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Teisėjas Vai Devanter Pasi
traukia iš Aukščiausioj u 

Teismo
SENATO KOMITETAS PRIEŠINASI 

TEISMO REFORMAVIMUI

Teisėjas Van Devanter pasitrauks iš augš
čiausiojo teismo birželio 2 d.

WASHINGTON, geg. 18. — 
Augščiausiojo teismo teisėjas 
Willis Van Devanter šiandie 
laišku prezidentui Rooseveltui 
pranešė, kad jis pasitraukia iš 
augščiausiojo teismo birželio 2 
d.

Kadangi jis yra 78 m. am
žiaus ir yra ištarnavęs augš- 
čiausiame teisme 26 metus, tai 
jis pasitraukia iš teismo su 
pilna pensija — $20,000 me
tinės algos.

Prezidentas atsakė jam kuo- 
geriausiais linkėjimais ir pa
kvietė jį pas save, pirm negu 
jis apleis Washingtoną.

Teisėjas Van Devanter pri
klausė prie kraštutinių atga- 
leivįų bloko. Gimęs Indianoj, 
jis advokatavo Wyoming val
stijoj, kada joj dar tik pradė
jo apsigyventi baltieji žmonės. 
Jis patapo stambiųjų dvarinin- 
kų ir geležinkelių advokatu ir 
padėjo jiems pasigrobti dide
lius žemių plotus^ Teisme jis 
irgi visą laiką gynė tik stam
biųjų korporacijų interesus.

Kalbama, kad ir daigiau se
nų teisėjų pasitrauksią iš teis-' 
mo su pilna pensija. Tokių se
nų teisėjų augščiausiame teis
me yra šeši — Hughes, Suther- 
land, Brandeis, Butler, McRey-

Kaltina General 
Motors laužant 

sutartį
DETROIT, Mich., geg. 18.— 

Automobilių darbininkų unija 
apkaltino General Motors už 
laužymą pasirašytos su unija 
sutarties, nes vienoj tos kom
panijos dirbtuvėj buvo pripa
žinta kokia tai American La- 
bor League.

Unija daro galutinus prisi
ruošimus pradėjimui labai 
smarkaus vajaus suorganizavi
mui Fordo darbininkų.

Fordas brošiūromis 
kovoja uniją

DETROIT, Mich., geg. 18 — 
Automobilių darbininkų unija 
besiruošiant pradėti organizuo
ti Fordo darbininkus, Henry 
Ford išdalino savo darbinin
kams brošiūrą, kurioj jis išdė
sto savo pažiūras į unijas ir 
įspėja darbininkus šalintis uni
jų, nes jos, girdi, nieko gero 
darbininkams neduodančios.

nolds ir pasitraukiantis Van 
Devanter. Jie visi yra virš 70 
metų amžiaus, yra ištarnavę 
teisme virš 10 metų ir turi 
teisę pasitraukti iš teismo su 
pilna alga. Kaip kalbama, se- 

| karnas iš teismo pasitrauks tei
sėjas Sutherland, buvęs atga- 
leivių vadas teisme, bet dabar 

Rusenęs ir mažai dalyvaujantis 
teismo darbuose. Bet tai yra 
tik kalbos, nes teisėjai niekad 
ir niekam nepasakoja ką jie 
ruošiasi daryti.

Senato komitetas priešinasi 
teismo reformavimui.

Už trijų valandų po teisėjo 
Van Devanter pasitraukimo iš 
teismo, senato teisminis komi
tetas 10 balsų prieš 8 atmetė 
prezidento Roosevelto reko
menduotą federalinių teismų 
reformavimą, prie kiekvieno 
susenusio teisėjo priskiriant po 
vieną naują jaunesnį teisėją.

Komitetas taipjau atmetė ir 
visus kompromisinius,; pasiūly
mus, taip kad kova už teismo 
reformavimą turės būti išsprę
sta pačiame senate.

Kiek žinoma, pats preziden
tas Rooseveltas irgi priešinosi 
bet kokiam kompromisui teis
mo reformavimo klausime.

Arkansas išgavo 
Rockfordo žmog

žudžius

POUGHKEEPSIE, . N. Y., 
geg. 18. — Teismas nuspren
dė išduoti Arkansas valstijai 
Rockford, III., biblijos mokyto
ją Lester Brockelhurst, 23 m. 
ir jo meilužę Bemice Felton, 
18 m., kurie prisipažino nužu
dę tris žmones — Rockforde, 
Texas ir Arkansas valst. Ar
kansas išgavo juos dėlto, kad 
ji viena sutiko teisti ir mer
giną kaipo žmogžudystės dali
ninkę.

Seka šeimyną

SNEEDVILLE, Tenn., geg. 
18. — Didelė sensacija kilo kai 
prieš kiek laiko Eunice Win- 
stead, 9 metų mergaitė, ište
kėjo už Charįie Johns, 22 m. 
Tada ir legislatura įsimaišė ir 
uždraudė jaunesnių nė 16 me
tų vaikų vedybas.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 47°.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:06.

LIETUVOJE—šitaip puošia Lietuvą jaunieji ūkininkaiMEDŽIŲ SODINIMO ŠVENTĖ

Ex-karaIiauŠ Edvar
do vedybos bus bir

želio 3 d.

Vestuvės įvyks dvare, kuriame 
ir dabar jis su Mrs. War- 
field gyvena. Nedalyvaus nę 
vienas iš Anglijos karališkos 
šeimynos narių.

MONTS, Francijoj, geg. 18. 
— Varde Anglijos ex-karaliaus 
Edvardo ir Mrs. Wallis War~ 
field (ISimpson) paskelbta, kad 
'jų vedybos įvyks birželio 3 d., 
Chateau de Cande, kuriame ir 
dabar jie gyvena.

Vestuvės bus labai kuklios 
ir jose nedalyvaus nė vienas 
Anglijos karališkos šeimynos 
narys. Vestuvių iškilmėse da
lyvaus tik tie, kurie buvo su 
jais nuo lapkričio mėn., — 
reiškia nuo Edvardo pasitrau
kimo nuo sosto. _

Išrodo, kad tai-yra laimėji
mas Anglijos valdžios, nes kiek 
žinoma, karališkoji šeimyna 
norėtų jį grąžinti į savo tarpą 
5r ruošėsi pasiųsti į vestuves 
liauniausįjį brolį ir seserį. Te- 
Iciaus tam pasipriešino konser
vatorių valdžia, kuri nori, kad 
^Anglijos liaudis kuogreičiausia 
užmirštų buvusįjį karalių, ku
ris dėl moteries meilės atsiža
dėjo Anglijos imperijos sosto.

Dabar gi jaunosios nuotakos 
Eunice brolis Herbert Win- 
stead, 17 m. berniukas, pabė
go ' ir apsivedė su savo mažo
sios sesers vyro Charlie Johns 
vyresniąją sesere Clara Johns, 
23 m.

Abi šeimynos, kurios nieko 
nebojo apie pirmesnes jų vai
kų vedybas, dabar kelia triuk
šmą dėl paskiausių vedybų. Abi 
uždraudė ceremonijas ir jau
navedžiai turėjo nuo jų pasi
slėpti.

Mirtingumas 
sumažėjo

E.nmvos
Gaisrai' Plungėje

Nepriklausomos 
kompanijos grū

moja uždaryti 
liejiklas J

vienu 
ir gy-

neap-

PLUNGĖ, ’-v— Balandžio 141 
I 

d. apie 13 vai. J. Salys, gyv. 
Norvaišių k., Plungės v., buvo 
nuvykęs į Plungę reikalų at
likti ir grįžęs rado apdegusį 
gyv. namo stogą ir sudegusius 
tvartą ir kiaulidę (po 
stogu), kuriuose sudegė 
vuliai.

Trobos ir inventorius
drausti. Nuostolių padaryta per 
1000 lt. Gaisras kilo iš kūre
namos ir netvarkingai prižiū
rimos krosnies.

Balandžio 15 d. apie 11 va
landą ėmė degti Plungėje ka
riuomenės dalies, puskarininkų 
mūrinis fligelis. Kaip spėjama, 
gaisras prasidėjo iš pečiaus ar 
dūmtraukio. Pučiant stipriam 
rytų vėjui, Ugnis greit apėmė 
trobesio stogą ir kitas medi
nes dalis. Nors ir labai ugnia
gesiai kovojo, tačiau ugnis per
simetė į malkų sandėlį ir ar
tilerijos remonto dirbtuves, 
kurių stogus ir kitas medines 
dalis sunaikino. Buvo pradėju
sios degti ir naujosios karei
vinės, užsidegė stogas, bet di
delėmis pastangomis ugnis bu
vo nugalėta ir naujos kareivi
nės išgelbėtos be didesnių nuo
stolių.

žmonių aukų nėra, turto di
desnioji dalis taip pat išgelbė
ta, bet visgi nuostoliai yra di
deli. \

• SPRINGFIELD, III., geg. 18. 
— Nors automobiliai kovo 
mėn. Illinois valstijoj užmušė 
idaugiau žmonių, negu pernai 
tuo pačiu laiku, tėčiais mir
tingumas nuo kitų priežasčių 
yra sumažėjęs. Automobiliai 
kovo mėn. užmušė 252 žmones 
(pernai 182 žmones), nuo kL 
tų gi prieŽaščių mirė 8,390 
žmonių (pernai 8,642 žmonės).

CASTEL GANDOLFO, geg. 
18. — Papa įsakė įdėti garsia
kalbius audijencijų kambariuo
se padidinti jo balsą, lies dėl 
širdies ligos jo balsas einąs
nuolatos silpnyn

‘Naujienų” Piknikas
SEKM

CALUMET GROVE

Susidarė naujas
Ispanijos kabinetas

Dr. Negrin sudarė kabinetą iš socialistų, 
respublikonų ir komunistų, bet be anar

chistų ir sindikalistų
PARYŽIUS, geg. 18. — Dr.' teriu liko respublikonas Jose 

Juan Negrin, nuosaikusis so
cialistas, vakar sudarė naują 
Ispanijos kabinetą. Naujasis 
kabinetas yra daug glaudesnis, 
labiau vieningas,
savyje kraštutinių elementų. veikiausia bus paskirtas Ispa- 

tautų sąjun-

neturintys

Girai Pereira. Buvęs užsienio 
reikalų miriisteris socialistas 
Del Vayo, kuris yra aplankęs 
svarbiausias valstybes ir gerai 
pažysta Europos diplomatiją,

i nijos atstovu* prie 
Naujasis kabinetas susidės .gOg 

tik iš devynių ministerių, vie-> 
ton buvusių septyniolikos mi
nisterių Francisco Largo Ca- 
oallero kabinete. Jis susidės iš 
dviejų respublikonų, trijų* nuo
saikiųjų socialistų, dviejų ko
munistų, vieno kataloniečio ir 
vieno baskų nącionalisto. Ca- 
ballero valdžia gi susidėjo iš 
keturių sindikalistų, šešių so
cialistų, dviejų komunistų ir 
penkių respublikonų. Į naują
jį kabinetą neįeina nė vienas 
sindikalistas ir anarchistas, 
kurie sabotažavo senąją valdžią 
ir atsisakė kooperuoti su nau
jąja valdžia. Taipjau neįeina 
ir kairieji socialistai, vadovau
jami Caballero. Sindikalistai ir 
kairieji socialistai nesutiko 
prisidėti prie jokios valdžios, 
kuri nėra vadovaujama Caba
llero.

Reikalauja, kad valdžia paša
lintu iš gatvių pikietuotojus, 
jei liejiklose kiltų streikas.

CLEVELAND, O., geg. 18. 
— Republic Steel Corp. pri
grūmojo uždaryti savo liejik- 
las ir laikyti jas uždarytas iki 
civilė valdžia nepašalins pikie
tuotojus, jei streikui kilus pi- 
kietUotojai neįleistų į dirbtu
ves streiklaužių.

Tą patį padaryti grūmoja ir 
Youngstown Sheet and 
2o. ,:

Naciai neduoda 
sų opozicijai

Tube

BERLYNAS, geg. 18.
Nacių valdžia atėmė pasus 
opozicijos kunigų, kurie ruošė
si važiuoti į bažnytinius kon
gresus Kanadoje ir Anglijoje.

4 Naciai pradeda daryti vis di
desnį spaudimą ir į opozicijos 
protestonų bažnyčią.

is

MONTGOMERY, Ala,, geg. 
18. — Ligoninėj mirė leit.-gu- 
bernatorius Thomas E. knight, 
Jr., buvęs prokuroru devynių 
IScottsboro negrų jaunuolių by
loje, kurioje tie negrai buvo 
kaltinami neva, išgėdinę dvi 
baltas mergaites.

SWEETWATER, Tenn 
18. 
plozijai spaustuvėje liko 
įmuštas Roy Emert, 42 m., 
idėjas Sweetwater News.

Kilus neišaiškintai
geg. 
eks- 

už- 
lei-

nuosaikesnė 
liko sudary

sime! i-

Šalies gynimo (karo) minis- 
teriu liko paskirtas nuosaikių* 
jų socialistų vadas Indalecio 
Prieto. Užsienio reikalų minis-

500 amerikiečių žu 
vę Ispanijos civilia 

me kare

r NEW YORK, geg. 1 
Ivatorių patarnautojai 
neautorizuotą streiką i: 
trobesių, ypač siuvyklų 
Ite liko be elevatorių.

Ele- 
p^skelbė 

1 šimtas 
istrik-

Spėjama, kad 
valdžia Ispanijoje 
ta ir diplomatiniais 
mais, nes tokia valdžia gali la
biau prie savęs patraukti Eu
ropos demokratijos. Nors ir se
noji valdžia nebuvo komunis
tinė, bet visgi jai labai daug 
pakenkė anarchistų sukilimas 
Barcelonoj.

Susidarius naujajai valdžiai 
rezignavo Ispanijos ambasado
rius Paryžiuje Luis Araąuis- 
tan. Jis atlaikė ilgą konferen
ciją su Francijos premieru 
Blum, kuriam plačiai išdėstė 
politinę padėtį Ispanijoje. Jis 
taipjau apsilankė ir pas Fran
cijos užsienio reikalų ministe- 
rį Yvon Delbos.

Manoma, kad Araųuistan, 
žymus socialistų vadas, vei
kiausia gryš į Valenciją ir gal 
įeis į kabinetą, jei butų sutar
taprltraūktU ir kitas dabar ka
binete nedalyvaujančias parti
jas.

200 KAREIVIŲ SU
ŠAUDYTA ITA

LIJOJE
Italijos kareiviai kelią maištą 

prieš važiavimą Ispanijon.

užmuštųjų amerikiečių 
siekia 500, arba 30 
1,700 savanorių ame- 
kurie įstojo į lojalis-

MADRIDAS, geg. 18. — 
Amerikos savanorių batalio
nas, kuris dalyvavo smarkiau- 
siuose mūšiuose prie Madrido, 
netekęs užmuštais apie trečda
li savo skaičiaus.

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad 
skaičius 
nuoš. iš 
rikiečių,
tų eiles nuo pradžios civilio ka
ro, besitęsiančio jau4 dešimtį 
mėnesių.

Keli tų savanorių buvo pa
tyrę lakūnai ir technikai, taip
jau keli yra buvę kareiviai, bet 
dauguma jų neturėjo jokio ka
rinio patyrimo.

Dauguma amerikiečių yra 
prisidėję prie Abraham Lin
coln bataliono, nors veikia ir 
keli kiti mažesni amerikiečių 
batalionai.

Sukilėlių pranešimais, suki
lėliai veržiasi į priekį Bilbao 
fronte ir dabar pradedą pulti 
paskutines apsigynimo linijas. 
Bet baskų pranešimai sako, 
kad sukilėliai yra sulaikyti.

PARYŽIUS, geg. 18. — Kai
riųjų laikraštis L’Oeuvre pa
skelbė žinią, kad 200 Italijos 
kareivių liko sušaudyti, visam 
pulkui pakėlus maištą ir atsi
sakius vykti Į Ispaniją.

Laikraštis sako, kad visoje 
Italijoje eina triukšmingos de- 

onstracijos prieš Italijos tę- 
ną intervencijos Ispanijoje.

