9

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

• Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avę.
2-ros lubos 

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

10758 S- Michitran Avė 
ROSELAND—CHICAGO, TLL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Garsinki! ės “N-nose’

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

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

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

7 iki S vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rox. ToUnhnnp PI. A Z A 9 A AB



NAUJIENOS, Chicago. IIIPirmadienis, geg. 17, 1937
'das plaukas ant tavo drabu
žių?”Vytautas Bancevi 

čius dalyvaus 
“Naujienų” 
piknike

i
t
į-* g.

i ' M Ir ■

Per .daugelį metų chicagie- ;žjurovams padarė įspūdį, kad 
- ’ jis yra nepaprastai geras ris- 

kurie i .(tikas. 
‘ ‘ ko-

bu- 
ko- 
tu- 
P?“ 
jiao

čiai pažino “drapiežną dzūką 
Pažino jį ir ristikai, 
dzūką atsimušdavo tarsi į 
kią muro sieną.

Taip, dzūkas Bancevičius 
vo vienas geriausių ristikų, 
kį kada Chicagos lietuviai 
rėjo. Jis ir dabar dar turi 
kankamai “štimo” ir su 
lietuviai ristikai dar skaitosi 
Tačiau, šiaip ar taip, 6 metai 
daro savo. Nors jis tebėra la
bai “kietas riešutas”, bet pa
sidarė mažiau paslankus ir, 
taip sakant, čiedija senėjan- 
čius kaulus.

Ir, tiesą sakant, jam nebėra 
reikalo per daug lamdytis. Jis 
turi, kas jį gali pavaduoti. O 
pavaduoja jį dabar jo sūnūs 
Vytautas.

šis paveikslas ir vaizduoja 
Vytautą Bancevičių, “drapiežno 
dzūko” sūnų. Jis yra apie de
vyniolikos metų amžiaus, bet 
ritasi jau keli metai. Yra kie
tas, kaip titnagas, ir sveria 
apie 180 svarų.

Pereitą žiemą Vytautas rito
si keletą kartų ir visas risty- 
nes laimėjo. Prieš jį neatsilai
kė ir gana patyrę ristikai.

Kitą sekmadienį turėsite pro
gos pamatyti Vytautą besiri- 
tant. Jis risis “Naujienų” pik
nike su Zdaranovičium, tvirtu 
ir patyrusiu ristikų.

Risis ir pats “drapiežnas 
dzūkas”. Jis sako: “Noriu pri- 
mįnti chicagiečiams, kad aš 
dar gyvas ir turiu pakankamai 
sveikatos 
dyti”.

Taigi 
dalyvaus 
tiku pionierius su savo sūnu
mi.

ant matraso pašilam-

“Naujienų” piknike 
Chicagos lietuvių ris-

John M. Fewkes iš 
rinktas Chicagos vy
rų mokytojų unijos 

prezidentu
šeštadienio vakare Chica

gos vyrų mokytojų unijos me-

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fprničius, pianus irParkraustom 1 v 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH3406 SOUTH

HALSTED ST. WESTERN AVĖ.
Yarda 3408 Hemlock 5040

tiniame susirinkime tos uni
jos prezidentu tapo išrinktas 
Tilden Technical aukštesnio
sios mokyklos instruktorius 
John M. Fewkes. Jis išrinktas 
vieton atsisakiusio Roy C. Ves
tai. Susirinkimas įvyko 32 W. 
Randolph gat.

I
J* bendradarbiais išrinkt) 

šie asmens: Vice prezidentu 
Gerald J. Hasterok iš Harrison 
mokyklos; finansiniu sekreto
riumi William P. Crannel iš 
VVashburne mokyklos: iždi
ninku Arthur N. Schreuder ii 
Harper mokyklos ir užrašų 
sekretoriumi Leo P. Hopkin? 
iš Austin mokyklos. Prie uni
jos priklauso apie 900 narių

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS WEIDNER

! šiandien White City patal
poje risis Bill Weidner, buvęs 
pusiau sunkiojo svorio čempio
nas. Risis jis su Jack Conley 
iš Bostono.

Weidner dabar ritasi kaip 
sunkiojo svorio ristikas, kadan 
gi, kaip sakoma, iš savo svo- 
Irio jis jau išaugo. Jis yra tik’ 
irai geras ristikas ir pasižymi 
'nepaprastu greitumu.

f THIEDE IR GRUBMYER

Cliff Thiede dar neseniai pa 
'.sirodė Chicagos sporto arenoje: 
ritosi tik du kartu, ir abi? kar

atu laimėjo. Ir laimėjo taip, jog

Tačiau tatai paaiškės 
įtik kitą trečiadienį, gegužės 19 
'd., kai jis Rainbo Fronton sve
tainėje (Lawrence ir Broad- 
way) susikibs su Grubmyer, 
kuris yra vienas pavojingiau
sių ristikų.

Šiandien siunčia šen 
Lewis protestus 

prieš teismo 
pertvarkymą

Šiandien siunčia iš Chica
gos Illinojaus senatoriui Lewis 
6,000 protesto parašų. Jis pro
testuoja prieš vyriausiojo tei
smo pertvarkymą, ko reika
lauja prezidentas Rooseveltas.

Protesto parašus rinko tuo 
tikslu naujai susikurusi orga
nizacija, kurios priešaky stovi 
44-to Wapdo republikoniškas 
committeemanas Robert W. 
Dunn.

CARBIT

PAINTS
CAKBIT 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 
kokybę krautuvėse.

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

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

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

NUSIŠOVĖ KENOSHIETIS JONAS 
VITKAUSKAS

Palaidotas liko šeštadienį. — Velionis Amerikoje 
išgyveno 27 metus

r r: .
Paprastas paaiškinimas

Ponia Iksienė įlekia visu 
smarkumu į kambarį ant ran
kos nešdamasi vyro švarką:

“Jonai, ką reiškia tasai juo-

KENOSHA, Wis. 
neseniai čia įvyko 
airi sukrėtė visus 
tuvius. Dalykas tas, 
sau gyvastį senas kenoshihtis, 
fonas Vitkauskas.

Keturi vyrai gana vėlai vaik
ščiojo Alfredo parke. Staiga jie 
pastebėjo krūmuose negyvo 
žmogaus kūną. Nieko nelaukda- 
ni, jie šoko į savo automobilių 
r pasileido važiuoti link mie> 
o. Pirmam sutiktam policmo- 
iui jie pasakojo apie savo ra
tini. >

Policmonas tuoj pasikvietė į 
alką kitus savo bendradarbius 
r nuvyko į nurodytą parke

ATIDA KENOSHA, LIETUVIAMS 
Dabar yra atpigintos ir žemiausios kainos 

ANT VISŲ ANGLIŲ
Tad pasinaudokite proga,—pirkdami dabar anglis sutau

pysite nemažai pinigų.
ATLAS FUEL and SUPPLY CO.

Savininkas JUOZAS STEPONKUS
6200—26th Avenue

Telefonas — 5790. 'MALEVOS
IR VARNIŠIAI '/i IKI

reguliarūs kainos

PAIMT EICHANGE

Pirkit malė- 
vas ir varni- 
Sį 15 didžiausios 
firmos Chieagoj ! 
Naelonallal produk
tai. kuriuos mes 
gavom 16 Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkellų sudužimu, vi
si nuo iki 1 /2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%.
KETURIOS KRAUTU- 2000 Mlhvaukee Avė.
VES — Ateikit ’i ar- 0830 So. Halsted 8t.
Šiaušių krautuvę. 'VMil-»V»į^’o 2247 wnMn!!'„*Ave'wro;

, . . , V, _ Skyrius KENOSHA, WIS.waukee Av. krauttivū T Contralls telefonas 
atdara nedūlioj 10-1. ARMitage 1440

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

30 COLIŲ SIENŲ POPIERA, ROLEI

4 COLIŲ MALIAVAI ŠEPETYS .... .......................

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

GARANT. QUICK-DRY VARNIš TIK .................

15c 
89c 
95c 

$1.19
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

PILSEN KWIK 
KLEAN

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos faMĮM g ffi

PARŪPINO H

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb arbatą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,?
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

NEDEUOJ GEGUŽES 23,1937
CALUMET DARŽE, Ok Island, Illinois

BUS GRAŽUS PROGRAMAS, ŠOKIAI IR 
PASISVEČIAVIMAS

Įžangos tikietus gausit Naujienose arba prie daržo

.1

— Visai /vietą. Ten iš tiesų gulėjo aukš- 
tragedija, tienikas negyvas žmogus ir lai- 
vietos lie- kė suspaudęs rankoje jrevolve- 
kad atėmė f’ri. Apie smilkinius buvo sukre

kėjęs kraujas.

Netrukus paaiškėjo, 
yra Jonas Vitkausk 
Seventh avė. "Pasirodė jog jis 
prapuolė diena pri .š tai, ir žmo
nos prašoma policija jo visur 
ieškojo.

Palyginti Jonas Vitkauskas 
buvo dar gana jaunas žmogus.

apie 42 m eitų amžiaus. Iš 
Lietuvos i Ameriką jis atvyko 
prieš 27 metus ir visą laiką 
gyveno šiame mieste. Dabarti-

Sherwin Wll- 
lianiB trim var- 

niSis $2.25. Musų 
kaina ........

1,000 galionų trim 
Malovojs. Galionas .........

$1.25
$2.79 vertSs visur ži- 
nonja. Fiat ir Gloes 
MaieV^, Mušti kaina....

$1.50
$2.258 vertSs, Fiat Bal-v 
ta ^‘ova

$ /iiiu laiku jis vertėsi galiūno biz
niu.
‘ , 1 1 ■ ' • J

Vietos laikraštis sako, jog 
buvusios bent kelios priežastys, 
kurios galėjo jį prie savižudys- 
tės privesti: pakrikusi sveikata, 
finansiški - sunkumai ir "šeimy
niški nesusipratimai.

Velionis, kiek žinia, priklau
sė Lietuvos Balso d augijai ir 
Lietuvių Politiškam Klubui. Pa
liko jis žmoną, dvi seseris Lie
tuvoje ir brolį Antaną šiame j

.! mieste. Palaidotas liko Green ; 
tal Ridge kapinėse. Laidojo Piasee- 

ki, kuris yr# laidotuvių dire-kto- 
-'s’rius. —Vietinis.

JUOKAI
,wz.

“Tai reiškia, kad tu nUo to 
laiko, kai pasidarei blondinė, 
dar jų nevalei!”

Neatsargumas
Motina: ‘Prieš keletą dienų 

aš ponui Kriukiui pasakiau, 
kad savo jaunystėje aš taip 
pat atrodžiau kaip ir tu”.

Duktė: “Tai buvo didelis ne
atsargumas! Nuo tos dienos jo 
aš daugiau nebesutinku”.

KARŪNACIJA VAŠKE

Chicagos Fair krautuvėje yra paroda įdomių vaš
kinių figūrų, atstovaujančių Anglijos karališką šeimy
ną. Tos figūros taip sugrupuotos, kad žiūrėtojai gau
tų supratimą apie karūnaciją, kuri įvyko pereitą tre
čiadienį. Paroda atdara publikai. (Sp)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian Newa Pnb. C<M lito 

1739 South Halsted Street

Subscrlption Rates:
$8.00 per year in Canada
35.00 per year outside of Chicago
Ife.OO per year in Chicago' 

per e
I -...........  „ .............................. . I ■ ■■ ■ ^>1

Entered a» Second Class Matter 
Match 7th 1914 at the Fčst Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
.!lį.HĮ . llH!l I i.ĮIJI.I H * ĮIII įį- . ..... ..  ................ II.. I. .

t ' Užsakyme kalnai 
Chicagoje—paštu:

Metams__ ....____________
Pusei metą ........-----
Trims mėnesiams___ __
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija________—
Savaitei 
Menesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovę 1739 S. Halsted Št., Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500. 
a. ■ i... ■■■■,. i-.... . , » ■ e ——

4.00 
_ 2.00
___  1.50 
......... ,7 5

Sfi 
__ _  18c 

75c 
tevienytose ife Čhicagoj,

$5.00 
Fusei met$ 2.75
Trims     1.50
Dviems menesiams 1.00
Vienam menesiui .75
Lietuvoje ir kitur Užsieniuose

(AtpightU)
Metams $8.00
Pusei ihetij 4.00
Trims menesiams J.................. 2.50
Pinigus reikia siųsti paito Money

jrderiu kartu su užsakymu.
■ n.,.,., . 7,11 , .......... ■ R,-,

Orderiu

MM

Mirė Viscount Snowden
Sulaukęs 72 metų amžiaus, mirė buvęs Britanijos 

Nepriklausomos Darbo Partijos vadas Philip Snowden, 
kurį' prieš keletą metų Anglijos karalius pakėlė į lordus 
su titulu “viscount”.

