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Lietuvos T eismas T eisią 
14 Klaipėdos Vokiečių

Klaipėdos vokiečiai yra teisiami už špio
nažą ir neloįališkumą Lietuvai

* ***'

KAUNAS, geg. 19. — Kariuomenės teisme šiandie prasi
dėjo nagrinėjimas bylos 14 Klaipėdos vokiečių, kurie yra kal
tinami priklausę uždaryti nacių organizacijai. Juos taipjau tei
siama už špionažą (šnipinėjimą) ir nelojališkumą (neištikimy
bę) Lietuvos valstybei.

Nauji pogromai 
Lenkijoje

VARŠAVA, geg. 19. — Po- 
gromai, kuriuose daug žydų 
liko sužeista, ištiko rytinės 
Lenkijos mieste Kamin-Kaszyr- 
ski.

Dideli pulkai apielinkės ūki
ninkų įsibriovė į miestą ir ėmė 
daužyti žydų sankrovas ir de
ginti joje esančias prekes.

Vietos policija neįstengdama 
riaušininkus numalšinti, ėmė 
šaukti pagelbos iš apielinkės 
didesnių miestų, kadangi ūki
ninkai grūmoja sudeginti visą 
miestą. Miestas gi turi 12,000 
gyventojų, kurių 90 nuoŠ. yra 
žydai. Daugelis žydų šeimynų 
skubiai apleido miestų.

Gal susitrukdys ex- 
karaliaus vedybos
MONTS, Francijoj, geg. 19. 

-— Francijos teisingumo minis
terijos nesiskubinimas duoti 
leidimų civilėms vedyboms ex- 
kara’iaus Edvardo su Mrs. 
Wallis Warfield gali sutruk
dyti jų vedybas, kurios numa
tomos birželio 3. Delei to ir 
kvietimai i vedybas tebėra ne- 
išsiuntinėti.

Kaip numatoma, vedybose 
dalyvaus gal tik apie poras de- 
sėtkų svečių, pačių artimiausių 
jaunavedžių draugų.

Anglijos konservatoriams ne
patinka ir pasirinktoji vedybų 
diena, nes ta diena yra ex-ka- 
raliaus tėvo mirusiojo karaliaus 
Jurgio V gimimo diena.

Kadangi Anglijos valdžia ne
leido į vedybas atvykti nė vie
nam Anglijos karališkos šeimy
nos nariui, tai spėjama’, kad 
bus dvejos vedybos. Pirmos 
įvyks vietos dvare birželio 3 d., 
o antros vėliau Austrijoj, kur 
jaunavedžiai mano praleisti 
medaus mėnesį ir į kur galės 
atvykti ir kaikurie karaliaus 
šeimos nariai, ypač ex-kara- 
liaus jaunesnysis brolis ir se
suo. Antrose vedybose manąs 
dalyvauti ir Jugoslavijos prin
cas Paul, artimas Edvardo 
draugas.

Atidarė telefonų li
niją į Chiniją

WASHINGTON, geg. 19. — 
šiandie tapo atidaryta telefonų 
linija tarp Jungt. Valstijų ir 
Chinijos.

Pirmą pasikalbėjimą telefo
nu atlaikė valstybės sekreto
rius Hull su Chinijos užsienio 
reikalų ministeriu Wang 
Chung-hui, kurie apsimainė 
sveikinimais. Taipjau kalbėjo 
prezidento žmona. Ji kalbėjosi 
su žymiausių Chinijos vadų 
žmonomis. Visi apsidžiaugė di
dele mokslo pažanga, dėl ku
rios dabar galima susisiekti su 
•tolima šalimi į visai trumpą 
laiką. Tai neišvengtinai prisi
dės prie tautų ir valstybių su
siartinimo.

Italijos karalius 
Vengrijoje

BUDAPEŠTAS, geg. 19. — 
Italijos karalius ir karalienė, 
lydimi Italijos užsienio reikalų 
ministerio grafo Ciano atvyko 
į Vengrijos sostinę “draugiš
kam” vizitui.

Italijai labai rupi palaikyti 
draugiškus ryšius su Vengrija, 
kuri jau senai nuolankauja 
Mussolini.

Dunkardai uždrau
dė turėti radio

CAMDEN, Ind., geg. 19. — 
Religinės sektos Ditfncard (vo
kiškų baptistų) nacionalė kon
vencija, kurioj dalyvauja apie 
25,000 sekėjų, priėmė rezoliu
cijų, kuri uždraudžia tos sek
tos nariams turėti savo namuo
se radio ąr bet kokį muzikali 
instrumentų.

Tuo budu laimėjo seniai, ku
rie priešinasi kiekvienai pažan
gai, kiekvienai pastangai pa
gražinti savo sektos narių gy
venimą. Visi turintys radio 
bus suspenduoti iki radio iš
mes iš savo namų.

Dar tik nesenai ta sekta nu
sileido natfjovinei dvasiai ir 
leido savo nariams turėti ir 
važinėtis automobiliais.

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
19. — Charles Scraggs nušo
vė savo 15 metų sūnų, peršo
vė žmoną ir įnamį ir tada pats 
nusišovė.

