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Harlan Kauntės Ka 
syklos Nusilenkė 

Unijai
Kruvinosios kauntės kasyklos pradės de 

rybas su unija dėl kontrakto
KNOXVILLE; Tenn., geg. ta “didele dauguma” balsų, bet 

17. — Paskutinė neorganizuo
ta anglių ląukų srytis Ameri
koje — kruvinoji Harlan kaun- 
tė, Kentucky valstijoj, — vis
gi, pagalios, nusilenkė anglia
kasių unijai.

Harlan kauntės anglių ka
syklų savininkai per visą laiką 
ginklu kovojo uniją ir jų pa
samdyti mušeikos yra papluk- 
dę visą kauntę kraujuose, žu
dydami unijos organizatorius 
ir nuožmiai persekiodami kiek
vieną nužiūrimą pritariant uni
jai angliakasį. Bet visgi ir jie 
buvo priversti pasiduoti orga
nizuotiems angliakasiams ir at
einantį ketvirtadienį Knox- 
villej tos kauntės kasyklų sa
vininkų atstovai pradės dery
bas su angliakasių unijos at
stovais. 1

balsavimo daviniai bus paskelb
ti tik apie gegužės 23 d. Jie1 
tikisi, kad jų unijai bus iš
duotas ėarteris Am. Darbo Fe
deracijos konvencijoje, kuri 
įvyks gegužės 24 d., Cincinna- 
ti, *Ohio.

Sargybinis Nušovė 
Rusų Karininką Pav- 

lov-Silvanski
Eina gandai, kad Serebrovskį 

areštuotas; neramumai “Do
no Baseine”.

Derybas suruošė Kentucky 
gubernatorius Chandler. Ang
liakasius atstovaus Tumblazęr 
ir Van A. Bittner. Jie parei
kalaus Harlan ^ąuntės kasyk
las pasirašyti Appalachian al
gų ir darbo valandų kontrak
tą, kurį yra pasirašiusios vi
sos anglių kasyklos.

Augščiausiojo teismo patvir
tinimas Wagnerio darbo san
tykių akto ir senato tyirnėji- 
muose iškėlimas pasibaisėtinų 
sąlygų ir siaučiančio Harlan 
kauntėj teroro privertė kasy
klų savininkus nusilenkti uni
jai ir pradėti su ja derybas.

Senato' tyrinėjimuose buvo 
iškelta aikštėn, kad unijos or
ganizatoriai buvo žudomi ir 
mušami šerifo depučiu, ku
riems algas mokėjo kasyklos 
ir kurių daugelis turėjo ilgus 
kriminalinius rekordus. Kaun
tės šerifas sėmėsi didelį pelną 
iš kompanijų sankrovų ir ki
tų “koncesijų”, taipjau ir mu
šeikos turėdavo atiduoti jam 
dalį savo algų.
Illinois angliakasiai balsuoja 
apie prisidėjimą prię Darbo 

Federacijos.
GILLESPIE, III., geg. 17. — 

Naujosios angliakasių unijos 
Progressive Miners- of Am. 
Illinois nariai balsuoja apie pri
sidėjimą prie Amerikos Darbo 
Federacijos, ar apie pasiliki
mą nepriklausoma unija.

Pasiūlymas prisidėti prie 
Darbo Federacijos buvo paduor- 
tas balsavimui, prezidentui 
Ozanic gavus “pakvietimą” iš 
pačios Federacijos.

Unijos viršininkai tvirtina, 
kad pasiūlymas busiąs priim-

kad

Tass” žinią

areštą prasi- 
kad svarbiau-

MASKVA, geg. 16. — Osoa- 
viakim aerodrome 18 metų sar
gybinis Kanakatov nušovė rau
donosios armijos karininką B. 
V. Pavlovą-Silvanskį. Nušau
tasis buvo garsus sovietų eks
perimentatorius parašiutais ir 
išradėjas.

Kanakatov keršiję karinin
kui už išbarihią už hangaro’ du
rų neužtraukimą.
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Gandai Maskvoj.
Maskvoje eina gandai,

buvo areštuotas stambiosios 
nramonės vice-komisaras A. P. 
Serebovski. Jis yra metalo pra
monių viršininkas. Oficiali so
vietų agentūra 
užginčija.

Kalboms apie 
dėjus paaiškėjo,
šiam sovietų anglių distrikte, 
“Dono Baseine” nuo kurio lai
ko eina neramumai. Ten nese
niai buvo perkratyti anglių ka
syklų viršininkai. Kasyklos iš
kasa anglių apie 15-20% ma
žiau kvotos, o tūkstančiai an
gliakasių išsilaiko darbo va
landų arba visiškai neina dirb
ti, protestui prieš blogas dar
bo, gyvenimo ir algų sąlygas.

Prokuroras Višinskis nu
siuntė “Dono Baseinan” spe- 
cialę komisiją, kad patirti ka
me pakastas šuo.

Vakar diktatorius Stalinas 
paskelbė dekretą paliuosuoda- 
mas nuo mokesčių ūkininkus 
virš 60 metų amžiaus, kurie 
nebegali užsidirbti pragyveni
mo ir neturi giminių.

Neduoda leidimų 
transatlantinėms oro 

lenktynėms

Chicagai ir apielinkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 66°.

Saulė teka 5:27, leidžiasi

RUSIJA REORGA 
NIZUOJA SAVO 

ARMIJĄ
Steigia armijoj galingas mili 

tarines tarybas kovoti šni 
pus ir “ardytojus”.

MASKVA, geg. 17. — Krem
liaus dekretu bus steigiama 
galingų militarinių tarybų si
stema, kuri tvarkys visus Ru
sijos militarinius reikalus ir 
kuriai bus pavesta kovoti “liau
dies priešus — šnipus ir ar
dytojus”.

Reorganizavimas visos mil
žiniškos Rusijos karo mašinos 
buvo numatytas kada liko pa
šalintas iš savo vietos karo 
vice-komisaras maršalas Tu- 
chačevski, kurio vardas buvo 
surištas su “trockininkais”.

NUMALŠINO SU 
KILIMĄ ALBA

NIJOJE

DR. NEGRIN BAN 
DO SUDARYTI IS 

P ANUOS KABI-

STATO TVENKINĮ. — Vaizdas prie Columbia upės, Wa_ 
shingtone, kur federalės valdžios lėšomis yra statomas Grand 
Coulee tvenkinys. Paveikslas parodo milžinišką kraną, ku
riuo pilama cementas į tvenkinio sieną. KVanas vienu sykiu 
pakelia keturis kubinius jardus cemento.

p

JAPONIJĄ BUS 
VALDOMA BE JO- 
KIO PARLAMENTO

Kremliaus dekretas palietė 
visas šakas Rusijos militarinės 
organizacijos.

Kiekvieną militarinį vienetą 
dabar vadovaus karo taryba, 
susidedanti iš vieno armijos 
komanduotojo ir dviejų kitų 
augštų viršininkų.

Tiesioginiu karo komisaro 
įsakymu taryboms suteikiama 
galia prižiūrėti mobilizavimą 
kariuomenės, apsaugojimą mi- 
litarinio ir kitokio turto ir 
taipjau organizavimą civilių 
gyventojų darbui už fronto.

Tarybos, bus pilnai atsako- 
mingos už politinį kareivių iš
lavinimą ir palaikymą jų ūpo.

TIRANA, geg. 17. — Kara
liaus Zog anglų išlavinta ar
mija numalšinusi sukilimą, ku
ris ištikęs pietinėj daly mažy
tės Albanijos.

Valdžios oficiale žinių agen
tūra sako, kad sukilimas bu
vęs sukurstytas komunistų, bet 
heoficialės žinios sako, kad jis 
kilęs prieš nudengimą moterų 
veidų.
I Italija pasiruošusi padėti
1 Albanijai.

VIENNA, geg. 17. — čia gau
tomis žiniomis, Italijos dikta
torius Mussolini, kuris yra su
kišęs Albanijoje nemažai pini
ngų, yra pasiruošęs siųsti Ita
lijos kariuomenę į Albaniją, 
jei sukilimas pasidarytų rim
tas.

Radio abonentų Lie 
tuvoje jau yra 

38,838

NETĄ
Caballero nepasisekė sudaryt 

kabinetą ir dabar jį sudary
ti pakviestas socialistas.

SUIMTI RUSIJOS
DARBININKŲ
UNIJŲ VADAI

« ■ ■ -K. •’įr..., .

Septyni unijų vadai areštuoti, 
komunistams valanties nuo 
“trockininkų”.

Premieras paskelbė, kad jis 
valdysiąs šaŲ be« jokio par
lamento iki parlamentas “su
sipras”.

MASKVA, geg. 17. ( — Po 
kelių menesių valymo valdiškų 
vietų ■ nuo visokių įtariamų 
“trockininkų”, šiandie paaiškė
jo, .kad tapo areštuoti ir sep
tyni darbininkų unijų vadai.

Unijų viršininkai taipjau] 
sako, kad unijų (profesinių są
jungų) pinigai nebuvo tiksliai 
sunaudoti Leningrado, Kijevo, 
Kursko ir Odessos provincijų 
unijų tarybų.

LAKEHURST, N. J., geg. 17 
— Prekybos departamento se
kretoriaus padėjėjas pulk. 
Johnson pareiškė, kad preky
bos departamentas atsisakė 
duoti leidimus projektuoja
moms New Yorkas-Paryžius 
transatlantinėms oro lenkty
nėms, kurios ruošė Francija 
paminėjimui dešimties metų 
pulk. Lindbergho skridimo.

Motina pripažino 
nužudžiusi dukterį, 

sužeidusi sūnų
NEW YORK, (geg. 17. — 

Mrs. Helen Tiernan, 28 m., su
vargusi dirbtuvės darbininkė, 
prisipažino nužudžiusi savo 8 
metų dukterį Helen ir sunkiai 
sužeidusi 5 metų sūnų James, 
nes ji jiems neturėjusi vietos 
^avo trijų kambarėlių bute.

Abu vaikus ji išsivežusi ne
va piknikuoti į Long Island 
miškus ir ten dukterį ir sūnų 
smarkiai sumušė. Duktė mirė 
ir ji bandė jos lavoną sudegin
ti. Sūnūs galbūt dar pasveiks.

MASKVA, geg. 17. — Įsteig
ta Maskvos-Stockholmo oro li
nija, vieton panaikintosios Ma- 
skvos-Berlyno linijos.

TOKIO' geg. 17. — Premie
ras SenjUro Hayashi aiškiai 
pasakė 46 Japonijos prefektū
rų gubernatoriams, kad jis vi
sai nebos valdžios pralaimėji
mo parlamento rinkimuose ir 

^valdys šalį be jokio parlamen- 
; to iki parlamentas “susipras” 
ir pradės “kooperuoti” su val
džia.

Jis ragino gubernatorius be 
paliovos budėti dėl išorinių 
puolimų dėl radikalizmo vidu
je.

Susisiekimo ministeris gra
fas Hideo Rodama pareiškė 
gubernatoriams, kad šalis “ne
gali] indiferentiškai žiūrėti” į 
Jungt. Valstijų, Anglijos, Vo
kietijos ir Franci jos plėtimą 
oro linijų į Chiniją ir kitas 
Rytų valstybes.

Premieras Hayashi taipgi 
pranešė, kad Japonija rūpina
si praplėsti savo propagandą 
visame pasaulyje steigdama už
sienio biuruos, statydama stip
rias trumpų bangų radio sto
tis ir plėsdama dabartines su
sisiekimo įmones.

Turbut kalbėdamas apie ne
senai buvusius streikus' Japo-

Japonija dar labiau 
didins apsigink

lavimą
SHANGHAI, geg. 17. — Ja

ponija paskelbė, kad Japonijos 
apsiginklavimo išlaidos bus pa
didintos iki $350,000,000. Chi- 
nijai labiausia rupi, kiek iš tos 
milžiniškos Japonijai sumos 
bus sunaudota Japonijos eks
pansijai Chinijoje ir Mongoli
joje. •

Chinijai yra labai nemalonu 
turėti tokį taip stipriai apsi
ginklavusį, agresingą ir ne
draugingą kaimyną. Bet didi
nimas ginklavimosi reiškia ir 
politinį chaosą pačioje Japoni
joje. Tai yra smūgis Japoni
jos liberalams, kurie siekėsi 
normalių santykių su Chinija. 
Bet taipjau tokis ginklavima- 
sis yra iiepanešama našta pa
čiai Japonijai, kuri veda šalį 
prie bankroto ir suįrutės.

KAUNAS. — Pašto valdy
bos žiniomis radio abonentų 
Lietuvoje balandžio 1 d. buvo 
38,838, iš kurių detektorinių 
— 9,379, baterijinių — 7,547 
ir tinklinių — 21,776. Kaune 
yra 9,325 radio abonentai (477 
detektoriniai, 221 baterijinių 
ir 8,627 tinklinių). Klaipėdoje 
yra 4,841 radio abonentas (39 
detektoriniai, • 366 v baterijiniai 
ir 4,436 tinkliniai). Be šių mie
stų visame krašte yra 24,672 
radio abonentai, iš kurių 8,- 
863 detektorinių, 6,960 bateri
jinių ir 8,713 tinklinių.

Už naudojimąsi neregistruo
tais radio imtuvais pašto val
dyba 1933 m. 
sy tojus, 1934 
m. — 498 ir 
klausytojų.

VALENCIA, geg. 17. — Dr 
Juan Negrin, socialistas, buvęs 
finansų ministeris, dabar dedi 
pastangas sudaryti šeštą Ispa 
nijos civilio karo valdžią.
' Preiųdentas MLanuel Azana 
"kuris laikėsi kiek nuošaliai, at 
vyko padėti sudaryti “perga 
lės valdžią”, buvus priverstan 
rezignuoti Francisco Largo Ca 
ballero kabinetui. Prezidentą; 
kabinetą sudaryti pavedė Dr 
Negrin po pasitarimo su finan 
sų m misteriu ir seimo pirmi 
ninku Diego Martinez Barrio.

Pirmiausia buvo pakviesta: 
naują kabinetą sudaryti sena 
sis premjeras Francisco Larg< 
Caballero, bet jis neįstengė ka 
binetą sudaryti, kadangi ne 
gavo visų partijų paramos.

Busiantis premieras Dr. Ne 
grin, yra 48 m. amžiaus, bu 
vęs medicinos profesorius Mg 
drido universitete. Jis yra n 
tik pasižymėjęs medikas, be 
ir veiklus socialistas. Jis ilg 
laiką išbuvo seime, o pirmi 
jame Caballero kabinete, kuri 
buvo sudarytas pjereito rugsi 

, i°. ."Lėn.^jį^ buvo finansų m 
nisteriu.• •

nubaudė 88 kiau
ru. — 382, 1935 

1936 m. apie 500

VANDUO IŠPLOVĖ LAVONĄ

Motina išpradžių sakėsi, kad nijoje, premieras užsiminė, kad 
iuos užpuolęs nepažystamas skubus Japonijos priėmimas 
vyras, bet sunui atgavus są- daugelio formų vakarų civili-
monę, vėliau ji prisipažino prie 
kaltės. Ji sakosi susiradusi 
meilužį ir visiems jos bute bu
vę ankšut, todėl ji ir bandžiu
si vaikų nusikratyti. Ji sakosi 
piktadarybę papildžiusi visai 
/iena. Bet sūnus sako, kad 
kartu su jais buvę ir du vy
rai - 
nesugauti.

zacijos atnešęs bangą “mate
rializmo, utilitarianizmo ir ra
dikalizmo, kurie yra nesuderi
nami su Japonijos tautiniais 
idealais”.

mano du tėvai”. Jie dar

RHINELANDER, Wiš., geg.
17
m. ir jos sūnūs Emest liko už
mušti apvirtus jų autoinobiliui 
ties Armstrong Creek.

50 žuvo eksplozijoj 
laive

HONG KONG, Chinijoj, geg,
- Boilerio eksplozija Ją-

Mrs. Marion Smith, 76
17
ponijos valtyje apgriovė Hong 
Kong prieplauką ir užmušė gal
būt 50 žmonių. Visi valties įgu
los nariai liko užmušti.

■v

Mussolini paliovė 
kovą su Anglijos 

laikraščiais

PANEVĖŽYS. —. Naujamies
čio valse., ties Vadaktėlių vien, 
vandens malunu, Nevėžio salo
je, balandžio mėn. 15 d. ras
tas išplautas vyriškos lyties 
lavonas. Policija, pradėjus tar
dymą, nustatė, kad tai yra 
Pranas Dilka kilęs iš Pabiržės 
km., Krekenavos vaisė.

Ant skenduolio kūno rasta 
smurto žymių. Matyt, kad pir
ma buvo užmuštas, o nusikal
timui paslėpti įmestas 
denį.

žmogžudystėje buvo 
velionies žmona ir trys
Tardant N. Dilkienė kalta pri
sipažino. Vyrą miegantį trimis 
pagalio smūgiais nužudžiusi to
dėl, kad tas 
pusę žemės.