Per ilgus metus jisai buvo artimas MacDonaldo 
draugas ir bendradarbis. Juodu kartu veikė Nepriklau
somoje Darbo Partijoje, skleisdami per ją socialistinę 
idėją Britanijos darbininkų masėse, ir daug prisidėjo 
prie Darbo Partijos išauginimo.

Pirmam MacDonaldo kabinete, 1924 metais, Snow- 
den buvo iždo kancleris ir nustebino ne tik draugus, bet 
ir priešus, nepaprastai gabiai paruoštu biudžetu. Ast
ram MacDonaldo kabinete, 1931 m., jisai vėl ėjo tas pa
čias pareigas, ir kuomet MacDonaldas susidėjo stf kon
servatoriais, atskildamas nuo Darbo Partijos, Snow- 
denas nuėjo kartu su juo į “nacionalinę valdžią”. Bet 
šitoje kompanijoje Snowdenas buvo neilgai, nes jisai bu
vo griežtas “prekybos laisvės” šalininkas ir atsisakė 
pritarti valdžios protekciniems muitams.

Už tai, kad MacDonaldas priėmė konservatorių po
litiką užsienių prekyboje, jisai-savo ^uvusį artimą drau
gą aštriai pasmerkė, Nuo to laiko Snovrdenas ramiai 
sėdėjo lordų rūmuose ir apie jį beveik nebuvo girdėt. 
Jo karjera faktinai pasibaigė, kai jisai atsimetė nuo 
Darbo Partijos. x • J

Kad ir Showdena& sudavė skaudų smūgį Britanijos 
darbininkų judėjimui, kirtingoje valandoje pereidamas 
į konservatorių pusę, bet jisai yra ir daug tam judėji
mui patarnavęs. Jisai buvo nepaprastai stiprios valios 
žmogus ir neabejotinai nuoširdus. Niekas neįtaria, kad 
jisai butų keitęs savo pažvalgas, vadovaudamasis že
mais sumetimais.

Abejotinas investavimas
Mussolinio patiektomis “parlamentui” skaitlinėmis, 

Etiopijos užkariavimas kaštavęs Italijai 12 bifionų lirų 
($631,200,000).

Bet tai, žinoi&a, ne visos išlaidos. Italijos valdžia 
turi rūpintis užmuštųjų kareivių našlėmis ir’ našlaičiais 
ir gydyti sužeistuosius.

O kokių pajamų Italija turi už tttos “Įdėtus” į Etio
pijos užkariaivmą milžinikus pinigus? Jokių.

(Specialaus “Naujienų” korės, Blefų Amerikoje)
Etiopija dar nėra numalšinta. Mussolini tori laiky

ti tenai didelę okupacijos armiją, turi jai pristatinėti 
amuniciją ir daug kitų dalykų., O kelias iš Italijos ter
mas. Klimatas Etiopijoje nepriprastas Italams.

Sako, kad buvusioje Haite Selassie imperijoje esu 
daug gamtos turtų (kurių iki šiol dar niekas nematė)/ 
bet norint juos paimti, reikia steigti pramones. Iš kUr 
Mussolini paims kapitalų Šitam reikalui? Kolkas Etio
pijoje dar nėra nė kelių, kuriais galėtų išvažiuoti auto
mobiliai ir sunkvežimiai.

Tai ką Italija pelnė, užgrobdama tą kraštą?

Žydų pogromai Lenkijoje
lįįiin įįiMMi.iJĄ NMĮljllMI ir

Lenkijoje vis dažniau jvyksta riaušės prieš žydus. 
Beniaus jomis buvo pagarsėjusi cariškoji Rusija, nuo 
to visas pasaulis ir vadina tos rųšies chuliganizmą “po
gromais”".

Šiomis dienomis žydų pogromai įvyko trijuose mies
tuose: Kobryn, Terespol ir Czernowice. Neseniai prieš 
tai pogromas buvo Brest Litovske. Iš Varšuvos prane
šama, kad tose riaušėse buvo sužeista daug žmonių ir 
padaryta už pusę miliono dolerių nuostolių turtui.

Antisemitizmas (neapykanta prieš žydus) yra tik
riausias ligos ženklas politinėje ir ekonominėje krašto 
sistemoje. Lenkijoje žmonių nepasitenkinimas valdžia ir 
savo varginga būkle vis labiaus auga. Atžagareiviai 
stengiasi šitą nepasitenkinimą nukreipti prieš žydus.

Taip daro ir Vokietijos naciai. Bet Lenkijai tokie 
žiaurumai gali pakenkti labiau, negu kitai kuriai ša
liai, nes tautinės ir religinės neapykantos kurstymas 
yra ypač pavojingas tenai, kur apie trečdalį krašto gy- 
f. • - v 
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KAM TAiP C1TGOTI?
.......... i n

[ VĖL GIRIA MĖRĄ HOAN

buv. prezidento Woodrow 
šono mirtj. Hoan pareiškė, 
jo nuomone, “Wilsonas 
didis amerikonas”.

“Tačiau Hoan”, sako

Wil- 
kad, 
nėra

laik-
s

“Amerika” cituoja iš musų 
apžvalgos straipsnio žodžius 
apie tai, kad komunistai seniau 
kovojo prieš demokratiją ir kad 
Sovietų Rusijoje da ir šiandie 
nėra demokratinės tvarkos. Bet 
ji čia sustojo ir* nepadavė Se
kančių musų straipsnio žodžių;

“Bet pastaruoju laiku ko- 
z munistai jau visgi supranta, 

kad demokratija yra daug 
geresnis dalykas, negu fašiz
mas, ir tenai, kur demokra
tijai grasina pavojus iš fa
šistų pusės, jie šiandie re
mia demokratiją.”
Bet tuo pačiu laiku patys ko- 

išreikšta mintis butų nepilna ir 
dagi sudarkyta. Nes juk ginčas 
ėjo apie tai, kodėl šiandie de- 
mokratybės gynėjai jau gali 
tam tikrose aplinkybėse su ko*- 
munistais kooperuoti. “Naujie
nų” argumentą šituo klausimu 
Brooklyno savaitraštis kaip tik 
ir užtylėjo.

Taip cituoti oponento žodžius 
!tai reiškia iškreipti jo mintį. 
'Šitoks “menas” laikraščiui, ku- 
fris jaučiasi turįs atsakomybę 
prieš visuomenę, nepritinka.

- Neseniai labai gražių kom
plimentų Mihvaukee’s jsocialis- 
tui merui pasakė Chicagos de
mokratų dienraštis “Daily 
Times”. Prieš dvejetą dienų jį 
'vėl išgyrė kitas didelis Chica-

— “Daily News”.
• i

kad šį pavasarį 
, kai Daniel

Įtoan stovi Mil-

gos laikraštis
Jisai rašo, 

sukanka 21 metai, 
Webster 
waukee’s administracijos prie 
šakyje, 
bandė jį pašalinti
— vieną kartą už tai, kad jisai 
atsisakė pasirašyti miesto ta
rybos priimtą rezoliuciją apie

Du kartu jo priešai 
iš jo vietos

, sako 
___ “davė Milwaukee’ 
miestui pavyzdingą adminis
traciją grynai kapitalistinėje 
sąlygose. Dabar tas miestąs 
augina amortizacijos fondą, 
kuriuo bus nušluota 1943 
metais miesto skola, užtrauk
ta bondsais — faktinai ne
girdėtas dalykas tarpe Ame
rikos didmiesčių”. (“The 
Chicago Daily News”, geg. 
14 d. 1937 m.)
Per paskutinius 

metus miestas neėmė 
dolerio paskolos.

Hoan sako, kad jo 
mas nebūtų buvęs galimas be 
gyventojų paramos.

ketverius 
nė vieno

BASKŲ “LOYOLOS BATAL- 
JONAS” KOVOJA KARTU SU 

ANARCHISTAIS

Baskų sostinę Bilbao gina .be 
reguliarės to miesto milicijos 
dar trys specialiai būriai: As- 
turijos mainierių pulkai, Baskų 
nacionalistų “Loyolos Bataljo- 
nas” ir ananėhistų >7 bįigada iš 

}b;anranaer,c^
Pastebėtina čia yra tai, kad 

anarchistai ir karšti katalikai 
petys į petį grumiasi prieš ge
nerolo Franco jėgas!

į j Anarchistai Santander mies
te (į vakarus nuo Bilbao) yra 
labiau prasiblaivę, negu Barce- 
lonos anarchistai. Nors ir Bar- 
celonoje žymi dalis anarchistų 
jau supranta, kad reikia giriti 
respubliką ir eina su koalicine 
Ispanijos valdžia, bet) kai ku
rios 'anarchistų organizcaijos 
fenai dar vis sabotažuoja de- 
■mokratijos kovą. Neseniai tos 
orgarižacijos bandė net pada
ryti “pučą” Katalonijoje.

Bet šantander’e, pačiame 
šiauriniame Ispanijos pakrašty
je,! anarchistai ištikimi res
publikos rėmėjai. Jie mato, 
kad jelgtt fašistų generolas Mo
ja paims’Bilbao, tai jisai ateis 
(ir jnw išskersti.

Baskų nacionalistai savo ba- 
taljoną pavadino Loyolos var
du. Loyola buvo jėzuitų ordino 
'steigėjas ir pats kilęs iš baskų.

Tikrai keistą situaciją suda
rė čia tas pilietinis karas. Ma- 
Sspnas gen. Franco su Afrikos 
.maurų pagelba, “katalikybės” 
!vardu, skerdžia Biskajos (bas- 
kų Žemės) katalikiškus gyven- 
įtojus; o juos gina jėzuitų tė
vo 
su

Loyolos garbintojai kartu 
anarchistais 1

TABU”?

Laukinių Polynezijos žmonių 
religija.draudžia liesti tam tik
rus daiktus arba tam tikras 
vietas. Tai vad.nasi “tabu”. Kas 
šitą draudimą sulaužo,- tas yrą 
laikomas sunkiai nusidėjusiu' ir 
užsitraukia skaudžią , bausmę, 
dažnai net mirtį.

Atrodo, kad tokį religišką 
“tabu” musų komunistai yra 
uždėję Sovietų Bhsijai.^ Nes 
kaip tik “Naiijieiloš” paliečia 
tos šalies valdžią, tvarką arba 
praeitį, tai komunistų spauda 
ima rėkti ir koliotis.

Bet tuo pačiu laiku patžs ko
munistai be paliovos kalba ir 
kalba apie Rusiją. Tai kodėl 
vieniems vatini kalbėti, o ki-

Rengiamas atidaryti 
Vytauto Didž. Kultū
ros Muziejaus prieš

istorinis skyrips

LIETUVOS 
EKSPORTAS

pasiseki-

Naujoji SSSR Konstitucija
i SSSR tarybų atstovų suva
žiavimas priėmęs naują kons
tituciją gruodžio 5 d. paskelbė 
■valstybės šventę. Kaip tik bu- 
;vo gruodžio penktą dieną ga
lutinoj e redakcijoje konstituci
ja priimta, tuoj visose įmonėse 
ne tik Maskvoje, bet ir provin
cijoje prasidėjo gausingi mitin
gai. Šiuose visuose mitinguose 
buvo sakytos pilnos džiaugsmo 
ir ryžtingumo kalbos. Atrodė 
tarytum nuo tos valandos pra
sidėjo visai naujas pilnas pa
laimos gyvenimas. Tuose mi
tinguose, savaime suprantama, 
buvo visokiais budais garbina-, 
mas genialusis žmonijos moky
tojas, tautų vadas, socializmo 
įkūnyto jas,Mftauj os konstituci
jos autpri

gyventose vietose, bet kitomis 
tautomis. Sakysim, didžiausią 
pažangą yra padarę totoriai ir 
Kaukaze kaip kurios tautos.