Sukilėliai yra suėmę 
26 anglus

LONDONAS, geg. 19. — 
Anglija paskelbė, kad 26 an
glai ir du airiai savanoriai yra 
Ispanijos sukilėlių nelaisvėje 
nė vieno anglo.

No. 119

SUKILĖLIAI AR
TINASI PRIE 

BILBAO
Sukilėlių lėktuvai bombarduo

ja apielinkės miestelius, bet 
juos laukia smarkus mūšiai 
prie Bilbao sienų.

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

Galbūt lietus; biskį šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 53°.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 

8:07.

RYMAS, geg. 19. — Italų 
žinių agentūra praneša, kad 
šeši Albanijos maištininkai li
ko užmušti mūšiuose su kariuo- 
mene. Sukilimas esąs numal
šintas. Jam vadovavęs buvęs 
Albanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Efen Toto.

PARYŽIUS, geg. 19.—Gau
tomis iš Bilbao žiniomis, suki
lėlių lėktuvai sistematiškai an
trų dienų smarkiai bombarduo
ja baskų' sostinę ir apielinkės 
miestelius, stengdamiesi sulau
žyti baskų atkaklumą ginant 
sayo šalį.

Puolikai po visos valandos 
bombardavimo numetė tonus 
bombų ant Munguia miestelio, 
10 mylių į šiaurryčius nuo Bil
bao, , veik visai miestelį sunai
kindami. Baskai jau pirmiau 
miestelį buvo evakavę ir pasi
traukę prie “geležinės linijoj’ 
prie pat Bilbao.

Buvo bombarduojami ir ki
ti miesteliai Bilbao apielin- 
kėj.

Sukilėliai įsiveržė į Amore- 
bieta, 12 mylių į pietvakarius 
nuo Bilbao, pirmiau tų mies
telį sugrigyę bombomis. Loja- 
listai pąšitraiike į Gąldacano, 
tik už 6 .mylias nuo Bilbao.

Sukilėliai neatlaidžiai veržia
si į priekį, bet jie patys pri- 
pažysta, kad dabar kelias pa
sidarys sunkiausias besiarti
nant prie pat Bilbao, nes bas
kai ginasi labai atkakliai. Tad 
galima laukti dabar nepapras
tai smarkių mūšių.

Smarkus lietus ir prapliupę 
keliai sulaikė abiejų pusių ka
riuomenės veikimą. Baskų pra
nešimas sako, kad sukilėliai 
yra laikomi ISolluve kalnuose, 
ties Munguia, taipjau ant kal
no Biscargi, pusiaukelėj tarp 
Guernica ir Bilbao ir ant ke
lio tarp Amorebieta ir Galda- 
cana.
Francija padės iškelti Bilbao 

gyventojus
Bilbao prieplaukoj Ispanijos 

laivas Habana imasi 4,000 vai
kų ir moterų, kuriuos jis ga
bens prieglaudai Anglijoje.

Francijos valdžia paskelbė, 
kad Francijos karo laivai ap
saugos visus tuos Francijos pa- 
sažierinius ir prekių laivus, ku
rie dalyvaus iškėlime Bilbao 
civilių gyventojų.

t Karo valdžia Madride
Naujoji Dr. Negrin valdžia 

pakeitė pirmesnės valdžios bu
dus vedimo karo ir išnaujo. at- 
steigė Madride gen. Miaja ka
rinę valdžią, panaikindama spe- 
cialę ciivlę tarybą, kuri valdė 
miestą per mėnesį įiko.

Valencijoj paskelbta, kad bu
vęs užsienio reikalų ministeris 
Del Vayo vadovaus specialei 
delegacijai tautų sąjungos su
sirinkime, kuris įvyks aiteinan- 
čią savaitę.

Padidėjo pasaulinė 
prekyba

GENEVA, geg. 19. — Tau
tų sąjungos surinktomis žinio
mis, pasaulinė prekyba per pir- 
muosius tris šių metų mėne
sius padidėjo 18 nuoš., paly
ginu^ su pereitais metais.

PRISIPAŽINO. — Dešinėj, Mrs. Helen Tiernan, kuri pri
sipažino nužudžiusi saVo 9 metų dukrelę Helen, kadangi 
jai ir 5 metų sunui “nebuvo vietos namie”. Moteriškė su
pjaustė ir sūnų, Jimmie, bet jis išliko gyvas. Kairėj, 
George Chrisrodulus (“Christie”R moteriškės mylimasis. 
Jis taipgi buvo apkaltintas, bet mokina prisiėmė visą kal
tę sau ir pareiškė, kad mylimasis neturėjo nieko bendro 
su žmogžudyste.