Sūnus tik 
';ėva nuvežti

Paskelbimas apie Dr. Negri 
parinkimą sudaryti busiantį, 
kabinetą, tapo paskelbtas 12:2 
vai. po piet, po to kaip prez 
dentas Azana visą naktį tari 
si su partijų vadais ieškodž 
mas naujo “stipraus žmogaus’ 
kuris turėtų visų partijų ps 
sitikėjimą ir galėtų užbaigi 
kabineto krizį, kuris iškilo p< 
čiame įkarštyje civilio karo.

Kairysis socialistas Cabalk 
ro, kuriam pirmiausia buv 
pavesta sudaryti “pergalės ka 
binetą”, tuojaus susikirto s 
komunistais, kurie pareikalav 
atskirti premiero ir karo 
nisterio portfelius. Largo 
ballero betgi nenusileido ir 
rėsi už pasilaikymą abiejų 
tų ir naujojoje valdžioje.

Socialistų vadai atsisakė
lyvauti valdžioje, kurios ner< 
mia komunistai, o kairieji res 
publikonai rėmė komunistų re 
kalavimą stipresnio karini 
veikimo, reorganizavimo gene 
ratinio štabo ir premierystė 
atskirimo nuo karo minister 
jos.

m

sp 
vi<

ds

1 van-

įtarta 
sūnus.

RYMAS, geg. 17. — Italijos 
spauda gavo įsakymą paliauti 
pulti Angliją. Prenumeratoriai 
vėl gauna Anglijos laikraščius, 
kuriuos buvo uždrausta įgaben
ti į Italiją. Kalbama, kad ir 
Italijos korespondentams bus 
leista vienas po kitam sugryš- 
ti į Londoną.

(Paskelbęs kovą Anglijos 
laikraščiams, Mussolini buvo 
uždraudęs įvesti į Italiją visus 
Anglijos laikraščius, išėmus 
tris dienraščius, dėlei jų pa
juokimų italų nepasisekimų Is
panijoje. Taipjau buvo atšauk
ti ir visi Italijos koresponden
tai iš Londono, taip kad per 
tūlą laiką Italijos laikraščiai 
nedėjo jokių žinių iš Anglijos, 
dagi nieko nerašė ir apie ka
raliaus Jurgio VI karūnaciją).

• t'•■‘4 i1'.-.. . 'A;- . * ' ■ , -

ketinęs parduoti

padėję užmuštą 
į upę.

Gręsia streikas ne 
priklausomose ge 

ležies liejiklose

PARYŽIUS, geg. 17. — Pa- 
ryžiaus slaptoji policija turi 
didelio galvosūkio: kas ir kaip 
nužudė požeminio kelio vago
ne gražią naktinių kliubų pa
tarnautoją Leticia Nourissat, 
30 m. Ji buvo nudurta peiliu 
tuščiame vagone, kuris išėjo iš 
vieno stoties ir kada tas pats 
traukinys už minutės sustojo 
kitoj stoty ji buvo jau nebe
gyva ir žmogžudys buvo pa
bėgęs..

DĖTROIT, Mich., geg. 17.— 
Automobilių darbininkų unija 
stengiasi kiek pakeisti sutartį 
su General Motors.

PITTSBURGH, Pa., geg. E 
— Penkioms didžiosios nepr 
klausomoms geležies liejiklom 
gręsia streikai, jei jos n epą s 
skubins pripažinti uniją ir 
sirašyti su ja sutartį.

Streikai gali kilti apie 
baigą šios savaitės.

Prigrumojimai streikais
duoti Bethlehem, Republi< 
Youngstown, Inland ir Cruc 
ble geležies ir plieno kompj 
nijoms, kurių liejiklose dirb 
viso apie 192,000 darbininkų.

pž

P*
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MONTREAL, Que., geg. 1 
— Mrs. Paul Martel pagimd 
keturis vaikus, bet visi jie v 
kelių valandų mirė.



NAUJIENOS, Chicago, 111. L< Antradienis, geg. 18, 193?

Didžioji Ekskursija 
Lietuvon iš New

Yorkoper 
Klaipėda

Nupigino telegramų 
mokesnius RADIO

šiais metais švedų Amerikos' 
Linijos didžioji ekskursija iš- 

• vyksta į Lietuvą iš New Yorko 
gegužėj 29 d. moderniškuoju 
motorlaiviu GRIPSHOLM per 
Gothenburgą į Klaipėdą be per
sėdimo. •

Negali būti malonesnio daik
to kelionėje, kaip be persėdimo 
iš New Yorko nuvažiuoti j Lie
tuvą. Vienck tai bus neužilgo, 
būtent, gegužės 29 d., kada 
Švedų Amerikos Linijos Klaipė
dos skyriaus vedėjas p. Pr. Za- 
borskis asmenia’i vadovaus šios 
linijos didžiąją ekskursija į Lie
tuvą.

Kita šios linijos ekskursija 
yra rengiama Liepos 2 d. Ji, 
taipgi, išvyks iš New Yorko. 
Klaipėdą ji pasieks per Gothen
burgą - Kalmarą, šios ekskur
sijos dalyviai turės puikios pro
gos pamatyti p’etą šved’js 
vaizdus ir susipažinti su gražią
ja Lietuvai drauginga Švedija 
bei jos kultūra.

Nesivčlinkite ir užsisakykite 
vietos išanksto. O išanksto pa
sirūpinus ir patogesnį kambarį 
[.alimr. gauti. Tada, žinoma, 
jau kel’onė malonesnė. Tuo 
reik?.’u kreipkitės į vietini lai
vakorčių agentą arba į bile ku
rią Amerikoj Linijos raštinę.

Šios ekskursijos yra Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos; 
vžgirtos.

VI. P. Mučinskas.

Westem Union Telegraph Co. 
paskelbė, kad nuo birželio 1 
dienos nupiginanti mokesčius 
už telegramas, siunčiamas nak
ties laiku. Nuo tos dienos bus 
galima siųsti 25 žodžių tele
gramą ta kaina, kiek dabar 
kainuoja 10 žodžių telegrama. 
Taip kad 25 žodžių telegrama 
nekainuos daugiau kaip 50 
centų visoj Suv. Valstijų šaly
je-

keletas chorų, vietinių ir net 
iš Detroito kalbėtojų.

Pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio pradžioje, anks
čiau negu turėtų būti, nes pra- e ,
eitasis susirinkimas nebuvo: Dainuos Radio Grena

, skaitlingas. Reikia juk pikni
kui ir darbininkus išrinkti. 
Apię susirinkimo vietą ir lai
ką praneš atvirutėmis. —S. D.

dieriai. {domios Žinios iš 
Peoplės Krautuvių

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

“Naujienų” Piknikas 
GEGUŽES 23, 1937 M. 

CALUMET GROVE

Pirkite savo apielinkfs 
krautuvėse

ADVOKATAI

Kelvinatoriai pas 
Budriką

U, , III I

Per daug metų Kelvinator
'šaldytuvai buvo žinomi kaipo

Roselando Laisvamanių t?d5ti
Draugija rengia aukų 

vajų
nomiški elektrikiniai šaldytu
vai. Tad ne nuostabu, kad 
'Amerikos refrigeratorių išdir- 
bystyje jie laikyta pirmose ei
lėse. Musų žinomas biznierius, 

ROSELAND. - Gegužio 11 JuOza® Budrikas- Permatyda- 
Darbiniukų Svetainėje ivyko mas, Paavimą jau
Lietuvių Laisvamanių - Etinės ”er ke metlJ šiais Kelviną, 

tor šaldytuvais aprūpina pla
čiąją publiką. Kainos Kelvina- 
>tor šaldytuvų nėra brangesnes

Laikui bėgarit, Peoples Ben
drovės leidžiami radio progra
mai, įvykstanti kas antradie
nio vakarais, vis darosi gra
žesni ir įdomesni. Ypatingai šį; 
vakarą programas susidės iš 
smagios rinktinos muzikos ir 
gražių dainų, o jas išpildys vi-; 
sų laukiami radio grenadie
riai. Tarpuose bus visuomeniš-

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma j du iki 4 mėnesių. 
B%king sodė, mucin ar įšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miestą ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—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.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKAI AS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUi'H ASHLAND AVENUE 

Res. v515 So. RockweB Lt. 
Telephone: Renublic 9728

Dr. €. J. Šventiškas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki v 
vak vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8010
■ ■" ....................................................... ■■'■■■ . ........... .... ...................... ...............................♦

Phone Ganai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Piknikas bus birželio 6 d.

Kultūros Draugijos mėnesinis 
susirinkimas.

kų pranešimų, ypatingai klau-j 
sytojams bus .įdomu išgirsti] 
žinių iš Pedples Krautuvių,“ 
nes bus pranešta apie didį iš-j 
pardavimą, kame kiekvienas ’ 
mylintis parėdyti savo namus 
moderniškomis reikmenimis 
išgirs gerų žinių apie prieina
miausius budus minėtus daly- 1 • • Y ■ A i

”"F
KL. JURGELIONIS

ADVOKATAS 
3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos X—4 po pietų, 7—8 v. rak 
j išskyrus sered imis ir subatomis.

Reikšminga, kad laisvame- ug kitokių išdirbyščių —.nuo kus susipirkti Peples Krautu
niai, užbaigę žiemos sezono .?115 95 ir aukščiau^, 
darbuotę, nesijaučia pavargę 
ir nutarė darbuotis ir vasarai 
atėjus. Paskyrė aukoms rinkti 
vajų, kad tuo pagelbėjus Lie
tuvos laisvų 
čiams įsteigti 
pines.

minčių viengen- 
sau laisvas ka

i vėse. —Re p. xxx 
šiomis dienomis man teko 1 ——

atsilankyti į Budriko krautų- Sukremavo 
,vę adresu 3417 So. Halsted r „ j NarmOllfa 
St., ir atvirai pasakysiu, kad XI<41 HlUllLcl
tokio didelio Elektrikinių šal- i Kaną

1 J -r v 4- a ■■ wr» r, it-l 1 r i w-»dytuvų pasirinkimo niekur ne
buvau matęs, čia pilna gra- 

Nirtarta tuo reikalu atspaus- žiausių Kelvinator, General 
dinti blankas ir jas išsiuntinė-■ Electric, Westinghouse, Grės
ti laisvamaniams bei šiaip pa-. ley _ shelvador, Norge, Apex 
rangiems lietuviams. Birželio įr kitokių. Pasiteiravęs gavau 
i d. rengia didelį pikniką Be-, atSakymą, kad viską pas Bu- 
verly Mills, prie 87 ir Western j galima pirkti ant leng- 
ave> ‘ 1 'į’viausių išmokėjimų ir dar duo-

Piknikas nutarta surengti su j dama nuolaida už seną aisbak- 
geru programų. Bus pakviesta sį. — Vincas.

1704 S. WESTER^.MVeFĮ"
Tel. Virginia 0883

2YBANT1 .MALEVA

l VALANDŲ 9gA
VARNIUS ...........__ ~

FLAT MIKNOMS
MALEVA ..........   r

VĄRNImIO VALYTOJAS—Ge
ras variusiu! ar imtlevai nu
valyti. Specialiai ui

8EPKCTA1, 4 colių, grynai juo
dų šerių malevoti
šepečiai. Kiekvienai ** r

SPECIALIAI
ŠIA

SAVAITĘ

N
ĮATbARA ’ K^Tvįit.1, fe E& T. VA«tAltAI6|

W ONE COAT ENAMF.LIS dar
bui vidui. Tirštas; daug pa- 
d+ngiipt; ilgai laikan. Išdžiūva 
per n*bkti Hkal«ėlai žybėda- 

Vi.llt vertfe QE
už galioną .........

BAI.TAS S1IELLAC, lOOCjC 

*VnA8 $1-59Galioti UH     “

85c vert?H 50c—Skrynų M» 
Ieva; 1 kvorta Juodon alcrynų 
nialevon jr ‘i colių SepetvH ir 
abu už ------------------

SIKNV I’OPIEKOS VALYTO
JAS, taipgi vartojamai kald- 
malnnl ir langų uždnngoiUH 
valyti ____ 3 už 23£
Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raštų. Rolei

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

MUO.IAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

E

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKYKIT «<
Sąlygos Į SAVAITĘ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

780 Madiaon jtt. •320 Oottage Grota 
4002 Madisonflt,3188 Lincoln Av. VU(,W ».nu.i>vu d.

1881 RStt.4’- SKfcttt!*
BVES, TILL 9

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

I

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

DR. STRIKOL’IS
-'(tvfo.jas ir Chirurgas

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

y ik. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Doulevard 7820

Namu Tel.: Prospect 1930

CLO8ED BUNDAS

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
b-tos lubos Tel. CENtral 1&46 

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštad’eniais nuo 3 iki (i 

vai. vakare ir pagal sutartį.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap} 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Avė.. 2nd floor 
Hentlock 925? 
Patarnauju pri» 

gimdymo namuo 
ee ar ligoninėse 
duodu maissagi 
eleetric t r e a t 
ment ir magnę- 
itic blpnkets ir tk 
Moterims ir mer 
ginoms patari
mai dovanai.

nuo

HOME LOAN

RYTO IKI 8 V.

lt a- 
Ru-

/Si

8

LIETUVIAI

Garsinkitės “N-nose’

V

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afišas ir Akinių Dirbtuve 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedėliomis pagal sutartį-

J. LIULE VIČIUS
4348 So. Gaiifornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

RUSEI,AND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone A7arda 1138

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 Brunsvvick 4)597 ’

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

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Nariai________
/ Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 Soųlh Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

,Gor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwond 5107

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

I. J. ZOLP
1646 West 46tli Street Phoraes Boulevard 5203

■ M.., Į.iVf ■ĮĮ^I,III .HIII . M-LTV    I      ■■■*■■■■ I r ■ R "

S. M. SKUDAS
718 \Vest 18th Street Phone Monroe 3377

Vakar vakare OakvVood 
pinėse buvo sukremuotas 
nas Louis Narmontos, kuris 
mirė šeštadieni naktį, sulau-i 
kęs 74 metų amžiaus. Jis bu-: 
vo skaitomas Chicągos 
vių pionierium,

Apeigose dalyvavo ' būrelis 
giminių ir artimų draugų. 
,. ’ ' ‘ ' ■ '• I ' > Si; *’•

AKIU SPECIALISTAI <

8939

i'hone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal nutartį

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■ 
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO J.1................ ::
SI SPULKA YRA NARYS FEDERAL 

BANK.
PRISIKASYTI GALIMA. KASDIENĄ NUO 8 V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTJ

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

Tel. LAEAYETTE 0727

koplyčios visose
Chieagos dalyse; i D jz lc

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

Reikalaukite DEGTINES

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26th Street 

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE. 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL UQUŪR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS,

BUICK &/, 
-/ PONTIAC ’

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4390 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

'v.' V'" V*"* M?

Milda Auto Sales
. . - I . * 's

PIRMArlR VIENINTELE LIETUVIŲ, 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Vi et ory 1696

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

r. BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

’sti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuĄ 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. r 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
)aug?1y atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

Kiti Lietuviai Daktara.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakt<
Snecialė atyda atkreipiama įjOfiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo r/

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chieagos,

Cicero
Lietuvių .J 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME?
KOPLYČIAS

✓ VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Puljman 5703
.. , I |.» ■ R.r   <■ W *   i I i p ny— iri. - „

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street. Tel. Pullman 1270

ki 8:80 v. Nedėl. nuo 1C iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CiliCAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PH YS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tol. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office <& Res’dence 2519 W. 43rd St 

Tel. I>afayette 8051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį susitarus

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

30 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 1*2 dieną ir f 

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

Bes. 1400* S. 3rd Avė., May*vood Av. 
Fhone Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Vjrerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędns 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 Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: '

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

Phone MJDWAY ^880-__

Telefonas Tards 0994
Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND ATE.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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APIE HOT SPRINGS, ARKANSAS
Rašv Dominikas Kuraitis

Naujienų” Piknikai

CALUMET GROVE

Sienoms popiera

4 COLIŲ MALIAVAI ŠEPETYS

LIGHT

FREE

NASH CARSPAINTS And here are Two Facts Worth Knovoing

JOKS PURVAS
Negali Pabėgti

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

COME

TODAY!

TeL Boulevard 7010

MORE THAN 
1000 PRIZES

stengiausi vi- 
patinti, iš kur

6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.
Hemlock 5040

KELVINATOR 
REFRIGERATORS

KELVINATOR 
RANGĖS

KELVINATOR 
WASHING 
MACHINES

KELVINATOR 
IRONERS

AND CASH

nereikėjo, 
gulėjau ir

m ai 
šutau

Traukinys Užmušė 
Moteriškę

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

GARANT. ŲUICK-DRY VARNIš TIK ...... ...........

'Naujos Sutaupos 
į Yra Galimos Dėka 
j 1937 m. Rėfrigera- 
i toriu

daug 
bėga 
van-

97£ 
95č 

$1.39

kaip
na-

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAT. 5063

pas.
“Apsauga šeimynos 

sikretimo ligomis 
gaus ii 
maisto 
Skili 
dar

Augščiau minėti du faktai 
yra labai svarbus dalykai, ku
riuos kiekvienas turėtų žino
ti apie refrigeratorius šian
dien. Jie jums reiškia pinigų 
sutaupymą. Pinigų sutaupymą 
elektrikoj. Pinigų sutaupymą 
maiste. Pinigų ‘sutaupymą su- 
taisvme, jei sugestų.