Taip vadinamas stachonovie- 
čių judėjimas prasidėjo Ukrai
noje. Čia žemės ūkyje daugiaii- 
sia dovanų yra gavę moters uk
rainietės, išauginę gerus 
šus, telyčias ir daugiausia 
vieno ha surinkę cukrinių 
kelių.

Kadangi tasai įdirbimas 
bininkų, o ypač ūkininkų
labai mažas, todėl darbingumo 
pakėlimui vartojamos visos 
priemonės. Visai žemos buvęs 
Rusijos darbininkas kultūros, 
dabar staiga negalėjo jis tinka
mai sukulturėti ir visa supras
ti, kas apie jį dedasi, žinoma,

Vytauto Didž. Muziejaus 
priešistorinio skyriaus pagrin
dą sudaro buvusio Kauno Mie
sto Muziejaus archeologiniai 
rinkiniaij dėl kurių perėmimo 
sąlygų galutinai baigiama tar
tis su Kauno miesto savival
dybe. Be to, priešistorinis sky
rius yra gavęs eksponatų iš 
buvusios Valstybinės Archeo
logijos Komisijos, iš kultur- 
technikų bei matininkų, gim
nazijų ir pradžios mokyklų mo
kytojų; praėjusiais metais dr. 
Puzino daryti archeologiniai 
kasinėjimai taip pat davė ga
na daug vertingų radinių. Da
bar priešistorinis skyrius iš vi
so turi apie 20,000 ekspona
tų.

Priešistorinis skyrius 
gavo dalį vitrinų, kurias 
'bo akc. b-vė “Metalas”, 
bar tos vitrinos skyriuje
žomos ir baigiamos tvarkyti 
eksponatams išstatyti. Be to, 
skyriuje eksponatai inventori
zuojami, kotologizuojami ir 
skirstomi į laikotarpius. Eks
ponatų ekspozicija bus pada
ryta chronologiniu ir tipologi
niu metodu atskirais kapais. 
Kad radiniai platesniąjai vi
suomenei butų suprantamesni, 
bus iliustruojami žemėlapiais, 
planais, medaliais, foto nuo
traukomis, piešiniais ir kito
kiomis vaizdingumo priemonė
mis.

Šiais metais Lietuva iš 
veš 16,000 tonų svies 
to it* 80,000,000 kiau 
šinių.

“Pienocentro” pirmininkas pre
kybos reikalais lankėsi 

Anglijoje.

•*' jos sumanytojas

par- 
nuo 
run-

dar-
yra

»«Bn«W Jglinas. Ne^anyĮdt, , turima;^voje darbininkų 
kad visf Ą'igą S amo gar- maseSj o ne pavienius asmenis.
bei pavadinimą, aš savo žo
džiais paviljgiau? Nieko pana
šaus, jis dap įvairiais vardais 
it pavadintais, vadinamas. Ki
tų mitirifffis’e įsikarščiavus 
Stalinas vadinamas genijų geni
jum; kokių iki šiol žemė netu
rėjo. , .
' Rytojaus dieną, tai yra gruo
džio 6 d. Maskvoje raudonoje 
aikštėje įvyko didžiulės mani
festacijos ir čia buvo pasakyta 
datfg reikšmingų kalbų. Įdomu, 
kad per radio kalbėję iš kitur 
atvykę komunis»tai vokiečiai, is
panai, prarieuzai ir kiti savo 
kalbos taip pat sakydami pas
kutinius žodžius garbino Stali
ną ir veik panašiais jį vardais 
vadindami, kaip jį vadina 
SSSR komunistai. Tik prancū
zas savo origirialėje kalboje 
Stalinui vietos mažiau paskyrė.

Tiek gruodžio 5 d., tiek € d. 
vakare visose salėse įvyko kon
certai, pasilinksminimo vakarai, 
žodžiu, naujos konstitucijos 
proga visa SSSR linksminosi.

Viena yra aišku, kad SSSR 
dabar nerasit* tokio kampelio, 
įkuriame .nebūtų svarstoma nau
joji konstitucija. Tai labai ge
ra proga krašte kelti ūpą, ypač 
veikti, kad darbininkai imtųsi 
sparčiau) dirbti. Jau seniau 
SSSR tarybų atstovų busimo 
suvažiavimo proga įvairiuose 
fabrikuose buvo daromi pažadai 
to suvažiavimo garbei padidin
ti darbingumą ir numatytas 
darbo normas atlikti anksčiau, 
negu jo buvo ,numatytos. O jau 
šitam suvažiavimui įvykus iš 
•įvairių SSSR vietų jam buvo 
raportuojama, kiek ir kur yra 
nudirbta. Dabar naujos konsti
tucijos garbei taip pat jau da
romas įvairus lenktyniavimas, 
varžytynės ir į pažadai, kur kas 
ir kiek nudirba.

Tai šitokiomis priemonėmis 
SSSR vyriausybė mėgina/pakel- 
ti darbininkų darbingumą, ku
ris masėje yra nepavydėtinai 
mažas.

Jei dar pramonėje padaryta 
darbo spartoje didelė pažanga, 
;tai žemės ūkyje šitokios pažan
gos nematyti. Ir jei žemės ūkis 

dau^ttsia-ne riB.u ap-

jau 
dir- 
Da- 
da-

Be šių grynai agitacinių prie
monių yra įvesta akordinis at
lyginimas, kas daugiau uždirba, 
tas daugiau ir gauna. Veik apie 
visus tuos, kurie darbe yra su
mušę šiokius tokius SSSR re
kordus, rašo visi SSSR laikraš
čiai, jų nuopelnai keliami į par 
dangės, jiems skiriamos dovar 
nos, su jais spauda daro pasi
kalbėjimus, apie juos praneša> 
ma per radio. Jie kviečiami per 
radio daryti pranešimus. Ypač 
spauda pabrėžia, jei šitie dar- 
;bo herojai yra bepartyviai. Tuo 
lyg norima visur dabar pabrėž
ti, kad bepartyvis darbininkas 
iš komunistų nėra išskiriamas 
ir jis visu tuo gali naudotis 
kaip ir komunistas.

s Apie šitų darbo didvyrių lai
kraščiai rašo uždarbius, kiek 
Jjie per savaitę uždirbę ir kiek 
jie kuriems reikalams pinigų 
išleidę. Na, jei kuris iš jų pef- 
ka armoniką, arba gitarą, ar 
patefoną, tai būtinai spaudoje 
apie tai parašo.

Kartais apie moksle pasižy
mėjusius jaunus mokslininkus 
tiek nerašo, kiek prirašė ir ra
šo apie Stachanovą, Smetaniną, 
Demčenką, Vigogradovą ir ki
tus bei kitas, kurie darbo 
spartume pastatė naujus rekor
dus.

Tai nepeiktina, 
darbo 
kuomet 
narni.

Slavų 
mėgsta
perdėti. Ta ypatybe pasižymi ir 
rusai. Jie daugiau veiksmo ir 
jausmo žmonės. Rusai greit ga
ji susijaudinti, greit gali užsi- 
'degti1 ir rš nebūtų daiktų pada
ryti butus. Juk gerai žinome, 
kaip rusai ėjo į karą su japo
nais, tai šaukte šaukė, kad juos 
kepurėmis išbadysią — šapka
mi zakidajam. Juk tik pas ru
sus yra įgijęs itas ir trumpas 
žodelytis, bet jų bude bruožams 
reikšmingas — avos. Avos, pa
darysiu, ir daro ir kartais tik
rai padaro.

, \ Bet dar daugelio, daugelio 
gyvenimo srįčių vis dar naaty-

Tačiau tuose muziejifo- 
ir tokių radinių, kurių 

V. D. Kultūros Muzie- 
priešistorinis skyrius.

V. D. ’KjuJturos Muziejaus 
priešistorinis skyrius visoje 
Lietuvoje bus centrinis. Pro
vincijos kraštotyros muziejuo
se taip pat yra nemaža ar
cheologinių radinių, bet nė iš 
visų laikotarpių. Todėl tų mu
ziejų lankytojai negali susida
ryti pilno priešistorinių laikų 
vaizdo, 
se yra 
neturi 
juaus
Tad pastaruoju metu su kai 
kuriais provincijos muziejais 
susitarta dėl retesnių ir mok
sliniu atžvilgiu* vertingesnių 
eksponatų perdavimo Vytauto 
Didž. Kultūros Muziejaus prieš
istoriniam skyriui.

Ateityje Vytauto D. Kultū
ros Muziejaus priešistorinis 
skyrius numato sudaryti visų 
Lietuvos praistOrijos dhalfak- 
teringesnių radinių modelių 
serijas su tani tikrais paaiš
kinimais ir juos, kaipo kom
pensaciją, už gautus radinius, 

muzie-

' Neseniai į Kauną iš užsie
nių sugrįžo “Pienocentro” val
dybos pirmininkas J. Glemža 
Svarbiausias jo kelionės tiks
las buvo prieš pradedant di
dįjį “Pienocentro” eksportuoja
mųjų produktų eksporto sezo 
ną, aplankyti didžiausius save 
'pirkėjus, vietoje susipažinti si 
'šių metų eksporto galimumais 
naujais rinkos reikalavimais ii
kt. Tais tikslais J. Glemžt 
drauge su* Lietuvos žemės ukk 
produktų prekybos atstovi 
Londone K. Gineičiu apvažia 
vo eilę atskirų Anglijos vietų 
Lietuvos atstovams teko patil
ti, kad Lietuvos eksportuoja 
mieji produktai, ypač sviestas 
Anglijoje kas kartas vis dau 
'giau pamėgs tanai ir geriau ver 
tinami. Pačiu paskutiniuoji 
laiku Lietuvos prekybinius sau 
tykius su* Anglija labai teigia 
mai paveikė tiesioginio Lietu 
Vos produktų į vidurinę i 
Siaurės Angliją pristatymi 
įvedimas. Tai atlieka savo 
aivininkystės bendrovės “Lie 
tuvos Baltijos Lloydo” laivai 

!“Pienocentor” eksportuojamu 
produktus pradeda pirkti i 
labai didelės bendrovės, turiu 
čiais šimtais krautuvių. Nese 
nai pareiškė noro tiesioginis 
Lietuvos sviesto gauti vien 
anglų kooperatyvų sąjuiigt 
kurt' daro milijardinę apyvar 
tą. Atstovams teko patirt 
kad naujų sunkumų Lietuvo 
sviestui ir kiaušiniams Angli 
joje parduoti nenumatoma i 
įvežimo suvaržymų nesitikime 
Kainos dabar Anglijoje gauna 
mos apie 10-15% aukštesnė 
negu pernai.

1 Pereitais metais Lietuvo 
sviesto eksportas buvo padi 
dintas iki 14,000 tonų metini< 
išvežimo, šiais metais, mano
ma, eksportas galės pakilti ik 
06,000 tonų. Kiaušinių perei 
ztais 
apie 
tas, 
buvo
<čio karto. Manoma, kad šiai: 
metais kiaušinių eksportas ga 
lės

metais buvo eksportuok 
60,000,000. Taigi ekspor 
lyginant su* 1935 metais 

padidintas apie pustre

padidėti iki 80,00t),000.
Tsb.

kuomet it 
didvyriai pagerbiami, 
ir jų nuopelnai įverti-

padermės tautos vis 
truputuką persūdyti,

perduos provincijos 
'jams.