Lietuvos Naujienos
Komendantas 

Nubaudė
UKMERGĖ. — Balandžio 13 

d. Ukmergės apskrities komen
danto nutarimu už kurstymą 
vienos ’ gyventojų dalies prieS 
kitą (Yp. Valst. Aps. Įst. 8— 
10 §) buvo nubausti Giedraičių 
valsčiaus gyventojai: Jonas I- 
benskis, gyv. Ciuniškių km. — 
1 mėn. arešto. Atlikus baus
mę ištremti visam karo stovio 
laikui į kilimo vietą — Kėdai
nių apskr. Elena Atkočiūnaite, 
gyv. Laumikonių km. — 10 pa
rų arešto. Atlikus bausmę iš- 
.tremti visam karo stovio laikui 
į kilimo vietą — Ukmergės m. 
Antanas Pumpalavičius, gyv. 
Lau'mikonių Jcm. ■— 300 lt. ar
ba pusantro mėn. arešto. Juzė 
Kasauskienė, gyv. čiuniškių 
km. — 300>;lt. arba pusantro 
mėn. arešto. • Ibenskis ir Atko
čiūnaitė, Giedraičių apylinkėje 
slaptai mokė vaikus lenkiškai. 
Pumpalavičius ir Kasauskienė 
yra nuolatiniai vietos gyvento
jai. Pas juos gyveno Ibenskis 
ir Atkočiūnaitė, kuriems jie 
padėjo agituoti lenkų naudai.

Naciams nepatinka 
kardinolo Munde- 

leino kalba
BERLYNAS, geg. 19. — Vo

kietijos naciai visu smarkumu 
pradėjo pulti kardinolą Munde- 
lein iš Chicagos, kuris kalbė
damas Chicagos kunigams aš
triai pasmerkė nacius už jų 
persekiojimą katalikų kunigų 
ir kvietė visus katalikus ben
drai kovoti nacius ir padėti 
Vokietijos katalikams.
' Vyriausias nacių laikraštis 
Der Angfriff, leidžiamas pro
pagandos ministerio ( Goebbels, 
reikalauja, kad katalikų vy
skupai atsakytų į kardinolo 
kaltinimus naciams ir juos nu
ginčytų. Taipjau reikalauja, 
kad ir pats Vatikanas paneig
tų kardinolo Mundeleino kal
ba.v

1 PITTSBURGH, Pa., geg. 19. 
— , Nežinomas skaičius iš 680 
kalinių Allegheny kauntės ka
lėjime paskelbė bado streiką 
protestui prieš netikusį mais-

Gaisrai Klaipėdos 
krašte I

? \ . » •

Nauji Dideli Streikai
Streikai Studebaker, aliumino, Bethlehem 

liejiklose, Michigane ir kitur
©Dėl streiko užsidarė veik 

visos Studebaker automobilių 
dirbtuvės, South Bend, Ind.

• Sustreikavo Bethlehem
Steel Co. geležinių vagonų dirb
tuvių darbininkai Johnstown,

• Saginaw, Mich., sustreika
vo elektros darbininkai, dėlei 
ko turėjo užsidaryti ir kaiku- 
rios apielinkės automobilį dir
btuvės.

>3,000 aliumino darbininkų 
Alcoa, Tenn., sustreikavo, rei
kalaudami tokių pat algų, ko
kios yra mokamos šiaurinėse 
valstijose.

• Streikuojantys Holly wood 
mūviu studijų technikai grąsi- 
na atsimesti nuo Darbo Fede’ 
racijos, jei jų streiką nepa- 
rems aktorių gildija. Jie ruo
šiasi boikotuoti ir tuos akto
rius, kurie eina streikierių pi- 
kietuotojų linijas. Grūmoja jie 
skelbti streiką ir nepriklauso
mose studijose.

• C.I.O. pradėjo New 
organizuoti ir raštinių 
ninkus.

• Meksikos aliejaus
darbininkai grūmoja streiku, 
jei nebus pripažintos kolėkty- 
vės derybos.

• Hawaii salose gręsia cuk- 
rauą^ ir j 
darbininkų streikas, jei nebus 
greitai sutaikintas Wailuku sa
loj streikas.

Yorke 
darbi-

laukų

Federacija ruošiasi kovai 
su CIO.

WASHINGTON, geg. 19. -- 
Vienai po kitos unijoms atsi
metant nuo Amerikos Darbo 
Federacijos ir dedanties prie 
C.I.O. (Industrinio Organizavi
mo Komiteto), Federacija vis 
stropiau ruošiasi pradėti kovą 
ne su samdytojais, bet su stip
rėjančiomis industrinėmis uni
jomis.

Federacijos vadai kalba apie 
pakėlimą mokesnių prie Fede
racijos priklausančioms uni
joms, tikslu sukelti daugiau 
pinigų kovai su kitomis unijo
mis. Tas klausimas bus pakel
tas Federacijos viršininkų sir- 
sirinkime, kuris įvyks ateinan
čią savaitę Cincinnati.

Ten apygardos raštinę atida
rė ir CIO., kuri mano išleisti 
apie $1,000,000 organizavimui 
šešių apielinkes valstijų dar ne
organizuotų darbininkų.

Streikas Bethlehem dirb
tuvėse.

JOHNSTOWN, Pa., geg. 19. 
— Streikas iškilo dviejose Beth
lehem Steel Co. geležinių vago
nų dirbtuvėse. Unijos vadai sa
ko, kad tai nėra CIO. strei-

1 srę^id LUK- kaSf kadal^i iį paskęjbė patys
pinpapple plantarijn , >; „ a i, ’ k „ rie ’ sakosi da-

bar uždifbą mažiau, negu prieš 
pakėlimų algų, kadangi jie da
bar dirba trumpesnes valan
das.

visu

KLAIPeDA. — Pastaruoju 
laiku visuose trijuose Klaipe- 
dos' teašįb^ apskričiuoše vięnąs 
po kito įvyksta gyvenamų na
mų, daržinių bei klojimų ar 
tvartų gaisrai. Tokiais gaisrais 
ypatingai gausus Pagėgių ir 
Šilutės apskričiai.