SHANGHAI, geg. 18. — Ja
ponų žinių agentūra praneša 
iš Peiping, kad 500 studentų 
paskelbė sėdėjimo streiką trau
kiny, reikalaudami paliuosuoti 
maršalą Chang Hseuh-liang, 
kuris prieš kiek laiko buvo pa
grobęs diktatorių Chiang Kai- 
shek ir reikalavo karo su Ja
ponija.

NEW YORK, geg. 18. — Są
ryšy su nužudymu 8 metų 
mergaitės Helen Tiernan ir 
sunkiu sužalojimu jos broliuko 
James liko suimti ne tik mo
tina, bet ir jos meilužis George 
Christodulus, 30 m. 
nuolatos keičia 
mus. Pirmiausia 
na papildžiusi
paskiau įvėlė savo meilužį, o 
dabar vėl jį teisina. Savo vai
kus nužudė tikslu praliuosuoti 
Vietą, kad ji galėtų gyventi su 
savo meilužiu.

DULUTH, Minn., geg. 18.— 
Nuplaukiančio su grūdais nuo 
grudų svirno laive kas tai pra
dėjo stuksenti į laivo sieną. 
Laivas greitai sugryžo į prie 
svirno ir išpylė arti 4,000 bu
šelių avižų. Po grūdais gi bu
vo rastas grudų užbertas dar
bininkas Taylor, 34 m.

Motina 
savo parody- 
ji sakėsi vie- 
žmogžudystę,

KANKAKEE, Ilk, geg. 19. 
— Madomia Plant, 28 m., nu
ėjo j garažą kur dirbo jos vy
ras ir nespėjusi nė prieiti prie 
jo, išgėrė nuodų ir į trumpą 
laiką mirė, palikdama našlai
čiais du mažus vaikus.



©Since the thing that is up- 
permost in all of our minds 
this week is our coming Splash 
Party, which will take place 
this* coming Saturday, May 22, 
at 9 o’clock, we will try to ex- 
plain more about it so, that all 
of you may realize what a 
treat this is, and that there is 
no time likę the present to take 
advantage' of such things. It 
is advisable for you to get 
your tickets as soon as you 
possibly can, beeause we’re all 
going to have one swell time
and you’ll be sorry, very sorry į pusės, nuo Mickevičiau's gatves, 
if you miss it. As was men- 
tioned in lašt week’s columnr 
this is sort of a combination 
event consisting of both danc- 
ing and swiTnming.

Our Sočiai Chairman, Albina 
Trilik and her committee, re- 
alte$d.vthat some people do not 
go ih for šwimming very much 
Therefore it has been arranged 
to have both dancing for those 
who wish to dance, and: s\vim- 
ming for those who are in- 
terested in that šport. Of 

į coi.Tse, you can do both of nei- 
thei* as you yourself prefer. 
There1 are going to be a few 
contests that will be very in- 
terestiiig to watch, and, since 
there is a balcony around the 
pool, its very convenient for 
those not in swimming suits 
to šit comfortably up there 
and be vvithout fear of getting 
splashed by those of us in the 
chorus who are partly fish.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ..

E
 JUOZAPAS
UEDIKI

IR TĖVAS
4704 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883
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Iš KAUNO—Naujieji karininkų; Ramoves rūmai iš lauko

, I also hear that Stephens is going to be three of them; the 
.going to organize a water-polo 
,team. As Ftank Pūkis men
tioned lašt Friday, where aro 
we going to get the horses? 

.Mowever, there aren’t going 
to be any horses in this game, 
although it would be a novel 
idea. I understand that water- 
polo is sučh a slam-bang affair 
;that at the end of the game, 
the team < that has the mos t 
players štili swimming on top 
of the water, (it isn’t fair to 
šit on anyone, of course) is 
;credited with winning the 
game.

Of course, -there won’t be 
any casualties, unless some of 
the spectators get too excited
and take a nosedive from the Yes, only fifty cents to a grand 
balcony. As for the contests, s\vitn, daiice, plūs prizes and 
I understand that there are fuh galore.

---------------- — - . . - & ■ 

■i ■■■■..—— ........................................................ ........ n į Hiim^^i
II.......... ..  III I Illil. . II...................................... ....

SUSTOK ir 
PAGALVOK , 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA ■ 
SĖtlLKA pereitais metais 
UŽDIRBO ............... .............

o nes who can swinr the fastest, 
dive the best and stay nndėr 
water the longest will receive 
a prize.

I sTJppose there could be 
more; būt each contest has a 
goorf prize a s a reward to the 
winner. It would be simple 
enougli to ar range a lot of 
contests and give prizes that 
arb not worth the' struggle, 
būt the winnėr of these prizes 
will receive a prize worth much 
in value than the admission 
ticket. I assure you, that those 
who win will be greatly pleased. 
A s i»' mentioned on the tick
ets, the' dip is at nine and the 
drain is merely fifty cents.

new fair damsels 
joined our chorus 
be the first to say 
and Bemice Arina*

e Three 
have just 
and may I 
that Helen
las and WandaJ Shąules are 
very welcome and we hope 
that they remain with us: for 
a long time.

as Can it be the trees> the 
breeze, the air or, ianyway, 
vyhatever it is, Algirde Micke
vičius has it again. This time 
it is iii’ the form of Eleanor 
Lileikis. They’iu ?een together 
constantly of late.

©As for our bah game' lašt 
Sunday witlr Naujos Gadynes; 
I am very happy to say that 
our fellowš*-practically plaster- 
ed our friendly rivals all over 
Dambrauskas Farm. However, 
■it is only fair to say that Nau
jos Gadynės did ^t have all 

’their regular players, at least 
not the ones they had lašt t
year. The finai šuore was 25— 
9 in favor of Pirmyn. The 
score probably would have 
been much more Ibpsided if a 
few of our heavy hitters had 
not been handiUaį>t)ed^ by the' 
petrified goose egg that we 
had to ūse for a bąli.

uRaskey Hiiey”.

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽĖS 23, 1937 M.
CALUMET GROVE...

Pirkite savo apfelinkČN
. krautuvėse

: PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 menesių.
? Baking sodė, mucin ar įšvfrš'ld* 

mas nevartojama.
! DR. WALSH,

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

į Prospėėt 7474'
j Valdndbs 10 A. M. iki 9 P. M.

f w
Zėntos Kainos Kol Algos1 Mažos' 
Kreditų MOKĖKIT C 4 
Sąlygos I SAVAITĘ

DR.: O>CbHHEti.~ i

i 4002 Irving Park 3234 Madison St. 
į SVBS, MLL 0 — CLOSED SUNDAV

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto 127 N. Dearborir St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 441-1-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Dr. C. J. Šventiškas
DENT1STAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Ganai 6122

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631* SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868'

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sol Dearborn St.
Room 1230

Va], 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

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

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

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

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

980

ZYBANTI MALEVA

r vay.andv
VARNIAIS ------

PLAT SIENOMS 
- MAtEVA ......... ....

VARNI.9IO VALYTOJAS—Ge- 
j ras vurnišltii ar inaleval ųu- 
[ valyti. Specialiai už 
r galioną ............. ................
I AKPKCIAr. 4 colių; grynaiJno- 
Į dų Aerių malevoti 
r sepeftai. Kiekvienas

SPECIALIAI
ŠIA

SAVAITĘ
98 ę 
98ę

N
980

' ĮAT'bAKA' KETVIRT., AEŽT VAkAt?AlSj

W ONE COAT KNAMKLIS dar
bui vidni. TlrAtitN) daug pa- 
drngltHi; ilgai luikąr. lidžitiva 
per nukft idcnllrflai žibėda
mas. $2.7S vertės $1.95 
už galioną .........

BALTAS BUEELAC, 100% 
TYRAS $1.59
Galionas _________

SBe vertas 50c—Skryntj Ma
lė va t 1’ 
ma!evo< 
abu už

Ofiso Tei. Virginia 0036
: Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLARĖMONT AVĖ. 
Valandos;—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS 

33 NO. LA SALLE STREET 
tt-tos lubos Tel. CENtral lb46 

Marque*.te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutarti.

Mrs. Arieiiir K. Jarusz 
Physical Therapj 

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

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse 
duodu massagt 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tic’ blankets ir tt 
Moterims ir mer 
ginoms patari
mai* dovanai.

•NAUJIEM,"

ReikaMite DEGTINES

MUTUAL LIQUOR COMPAHY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

X

t

A

I 
v.

Phone Yards 1138

1646 West 46th Street Pbones Boulevard <5203

r KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Cicero

Phone Boulevard 41398307 Lituanica Avenue

A. PETKUS

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Eaat 108tb Street.

Boulevard 4089

ŠI SPULKA YĘA ĮDARYS FEDERAL JiOMĖ’\ 
■; z *>'■••• BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

kvorta- Juodo, skryhtj 
ir 2 collt) Šepety* Ir----------

POPIEUOS VALYTO- 

langų uždangom* 

3 u* 230
, Miegamiem ir gy ve
riamiem kambariam 
ir priebučiam popie' 

•ros.
Šimtai dailių rastų. Rolei

20c, 15c,10eir5c
SIENŲ POPIERA NUTRI- 

MUO.IAMA Už DYM 
MES PRISTATOM

P

E

8939

SIENŲ 
; JAS, taipgi * vartojamas kalei 

Į mainui 
valyti

1605-07 So. II e r irti f agv Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAf AYETTE 0727

I ~ _ T r ,-^.2' koplyčios visose
—' Jy «-'*■ -*■. Chi cagos dalyse

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

................ ■ ■ ■ -■■ ■ - ■ - ...... . ■ „ -

3 KRAUTUVES
3354 W. 261h Street 

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Ava.

SEKMADIENĮ,.
Gegužės 23 d. 1937 m.
CALUMET GROVE

AKIŲ SPECIALISTAI

/PONTIAck™^/
i U’?) f',-. . ii ;

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

V-

Op.
■ w.

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
----- BRIDGEPORTE

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

SAVININK.IS 
». BULAW tr K. SABONIS. Bendradarbiai

Laidotuvių Direlctoriai
NARIAI!

dliC34£OS?v

Lietuviu
Laidotuvių-
Direktorių
Asociacijos

4348 So. California Avenue
J. MULEVIČIUS

Ambulance
Patarnavi 

k mas Dieną 
ir Naktį

TURIME

Phone Lafayette 3572:

t A. MASALSKIS

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

. 3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

L J. ZOLP

718 West 1 Stli Street——

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

, 10734 S. Michigan Avė.
EZERSKIS IR SŪNŪS

. Tel. Pullman 5703

LAUKA WICZ IR SŪNUS
Phone Canal 2515 |

Tel. Pullman 1270

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS 

Optoinetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

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

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra,- parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
laugely atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo* 1 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4390 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

----------- rtr----------------- •tęv
Kiti lietuviai Daktarai

___ ;----
Tel. Boulfevard’ 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Akinių Dirbtuve

LIETUVIS

Afisas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI: IR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
______ DraugijosNaTiai ___

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA
' DENTI9TAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeiey 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedeliomis“ pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

9

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

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

Rarsinkifės “N-nose’

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labo ra otri j a’:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. *

Phone MIDWAY 2880

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki T2 diefafc 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Nelaiminga Golfo T v» Losimo
Pabaiga

Penki Policijos 
Kapitonai 
Kamantinė jami

Važiuodamas, namo iš River- 
side golfo kliubo, kur žaidė, 
turtingas bankierius* Howard 
Hughes įvažiavo į medį. Hu
ghes panešė sunkias žaizdas 
ir randasi kritiškoj padėtyj, o 
jo žmona mirė vietoje. Hu
ghes gyvena 147 Akenside 
Road. Jis yra prezidentas 
cero State Banko.

Vakar prasidėjo Illinois le- 
gislaturos senato investigacija 
paleistuvystės ir pinigų lošimo 
įsisiūbavimo Chicagos pietry
čiuose.

Investigacinė komisija ati
darė tyrinėjimą pašaukdama 
kamantinėjimui penkis polici-

Ci- <jos kapitonus. Policija davusi 
protekciją protitucijos ir gem- 
bleriavimo urvams.

Prisipažino Nužu 
dęs Tris Moteris

35 metų juodveidis Emanuel 
Anderson vakar prisipažino 
Chicagos policijai nužudęs tris 
moteriškes Memphis, Tennessee 
mieste.

Dvi moteriškės buvo ju‘od- 
veidės, o viena baltveidė. Su
imtasis jas išgėdino, o po to 
užmušė. Jis atbėgo Chicagon 
slapstydamasis nuo Memphis, 
Tennessee policijos.

Šoferių unija galuti 
nai susitaikė su 

darbdaviais
Sekmadienį Ashland Audito

rijoje įvyko Midvvest Taxi Dri- 
vers unijos reikšmingas susi
rinkimas. Dalyvavo daugiau 
kaip 2,500 narjų. Nutarta pa
tvirtinti unijos susitarimą su 
Yellow Cab ir Checker Taxi 
bendrovėmis, kas nuo dabar 
galutinai pašalina šalių nesusi
pratimus.

Ta sutartimi einant, šoferiai 
gaus 35% nuo bendrų pajamų, 
d ykai gasoliną ir bendrovė 
pripažįsta uniją.

DIDELIS GAISRAS CHICAGOJE—Vaizdas prie stam
bios rūbų krautuves ties 622 West Roosevelt Rdad, kur 
sekmadienį kilo gaisras. Gaisras bu'vo užgesintas, bet be
kovodami su liepsnomis du ugniagesiai buvo sunkiai su-., 
žėisti. Nuostoliai' siekia $12,500.

HMu
.'•••• 89.

An-
Cla-

Mirė kerosinu 
besigydydama

Moteriškė vardu Minnie 
derson,, 45 m., gyv. 7232
rence av. gerklės skausmui su
raminti išgėrė vieną, šaukštelį 
kerosino. Užvakar ji pasimirė.

Garsinkites “N-nose”

Mirė
Po nepasekmingos aklosios 

žarnos operacijos vakar mirė 
John Bauder, 5736 Rače avė., 
Chicagos policijos “mustravo- 
tojas”. Jis mokino policistus 
kariškų pratimų per 31 me
tus.

Iš Draugystės Palai
mintos Lietuvos 

Veiklos
13 d.;

ATSINEŠKIT ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKIT DAILIĄ 
DOVANĄ ABSOLIUČIAI UŽ DYKĄ

Rengia pikniką, birželio 
Naujienų piknike dalyvaus visi

459
$10 ĮMOKĖTI

RAKANDAI LAIKOMA KOL REIKĖS 
PRISTATYTI, NEIMANT PALAIKŲ

MOKESČIO AR NUOŠIMČIO

Susivažiavo kailių? į 
apdirbimo unijų 

atstovai
Tariasi prie C.I.O. prisijungi

mo reikalu

Susivažiavo International 
Fur Workers unijos atstovai 
ir Morrison Hotely tariasi prie 
G.I.O. prisijungimo reikalu. Jie 
atstovauja 30,000 narių unijA, 
apimančią Suv. Valstijas ir 
Kanadą. Susivažiavime pasa
kys kalbą A. F. of L. preziden
tas William Green ir I.A.C.W. 
— arba vyrų drabužių unijos 
prezidentas Sidncy Hillman. Ši 
unija jau priklauso prie C.I.O.

Dar viena unija pa
šalinta iš Federacijos

Išmokėjimai ir turtas
Sergantiems nariams, būtent, 

Walter Runki išmokėta $20 ir 
A n ton Kar liekai $25. Laidotu
vių direktoriui S. M. Skudui už 
mašiną $18,
$300. Įplaukų tą vakarą buvo 
$11.95. Draugijos turto 
$10,906.30. —Nut. rast. S.

Sekmadienį Chicagos Fede- 
’ration of Labor nubalsavo pa
salinti iš federacijos Adult 
Teachers Uniją, 346 lokalų tik 
dėlto, kad tos unijos preziden
tas Harold J. GibbcMS yra C. 
[.O. organizatorius.

Lokalas turi apie 100 narių, 
š kurių dauguma yra WPx\ 

samdomi.

Balaišienei

Dviejų metų Jane 
Adams mirties 
paminėjimas i

yra
nuo

ŠIS SPECIALIS 
3^-KAMBARIŲ GARNITU-

RAS SUSIDEDA Iš
• Puošnaus 2-šm. moderniu

gyvenamo kambario seto 
(audinio pasirinkimas)

•Dailaus 5-šm. miegkamba- 
rio seto

• Gražaus 5-šm. SOLID OAK 
dinette seto.