Priešistorinių vietų tyrinėji- 
■mas pagal naująjį Vytauto DL 
džiojo Muziejaus įstatymą su
koncentruotas Vytauto D. Kul
tūros Muziejuje. Tad ir šie
met numatoma padaryti visą 
eilę tyrinėjimų įvairiose Lietu
vos vietose. Pirmiausia bus ty
rinėjami tie kapinynai ir ki
tos priešistorinės vietos, ku
rioms gręsia pavojus būti su-

Kasinėjimai
pradžio- 
tyrineti- 

sąrašas.
Tsb.

naikintoms, 
pradėti gegužės mėn. 
je. Dabar sudaromas 
nų ir gelbėtinų vietų

bus

ti šito išdidaus nusistatymo — 
šapkami zakidajem.

Tai jei ir tuos darbo didvy
rius palyginti su kily kraštų, 
tai jų’ tasai didvyriškumas tik
rai nubluks. Bet vis dėlto ne-į 

i paisant j visokius—avos — pa-1

Keista Viešnia 
Karūnacijoje

Nepaisydama etiketes pa
tvarkymų ir neprielankių žvil
gsnių iš didžiūnų pusės ši in- 

| de dalyvavo Anglijos ’kara- 
žan^ daroma? Palyginus SSSR j !h)a^,.karunaciZ?Į_ paS!2”?“Si 
gyvenimą ir prisiminus, kas se
niau buvo ir kas dabar atsiekta, 
tai toji pažanga milžiniška pa
daryta. Kas reikšminga, kad 
seniau buvo labai sparčiai ren
kamos Ispanijos vyriausybinin
kams aukos, o dabar jau aptilo.!-— Apeliacijų teismas panaiki- 
Matyti, realiau pradėta Ispani- no indžiunkšiną, draudusj Ten- 

nessee Valley Authority plė- 
vykimą., r.

j tautiškais Indijos kaimietės 
rūbais ir apsigaubusi galvų 
skara. Ji yra Napal’o provin
cijos maharadžo žmona.

COVINGTON, Ky., geg. 14.

ją šelpti.
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Akmeniu per Langų- 
Atsidurė
Kalėjime

—

Valerijos ir Juozo 
Pučkorių Padėkos 
Žodis

ar r. m r,-.-.... . . .r.

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

NAUJIENOS, Chleago, 111

Eidamas pro Šalį Bridgepor
to lietuvių pp. žičkų namų, ties 
3432 S. Morgan Street, Viduti
nio amžiaus vyras staigiai pa
sigriebė plytų ir paleido ją j 
namų langų.

Atvyko policija su vežimu, ir 
langų daužytoją nusigabeno 
nuovadom Jį uždarė kamaroje. 
Bet kaip nustebo policistai pa
tyrę, kad vyriškis tyčiomis iš
daužė langą, kad tik jį uždar 
rytų kalėjime. Jis to kaip tik ir 
norėjo. Džiaugėsi ten patekęs.

Kodėl suimtajam laisvė to
kia nemiela, neteko patirti, bet 
policija rengiasi jj atiduoti pro
to ligų ligoninei. Suimtasis yra 
vienas Jonas Karr, nuo 508 W. 
28th street. Jis yra apie 30 me
tų amžiaus. —Rep. J.

Pašalino nuo parei 
gų policininką už

šus, SS-1 formoj žymi ir dar- fce eksplodavo ir užkure tą ir cutto> Indijos. Kai tik kiek aW 
’bininkų vardus bei jų sociales 
Apsaugos numerius. Ras, bet gi 
(nėra būtina reikalu. Apie ką 
'smulkiai pranešime vėliau.

Kitas netikslumas yra pasi
reiškęs tame, kad mokesčiuos 
siunčia į Washingtonų. Tiė mo
kesčiai turi būti siunčiami ne 
Bureau of Internal Revėnue į 
Washingtonų, o Collector of 
Internal Revenue toje apylin- 
'kėje, kurioj yra vyriausioji 
-darbdavio biznio vieta.

Vienkart, primename, kad 
socialės apsaugos sąskaitos nu
merio kortelės yra darbininko 
sąva'S. s. Todėl, darbdaviai, ku- 

ii’ie nesugrąžina jų teisėtam 
savininkui — darbininkui, pa
sielgia priešingai to įstatymo 
'reikalavimui.

Ir bendrai^ darbdaviams nė
ra jokio reikalo imti tų karte
lių. Jiems pakanka, pasižymėti 
Įtik jų numerius. Jeigu* atsitik
tų taip, kad darbdavys įgijęs 
kortelę, negalėtų surasti jos

turi jų
pašto

Vieną policininką 
T pašalino iš tarnybos, 

kitas tarnaus veltui 
.■ V '■ 1 <(l. 7 • ■■ < "■ f T ' ’ ' 1 . . ‘

Ketvirtadienį civilės tarny
bos teismo taryba, pasiremda
ma' vienos merginos Alice Hoth, 
19 m. amž., gyv. 2009 W. 2nd 
PI. parodymais, paliuosavo nuo 
pareigų Marųuette nuovados 
pol. Berpard P. Smith.

Jis apkaltintas už tai, kad 
tai merginai paklausius kelio, 
jam einant pareigas prie Cer- 
mak Rd. ir Darhen avė., jįs vie
toj davęs patarimą, įsėdo prie 
jos į automobilį ir pradėjo elg
tis familiariškai. Ir, be to, jis 
tapo apkaltintas dar ir už tai, 
kad jis nudėjęs rekordus ketu
rių jaunuolių, kurie buvo ap
kaltinti Už dviejų merginų Už
puolimą.

Tos pačios tarybos nutarimu 
nubaustas kitas policininkas L 
Frank J. McBride. Jis bttvo' ap-Jt.. k . . .,, , v 7 • , , •- _ .v tikrojo savininko, jiskaltintas už tai, kad priėmė iš ■ J
krautuvininko Louis Meniroff, 
3650 Diversey Avenue, du tu
zinu orandžių, penkis svarus 
obuolių ir penkis svarus bulvių. 
Nubaustas vieno mėnesi ? alga

'dar kitus du kaimyninius na
mus.

Nuostolių padaryta 
$500. Policijai pavesta ištirti 
dalykų.

apie

šils visos beždžionės bus paleis
tos, ant taip vadinamos bež
džionių salos.

Apskričio komisionieriai su1- 
tiko išduoti leidimą draugijai, 
kuri užlaiko tų žvėryną, imti 
po 10c už parkinimų.Ypatingai įvertindami musų 

draugų ir artimųjų, kurie dėjo 
pastangas pagelbėti mums mu
sų liūdesio valandoje sunaus 
Vytauto minties dienoje ir tei
kėsi pareikšti savo gilios užuo
jautos žodžius šiuo tariamei 
jiems savo visų didžiausių pa
dėką.

Tikras ir nuoširdus ačiū pri
klauso pirmiausiai Naujienoms 
už pareikštą užuojautą ir pla
tų aprašymą įvykio spaudoje; 
pp. Jasulevičiams, p. A. Vaiva
dai, A. Zymontui ir P. šalti- 
mierui už įspūdingas kalbas 
koplyčioje ir prie kapo; daini
ninkams K. PaŽarskiui, V. Ta
ručiui, pianistei E. Žogaitei, 
muzikantui J. Grušui ir jo pa- 
gelbininkui.

Nuoširdžiai dėkojame J. ir 
A. Zymontams už Užuojautos 
telegramą, p-iai Kemešienei už 
pareikštą užuojautą per Naujie
nas iš Detroito, taipgi už užuo-

j 

Liudkevičiams, A. Juciui, A.
• Narbutui, B. GaileviČiams; J. 
I Jonikų, A. Narbutų, P. Kučin-

J. Kučinskų, P. Sadulų 
Co. West

Daug 
“Mufuoja”

Gegužės mėnesiui atėjus, pra
sideda darbymetis “muve- 
riams”. Apie tų laiką praside
da butų mainymo sezonas.

Sunkiai ir ilgas valandas dir
ba lietuvis “muveris” Juozas 
Leases, kuris operuoja net ke
lis trokus. Kas pašaukia, tą 
perkrausto, o jeigu kam dar 
šalta (pavyzdžiui, kaip vakar) 
tai mielu noru ir anglių atve
ža. J. Leases įstaiga randasi 
ties 3327 S. Lituanica' avenue, 
tel. Yards 0965. —VBA.

eks-

n priorą nftgiplo'ima Jaut^ ir £€les pp- Sinkl* šeimai’ neilOT4 pasieigHII4 L s M Rateliui, J. Sinkui,

Civilės tarnybos Chicagos 
Parkų distrikto tarybos nuta- ■ 
rimu pašalintas iš tarnybos po
licininkas Clarendom C. Schif- 
fer. Taryba išnešė nutarimų pa
siremdama tūlos moters priro
dymais. Ta moteris yra 1__
Helen Bowe. Gi skundo pama< 
tini mintis sekanti.

Balandžio 20 d. jai važiuo
jant Pratt bulvaru prie Ash
land Avė. Schiffer, tada ėjęs 
trafiko policininko pareigas, 
ją sulaikė už raudos šviesos* 
pervažiavimų ir, įsėdęs prie jos 
į automobilį, pradėjęs su ja 
elgtis familiariškai. Nito jo at
sikratyti tegalėjo ( pasižadėda 
ma kitu, paskirtu laiku susi-; 
eiti. Bet vietoj to, ji padavė 
prieš jį skundą Rogers Parko 
nuovadai.

Sp.

Įvyks Jungman Har-
rison Aukštesniosios 
Mokyklos Metinis 

Parengimas

1 skų,
• šeimoms; Swift & 
IShops darbininkams, S. Gedei- 
Įkienei, J. Dixams, J. Grybams,

’; K. Baronams, A. Balchunams,
G. Chernauskams, A. Mockų, 
V. Patupų, Kazio ir A. Nakro- 
šų, A. Dargių šeimoms ir p-lei 
Petronėlei Dargiutei.

Labai didis ačiū musų arti- 
i moms giminėms: V. Dargių, 
i Paškevičių šeimoms, Gigai ir
• Alfonsui Dargiams, Urbonų, 
A. Bitautų, J. E. Ganzelių, M. 
ir B. Gailevičių šeimoms, ir Al
donai Gailevičiutei. Ačiū gėli
ninkui p. Loveikiui, grabne- 
šiams laid. dir. J. F. Eudeikiui 
už malonų patarnavimą ir vi
siems, kurie atsilankė į laidotu
ves ir suteikė, savo malonų pa
skutinį patarnavimų ir atsisvei-

> liekame
Juozas ir Valerija ir 

brolis Edwardas Pučkoriai.

Anna Venckaitė 
Naujoj Vietoj

“Moteriškių gražinimo 
pertė Anna Venckaitė prieš
trumpų laikų atidarė naują gro
žio salioną, “Cut’n Curl Beauty 
Box” ties 2555 W. 47th Street. 
Pirmiau ji užlaikė panašią įs
taigą (“Unity” Beauty Shop) 
ties 754 W. 35th street.

“Naujienų” Business Direc- 
tory skyriuje telpa garsinimas, 
kurį 
gaus 
wave

išsikirpusios skaitytojos 
$10 vertės permanent 

už $5.00. —VBA.

Bridgeport Tavern 
Persikėlė į 
Naują Vietą

BRIDGEPORT. — Gegužio 
13 d. Bridgeport Tavern, 3430 
S. Halsted g. persikėlė i nau
ją vietų — 3517 S. Halsted g.

Savininkai šios tavernos yra 
p. p. Juozas ir Marijona Evin- 
skai, plačiai 'žinomi Bridgeporto 
kolonijos lietuviams kaipo rim
to budo ir draugiški žmonės. 
Kviečia draugus, pažįstamus ir 
kostumieriūs šios naujos užei
gos neužmiršti.

Jų garsinimas Naujienose eis 
kasdien — mėnesinis.

Senas Petras.

grąžinti artimiausiai 
įstaigai.

Sp.