Gaisrų priežastys
90%. sąmoningi padegimai. Pra
džioje buvo manyta, kad tai 
vien kerštininkų darbai, bet 
paskutiniu laiku imą aiškėti 
visai kitos priežastys, įvairių 
vietos ir užsienio apdraudimo 
bendrovių agentai, Gorėdami 
patys gauti didesnes komiso 
sumas, ūkininkams įkalbinėja 
savus trobesius apdrąusti di
desnėmis sumomis. Supranta
ma, tada tenka ir didesni ap- 
draudos mokesčiai mokėti. Ga
lop ūkininkas pajunta tų mo
kesčių naštą, ypatingai maty
damas savo susenusias trobas, 
— na, ir kyla gaisras.! Pasiro
do, apdr. b-vės, padariusios 
smulkius tyrinėjimus, tesumo
ka tik pagal f aktinę ją trobe
sių vertės kainą, bet ne pagal 
apdraustąją sumą, o paaiškė
jus, kad padegėjas yra pats 
savininkas — apdrauda visai 
nebeišmokama ir dar teisingu4- 
mo organai iš savo pusės 
mažai nubaudžia.

Gaisrai nesiliaują. 
• I'Šilutės apskr. praėjusią sa

vaitę, netoli Užleknių, Ruimuo
se, užsidegė ūkininko M. Ba
joro tvartas ir daržinė. Buvę 
tvarte gyvuliai beveik visi su
degė, taip pat daržinėje su
krautos įvairios ūkio * mašinos 
visiškai supleškėjo. Trobesiai ’r 
mašinos btfvo apdraustos.

Tos. pačios dienos rytą ūki
ninko E. Hermonies sudegė 
tvartai ir daržinė. Pastarajam 
pasisekė gyvulius, išskyrus pe
nimas kiaules, bei dalį ūkio 
padargų, nuo ugnies išgelbė
ti. j

SOUTH BEND, Ind., geg. 
19. — Veik visos Studebaker 
automobilių dirbtuvės, kuriose 
dirba apie 7,000 darbininkų, 
užsidarė, uniątams darbinin
kams atsisakitfs dirbti greta 
neunistų. Dirba dar tik liejik- 
la.

Kompanija jau pradėjo de
rybas su automobilių darbinin
kų unija dėl sutaikymo strei
ko.

Nors kompanija ir neturi jo
kio kontrakto su unija, bet uni
ja praktiškai buvo pripažinta 
per pastaruosius du metus ir 
kiekviename departamente dar
bininkai turėjo savo komite
tus. Unija sako, kad 98 nuoš. 
Studebaker darbininkų yra or
ganizuoti.
Elektros streikas uždarė 

mobilių dirbtuves.
DETROIT, Mich., geg. 

Nežiūrint gubernatoriaus
phy įspėjimų susilaikyti nuo 
streikų, 1,500 darbininkų Con- 
sumers Power Co. sustreikavo 
ir 300,000 gyventojų keturiuo
se Saginaw klonio miestuose 
atsidūrė be elektro. Netekusios 
elektros turėjo užsidaryti ir 
Flint automobilių dirbtuvės.

Streikieriai reikalauja pakė
limo algų ir pripažinimo uni
jos.
Pietinių valstij'ų darbininkai 
reikalauja augštesnių algų.
ALCOA, Tenn., geg. 19. — 

3,000 darbininkų sustreikavo 
vietos Aluminum Co. of Am. 
dirbtuvėje, reikalaudami tokių 
pat algų, kokios yra mokamos 
aliumino darbininkams šiauri
nėse valstijose. Jie sako, kad 
jie dabar ;)auna po 18c į va-!

, negu mokama ’

Bando suardyti darbininkų 
balsavimus.

PITTSBURGH, Pa., geg. 19. 
— Geležies darbininkų unija 
kaltina, kad Republic Steel 
Corp. pasiuntė į Alęuippa sa
vo ginkluotus mušeikas tikslu 
suardyti darbininkų balsavi
mus ir rinkimą atstovų Jonės 
& Laughlin Steel Corp. liejik
lose. Pastaroji kompanija tei
sinasi nieko apie tai nežinanti 
ir ji pati rinkimų nekliudysian
ti.

no

au to

19.—
Mur-
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WASHINGTON, geg.
Pasitraukęs iš augš&ausiojo j landą mažiad, ] 
teismo teisėjas Willis Van De-|tos pačios kompanijos darbi-' 
vanter apsigyvensiąs saVo ūkininkams Pittsburgho dirbtuvė-' 
j e netoli Washingtono.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŠKAME PASAULYJE. 
FILMAI iš LIETU VOŠ. >

NAMS ADOMAIčlAMS ; r

Ketvirtadienis, geg, 20j,

“Naujienų” Fikiiikas 

GEGUŽĖS 23, 1937 ML 
CALUMET grove

£-iė Brone Rasiliute puikiai 
scenoje atrodė, bet jos ihAlo- 
nuš bAlsas dar labiau publiką 
žavėjo.