Jums reikia tokio refrigera- 
toriaus, kuris atlaikytų karš-

egul arės^ kainos

Tik nuvalykit jas sausa mapa it jos atrodys švarios ir 
skaisčios. Prašykit parodyti sampelį pas jūsų 

MALEVOS AR GELEŽIES DYLERĮ

NEPADARYKITE KLAIDOS. BUDRIKO KRAUTUVE DA
BAR YRA VIENOJ VIETOJ, 3417 S. HALSTED STREET, KUR 
JŲ RASITE VISOKIŲ RAKANDŲ, SKALBYKLŲ, ELEKTRI- 
KINIŲ REFRIGERATORIŲ, UŽ JUMS PRIEINAMAS KAINAS 
IR LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. • 1

Kas be ko, atvažiuoja čia ir 
alkoholikų. Jie tiek jau yra į- 
gudę gerti, jog be svaigalų tie
siog negali apsieiti. Net mau
dynėje būdami vis dejuoja, kad 
nėra alaus ar degtinės. Girdi, 
mes tuoj geriau pradėtume 
jaustis. O kai kurie nepajėgia 
•visai susilaikyti: jie ir maudy
nėje traukia svaigalus. Aišku, 
kad iš gydymosi jie nedaug 
naudos tegali turėti.

YES I ŪSE HRH1 
THE YEAR.

^'ROUND IN
Bmv kitchen, 
• bathroom 
■ AND ALL
K OVERTHE 

HOUSE-
^IT’S THE 
B BEST
■CLEANER

I CLEAN AAY
PA1NT

THE EASIEST
WAY- VVITH

HRH ,

Naujas Kelvinator yra 
Plus-Powered. Jis turi an
tra tiek šaldymo vietos) 
negu kiti refrigeratoriai 

to pačio dydžio

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

aukš
lį-25

“Eighty three”...
Patarnautojai visi yra juodi 

ir labai mandagus. Kaip sako
ma, jie su šypsena patarnauja 
ir juokus krečia. Vienas iš juo
daodžių, kuris ligonims suka 
abrusus apie skaudžiamas vie
tas, yra tiek tamsus, kaip ba-

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

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

žmones suvažiuoja iš visur
Aš, taip sakant, įsidrąsinau 

ir maudynėse elgiausi galia žy
diškai. Vadinasi, 
sus užkalbinti ir 
jie yra atvykę.

Pasirodė, kad 
suvažiuoja žmonės iš 
šių Amerikos kampų ir kam
pelių. Daugiausia čia atvažiuo
ja žmonės, kurie sunkiau ar 
lengviau serga' ir, šiaip nesijau
čia gerai. Juodarank’ų darbinin
kų čia nedaug tesimato, — at
važiuoja visokie profesionalai ir 
biznieriai, kurių nervai jau pu
sėtinai yra pašliję. Dažnai čia 
galima pamatyti žmogų, kurio 
ne tik rankos, bet ir lupos dre-

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

vartodamas elektros.

į Hot Springs
įvairiau-

89c 
95c 

51.19 
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

6-R00M 
KfcLVtN HOME

tas vasaros dienas... karštose 
virtuvėse. Kelvinator tą gali 
pakęsti, nes jis yra Plus- 
PoWered!

Atsilankykit ir apžiurėkit 
šį naują Plus-Povvered Kelyi- 
natorių. Mes paaiškinsim jums 
apie jo prieinamą kainą ir 
apie lengvus išmokėjimus — 
mokant tik po 90c. į savaitę. 
Pamatykit jį šiandien!

ten t pagerėjimą šeimos svei
katos—ko jau mebtegalim'a 

cen-

Plrklt male- 
vuh ir varnl- 

SJ ifi didžiausios 
firmos Chicagoj ! 
Nacionalini 
tai, kuriuos 
gavom iŠ 
krautuvių 
gelžkelių 
si nuo 
giau. I 
rantuotas 
KETURIOS 
VES - 
čiausią 
waukee> 
atdara

Maudynės
Iš lauko namas atrodo 

ir visi vidutiniško didumo 
,mai. Kai įeini j vidų, tuoj pa
stebi šviesias apie 50 pėdų plo
čio ir 100 pėdų ilgio lubas. Čia 
yra trys skyriai: pirmame sky
riuje yra budelės su karštomis 
maudynėmis. Karštame vande
nyje paprastai f'* 
20 minučių, žinoma, jei kas j 
sveikas ir tvirtas, tai gali toje 
maudynėje ir ilgiau pasilikti, 
tarsime, visą valandą. Tačiau 
labai retas pajėgia tiek išbūti. 
Po dvidešimt minučių jau pra
dedi jaustis tiek silpnas, kad iš
lipęs iš vonios jau turi ko nors 
laikytis, kad nesugriutum.

Iš čia einama į “lietaus mau
dyklę” (shower), o paskui j 
antrą skyrių. Antrame skyriu
je paguldoma ant suolų ir su
vyniojama į antklodus. Patar
nautojai merkia abrusus į kar
štą vandenį ir deda prie tų kū
no vietų, kur pasireiškia skau
dėjimas (mat, voniomis dau
giausia naudojasi ligonys).

Antrame skyriuje temperatū
ra yra per šimtą laipsnių. Tad 
dvidešimt minučių visai pakan
ka. Iš to skyriaus išėjus ir vėl 
tenka į “lietaus maudyklę” eiti. 
Paskui jau paguldo trečiame 
skyriuje, kur temperatūra yra 
normališka. Ten jau galima gu
lėti, kiek kas nori.

KELVIN 
HOME

Pilnai Įreng
tas su air- 
conditioned. Su 
moderniškais 
Kelvinator 1- 
rengimais.
Viskas įreng
ta, kas tik 
reikalinga mo
derniškam gy

venimui jums 
ir jūsų šei
mynai. Dasi- 
šinokit apie j} 
smulkmeniškai

Pataisyk Stogų ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius i: 

stogą dengęjas. -t
Leonas Roofing’ Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

moteriškę Pauline Starnecky, 
632 E. 89th st. Pakliuvo po 
traukiniu beeidama skersai 
bėgės.

NO MORE SCRUBBING
Jus pamatysit, kad lengva užlaikyti grindis 

švarias vartojant

PILSEN LIGHT FLOOR OIL

Sveikas vanduo
čia suvažiuoja labai 

žmonių gydytis. Iš žemės 
karštas, tiesiog verdantis 
duo. Tas vanduo yra leidžiamas1 
į vcnias ir kiek atš.Jdomas sti i 
paprastu vandeniu, nes kitaip 
žmogus nusiplikytų. Iš kai ku-’ 
rių šaltinių teka 200 laipsnių Į 
karščio vanduo. Atrodo jis taip 
pat, kaip ir natūralia vanduo.* 
Kokiu ypatingu skoniu taip patĮ 
nepasižymi.

Vanduo yra miesto kontro
liuojamas. Visur padaryti spe
cialus įrengimai. Tačiau yra' ir! 
šaltinėlių, kur publika ga’i ger
ti vandenį į sveikatą. Kadangi 
nėra tiek naturališko slėgimo, | 
kad vanduo galėtų aukštai iš- j 
kilti, tai yra įrengia pompų sis
tema, kuri aptarnauja vande
niu aukštesnius trobesius.

sto kokybę, neeikvos elektri- vienu kartu, o dėka to suma 
kos bereikalingam Šaldymui^ntomis kainomis, jei jos pro 
ir sumažins opėravimo kaštus 
iki minimumo. Specialus Kel- 
vinator nustatymai atosto
goms, kai maisto laikoma ne
daug, reiškia tolesnių sutaupą. 
The giant-size spaudinio ine- 
kanizinas 1937 metų Kelvina
tor refrigeratoriuose turi eko
nomiškiausią šaldymui įtalpą 
iš visų ledauniiį. Jis operuoja 
tik dalį laiko bet kurioj die
noj—ir tai sulig nustatymu.”

Šeimininke šiemet galės pir- 
mąistą didesniais kiekiais

prodnk- 
mes

Bankini to 
gaisrų ir 

sudužimų, vi 
i ą iki 1 /2 pi- 
Patenkinimas ga

ji 00%.
KRAUTU- 

- Ateikit j ar- 
krautuvę. Mil- 
Av. krautuvė 

nedSlioj 10-1,

VAISTUS, kuriuos
PARŪPINO

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

, - visada pilnas 
maleva, 16 spalvų 
remov jc, gal. .....

kiti 
tačiau jie vis 

tam iuc-

Illinois Central traukinys 
ties 89-ta gatve užmušė 62

1937 metų elcktrikiniai re
frigeratoriai sumažina maisto 
kaštus taip žymiai, kaip de
šimčia nuošimčių vidutiniškai kti 
šeimynai, sako p. M. F. Shills 
iš General Radio Store, vieti
nis Kelvinator elektrikinių rc- 
frigeratorių dyleris. P-nas M. 
F. Shills mato šias sutaupąs 
tame, kad vienu kartu dides
ni maisto reikmenių kieki ga- 

kad pašalinama 
maisto gedimas ir kad kaštai 
maistui tinkamai užlaikyti na
mie sumažėjo.

“Tokie pagerinimai naujuo
se 1937 šaldytuvuose, kaip 
Kelvinator, teikia lengvą kon
trolę temperatūros bet kuriuo 
laiku, ir dėka to nevartojama 
elektriką bereikalingai”, sako 
d. Shills. “Dvylika greitumų 
šaldymui, kuriuos parodo spe
cialiai įtaisytas refrigeratoriu- 
jc termometras, leidžia bet 
kada nustatyti tokią tempe
ratūrą, kurį palaikys gerą mai

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST.

Yards 8408

(Tęsinys)
to aulas. Jis sukdamas abru:ą

‘vis skaito: “Eighty three, ei Ji- ^radimai sumažina kas- 
|ty follr, etc.”

Iš pradžių negali žmogus su
sigaudyti, koks čia' reikalas ir 
kam reika’mj tie skaičiai. Ta
čiau netrukus visa misterija pa- 
aitki. Pasirodo, jog tai labai 
raminančiai pacientus ve kia. 
Kai juodukas pradeda tokius 
didelius skaičius minėti, tai li
gonis pasijdhta tarsi jis visas 
yra į abrusus vyniojamas. Tuo 
pačiu metu jis pradeda jaust s 
geriau.

Ir taip tas t krai juodas neg
ras vaikšto juokus krėsdamas Įima 
ir palengvina ligonims skaus
mus. Jei pacientas ir visai ne
kaip jaučiasi, tai stebėdamas tą 
visuomet beslšypsanli negrą už
miršta savo skausmus ir pra
deda pats šypsotis. Kakta pra
deda išsilyginti ir raukšlės nors 
trumpą laiką pranyksta

Moka juokus krėsti 
baltesni negrai 
dėlto negali prilygti 
dam šposininkui.

maistui dešimčia nuosim 
čiųt sako Kelvinator

Dyleris.
nuo uz- 

dėka sau- 
tinkamo apšaldymo 
reikmenių, sako p. 
gainiui reiškia net 

didesnę ekonomiją, bu-

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir vięluj ........    $-|.39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų, 

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti 
tos kokybės produktas 
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 CIKtf* 
skelbimu už kvortą \...... vvm
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

MALEVOS
IR VARNIŠIAI >/3 IKI

2000 Mihvaukce Avė.
6830 So. Halsted St. 

2247 Klston Avė.
Skyrius KENOSHA, WI8 

Ccntralis telefonas 
ARMitage 1410

Sherwin Wil- 
liams trim var- 

n.sis $2.25. Musų kafna ....  950
1.000 galionų trtin 

Malev s. Galionas ..... j.

...........  $1.25 
$2.79 vertės visur ii- 
noma Fiat ir GIosb 
Maleva. Musų kaina.

$1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva .... $1.20

NIDA LABŪRATOfllES,KSE
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

blemas maįstui nuo sugedimo mieruoti nė doleriais 
išlaikyti išriš pagerintas elek- tais.” • 
trikinis refrigeratorius, sako 
p. Shills. Pašalinimas ci'kvoj 
mo, kurs atsiranda dėlei 
sto gedimo, padidins

Man jokių abrusų 
tad aš tik taip sau 
stebėjau, kaip tasai juodasis 

( negras moka žavėti ligonis. Ka- 
išbunama apie į tfangi jis visiems patinka, tai ir 

“tipų” daugiau gauna. O be to, 
ir pacientai jaučiasi visai pa
tenkinti ir apleidžia maudymo
si įstaigą su linksmais Veidais. 
O juk išleisti, kostumerį iš biz
nio įstaigos su linksmu veidu, 
gal yra didžiausia biznio pas
laptis.

Varnish
Grynas baltas enamel, gal.............

ir brangiau 
roleris ... ...........

ir brangiau,

CARBIT

ONLY

NO DIRT 
CAN E5CAPE
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Pusei metų
Trims mėnesiams
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Chlcagoje per išnešiotojus
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Illinois mainieriai

t
•s

i

I

I

Progresyvių mainierių unija Illinois valstijoje ga
vo pasiūlymą iš Amerikos Darbo Federacijos stoti į Fe
deraciją ir vakar tos unijos nariai balsavo, ar priimti 
pasiūlymą, ar ne. Progresyvių vadai mano, kad “didelė 
dauguma” pasisakys už pasiūlymą..

Jeigu taip bus, tai ši unija gaus čąrterį iš Ameri
kos Darbo Federacijos, — tuo tarpu kai senoji anglia
kasių unija (United. Mine Workers of America) yra su
spenduota ir atrodo, kad toliaus bus visiškai iš Federa
cijos išbraukta. Tokiu budu skilimas tarpe angliakasių 
neišnyks.

Apgailėtina, kad A. D. Federacija su C. I. O. nesu- 
sitaiko.

■
I

Bažnytinė metrikacija Pelninga
Lietuvos kunigai smarkiai priešinasi civilinei met

rikacijai, sakydami, kad ji esanti priešinga religijai ir 
dorovei, žinomas amerikiečiams kun. F. Kemėšis pa
reiškė net, kad civilinės metrikacijos projektas, kurį da- 
bąr ava^stJo"valdžia, esąs “šeimų ardymo projektas”.

Bet Lietuvos laikraščiai paduoda žinių, iš kurių ma-- 
• tyt, kad šito ginčo pagrinde slepiasi daug paprastesnis 
daiktas, negu “religija”, “dorove” ir kiti ideališki daly
kai. Lietuvos įvairių tikybų kunigai per metus laiko pa
ima iš metrikacijos tarp vieno miliono 700 tūkstančių 
ir dviejų milionų litų* /

Bažnytinės jungtuvės, krikštai, laidotuvės ir kiti tos 
rųšies patarnavimai yra pelningas biznis kunigams. Štai 
dėl ko jie taip smarkiai prieš civilinę metrikaciją kovo
ja, paneigdami net paprastą teisingumą.

Ispanijos vyriausybės perorganizavimas

t

i

s

Frąncisco Largo Caballero kabinetas rezignavo, ir 
prezidentas Manuel Azana pavedė premjero pareigas; 
naujam asmeniui, Dr. Juan Negrin.

Dr. Negrin yra veiklus socialistas ir iš profesijos 
gydytojas. Jisai buvo Madrido universiteto profesorius 
— taigi, matyt, gabus ir labai apšviestas žmogus. Ame
rikos korespondentai sako, kad jisai nesąs “kairusis so
cialistas”, kaip Caballero. Jisai, tur būt, priklauso Inda- 
lecio Prieto srovei, kuri visą laiką stojo už socialistų 
dalyvavimą koalicinėje vyriausybėje, - kuomet Caballero 
(iki neiškilo pilietinis karas Ispanijoje) tam priešinosi.: 
Dr. Negrin yra labiau socialdemokratinio nusistatymo, 
o Caballero social-revoliucinio. i

Bet atrodo, kad pakeitimas premjero vietoje įvyko 
daugiausia dėl klausimo apie karo vadovybę. Caballero 
buvo ministeris pirmininkas ir kartu karo ministeris. 
Jisai ir dabar reikalavo, kad karo ministerija nebūtų 
atskirta nuo premjero pareigų.

Bet jau seniai buvo jaučiamas nepasitenkinimas ši
tokiu skirtingų pareigų sujungimu vienose rankose. 
Daugelis sakė, kad asmuo, kuris stovi ministerių kabi
neto priešakyje, yra perdaug užimtas, kad galėtų tvar
kyti karo reikalus. Ęai kurie dar nurodinėjo, kad Cą- 
ballero esąs per senas (jisai yra 65 metų amžiaus) nau
joviško karo vedimo reikalavimams suprasti, jisai, na
tūraliai, skiriąs ir armijos generolus bei generalinio 
štabo narius iš senos, artimos jo amžiui, karininkų kar
tos. ‘ .< !

Vyriausybės rėmėjai reikalavo, kad karo vadovybė
je butų pastatyti jaunesni ir energįngęsni žmonės.

Naujasis premjeras, Dr. Juan Negrin, yra dar tik 
48 metų amžiaus. Iš to galima numanyti, kad, sudarant; 
naująją vyriausybę, buvo į tą reikalavimą atsižvelgta.; 
Taip pat visos “liaudies fronto” partijos sutiko, kad ka
ro ministeris turi būt atskiras nuo ministerįo pirminin
ko asmuo. Ispanijos respublika yrą pasiryžusi vesti ka
rą prieš fašistus dar energingiau, negu iki šiol.