• Virtuvės rakandų
• Lempos, end tables, smulk 
menės, pietum setas, sida
bro setas, virtuvės kėdė, 
daržovėm sandelis, etc., taip 
jau yra šiame garniture.
(Kambarių setai šiame gar-' 
niture galima pirkti atski
rai).
Mažas priedas už kreditą

pas HUB FURNITURE CO. ‘
PASARGA: Nesumaišykit šį pasiūlymą su 
kitais? garniturais skelbiamais panašia 
kaina. ŠIS YRA CHICAGOS DIDŽIAU

SIAS BARGENASI

GERA MALEVA—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. Helinan m a levų stakas 

visada pilnas.
Specialu maleva, 16 spalvų, gal.
Varnish remover, gal......... ........
Grynas baltas enamel, gal.........

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

ir brangiau.

'NO MORE SCRUBBING
Jus pamatysit, kad lengva užlaikyti grindis 

švarias vartojant

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

skaisčios. Prašykit parodyti sampelį pas jūsų 
MALEVOS AR GELEŽIES DYLĖRĮ

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

97* 
95* 

$1.39
4*

VARNIŠIAI >/, IKI
MALEVOS

IR
Pirkit m ala
vas ir varni- 
Sį iš didžiausios 
firmos Chicagoj I 
Nacio'naliai produk
tai, kuriuos mes 
Kavom iš Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkejių sudužimų, vi
si nuo iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KĘTURIOS 
VfiS 
Šiaušių krautuvę. 
waukee 
atdara

V2
•egruliarSs kainos

Sherwin Wil- 
liame trim var- 

ni&is $2.25. Mueų 
kaina -------

1,000 galionų trim 
Malevos. Galionas ____

-----------------$125 

$2.70 vertfis visur Ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina_

ga-

KRAUTU-
Ateikit į ar- 

Mil- 
Av. krautuvė

nedėlioj 10-1.

PAINI EKGHANGE
2000 Mihvaukee Avė.
<1836 S<>. Halsted St.

2247 Elston Avė.
Skyrius KENOSHA, WIS.

Centralis telefonas
ARMItage 1440

$2.25 vertės tflat Bal
ta Maleva __ $1.20

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegų 
Widman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

30 COLIŲ SIENŲ POPIERA, ROLEI .................... ................ 15C
4 COLIŲ MALIAVAI ŠEPETYS .................... ........................ 89C
MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 95C
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK .........   J J

WIDMAN’S PAlNrSTORE ' *
3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

Jau dveji metai sukako
Jane Addams, garsiosios visuo
menės veikėjos mirties. Penk
tadienį Bowen salėje įvyks jos 
paminėjimas. Kalbės Sophonis- 
ba Brekinridge iš Chicagbs 
Universiteto.

BRIDGEPORT. — Gegužio 
12 d. Lietuvių Auditorijoje įvy
ko Draugystės Palaimintos Lie
tuvos mėnesinis susirinkimas.

Pirmininkui ’ J. Jackai atida
rius susirinkimą, pirmiausiai 
buvo naujų narių prletnimo pa
tvirtinimo klausiniais. Zr-ią Jo- 
sephine Dudko, 24 metų am
žiaus, nutarta į narius priim
ti.

Po to sekė praeito susirinki
mo nutarimų skaitymas, ką. nu
tarta vienbalsiai patvirtinti. 
Pirm. J. Jacka praneša, kad 
yra miręs narys Justinas Ba- 
laišis iš balandžio 18 d. ir Au
gustas Petraitis iš gegužio 3 
d. Finansų rast. F. Micklin Jr. 
daro pranešimą apie narių są
skaitų stovį. Nutarta išmokėti 
pomirtines po $300.
Priėmė Naujienų pakvietimą į 

pikniką
Raštininkui perskaičius Nau

jienų pakvietimą į pikniką, ku
ris įvyks gegužio 23 d. Calu- 
met Grove, susirinkimas nuta
rė vienbalsiai pakvietimą pri
imti. Įžangos tikietus padalino 
nariams veltui.

Kitas Naujienų pakvietimas 
į Miko Petralisko gedulo vaka
rą, kuris įvyko gegužio 12 d. 
Lietuvių Auditorijoje irgi pri
imtas. Tam vakare dalyvavo 
daug musų narių.
/ Pranešta, kad yra rengiamas 
draugijos piknikas birželio 13 
dieną Liepos darže, Justice 
Parke. Darbas eina kuogeriau- 
siai. Tikietai jau platinami, mu
zikantai pasafndyti. žada tai 
pagarisnti per Naujienas ir ra- 
dio.

Iš Lietuvių Nacionalio Aero 
Kliubo raporto paaiškėjo, kad 
jau yra’ rengiama metinė aero 
šventė. Ta šventė įvyks birže
lio 20 d. Ashburn airporte prie 
83 ir Cicero avė. Programoje 
dalyvauja lietuviai lakūnai, 
sportininkai, chorai ir panašiai. 
Raportas priimtas.

Padėka
p. Gailevičiams

Pp. Pučkorių padėkoj 
tilpo vakar dienos “Naujieno
se”, turėjo būti pasakyta: “Tik
ras ir nuoširdusjačįu priklauso 
pirmiausiai
Per musų klaidą5 buvo paduo
ta' pavarde

9 kuri

pp? ’^ąilevičiams”.

Jasulevičiai”.
V Z Veel.

A n

Čeverykų Taisymas
Vyriškų. Mųter^ų, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI”“" PUSPADŽIAI 
prisiuvami 43c
U Z —........    .
3446 So. Halsted St.

Joks kitas Cigaretas neduoda jums to

ŠVIEŽUMO APSAUGOS!

585XrS0UTH HALSTED ST.

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb bb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

No Red Tapė 
ATDARA ANTR., 
KETV., PENKT.

VAKAR. IKI
11 VAL.

Mii

EKSTRA užvalkalas.

is viršaus

NAUDOKITE M ||
VAISTUS, kuriuos įjfįlwĮ g 11

PARŪPINO

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. ĘARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH 
HALSTED ST. I WESTERN AVE< 

Yard« 3408 I Hemlock 5040

bet taipgi

itsidarantis iš apačios

Ne vien tik tas
paprastas vienas

užvalkalas, atsidarantis

Tai yra tas EKSTRA Užvalkalas, 
kuris tai daro!

PASIŽIŪRĖKITE ant viršaus 
paprasto cigareto pakelio, ku
ris turi tik vieną Cellophane už

valkalą.
Pastebėkite atvirus užlenkimus 

ir siūles.
Dabar išegzaminuokit Old Gold 

pakelį. Pastebėkite tą EKgTRA 
Cellophane užvalkalą. Patėmykite, 
kaip jis dubeltavai užpildo

čią. Dėka tiem DVIEM Cellophane 
užvalkalam, vietoj vieno, Old Gold 
pakelis neįleidžia oro ir apsaugoja 
nuo klimato.

Kada cigaretai išdžiūsta, jie ir 
apmiršta. Sudrėkę cigaretai nie
kam nėra pasitenkinimu. Iš abiejų 
atžvilgių pranyksta kvapas. Pra
nyksta švelnumas. Pranyksta pa
sitenkinimas.

Dvigubai - Švelnus Old Golds 
duoda jums ne tik prizinio der
liaus tabakus, geriausius kokius 
pinigais galima pirkt, bet duoda 
šviežumu garantuotus cigaretus 
nepaisant, kur jus juos'pirkaite.

kelio
viršų... ir dubeltavai užlipdo apa-

Pasivaišinkite sava šviežiais O L D GOLDS šiandien



F
E*
K' fe

rNMMIENOS
Tfa UttMUMtt MO, Metf* 

PabUihed Dail, Ezcept Sanda, b, 
fha Lithoaniaa Nava Pub. Cov Ine.

1TJ» s«atk Habtad Street
Čįitf- I ■ ■11.11 ■ i .u............................................................................ I

Sabacription Rate*:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Cnicago
$8.06 per year in Chicago 
8c per copy.

wnnm»T-<rir • mn'w*n*-t~TiT*anam<

Entered aa Seeoftd Clasa Matter 
March 7th 1914 ai th$ Post Office 
of ChicagO, 111. under the ačt of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Cnicago, 
IU« Telefonas Canal 8500.

Dimkyme kaišai >
Chicagoje—paštu:

Metams
Pusei metą
Trims mfinesiams _______
Dviem mėnesiams __ *-...
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje per išnešiotojus:
Vieha kopija 
Savaitei ________________
Mėnesiui .,...»................. ................. ..

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj 
paštu:

Metams __ ________    $5.0t
pilsei metų _______________ - 2.75
TrifflsJ mėnesiams .............. — 1.5(
Dviems mėnesiams .............. 1.0(
Vienam mėnesiui ........................ 7F
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

'(Atpiginta)
Metams ......_______   $8.0(
Pusei metų ................................ 4.(K
Trims .menesiafnš ................ 2.8l'
Pinigus reikia siųsti pašto Mone) 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8X)( 
4JM 
2.0( 
1.51

.71
. & 
. 18<

75<

NAUJIENOS, Chloago. Dl.

Nekultūringi siaurapročiai
............... './»  i, ». . , ‘

fllIĮ , į| Į Į Į

Prieš Savaitę laiko bilryš čikagiečių, kurie buvo ar

Direktorija Katalonijoje
Amerikos laikraščiuose nebuvo smulkesnių žinių 

apie aharehistą “pučo” likvidavimą Katalonijoje. Bet 
'iš Anglijos žinią agentūros (United Press) patiriame, 
kad tvarka Katalonijoje buvo atsteigta, kai įvairios 
srovės susitarė, kad buty įsteigta Direktorija iš 4 na
rių, kuri kartu su prezidentu Companys valdys tą auto
nominę Ispanijos provinciją.

I Direktoriją įėjo po Vieną atstovą nuo socialistą, 
anarchistą, kairiyjy republikony ir valstiečių.

Socialistus atstovauja Vidiella nuo U. G. T. (Gene
ralinės Darbininką Sąjungos), kuris eina apsaugos mi- 
nisterio pareigas. Anarchistus atstovauja Valerio Mas 
nuo C* N. T* (anarcho-sindikalistinės uniją federacijos) 
ir eina teisingumo ir sveikatos ministerio pareigas. Ka- 
talonijos kairiosios republikony partijos atstovas Marti 
Feced yra viešos tvarkos ir saugumo (policijos) minis
teris. O smulkiąją ūkininką sąjungos atstovas Joachim 
Pou yra darbo ir viešųjų įmonių ministeris.

Pastebėtina, kad Direktorijoje nėra nei komunistų, 
nei trockįsty.

' Kataloiiijos apsaugos (karo) ministeris yra socia
listas. Naujame Ispanijos respublikos kabinete krašto 
apsaugos ministeris taip pat yra socialistas — Indalecio 
Prieto. Reikia tikėtis, kad tokiu budu bus įvykintas 
glaudesnis kooperavimas tarpe viso krašto ginkluotų 
jėgą ir Katalonijos.

.   t gl.i 4 iT r I I t.a ž *,,4į i Tu ii

Anarchistai pasitraukė iš Ispanijos 
valdžios

Naujoje Ispanijos respublikos vyriausybėje nėra nė 
vieno anarchistų atstovo. Anarchistai Ispanijoje yra 
stiprus tik Katalonijoje, bet “dėl šventos ramybės” 
jiems pirmiau buvo duota atstovybė ir visos respublikos 
valdžioje. Tačiau dabar centralinė vyriausybė mano ga
lėsianti apsieiti be jų.

Iš kabineto išėjo du stambiausieji senosios vyriau
sybės šulai — buv. premjeras Francisco Largo Caballe- 
ro ir buvęs užsienių reikalų ministeris Julio Alvarez 
dėl Vayo. Pirmojo vietą užėmė Dr. Jaun Negrin, ant
rojo — Jose Girai Pereira* Abu yra kairiųjų republiko- 
nų partijos nariai, kaip ir respublikos prezidentas Aza- 
na (užvakar buvo klaidingai pranešta, kad Dr* Negrin 
esąs socialistas).

Bet spėjama, kad stipriausias asmuo naujoje Ispa
nijos vyriausybėje bus apsaugos ministeris Iftdalecio 
Prieto, kurio rankose dabar yra sujungti karo, laivyno 
ir aviacijos departamentaiir aviacijos departamentai kaip to reikalavo visos 
liaudies fronto partijos. Senamjame kabinetą Itidalečio 
Prieto buvo oro ministeris. Jo vadovybėje Ispanijos 
respublika sukurė stipry oro laivyną, kuris daug karty 
sumušė vokiečių ir italų aviatorius.

Indalecio Prieto yra rimčiausias Ispanijos socialis
tas. Po to, kai pernai metais rinkimus į parlamentą lai
mėjo kairiųjų partijų blokas (“liaudies frontas”), In- 
dalecio Prieto reikalavo, kad socialistai stoty į valdžią 
kartu su kitų kairiyjy partijy atstovais. Bet Caballero 
tam pasipriešino ir partija, bijodama, kad neįvyktą ski
limas, nutarė valdžioje nedalyvauti. Visas vietas minis- 
teriy kabinete pasiėmė kairieji republikonai.

Šita valdžia nebuvo pakankamai griežta su respub
likos .priešais. Ji paliko armiją kontrolėje generolą 
Franco, Llano ir Molą, ir šie išdavikai turėjo galimumo 
slaptai organizuoti sukilimą prieš respubliką. 'Jeigu so
cialistai buty dalyvavę ministeriy kabinete, valdžia bu
tų apsisaugojusi nuo ty sąmokslininką.

Kai prasidėjo fašistą sukilimai, tai Caballero pa
keitė savo nusistatymą ir sutiko pats eiti į valdžią. Rei
kia pripažinti, kad jisai parodė be galo daug energijos, 
gindamas respubliką, bet respublikai buty buvę- svei
kiau, jeigu ji buty galėjusi apsieiti be šitos kruvinos 
kovos,

JACQUES DORIOT BUVO
KOMUNISTAS, DABAR

Trečiadienis, geg. 1% 193 
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Lietuvos Tautininkai
FAŠISTAS

. , . r- ,.■ Įtakingiausias fašistų vadas 
:imi velionio Miko Petrausko draugai, pasikvietę tai- Francuzijbje dabar yrą Jacąues 
kon didžiuosius musų chorus ir kelioliką dainininkų ir nxx 
mužikų, surengė Lietuvių Auditorijoje gražų paminėji
mą mirusiam kompozitoriui. Buvo malonu Jnatyti tame 
parengime dalyvaujant įvairių politinių įsitikinimų 
žmones.

• Kiekvienas kultūringas žmogus galėtų, Yodos, tik 
pasidžiaugti tuo, kad bent viename svarbiame reikale 
lietuviai pasidarbavo kartu, •užmiršdami^ apie partijas 
ir gihčus dėl politiškų programų. Bet Chicagos Marijo
nų “Draugas0, kuris skelbia neva “artimo meilę” ir 
“tautos vieningumą”, rado reikalinga atakuoti kai ku
riuos to kilnaus parengimo dalyvius*

Jisai rašo, kad tą komp* Miko Petrausko atminties 
pagerbimo vakarą rengęs “bendras frontas”, — kas yra 
netiesa, nes su partijų reikalais tas parengimas neturė
jo nieko bendro. Toliaus tas laikraštis įvardija vargoni
ninkus K. Sabonį, J. Saurį ir G.’ Giedraitienę, kurie da
lyvavo vakaro programe, ir grasina jiems “labai bloga 
pasaulio nuomone” už jų tarnavimą “dviem ponam0* 

Šitaip prie žmonių kabinėtis gali tik nekultūringi 
akiplėšos.

Kai Ameriką pasiekė žinia apie Petrausko mirtį, 
tai Marijonų organas rašė, kad “Mikas Petrauskas pri
klauso visai lietuvių tautai”, bet dabar jisai jau bando 
sukurstyti kerštą prieš asmenis, kurie nesivadovavo' 
partiniais sumetimais, pagerbdami Petrausko atmintį! 
Kur jo protas?. z

(iŠt. Žak) Doriot. Jisai pasida
rė populiariškesnis tarpe fašis
tų ir už ptilk. De la ROcque, ku**;

roix de

fa

Apžvalga
KUN. M. O’FLANAGAN 

SMERKIA KLERIKA
LIZMĄ.