Koncertas ir balius
Gegužės 9 d. Lietuvių sve

tainėje įvyko koncertas ir ba
lius Aušros Vartų vilai. Be mu
zikali programos, buvo ir vai
dinimas. Publikos atsilankė vi
dutiniškai.

kiemai ptaėjus
I^eihAldhi žiema praslinko. 

SušilAukėihe pavasario, kūtiš 
vilidjA rilūs Visus į lauktis ib 
■atgaivina jausmus. Visi džtAu- 
gižši, kad ir vėl gali gamtos 
prieglobstyje kelias valandas 
pi’Aiei'šti. Kai kurie jau kelia 
spafhūš ir reng/asi į Lietuvį 
važiuoti, kad galėtu vasarą sa
vo gilėtajame krašte į>naieišti. 
Yra tokių, kurie kiekvienais 
Metais sAvo tėvynę aplanko. 
Vieni važiuoja šiaip sau giiėi- 
nių Aplankyti ir su saviškiais 
kelis mėnesius prafeisti, o kiti 
— pasižiūrėti, kaip dabai’ Lie
tuva atrodo.

Važiuoja šiaip sau žmones, 
važiuoja profesionalai, studęn- 
tAi, sportininkai ir kitokie. Nu
važiuoja ir filmininkai, kufrie 

— filmuoja Lietuvos vaizdus. Pa
lų, kurių niekur nesimato. Žino- skui jie grįžta ir rodo Amebi
nės vis kalba, kur jie galėtų kos lietuviams Lietuvos miestų 
dingti, kad lietuvių parengimų! ir kaimų vaizdus. Tačiau reikia 

i pasakyti, jog tie filmai dažnai 
šerifas užėmė yra visai nevykę. Amerikoje 

Lauchus liko' gimusiems lietuviams jie nieko 
nepasako. O tai todėl, kad mu- 

' sų filmininkai kažkodėl yra' su
sižavėję bažnyčiomis, religinė
mis procesijomis, kariuomenės

UŽUOJAUTA po- 
PANAIKINS SAVAI

TINIUS PASUS. — Už MELAVIMĄ TURĖS SĖ
DĖTI KALĖJIME. — PAKLIUVO Į BĖDĄ. - 
STREIKAI. — MITINGAS ISPANIJOS KLAUSI
MU. — PATRAUKĖ į TEISMĄ KELIAS KOM
PANIJAS DĖL PRIG AUDINĖ JIMO.

- MITINGAS ISPANIJOS KLAUSI

Kas dedasi hiusp 
kolonijoje

Besidairant po lietuvišką pa
saulį teko girdėti ir pastebėti 
visokiausių dAIykų. Pavyzdžiui, 
girdėjau, kad piktadariai už
puolė fotografą Naunčiką ir iš 
jo atėmė laikrodėlį bei kiek pi
nigų. Pasitaikė taip, kad įtuo 
metu jis beturėjo su savimi 
revolverio.

Juozas Blaškevičius tikrai 
turės alaus biznį parodoje. To
dėl lietuviai galės pas savo 
tautietį sustoti ir troškuli nu
raminti.

J. Mačiulis sAko, jog jis su 
savo didžiuoju limuzinu galįs 
tik šešias rriyhas nuvažiuoti su 
vienu galionu gazolino. Vadi
nasi, važinėtis tokiu automobi
liu pusėtinai brangiai atsieina.

Stasys Cerauka dirba sušilęs, 
kad S LA 136 kuopos piknikas 
butų sėkmingas. Na, o kai jis 
rasiiyžta ką padaryti, tai pa
prastai ir padaro.

Niekas netikėjo, kad adv. 
Chesnulis liks naujojo laikraš
čio redaktorium. Bet taip atsi
tiko.

Viename parengime p. Kar
pius ieškojo, ieškojo, bet vis 
negalėjo surasti Tysliavos. O 
ieškojo jis “Vienybes” redaktd- 
riaus tam, kad pasakytų kalbA.

J. Brazauskas pastaruoju IA1-

kti yra labai susimastęs. Maty
ti, galvoja apie vietos politiką, 
o taip pat apie automobilių, ku
rį nesettiAi pirko.

Prieš kiek laiko sutikau J. 
N., kuris labai neigiamai atsi
liepė apie vietos lietuvių laik
raščius. Sako, tie laikraščiai vi
sai nebando 
lietuviams.

Izidorius 
lAikAi tikrai
O tai todėl, kad žmonės pradė
jo daugiau deimantų pirkti. * Iš 
to galima spręsti, jog pas juos 
daugiau atliekamų pinigų yra.

Kai įvyksta parengimai, tai 
vis ieškoma musų profesiona-

atstovauti vietos

Šamas Sako, jog 
žymiai pagerėjo.

nelanko.
Kai naujas 

vietą, tai Simas 
iš pareigų paleistas. Tačiau ne-! 
trukus gavo kitą vietą, būtent, 
dabar eina gorimų inspekto
riaus pareigas.

w -.u

SPECIALIAI
ŠIĄ 

SAVAITĘ
ŽIBANTI MALEVA 98c

980
980

Į > VALANDŲ
VARNIAIS ........

| FLAT MIKNOMS
Į MALKVA .... .....