NAUJIENŲ
PIKNIKASKetvirtadienį ir penktadienį, 

gegužio 20 ir 21 dd., įvyks' 
Jungman Harrison ašuktesnio-' 
sios mokyklos skyriaus paren-! Gegužės 23 d. 1937 m 
girnas. r

CALUMET GROVE

Atgabeno 250 bež
džionių Brookfieldo 
žvėrynui iš Indijos

Praeitos savaites gale Brook- 
field žvėrynas gavo 250 Rheu- 
sus beždžionių veislės. Tos bež
džionės yra atgabentos iš Cal-

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE

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

visada pilnas.
Specialė maleva, 16 spalvų, gal......
Varnish removor, gal......................
Grynas baltas enamel, gal..............

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

ir brangiau.

- 970 
950 

41-39
...... 40

Kur siųsti sociales 
apsaugos mokesčių 
mėnesinius Įnašus

5 Pastebiama, kad daugelis iš 
darbdavių, pristatydami .žinias 
apie mėnesinius mokesčių įna-

Per degtinę 
užkure trejus 
namus

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

MM

Prie 7418 South May gat. 
tuščiam budinke kažin kas tu
rėjo užsiraugęs 250 galionų 
degtinės. Jis pakūręs ugnį pats 
išėjo. Tuo tarpu katilas su bu-

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BOX
i 2555 W. 47th St. Lafayette 7643 

T •

Kas atsineš šitą Skelbimą, geriausios ryšio Perma
nent Wave gaus už pusę kainos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
ANNA VENCKAITĖ, buvusi Bridgeportietė

Let Facts ®e tau GuideĮ[ere E 
TO REfflGMlK VALUE

6-R00M 
KELVIN HOME

NASH CARS
1 And here are Two Facts Worth Knotving!

25 centus, O 
Pardavinėjo Po 
Užsimokėjo $170

Miesto teisėjas J. A. Graber 
vakar nubaudė šešių vaikų mo
tiną Angelina Piscoba' sumokė
ti $170 pabaudos už pardavi
nėjimą “sHmogonkos” (po 25 
centus pūskvortę)'. Ji savo na
muose, ties 941 Harrison st., 
užlaikė “aklą kiaulę” ir prosti
tucijos įstaigą.

hn.

FAKTAS 1
Naujas Kelvinator yra 

i^tfs-Powere<I. Jis turi an
tra’ tiek šaldymo Vietos, 
negu kiti fetrigeraforiai 

to pačio dydžio

FAKTAS 2

i

V

u

' • / * , »’■*

’i:
$

KELVINATOR 
REFRIGERATORS

KELVINATOR 
RANGĖS

KELVINATOR 
WASHING 
MACHINES

KELVINATOR 
IRONERS

AND CASH

t)

!,0 0

&
MORETHAN 
1000 PRIZES

//
b.

•<
ra

Nauja Chevrolet Motorų Ašinis Dirbtuvė

$

S

%

■įvii-:-

Naujas Kelvinator vei
kia tik pusę laiko per die
ną, o kitą dalį užlaiko že
mą temperatūrą, visai ne

vartodamas elektros.

0»

&

t

■s-

!I

r’

TIK 95c. Į SAVAITĘ IR KELVINATOR 
/ 

bus jūsų
AugšČiau minėti dū faktai 

yri labai svarbus d lykai, ku- 
ritibs kiekvienas turėtų žino
ti apie refrigeratorius šian
dien. Jie jums reiškia pinigų 

, sutaupymą. Pinigų sutaupymą 
olektrikoj. Pinigų sutaupymą 
rtiaiste. Pinigų sutaupymą su
taisome, jei sugestų.

Jums reikia tokio refrigera- 
toriaus, kiiris atlaikytų. karš-

' '

tas vasaros dienas... karštose I 
virtuvėse. Kelvinator tą gali | 
pakęsti, nes jis yra Pltis- 
Powered!

Atsilankykit ir apžiurėkit 
šį naują Plūs-PoAvered Kelvi- 
natorių. Mes paaiškinsim jums 
apie jo prieiiiamą kainą ir 
apie lengvus išmokėjimus — 
nlokant tik po 90c. į savaitę. 
Pamatykit jį šiandien!

7
7,

7

Lengva! Smagu! Nie
ko nereikia pirkti. Pa
siimkit oficialę įstojimo 
blanką ČIONAI šiandien 
DYKAI. Gal busite lai
mingas išlošejas Kelvin 
Namo, Nash Automobi
lio arba kito 1,000 įvai
rių brangių dovanų. Rei
kalaukit DYKAI knygu
tės apie Kęjyin, Namą.

V: 4

7L. '7

KELV/M 
HOME

Pilnai Įreng
ta r r u air- 

conditiOned. Su 
moderniftkaiu 
Kelvinator į- 
r<*tiKiniaiR.
VisknR Įreng
ta, kaR tik 
reikalinga mo
derniškam gy

venimui jums 
ir jUHU šei
mynai. Dasi- 
ž»nokit apie jj 
smulkmeniškai

Paveikslas rodo areli _ » nioio ašims gaminti dirbtuvei,
kurią Chevrolet kompanija planuoja pradėti operuoti mieste Buffalo, N; Y., su 
puma diena ateinančių metų.

F
:|
r

NEPADARYKITE KLAIDOS. SUDRIKO KRAUTUVE DaI 
BAR YRA VIENOJ VIETOJ, 3417 S. HALSTED STREET, KUR' 
JŲ RASITE VISOKIŲ RAKANDŲ, SKALBYKLŲ, ELEKTRl- 
KINIŲ REFRIGERATORIŲ,UŽ JUMS PRIEINAMAS KAINAS 
IR LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

J("'W•JUOii. 7j

MU2I South halsted Street

iv

COME
IN
TODAY!

Tel. Boulevard 7010
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Diena Iš Dienos

®
Serga A. S. Kuzinas

Serga A. S. Kuzinas, gyv. 
2548 W. Marųuette Rd. Jis ser
ga jau apie 16 mėnesių reuma
tizmo liga. Draugas Kuzinas 
gydytojams prižiūrint, itikisi 
sveikatą greit atgauti, nes jau 
dabar jaučiasi geriau.

A. S. Kuzinas yra rimto bu
do ir draugiškas žmogus. Se
nas Naujienų skaitytojas. Jas 
skaito nuo pirmo numerio.

Senas Petras.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Joseph Lucas, 22, su June 
Lech, 19

Haroldl Hudkins (Alcova Wy- 
oming), 28, su Stephanie Rui- 
ko, 26

Harry Cook, Jr., su Mary 
Parkewicz, 23

Joe Paskavich, 59, su Aga- 
tha Blazis, 49

Boleslaus Ošiką, 25, su Lu-cy 
Gierut, 23

Bernard Dabis, 26, su Sophie 
Jucevičius, 24

Bernard Schultz, 24, su Jo- 
sephine Blish, 25

George Cepak, 25, su Marie 
Kamis, 24

Gabriel Grantschnig, 24, su
Mary Rutkowski, 24

John Moskevic, 24, su Filo
mena Cizan, 24

Frank Kenyerl, 26, su Anna 
Kwilas, 27

Julius Ragois, 24, su Casmi- 
ra Griguha, 22

Joe Suwadam, 27, su Jennie 
Lyszkiewicz, 20

Walter Aleliunas, 24, su An
na Verkutis, 20

■....... ■ v,’ f
Albert Karas, 25, su Lillian 

Melkus, 22
Louis Marcinek, 28, su Jose- 

phine Kutą, 21
Jacob Smekar, 25, su Victo- 

ria Merkun, 26
Joe Banas, 22, su Bernice 

Lajac, 30
Albert Anderschat, 21, su

Adele Irvin, 19
Alkn Minkus, 22, su Sophie Be- 
cker, 23

Clemence Adomitus, 24, su
Sylvia Sikosa, 22

Adolph Kassen, 25, su Anas- 
tasia Tebelskis, 24

John Shimkus, 20, su Ann 
Cerauskas, 24

Į
John Kmetty, 27, su Ann

Sloksnaitis, 24
Joseph Vondruska, 35, su Ca- 

therine Mack, 27
Charles Frank, 21, su Ber

nice Labza, 20
Frank Kostus, 24, su Vi.cforia

Mosieje,wski, 23
Thadeus Hencke, 25, su Ali- 

ce Kilpshas, 25
Nicholas Suzanovich, 23, su 

Leoną Bremer, 18
Francis Patuki, 27, su Cathe- 

rine Magis, 23
Herbert Wolf, 23, su Mary 

Shamis, 23
Frank Urban, 22 su Julia

Gustis, 23
Walter Pūkas, 22, su Sophie 

Kardelis, 22
VVilliam Justin, 38, su Mary

Burris, 27,
George Butkus, 22? su Ange

lą Zvvigacz, 18 ,
Felix Kraujalis, 23, su Ani- 

cetta Storm, 21
Charles Caprim, 24, su He- 

len Laudanskas, 24
Edward Wenshutonis, 26, su

Estelle Olszewski, 26
Vicl'or Francus, 24, su Helen

Sutka, 25
Alex Zelent, 21, su Violet Ja- 

sinski, 24

George Lietzan, 22, su Ade-, 
line U troške, 21

Stanley Budraitis, 20, su Ma
ry Maskevicz, 21

Jiames Scialabba, 22, su An
geline Dūda, 21

John Dippel, 28, su
Budzis, 28

inės K. ir M. Ma 
hely mirties 
sukaktuvės

Stella Jiedu žuvo automobilio nelai
mėje neseniai apsivedę

Pirmadienis, gęg. 17, 1937

Gavo Divorsą
Mamie Trakselis nuo 

Trakselio.
Petro

Ateinanti savaitė 
paskelbta tautinių 

iškilmių savaite
Muzika, šokiai ir kiloki pasi

linksminimai per visą 
savaitę.

Sąryšy su Chicagos miesto 
šimtmetinės sukakties pami
nėjimu miesto vyriausybė pa
skelbė ateinančią savaitę, pra
dedant nuo gegužės 22 dienos 
ir baigiant penktadieniu, ge
gužės 28 d. tautinių iškilmių 
savaite.

Programoje numatyta dve
jopas tikslas: suaugusių ap- 
švietos ir pasilinksminimo, tik 
šiai. Bus muzika, šokiai, vai
dinimai
ir įvairių tautų, 
gyvenančių, pasakos. Visi pa
silinksminimai įvyks Orches
tra Hali, vidmiesty.

šių pramogų priešaky stovi 
Dr. Philip L, Seman. Komisi
ja susideda iš 42 Chicagos žy
mesnių veikėjų. S p.

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, gegužės 16 dieną su
ėjo vieni metai kai žuvo au
tomobilių nelaimėje dar tik 
ką apsivedę žmonės, Kazimie
ras ir Margarieta Maneliai.

. ■ i

Velioniai buvo abu dar jau
ni žmonės. Judviejų mirtis 
abejų tėvams sudavė skaudų 
širdies skausmu, taip gi bro
liams, seserims ir draugams.

Velionė Margarieta Manė*- 
lienė buvo p. Gruzdos duktė,' 
kuris prie 3956 So. Rockwell 
gat. savuose namuose turi ba
tų ligoninę, arba šapą. Pp.1 
Grūzdai yra rimto, budo, drau 
giški žmonės ir seni Naujienų 
skaitytojai.

Senas Petras.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICIŲ' 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
O nuo Langų išdaužomo

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.

menas, rankdarbiai 
šioje šalyje

Svarbus klausimas
“Ona”, sako šeimininkė, 

no vyras šiandien pietų 
veda savo tris bičiulius”.

“Puiku”, atsako virėja, 
ponia norėsit, kad jie dar 
tą ateitų — ar n.e?”„, .

ma-
atsi-

“Ar 
kar-

LABAI LENGVA NUVAŽIUOT “NAUJIENŲ” 
PIKNIKO DARŽAN

šis žemlapis parodo patogiausią kelią j 
Calumct Grove, kur ateinanti sekmadie
ni, gegužes 23 d., įvyks “Naujienų” pik
nikas.