Šiandie sukanka lygiai 10 mėnesių, kai tas karas 
prasidėjo. Per tą visą laiką sunkiausią naštą pakėlė 
Francisco Largo Caballero. Daugiausia pasidėkojant jo 
neapsakomai energijai, respublika buvo išgelbėta ir

KAPSUKAS BUVO SU
AREŠTAVĘS M.

BIRŽIŠKĄ

......... . ...  i •

naližmų/ bet ir apie Visokius 
pojitikos klausįnjųs, kuriuos ji
sai nušviečia iš grynai partinio 
(Ųerjkališko) tąškąregio. Bet 
jp tonas nėra tokų aštrus, kaip 
kitų įlęriįališfcą laikraščių.

Per 
vie- 
Lie-

Lie

Mykolas Biržiška rašo Lietų? 
vos šaulių laikraštyje “Trimi
tus” savo atsiminimus įš 1919- 
1920 mėty dą*rbų Vilniuje, 
tų laiko tarp^ ViĮnių valdė 
na po kitos trys valdžios: 
tuvos, Lenkijos ir sovietų.

Prof. M. Biržiška buvo
tuvos švietimo ministeris ir, 
kai atėjo į Vilnių lenkų kariuo
menė, kiti ministeriai iš Vil
niaus pasišalino, o jisai pasili
ko, kaip Lietuvos valdžios įga
liotinis. Neilgai pabuvę Vilniu
je, lenkai pasitraukė, nes jų 
kariuomenę stųmė į vakarus, 
sovietų Raudonoji Armija.

Tuomet Vilniuje susidarė 
“tarybų valdžia”, kurios prie
šakyje buvo pastatytas Vincas 
Kapsukas-Mickevičius. Ta vaL; 
džia pradžioje sakėsi esanti 
“Lietuvos Tarybų Valdžia”, bet 
paskui persikrikštijo į “Lietu
vos ir Baltgudijos Darbininkų > 
ir Valstiečių Valdžių”, ši Kap
suko vadovaujama valdžia rė
mėsi neva Lietuvos raudonąja 
armija, bet kareiviai toje ar
mijoje buvo daugiausia rusai 
iš Pskovo, Kalugos ir kitų Ru
sijos gubernijų. Netrukus, Kap
sukas įsakė Mykolų Biržiškų 
suimti, ir sausio 8—9 d. naktį 
į jo butų atėjo būrys ginkluo
tų “raudonarmiečių”, vedamų 
kokio tai vaikėzo J. Opanskio.

“Trimito” balandžio men. nu
meryje Biržišką pasakoja, kaip 
tie “nekviesti svečia^ darė joj 
bute kratų.

tų “bedievybės” skleidimui pa
švęstų specialų leidinį). Be to, 
lengva palyginti ir rezultatus, 
kurių yra komunistai pasiekę 
tose skirtingose srityse.

Jau esame pirmiau nurodę, 
kad senųjų ekonominę sistemų 
Rusijos bolšeyikai sugriovė iki 
pačių pagrindų — ne tik visai 
panaikindami privatinę prekybų 
ir suvalstybinę pramonę, bet 
ir “sukdlektyvjzavę” milionus 
smulkiu žemės ūkių. O religija

Lietuvos Tautininkai

^A-^J^AkUNAS,i Sovietų Rusijoje niekuomet ne-
BET GIĘNOS TUŠČIOS
“Darbininko” ejitorialų ra

šytojas K. džiaugiasi, kad mes 
užpylę vandens ant jo malūno, 
pripažindami, kad Rusijos bol
ševikams nesiseka “rišti ekono
minį klausimų”. Anot jo, šitas 
pirpažinimas įrodųs, kad jo pu
sėje esanti tiesa, t. y. kaj ko
munistams ekonomija esųnti 
“antraeilis dalykas”, o 
blausias jų tikslas tai 
prieš religijų.

Jisai rašo:
“Ekonomijoje komunistai' 

nevykę nykštukai — ‘Nąu-’ 
j ienos’ geriau už mane tai 
įrodo. Bet kai kuriuose da
lykuose' jie gabus, ištvermin
gi, kietai organizuoti ir atsi
dėję. Tie jų ypatumai ypač 
reiškėją ten, kur ardęma nu
sistovėjusi socialinė tvarką 
ir religija. Čia tai jie savo 
srity. Paneigimas tikėjimo 
už širdies juos griebia. Čia 
nukreipta visa jų energija ir 
sumanumas. Kas žmogui ma
loniausia dirbti, tas sudaro 
vyriausią jo tikslų. Tai aksi- 
joma, kurių kiekvienas žino 
ir junta. Ar dar reikią pa
kartoti, kad neigimas tikėji-: 
mo tai‘^mąloniauisias komu-; 
nistų darbas ir, kaip tik dėl-į 
to, vyriausias jų tikslas?”
čia visai merą tiesos ir labai; 

mažai logikos.
“Naujiems” neįrądinėjo, kad 

komunįstąį,(ę^ų nykštukai eko-; 
nomijoje. Nesisekamas nėra 
silpnumo įrodymas. Graikų my- 
tologijoje .pasakojama apie Si
zifų, kuriam dievai liepė “už; 
pakųtų”, fri4i didelį akmenį 
prieš kalnų ū kai tik jisai priris- 
dav(| akmenį prie kalno viršū
nės, akmup. jam išsprūsdavo ir 
nudardėdavo į pakalnę, ir jisai 
turėdavo pradėti sąyo sunkų 
darbų iš naujo. “Sizifo darbas” 
buvo anaiptol ne nykštuko dar
bas, bet jisai neduodavo vaisių, 
nes dievai buvo nulėmę, kad ji
sai nepasisektų.

Rusijos komunistai irgi daro' 
neįvykinamų dalykų ekonomijo
je, bet niekas negali sakyti, 
kad jie nėra į tą darbų įdėję 
milžiniškų pastangų, Energijos 
ir pasiryžimo jiems netruko. 

i Drąsesnių sumanymų, kaip tie,, 
kuriuos jie bandė (ir tebeban
do) įvykinti, dar niekas vjsoję, 
žmonijos istorijoj^ ąėra turė
jęs. Ir nėra mažiausios abejo
nės, kad tos milžiniškos jų pa
stangos padarė Rusijos ekono-1 
mijoje be galo didelių atmainų 
(šituo atžvilgiu jiems sekasi 
geriau, negu pasakiškam Sizi
fui). Tik tos atmainos nėra to
kios, kokių komunistai tikėjo
si,

♦ I

Griovimas ir statymas
Nieku neparemtas yra p. T. 

pasakymas, kad komunistai di
desniu pamėgimu imasi nusi
stovėjusios i socialinės tvarkos; 
ir religijos griovimo, negu dar
bo ekonominėje srityje. Faktai; 
rodo visai ką kita. Sovietų ■ 
laikraščiai ir žurnalai yra, pilni 
žinių ir straipsnių apie pramo-; 
nę, apie “stachanovcus” ir 
“udarnikus” dirbtuvėse, apie; 
laukų sėjimų ir panašius daly
kus. O apie religijų, kunigus^ 
ir bažnyčias jie tik retkarčiais;

svar- 
kova

“GARSUI” SUKAKO 20 
METU

‘ ... . < l<- ■■ '.t1' j i

Lietuvių Romos Katalikų Su-; 
sivienymo organas “Garsas” 
mini savo 20 metų sukaktį.

Pirmas jo numeris išėjo 1917 
m. gegužės 17 d. Iki to laiko! 
katalikų sųsivienymas turėjo 
už organų įvairius kitus laik
raščius. “Garsas’^ ąpie tai rašo:

“Nuo pat musų Susiyieny- 
mo pradžios iki -Garso’ atsi
radimo, t. y. beveik per 31 
metus 'laiko, organizacija tu
rėjo visą eilę laikraščių sa
vo organu. Ilgai prganavo 
4Vienybė Lietuvninku’, pas
kui įsteigtas nuosavas orga
nas “Tėvynė’, pradžioj ėjęs 
mėnesiniu, vėjiau virtęs sa
vaitiniu; foliau prganavo; 
‘žvaigždę’, o paskiausiais lai
kais, prieš *$ąr&oF įkūrimų, 
organavo ‘Draugas’. Tarpais

; mėginta ir bę orga-!
po, ypatingai kada su jo' 
samdymu atsirasdavo visokių 
nesusipratimą, bet tokie tar
pai paprastai bpda'yo 
pi, nes visiškai be organo ne-: 
galjma buvo apsieiti.”
Kiek atsimename, tai didžiau

sios varžytinės dėl privilegijos 
būti R.-Katalikų susivienymo 
organu ėjo tarpe ‘‘Draugo” ir. 
“Kataliko” (kurį leido p. Tana- 
neyicz). Rodosi, kad vienu lai
ku “Katalikas” buvo tas varžy
tines laimėjęs,

“Garsas” pradžioje ėjo 
Brooklyne, bet kai kurie kata
likų susivienymo nariai Penn- 
sylvanijpje užvedė bylą teisme, 
reikalaųdaipi, kad organizacijos 
centras butų perkeltas j Wilkes- 
Barre (Pa.), kur buyo gautas, 
susiyienymo čarteris, ir jie tų 
bylų laimėjo. Kartu su centro 
raštine buvo perkraustytas į 
tą miestų ir laikraštis.

“Garsas” (taip pat, kaip ir 
“Tėvynė”) rašo ne tik apie or
ganizacijas reikalus ir frater- užsimena (išskiriant vienų ki-1 . i 
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šiandie stovi kelyje į pergali?. Reikia tiktai stebėtis, kad 
jisai taip ijgąi galpj<» ištesėti.

Naujos jėgos, stojusios prie respublikos vairo, pagreir 
tins jos laimėjimu. a! ‘

buvo išnaikinta; sako, kad da 
ir šiandie Rusijoje kokia puse' 
gyventojų lanko bažnyčias.’Yra 
dešimtys tūkstančių popų ir ki
tų tikybų kunigų, kurie šven-! 
tomis dienomis laiko mišias ir 
sako’ pamokslus apie religiją. 
Tokiu budu net religinės orga
nizacijos (“bažnyčios”) nėra 
Rusijoje sugriautos, nekalbant 
jau apie patį tikėjimų.

“Darbininko” rašytojas šitų 
faktų nepaiso ir, sąmoningai ar 
nesąmoningai, painioja dalykus. 
Kai jisai kalba apie Rusijos 
ekonomijų, tai jisai kritikuoja 
komunistus už tai, kad jie ne
stengė sukurti naujos sistemos; 
bet kai jisai kalba apie religi
jų, tai jisai smerkia juos už 
“ardymų”. Bet reikia atsiminti, 
kad ir religijos srityje bolše
vikai bandė statyti.

Anąmet jie labai energingai 
ėmėsi organizuoti “Gyvųjų 
Bažnyčių”. Susirado popų ir 
archierėjų, kurie aiškino Bibli
ją taip, kad “Dievo žodis” su
tiktų su Lenino teziais. Buvo 
sušauktas ir tos “Gyvosios 
Bažnyčios” synodas... Bet visos 
šitos pastangos nuėjo niekais. 
Bolševikiška' teologija Rusijos: 
mužikams neprigijo. Kurie jų 
paliko tikintieji, tie paliko išti
kimi seną j ai pravoslaviškai baž
nyčiai.

Komunistai šiandie net .sar- 
matinąsi prisiminti apie tų bol
ševikiškų “bogoslovijų”, bet 
Bostono šy,..Juozapo sąjungos 
organas turėtų būti su šituo 
dalyku susipažinęs, nes “Dievo 
ieškojimas” Sovietų Rusijoje 
tai jo specialybė.

Taigi pasirodo, -kad statymo 
darbas religijos srityje bolše
vikams dar daug prasčiau pasi
sekė, negu jų ekonominės re
formos. Ekonomijoje jie visgi 
turi galingas pramonės įmones 
ir šimtus tūkstančių “kolchozų”, 
bei “sovehozų”, į kuriuos yra 
suvaryti milionai žmonių, — 
tuo tarpu kai iš jų “Gyvosios 
Bažnyčios” neliko nė plytgalio. 
Jie, vadinasi, nei senosios baž
nyčios nesugriovė, nei naujos 
nepastatė.

Tuščios ir girnos
“Pąrbininko” rašytojas džiau

giasi, kad jo malūnas dabar ge
rai sukasi, kai “Naujienos” už
pylė aut jp vandens* Bet kas iš 
to, kad jisai sukasi, jeigu jisai 
nieko nesumaia?

Apie komunizmo 
mų religijai” jisai 
nieko įtikinančio 
tuščių ir net visai juokingų da
lykų pripasakojo gana daug.

Jisai dar iki šiol neįrodė net, 
kad komunizmas smarkiau ko
voja prieš bažnyčių, negu fa
šizmas. . Bet fašizmui Romos 
papa ir katalikų kunigija' “kry
žiaus karo” neskelbia. Kodėl?

Kodėl klerikalai kai kuriose 
šalyse dagi eina su 
kartu — i 
steigia (Austrijoje) ?

Jeigu religija yra svarbiausia 
priežastis, dėl kurios p. T. iš 
“D-kp” smerkia' komunizmų, 
tai kodėl jisai nesmerkia Ispa
nijos sukilėlių, kurie šiandie 
kariauja prieš Baskų katali-. 
kus? 1

P-.q T. malūnas šitų klausi
mų visai neliečia. Jo girnos; 
tuščios. ;

(Specialaus “Naujienų” korės. Pietų Amerikoje) 
(Tųsa)

gų daug kas sugužėjo ne dėl sa
vo įsitikinimų, o dėl pasitikėji
mo gauti kurių nors gyvenime 
lengvatų, tai suprantama, kad 
čia mažiausia* rūpinami savos 
ideologijos išukdymu. Tautinin
kų sąjungos vadai nėra jų na
rių verčiami duoti teoretiniai 
pagrįstų ideologijų.

Dekoratyvė pusė
Paskutiniu laiku tautininkų 

aktyvas, ypač pas jauniklius, 
kurie dar jokios praeities netu
ri ir kurių sparnai dar nėra ap
svilę, pasireiškia gana didelis 
ągresingumas ir drastiškas už
simojimas viską imti į savo 
glėbi. Todėl visur jie skverbia
si, ypač į ūkiškas organizacijas 
ir iš tenais išstumia netauti- 
ųinkus. Tiesų pasakius, jau be
veik niekas nepaliko, kas gali
ma dar “imti,” jau viskas yra 
apžiotas, tik reikia nugrumu- 
lluoti ir nuryti. O ryti daug 
apžiojus visuomet yra’ labai pa
vojinga — galima užspringt!. 
Sako, muses rudenyje visuomet 
yra įkyresnės...

Šitokios “didelės” partijos su
važiavimas galėjo sukelti daug 
smąlsos ir susidomėjimo. Juk 
tai organizacija, kuri ne tik po
litiniam Lietuvos gyvenimui 
vadovauja. Ji vairuoja, arba 
bent pasišovusi- vairuoti visam 
Lietuvos gyvenimui. Bet gi ši- j skirstė, 
tokie ir panašus suvažiavimai (Bus daugiau)

dabar daug kur Europoje 1 
daug dekoracijos, sukelia d 
triukšmo, bet nieko naujo 
pasako. Veltui kas laukia h 
ningo ir pranašingo žodžio, 
įvyksta tik dekoratyvė pusi 
pasitenkina smulkučiais tik 
dienai budingais nutarim

Kalbas pasako tik tų org 
zacijų vadovaujami atsal 
gi asmens. Jokios 
kritikos neišgirsi, jei bent ji 
sireiškia labai švelnioje pa 
davimo formoje. 13 e t šiame 1 
tininkų suvažiavime ir šito 
teko išgirsti. Kad ir labai ps 
šios rūšies būva gausingi si 
žiaiymai, bet jie visuomet 
šaukiami labai trumpam lai 
Lygiai tokiam, kad pakaktų 
klausyti vadų pranešimų ir 
neralnūų sekretoirų apyska 

šitokiais suvažiavimais 
išgarsėjusi dabar Europa, 
krašto politikos kursas ne 
šitų suvažiavimų nutarimų 
klauso. Politikų daro ir jų £ 
asmenine atsakomybe vykd< 
srovių vadai, arba vadas, 
dis, liureris, dučė, virsvad 
ir dar kitais savo tautiniais 
Vadinimais vadinamas.

Taigi ir šiometinis, kali 
kitų metų tautininkų suvs 
vimas priėmė labai bendro 
rinio rezoliucijas, pagyre 
kas yra padaryta, pareiškė 
sitikėjimą savo vadams ir

NAPOLEONO LAIKAI LIETUVOJE
Napaleono buvimo Lietuvoje sukakčiai pami 

ti Kaune rengiama paroda, kurią glob 
Lietuvos ir Prancūzijos prezidentai.