I VAKNI81O VALYTOJAS—de-
I ru>t vuriuNiuI ar nmlevąĮ . nu-
I valyti. Specialiai už
I galioną .... ....... ...............
Į AKPKCIAl, 4 colių, grynai juo-
Į dų Šerių maievoti QO A
I Šepečiai. Kiekvienas ** r

\ KKTVtRT., SKAT. VAKARAklį|

ONE COAT ENAMELI8 dar
bui vidui. Tirštą^; daug pa- 
dengią.; ilgai laikąs. ISdžiitva 
per nuktj skaisčiai ; žybėd' 
mas. $2.75 vertčs i 
už galioną ........ ‘ -

BALTAS
TYRAS
Galionas
85c vertčs 5Oc—-Skrynų 
Ieva; 1 
inalevos 
abu už

i žybėort-
$1.95

8HELLAC. lOO'o, 

$1.59
M»- 

kvorta Juodos skrynų 
ir 'i colių Šepetys ir 

......... - 500
POm&FO'S VALYTfi-SIF.N’V

JAS, taipgi vartojamas kalci- 
inainul ir langų oždenfroniH 
valyti

laneų
3 už 23£

Miegamiem ir gyve
nami e m kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raStų. Rolei

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

MUOJAMA Už DYKA 
MES PRISTATOM

3 KRAUTUVĖS

3354 W. 26th Street
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island

paradais, visokibmis ,, iškilmė
mis' ir t. t. Tikroj ę Lietuvos 
įšventino ^tve^fctošė | 'filitiUbse 
kAip ir hera. Rodoihiejį 
dai, taip Sakant, yra

vaiz- 
šventa- 

dteniški”. O tuo tarpu visiems 
juk butų įdumu jArtiatyti tik
rasis Lietuvos veidas, atseit, 
kaip daugumas Lietuvos .žino
mų gyvena ir linksminasi. Iš tų 
vaizdų galelį tikslėšhį šiiįif'ati- 
mą apie Lietuvą įgyti ir musų 
jaunimas.

Man šū keliais jAiliitioliais te
ko kalbėtis aį5ie iš Lietuvos 
atvežtus filmtiš.. įilmus 
jAunūdliai visai heigiainai atsi- 
liėįji'a. Šakb, ten įlinko geto nė- 
rA, — viėh tik b'aŽhyčios ir 
įvairib's valdiškos Ištaigos.

Fįiftiffiihikahtši Šią vą- 
sar'ą Važiuoja į Eietuvą, reikė- 
tiį į tai šAvb dėinešį Atkreipti: 
nors kartą jie tūrėtų pasirinkti 
tokius vaizdiis, kurie tiksliau 
hūš^ie’čia Lietuvą ir jos gyve- 
ūim'A. ' ; ’

Ponanis Adoinaičiams; jų mo
čiutei Ihiriiš, reiškia Ydingą 
užuojautą. vi.. ■

Nors ji mirė gilioš š'ehatvės 
sulaukusi, bet vis -dėlto š*u mo
čiute sunku atsiskirti.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
--------------------------'

LAIDOTUVIŲ DIHBKTORIUS .. 
■■ JUOZAPAS a 
LudeikiV 
Į IK TĖVAS Ji
■“ 4704 S. WESTERN AVĖ.

Tol. Virginia 0883

Pirkite savo apiėlifikė 
krautuvėse

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rakštys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucijį ar įšvirškil 

mąš nevartojama.

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKŪKIT C •«
Sąlygos J SAVAITĘ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

8380 N. Clark St. 760 Madlson 8t.
4619 Hroadway 6320 Cottage Grova
3138 Lincoln Av. 4002 Madlson St.
2867 Milwaukee Ar. 6204 S. Halsted St.
4002 Irvinu Park 3234 Madlson St.

TILV 0 ęLOSED. ąUNPAV

Mrs. Anelia K; Jarus, 
Physical Therapy 

and,Midwife
. 6636 8d. Westėm 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massagt 
elėctric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blahkėts ir tt 
Moterims ir mėr

mai dovanai

ADVOKATAI
K. P. GI GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kami?. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
NamtĮ ofisas—8323 So. Halsted St. 

‘ Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80
Tel. Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

DANTISTAS
OFIŠO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
vai. vakarė. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą. - .
l 4300 S. FAJRFEELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telepfione: Boulevard 2800 
4Š31 SOUJTH ASHLAND AVENUE

Rėš, 6515 So,kockvvell bt.
Telėphone: Republič 9723

GYDYTOJAS IR t CHIRURGAS
2201 West 2Žnd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Serėdomis ir nedėk pagal sutattį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonai Repuldic 7Š68

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330
Rėz. Hyde Park 3395

Dr.; Sušanna Slakis
Mo.tęrų įr vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted Št.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
. , Room 1230

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

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

Clėittent J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET,
6- tbs lubos Tel. CtNtral Tb46

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRlKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVR
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vilk. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Uonlevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tei. Virginia 0036 
fcesidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Phone BoūTevard 7042

DENTISTAS
4615 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 itcl 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

SUSTOK ir
PAGALVOK j
IDŪTI PINIGAI I ŠIA *-
SPULKĄ pereitais metais
•UŽDIRBO* .....4....................... "

T r

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
’ BANK. .