Amerikoje dabar važinėja žy
mus Airijos laisves kovotojas, 
kun. Michael O’Flaftagan, ir sa
ko kalbas apie Ispanijos karą. 
Jisai yra karštas loyalistų rė
mėjas ir smerkia atžagareiViš- 
ką katalikų bažnyčios dvasiški* 
ją, kuri pritaria Ispanijos fa
šistams^ f- '

'» jfai jisai;
eriką rinkti

‘ Brięš keist 
buvo atvykus 
aukų Airijos respublikos judė
jimui, tai katalikų bažnyčios 
viršininkai — Chicagos kardi
nolas Mundelein, Bostono kar
dinolas O’Connell ir k. — ji 
priėmė labai iškilmingai, bet 
dabar katalikų kunigija Ameri
koje jį piktai atakuoja. Kleri
kalų spauda Amerikoje paskel
bė net, kad jisai esąs “suspen
duotas.” Ktm. O’Flanagah sa
ko, kad tai yra “besąžiniškas 
melas.”

Kalbėdamas Milwaukee’je tas 
Airijos kunigas pareiškė, kad 
seniau, kai Airija dar tebekovo
jo dėl savo laisvės, jį iš tiesų 
vyskupas buvo tris kantus su
spendavęs už dalyvavimą vie
šuose mitinguose be vyskupo 
leidimo — nes Airijos katalikų 
bažnyčia buvo priešinga' tai ai
rių kovai dėl laisvės.

“Bet,” sako jisai, “mano į- 
taka tarp Airijos žmonių ne
sumažėjo, ir suspendavimai 
buvo atšaukti be jokio mano 
prarymo ir pasižadėjimo elg
tis getai ateityje.”
Apie tai, kad jisai esąs vėl 

suspenduotas, jisai nieko negir
dėjas. Tačiau, jeigu jį ir ket- 
virtą kartą1 suspenddotų, tai ji
sai nepaliausiąs darbuotis, kad 
butų suteikta' pagėlba Ispanijos 
suŽeistiemsiėms ir našlaičiams.

Iš to matome, kad Marijonų 
“Draugas,” kuris skelbia kun. 
O’Flanagan esantį “suspenduo
tą,” kartoja klerikalų Spaudos 
melą.

“DoROVfiŠ” PAVYZDYS.

“Lietuvos žinios” nurodo įdo
mų pavyzdį, kaip gražiai moki
na žmones “dorovės”, vienuo
liai Marijonai Lietuvoje.

Marijonų kongregacija Mari
jampolėje leidžia' laikraštį “šal
tinį,” kifrį redaguoja kun. K. 
Zajančkauskas, MIC. To laik-į 
raščio 17-am numeryje parašy
ta taip: .

“Ypač pasibaisėtinai kai
muose .daro biaurios įtakos 
šeimos, pradėjusios Skaityti 
kairiųjų spaudą. Man yra ži
noma, kad viena šeima, pir
miau padoriai gyvenusi, bet 
pradėjusį skaityti liaudininkų 
laikraščius, ėmė taip ištVirk* 
ti, kadi Užsikrėtė bjaurio
mis iytfie^ ligomis. Ištvirka
vimo net' nevengia savo tar*Ui

“Aiškffi tokios šeimos ge
rų žmomų^išauklėti negali.”
Tas Lietuvos Marijonų laik

raštis, vadinasi, sako, kad žmo
nes, beskąitydami “Lietuvos ži
nias” arba j^įtus pažangius lai
kraščius, išt^rksta ir užsikre
čia syfilisu!

šitokiu begėdišku žmonių 
mulkinimu , klerikalai stengias: 
paremti savo smunkančią įta-

ris buvo įsteigęs “ 
Feu” (Ugnies Kryžius) sąjun
gą kovai prieš parlamentinę 
krašto valdžią.

Doriot įkūrė savo “Francuzų 
žmonių Partiją.” Paryžiaus 
priemiestyje St. Denis, kuria
me gyvenau beveik išimtinai 
darbininkai, jisai yra mayotas 
ir kartu respublikos parlamen
to narys.

Bet dar nelabai seniai Do- 
riot buvo karštas komunistas. 
Pet 16 metų jisai skelbė Fran- 
euzijos darbininkams Maskvos 
evangeliją ir buvo labai gerbia
mas tarptautiniame komunistų 
judėjime. Puikus oratorius, ge
rai pažįstąs minios psyekologi
ją ir mokąs žaisti klausytojų 
jausmais. Demagogiškomis “re
voliucinėmis” frazėmiš jisai su
žavėjo darbininkų minias savo 
mieste ir kiėkviehuosė rinki
muose jisai būdavo išrenkamas, 
kaip komunistų kandidatas, į 
parlameiitą.

Bet paskui jisai su Maskva 
susipyko ,atsimetė nuo komu
nistų partijos ir dabar nudar
dėjo į fašizmą. Su didžiausia 
neapykanta jisai dabar atakuo- 
jo Sovietų Rusiją ir reikalauja, 
kad Francuzija nutrauktų san
tykius su Maskva. Iš vienos 
kraštutinybės pateko į kitą.

Tačiau pastaruoju laiku jam 
pradėjo nesisekti. Sete distrik- 
te Doriot “žmonių Partija” pa
statė savo kandidatą į parla
mentą. Prieš jį stojo Socialistų 
kandidatas* Galutinam balsavi
me socialistas gavo beveik ke
turis kartus daugaiu balsų, ne
gu Doriot žmogus!

Iš Teisybes Mylėtoją 
Draugijos Veikimo

Mėnesinis susirinkimas 
kursija į Oak Forest. Drau 
gijos piknikas. Vajus.

Eks

SUOMIJOS SOCIALDEMO
KRATAI META “KAIRIA- 

SPARNIUS.”

“Laisvėje” įdėta tokia' žinia:
“Finliahdijos Socialdemo

kratų Partija išmetė laukan 
visus ^kairiaspariiius,’ apkal
tindama juos komu n i z m o 
skelbime. Sako, kad ypatin
gai daug išmetė studentų. Iš
mestų tarpe esą keletas jau
nų parlamento narių (? —

BroOklyno laikraščiui “aiš 
ku,” kad toks partijos “valy
mas” pakenksiąs Suomijos dar
bininkų judėjimui ir patarnau
siąs reakcijai. Bet kodėl?

Kada komunistai meta iš sa
vo partijų “troCkiStus,” tai jie 
sako, kad toks apsivalymas 
esąs naudingas dalykas. Kodėl 
gi negerai, kad Socialdemokra
tai braukia' iš savo organizaci
jos komunistuojančius “kairia- 
sparnius”?

Suomijoje, komunižmas pada
rė daug žalos darbininkų judė
jimui. Sunkiu ilgų metų darbu 
socialdemokratai tą judėjimą 
Vėl ątštėigė ir šiandien Suomi
jos valdžioje jau dalyvauja 5 
Socialdemokratų atstovai. Bet 
dabar j tą partiją pradėjo 
skverbtis komunistuojantis ele
mentas, kuris grasina vėl iš
šaukti suirutę organizuotam 
darbininkų judėjime. Butų so
cialdemokratų partijos apsilei
dimas, jeigu ji tam gaivalui 
leistų savo kenksmingą darbą 
tęsti. - . , t

BRIDGEPORT. — Geg. 9-tą 
d., Lietuvių Auditorijoje įvyko 
Teisybės Mylėtojų Dr-tės mė
nesinis Susirinkimas. Susirin
kimas neskaitlingas. Išklausy
ta komisijų raportai. Išmokė
ta ligonių pašalpos ir pomirti
nės.

E k skursi ja birželio 6 d.

Jau buvau rašęs anksčiaus, 
kad Dr-ja rengia ekskursiją 
Oak Foresto senelių prieglau
dą birželio 6 d. Jei kas norė
tumėte kartu nuvažiuoti, susi
rinkite vifšminetoj dienoj prie 
Lietuvių Auditorijos . 11-tą vai. 
ryto. Tuo laiku ekskursija ap-', 
leis Bridgeportą. Pietus bus 
1:30 vai. dieną.

Mašinas dalyviam^ nuvešti 
pasižadėjo duoti sekantys lai
dotuvių direktoriai: g. M. Skli
dus, S. Mažeika ir Liulevičius. 
Programe dalyvaus Anelė Za- 
bukienė su grupe, Al Krone 
Hawaiian Trio, Lietuvos Beno 
grupė, Panevėžiškių choras ir 
kiti.

Valgiams nuvešti pasižadėjo 
duoti troką Dr-tės pirmininkas 
J. Balchunas.

Draugijos piknikas jau 
nebetoli.

Dr-jos 40 metų gyvavimo ju- 
bilėjinis piknikas įvyks birže
lio 20 d. Leppos Dar?e,- Archer 
ir Kean Avės. Pagal Dr-jos ta
rimų visi. nariai-ės turės daly
vauti. Kurie nedalyvaus mokės 
Jausmę. Todėl bukite pasitėn-

. Narkis, 
KaulakiS

I

Pikniko komisija S 
E, Nesteckiene ir A.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
(Tąsa)

■

Tas suvažiavimas, kaip dera, 
įvėrė tik vieną dieną. Taigi, ei- 
inis pilietis, kurį dar nusavini

mas nėra visumoj palietęs, ku
ris vis dar trokšta išgirsti kaž
ką pranašingo, ir Šiuo atsitiki
mu nusivylęs paliko. Juk visi 
tie nutarimai labai panašus vie
ni j kitus, tik kitais žodžiais 
metai į metus padaromi, bet 
sąvoka, turinys 'vis tas pats.

Lietuva čia nėra' išimtimi. 
Bet kitur matyti planingesnis 
gyvenimas. Tenais keliems me
tams konkretesniems darbams 
progi-ama nustatoma ir ji be a- 
todairos vykdoma'. Vadinasi, 
tani pusiau nusavintam eiliniam 
žmogeliui duodamas lyg ir kon
kretūs dienos dbalsis. šitas o- 
balsis bent laikinai j jį sudaro 
afektą ir savotišką pasitenkini- 
tną, o kai tik tasai afektas jau 
baigia išgaruoti, metami kiti 
Šukiai.

Tūpčioja vietoje
Lietuvoje šitai šito tautinin

kams trūksta. Jie tūpčioja vie
toje. O gyvenimas eina pirmyn.

Bet Visur, kur tik yra įsiga
lėjęs vado pradas, mes praei
ties jų įsigalėjime rasime daug 
bendro.

Visi šitie vadai demokratijos 
santvarkoje sėmė ir ugdė, grū
dino savo jėgas. Tik dėka demo
kratijos jų asmenybės iš visai 
nežinomų tapo žinomos. Tik 
parlamentarinio režimo šalyse 
šitie vadai galėjo gyvenimo vie
šumon išplaukti. Tik toje kovo
je už savo idėjas jie cementa
vo savd įsitikinimus ir verbavo 
sau šalininkus.

Ir tik beveik parlamentariniu 
keliu jie atsidūrė prie valstybės 
vairo* TieSa, kaip kur ėjo tikro 
smurto ir sąmokslo keliu. De
magogija, apgaulė ir kitos gud
rybės — tai buvo jų tos prie
monės, kuriomis jie ieškojo sa
vo sumanymų talkininkų. Tik 
dėka demokratijos Šitie vadai 
galėjo pakilti aukščiau eilinių 
piliečių, o kaip kas iš jų savo 
gabumus Visai tinkamai išvys
tyti.

Juk nereikia paneigti ir to 
fakto, nors jis butų visai mums 
nemalonus, kad ir tarp tų vadų 
yra gabumais pasižymėjusių as
menų.' Juk jei iš jų nebūtų tu
rėta pakankamo apsukrumo, iš- 
šiprušinimo ir išsilavinimo bei 
kitokių pajėgų, jie nebūtų ga
lėję atsidurti vadų kėdėj ė, jie 
nebūtų sugebėję visą krašto ad
ministracijoj aparatą suimti į 
savo rankas: čia nepakanka tu
rėti vien tik stiprią policiją, ją 
reikėjo mokėti 
kovą laimėti.

Nepakenčia
štai Stalinas,

demokratijos dėka kovą laimė
jo ir tapo nekritikuotinais va
dais. Jų kai kurių gabumų ir 
iteoretinio pasiruošimo niekas 
negalės užginčyti. Tiesa, Stali
nas neturi sistematingu keliu 
mokslo įgijęs. Mussdlini taip 
;pa’ nėra visai eilinis pilietis, 
litleris, reikia pripažinti, turi 

organizacinių pajėgų, nes kitaip 
nebūtų sugebėjęs apie save su
burti visus reakcijos mokovus 
ir militarizmo dvasios Ugdyto
jus.

organizuoti ir

konkurentų
Lepinas ar ne

Tik dėka Rusų žemės dem< 
kratijos suglebimo ir neapda 
rūmo Leninas atsistojo priešą 
kyje viso gyvenimo ir paini 
sunkią kovą laimėjo.

Italijos karo išvarginta žftr 
nių masė nesugebėjo demokr. 
tijos laimėjimų savo rankos 
išlaikyti ir kovą prakišo.

Dar sunkesnė ir painesnė k< 
va ėjo Vokietijoje, čia dėka pr 
letariato susiskaldymo Hitier 
gerai išlaviravo ir Veik parl 
mentariniu keliu visą valstybi 
vairą suėmė į savo rankas.

Ir tenais, kur dabar tie vad 
ne tvirtai laikosi, tenais jie nai 
dojasi visokių patiltės “didv; 
rių” paslauga, paslauga tų a 
menų, kurie nežino praeitie 
kurie spiauja j viską, ir palail 
kas yra. Bet, kur tie vadai d; 
yra savo valioje pakankam 
Stiprus, kurie moka mases hi 
notizuoti ir duoti kasdien jler 
vienus ar kitus masinančius š 
kius, tenais diktatūra, saldys 
me, lyg yra švaresnė, tenais 
patiltės didvyrių vis dėlto l 
bai arti savęs neprileidžia ir t 
reikalui esant jų paslauga p 
sinaudoja.

Iš šito galima butų daryti 
kitas išvadas. Diktatūros sar 
varkoje jau negimsta nauji g 
bus žmonės, nėra kur jiems s 
vo pajėgų viešumoje parodj 
ir išmėginti. Vadai šalia sav 
žymesnių, gabesnių asmenų r 
pakenčia. Juos laiko toliau n 
savęs.. Taip lygiai, kaip Stalin 
laikė toli nuo savęs, Petrograc 
neabejotinai gabų tribūną ir < 
ganizatorių nužudytą Kirovą.

Jei tai tikrai ttockistų ins] 
ruoti nužudė Kirovą, tai ttc 
kištai čia bus gražiai Stalii 
diktatūrai pasitarnavę...

šitokių Žudynių butą ir am 
met Vokietijoje, kur iŠ žuvus 
vienas generolas buvo neabej 
tinai gabus vyras ir stipr 
Hitleriui konkurentas.

Taigi, diktatūra' turi pati s 
ve išgyvendinti. Savo pudyn 
procese ji pauksnyje gimdys l 
tus kovotojus už demokratij 
idealus ir demokratija jau j 
muši ne monarchijų griuvėsit 
se, ne karo pašvaistėje išt 
šioje kovoje žymiai apsukresr 
žymiai gaivsenė ir gerai suį 
bianti administracijos aparat 
taip vairuoti, kad diktatūrai ii 
bus galimumų vėl iš naujo gh 
ti. šioks demokratinis judė, 
ma's ryškiausiai yra pastebi: 
mas SSSR. O taip pat stipri 
cementuojasi naujais pagrinde 
Prancūzijoje.

Kur tikroji, nuosakioji dem 
kratija pirmaiusiai atgims, a 
Vakaruose, ar Rytuose, bui 
sunku būti pranašu.

Juk demokratija yra' pirmia 
šia reikalinga aukšto kufturo 
ir švietimo laipsnio. Detnokrat 
ja tai ir yra ne kas kita', ka 
masinis žmonių tvirtas sUšipt 
timas, tikras atsišvietimas, i 
siprusinimas ir politinis blaivi 
mas.