“paVojingu- 
iki šiol dar 
nepasakė, o

i fašistais 
net patys fašizmų

Šiemet suėjo 125 metai nuo 
to laiko, kai Napoleonas su sa
vo didžiąją armija, žygiuoda
mas į Maskvą, 18J2 m. birže
lio mėn. 21 d. atvyko į Vilka
viškį, apsistojo vyskupo rū
muose, pasirašė ant rūmų so
delyje dar ir šiandien tebesto
vinčio stalelio, karo paskelbimų 
Rusijai. Birželio 23 d. Napole
onas buvo Aleksote, o sekančių 
dienų 5 vai. ryte perėjo Nemu
nų, apsistodamas šv. Kryžiaus 
vienuolyne iki birželio 28 die
nos. Birželio 29 d. — liepos 15 
d. Napoleonas buvo Vilniuje. 
Tų pačių metų gruodžio 3-5 
dienomis jis skubiai traukėsi 
pro Lietuvą po tragiškai pasi
baigusio Maskvos žygio.

Atvykęs į Lietuvą, Napoleo
nas žinojo, kad jos liaudis vel
ka sunkią baudžiavos naštų. 
Todėl tuojau nutarė paskelbti 
baudžiavos panaikinimų. Pasi
šaukęs kelis valstiečius, jis pats 
pranešė panaikinąs baudžiavų 
ir paklausė ar jie dėl to labai 
džiaugiasi. Tačiau valstiečiai ty
lėjo. Tada Napoleonas padėjęs 
rankų ant širdies paklausė, ar 
jie turi lenkiškų širdį. Valstie
čiai baimingai dairėsi į impera
torių ir jo lenkiškąjį vertėjų, 
nes jie buvo lietuviai ir nesu
prato nei imperatoriaus, nei len
kų kalbos. Jeigu jie butų sup
ratę, kad imperatorius žada 
jiems laisvę ar nebūtų jie sto
ję j prancūzų organizuojamus 
pulkus ir nesiryžę į karų už 
savo gimtojo krašto laisvę?

Atvykęs į Vilnių birželio 28 
d. palikęs savo armijų sostinė
je iki liepos 16 d. Napoleonas 
sudarė Lietuvos .kunigaikštijos 
valdžių iš pirmininko Stanislo
vo Soltono ir narių: grafo Juo
zo Sierakovskio, kun. Aleks. 
Sapiegos. Pranų Jelskio, A. Pa- 
tockio, Jono Sniadeckio ir Juo
zo Kasakausko, gen. sekreto
riaus. Tokie yra svarbieji Na
poleono buvimo Lietuvoje isto-

to Didžiojo Kultūros Muzie, 
patalpose atidarė parodų, k 
paėmė į savo globų Lieti 
Respublikos Prezidentas Ai 
nas Smetona ir Prancūzijos 
spublikos prezidentas A. I 
runas. Prancūzijos muziejai, 
ro muziejus, Luovre,o muzie 
Versalio miesto valstybinė 
lioteka su savo skyriais: į 
viurų kabinetu, rankraščių 
partamentu, Paryžiaus au 
meno mokykla, tautos saugi 
ministerijos archyvai, medi 
ir monetų administracija ir 
įstaigos jau paruošė ir 
tė eksponatus 
leono epochų.

liečiančius

pusės prie 
valstybes

išs
N;

pa
art

Iš lietuvių 
dos prisideda 
vas, turįs Napoleono meto 
kumentų, dar niekur nespj 
dintų, taip pat ir savivaldy 
archyvas bei Vytauto Didž 
universiteto biblioteka, kuri 
rodys Napoleono laikotai 
knygas ir laikraščius, m 
muziejus skolina įdomių į 
viurų. Taip pat prisideda ir 
vatus asmenys turintieji .v 
tingesnių ir tinkamų ekspo 
tų.

Parodos organizacija rupi 
si lietuvių - prancūzų draugi 
valdyba, Paryžiuje jai ats 
vauja prof. Baltrušaitis. Dr 
gija pavedu Lietuvos menir 
kams nupiešti didelį Lietu’ 
žemėlapi su Napoleono pada 
tu keliu per Lietuvą į Mas! 
ir atgal, o taip pat ir žeme 
pį ęu prancūzų kapais Lietu’ 
je.

Be tos parodos, lietuvii 
prancūzų draugija suorganizs 
eilę paskaitų, liečiančių Napo 
onų ir Lietuvę. Rudenį šios j 
skaitos bus atspausdintos ats 
ru leidimu.

“Naujienų” Piknikasri,iiai metmenys.

SEKM., GEGUŽES 23
UALŲMETGROVE

Minėdama Napoleono laikus 
Lietuvoje, lietuvių - prancūzų 
draugija gegužės 15 d., Vytau-

Parodos metu bus užde 
marmurinė lenta ant namo, i 
riame Napoleonas Kaune bu 
sustojęs, su tokiu užrašu:
gyveno Napoleonas 1812 n; 
tais?’ 1

—T<



NAUJIENOS, Chieago, I1LAntradienis, geg. 18, 1937
P-nia Martjia Grigas 
Joseph Gabel

CHICAGOS 1 ra
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PASIKALBĘJIMAS SU DRAUGAIS 
KONKURSANTAIS

dis; maršalka — čepūlevičais.
Prezidentas paprašė susirinki 
mą atsistojimu- pagerbti mirų-? 
sius narius praeitą mčiresį, jų: 
buvo penki; Pranas Jurėnas, 
Stasys Dermontas, Manė čer- 
nauskienė, Augųst Dųmša, Jp-j 
nas Jankauskas.

Sekretorius Vincas Mankys 
perskaitė tarimus praeito susi
rinkimo. Prezidentas J. Mįek©- 
vičius pranešė, kad kd* geM kad draugai
jau įrašyta šeši šimtai narių. I konkursantai ligi pažymėto ban 
Konkursas pradeda vis daugiau] kieto baigtų sąyo kvotes. Jeigu 
ir daugiau išsįsiubuoti; jeigu 

__ eis tokių tempu, ka^p kad ėjo 
[Į] per šiuos tris menesius, tai kvpr

Kaip jąų žin.oma, Chicagos kantrybių, bet kada jo drau
gai konkursantai jį amžinai ig
noruoja, tai jis pasivelija sau 
jų vardus “padrukuoti“ j “ga- 
zietas.” Tegul dabar jie supran
ta, kad tai yra paskutinė prie
monė jų nuoširdaus ieškojimo i 
konkurso darbui. (

Lietuvių Draugijos Triumfo 
Rąųkięias įvyks gruodžiu 11 d. 

■šąUųiąme B$l Room. 
Dar iki minėtų bankieto yra 

i’daugiąų fcaJp šeši mėnesiai lai-

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ |R KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1730 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną.

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAILIS, vjce-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P- MILAŠEVIČIUS, trustisas. 

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkursantai, kvotos, įrašyta nariu

NAKIU ĮRAŠYTA
KONKURSANTAI MIESTAS KVOTA NARIŲ

Petras Martinfcaįtis-Senas Petras 
Benediktas Vaitekūnas........
Frank Bulaw ....................
Vincenit B. Ambrose ........
P-nia Mariem Ascilla ...........
Kazimieras Jokubka 
P-lė Suzana L. Gabris ----
Antanas Steponaitis ............
Stasys Jurčis .................. . .
John Šiužąs ............ . ..........
Juozas Albauskas ................
Joseph Ascilla ....................
Loyis AntaJiayičius ............
Stasys J, Pe&sMdkas ..........
Antanas Vesbaras .........
George Izbickas ...................
P-lė Josephine Miller .. .... 
Peter Giniotis 
Joseph Augaitis ..................
P-nia Petronėlė Markauskas 
Stasys Mockus —......

1 Chester Prakurotag \
Kazys Šieponavičius ..............
Adolph' Kaulakis .... ..............
T h omas Šalkauskas ...........
Adomas Markūnas ................
Alex Ambrazevičius ..............
P-nia Teresė Viltrakis ...... .. 
Peter Rapševičius ............... .
P-nia Elzbieta Norgailienė .. 
P-lė Jennie Laurel ....... ......
John P. Grkiunas ...............
P-nia Anna Mittskus .........
Andrius Naikelis ........
Jonas Kuolas ................... .
John A. Grakey ..............
P-lė Anna Karėta.................
Frank 
Jonas 
Jonas
Antanas L. Skirmontas .. 
P-lė Antoinette Kacevičius 
P-le Aldona Miller .........
P-lė Milda Baronas ..........
P-nia Julia Luketis ........
Vincas černauskas ........ .
John Sedowski ..................
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj

Klikna 
Sinkus . 
Cinikas

Kvotos baigsis gruo 
džio 11 diena

£

Chicago .. 225 . 
Chicago.... 200 . 
Chicago.... 225 . 
Chicago.... 100 . 

. Cicero.... 35. 

.. Cicero... 
Waukegan...
....... Gary. . 35 ... 

„ Roseland .... 75....
. Chicago .... 50 ... 

Chicago Heights .... 32....
.............. Chicago.... 35—. 
............ Chicago .... 20 ..... 
...........Ęockford .. 75......  
...............  Cicero.... 25 ..... 
.............. Harvey .... 25....  
,....... Evanston .... 24....
.............   Chicago .. 35 ...... 
........ . .. . Cicero — 20 ...... 
...   Chicago.— 20 ...... 
.............. Racine .... 40 ...... 
........   Gary.... 15—.. 

» > ?.............................. a.* c *

.......  Chicago .... 100 .. .. 

....... . Chicago .... 25 ..... 

.......... Chicago.... 20 ... 

......... . Chicago .. 50 ... 
.............. Chicago .. 50 ..... 
....... . Chicago.... 15... 
............... Chicago .... 15 ..... 
. .. ......... . Chicago .... 35....
.... Waukęgan—. 15.—. 
...... St. Charles .. 35 .. . 
............. Chicago —. 15 ..... 
....... Chicago .... 10 ..... 

Indiana Harbor .... 45.
Gary .. 15 . .. 

........ De Kalb.... 20.... 
........... Chicago.... 25,.... 
...... ...... Chicago .... 10 ... 
............. . Cicero :... 10 .... 
............. Harvey .... 25....  
..... . Chicago .... 10....  
............... Chicago.... 10 — 
.............. Chicago.— 2(Q — 
........  Springf ield .. 25 ... 
........ Springfield .. 35 .... 
'......   Chicago..... 10 ....

600....

66
66
56
38
13

50., ....... 12
65.. ....... 11

10
10

8
8
8

6

4

3
3
3
3
3

2
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Aplamai naujų narių kvota* konkurse
Konkurse narių jau įrašyta ............

3,0.00
623

šiandien pastebėsite, kad kon
kursantų ir kolonijų nariams 
gauti kvotos yra žymiai suma
žintos. Bet taipgi ir laikas kvo
tų išlyginimui žymiai sutrum
pintas. Pirma buvo nustatyta, 
kad kvotos privalo būt išlygin
tos ligi balandžio 30 d. 1938 
m., bet dabar — gruodžio 11 
d. š. m.

Tur būt jau yra visiems iš- 
noma, kad gruodžio 11 d. įvyks 
ta Triumfo Konkurso Rankio
tas. Kadangi šiame bankiete 
dalyvaus visi nauji nariai, įra
šyti šiame konkurse, taipgi or
ganizacijos aktyvus nariai, ku
rie bus įrašę nors po vieną na
rį, tai bus, atseit, viena iš di
džiausių iškilmių Chicagos Lie
tuvių Draugijos istorijoje, dėl 
to norėtųsi, kad ir kvotos pe 
tiktai konkursantų, bet ir kolo
nijų butų baigtos ligi bankieto.

Konkursantai, kurie bus bai
gę kvotą ligi bankieto, bankie
to metu turės ‘progos laimėti 
dovaną. "TryV dovanos eis1 lai
mėjimui vien dėl konkursantų, 
baigusių kvotas, ir dvi dovanos 
—kolonijoms, kurios bus baigu
sios kvotas. Atseit, prie taip iš
didaus bankieto dar bus proga 
musų konkursantams ir koloni
joms laimėti dovanas.

Bankieto metu patys konkur
santai trauks taip sakant, sa- 

ivo Ijosus, o Lietuvių Kultūros 
Draugijų pirmininkai — trauks 
liosus atstovaujamoms koloni
joms. Todėl visi konkursantai 
Chicagoje ir kolonijose priva
lėtų stropiai imtis darbo, suak
tyvinti konkurso darbo veiklą, 
kad bankieto dienoje jaustumė
tės pasiekę s'aVo sunkiame dar
be garbingą tikslą.

Dar pravartu priminti, kad 
kvotos kaip konkursantams, 
taip ir kolonijoms nebus skir
tingos, negu kad dabar yra. 

j Kiekvienas konkursantas iš an- 
Į ksto- žinos, kiek turi įrąšyti na
rių, kad kvotai padėjus tašką, 
taipgi kolonijai bus aišku, kiek 
jai reikia sukelti naujų narių, 
kad jos kvotą butų išlyginta.

Konkursantų draugai privalė
tų teikti paramą savo draugams 
konkursantams, kad jiems pa-

Kvotai trūksta 2,374

Posit Scriptum:
Į. Kiekvienas konkursantas, baigęs čia nustatytą kvotą li

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
laimėti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklą konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvdią ligi gruzdžia 11 d. 1937. čia nustatytos 
narių kvotos konkursantams daugiau nebus pamainomos.

gelbėtų išlyginti kvota ligi ban
kieto, taipgi kad Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai koloni
jose pasistengtų darbuotis pa
tys arba teiktų paramą jų ko
lonijoje veikiančiam kohkur- 
santui, kad išlygintų kvotą sa
vo ir kolonijos.

. -J. Mickevičius, 
Konkurso Vedėjas.

ta naujais nariais bus iMygin-i 
ta, geriau pasakius, trys tpks-į 
tančiai įtarių bus įrašyta.

Pašalpų ligoniams per mėnesį! 
išmokama tarpe tūkstančio ir ■ 
vienuolikos! šimtų. Numatoma, > 
kad šiąis metais reikės išmokė-; 
ti ligos pašalpomis tarpe vie
nuolikos ir keturiolikos tūkstan
čių; pomirtinėms tarpe ąštuo- ; 
nių ir dešimties tūkstančių. Per 
paskutinius' keturis mėnesius i 
yra mirę 14 narių. Kaip dėl or- 
ganizacijos, kurios narių s'kąi-į 
čius 4,500, tai mirimų skaičius' 
nėra didelis. >

Nariai mokasi gana gerai, iš
braukimų yra mažai. Visai ma
žas narių skaičius mokasi Drau 
gijos susirinkimuose, galima 
sakyti, kad 90% narių mėnesi
nes duokles užmoka tiesiai ofi-’ 
se, o bįskį daugiau, negu 10% 
—susirinkimuose. Ypačiai vasa
ros metu musų Draugijos susi-' 
rinkimai nėra skaitlingi, norint 
sutraukti didesnį skaičių narių,, 
reikia duoti gerą programą. Ka
dangi pavasaris ir tuoj bus va
sara, tai iki rugsėjo mėnesio 
programų Draugijos mėnesi-1 
niuose susirinkimuose nebus. 
Rudens ir žiemos metu bus ban
doma' paruošti geros programos 
— paskaitų!, dainų, muzikos.

Draugijos finansų sekretųnus 
P. Miller pranešė, kad serga 34 
nariai. Nuolatinis skaičius ser
gančių narių yra tarpę 30-40; 
pašalpų išmokėta ligoninis už 
balandžio mėnesį $974.85.

Iždininkais J. Degutis prane
šė, kad bahlandžio mėnesį bu-1 
vo pajamų ‘$6,056.02; išmokėji
mų — $4y340.30. Perviršis ba
landžio mėnėšyje buvo $1,715.- 
72. ;- >:I
*! Draugijos daktaras ri_ Dr. A. 
Montvidas pranešė, kad sergą 
nariai yra reguliariškai prižiū
rimi. Nepasitaiko rasti, kurie 
be ligos sitgtų, bet kiek sun
kesnis klausimas yra su ligo
mis, kurios yra namų šeiminin
kės. Pasitaiko, kad viena kita 
iš tokių ligonių nori ilgiau pa
sirgti, taip^,sakant, eina namų 
ruošos pareigas ir kartu skaj-: 
tosi ligonė, — nori gauti iš 
Draugijos pašalpą. Todėl daž
nai priseina tokias ligones pa
liepti atsimalduoti. Su iigonių- 
mis, kurie dirba dirbtuvėje, mo
teris ar vyrai, jiesudąro sunku
mų Draugijai, kaip tik pasveik
sta, — eina dirbti, pašalpos iš 
Draugijos ųehando bereikalin
gai ieškoti. Bet aplamai imant, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai yra i nuoširdus, teisingi, 
nėturi tikslo orgarizaciją iš
naudoti. Yra atsitikimų, kad 
galėtų kai kurie ligonys ilgiau 
pasirgti, bet atsimalduoja ank
sčiau. Dar yra nemažas ska čius 
ligonių, kurie apie savo sunega- 
lėjimųs visai Draugijai nepra
neša. Taip sakant, pašalpos ne
reikalauja, nors kai kada ir vi
sai sunegalėja.