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RY^O IKI 8 V. \

LITHŪANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION. 
1739 SOUTH HALSTED STREET

■ULtCA.--.-J La • • V. ■ -? i .f .■■■ ' ■

SENIAUSIA Ilt DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

^MbulAnce
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitag'e Avfe. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAt-AYETTĖ 07Ž7

T * -> -J koplyčios visose
czL T. Chi cagos dalyse

Klausykite musų Lietuvškų Tad i o programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro is VV.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metu 
senumo

į SthAIGHT
I KENTUCKY , 

BOŪRBON ..
DEGTINU

I 90°
I GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIUUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 6801
VIENINTELIS DIŠTRIBŲTORIUS,

PONTIAC
DR. A. J. Shimkus

Gydytojas ir chirurgas
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 

iki 9 y. vąk. Trečiadieniais ir 
SekYfiadieniaią susitarus

OFISAS IR REZIDENCIJA
4390 So. Fairfield Avė.

t Tel. Lafayėtf.e 8016

i!

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ. 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

r. BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai

1696

Laidotuvių fiHrektbriai
—

NADIAI ■
Chicagos, ( , 

Cicero « i
Lietuvių I 

Laidotuvių 1 
Direktorių ’ 

ki -H Asociacijos

. ■ ■ Ąmbulance 
. Patarnavi- 

mas Dieną 
ir Naktį

J TURIME 
r KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

v DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue , Phone Vards 1138

-  ................................................. -.u.L-— ------------------------------ ----------------- ' ■--------------------- —   . --------------------

j. LIULEVIČIUS.
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

a A..MASALSKIS
3307 Litbanfcė Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS * .
14f0 Sotttb 49tli Coitft Cicero Phone Cicero 2109

, P. J. RIDIKAS
3354 SO. Halsted Street Boulevard 4089

1, J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

J ji.■; ;  — -u-a e........ ........... ..... ......—
S. M. SKUDAŠ

718 \Vesl 131h' Slreet_________Phone. Monroc 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan ,Ave.
įf'LACHAWrCZ*IR SŪNUS

2314 AVcst 23r'd Pld^ ' Phone Ganai 25i5
SKYRIllŠr 42-« Eai4 iftŽHi Šfreletl' ■ Tel, i?Ullnlaii 1270

Tel. Pulbnan 5703

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITŪSH, OPT.
LIETUVIS 

Ohtometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rrtop vškhudamą akių įkarštį* atitaiso 
.rumparegystę ir tolh’egystę. Priren
gia teisingai akipius^ Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su----------- —--------------
elektra, parodančia mažiausias klai-1 Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
das. Specialė atycla atkreipiama į, Ofiso valandos: 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos'. Valandos i nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo .10 iki 12 v. dieną, 
langely atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CnZCAGO, ILL.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas, Akis
W ištaiso

Afišas ir Akifiių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI {R, DENristAI 
Afiierikoš Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
.... Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
- , DENTISTAS

6558 So. Wėštern Avė.
Valandos fiuo 9 įki . 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį 
1 1 . .... . u >■><» r «■■■ n 1- »

A. Moiitvid, M. D.
Wėst Town State Bank Bldg. 

2400 Wėst Madlson Street
Vai. 1 iki .3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Sėėlęy 7330
Namą telefonas Br6tfswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 Ir nbo 7 fki 
va!., NedSliomis nuo 16 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

dr.l bertash

9

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos ntio 1-3 filio 6:36-8:30 

Nedelioinis .tfagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tėl. Kenwood 5107

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

■ROSEJ.AND—CHteAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Garsinki

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 sėredą. 

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 vakarė.
Tel. Melrose Park 660

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

. .............  , Mį .. ..........—1 |l lt.I ■■■<■ ■ .»« lWl ■>

KITATAUČIAI
DR. HERZJlAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędns X-Ray ir kitokius 
elektros prfetaisus.

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

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

: Tel. Canal 3110
Rezideųcijos telefonai:

Šuperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. v
.. . • OFISO VALANDOS;
Nūd 10 iki 12 vėl. ryto, iiuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MID^AY 28Š0

Telefonas Yards 0994 .

Dr. Maurice Kahn
tai SOlJTH ASHtAND AtK

, / , Ofiso valandos:
NūO 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po .piftų

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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CLEVELAND ir OHIO ŽINIOS
Pasižadėjo pasitaisyti , MOTINOS YR A

ATSAKOMINGOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Nori panaikinti savaitinius 
pasus

CIeveland Railway kompani
jos atstovas turėjo pasikalbėji
mą su miesto majoru dėl pa
naikinimo savaitinių pasų. Da
lykas toks, kad iki šiol buvo 
pardavinėjami už $1.25 savai
tiniai pasai. Turėdamas tą pa
są, žmogus galėjo visą savaitę 
važinėtis (tiek kartų, kiek tik 
norėjo). Dabar kompanija yra 
pasiryžusi tuos pasus visiškai 
panaikinti, o įvesti tiesioginį 
mokėjimą, — 8 centus už vie
ną važiavimą.

Kadangi vienas majoras to 
klausimo išspręsti negali, tai 
netrukus miesto taryba* tuo rei
kalu tars savo žodį. Nėra ma
žiausios abejonės, kad kompani
jai išeis į naudą, jei taryba su
tiks savaitinius pasus panaikin
ti.