Daugelis kas klausė “Naujienų” ir 
daugelis rūpinosi, kad sunku bus nuva
žiuoti j “Naujienų” pikniko daržą, Ca- 
lumet Grove. Piknikas įvyks gegužės 23 
d., tai yra ateinantį sekmadienį.

Daržas pasiekti nėra sunku ir kelias 
labai patogus. Paėmus WESTERN AVĖ. 
reikia važiuoti iki BR0ADWAY gatvės, 
kuri yra tuojau už kana© tilto, pieti
niam Blue Island krašte apie (127 sltr.). 
BR0ADWAY gatvėj reikia pasukti į 
kairę. Pavažiavus tris trumpus bliokus, 
pasukti po dešinei, kur bus iškabintos 
“Naujienų” pikniko afišos. Nepavažia
vus tuo keliu nei poros bliokų jau bu
site darže.

Calumet Grove randasi apie No. 12900 
į pietus.

NO MORE SCRUBBING
Jus pamatysit, kad lengva užlaikyti grindis 

švarias vartojant

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
Tik nuvalykit jas sausa mapa ir jos atrodys švarios ir 

skaisčios. Prašykit parodyti sampelį pas jūsų 
MALEVOS AR GELEŽIES DYLERĮ

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINE PERMANENT $4

(Curls—kiek tik norėsit) ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E (Ifl
SHELTON IR ALIEJINE TULIP WAVE W
MUSŲ SPECIALYBE VAIKUČIAMS $O 
BE MAŠINOS PERMANENT ....................v.JU Z
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ....................... 25c
MOTERIMS ..... ................................................ 35
VYRAMS ............   40

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) Tel. YARDS £514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
<1 HELEN MAŽEIKA. Vedėją.

1 " "IT-.' , ■ "-'„p...
f■: ,'■/’] P.

4256—Madni pavasarinė suknelė iš naujoviško margo Šilko. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 coliu per kru
tinę.

i—r

KELVINATOR
Geriausias ir tvirčiausia's elektros 

ŠALDYTUVAS

Y/ FAKTAS 1 
f Naujas V, 

Kelvinator 
yra I*lus-Powere<l 

Jis turi antra tiek Sal
dymo vietos, negu kiti 

refrižeratoriai to 
pačio didžio. ,

FAKTAS 2 NSj 
Naujas \ 

' Kelvinator ' 
veikia tik pusę 

laiko per dieni), o 
kitą dali užlaiko žemi) 
temperatūrą, visai ne

vartodamas 
k elektros /

A PLUS-POWERED

KELVINATOR
COSTS NO MORE 

THAN AN 
ORDINARY 

REFRIGERATOR

M. F. SHILLS

Elektros
Refrigeratorių

Inžinierius

Sumažina Išlaidas Patogesniam Gyvenimui
Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas 

mus.
Lengvi išmokėjimai — 15 centų į dieną!
Mes duodame geriausią nuolaidą už jūsų 

seną ledaunę (icebox).
Atvažiuokit į musų krautuvę pamatyt tuos 

gražius ir gerus refrigeratorius ir patirti 
apie mažumą kainų.

Gera dovana prie kiekvieno Refrižerato
riaus. Laikas apribotas.

GENERAL RADIO STORE
ELECTRICAL APPLIANCES

3856 Archer Avė. Phone Lafayette 6195

2-ra DIDELĖ SAVAITĖ 
‘Beethoven Concerto’ 
Pirma filmą apie Vaikų Gyveni

mą Sovietų Rusijoj 
Sonotone Teatras 
VAN BUREN ARTI AVABASH 

Paprastom dienom—vidudienis iki 
vidunakčio—25c iki 2 po piet.

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iš Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms IVholeBftle.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Hayinarket 355M

IR PETNYčIOMIS

w Tel. Cicero 4982
15 sv. už 32c

SEREDOMIS, KETVERGAIS
18 sv. už 9QC

PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS
DAMP WASH SV.

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

JUODŽEMIS
!<as mylite kvietkas ir gražią žolį 
užauginti aplink savo namus, tai 
pristatom geros juodžemės su 
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už ......................
15 bušelių už ......................
ir vežimą 4*/ž jardus už

Taipgi perkraąistome rakandus ir 
pianus už labai /nažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTĖ 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

corpu

$1.00
$2.50

$10.00

JOSEPH LEASES
Furriišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue

? Tel. YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansįlus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
persikėlėm j naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted ?St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, Tel. Yards 0832.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pirkite savo apieJinkčs 
krautuvėse

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue
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apie hoFsprings, arkansas
Rašo Dominikos Kuraitis

Kai sėdome Chicagoje į 
[traukinį, tai oras buvo gana 
įšaltas. Tačiau ryto metą pa
dvelkė visai pavasariškas oras. 
įMedžių lapai jau buvo tokie 
dideli, kaip Chicagoje gegužės 
mėnesį. Važiuojant traukiniu 
per Arkansas valstiją, visur 
yra pastebimas skurdas, žeme 
turi daug smėlio, o farmeriai 
daugiausia yra negrai. Aria jie 
žemę su mažais ir užguitais 
frnulukais. Mulukai lengvai 
traukia plugus, nes žemė vi
sur labai minkšta, 
ir nėra.

Molio kaip

Nameliai labai 
blogai atrodo: jie,

ėiodami po stotį, pamatėme už
rašą “Colored”, o kitoje vie
toje “White”. Tai reiškia, jog 
negrams nevalia maišytis su 
baltaisiais. Kitaip sakant, čia 
yra įvesta diskriminacija ir į 
negrus žiūrima kaip į žemes
nius sutvėrimus. ’O negrai šio
je valstijoje, tur būt, sudaro 
apie penkia^dč^imt nuošimčių 
visų gyventojų.

Aš nemanau, kad tai butų 
kulturingumo pažymys. Saky
sime, Illinois yra viena turtin
giausių valstijų, o vienok juod- 
veidžiai čia gali drauge 
žitfoti traukiniu, maišytis 
tyse ir maudytis Michigąn 
re. Tiesa, kai kuriems tai 
patinka. Bet, pavyzdžiui, 
chicagiečiai nenori 
maudytis, tai jie gali važiuo
ji į tokias vietas, kur negrai 
beveik visai nesimaišo.

Kaip ten bebūtų, o toks Ar
kansas baltaodžių nusistaty
mas prieš negrus yra labai 

l Tai niekas daugiau,

va- 
sto- 
eže- 
ne- 
jei

drauge

skurdus ir 
matyti, ne

buvo maliavoti nuo pat to lai
ko, kaip buvo pastatyti. Iš tų 
namelių . išeina suvargusios, 
skarmalais galvas apsisukusios 
juodveides.

Arkansas valstijoje yra daug 
juodmiškio, — daugiausia au
ga vidutiniško aukštumo pu-įkeistas. 
šaitės. Cementinių kelių labai'kaip tik vergijos palaikas. Rei 
mažai. Kur tik traukinys su
stoja, ten miesteliai dulkėse 
paskendę. Jei kur pamatysi au
tomobilių, tai jis paprastai yra 
kokių dešimties metų senumo. 
Dažnai jis neturi nei fenderių, 
nei bamperių. Atrodo, jog tai 
visai kita svieto dalis, o tuo 
tarpu juk ta vieta tik apie sep
tyni šimtai mylių nuo Chica
gos. Vienok Arkansas valstija 
skiriasi nuo Illinois taip, kaip 
diena nuo nakties. Jei arkan- 
siečiai ką turi, tai tik tyrą orą 
ir žaliuojančius miškus. Bet už 
tai kreditas jiems nepriklau
so...

NAUJIENOS, Chicago, BU,
Įilini OWb.nl >ini|U illllh.hil ll I ' I   Įįl.įl » u ^<ll

parkas. Tik pusėtinai tenka pa
ilsti, kol į tą parką įsigauni. 
Mat, reikią aukštai į kalną kop
ti. Parkas yra labai suvažia
vusių svečių mėgiamas.

Miesto svarbiausia gatvė 
yra labai panaši į Kauno Lais
vės Alėją, nes per vidurį eina 
gražus takas medžių apsodin
tas. Miesto vakarų pusėje į 
akis krintą nepaprastai gra
žus viešbutis. Tai Arlington 
viešbutis. Jis yra pastatytas iš 
šviesių plytų ir labai primena 
Kauno soborą.

Miestas turi ir gatvekarj, į 
kurį gali susikimšti apie 15 
žmonių. Gątvekaryje reikia la
bai pusiausvyrą palaikyti, kad 
vienas galas neiškiltų aukštyn. 
Mat, gatvekaris turi tik ketu
ris ratus, kurie yra apie vidu
rį. Tokiu budu, jei pasažieriai 
susigrūstų viename gale, tai 
kitas iškiltų aukštyn.

Mieste niekas ramybės ne
ardo, išėmus tuos gatvekarius. 
Barnu, jokio triukšmo nėra. 
Kartkartėmis tik praūžia au
tomobilius.

nes nesu oro pranašu, nė Dovi- Chicagos ^Lietuvių 
das išminčius. Tačiau viena ga-

1 ^***,*"“"—J 1‘ ’ “ MMK I   ■■ M

i Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

Diskriminacija
mylių 
kitas 

Rock.
nuo Hot Springs yra 
miestelis, būtent, Little 
Ten teko palaukti apie pusę 
valandos, kol traukinys liko į 
kitus bėgius įstatytas. Bevaikš-

kia tikėtis, kad anksčiau ar 
vėliau ta diskriminacija bus 
panaikinta.

Hot Springs miestas
Hot Springs miestas yrą 

tarp didelių ir aukštų kalnų. 
'Iš visų pusių auga medžiai, 
kurie tiesiog yra paslėpę mie
stą. Jei ir visai neaukštai įsi- 
'kopi į kalną, tai p^o medžius 
visvien miesto negalima maty
ki. Kai nueini žemyn, tai tik 
»tada pastebi slėnyje savotišką 
juostą, iš kurios kyla ąukštyn 
įvairaus stiliaus namai. Mies
tas auga į ilgį, bet ne į platu- 
ną, nes yra suslėgtas tarp sta

čių kalnų.
Reikia pasakyti, jog miestas 

auga labai sparčiai. Visai ne
seniai čia liko pastatyti du di- 

’deli pastatai, būtent, viešbutis 
ir ligoninė. Vienoje kalno pu
sėje yra įrengtas labai gražus ■

> Miestas turi dvi geležinkelių 
stotis. Netoli yra laukas 
fui lošti ir dvi krokodilų 
mos.

(Bus daugiau*)

. ’• • ■

liu pa'sakyti irtai jau ne iš LIETUVIŲ TEĄTR. DRAUGYSTĖS

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Aljeliuniene; Pagelbininkė—Jose- 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
«—Ted. Seleskis; Pagelbininkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine YuŠkienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

v. T 'A •• t /U1JUJAUV1Ų ITjnilV. OlJbk

piršto išlaužęš, kad Naujienų RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA 
piknike bus linksmybės įvales. 
Juoke tikrai nestokosime. Pa
skui. Bus ir muzika su Šokiais. 
Čia visiems vietos gana, galės 
šokti jaunieji ir senieji. Tiek 
šiuo sykiu. Kitą sykį apie tai 
smulkiau.

Tad nepamirškite, kad Nau
jienų piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, Calumet Grove.

Paparčio žiedas.
- ■ , ... ■ ■ Ar 4''f 'v <- i ;..'i I

Labai patenkinti ke 
leiviai j Lietuva
Nusistebėjo taip didžiai 

pakitėjusiu patogumu

ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro

6804 Perry Avė

Alleliuniene;

CLASSIFIEDADS
t.............................................

i

Miscellaneous
įvairus

gol- 
far-

duoda iš Varžytinių 
Šiuos Daiktus

Varžytinės j vyks rytoj ir po
ly t; daiktus galima pamatyti 
šiandien.

r

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant

radieny, gegužes 18 dieną, 7:30 vai. vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo* pribūti.