Kiti valdybos ir komisijų na- 
riąi nieko svarbaus nepranešė, 
čią nepakartosiu. Svarbesnių 
klausimų taipgi nebuvo.

konkursąptąi ir kolonijos įs
tengtų baigti savų kvotas ligi 

tai ši« įšJąĮtpįngas po
kylis bųtų istoriškai reikšmin
gas Chicagos Lietuvių Draugi
jai, o ypač Chicagos lietuvių 
gyvenime butų suyąįdinta to-' 
kią kum Stebėtųsi lietu-' 
yiškas pasaulis.

Turiu stįRM Vfltb pasitikė
jimą kopkursaųtų jėgų našumu, 
o podraug pasitikėjimą visais I 
organizacijos nariais, kad per 
ateinančius Mis mėnesius bus 
imtasi darbo mitriai ir energin
gai,. Tikrai manau, kad penkios 
dešimtys sumanių, praktiškų 
konkursantų per busimus šešis 
mėnesius suks savo darbo ra
tą stebėtinu spčrumu. žinoma,, 
darbo sėkmingumas priklausys 
grynai nuo to, kiek norės ir su-1 
gebės musų draugai konkursan- 
tą'i įdėti suaktyvintų darbo jė
gų tam tikslui' kuriam yra pa
sisakę dirbti.

Draugams konkursan tams 
dar ir todėl reikėtų spėriai pa
dirbėti kvotos baigimui ligi 
Konkurso Bankieto, nes bankie
to vakare kiekvienas konkur
santų baigęs kvotą turės pro-, 
gos laimėti vienos iš trijų! 
stambių dovanų. Dovanų laimė
jimas eis tik ai tarpe konkur
santų, kurie bus kvotą baigę. 
Prie šių dovanų laimėjimo turės 
teisę vien kvotas baigę konkur- 
santaj.

Kitos dvi stambios dovanos 
eis Chicagos Lietuvių Draugijos 
kolonijų skyriams, geriau pasa
kius, 'EiCttfvių Kultūros Drau
gijoms, kurių kolonijų kvota 
bus baigta ligi Triumfo Kon
kurso Bankieto, tos kolonijos 
turės progos laimėti vįeną iš 
dviejų dovanų. Vadinasi, kon
kurso bankiete eis penkios do
vanos laimėjimui. Trys tarpe 
konkursantų baigusių kyotas ir 
dvi dovanos tarpe kolonijų, ku
rios bus baigusios kvotas.

Taip sakant, visas reikalas, 
apie kurį čia kalbu, veda prie 
to, kad musų draugai konkur
santai turi nesnausti. Kiekvie
nas iš jūsų pamitrinkite savo 
darbo jėgas, kad iškilmingo 
bankieto vakare galėtut pasigir- 

rezųltatais. 
konkursantai, 
į darbą, išly-

St. Charles, III
St. Charles Lietuvių Kultū

ros Draugijos sekreiorius - iž
dininkas Jonas P. Grįciunas 
mųiųs rašo: “Gegužės 8 d. tu
rėjome puikų vakarą, taip sa
kant, šokius. Jaunimo susirin
ko daug, visi smagiai linksmi
nosi, turėjo smagų laiką. Geo. 
Stephens orchestra gerai pa
tenkino šokėjus. Musų Lietuvių 
Kultūros Draugijai liko grynoį 
pelno daugiau, nei penki dešim
tai dolerių.”

Kon. B. Vaitekūnas įrašė 
šiuos narius:

Frank Bender
P-lė Malvina Stankus
P-nia Anna Drigot
Anthony Kelly
P-nia Domicėlė Andrulis
John Dayhan
P-ia Zuzana Dvilienė
P-nia Marė L Urba
Stanley Yakas
P-nia Rozalija Dargužis 
Joseph Makauskas
P-nia Kazimiera D,eringis
P-nia Agnės Grebenas -

Frank Stankus 
P-nia Helen Veiiskus 
P-ia Vera Vaičkus 
Stanley Martišius 
George Lamsargis 
Antanas Kasiulis 
P-nia Agota Kesarauskienė 
P-ųia Petronėlė Vitait 
Benhenewski

Roselando Konkursantas Stasys 
Jurčius įrašė:

P-nia Josephine Latsch 
P-ųia Jo$ephine Svetik 
Jonas Svetik
P-ia Magdalena Siakulis 
Antanas Balchunaus
Kon. Stasys J arčius sako: 

“Vienas iš čia mano įrašytų na
rių yra' stambus Roselando biz
nierius, tai p. Antanas Balchu- 
nas, 10314 Michigan Ąve. Jis 
yra senas šios apylinkės gyven
tojas, čia pažymėtu adresu lai
ko gražiai įrengtą taverną. Šios 
organizacijos nariams pravar
tu kai kada čia užsukti, kad 
skanių gėrimų paragavus. Ge
ra vieta, geras ir žmogus.

Trys Nauji Konkursan- 
tai Stojo į Darbą

, Trys musų darbštus vyrai, 
ligi šiam laikui snaudę, stojo 
į aktyvų konkurso darbą, lai: 

Antanas L, Skirinontas, 
Pranas Klikna, 
Jonas A. Sinkus.
Nors darbą pradėjo vėlai, 

bet pasitikime, kad kvotas iš
lygins su kaupu.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Miestas Narių kvota Įrašyta narių
Cicero ........... ... /.m............ .100........ ...................  26
Springfield . 56......... .................... 2
Harvey a . 45............................ 5
Waukegan ....... ............. 13
Chicago Heights ...... ..........   33 ...1... 8
St. Charles .... ..... ......................... 75...... ... . . .. .. .. . ... 40
Aurora ............ . .... .............    35 . .. .... .................. 7
De Kalb .... .. 85.......... ...............  2
Melrose Park ....................... 69 ....... .. ........ ......... 25
Gary ....... ..... ........    65.......... .. ...... .1. ..... 16
Kockford .... .. ......J; ............  71...... . . .................... 7
Racine .. ...... ..............    40 .......... .................... 3
Indiana* Harbor .. . . . .......    45 .. .. ... .................... 2
Kenosha .... .. .... ..........         70 . . ..... ............. ... 22
Roseland ..  ............. .. .. .. 75 .. . . .. .. .... .. ... 8

ti pasiekto darbo
Todėl, draugai 

spėriau — marš 
ginkit kvotų.

—J. Mickevičius, 
Konkurso Vedėjas.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijoj nuo vasario 1 d, iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vergės $2.50 nemoka** 
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirin

kimo
“NAUJIENŲ

4 V* •

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 
iki 48 n>etų ąųrifoPS. Galima įsirašyti Draugijon per musų kpn- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvyktj asmeniškai 
j Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais pųo 9 ryto iki 9 
vai. vakaro; sekmadieniais kuo 9 rylto iki 1 vai. popiet.

! Gegužės 11 d. Northwest Ma- 
sonic Temple įvyko Chicagos 
Lietuvių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Prasidėjo 8 valan
dą vakaro. Bal^ų skaitytojais'

CALUMET GROVE

paskirti: RuUs ir Brie- GEGUŽĖS 23^ 1937 M
i

Konkurso Vedėjas Paieško 
šiy Konkursantų

Antanas žymontas 
Albinas Rudinskas 
Inž. Kazimieras Matekonis 
Walter Turner 
Zigmas S. Mickeviče 
Walter Neffas 
Kastas čepulevičius 
Jona^ Didžgalvis 
James Shdlteman 
■Petras Rozgus 
Jonas Ascilla 
Jonas Senauskas 
Jonas A. Kulins 
Zenonas Sinkus

. Draugijos konkurso vedėjas 
yra rimtai susirūpinęs minėtų 
konkursantų padėtimi — nieko 
apie juos nesigirdi. Jeigu sirg
tų, butų užsimaldavę ligos pa
šalpai; jeigu butų mirę, tai kas 
nųrs iš giminių ^eikajautiį už' 
jų kailį pomirtinės; jeigu butų 
išvažiavę 'atostogų, taį apie tai 
Senas Petras butų parašęs į 
“Naujienas.” Tikra misterija. 
Prisibijau, kad čia nebūtų vai
dinama “pyvųjų Nįąbaįninkų” 
komedija. /

Konkursu ypd.ėjas i^rą kant- 
r. rus žmogus* pas jį yra aruodai

i

I

l

Post Scriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 

gyventojai. Roselapdui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius.
2. Kiekviena šių kolonijų turės progos laimėti vieną iš dvie

jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui, čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.

VISI TRtfS VIENETAI

$56.95 VERTES

DABAR
*^095

jūsų
senas

valytuvas

ILNAS

^ROYAL
PILNO DYDŽIO

GRINDŲ 
VALYTUVAS 

•
KANDŽIŲ 

ŠVIRKŠTAS

PAJĖGUS RANKINIS 
VALYTUVAS

ROOSEVELT FURNITDRE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

HIM



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, geg. 18, 1937

K. ir M. Urban 
susilaukė popierinių 
sukaktuvių

Sekmadienį buvo pp. Kazi
miero ir Marijonos Urbanų, 
gyv. 932 W. 34 PI. vedybinio 
popierinės, arba vienų metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvės.

P-ia Marijona Schultz, p-ios 
M. Urban motinėlė ir brolis 
John Schultz jaunavedžiams 
iškėlė šaunių puotų. Neapsieita 
ir be dovanų. P-ia Aellen Wirk 
ir p. Povilas Rogers padovano
jo Mixmaster, William Wirk ir 
Bernice Juozapaitė stiklų setų, 
p. Stanley Wirk puikų sieninį 
paveikslų; p-ia P. Švedienė, 
gyv. 4057 S. Artesian avė. pui
kių gėlių puoštų ir gražių lo
vos kapų (bedspread), p-ia 
Schultz gardinus.

Be paminėtų svečių eilėje 
buvo p-lė B. švedaitė, pp. Vai- 
cekauskiai iš Town o f Lake ir 
dar keletas, kurių pavardžių 
neteko sužinoti. Taigi, valgė
me ir uliavojome, linksmai šne
kučiavome iki pavakario.

B. š.

Laukia vestuvių 
varpų suskambant 
p-lė B. Ginotauts

Laukia vestuvių varpų su
skambant p-lė Bernice Gino
tauts, gyv. 3437 S. Union av. 
su J. Bružas iŠ Bridgeporto. 
Tai žada įvykti šv. Jurgio par. 
bažnyčioje, rugp. 21 d.

Laukia ir p. Petras 
Ginotauts

Laukia vestuvių varpų ir p. 
Petras Ginotauts su p-le Julia

Pocius. Jų varpai žada suskam
bėti Ciceroje, birželio 5 d.

B. š.

Artinasi gimtadieniai, 
o gal ir šurum- 
burum

Laukia gimtadienio p. Bruno 
švedas, gyv. 4057 S. Artesian 
avė. Tai įvyks birželio 8 d. Lau
kia jo ir p. J. Bružas iš Bridge
porto birželio 5 d., o p-lė B. 
Ginotauts, gyv. 3437 S. Union 
avė. birželio 6 d.

B. š.

Serga p. A. Šurna
Serga nekuris laikas p. Al

fonsas Šurna, gyv. 4429 So. 
Califomia avė. Jis nevaldo 

'abiejų rankų.
Rep. x-y.

Parvežė namon p-ią 
Evidonijų Nainis

/ Praeitų savaitę pervežė iš li
goninės p-ių Evidonijų Nainis, 
gyv. 1248 W. 59 gat. Prieš po
rų mėnesių ji buvo sunkiai su
žeista automobilių nelaimėje ir 
visų laika gydėsi ligoninėje. 
'Dabar prašoina draugus ir ar
timuosius ligonę aplankyti na
muose.

Senas Petras.

Ne tiek Metų
1 šeštadienio “Naujienose” pa
rduotų vedybų sąraše įvyko 
klaida. P-lė Tessa Bender, ku
to su Adolph Stankum išsiėmė 
leidimų vedyboms, praneša, kad 
tjos amžius yra ne 31, bet 27.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

SEKMADIENĮ, 
Gegužės 23 d. 1937 m.

CALUMET GROVE

LABAI LENGVA NUVAŽIUOT “NAUJIENŲ” 
PIKNIKO DARŽAN

šis žemlapis parodo patogiausių kelių į 
Calumet GroVe, kur ateinantį sekmadie
nį, gegužės 23 d., įvyks “Naujienų” pik
nikas.

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

Daržas pasiekti nėra sunku ir kelias 
labai patogus. Paėmus VVESTERN AVĖ. 
reikia važiuoti iki BR0ADWAY gatvės, 
kuri yra tuojau už kanao ti.to, pieti
niam Blue Island krašte apie (127 sttr.). 
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 
J pietus. i

Burbulelis Parodo Brėkių Balansą

' Ekzaminas Chevrolet brėkiams. Šviesus taškas, ma
tomas centre ciferblate, yra oro burbulelis plaukiojus 
skystyje. Tas faktas, kad jis randasi pačiame ciferblato 
centre, liudija, jogei brėkių vadinamas drum yra gerai 
nubalansuotas. Jei burbulelis nukripsta nuo centro, tai 
darbininkas, Lincoln Bqwcs, padeda žymę, jogei reika
linga daugiau tekinimo—iki burbulelis laikysis pačiame 
centre. Visi Chevroletų brėkiai pereina per šitokius 
kvotimus

FRIGIDAIRE
-ij r

Specialis!
“SUPER-DUTY” FRIGIDAIRE

' -SU METER-MISERĮ': '

=SI M75—
tik i v Sr—“

Modelis DRS-537

° Didžiausias Bar- 
genas. 1937 Super- 
Duty Frigidaire— 
su Meter-Miser ir 
kitomis sensacinė- 
mis Frigidaire ypa
tybėmis ! O visgi 
kaštai stebėtinai 
žemi... tik $159.75 
P a m a t y k i t šių 
didelę Frigidaire 
vertybę šiandie.

Kiekviena Taca visa-metalo! 
Greitai sušąlanti. Ledo kubai 
momentaliai paliuosuojami iš 
tacos ... du ar visa taca. .. 
kiek jum reikia. Pašalina iš
tirpimo eikvojimą. Kiekviena 
taca šiame Super-Duty Fri
gidaire turi tą puikų paran- 
kUmą. ,

NAUJAS
“KULTŪROS”
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas

TURINYS:
Herkulio Stulpai .... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos — 

............... . V. Stankevičius 
I Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Į Eilėraštis ........................ A. Rūkas

1 Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis.
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sukurv- 

je .........   B. Amalvis
Taipgi:
Populiarusis Mokslas
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse

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

mą Sovietų Rusijoj
Sonotone Teatras
VAN BUREN ARTI WABASH 

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

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesa)e kainomis.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvitsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai Ir kiti skanumy
nai ifi Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Whotesa1e.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 355B

4227 ir 4229 — Paskiausis Paryžiaus modelis. Ar iis ne e-ražus? Be 
jo vargiai ar teks apseit. Pasisiukit iš naujovilko margo šilkinio materiolo. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 col. krut.

QUICKUBE” TACA
su Momentaliu Kubų Pa- 

liucsavimu.

Kad padengti nuošimtį ir kaštus, kiek augštesnė kaina imama 
už Refrigeratorius parduodamus sulig Išmokėjimų Planu

COMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC SKOPS

Vidurmiesty—72 W. Adams St.—132 S. Dearborn St. 
Telephone RANdolph 1200, Local 66

4833 Irvlng Park Blvd.
4562 Broadway
852 W. 63rd St.
11046 S.MIchlgan Avė.

4834 S. Ashland Avė. 
2733 Milwaukee Avė. 
4231 W. Madlson St.
2745 Lincoln Avė. >

3460 S. State St.
2950 E. 92nd St.

FKDKRAL COUPONS OIVKN

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
t PEI?

‘ A,. RYPKEViCIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo-'Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

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

Bell Laundry
i 2709-11 S. Pulaski Rd.

Tel. Lawndale 4981
Tel. Cicero 498215 sv. už 82c

SEREDOMIS, KETVERGAIS

18 sv už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS 

DAMP WASH J V

IR PĖTNYČIOMIS

Bandykit šj ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 
• • Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.

Mes turime ir kitokj patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams
Marškiniai Rankomis Plaunami

Musų kainos neaukštesnės kaip kitų. Geresnė darbo rūšis ir 
teisingos kainos užlaiko mus nuolat darbe.

Pabandymas įtikins jus—tik patelefonuokit

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieikot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo. 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

5 bušelius už  ...............   $1.00
15 bušelių už  ................... $2.50
ir vežimą 4>/ž jardus už $10.00

Taipgi perkrajistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LĄFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOU1"H FAIRFIELD AVĖ.
■ .... , ... , , I

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue I 

Tel. YARDS 0965.