SSSR dabar apšvietimas spa 
čiai kyla, ar Rusija pasivj 
Prancūziją, tai sunku pasak; 
ti, čia visa priklauso, kaip ilg; 
tvers ta kova.

—-Homo Lituanien

yra pilnai prisirengę, kad pik* BaSObull 
nikas butų pasekmingas.

Dr-jos narių prirašytno vajus.
Dr-jos narių prirašymo va

jus nelabai sparčiai eina. Na- 
riai-ės turėtų daugiaus pasi
darbuoti.

Ne gi telsybiečiai norėtų pa
sirodyti nesugebančiais ir po 
Vieną naują narį prirašyti. Na
gi tik pamėginkite.

— Sti Narkis koresp.

Jauktas
šiomis dienomis čia oficialia 

pasirodė lietuvių baseball jauk 
tas. Šis jauktas jau yra pas: 
rengęs prie lošimų. Kiek mai 
yra žinoma, tai bene bus vie 
nas iš geriausių jauktų. Ar ne 
butų gerai, kad Ciceriečių 
“R. Rožės” lošėjai persitikrin 
tų su juo? Jaukto manageri; 
yra p. Jonas Grigaliūnas, 711 
W. 18th St.

J. K., Koresp.
. - • I
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Sunkiai serga J. Biliaučius, A. švedas; 
Kitos Montrealo lietuvių žinios.

Pavasaris
MONTREAL, QUE. — Gam

ta Montreale jau atgijo ir džiu
gina žmones savo gerumu, že
mė prisidengė žolės kilimu, me
džiai imi sprogti.

Pavasariui atėjus ir Montre
alo lietuviai pradėjo daugiau 
krutėti. Jie jau pradeda reng
tis vasaros sezonui ir pikni
kams. Rengia jie piknikus gra
žiose apielinkės . vietose, kur 
pakvėpuoja tyru oru, pasilinks
mina ir pasidalina su draugais 
ir pažįstamais per žiemą susi
rinkusiais įspūdžiais.

šįmet stambiosios Montrealo 
organizacijos žada rengti bend
rą pikniką ir parinks turbut 
gražinusį vietos daržą, Tetervil- 
le Park.

Serga
Prieš kiek laiko susirgo J. Bi

liaučius. Jo gyvybe buvo dide
liame pavojuje, nes truko aklo
ji žarna. Vienok per gero gydy
tojo pastangas ir rūpestingą 
prižiūrėjimą, ligonį pasisekė iš
gelbėti ir įtikima, kad jis pa
sveiks.

Sunkiai susižeidė A. švedas. 
Jis gelbėjo švogerio persikraus
tyme. Staiga nugriuvęs pečius 
krito ant jo ir įlaužė krutinės 
kaulą. Dabar A. švedas yra su- 
bandažuotas, bet sveiksta.

Abu, Biliaučius ir sužeistasis, 
yra jauni vyrai ir priklauso M. 
L. Sūnų ir Dukterų Pašalpinei 
Draugijai ir D. L. K. N. Vytau
to kliubui.

Linkiu jiems greitai pasveik
ti.

V. Uždavinio^ Prakalbos
šio mėnesio pradžioje Mont- 

reale lankėsi P. Uždavinys, Lie
tuvos žurnalistas. Jį Momtrea- 
lin alkvietė neseniai susitvėru
si Jauna Lietuvių Talka, kuri 
surengė ir praka’bas D.L.K.N. 
Vytauto kliubo rūmuose.

Publikos susirinko nemažai, 
apie 400. Prakalbas atidarė Vy
tauto kliubo pirmininkas.

Svečias pasakė esąs atsiųstas 
iš Lietuvos — ne valdžios, bet 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos ir 
jo kelionės tikslas yra parinkti 
aukų Vilniaus išvadavimui iš 
lenkų jungo.

Vietomis kalbėtojas atsiliepė 
neigiamai apie Lietuvą, bet 
daugiausiai gyrė ir aiškino, kad 
Lietuva sparčiai kulturėja, iš
moko apsiginti nuo visokių ne
švarių gyvūnų, ir neatsilieka 
nuo kitų tautų. (Tiesą sakė. 
Lietuva progresuoja. Turi dik
tatorių).

Kalbėtojas sakė buvęs Ispa
nijoje, kur sukurstyti darbinin
kai žudo vienas kitą. Buvo so
vietų Rusijoje, kuri dabar pa
laiko draugiškus santykius su 
Lietuva. Buvo ir Italijoje ir gy
rė Mussolini už pagrobimą 
Ethiopijos savo tautiečiams. I- 
talijoje, esą, mažai vietos ir 
biednuomenei sunku gyventi. 
(Jeigu biednuomenei vargas, 
tai kodėl neapkarpyti Vatika
no teises. Vatikanas kasmet 
gauna milionus dolerių iš visų 
šalių. Popiežiui tie pinigai ne
reikalingi. Kodėl juos neišda
linti biednuomenei?).

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Klausytojai sudėjo 31 
dolerį ir 50 centų.'

Triukšmas
Laike p. Uždavinio kalbos bu

vo kilęs triukšmas. Jam tik 
pradėjus, iš publikos atsiliepė 
vienas, kitas įsigėrę asmenys, o 
prie jų toliau prisidėjo komu
nistai. Jie ėmė ploti. Pradėjo 
ir Baublių chorą.

Keista, kad šiais laikais dar 
randasi tiek atsilikusių, neap

šviestų žmonių, kurie neduoda 
betkam kalbėti ir elgiasi, kaip 
gyvuliai.

Triukšmas labai sunervino 
kliubiečius, kaip ir kiekvieną 
kultūringą žmogų. Pirmininkas 
geruoju prašė nurimti, bet tas 
negelbėjo. Jie nenutilo ir pub
lika pradėjo reikalauti, kad 
triukšmadariai butų išmesti.

Buvo pašaukta policija, bet ji 
triukšmadarių neišmetė, nes 
tuoj visi nurimo.

Po prakalbų buvo statomi 
klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
atsakinėjo šiaip sau.

1 —P. P.

Streikas, Unijos ir 
Darbininkų Judė
jimas Windsore

Lankėsi kun. O’Fla
nagan

WINDSOR, ONT. — šio mė
nesio pradžioje Arenoje, prie 
Wandotte Street, buvo sušauk
tas nepaprastas mitingas. Jį 
rengė socialistai, komunistai ir 
unijos, susidėję daiktam

Kalbėtojais buvo kunigas iš 
Airijos, kun. O’Flanagan, Sam 
Lavvrence, parlamento atstovas, 
vienas ispanas iš Detroito ir 
keli vietos veikėjai. Susirinkę 
sudėjo apie $92 aukų Ispanijos 
kovotojams.

Kun. O’Flanaga? yra geras 
kalbėtojas. Jis smerkė jėzuitus 
ir stojo už darbininkus. Parodė 
jis kaip katalikų kunigai jį nei
gia it Jungtinėse Valstijose net 
knygą apie ji išleido.

Sekančią dieną po prakalbų 
ir musų Windsor kunigas Blan- 
dy per “Border Cities Star” 
O’Flanagan’ą gerai išniekino. 
(Man įdomus vienas dalykas’: 
kun. O’Flanagan stoja už dar
bininkus ir yra neigiamas kuni
gijos. O kas jį laiko būti kuni
gu?). ; .

Lietuviški Laikraščiai
Daug sykių pasitaiko kalbėtis 

su lietuviais, kurie nenori skai
tyti lietuviškų laikraščių. Sa
ko, kas iš jų! Pasenusios žinios, 
už savaitės jas tegauni.

Bet klausimas kiek -angliš
kuose laikraščiuose gauni tie
sos! Paimkim, pavyzdžiui, pir
mos gegužės šventės apvaikš- 
čiojimą. Angliški laikraščiai 
viską pajuokė, ignoravo. Strei
kų ir kitų darbininkiškų reika
lų žinios yra' visaip iškraipo
mos. Lietuviškuose laikraščiuo
se vis rasi daugiau liesos ir 
jiems gali užsitikėti.-

Karūnacijos Iškilmės
Gegužės 12 d. Windsoras iš

kilmingai šventė karaliaus Jur
gio VI karūnaciją. Miestas pa
sipuošė kiek galėjo, surengė 
paradą ir ceremonijas parke. 
Viskas buvo padaryta žmonių 
pinigais. Reikėjo keliolikos tūk
stančių dolerių. Tokiam tikslui 
miestas turėjo pinigų, bet be
darbių šelpimui — jų nėra. 
Paskutiniu laiku pašalpą suma
žino 20%. Gegužės 15 d. pa
šalpa pavieniams buvo visiškai 
nutraukta.

Į parką žiopsotojų susirinko 
apie 20 tūkstančių. M’nia di
džiumoje susidėjo iš vaikų, ku
riuos “geraširdis” majoras pa
leido trijų dienų atostogoms. 
Mokyklų taryba jį už tai smar
kiai barė.

Diena pasitaikė lietinga, tad 
visų ceremonijų nebuvo galima 
atlikti ir jos buvo atidėtos se
kančiai dienai.

Streikai
Gegužės 11 d. streikan išėjo 

400 darbininkų iš L. A. Young 
Co., “springsų” dirbtuvės. Daug 
darbininkų pasiliko dirbti, bet 
kasdien jų skaičius mažėja. Ir 
jie prisideda prie streiko. Ko
vodama prieš streikierius, bend
rovė parsitraukė iš Detroito 
apie 150 streiklaužių.

Keturi streikieriai buvo areš
tuoti už atkalbinėjimą nes'trei- 
kuojančių darbininkų nuo dar
bo.

Bendrovė sutinka pakelti al
gas iki 75 centų per valandą, 
bet nenori pripažinti C. I. O. 
unijos.

Kitas streikas vyksta Wal- 
ker Metai Products dirbtuvėje. 
Apie 450 darbininkų išėjo strei
kan. Prie unijos priklauso 95%. 
Kai kurie bandė eiti dirbti, bet 
gavo “juodas akis,” o impor
tuotiems streiklaužiams buvo į- 
varyta daug baimės. General 
Motors ir Kelsey Wheel darbi
ninkai, simpatizuodami strei- 
kieriams, atsisakė iškrauti iš 
trokų Walker bendrovės pro
duktus.

Dabartiniu laiku yra organi
zuojama ir “Senwich” liejykla, 
kurioj dirba 120 darbininkų. 
Apie pusė jų jau prisirašė prie 
C. L O.

—Taurinskas.

Bijo streiko

Motinu Dienos 
Paminėjimas

TORONTO, ONT. — Gegu
žės 9 d. SLA 236 kp. surengė 
Motinos Dienos paminėjimą. 
Publikos prisirinko vidutiniš
kai. Perdaug negalima buvo iv 
tikėtis, nes tą pat vakarą pa
rapijos svetainėje buvo ruošia
mas -antras toks pat paminėji
mas.

šiam programui paruošti ini
ciatyvą pasiėmė SLA 236 kp. 
teatralės komisijos narė Stasė 
Batkienė. Nors ir per trumpą 
laiką rtlošėsi, bet program-as 
buvo gausus ir turiningas. Ma
žesni vaikučiai suvaidino juo
kingą komediją “Egzaminai į 
operos ir. dramos kursus,” ku
rioje daug vaikučių (turėjo pro
gą parodyt savo gabumus vai
dyboje, o publika prisijuokė iki 
ašarų.

Antfrą komediją “Guminiai 
batai,” suvaidino suaugesnis 
jaunimas. Komedija irgi buvo 
labai juokinga. Vėliau sekė mu
zikaliai numeriai, šokiai ir dai
nos; čia ir atsispindėjo vaiku
čių gabumai.

Pabaigoje mergaičių būrelis 
sudainavo dvi, Molinos Dienai

Toronte keletas savaičių kaip 
streikuoja Ontario Šilk audi- 
nyčia ir streiko galo nesimato, 
tai kitų audinyčių bosai lando 
tarp darbininkų ir kalbasi no
rėdami patirti savo darbininkų 
nuomonę. Jie kalba, kad tai 
esąs tik nęĮną^ urjijų yądų, ka
da streikuosaP^Jie ' nurodinėja, 
kad jei darbininkai ir laimi 
streiką, tai tuo savo ouvio ne
pataiso, bet nuskriaudžia save.

Sako: išreikalauja iš kompa
nijos 5c į vai. daugiau, bet at
ėmus 4 vai. į savaitę ir pridė
jus mėnesinius mokesčius uni
jai, darbininkai gauna' 2% ma
žiau, negu dabar. Dauguma 
darbininkų sutinka su bosų 
nuomone, nes bijo priešingai 
išsitarti, kad neprarastų darbo. 
Bosai pradėjo tą agitaciją po 
to, kai užsibaigė visų audiny
čių boselių suvažiavimas, ku
ris tęsėsi dvi dienas Royal 
York Hotel, Toronte.

Susirūpinęs.

CARBIT

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro^ pusėje. 
ir viduj

o pusele.
$p39

Geresnes . negu daugelis 
$1.89 malevų, 

EKSTRA VERTYBĖS 
ELAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybes produktas, $1.25 
5 gal. kenas; uz 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 
skelbimų už kvortą ......
Kartu DYKAI ir enamelio šepe

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177
M
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SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
pritaikytas daineles, kurioms 
gražius ir jautrius žodžius pa
tašė Stasė Batkienė, gi melodi
jas paėmė iš kitų damų. Paga
liau, buvo sugiedota “Ilgiausių 
Metų Mamytėms.”

Už paruošimą ačiū vaiku
čiams ir St. Butkienei, kuri pa
sistengė suburti tą pulkelį ir 
mus visus palinksminti.

Iš SLA 236 kp. '• 
Sdsirinkimo

Gegužės 9 d. įvyko minėtos 
kuopos susirinkimas, kuris bu
vo labai neskaitlingas. Šiuo rei
kalu buvo nemažai diskusuoja- 
ma. Vieni siūlė narius, nesilan
kančius į susirinkimus bausti, 
kiti, — duoti papeikimą, o tre
ti, — kad nieko nedaryti. Šiaip 
ar taip kalbant, o kiekvieno na
rio pareiga neapleisti susirinki
mų be svarbios priežasties, nes 
įvairus svarstymai ir nutari
mai gali vėliau nepatikti tiems, 
kurie juose nedalyvavo.

šiame susirinkime buvo per
skaitytas atsišaukimas nuo A- 
merikos jaunimo dėl pagelbos 
išleidimo žurnalo “Th^/ Voice.” 
Tam reikaluį buvo padaryta' su
sirinkime rinkliava ir surinkta 
2 dol. ir 50 centų.
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NASH CARS
And here are Two Facts Worth Knowmį>

TIK 90c. J SAVAITĘ IR KELVINATOR

į asų

ROME

TODAY!

KELVIN
HOME

KELVINATOR 
REFRIGERATORS 

KELVINATOR 
RANGĖS 

KELVINATOR 
WASHING 
MACHINES 

KELVINATOR 
IRONERS

AND CASH

jums 
Aei-

Dad-
apie ji

Let Facts Be Ybur tat 
To Refrigerator Vmeje

MORETHAN
1000 PRIZES

6-R00M 
KELVIN HOME

Aųgščiau minCti du faktai 
yra labai svarbus dalykai, ka
riuos kiekvienas turėtų žino
ti apie, tefrigeratorius šian
dien. Jie jums reiškia pinigų 
štttaupymą. pinigų sdtaupymą 
elektrikoj. Pinigų sutaupymą 
maište. Pinigų sutaupymą sii- 
taisyme, jei sugestų.

Jums reikia tokio fefrigera- 
toriaus, kuris atlaikytų karš-

Naujas Kelvinator yra 
Phis-Powered. Jis tUri an
tra tiek šaldymo vietoš, 
negu kiti refrigeratoriai 

to pačio dydžio

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

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

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

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.

Natijas Kelvinator vei
kia tik pusę laiko per die 
rtą* o kitą dali Užlaiko že 
mą temperatūrą, visai ne 

vartodamas elektros.