P. K., sekr.

Chicagos pašto ištaiga pa
skelbė parduosianti iš varžyti
nių tuos daiktus, kurių savi
ninkai ^ėl kokių ppra priežas
čių neatsiėmė. Jų yra be, galo 
daug. Yra apie 900 vartotų ir 
naujų prekių krūvų. Įvairiausi 
drabužiai, batai, automobilių; 
dalys, tairai, įrankiai, namų 
reikmenis, staltiesės, drobulės, 
vaistai, elektrikos įtaisai, kny
gos, indai, papuošalai ir kiti 
daiktai.

Varžytinės įvyks vyriausioj 
pašto raštinėje, prie Canal ir 
Van Buren gatvių, devintam 
•aukšte. Prasidės 8:30 v. ryto 
ir tęsis iki 4 v. p. p. kasdien 
iki bus visi daiktai išparduoti.

Norint, daiktus gąlima pama
tyti jau šiandien. — Sp.

Naujienų, Laivakorčių Sky-^ 
riaus vedėjo p. Rypkevičiaus 
vardu į redakciją atėjo sekan
čio turinio laiškas:

“Vakar AQUITANIA laivu 
išvažiavo jųsų laikraščio ben
dradarbe Mrs. Vilienė su sū
numi. Mes pakeitėme jos kam
barį D—34 į F—14. Tuo kam
bariu ji labai apsidžiaugė, nes 
tasai kambarys yra’ erdvesnis, 
turi tik dvi lovas ir langą į 
lauką, yra prie pat koridoriaus 
irgi su langu. Tai keleivei su 
šuneliu tas kambarys yra' la
bai paranku ir sveikas. Už ką 
ji labai gražiai dėkąvo man ir 
prašė padėkoti Naujienų įstai
gai už taip gerą aprūpinimą ir 
parinkimą tokio puikaus laivo.

Kartu išvažiavo ir kitas j u- 
sų keleivis 'nrūpį? Stulginškas. 
Jis laivą pamatęs nenorėjo ir 
tikėti savo akimis, kad tai lai
vas, o nė kokia- dirbtuvė. O kai 
pamatė puošnų.įĮr švarų kamba
rį su gražiai paklotomis lovo
mis; praustuvo?' veidrodžiu ir 
visais kitais parankumais, jo 
stebejimuisi nėbųvo ir galo. 
Mat, prisiminė;*jįs dar tųoę lai
kus, kada kelionė į Ameriką iš 
Lietuvos bu^o^^gingą ir todėl 
negalėjo jiĄ^^ |į, kad dabar 

^ciriuipas g^ėtiį* 
būti, nors ir trečia klase va
žiuojant.” —P. jjukšnaitis.

' i ■" ■■■■■■ "L

*

toks didelis'

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

PARENGIMAI
Naujienų piknikas 
bus linksmiausias

CLASSIFIED ADS Į
• COAL

Prelekcijas moterims rengia Chicagos Lietuvių Moterų Kultū
ros Kliiibas pirmadienį, gegužės 17 d. Pradžia 7:30 v. v. 
Mark White Sųuare Park Library, 29 ir S. Halsted St. 
Prelegentė Dr. Susanna Slakis. Įžanga veltui.

Įvyks ateinant} sekmadienį 
gegužio 23 d.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3841 

Evergreen Ąve.. tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vfce-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avie.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moynė St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

KAS YRA
JODINA

R A S O
ANTANAS G. KARTANAS

Šiandien vienas iš daugiausiai 
vartojamų vaistų yra jodina, o ją 
surado salietros išdirbėjus, paryžie
tis, Courtais, 1812 m., tyrinėdamas 
jurų augalų skysčius. Tuo laiku iš 
jurų augalų išimdavo sodą, kurią 
vartodavo gaminime muilo ‘ ir stiklo. 
Pats Courtais finansiškai nępasipel- 
nė savo išradimu, tačiau Francijos 
Institutas sekančiais metais paskel
bė tą išradimą.

1815 m. Gay—Lussac įrodė, kad 
jodina yra elementas. Trumpą laiką 
po tam Coumiere iš. Cherbourgo 
pradėjo gaminti jodiną Normandi
jos pajūry ir nuo to laiko prasidė
jo pelninga jodinos industrija.

Jodoformą kaipo antiseptiką, ku
rio sudėty yra jodinos, surado Se- 
rullas 1822 m., o jodinos antiseptiš- 
ką ypatybę įrodė Davaine 1873 m. 
Pirmas paminėjimas spaudoje apie 
jodinos vartojimą chirurgijoj buvo 
Bryanto ketvirtoje laidoje veikalo 
“Practice of Surgery” 1884 m. Nuo 
1836 m. ligi 1905 m. keletas veikalų

vojingas, bet smarkus antiseptikas. 
Daugybė gydytojų savinos garbę 
už išgarsinimų jodinos kaipo anti
septiko.

Šiandien jodiną vartoja gydyme 
visokių ligų visokiose chemiškose 
kombinacijose, tačiau tik dalis j or
dines suvartojama medicinoj. Ją 
vortoja fotografijoj, dažų išdirbys- 
tėje, trąšose ir vištų bei 'kitų gyvu
lių maiste.

Apskaitliuojama, kad visa žmoni
ja suvartoj apie 2,600,000 svarų jo
dinos per metus. Daugiausia jodinos 
pagamina Pietų Amerikos čili res
publika. Nors jodina randasi jurų 
augaluose, bet Čili jodina randama 
Žemėje. Geologai spėja, kad tūks
tančius metų (gal milijonus) čia bū
davę nesuskaitomos daugybės pau
kščių, kurie maitindavus jurų mais
tu, o jame buvę jodinos. Paukščių 
mėšlas ir sudarė žemėje sluoksnį, 
kuriame dabar randama soda ir jo
dina.

Įdomu pažymėti, kad kiniečiai 
500 metų prieš Kristaus gimimą jau 
žinojo kaip gydyti goįterį. Jie išvir
davo , sriubą iš avių tairoido liaukų 
ir duodavo ligoniui nuo kaklo su
tinimo, ką dabar gydytojai vadina 
goiteriu. Mat tairoido liaukose ran
dasi organiškoje formoje jodina.

• i(Sekantis įdomus straipsnis apie 
Kamforą)

VARTOKITE “NIDA'’
T XDAD 4TADIIIT A WCjrr» » T a TI>

Naujienų piknikas bus pats 
linksmiausias ir smagiausias, 
sako tie, kurie mėgsta prana
šauti kas gali įvykiti už savai
tės ar kitos. Jie sako, kad pik
niko diena paskirta gegužio 
mėnesiui besibaigiant, taigi pa
čiu geriausiu laiku: nebus dar 
karščio, . o pavasario oras — 
pats gajųsis.

Kiek šiame pranašavime ga
li būti tiesos, nesiimu spręsti,

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

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

WILMINGTON COAL
nuo

$4.75 IKI $6 TONUI 
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES- 
. NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE 

Tel. KEDZIE 3882 
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted Street

Real Estate For Sale

PAAUKAUJAMA 3 flatų budin- 
kas—du po 5, vienas 7. štymo ap
šildymas; 3 karų garažas; grįsta 
j 61a; pirmos klasės padėty. Geros 
pajamos. Arti 39-tos ir Francisco 
Tik $4950.

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd Street. 

Hemlock 8300.

blėties 
pagei-

co.

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

634 West 59th St.

PARDAVIMUI — RESTORANAS. 
Electric Refrigeration; įsteigtas 20 
metų; reikia paaukoti. Kreipkitės:
• Canal 9786 — 2115 S. Halsted St.

PARDUOSIU FEDERAL TROKĄ 
2% tonų, stiek body, visai kaip nau
jas. Labai pigiai. J. VIŠNIAUSKAS, 

3936 So. Rockwell St.

PETRONĖLĖ VAIŠNORIENĖ 
(po tėvais Tamkaite)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 15-tą dieną, 10:30 valan
dą ryte, 1937 m., sulaukus se
natvės, gimus Liet. Raseinių 
apskr., Kelmės par., ir miest.

Paliko dideliame nuliudime 
4 sūnūs: Julijoną • ir marčią 
Uršulę, Antaną ir marčią~Mag- 
daleną, Juozapą ir marčią Ele- 
anor, Vincentą ir marčią Oną, 
mąrčias . Antaniną Bakutienę 
ir Elžbietą Vaišnorienę, anū
kus, proanukiis ir daug kitų 
giminių. '

Priklausė prie Tretininkų ir 
Apaštalystės Maldos dr-jų.

Kūnas pašarvotas 3208 Li- 
tuanica Avė., Blvd. 6995.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 19-tą dieną, 8-tą vai. 
ryto iŠ namų i šv. Jurgio pa- 
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines

Visi A. A. Petronėlės Vaiš
norienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sanai, Marčios, Anūkai, Pro- 

anukai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. A. M. 

Phillips, Tel. Boulevard 4139.

DUODAM

Help VVanted—Jb'emale
Darbininkių reikia

PUSIAUAMŽĖ MOTERIS; gera vi
rėja; pasilikti; $6 — $7.

3633 W. 62nd St.

PATYRUSI MOTERIS; namų dar
bas; nėra skalbimo; paprastas vi
rimas; 2 vaikai; $8; geras namas. 

Mansfield 1739.
'■ '■ "il"' ‘ f...............f

KATALIKĖ MERGINA; 25 iki 
35; patyrusi namų darbui; nėra skal 
bimo; nereikia virti; $8. Rogers 
Park 8601.

KOMPETENTIŠKA MOTERIS; 
namų darbas; 25 iki 35; nėra skalbi
mo; rekomendacijos kaipo virėjos; 

j $12.00. Forest 2000.
750 Clinton Place, Rįycr Forest.

MERGINA, namų darbas; nėra 
skalbimo; virti nereikia; du vaikai; 
savas kambarys; $8.00 iki $10.00.

z Briargatę 8281.
PATYRUS? ’j1

NAS namų darbas; pasilikti; savas 
kambarys; nėra virimo; $6.00

Austin 9389.

REIKALINGOS Patyrusios 
|ers paskirstyti kaurus.

Goldman Trading Corp.
2100• So, Loomis

mo.-

LIKERIŲ SĖLSMANAI, turintys 
gerų tavernų kostumerių South Si- 
dej. Alga ir komišenas—$20 ir aukš.

KUSPER BROS.
1732 W. 18th St.

PATYRUSI moteris; 20 — 40; 
namu darbas; virimas; pasilikti; 
$8; 3 berniukai; pastovi vieta.

DR. DUGGAN 
5129 Ųrummond PL

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

NAUDA JUMS
Ieškantieji namą pirkti, mažą ar

ba didelį, apartinentą arba bizniavą 
namą, arba farmą, rašykite mums 
laišku. Mes jums suteiksime naudin- • 
gas informacijas dykai — kaip jus 
galite sau nusipirkti gerą namą ar
ba farmą labai .pigiai — net ir na
mą, kurį nekurie iš jūsų gal jau 
esate išsirinkę ir išlygę, galėsite nu
pirkti daug pigiau. Pigiau nupirksi- 
te — daugiau ir tuojau pelnysite. 
Brangiau užmokėsite, tuomet kitas 
pelnys, o jums gali išeiti ant troto.

Adresuokite:
APPRAISAL SERVICE

Suite 514—108 No. Dearborn St.
Dept. 16 Chicago, III.

REIKALAUJAM VYRŲ ir MO
TERŲ, katrie turi gabumus parduot 
ir pirkt Real Estate. Yra vienas iš 
pasekmingiausių biznių, jeigu yra 
praktiškai suorganizuoti. Jums bus 
duodama gražus ir patogus ofisas ir 
visi parankamai. Kreikpitčs prie

Home Owners Realfcy Co.,
6322 So. Western Ąve.

ant antrų lubų.

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.