• LIGONINES—
HOSPITALS _

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAI

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 į naują vietą, nuo 8480 
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 įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

NAUJIENŲIM
PIKNIKAS

Pirkite savo apielinkSs 
krautuvėse ■

GEGUŽES 23—1937
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DIDELIS BŪRYS CHICAGIEČIU VAŽIUOJA Sėkmingas Budrike 
LIETUVON Radio piknikas Radio piknikas

Ekskursija Lietuvon gegužės Florence Shidlauskienė
29 dL, laivu “Gripsholm”, ku
ris plaukia tiesiai į Klaipėdą, 
išvažiuoja• sekanti keleiviai: 

Agnės Urban 
Anna Koletka 
Mikalina Krutkievicz 
Genevieve Krutkievicz 
Brigita Palaskienė 
Maggie Paulauskienė 
Julia Snapstys 
Anna Masinis 
Frank Alutis 
LiUian Alutis 
K. Bartkus 
Leon Maciulskis 
Daniel Paulauski 
Anna Maskus 
Magdalena Žukaitė 
Steponas Swilainis 
Agnės Shidlauskienė

Universal Food 
Stores

Kazimieras Petniunas
Marcelė Petniunienė
Visi šie ekskursantai apleis 

džia Chicagą gegužės 28 d.» 
10 vaL ryto, iš Baltimore & Ohio 
stoties, prie Harrison ir Wells 
St.

Visi bagažai bus paimti iš 
namų gegužės 26 (L

Keleiviai, kurie nepapuolė į 
šį sąrašą prašomi pranešti 
“Naujienoms”, kad galėtume 
klaidą atitaisyti. Taipgi, kurie 
nėra užsakę bagažo “tags”, 
tuojaufe kreipkitės į “Naujie
nas”, 1739 So. Halsted St. ar
ba šaukite telefonu Canal 8500.

T. RYPKEVIČIUS, 
•Laivakorčių Skyriaus Vedėjas,

Rado Negyvus
Du Jaunus 
Brolius

Sekmadienį, gegužes 16 die
ną, buvo sėkmingas Budriko 
piknikas. Žmonių privažiavo 
keli tūkstančiai. Automobiliais 
tiek buvo privažiavusių, kąd 
nesutilpo į Birutes daržą. Ste
bėtis reikia, kokiui? gražiai^ 
automobiliais lietuviai važinė
jasi. Beveik visų nauji auto
mobiliai ir Fordukų visai nesi
matė,

Prie įžangos tikietų buvo 
kuponai. Tuos kuponus žmo
nės dėjo į baksus, o paskiau iš 
įsksų teisėjai ėmė ir skaitė; 
numerius ir vardus žmonių, 
curįę laimėjo dovanas. O tų 
laimėjimui dovanų buvo de
vynios galybės. Užtai žmonės 
ir važiavo tų dovanų laimėti.

v Publika man buvo nepažįs
tama. Tartum aš kitame mies
te buvau, o ne Chieagoj. Reiš
kia, kad lietuviai Chieagoje 
dar ilgai, ilgai neišnyks. Ir 
lietuviams biznieriams ir pro
fesionalams dar bus užtektinai 
kostumerių ir profesionalams 
pacientų.

.1 IU ........

I flVFIKR ^"X.utsLU V Lili 10 Visas Pasaulio
£ Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Rankietams

ir Pągrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULĖVARD 73 U

.....................i ’■ i ii IIL-1"- i m" i

CLASSIFIEDADS

8 metų Robert Callihan, 
įšaukdamas visu balsu, išbėgo'

Universal Grocery Compa
ny, 3150 W. 51 St., turi suor
ganizavusi grosernes, kurios 
vadinasi: Universal Food
Stores. Kiekvienas grosernin-
kas ir bučerninkas, kuris pri- 5š kambario, kuriame miego- 
guli prie Universal Grocery ;davo jo du vyresni broliai. Nu- 
Company, naudojasi privile- ėjęs kambarin 
gijomis pirkdamas iš nuosavo 
sandėlio. Suprantama, kaži to
kia didelė organizacija turi 
turėti užtektinai tavorų, kad 
užtektų visiems nariams.

Todėl sandėlis perka tavo
ms iš sykio vagonais, užtai 
gauna pigiau. Ir tos krautuvės, 
kurios priguli prie šios kom
panijos, visuomet naudojasi 
bargenais. Iš to yra nauda 
krautuvininkams ir jų kostu- 
meriams, — pigiau gali valgio, 
produktus nusipirkti.

Universal Grocery Company; 
jau gyvuoja antrus metus. Or- • • •“ J • 1 • * • •

4Mlnw- •' : 
nauji nariai prisirašo, fetai šio
mis dienomis prisičašė prie: 
šios sėkmingos kompanijos dar 
dvi krautuvės:

Miss Uršule Nedvar, 6801 SJ 
Artesian Avenue, ir

Josepb Skriskus, 6059 So.; 
Kiįdare Avė.

Patartina visiems lietuviams; 
groserninkams ir bučernin- 
kams prisidėti prie Universal 
Grocery Company ir įsigyti 
gražių iškabą su užrašu: Uni- 

... —. ...—I iii ■Ų.iB^ifyiiiinijiiiijui.

pažiūrėti kas 
vaiką taip išgąsdino,< tėvas 
Wiiliam J. Callihan rado du 
savo sūnūs negyvuos. Apsikru
vinę, vienas gulėjo lovoje, ki
etas ant grindų, šalę kūno ant 
grindų gulėjo revolveris, iš ku- 
Tio buvo iššautos dvi kulkos.

Vienas sūnūs buvo 16 metų 
(William), kitas 18 (Thoipas). 
Abu buvo artimai susirišę, ga
biai mokinosi ir abu praleis
davo liuoslaikį statydami radio 
aparatus.

Policija nežino ar broliai nų^ 
siži/dė ar jie buvo nužudyti. 

Y^Nei- vienai na^kitai ^nuomonei
nėra jokių įrodymų,
» Tėvas W. J. Calli'han yra 60 
metų buhalteris, paskutinm 
laiku be darbo. Gyvena sų šei
myna ties £346 Monrue avė., 
'Brobkfielde, III.
versal Food Stores,

Universal Food Stores skel
bimai telpa kiekvieną penkta
dienį "Naujienose^

Biznio Žvalgau,

SUSIRINKIMAI
North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimąs įvyks p. Ę. 

Poškos bute antradieny, gegužės 1.8 d., 7:36 vai. vak., ant
rašu 420 N. Springfield avė. Narės, malonėkite pribūti lai- 
ku, —S. B. .

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radieny,, gegužės 18 dieną, 7:30 vai. vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo pribūti.

j P. K., stkr.

KAS YRA
RAŠO 

ANTANAS G. KARTANAS 
NIDA Vaistų ir Kosmetikų 

LABORATORIJOS 
Savininkas

Kamforą, kaipo vaistą, manau, 
Visi gerai žino. Lietuvoje kaimiečiui 
nei j vaistinę nereikdavo eiti nusi
pirkti Jo. žydelis ar Vengras .atneš
davo į namus. Tačiau gal bus pra
vartu plačiau apsipažinti su tuo 
svarbiu vaistu.

Beniau kamforą tegaudavo iš 
kamforo medžio, kurio tėvynė yra 
Kinija’ Japonija ir kitos rytų 
Arijos šalys. Tiesa, kamforo medi 
galima auginti ir kituose šiltuose 
kraštuose, tačiau tas pasirodė ne
pelningas užmanymas. Kinijos, Ja
ponijos ir Formosa salos klimatas 
ir jų aukšta padėtis yra tinkamiau
sios apystovos pelningam tų med
žių auginimui. Dabartiniu laiku vi
sas pasaulis daugiausia natūraliu 
kamforo gauna iš Formosa salos,

CDASSIFIED ADS
nrw

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

yVILMlNGTON COAL 
. nuo

^4>75 IKI TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS RŲ8 DĄUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

HĮI.ilĮ. 1,1 ,« -ĮW. T,""' I.

Miscellaneous 
įvairus 

j*>r**»^**>^w>*!w^<y^»*-****-r««*,**^**<*

JUODŽEMIS, yardais arba veži- 
«iąi{i, speciąlė žemė “humus’f —r 
25c bušelį, 5 bušeliąi — $1,! ge
rą kai sumaišysit su molių ar smė
lingą žeme deį gęlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristaįom tik South sidėj. 
CHARLES GAVČUŠ, 6100 R. State 
Street, Tel. Wentjvorth 7942.

■T-r*r

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

3936 So. Rockwell St.

Help W»nt«d—Malė 
Darbininkų Reikia 

^*^ww***^lt***^**^^**^**^^^^^**^*a^M^*^*M*^<^*^^*w^

LIKERIŲ SĖLSMANAI, turintys 
gerų tavernų kostųmerių South Si
dėj. Alga ir komišenas—$20 ir aukŠ. 

KUSPER BROS.
z 1732 W. 18th St.

|, ,,r.r   - v . W»

REIKALINGAS BUČERYS. Darbas 
ant visados. Geram bučeriui geras 
mokestis. 2543 West 69th St.

PORTERIS reikaljngas — toks- 
kurą gali dirbti už b.aro.

5617 West 63rd Place.

Pataisyk Stogą ir
RYNASį DABAR ; 

Pašauk mus, dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 mėtai patyrimo. Blėkorius! 

ir stogų dengejas.

Leonas Roofing Co, 
3750 Wallace Street 
Tel. Boiįlevafd 0250.

........... —' ....................... —... ■y.r-—

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome vįspkios 
rųšięs stogus, „taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING do. 
3216 So. Halsted Street

RUMMAGE SALE. Namams reik
menis, drabužiai,. rakandai- ete.
Treiadienį- gegužės 19, prie 4928 

,Milwaukee Avenue.

LIKERIŲ SĖLSMANAI; patyru- 
sieji tiktai; Kėnfucky įr Illinois re
prezentuoti. Didelis komišenas gai
viems vyrams.

Kreipkitės ketvirtadienį tiktai. 
Rlue Rose Liųuor Company, 

2455 No. Clark St.

Real Estate Wanted
—Nuosavybes Reikia
• NAUDA JUMS

Ješkąntięji namą pirkti, mažą ar
ba didelį, ąpartmentą arba bizniavą 
narną, arba fermą, rašykite mums 
laišku. Mas jpmą suteiksime naudin
gas iųformącijas dykaį — kaip jus 
galite sau nusipirkti gerą namą ar
iu fąrmą labai pigiai net ir pa- 
,pą, kuri jaekurie iš jūsų gal jau 
esate išsirinkę ir išlygą, galėsite nu
pirkti daug pigiau. Pigiau nupliksi
te — daugiau ir tuojau pelnysite. 
Brangiau užmokėsite, tuomet kitas 
pelnys, o jums gali išeiti ant troto.

Adresuokite:
APPRAISAL SERVICE 

Suite 5Į.4—108 No. Dearborn St.
Dept. 16 Chicago, III.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

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

.634 Weąt 59tb St.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
..$4.00. 2-flatų murintą namas, 5 ir 6 
kambariui, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

Z. S. MICKEVIGE C0, 
6816 So. Western Ąvejiųe 

Hemlock 0800.

Sekmadienį, gegužės 23 die
ną, Calumet darže, Bhie 
Island, III., bus vėl kitas milži
niškas piknikas, šį pikniką' 
rengia dienraštis “Naujienos”. 
Čia suvažiuos kita publika. 
Tiesa, bus daug ir Budriko 
piknike buvusių svečių. Mat, i 
pavasaris, kiekvienas nori iš
važiuoti į laukus, toliau u£j 
miesto, pakvėpuoti tyru oru.

Kiek žinau, Naujienų pikui-; 
ko komisija turi suruošus! šau
nų programą- Kiekvienas atsi-j 
lankęs tikrai praleis smagiai’ 
ir naudingai laiką, (

Lietuvis, i

DUODAM
PARDAVIMUI DIENRAŠČIŲ stan- 

das. Gera vieta, 3 kampai. KręipkL 
tės 3127 S.o. Em.eraid Avenue.

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

IR

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielin k e

KAMPINIS STORAS Rendaį, ne
brangiai, .3434 So. Wood St. Tinka 
bile kuriam bizniui, ypač tavernai.

Lafayette 3554.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Lunchrumis su namu. Rainavo 
$55,000.00. Dabar galit pirkti 
$9,000.00, nes likau našlys, noriu 
važiuoti į Lietuvą.

717 Wellwood Avė., BelĮwo.od, III,

fš-

PAUL M. SMiTH and O0MPANY 
ReaĮ Estąte, Ųoąns and Inąurąnce 

Tel. BOULEVĄRD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; iiišiu- 
rįname namus, rakandus jr auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mąiuymin už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
'plcitics

4^31 SO, AS/^VND AVĖ.
Ofisas 2-ros luboą ąu J, J, Grish

s e.

nppirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Urba Flovver Shoppe,
Gelčs Mylintiems—Vestuvėms—]

Banldetainą-^Laidptuyėiną--r j
Papuošima^

4180 Archer Avenue
ii

• COAL ■•i
RAMOVA AUTO

REPAIR SHOP
JOHN MIKSIS, I'ROP,

834 W, 35th Street
Phone YABDJS «547 

Bcųdrąs kąru pertMymas, bkterikį, 
ąpteojąvimas, body ir tender

11 *11 ww«T-i ■ ■ «'vrrf
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kurią Japonija kontroliuoja. Todėl; 
rinkoje naturališkas kamforąs yrą 
žinomas kaipo japoniškas kamfotas.

Kadangi Japonija kontroliuodavo 
viso pasaulio kamforo rinkas, tai ir. 
kainos to vaisto dažnai būdavo ne-, 
žmoniškai aukštos. Tas, žinoma, 
vertė chemistus ieškoti būdų kaip 
pagaminus kamforą sintetiškai (dir
btinai) laboratorijoj. Ir jie laimėjo. 
Dabar vien tik Suv. Valst. jo paga-, 
minama apie 2,500,000 svarų į me-; 
tus.

Vos 10 nuošimtis kamforo suvar
tojamas vaistams. Ką gi daro su. 
90 nuošimčių? Apie 6 nuošimčiai; 
sudeginami Indijoj dievams antį 
garbės” pavidale kodylo. Kamforas 
reikalingas celiuliozos išdirbystėje,' 
fotografiškų filmų, nesudaužomoj 
stiklo ir kitų plastiškų daiktų ga-' 
myboje. Jį vartoja nerūkstančių; 
fejarverkų ir parako išdirbysteje.

Nors žmonijos istorijoj kamforas 
yra žinomas dar prieš Kristaus gi-? 1 
mimr’ bet jo vartojimas kasmet di-: 
deją. Jį pritaiko vis naujiems reika-; 
lams,

(Rytoj sbraipsnis apie Mentoli)
VARTOKITE “NIDA” 

LABORATORIJŲ VAISTUS IR 
GROŽIO PREPARATUS 

(žiūrėkit Skelbimą)

IIT.^

Išmokam
■ '"HP

Č i . .
/ fe ,A; ' ■? ■

DIVlBliNTAIS UŽ
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fesderal Sayiųgs and 
Uoan Corporation, Wash-

Dėl informsicijii fij'eipkilęs į
SIMA’NO
DAUKANTO

FEDERAL gAVINGS AND 
E0AN ASSOGIATION OF

CHICAGO. ;
2202 W, Cermak Rd.

Pilone CANĄU 8887
.............

.■ 'į -p-• . ■ >»a T— ».   "■  

ANT RENDOS VALGYKLA, ice' 
cream (Resjbaurant), 744(5 Archer 
Avė. Summit. Barai ir kiti įrengi
mai. Renda $30.00. Galima gyventi' 
ant vietos. Savininkas Prpspecti 
2559.

,■ ,gL.ri..,.!gS?S£!4J-!ž..:2rS?iSgg!. , 
Furnished Rooms

- į. . . . . , ’

RENDON . KAMBARYS puikus, 
šviesus, antros lubos.

4517 So. Rockwell St. ( 
Tel. Ląfayette 0541.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino už prieinamą kainą su visais 
.patogumais.

1900 So. Union Avenue^

Hcip vvanteU—Peiuaic 
DartHųįnkiu reikia

rėja; pasilikti; $6 — $7,
8633 W. 62ad St.

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

MansfMd 1789.

KATALIKĖ MERGINA; 25 iki 
•35; pątyrųsi namų darbui; nėra skal 
bimn; nareikia virti; $8. Rogers 
Park 8601.

PARSIDUODA tavern — kamba
riai pagyvenimui. Renda pigi.

1035.3 So. Michigan Ąve.

TAVERN ANT PARDAVIMO, ar
ba priimsiu partnerį. Graži vieta, 
geras biznis, pigi remia. Kam reika- 
jųgas toks biznis, atsmaukite. 

2640 West 69th St.
■ I —' " T-«> f'-fr'jiW T**     .

GREITAM PARDAVIMUI Tdve^tir 
ną, visai nebrangiai dėl ligos. Atsi- 
.šaukite tuojau. Petęr Paęelli.

6313 So. Loomis St.

.     • 1 i ""T '■ *   - " ■'■n-'T 1 »'   r     ■■■■■■—

ŠTAI DYLAS, kuris negalima 
praleiskit. 2 trobesiai ant atskirų lo
tų; vienas biznio namas, kitas pri- 
vatiškas namas. Mainysiu į 2 tirtus 
po 6 kambarius, 

JOHN MARAMICSIN 
5418 So. Ashland Avė.

Šilku Išsiuvinėtas Senes Papuošimas
MERGINA, namų darbas; nėra 

skalbimo; virtį nereikia; du vaikai; 
savas kajnbaryą; $8.00 iki $10.00.

Briargate 828į.

REIKALINGOS Patyrusios 
';ers paskirstyti kaurus.