JOS. F.
3417-21 South Halsted Street

Pilnai j rene
tas su air- 
conditioned. Su 
moderniškais 
Kelvinator j- 
rengimais.
Viskas {reng
ta. kas tik 
reikalinga mo
derniškam gy

venimui 
ir jūsų 
mynai. 
žinokit 
smulkmeniškai

BUDRIK, Ine.
Tel. Boulevard 7010

Speciali ‘‘Moterų 
Skyriaus”
Laida “Naujienose”

Gegužės 8 d. “Naujienų” lai
doje Moterų Skyriuje buvo la
bai gražiai atžymėta Motinos 
reikšmė. Tai specia'lei laidai bu
vo pašvęsta net trys puslapiai 
ir tai visi raštai negalima bu
vo sutalpinti, nes dar ir sekan
čio ketvirtadienio laidoje tilpo 
Motinos Dienai skirti raštai.

Kai neperseniai Moterų Sky
rius “Naujienose” tapo įvestas, 
tai nieks gal nė nepaga’.vojo, 
kokią naudą ir pasekmes tas 
Skyrius atneš musų lietuvių 
visuomenei. Bet jau per šį trum 
pą laikotarpį užteko patirti, 
kad šis skyrius atneša mums 
visapusišką naudą.

—Frances.
........  ....... . ...■■■■-■».......... N ■ ■■■■.! l .. ..........      ■■■■ ■

METINIS ŠERININKU SUSIRINKIMAS
Gediminas Building and Loan Association 

Laikomas Ketvirtadienyje, Gegužes 
(May) 20 dieną, 1937

NEKALTO I’RAS. PANELĖS ŠV. PARAP. MOKYKLOS KAMBARY 
prie 44-tos ir Fairfield Avė., 7:30 vai. vakare.

Visi šėrininkai kviečiami atsilankyti, arba negalėdami atsilankyti, 
malonėkite priduoli raštininkui arba vienam iš direktorių savo (pro- 
xy) balso įgaliojimą Trečiadieny- pirm 9 vai. vakare- kad butų galitna 
laikyti susirinkimą.
Gediminas Building & Loan Association

4425 SO. FAIRFIELD AVĖ.
Member Federal Home l o n Bank.

Darome paskolas ant nirmų morgičių, naujų valdžios Direct Reduc- 
tion planu. Ateikite! Pasiteiraukite.

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

Tel. LAFAYETTE 6618

I Toronte i
; ------ |

. €
Motinos diena paminėta graj 

žiai. Vaikučiai labai gražiai atį
liko visą programą. Vaidinlmį

pasižymėjo šie vaikai: Benisį 
Jokubynas ir Aldoha Pauliutė,? 
taip pat Jokubynaitė. šokiuose B̂

4* 

labai pasižymėjo Pauliutė. PuN* 
lika tiek daug plojo, kol pri*^ 
vertė Pauliutę antru kartu iš** 
eiti ir pakartoti. Ji (taipgi pia< 
ną skambino. Matyti, PauliutėS

.R turi įgimtą talentą kaip vaidi-8 
nime, taip ir šokiuose. Girdė-g 
jau, tėvai stengiasi visko mov 
kinti: šokių, piano ir dainų. 
Linkiu jai daug pasisekimo.

Dalyvavęs. į

■
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Diena Iš Dienos
z#

______________________

Tokios gimtadienio 
puotos p. V„ Rėkus 
ir pats nelaukė

šeštadienio vakarę, gegužio 
15 d. p. Vincas Rėkus, gyv. 
1621 N. Wood gat. susilaukė 
visai netikėtos gimtadienio puo
tos. Jo jauna žmona (vedę apie 
Kalėdas) Florence, susitarusi 
su savo tėvais pp. Mateušu ir 
Kazimiera Stankais surengė, 
vyrui iš nežinių, tikrai šaunią 
puotą. Svečiais buvo Kazimie
ras ir Elzbieta Rauskinai, gyv. 
1509 Wicker Park, pp. Elana 
Juozas ir Elena Gaudušai, gyv. 
1748 Wabansia avė., buvę žy
mus veikėjai pp. žiliai, Hum- 
boldtparkiškiai ir visa eilė ki
tų.

Buvęs labai smagus susirin
kimėlis. Valgyta, gerta, uliavo- 
ta ir dainuota kol gerklės už
kimo. P. Rauskinienė, sakėsi, 
nebegalėjusi jau ir beprakal- 
beti.

Rep. x-y.
* «

Apsigyveno savam 
puikiam bungalow 
pp. Soloveičikai

Praeitą savaitę apsigyveno 
savam puikiam bungalow ir pp. 
Soloveičikai, žinomos daininin
kės p-ios Steponavičienės tėvai. 
Taigi, jie nuo dabar gyvens ne 
6785 S. Campbell #ve., o Gage 
Parke ant California avė., ar
ti 55-tos gatvės, savam bun- 
galow, kurį taip puikiai išpuo
šė p. Petras Monkevičius.

Iš kur šią žinią gavo jūsų 
reporteris vargu* atspėtų ir 
gražusis pavasario pranašas, 
rudgurklis paukštelis.

Rep. x-y.
& * *

Pirmas vardadienio 
paminėjimas .

šiandien, gegužio 19 d. yra 
Prudencijos vardadienis. Tuo 
vardu yra ir Bridgeporte gy
venančio žinomo biznieriaus p. 

' Juozo Račiūno žmona. Bet var
dadienio puota įvyks ateinan
tį šeštadienį, gegužio 22 d. Tai 
daroma geresniam svečių pato
gumui.

Taigi, pp. Račiūnai laukia ir 
tikisi susilaukti visų savo drau<- 
gų, pažįstamų savoj tavernoj, 
3137 So. Halsted gat.

VBA.
& * *

Grįžo iš po ilgo’s ligos 
prie darbo 
p. J. Katilius

Grįžo iš po ilgos ir sunkios 
ligos prie darbo p. Jonas Kati
lius, gyv. 1224 S. 49 avė., Ci
cero. Sakosi netekęs net 50 
Išvarų pirmykščio savo svorio. 
Jonas Katilius yra žinomas 
kaipo atsižymėjęs siuvėjų uni
jos, lietuvių skyriaus veikėjas 
ir chorvedis.

& & &

Grįžusi iš ligoninės 
rado netikėtas 
palauktuves

Praeitą savaitę sugrįžo iš li
goninės p-ia Julijona Augautie- 
nė, gyv. 1631 S. Paulina gat. 
DVi geradarės kaimynės p-ia 
Elzbieta Rauskinienė ir Emili
ja Vilketienė, gyvenančios 1509 
Wicker Park iš netyčių ją už
klupo su atjautos pietumis. 
Prikepė daug gardžių pyragų 
— pyragaičių ir paukštienos. 
,Tai tikrai kaimyniškas ir drau
giškas artimo atjautimas.

Rep. x-y.
* &

n 
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NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Linkėjimai Šių Dienų Motinoms

! “NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS 

CALUMET GROVE

Laukia mokyklos 
užbaigimo puotos 
p. Eddy Montvil

Šiais metais baigia aukštes
niąją mokyklą pp. Montvilų, 
northsaidiškių sūnūs Edvardas. 
Ta proga gegužio 29 dieną 
įvyks šauni puota.

A. G. >
> AK

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Harry Kazmer, 31, su Marion 
Wallace, 29

Michael Dragel, 25, su Ma- 
rie Vondruska, 23

Carl Schmecht, 21, su Flo- 
rence Silitis

Vincent Malvica, 22, su Stel- 
la Nocis, 23

Stanley Suda, 28, su Lottie 
Kucharski, 26

Kenneth Sien, 23, su Edvi- 
ga Ramanauskas, 22

Stephen Stanke, 29, su Vic- 
toria Zigmont, 23

Harry Shook, 23, su Julianne 
Milašius, 20

Stanley Krafczak, 32, su Jo- 
sephine Wilgus, 27

Edward Stankovvski, 32, su 
Ann Sala, 23

John Bakalis, 39, su Blanche 
Sikockis, 25

& & % )

Užvedė Divorsų
Bylas

Ursula Zakes prieš Frank 
Zakes

Virginia Backus prieš Hen
ry Backus.

j (Tąsa nuo 5-to pusi.)
Moterų skyriaus /specialė lai

da, pašvęsta Motinos dienai, už
sitarnauja didelės pagarbos! 

i ‘‘Naujienos,” kurios įvedė Mo- 
, terų Skyrių, atlieka didelį dar
bą ir, aš manau, visuomenė 
dienraščiui bus visuomet dėkin
ga.

Perskaitęs nuodugniai visus 
straipsnius, pašvęstus Motinos 
dienai, apsistojau ties panelės 
L. Narmontaitės straipsniu. Ji 
sako: “Motina nėra gerbiama 
vien dėl to, kad ji pagimdė 'vai
kus; kad prižiūrėjo jų sveika
tą, nuplovė jų rankas, aprėdė 
juos, arba augino taip, kad jie 
butų sveiki ir stiprus. Tai yra 
priedermė kiekvienos motinos.” 
Tai labai teisingas ir atviras iš
sireiškimas. Juk motina', kaipo 
gimdytoja, kiekviena atlieka 
prigimties skirtas pareigas, bet 
ar kiekviena motina atlieka 
Motinai auklėtojai privalomas 
pareigas? Apie tai aš noriu ir 
kalbėti.
Motina — gero ir blogo šaltinis

Jeigu kas yra kilnaus ir gra
žaus šiandien pasauly, tai pri
klauso motinos nuopelnui. Taip 
pat kaltė už visokias skriaudas 
ir kas tik šiandien yra blogo, 
krinta molinai.

Jeigu šiandien mes pajėgtu- 
mėm padėt ant svarstyklių ge
rą ir blogą, tai greičiausiai ras
tumam lygsvarą. Nesigilindami 
į persvaros rezultatus, mes ma
tome pasauly didžiausias netei
sybes, kurias pamatęs necivili
zuotas žmogus bėgtų atgal į 
miškus — nuo musų šiandieni
nės “civilizacijos”? Tai reiškia, 
kad ne visos motinos kaipo auk
lėtojos atliko savo pareigas!

Be abejonės, didelė dalis mo
tinų gyvenančių dideliame skur
de, dirbdamos sunkų darbą, ne
turėjo laiko tinkamai išauklėti 
jaunąjį žmogų. — žmogų pil
noj to žodžio prasmėj; žmogų, 
kuris butų išmintingas, toleran
tiškas, darbštus ir mokėtų my
lėti ir suprasti kitą žmogų!

tūkstančiai motinų savo liuosą 
laiką praleidžia girtuokliauda- 
mos, savo mažus vaikus pali
kę “Dievo valiai.” O išsigėru- 
sios nesišykšti “gražių žode
lių.” Kokį pavyzdį jaunasis 
žmogus gali turėti iš tokios 
motinos ?
Motinos ir tikybiniai agentai

Dar didesnį skaičių motinų 
turi savo budrioj globoj įvairus 
tikybiniai agentai, kurie, kaip 
įmanydami, mulkina netik mo
tinas, bet ir tą jaunąjį žmogų. 
Skiepija tamsybės ir neapykan
tos jausmus. Pardavinėdami po
mirtinio gyvenimo “gerybes,” 
sau turtus susikrauna, o žmoni
jai 1 progresą kelią pastoja, 
čia reikia budrios ir tvirto nu
sistatymo motinos, kuri pajėg
tų su tikybiniu slibinu kovoti 
ir jį nugalėti, žmogaus gyveni
mas — tai lyg ta banguojanti 
jura', kuri pagriebusi valtelę 
meto į visas puses, kol paga
liau išmeta ant kokios nors sa
los arba sudaužo į uolą.

Kur eiti?
Kad išleisti į tą audringą gy

venimą jaunąjį žmogų, tai ne
užtenka jį už rankutės paėmus' 
išvesti ir pasakyti, “eik, vaike
li į visas keturias puses — pa
saulio plotus.” Bet kur eiti? 
Klajūnas (toli nenueis, nežino
damas nei kelio, nei turėdamas 
kuo atsispirti, ir greičiausiai 
taps kam nors sunkenybe, arba 
atsimušęs į a'uęĮrjngo gyvenimo 
uolą — žus. Kad< taip neatsi
tiktų, tai šių dienį jaunųjų mo
tinų begalo svarbi pareiga yra 
išauklėti sūnūs ir dukteris tik
rais žmonėmis,' kurie sukurtų 
gyvenimą be ski&idų, be prie
tarų, malonų ji* ^laiikų gyventi 
visiems lygiai! ^.š linkiu, kad 
šių dienų jaunosios motinos sa
vo užduoti pilnį suprastų ir 
visam pasauliui1 garsiai paskelb
tų: “štai, čia stoyiii aš, — Mo
tina Auklėtoja ir ruošiu gyve
nimui panašius į save žmones!” 

—*J. Jokubynas.
Toronto, Ont.. •.

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai .... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvoj — 

...... ................ V. Stankevičius 
Kita Amerika ....... E.’ Voytinsky.
Eilėraštis ...................... A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Bpruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

je .....................................  B. AnĮalvis
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—vidudieni^ iki 
vidunakčio—25c iki 2 po piet.

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

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

BALTIC IMPORT CO.
805 West I9th Street 

CHICAGO.
Tel, Ilaymarket 355W

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A., RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos

Bet tos motinos, kurios dėl 
savo apsileidimo, tinginystės, 
girtuokliavimo ir kitų nelemtų 
priežasčių nesistengė savo kū
dikių tinkamai išauklėt, tos tai, 
be abejonės, yra atsakomingos 
už visą, kas yra bloga. Nesino
rėtų skaitliuoti, bet teisybės 
dėlei reikia pripažinti, kad

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo 
Veikla
Kliubo piknikas įvyks birželio 

13 d.; dalyvauja visi Nau
jienų piknike gegužio 23 d.

APDRAUSTI:
• Gyvastį
O nuo Ugnies
> nuo Vagių
• nuo Langų išdaužyipo 

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

LENGVA NUVAŽIUOTI “NAUJIENŲ” PIKNIKO DARŽAN

Šis žemlapis parodo patogiausią kelią 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 daržą, Ca- 
lumet Grove. Piknikas įvyks gegužės 23 
d., tai yra ateinantį sekmadienį.

Daržas pasiekti nėra sunku ir kelias 
labai patogus. Paėmus WESTERN AVĖ. 
reikia važiuoti iki BROADWAY gatvės, 
kuri yra tuojau rž kana'O, tilto, pieti
niam Blue Island krašte apie 134 sitr.). 
BROADWAY gatvėj reikia pasukti į 
kairę. Pavažiavus keturlus b’iokus, 
pasukti po dešinei, kur bes iškabintos 
“Naujienų” pikniko afišos. Nepavažia
vus tuo keliu nei poros bliokų jau bu
site darže.

BRIGHTON PARK. — Ge
gužio 16 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Piliečių Pašalpos ir 
Politikos Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Nors oras buvo 
gražus,! bet susirinkimas, rei
kia pasakyti, buvo neskaitlin
gas. ; ‘ || / 1

Perskaičius Naujienų pa
kvietimą į pikniką, kuris 
įvyks gegužio $3 d. Calumet 
Grove, - nariai sii pakeltu upu 
nutarė dalyvauti. Tikietus vi
si pasiėmė.

Pikniskai nusiteikęs ūpas
’ Tuo pačiu pikniškai nusitei
kusio ūpo metu buvo pranešta 
ir apie kliubo pikniką, kuris 
įvyks birželio 13 d. Sun Sėt 
Parke. Galima laukti, kad tai 
bus didelis ir šaunus piknikas. 
Tą pasako jau ir patsai komi
sijos sąstatas. Į komisiją įeina 
J. Yuška, H. Gramontienė, A. 
Miller, S Kubaitis, S. Butkus. 
Jie jau dabar užtikrina $200 
pelno.

Pamatas toms viltims yra. 
Nariai uoliai platina serijas. 
O B. Putrimas ir J. Svitorius 
pasakė, klad jie jau po keletą 
serijų esą išleidę.

Paul J. Petraitis..