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

Tel. BOULEVARD 2800 '
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; u greitas .ir teisingi 
patarnavimaąįi lĮėiim W' ^fiėjųH kre 
Pklt4631 SO. AS^AND AVĖ./
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

!1-

ŠTAI D YLAS, kuris negalima 
praleiskit. 2 trobesiai ant atskirų lo- 
;ų; vienas biznio namas, kitas pri- 
/atiškas namas. Mainysiu j JžfJatus 
po 6 kambarius.

JOHN MARAMICSIN ! ’ 
5418 So. Ashland Avė.

barnis for Sale •
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI
80 akerių; ger^s namas, medinis 

budinkas; $5,100, 20% įmokėti, ba
lansas per 20 metų, 4 ^ % palūkanų.

120 akerių; nėra trobesių; $2,100 
A. MILĖS,

LOWELL, INDIANA.

PARSIDUODA ŪKIS
WISCONSIN
VALSTIJOJ

ANT STATE

KELIO 32.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS; J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. Halsted st.; P. į 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S.' 
Halsted St.; S. Kunevičia -r- nut. I 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.;1 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. LowJei Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. Califotnia Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Greęn St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vat vak.

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

REIKALINGAS geras />automobi- 
lių mekanikas, nejaunesnis 18 me
tų ir ne senesnis 50 metų, patyręs 
ant visokių išdirbysčių automobilių. 
Geras užmokestis; geram žmogui 
drbas ant visados.
4050 Archer Avė., tel. Virginia 2121

REIKALINGAS MEKANIKAS į 
garažų, arba parenduosiu ar par
duosiu garažą.

1843 So. Halsted St.

Išmokant
REIKALINGAS darbininkas, ku

ris supranta virti valgius ir patai
syti lovas. 1843 So. Halsted St

A

Louis Nąrmonta
Persiskyrė su šįuo pasauliu gegužės 15 dienų, 12:00 valandų 

vidurnaktį 1937 m., sulaukęs 74 metų amžiaus, gimęs žemaičių. 
Kalvarijoje, Gudalių kaime, Telšių Apskrity. .

Amerikoj išgyveno 56 metus. ; ,
Paliko dideliame nuliudime Moterį Marių, po tėvais Abraitis, 

3 dukteris: Louise, Aldoną ir Isabellą, 2 žentus — CarI Janus, 
William Tobin, 3 anufcus—Doloręs, Donald ir William Tobin, o 
Lietuvoje pusseserę Monikų Benušienę. *

Velionis gyveno adi-esu 8034 So. May St. Dėl tolesnių infor
macijų šaukite Stewart 3669.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 17 dieną, .8 vai, vakare 
Lain and Son Laidotuvių koplyčioj, 316 Wėst 03rd HSt., Wentwortih 
0024. Velionio kūnas bus kremuotas. i

• e. • ' r u

Visi A. A, Louis Narmonto giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii* suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. C

Nuliūdę liekame, ,
Moteris, Dukterys, Žentai,, Anūkai ir Giminės.

Velionio šeimyna prašo nesiųsti gelių.,, .

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

/*'■ '' Y </?•:
•

LOVEIKIS Visas Pasaulio
■' ...................   Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietums 

ir Fagrabams
3316 So. Halsted Street

Fur.uture & Fixtures
Rr tandal-ltaisai

**25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ----- $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ......    $175
Atdara vak. iki 9—Nedėliol iki 5 v. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Personai
Akmenų Ieško

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

FRANK JURKUS 
Route 1, Box 76, 

Benton, III.

I KAS ŽINOTE apie mirtį Kazimie- 
I ro Romas, kuris gyveno Chicagoje, 
naėjo iš Kaltinėnų miestelio, Taura
gės apskr. Yra miręs apie 6 metus 
atgal. Yra labai svarbus reikalas.

HENRY DRUKTENIS,

298 mylios nuo Chicagos 
48 mylios nuo Rhinelander 

į pietus, v

80 AKERIŲ 
dirbama. Prieina žemė 
dviejų mažų leikų, 1/4

Visa 
prie 
mylios iki dideles leikos. Ant 
tos ukes yra tavernas. Galima 

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

D. GALMINAS
SOPERTON, WIS.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

pasauki! mus tuojau

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodama rem nuo 
laida.
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Mirė Chicagos Lietuvių
Pionierius Louis
Narmonta
Sirgo apie du metu laiko; skaitomas 
muoju lietuviu biznierių Chicagoje

pir

galėjo atlikti jokio fiziško dar
bo. Nesveikavęs apie 8 metus, 
vasario 12 d. 1936 m. gavo pa- 
raližą ir nuo to laiko neatsikė
lė iš lovos.

Apie vidurnaktį, iš šeštadie
nio Į sekmadieni, apskričio li
goninėje mirė Louis Narmonta, 
vienas iš pirmųjų lietuvių, ir 
pirmasis lietuvis biznierius Chi
cagoje.

Velionis užmerkė akis sulau
kęs 74 metų amžiaus. Jis sirgo 
apie du metus laiko, išgulėjęs 
visą laiką savo namuose, ties 
8934 South May slreet. Tik pa
skutinę savaitę prieš mirtį jo 
padėtis taip pablogėjo, kad li
gonis buvo perkeltas ligoninėn.

Liga (paraližas) buvo rezul
tatas automobilio nelaimės, ku
rioj velionis buvo suvažinėtas, perėjo į privatišką gyvenimą. 
Nelaimė įvyko apie dešimts me
tų atgal. Nuo to laiko jis ne-

Gyveno Northwest Sidėje

Chicagon velionis atvyko 1881 
metais ir netrukus Įsteigė 
maisto ir kitų reikmenų krau
tuvę Northwest sidėje, ties 
1712 North Marshfield avenue. 
Ten išgyveno 
Vėliau atidarė 
vę prie 30-tos 
'ten išbuvo t.k

iki 1918 metų, 
maisto krautu- 
ir Emerald, bet 
trumpų laiką ir

Gyvendamas Northsidėje ve
lionis buvo veiklus organizaci-

...... • . ' "—r—------------- 
jose ir sulošė svarbią rolę šv. tris anukus. Louise dėsto fi- 
Mykolo parapijos įkūrime. Jis ziologiją. De Sable High School 
taipgi buvo vienas iš iniciato
rių šv. Jurgio parapijos. Pra
eityje velionis dalyvavo katali
kų* rateliuose, bet vėliau laips
niškai nuo jų nutolo ir perėjo 
į laisvųjų pažiūrų veikėjų ei
les. Kartu su žmona p. Nar-

•MR

Bandė nužudyti Če-1 
choslovakijos parla-1 
mento pirmininką I

mokykloje. /Sabek, Moravijos darbininkas, 
Isabella Tobin gyvena bandė nušauti čechoslovakijos 

montiene jis vaidino bene pir- Waukton,Towa mieste, 
mam lietuviškam scenos veika
le Chicagoje, 
valdu”, 
metais.

Kova' Po Grun- 
Tai buvo, rodos, 1902 ’ 

paduotos kitoje vietoje.
Serga velionio žmona

Velionio žmona, , Maria 
raitis, guli lovoje nuo lapkri-jj 
čio mėnesio pereitų metų. Ji i 
vienu laiku gyveno Baltimore, i 
Md., ir Scrantone, Pa., kur i 
daug veikė su Dr. J. šliupu.! 
Gyvendama Marylande, lankė 
John Hopkins universitetą iri 
studijavo mediciną, bet mokslų 
neužbaigė. Kartu su Dr. J. 
Baltrušaitiene ji daug darbavo- Į 
si spaudoje, rašydama eiles, 
straipsnius ir publicistiką.

Ab

choslovakijos parla
ATMINKIT

i IRPRAHA, geg. 16. — Juozas
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Laidotuvių, smulkmenos bus
R.

ir bendradarbiauja “Naujienų” 
“Moterų Puslapyje”. Aldona 
yra gimnaslikos instruktorė 
Libby pradinėje 
Duktė

atstovų buto pirmininką Jam 
Vlalypetr.

, KiAka perėjo per pirminin
ko rankovę, bet jis nebuvo su
žeistas.

ŠTAI YRA JŪSŲ UŽKVIETIMAS IR ĮŽANGOS 
TIKIETAS I NAUJIENŲ PIKNIKĄ. IŠSIKIRPKIT 

JĮ IR EINANT J DARŽĄ PADUOKIT.

SAVO MIRUSIUS GIMINES IR 
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO 

DIENOJE, GEGUŽES 30 DIENA 
NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINĄ 

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE 
DIENĄ CANAL 8500

Velionis Louis Narmonta pa
liko tris dukteris: Louise, Al
doną ir Isabella, du .žentus ir

JUS ŠIRDINGAI KVIEČIA
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

EKS-KARALIAUS BUSIMIEJI NAMAI—Iš oro trauktas .paveikslas Kenwood 

dvaro ties Cove Neck, N. Y., Long Island pusiaušalyje, kurį žada nupirkti Anglijos 

eks-karalius Edvardas VIII. Jis apsigyvensiąs dvare po vestuvių su mylimąją Mrs. 

VVally VVarfield (Simpsoniene).

TEISIAMAS Už ŽMOGŽUDYSTĘ — Harold Ram-

bert kriminaliame teisme prieš teisėją Dunne. Rambert, 
• t
nusigėręs alinėje, nušovė pianistą Francis Parker, ka

dangi jam nepatiko jo muzika, šalę teisiamojo sėdi mo

tina Hattie Rambert ir sesuo Bernice.

TEISME — Turtingas 
Chicagos fabrikantas J. 
Leslie Younghusband, ku
ris kelintu kartu patrauk
tas teisman už nepildymą 
prižado vesti. Jo buvusi 
tarnautoja reikalauja 
$100,000 atlyginimo.

STOJA Už BROLĮ—Tarp Anglijos premjero Baldwin 
(kuris privertė Edvardą pasitraukti) ir karališkosios šei
mynos eina konfliktas dėl titulų eks-karaliui ir jo busi
mąja! žmonai (Simpšonienei). Edvardas VIII reikalauja, 
kad jo mylimajai butų suteiktos pilnos karališkos šeimy
nos narės teisės ir kad ji butų tituluojama “Jos karališ
koji didenybė...” Konfliktas prasidėjo prieš karūnaciją 
ir gerokai pagadino santykius tarp premjero Baldwino ir 
karališkos šeimos. Stambiausias Edvardo VIII šalininkas 
ir pritarėjas yra jo brolis Kent kerzogas. Paveiksle jis 
figūruoja su žmona. Tlerzogas dalyvaus ir Edvardo VIII 
vestuvėse.

LAIMĖJO ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ — Chicagietė

Jane Wilson Du Mont su duktere Joan Louise Chica- 
. D

gos palikimų teisme, kur laimėjo ilgą kgvą su velionio

vyro giminėmis už šimto tūkstančių dolerių palikimą, t v
Dabar Chicagoje eina kelios bylos už stambius pali

kimus

------------------------------------ ■ -----------------------

ATRASTASIS KALINYS 
—Chicagietis George Lamo- 
tte, 55 metų, kuris ramiai 
sėdėjo apskričio kalėjime, 
nepranešęs apie tai gimi
nėms. Šie susirūpino ir da
vė žinią policijai, kad La- 
motte pražuvo. Visur poli
cija jo ieškojo, kol netikė
tai užsuko kalėjiman. La- 
motte ten sėdėjo už betvar
kį užsilaikymą. Jis padavė 
netikrą vardą (Frank Ellis) 
kad nepatekti į laikraščius. 
Jis yra buvęs garsus sporti
ninkas.

ĮVAŽIAVO Į KRAUTU-
vę —Chicagietė Mrs. Vėl
ina Harris Sachs, kuri at
sidūrė kalėjime policijos 
suimta už įvažiavimą au
tomobiliu į krautuvę, ties 
Sheridan ir Windsor gat
vėmis. Automobilis buvo 
vogtas.

TULPĖS CHICAGOJE — Chicagos parkuose (Gar- 
field Parke ir Grant parke) dabar pačiam žydėjime 
yra tūkstančiai tulpių. Jos sudaro begalo gražų vaizdą 
ir visiems gėlių mėgėjams patartina jas pamatyti.