Goldman Trading Corp.
2100 So. Loonjis St. I

mo-

PATYRUSI moteris; 20 
namų .darbas; virimas;

-- 40; 
.pasilikti; 

$8; 3 berniukai; pastovi vieta.
DR. DU.GGAN 

5129 Drummond PL 
MERGINA; namų darbas; nerei

kia skalbti; nereikia virti; Vaikas; 
$8i00. Sheldrake 5085.

arba Hollycourt 7404,

PATYRUSI MERGINA ar mote
ris; 20 iki 40; maloni aplinkuma; 
$8 iki $10. Rogers Tark :2183.

PATYRUSI MERGINA; lengvas 
namų darbas. Pajūry per vasarų. 
Geras užmokestis. Rockwell 4914.

REIKALINGA stenografė.; paty
rusi; ąusipažin.usiai su Building and 
Loąn pirmenybė; pastovi vieta.

4559 S.o. Paulina St.

namųf MERGINA moteris. 
hd^rbas; padėti krautuvėj itejkalui 
į esant.
: 7246 E^ans Avė.

\WFWW

MERGINA AB^LNAM NAMŲ 
„darbui.; nereikia Skalbti.

R. GOUDBERG
910L Indepenclence Blvd.

< Nevada .6165

IŠ PRIEŽASTIES sužeidimo pri
verstas parduoti taverną už pirmą 
.eisingą pasiūlymą.

JONAS VALANČIUNAS.
2993 Milwaųkee Avė.

LIETUVOJE
TĄURAG£$ čmiėSte PARSIDUGk 

DA elektros stotis, malūnas ir lent-i 
)iuve. Įmonės varomos vandens jė- 
ra. Kreiptis:

PRANAS STONČIUS, 
Tauragė, Lithuanią,

PARDAVIMUI mūriais namas, 3 
aukštų, ant 2 lotų ir apačioj tavern 
’• meat markėj ( Parduosiu ,sų vjąu 
bizniu ant lerigVij ismdktjrmbl'KEęi- 
ikitės 6110 So. State St.

-----------—----------- -................ ............. i -i ---------------------------------yį- -

ARTI 68-tos ir Campbell. Nau
jas 2 flatų mūras. 6 ir 6; atikas; 
karšto vandens apšildymas 1 aukšte. 
Platus lotas; 1-mos klasės stovy. 
.$2^2.50 įmokėti; baląnsas $51,0.0 per 
mėąesį. HOLC. Matyki! jį šiandien!

MANŲR REALTY CO. 
2532 West 68rd St.

WALL HANGING RATTERN 926
Šis gražus, margas šilku išsiuvinėtas sį'enaį papuošimasr 

Jus galit jį lengvai ir pigiai pasidaryti, Jis yra 15^20 coliui 
didžio.

naujienos needlecraft dept
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No
:■ ■ <

Vardas ir pavardė .......................... ............. ....... ..................

j Adresas . .........

I Miestas ir valstija
*»-• ■    —*» .

Ji.ii <1 « '.'n*'J"'’/y

RETKAUNGOS Patyrųsfįoį mo
ters skudurams skirstyti.

Goldman Trading Corp.
?2100 So. Loemis St.

r*?*-

PUSIAUAMŽĖ MOTERIS; jgera 
teheją; pasilikti; .$6-rr$7. Kreipkitės 
po 5:30 vakare.

3633 W. 62nd Street.

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS geras automobi
lių nmkanjkas, nejaynesnis 1-81 me
tų ir ne „senesnis 50 metų, patyręs 
an-t visokių išdirbysčių automobilių. 
Geras užmokestis; geram žmogui 
drbas ant visados.
4050 > Archer Avė., tel. Virginią 2121

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Lunchruimis su namu- Kamavo 
i>55,00(h00. Dabar galit pirkti 
$9,000.00, nes likau našlys, noriu 
zažiųoti į Lietuvą.

T. P-ODLASKi,

IR

UZ: 
iš-j i 

j
717 Bellwood Ave.? B.eliw;QQd. IR. ‘ 

t 

--------- ---- ------------ ------ —---- ---------------------- -f ■.

TAVERNA pardavimui .ar pri-į 
imsiu partnerį. Puiki proga. Dabar-: 
tinis savininkas čia 4 metai.

6284 So, Ashland Avė.

Orius for Šate 
Ūkiai

FARMA PARDAVIMUI
80 akerių; geras namas, medinis 

budi ūkas; $5,10:0, 20% įmokėti, ba
lansas per 20 metų, 4%% palūkanų.

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

LOWELL, INDIANA.

PARSIDUODA ŪKIS

VALSTIJOJ
ANT STATE

Kr ląfldaMtajg*; i

$25,0,0.0 Naujų Rakandų FardąvimMi} 
Nematytomis kainomis r— Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuok ir Amerikoniški .

kaurai .................. $15—$20—$25
$150 Amer. Drient kaurai Š80~:$85
$135 grąžys, nauji pąrlor

setai  .......................... $89—$49;
.$375 .vertęs 3 kamb. .jrengimąs $1?5
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 

de lųxe ....      $175.
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

298 mylias »uo Chicagos
48 įnyjios nuo Bkiaejap^ęr 

j pietus, :.

80 ĄKERIŲ
dirbama. Prieina žeanė 
dviejų mažų leikų, 1/4

Personai
Aamenų Ieško

PAJEŠKAU RRAW -PETREIKJS-j 
Gyveno Weąt Krankfort, Iilv pasku-l 
tiniu laiku Ųhicagoje. žinantys apie; 
jį prašomi MsiĮteiUkri. 

frank jurtos 
Route Ro* 

TU-

Visa 
prie 
mylios ikj didelės leikos. Ant 
tos u’kės yra tavernas. Galima 

pirkti su visu bizniu.
Parsiduoda už $3,500 ejash.

D. GALMimS 
SOPEBTOJS, WIS.

■......... f i
KAS ŽINOTE ąpie poiriį Karimle-! 

ro Roma«, kuris gyveno Ghicagojej 
paėjo jš KaW€nų miestelį Taura-; 
gės apskr. Yra n>w apie £ metus 
atgal. Yra labai svarbus reikalas. >:

HENRY DRJUKTENIS., 
4552 So. RaMltea Sfc-
m. YA'W

Kas 'ką .turite įmainyti — .Bumw 
Resortas, ^60 akeaų žemės ■*- 22 na
mų kotelis. A*H Rlea^aut Lake krau
to. Galima pb’hti labai pigiai arba 
mainytį ant iftamą, morgUČių af bik' 

jus turite. j
C. R. ^UROMms and <GO- 

,6551 Math Kecteie Avė.
Tek iGpovehill 0306 

yakarais RepabUc i0515

ką

•<*T»

■asm

PAAUKAUJAMA 3 flatų budim 
kas—tdu po 5, vienas 7. štymo ,ap-' 
šildymas; 8 karų garažas; grįsta 
jėla; pirmos klasės padėty. Geros 
pajamos. Artį 39-tos ir Francisco 
Tik $4950.

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd Street.

Hemlock 8300.

—

DABAR
JUS GAUT
PELNINGIAU
PARDUOTI

NAV/lSNff 
GARSINIMUS

PAŠAUKIT MUS TKGJAU 

.CANAL 3500 
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ų< pakartoji- 
mus duodame gera nuo
laidą.
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Nori Kultūrinio j|_IĮĮHV 
“Suderinto” Veikimo inadavč žinia. aniA kitu t.

SLA Kuopose
Sekmadienį po pietų

Neffo salėje, 2435 South 
vitt street, įvyko SLA 6-to ap- $20,000 kasmet. Iš 
skričio konferencija.

Delegatai padarė visų eilę 
nutarimų, kurie liečia apskri
čio kuopų veikimo suderini
mų, kultūros darbų, radio 
programų atgaivinimų, etc.

Konferencijai pirmininkavo 
pirmininkas Dr. A. Montvi- 
das, keliais atvejais užleisda
mas vietų vice-pirmininkui V. 
B. Ambrose, 
apie 43.

Konferencija 
upe. Prasidėjo 
po pietų ir 
iki penktos.

Delegatai nutarė sudaryti 
komisijų, po du delegatus nuo 
kiekvienos kuopos, geresniam 
suderinimui kuopų veikimo. 
Ta komisija veiks po Apskri
čio Valdybos globa.

Po diskusijų, pirmininkas 
Dr. A. Montvidamas buvo įga
liotas paskirti dvi naujas ko
misijas:

Viena, 
rengimui 
pramogų

Bet nespėjo Juozas tranzak- 
cijos užtektinai atlikti, bes ne
trukus pasimaišė kepyklos 
tarnautojas. Juozas Šoko slep-

..... ...... .............. . ,

de komisijos, kuri buvo pas
kirta pagaminti planų sene- 

. Ji 
padavė žinias apie kitų tautų 
susivienijimų užlaikomas prie- tis už krūvos dėžių ir stati- 
glaudas ir pareiškė, kad įstei- nių. Bet tarnautojo nebūta ak- 
gti prieglaudų, kurioj tilptų lo ir jis pašaukė policijų, ku- 

W. 50 senelių reikėtų apie $50,- ri atvyko ir užkamandavojo 
Lea- 000, o užlaikyti kainuotų apie Juozui išeiti iš už dėžių ir sta

to aišku, Įtinių barikadų. Juozas nuda- 
Įkad apskritys negalėtų prie- vė esųs kurčias. Bet jis greit 
glaudos nei steigti, nei tižiai-, 
kvti. Komisija buvo panai-! 
kinta.

Konferencija taipgi nutarė 
pasiusti sveikinimų Pildomą
ja! Tarybai ir išreikšti padė
kų už tai, kad išgelbėjo SLA 
nuo bankroto ir sustiprino fi
nansinę padėtį. —R.

Delegatų buvo

praėjo geram 
apie 2 valandų 

užsitęsė beveik

pagaminimui

,1

Pranašauja Mokės- Pirmiau Kitus Gaudė 
čių Nukapojima Na- Dabar Patys !

mų į Savininkams Pakliuvo

NAUJIENŲ SKAITYTOJAU

Juozas Staigiai 
Apkurto, 0 Policija 
Apako

Juozas Anderis-Zubawczes- 
Zubavičius iš Berwyn, Ilk, po
licija negali susikalbėti. Mat, 
Juozas staigiai apkurto, nete
ko balso, o policija — apako. 
Policija, mat, nusprendė, 
jei Juozas gali apkursti, 
policija taip pat lengvai 
ir netekti akių.

kad 
tai

Yra faktas, kuris Juozų šla
ito labai kompromituojančioj. -i..,. , , , . . i IU IdlJdl KAJUI UI IJIIIll UU clIlCIO Iir 'kitokių kurtunnio ,. £ „T . , padėtyje. Buvo taip, kad va- 

parengimų ~ . p. ^ar jisai atėjo į Arndt kepy-
Road.

Atėjo, kadangi kepykloj kaip 
tik tuo laiku nieko nebuvo. 
Juozas kaip tik to ir norėjo. 
Priėjęs prie registerio, jis ėmė 
pinigus tuštinti iš registerio ir 
krauti juos j kišenių.

Antrą komisiją, patirti ar yra k, Ccrmak
z/rt I « w v l x z . z. • r/l s k? I A z-x z 1 ■ **galimybės atseigti SLA radio 
programos, kurie buvo leid-' 
žiami iš WGES per žiemos se
zonų.

P-lė Mikužiute konferenci
jai išdavė įdomų raportų var-

atgavo ir klausų kai išgirdo 
policijos grųsinimų:

—Eik laukan, nes šausimi
Juozas neapsižiiĄ*ėjo, kai 

iš jo lupų išspruko:
—Palaukit, nešaukit! Aš iš

eisiu.
Ir išėjo.
Nusivedė policistai Juozų į 

nuovadų ir ūme jį kamantinė
ti. Bet Juozas nieko nesako. 
Tyli. Rankomis daro visokius 
ženklus. Pagi 
paišiukų rašo:

“Aš kurčias, 
nežinau ką man sakot. Paleis- 
kit mane'9

Policistai pakratė galvomis, 
ir paraše Juozui atsakymų:

“Mes nematom kas čia pa
rašyta. Mes akli.”

Juozas Anderis-Zubawczcs- 
Zubavičius yra policijai žino
mas vagilis, kuris buvo areš
tuotas daugybę sykių ir atsė
dėjo du terminus— vienų 
Quentin, Gal., kalėjimo, 
Bridewellyje. Metu turi

pasiėmęs

San

tris
dešimts.

Kaip greitai jis atgaus 
sų ir klausų, o policija 
gėjimų — nežinia, f 
rašant “varžytinės” tebėi

bal- 
-re- 

Šių žinia

Chicagos majoras Kelly va
kar pareiškė, kad real-estate 
ir personai propertyir personai property taksai 
bus numušti Cbicagoje 2T>%- I 
čiais, jei legislatura priims 
naujų biznių Jaįsnių planų. 
Planas autorizųčitų miesto ta-j 
rybų uždėti naujus laisnių 
mokesčius bizniams.

Planų įvykinus, įplaukos iš 
laisnių padidėtų aštuoniais 
milionais dolerių. Tokia su
ma liūtų nutraukta nuo rev_ 
estate mokesčių samatd.

Federalrs komisidnierius 
Cbicagoje. Edwin K. Walker 
vakar sulaikė du buvusius

1 suimti, už operaviinų slapto 
[bravoro ir “samogonkos” va
ryklos Clinton apskrityje, ne- 

! toli East Sairit Louis.

Suimtieji agentai yra Lcs- 
ter Bundy, 39 metų, nįio 8230 
Anthony avenue ir Bruce 

qi_ Figler, 45 metų, nuo 2538 So. 
I1 Princeton avenue.

UŽUOJAUTA
MOTERŲ SKYRIAUS
BENDRADARBEI

LOUISAI NARMONTAITEI
Šiuomi reiškiame gilią užuojautą 
musų nuoširdžiai bendradarbei

Louise Narmontaitei
DEL JOS TĖVO MIRTIES

NAUJIENŲ J ■
MOTERŲ SKYRIAUS VEDĖJOS

ŠTAI YRA TAMSTOS UŽKVIETIMAS IR ĮŽANGOS 
TIKIETAS Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ. IŠSIKIRPKIT 

JĮ IR EINANT Į DARŽĄ PADUOKIT.

JUS ŠIRDINGAI KVIEČIA

n iiiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiimiiiitiDiiiiiiiiiiiioimniiiiiui

ATMINKIT

PAGERBKIT

SAVO MIRUSIUS GIMINES IR 
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO 

DIENOJE, GEGUŽĖS 30 DIENA 
NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINA 

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE 
DIENA CANAL 8500PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

NUŽUDĖ’ TRIS. — Lester W. Brockelhurst, buvęs bažny
tinės mokyklos mokytojas Galesburge, Ilk, ir buvęs Pontiac 
reformatorijos kalinys su mylimąją Bernice Felton, iš 
Rockford, Ilk, po arešto Brewster’yj, N. Y. jaunuolis pri- 
sipažin nužudęs tris žmones.

AUKA --- — Jack Griffith
iš Fort Worth, Texas val
stijoje*, kuri nužudė jaunuo
lis L. W. Brockelhurst. Jisai 
nužudė ir kitus du žmones.

BUSIMIEJI JAUNAVEDŽIAI — Wallis Warfield (Simpsonienė) ir buvęs karalius 
Edward VIII, dabar Windsoro herzogas, tar iasi apie vestuvių planus Chateau de Gande, 
Francijoje. Dėl buvusios Simpsonienės Edvardas apleido Anglijos sostą. Po ilgo kon
flikto su Anglijos valdžia, karalius davė ve stuvėms savo “aprobatų” ir Simpsonienę 
priims į šeimynos narius.

KUUsiASl LIAUDIES f ^bUVALUl —• Lietuviai, kartu 
s u kitomis Chicagos tautinimės grupėmis ruošiasi 
“Liaudies Festivalui”, kuris įvyks Orchestra Hali salėje, 
Gegužės 22 d. Fotografija parodo airių mergaičių būrį 
savo tautiškų šokių repeticijoje.

KIAULĖ — “Kiaulė” anglų kalboje, tarp kito ko, reiškia 
ir žmogų, kuris automobiliu važiuoja ne savo kelio pusėje, 
bet viduriu, tokiu budu neduodamas progos kitiems pra
važiuoti. Paveikslas porodo “kiaulę” valdanti autobusų 
Chicagos gatvėj. Policija pareiškė, kad taip važiuojančius 
automobiliais nubaus.

NESMAGUS ĮKANDIMO— 
REZULTATAI — štai kalė 
Peggy, kurią muzikos in

strumentų krautuvė ties 
3916 N. Cicero Avenue laikė 
apsaugai nuo vagių. Bet 
Peggy įkando moteriškei ir 
buvo nuvežta pas veterinarą 
egzami nacijai.

NAIKINA PINIGŲ LOŠIMO MAŠINAS — Krūva pi
nigų lošimo mašinų (“slot machines”), kurias apskričio 
policija Homewoode konfiskavo pietinėje apskričio da
lyje. Mašinas “naikina” ir Chicaggs, Joliet ir kitų vietų 
policija.

Pasinaudodami proga, vagys 
išplovė skylę krautuvės 
lange ir išnešė dešimts bran
gių akordinų.