Trečiadienis, geg. 19, 1937

4242—Paprasta bet elegantiška suknelė. Joje išrodysit jaunesnė ir plo
nesne. Galima pasisiūti iš bile kurios šilkinės arba lengvaus vilnonio ma- 
teriolo, arba iš naujausio margaus rayon. Sukirptos mieros 12, 14, 18, 
20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

/Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 sv. už 82c
IR PĖTNYčIOMIS

18 sv- už 99 c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMPWASH SV

SEREDOMIS, KETVERGAIS

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

baily Business directory
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

5 bušelius už ..............   $1.00
15 bušelių už .............   $2.50
ir vežimą 4'Zz jardus už 1510.00 

Taipgi perkraiustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8^80.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

JOSEPri LEASEŠ
Furnišių muveris. Taipgi prisįatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0065.

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams 

žįstamiems ir kostumeriams, 
persikėlėm į naują vietą, nuo 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja Vieta yra didesne ir bus 
geriaus Įrengta. Kviečia visus 

Savininkai: Juozapas ir Marijona
Evinskai, Tel. Yards 0832.

pa- 
kad 

3430

• LIGONINES— 
HOSPITALS

^•W*U**W^**^*^*WWW*^*WWW*WWW^WW**W*W****

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima ransilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 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

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

Z
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Kas sava prekės ne

lauk varo
Giriasi, giria veikėjas, rengia 

demonstracijas, o nieko ne
nuveikia.

tvirtą Improvenrent Kliubą 
suardė, lietutvių jėgas suskal
dė, sukurstė vienus prieš ki
tus, reikėjo ir į teismą kliubui 
eiti, o be jokio reikalo. Dabar 
tai jau reikia lietuvius ir prie 
vienybės šaukti ir kviesti or
ganizuotis į vieną didelę or
ganizaciją.

Visgi dar gana žioplas poli
tikavimo vaisius. —Veteranas

j e buvo pasilikęs dar vienas 
doleris.. Pagalvok ir pasakyk 
kaip tai galėjo atsitikti.

Pirmą sykį jis ėmė $20, liko

Paskui ėmė $T5, liko $15.
Pb t o
Ir dar
Išimta

I ėmė’ $9', liko $6.
$6, liko 0.
$50 Į. Liko $51.

NtoJIENU
PIKNIKAS

GEGUŽES 23 DIENĄ 
CALUMET GROVE

„y

CICERO. — Kiek anksčiau 
“Drauge” tilpo A. Valančiaus 
korespondencija apie Šv. An
tano par. Namų Savininkų 
Kliubą. Rašo apie kliubo veik
lą ir veikėjus ir aprašo, kad 
tas kliubas daug yra nuveikęs, 
bet užmiršo pasakyti ką jis 
yra nuveikęs.

Pasakyta, kad kliubas ren
giasi prie didelės demonstra
cijos prieš aukštas vandens 
bilas. Ta demonstracija turin
ti neužilgo įvykti. Seku spau
dą, žiuriu į Draugą kasdieną, 
laikau jau ir autoifiobilį pa
rengtą. Praėjo jau visas mė
nuo, o tos demonstracijos dar 
nebuvo. Aš manau, kad ta rek
lama neapsimokės. Kad iš tų 
reklamų neišeitų taip, kaip 
jau yra praeity nesykį buvę.

Veikėjai nieko neveikia
Labai blogą rolę lošia ir tie 

aprašytieji veikėjai. Jie vis 
kaip ir anie Lietuvos paukš
čiai rengiasi ir neprisirengia 
išlėkti. Daug rengiasi padary
ti, o nieko nepradeda. Seną ir gos pasirodė, kad jo sąskaifo

Laukė gimtadienio 
susilaukė tėvų 
laidotuvių

Tūla mergaite Frances

Lietuvis?

Jane 
Hughes vakar laukė savo try
liktojo gimtadienio, bet susi
laukė tėvų mirties. Jiedu žuvo 
automobilio nelaimėje, grįžtant 
namon prie 147 Aikenside Rd., 
Riverside, automobiliui patai
kius į medį. Kartu užsimušė 
ir jų šoferis, Robert Irving, 
gyv. 11337 Yale avė.

Be Frances likosi našlaičiais 
brolis Howard, 18 metų ir se
suo Shirley Anne, 10 metų.

Galvosūkis
Vienas žmogui pasidėjo ban

ke $50. Reikalui priėjus jis iš
siėmė visus, bet ne iškarto; 
Kada buvo suvesta banko kny-

* šiuo klhusimw visi įdomau
jasi-: kiek, laiko* atgal v mrusų 
spauda' specialiai* mėgino1 suži
noti-, bet nepasisekė, šiomis 
dienomis tuo klausimu sūsitu- 

’piho 21 wardo piliečiai, ir 
jie mano, kad jiems' pasiseks 
!jį išrišti. Kad lengviau butų 
galima1 tas įvykinti, jįe rengia 
šeimyninį išvažiavimą į Justice 
Park — Juozo Liepos daržą-- 
pikniką, sekmadienį, gegužės 
30 dieną, šiame piknike daly
vaus seniausi Chicagoš lietu
viai, gi seniausiam iš jų bus; 
suteikta dovana. Tai bus, taip 
sakant, “Old Timers” arba “Ol'd 
Settlers” piknikas. Buvo mano
ma, kad" Simonas M. Skudas) 
T8-tos apielinkės graborius, bus 
seniausiu, bet pasirodė', kad p; 
Jonas Yaukštis už jį yra se
nesnis. P-as Jonas Yaukštis, sa
ko, kad už jį yra dar senesnių, 
kaip, pavyzdžiui advokatas 
Francis Bradchulis.

!
<
*

APOLONIJA STERNECKIS 
Persiskyrė su’ šiuo pasauliu 

gegužės 17 d., 11:00 vai. ryto 
1937 m. sulaukus, 46 metų am
žiaus, gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko didėliame nuliūdime 

‘ dukterį Sophie Gyurę- žentą 
Alberb sūnų Bruno- -seserį 
Amelia Yasius, brolį Augusti
ną ir gimines, o Lietuvoje 2 
broliusį J‘dAią iį“ Kazimierą1,

Priklausė Garsaus Vardo 
Lietuvių ir Lietuvaičių Dr-stei;

Kūnas pašarvotas randasi 
332 East 89th Place.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
geg. 2'0 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jubzapo, 89th and 
Sagihaw Avė., parap. bažny
čią, kurioje .atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka- 

. zimiero kapines.
Viši A. A. Apolonijos Ster- 

neckis giminės,, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir" 
suteikti- jai paskutinį patar
navimą* ir atsisveikinimą.

Nuliūdę1 liekame,
Duktė, Sunuš, žentas, Sesuo, 

Brolis ir
Patarnauja dir. Thompson and 
žimmerman, Tel. Triangle 1221 

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

KAINOS KYLA! PIRKIT DA
ANGLYS! ANGL
PIRKIT AUKŠTOS RŲSIES ANCf

WILMINGTON COAL
nuor

$4.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKš^ES- 
/ NĖS KITĄ MENESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Gimines.

galima

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Demokratų Tautiško Kliubo posėdis įvyks šįvakar, 8 V. 

vak., Vengeliausko svet., 4500 Talman avė. Artinasi ir mu
sų pikniko laikas, kuris turi įvykti liepos 4 d. Tad, pareiga 
šįvakar visų dalyvauti ir naujų narių atsivesti.

—Korespondentas.
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 

20 d. gegužės 8 vai. vakare Almira Simons svet., 1640 N. 
Hancock S|., Chicago, IU. —Valdyba.

KAS YRA
RAŠO 

ANTANAS G. KARTANAS 
NIDA Vaistų ir Kosmetikų 

LABORATORIJOS 
Savininkas

. Mentolio yra dviejų rūšių, natu- 
rališko ir sintetiško. Vieną gamta 
parūpina, kitą chemistas laborato
rijoj pagamina. Kadangi sintetiška1- 
sis yra gan naujas ir jo ligšiol dar 
mažai tegaminama, tai pirma pakal
bėsime apie naturališkąjį mentolį.

šaltinis, iš kuria gaunama men
tolis yra įvairių rūšių šaltmėtės. 
Tačiau tik viena rūšis pasižymi 
gausumu mentolio, botaniškai ją 
vadina mentha arvensis, piperas- 
cens. šfią šaltmėčių rūšį Japonai, 
pradėjo auginti apie 70 metų atgal. 
Klimatas to krašto pasirodė toks 
geras, jbg Šaltmėtės augo beveik 
be priežiūros. Kiek metų vėliau, Ja
ponai pradėjo eksportuoti šaltmė
čių alyvą ir mentolį, šiandie visos 
žmonijos mentolio pareikalavimus

----------- 1------------- ------ ---------1----------- ■
»■ ■ y- -* % i.

japonai aprūpina nuo 70% ligi’ 
85%. Matome, kad jie kontroliuoja 
mentolio pasaulines rinkas, tas' reiš
kia, kad jie ir kainas nestato. Taip 
būdavo maždaug ligi 1923' metų, 
kada Japonija nukentėjo nuo bal
saus žemės drebėjimo. Tais metais 
mentolio kainos iškilo nežmoniškai 
aukštai, ir chemistai stvėrėsi sinte
tiško mentolio gamybos. Žinių kaip 
pagaminti mentolį laboratorijoj jie 
jau turėjo, tačiau ligi šio laiko na- 
turališko mentolio kainos buvo pa
kankamai žemos, o prisirengimas 
gamybai reikalavo nemaža iškaš- 
čių. Bet kai mentolio kaina pasie
kė 20 dol. svarui, tada atsirado ir 
sintetiško' kurio kainos buvo per 
pusę žemesnės, žinoma, japonai tu
rėjo nusileisti norėdami palaikyti 
pasaulines rinkas. Vėliau jie numa
žino kainas ant tiek, kad nebeapsi
mokėjo sintetišką mentolį begamin- 
ti.

Nors gal tik laikinai gamta paė
mė 
tas

Tarpe “Old Timeriv 
suminėti dar: Daugelaviče —r 
Bridgeporto pienių, Antaną OL 
•szevvskį — Real Estatininką, 
Kanapecką, Katkevičių Fran- 
eiškų Šmitą, ir daugelis kitų. 
^Faigi, gegužės 30 dieną galė
sime pamatyti Old Timerius 
gegužinėje p. Liepos darže. Vi
si Old Timeriai yra kviečiami 
atvykti arba apie save praneš
ti. Prašome rašyti šios žinios 
autoriui: Juozui Kuzmickui, 
1900 So. Union Avė. O, beje, 
bučiau* pamiršęs musų seną 
veikėją, Dąktū^' ndr,ių L. 
Graičiuną. ,

Protestuoja prieš su 
manymą eigaretus

mokesčiais
Per praeitą savaitę daugiau 

kaip šimtas tūkstančių pasira
šė protesto peticijas prieš su- 

: manymą cigaretus apdėti nau- 
jais mokesčiais: Tas įstatymo 
sumanymas yra jau legislatu- 
ros svarstomas:

l

viršų, bet ir šiuo laiku chemis 
įrodė savo vertę.
(Rytoj apie “Vitaminus”)

VARTOKITE “NIDA” 
LABORATORIJŲ VAISTUS IR 

GROŽIO PREPARATUS 
(žiūrėkit Skelbimą)’

. MASTER WIND0W SHADE C0
S; X Vondralr Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR DŽKAMNAM® 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINŪS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.>u -.... . —.................. -----............... - - - -

; VERTELGAUKIT SU Drauginga Įstaiga
Skolinkites iš APDRAUSTOS Asociacijos

Kai jus' finansuojat savo namą per 
šią asociaciją, tai vertelgaujat su drau
gingais žmonėmis. Musų tarnautojai vi
suomet prisirengę pasitarimams. Jus 
esat tikri, taipgi, kad asociacija turinti 
sutaupų sąskaitas apdraustas (iki $5,000) 
per J. V. Valdžios agentiją, yrse pasto
vi, veikianti įstaiga. Finansuodami sa
vo namus čia jus išvengsit atidėliojimų 
ir augštų kaštų.

ABAR f"——————————— - T.

S CLASSIFIED ADS.
V**——nr*   I   ,'      I 

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

- MAŠINOS OPERŪOTOJA 
drapes; pastovus darbas.

413 So. Market St.
6th Floor.

prie

Urba Flower Shoppe 
; Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

‘ 4180 Archer Avenue*
' Phone LAFAYETTE 581)11

J t kmr ■' ■ M* Siunčiam- Gėlės ifEIKI Y "'elegrąmu1 į 'H L Į|%1O- < Visas Pasaulio 
Dhiis. .

KVIETKININKAS
Gėlės VešiuVėnikį Bankietams 

ir Uffgrahams
3316 So. Ralsted StYe et'

Tel. BOULEVARD 7M4
------  ------------4——■i------- — -----------------------

Akiniai ant Kredito

R. Berkovitz

Tel. (Y^rds 3565
Visą darpą<,garantuoja 

į Lėnsus diibiikiibja-freinuis pataisė

^MMaaMavMaMMMMMMMUk

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

;Pašauk mus dėl dykai apskaičiavi
mų. 25 metai patyrimo. Blėkėrius 

ir stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
padėti 2 vaikam; nėra skalbimo; pa
silikti; $7.00; Hollycourt 1430.
i —.   , ,i    ................. .. ... ....

MERGINA; namų darbas; vasa
ros rezidencija. Kreipkitės

2720 Prairie Avė. Victory 5600

MERGINA; namų darbas; užau
gę; savas kąmbarys; lengvas skalbi
mas; gera alga. Ruben, 3755 Law- 
rence Avenue.

Real Estate Wanted
1 —Nuosayybės Reikta 

NAUDA JUMS
Ieškantieji namą pirkti, mažą* ar

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

Adresuokite:
APPRAISAL SERVICE

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

<

■-■g. . _

' RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN’ M1KSI.S, PROP.

' 834 W. 35th Street
Pilono T5ARDS 6547 

Bėndras karų pfeH!aišymas;( baterijų, 
aptarnavimas, body ii- fender darbai

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

; Chicagoje ir apielin k ė s e. 
^lengvais išmokėjimais dėl 
\ nupirkimo, pataisymo ir 
‘Statymo naujų namų.

4%Išmokant

DIVIDENTAIS Už
? PADĖTUS PINIGUS.
: Kiekvieno asmens pinigai 
įyra' apdrausti iki $5,000.00 
■. per Federai Savings dnd 
Loan Corporation, Wa!sii- 
ington, D. C.

' Dėl- informacijų kreipkitės į
S IMA N O

1 DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF

. * CHICAGO. I
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

■n—»t

CLASSIFIEDADS
1

Mišcėil^neuuF
_ ____

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

htimus” —

PARDUOSIU FEDERAL TROKA 
2’^ tonų, stiek body, visai kaip nau
jas. Labai pigiai. J. VIŠNIAUSKAS, 

31$6 So. Rockwell St.IŠSIUVINĖTA STALTIESE
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

rnai

puikus,

CROSS STITCH ROSES
vai- 

visais

PARDAVIMUI DIENRAŠČIŲ stan- 
das. Gera vieta, 3 kampai. Kreipki
tės 3127 So. Emerald Avenue.

KAMBARYS ant rendos dė 
kino už prieinamų kainą su 
'patogumais.

1900 So. Union Avenue.
.. ............. III r linui n Į- 11 > u 11 bi ■ 118 l . !■

KAMPINIS ŠTORAS Rendaį, ne
brangiai, 3434. So. Wood St. Tinka 
bile kuriam bizniui, ypač tave 

Lafayette 3554.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms
RENDON KAMBARYS 

šviesus, antros lubos.
4517 So. Rockvvell St.
Tel. Lafayettei 0541.

; PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas ir virimas; kambarys ir mau
dynė; maža šeimyna; lengvas skal
bimas; rekomendacijos; $8 iki $10.

Hyde Park 1703,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

; PARDAVIMU! 6 kambarių mūri
nis katedžlus. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5’ ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500j ir kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and1 CO. 
6816 So. Westėrn Avenue 

Hemlock 0800.

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

KUSPER BROS.
1732 W. 18th St.

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

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

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

4631 SO. ASA^AND AVĖ".
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

PORTERIS reikalingas — toks- 
kurs gali dirbti už baro.

5617 West 63rd Place.

LIKERIŲ SĖLSMANAI; patyru- 
sieji tiktai; Kentucky ir Illinois re
prezentuoti. Didelis komišenas gai
viems vyrams.
• Kreipkitės ketvirtadienį’ tiktai.

Blue Rbse Liųuor' Compafi^/ 
2455 No. Clark St.

HANDY MAN; pusiauamžis; pa
vienis; prižiūrėti 2 flatų budinką; 
$8.00 mėnesiui ir beismente pagyve
nimui vieta. Charles A. Rosenstein, 

4741 Magnolia.

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

JOHN MARAMICSIN 
5418 So. Ashland. Avė.

t----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMU! mūrinis namas. v3 
aukštų, ant 2 lotų ir apačioj tavern 
ir meat markėj j Priduosiu pą vigu 
bizniu ant lengvų išmokejinfųi Ka
ukitės 6110 So. State St. »

REIKALINGAS BUČERYS.
Royal Blue Store 

3953 So. Rockwell St

Help Wanted—Male-FemaJe
Darbininkų Reikia

ARTr 68-tfos ir Campbell. Nau
jas 2 flatų mūras. 6 ir 6; atikas; 
karšto vandens apšildymas 1 aukšte. 
Platus lotas;
$2,250 įmokėti; balansas $51.00 per 
mėnesį. HOLC. Matykit ii šiandien!

MANOR-----------
2532 West 63rd St.

Hemlock 8300.

1-mos klases stovy.

REALTY CO.

PATTERN 1491

, No. 1491 Šią gražią kryžiukais- išsiuvinėtą staltiesę labai 
lengvai galima padaryti. Tik pažiūrėkit kaip švelnios ir gra
žios yra tos rožės. Galima vartoti vienos špėlvos siūlą arba 
maišytų spalvų siūlus.

REIKALINGAS VYRAS kaipo 
porteris, kitas kaipo virėjas, ir mo
teris patarnautoja, dar moteris dėl 
namų darbo. Blue Goose Inn. Mrs. 
Malinauskas, Kean ir Archer Avė., 
\Villow Springs, III.

Business Chances
Pardhvimui Bizniai

PARDAVIMUT — RESTORANAS. 
Electric Refrigeratioir; įsteigtas 20 
metų; reikia paaukoti. Kreipkitės: 
Canal 9786 — 2115 Si Halsted St.

PARSIDUODA tavern — kamba
riai pagyvenimui. Renda pigi.

10353 So. Michigan Avė;

GREITAM: PA'RfJUVIMUI Taver
na, visai nebrangiai dėl ligos. Atsi
šaukite tuojau. Peter Pacelli.

6313 So. Eoomis St.

Iš PRIEŽASTIES sužeidimo- pri
verstas parduoti taverną už pirmą 
„eisingą. pasiūlymą.

JONAS VALANČTUNAS.
2993 MilWaukee Avė.

LIETUVOJE
TAURAGĖS mieste PARSIDUO 

DA elektros stotis, malūnas ir lėnt 
huvė. Įmonės varomos vandens 
>a. Kreiptis:

PRANAS STONČIUS, 
Tauragė, Lithuania;

je

TAVERNA pardavimui ar pri
imsiu partnerį. Puiki proga. Dabar
tinis savininkai čia 4 metai.

6234 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

1429' West 45th Street.
{ Tel. Bbulėvard 7944.

Furiiiture & Fixtures 
Rk' landai-Jtareai

rarms for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI
80 akerių; geras namas, medinis 

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

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

LOWELL, INDIANA.

PARSIDUODA ŪKIS
WISCONSIN

ANT STATE
i KELIO' 32.

mylios nuo Ghicagos298 
mylios nuo* Rbfnielander 

į pietus.

dirbama. Prieina' žemė 
dviejų mažų leikų, 1/4■prie 

mylios iki didėlės leikos. Ant 
tos ūkės yra tavernas, Galima 

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

D. GALMINAS
SOPERTON, WIS.

nėra

.00.

patyčia įdedii 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Adresas 'par- 
paty- 
rown

NAUJIENOS NEĖDĖECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

3817 Archer Avė Lafayett* 3489
Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraudos Planais

Vardas ’ir pavardė

savas kajnbarys; $8.00 iki $1C 
Briargate 8281.

REIKALINGA MERGINA 
davėja, lietuvaitė. Turi turėti 
rimo. Kreipkitės į Mr. Stern, C 
Store, 3446 So. Halsted St.

APPROVED F. H. A. MORTGAGEE
WALTER J. PFIEFFER. Secretary

REIKALINGA stenografe;
rusi; susipažinusiai su Buildinpį and 
Loan pirmenybė; pastovi vietai

4559' So. Paulina1 St.

namų darbas

Help VVanted—Female
? / Darbininkių reikia

MERGINA, namų darbas; i.C.. 
skalbimo; virti nereikia; du vaikai

f |j Miestas ir valstija

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

momis išlygomis.
$100 Importuoti Ir Amerikoniški

: kaurai ....... ........... $15—$20—$26
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135- gražus, nauji parlor

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

de luxe .............   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėti o i iki 5 v. v 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland! Avė.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKFT
SAVO BARGENUS

naujieną 
GARSINIMUS 
VIS IŠSKAITO.

Personai
Asmenų Ieško

KAS ŽINOTE apie mirtį Kazimie- 
•o Romas, kuris gyveno Chicagoje, 
aėjo iš Kaltinėnų miestelio, Taura
is apskr. Yra miręs apie 6 metus 

rtgaL Yra labai svarbus reikalas.
HENRY DRUKTENIS, ' 

4552 So. Paulina St.
Tel. YARDS 2440.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainor 
prieinamos. Už pakartoji 
mus- duodame gerų nuo- 
laidų.

i.
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VLSI - DRAUGIJOS, KLIUBAI, BŪRIAI Automobilis 
ŽMONIŲ RUOŠIASI NAUJIENŲ PIKNIKAN

Piknikų sezonas jau pradeda’ 
įsisiūbuoti ir atrodo, kad atei
nantį sekmadienį didelė minia 
susirinks Calumet Darže (Blue 
Island, ĮU.), kur įvyks didysis 
“Naujienų* Metins Piknikas.

Bus ten visi: gavę pakvieti
mus iš “Naujienų” šimtai įvai
rių kliubų ir draugijų narių 
ruošiasi važiuoti; šimtai skai
tytojų, kurių naudai tilps bi
lietas šeštadienio “Naujienų” 
laidoje nepraleis šio didžiulio 
vasarinio išvažiavimo.

Dalyvaus ne vien chicagie- 
čiai: paprastai nėra to mieste
lio šimto mylių aplinkratyje, 
kuris neturi atstovų “Naujie
nų” piknikuose; kasmet atva
žiuoja kenoshiečiai, rockfordie- 
čiai, raciniečiai, lietuviai iš Au
rora, Elgin, Chicago Heights ir 
iŠ daugelio kitų vietų.

Atėjo keli laiškai 
gan ir vienas net iš 
kuriame skaitytojai 
atskubą piknikan.

iš Michi- 
Fioridos, 
praneša

yra ren- 
orui 

įvyks 
šokiai, o kas sva'r-

Pikniko dalyviams 
giamas įdomus, atviram 
pritaikintas programas, 
ristynės,
biausia, bus surengtos įvairios 
lenktynės ir varžytinės, kurio
se dalyvaus patys pikniko 
lyviai. Visi laimėtojai bus 
dovanoti prizais

da-
ap-

ra-Piknikas, kaip jau buvo 
šyla, įvyksta Calumet darže, 
kuris randasi prie Blue Island, 
III. Nuvažiavimas yra labai pa
togus. Instrukcijos apie kelius 
ir žemlapis telpa’ kitoje šio nu
merio vietoje.

Užmušė Lietuvį 
Leo Gerkus

Du nežinomi negrai 
automobiliu mirtinai 
jo 48 metų WPA darbininką 
Leoną Gerkus, nuo 4502 Erne- 
rald avenue. Permetę lietuvį, 
negrai pabėgo.

Kitas motoristas, Otto No- 
vak, pamatęs sukruvintą kūną 
gatvėje, jį nuvežė Jackson 
Park ligoninėn. Gerkus netru
kus mirė. Nelaimė įvyko prie 
84-tos ir South Chicago avė. 
Velionis ėjo skersai gatvę lip
ti į gatviakarį, kai nelaimė 
įvyko.

vakar 
suvažlnė-

Lietuvių Namų Savi
ninkų Politikas y 
Kliubo Nutarimai ■ii
Dalyvaus Naujienų piknike; 

verkia į vietos "valdžią

Rezignavo 
Parkų Distrikto 
Kontrolierius
Protestuoja prieš $9 milionų 

biudžetą

Vakar iš Chicagos Parkų dis
trikto iždinės kontrolieriaus paL 
reigų 1 rezignavo finansierius 
Edward N. Heinz. Rezignaci- 
jos laiške kontrolierius sako, 
kad pasitraukia iš vietos, ka
dangi negali sutikti sudistrik- 
to viršininkais parkų išlaidų 
reikalu.

Valdybos nariai reikalauja 
legislaturos paskirti parkų ope-

ravimui $9,000,000, bet guber
natorius Homer tam griežtai 
pasipriešino. Jis, kaip ir rezig
navęs Heinz pareiškė, kad val
dyba švaisto pinigus bereika
lingai ir parkams daugiau ne
gu pakaks pusaštuntų miliono 
į metus.

Mirė Bežaizdama
Degtukais

Bežaizdama dėžutė degtukų, 
5 metų mergaitė Gloria Ann 
Linkiewicz kokiu tai budu 
juos užžiebė. Užsidegė jos rū
bai, ir pirm *negu spėta juos 
užgesinti, mergaitė buvo mir
tinai apdegusi. Ji mirė St. Mar- 
garet ligoninėje, Hammonde. 
Buvo duktė pp. J. Linkiewicz, 
248 153rd Place.

Gražios Apeigos 
Louis Narmonto
Pagerbimui

buvoVakar pp. Narmontams 
įteikti urnon supilti tėvo ir vy
ro Louis Narmonto pelenai. Ve
lionis buvo sukremuotas Oak- 
wood kapinėse.

Pirmadienį vakare La’in kop
lyčioje, ties 316 W. 63 St., įvy
ko gedulingos apeigos jo at
minties pagerbimui.

Gražiai apibudindamas velio
nio gyvenimą ir darbus, Kleo- 
fas Jurgelonis pasakė eulogijas 
lietuvių ir anglų kalbose. Jam 
užbaigus, p. Nora Gugienė su
giedojo Miko Petrausko “Man 
Gaila”. Taipgi giedojo Imperial 
kvartetas.

Artimų giminių ir draugų 
buvo nemažas būrys.

tas užėmė naujieji atstovai, 
jų tarpe ir adv. Norbert Tu- 

hnavick.
Pastebėtina, kad atstovų vie

tų pasimainymas įvyko be jo
kių ceremonijų. Užteko vien 
rankų rankų paspau^lnpų.
Į Naujienų pikniką suvažiuos 

daug svečių
Visi raportai buvo priimti. 

Po to sekė laiškų bei pakvie- 
nėje atsibuvo Cicero Lietuvių timų skaitymas. Perskaitytas 
Namų Savininkų Politikos Naujienų pakvietimas į pikui-' 
Kliubo susirinkimas. Pats su- ką, kuris įvyks gegužio 23 d. 
sirinkimas kad ir neskaitlin- Calumet Grove. Pakvietimas 

’ ' ’ | tapo priimtas be jokių disku
sijų. Norintiems važiuoti tikie- 
tai išdalinti. Numatoma, kad | 
iš ęiceros, kaip ir visuomet, į 
Naujienų pikniką suvažiuos1 
daug svečių.

Kitas susirinkimas nutarta 
šaukti atvirutėmis. Kliubietis.

7

CICERO. — Antradienį, ge
gužio 11 d., Liuosybės svetai-

gaš, bet buvo gyvas.
, Iš pranešimų galima spręs
ti, kad kliųbąs nors mažas, bet 
žingsnis po žingsnio darbą va
ro pirmyn. Veikiančioji komi
sija pranešė, kad kai kurių 
gatvių apšvietimo klausimas 
jau diskusuojąmas su valdžios 
atstovais, kad dėl nevartoja
mų ir gatvėse stovinčių auto
mobilių užtenka tik pranešti 
policijai telefonu Cicero 60 
pasakant kur randasi automo
bilis. Ji tuojau sutvarkysianti. 
Gi aukštų mokesčių už van
denį klausimas dar tebėra ri
šamas, nes policija yra jau 
daug pranešimų išdalinusi ir 
kai tik bus visos žinios surink
tos, tuoj bus įteikta valdžiai 
ir rezoliucija.

Užėmė savo vietą Mokyklų 
Taryboj adv- N. Tumavick
Gegužinės komisijos rapor

tas dar nebuvo sutvarkytas ir 
todėl jo svarstymas atidėtas 
kitam susirinkimui. Atrodo, 
kad gal bus kiek nuostolių. 
Nepatiekė ąayo Raportų ir įw 
kyklų ats’tovas G- Pocius. Jis 
buvo užimtas savo vardinių 
svėčais ir todėl susirinkimo jį 
pavadavo J. Areška. Pranešta, 
kad paskutiniame Mokyklų 
Tarybos susirinkime savo vie-

Balsuotojams 
Pranešimas

pra- 
kad 
vie-

Rinkimų komisijonieriai 
neša Chicagos visuomenei, 
tie, kurie persikėle į kitą 
tą privalo tuojau pranešti sa
vo naująją gyvenimo vietą. To 
nepadarius negalės balsuoti. 
Užtenka tik parašyti laišką ar
ba atvirutę į Board of EĮection 
Commissioners, Room 308, City 
Hali, jokių kitokių reikalavimų 
nėra.

Laiške ar atvirutėje reika
linga nurodyti savo vardą ir 
pavardę, kur apsigyvenote ir 
iš kuT išsikraustėte. Apskai
čiuota, kad nuo gegužio 1 die
nos įvyko apie 50,000 pęrsikil- 
nojimų.

NAUJIENŲ SKAITYTOJAU

ŠTAI YRA TAMSTOS UŽKVIETIMAS IR ĮŽANGOS 
TIKIETAS J NAUJIENŲ PIKNIKĄ. IšSIKIRPKlT 

JĮ IR EINANT Į DARŽĄ PADUOKIT.

JUS ŠIRDINGAI KVIEČIA
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GARSINKITES “NAUJIENOSE"PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE 
_   ;  __________.i.   - ■■    i  -   '' ■■ 1   -  

TE V ALVIS, JDH2/1’ riVlEl JB, V l^LiVlO----iv Įlietu ril-

bert Boczkovvski su prietėviais Mary ir ‘Stanley Bogdan. 
Bogdanai priėmė berniuką už augintinį, kai jis buvo ma
žas, bet vėliau jo tėvai sumanė jį atsiimti. Chicagos 
teisėjas Fisher nusprendė, kad tėvai neturi teisės prie 
sunaus.

SAVE ĮKLAMPINO—Chicagietis James E. Hanlon, 
apkaltintas prigavimu pašelpos įstaigų, sumanė pats sau 

būti advokatu. Paveikslas parodo jį kalbant į džiurę. 
Hanlon pasirodė nekoks advokatas, nes bylą prakišo ir 
susilaukė kalėjimo bausmės. Sėdės metus laiko.

GRAŽI
Arkansas valstijos Ozark 
kalnų kaimuose buvo sureng
tas grožio konkursas, štai iš
rinktoji Ozarkų karalaitė, 
Ruth Farless, 21 m. RAMOVĖJ_ Naujų karininkų Ramovės rūmų, Kaune, “Prezidento” Salė.

VYTAUTO LAIKŲ KAMBARYS—Kaune neseniai buvo pastatyti nauji karinin
kų Ramovės rūmai. Paveikslas parodo naujųjų rūmų Vytauto Didžiojo Seklyčią. Tas 
kambarys įrengtas maždaug taip, kaip buvo įrengiami kambariai Vytauto Didžiojo 
laikais, žemiau šiame puslapyje ir kituose puslapiuose yra daugiau naujų paveikslų 
iš Lietuvos. J TSB PHOTO

»iW<W»O ft įMįB>w. <.>Awį

RAMOVĖJ—Naujų Kauno Ramovės ramų “Mažoji Salė”. Ant sienų buvusių 
Lietuvos valdovų portretai.