Fahe pareiškė, kad draugas* iš 
jo automobilių pavogęs.

Prasidėjo tardymas. Išsiaiš
kino, kad Fahe melavo. Vadi
nasi, jis pats laisvu noru auto
mobilių paskolino. Už melavimą 
ir savo draugo vaginimą teisė
jas jį nubaudė 30 dienų kalėji
mo. O jo draugas, kuris važia
vo skolintu automobiliu girtas, 
turės sėdėti kalėjime tris mė
nesius.

Iš naujo registruos 
bedarbius

Šiomis dienomis liko paskelb
tas patvarkymas, kad iš naujo 
užsiregistruotų visi tie, kurie 
gauna pašalpą. Mat, yra spė
jama, kad dabar pašalpą ima ir 
tokie žmonės, kurie jau 
darbus.

Gražins parkus
Miesto parkų direktorius 

Varga pareiškė, kad parkams 
pagražinti busią išleista $35,- 
000. Busią taisomos ir maudy
nės.

Re.kia tiesą pasakyti, jog 
miestui tikrai pratartu daugiau 
dėmesio į maudynes atkreipti. 
Per paskutinius keletą metų 
musų miestas žymiai paaugo. 
Žmonėms vasaros metu jau 
sunku bėra miesto maudynėse 
sutilpti. Kitas dalykas, tos 
maudynės pa'sidąrė ne tik ank
štos, bet jos yra ir labai ap
leistos. Tikrai yra būtinas rei
kalas jas sutvarkyti.

Policininkai “prarado” 
automobilių

COLUMBUS, Ohio.
licininkai sustojo prie saliuno 
ir užėjo alaus išsigerti. Auto
mobilių jie paliko gatvėje. Ki
tas policininkas pastebėjo tuš
čią policijos automobilių ir, įsė
dęs, nuvažiavo j stotį.

Išėję iš sąliuno, policininkai 
sukėlė didžiausią triukšmą. Jie 
tvirtino, kad kažkas jų auto
mobilių pavogęs.

Tačiau netrukus paaiškėjo, 
kaip tas automobilius liko “pa-r 
vogtas”.

Prieš kiek laiko į bėdą buvo 
patekęs adv. Frank R. Jaffa. 
Kaltinamas jis buvo tuo, kad 
prašmugeliavęs $158,000 sveti
mų pinigų. Teismas pripažino 
jį kaltą ir paskyrė bausmę: 20 
mėnesių kalėjimo. Tačiau adv. 
Jaffa jau laisvas. Mat, jis pa
sižadėjo pasitaisyti ir liko pa
leistas. žinoma, paleistas sąly
giniai. %

Susisiekimas busiąs labai 
prastas

Policija sako,1 jog šią vasarą 
judėjimas mieste busiąs labai 
apsunkintas. Mat, dalykas toks, 
kad High Level tiltas liko už
darytas. To tilto uždarymas 
tikrai apsunkins trafiką. Tuo 
tarpu manoma, kad judėjimas 
bus labai didelis, nes suvažiuos 
nemažai žmonių į ežerų parodą.

S u si r ė m * m a s
Streikuoja apie vienas tūks

tantis J. C. Virden kompanijos 
darbininkų. Prieš kiek laiko 
tarp streikininkų ir skebų įvy
ko smarkus susirėmimas, į ku
rį įsimaišė policija su dujinė
mis bombomis.

bus galima gauti, tai teks siau-i 
net 
vi-

rinti ligonines veikimą ir

bu-Jei taip atsitiktų, tai tat 
tų tikrai didelis smūgis.

Nauji policininkai
šiomis dienomis liko, taip sa^ 

įšventinta” aštuoniolika

Šeimą žiuri į jus, kad padėtumei 
gydytojui juos sveikais užlaikyt. 
Jus galite daug padėti, kad išvengti 
ligų ir blogus sveikatos stovio, sau- j 
gojant jas nuo paprasto vidurių 
užkietėjimo.

Dažniausiai vidurių užkietėjimas . ,
paeina iš netikros dietos — maisto 
stokuojančio “rupumo”. Tas tru- naujų policininkų. Jie buvo la

Pašalinti Uip papras-, vjnami i(. mokomi per kelis mg

Kellogg’s ALL-BRAN tiekia sau- 'nesiūs. Pagaliau jie išlaikė kvo 
gius budus užkietėjimui išvengti, timus ir liko paskirti regu’ia 
įdedamas “rupumą atgal j dietą. . ......
Kūne ALL-BRAN sugeria dvigubai, nskaiS policininkais.
savo svorio vandeny, sudarydamas ■ kurį laiką jiems pavesta trafi 
minkštą masę, kuri švelniai kaip su1 
kempine išvalo sistemą.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi turi 
vitaminus B ir geležies. Tai yra 
kur kas geriau šeiniai vartoti negu 
nuolatos gerti dirbtinas piliules ir 
vaistus.

Du kupini šaukštai dienoj kaipo 
javinis su pienu, arba Smetona, ar 
pagal receptus gana dėl daugelio 
asmenų. Rimtesniuos atvejuos tris 
kartus dienoje.

Parsiduoda visose krautuvėse — 
ir Kellogg in Battle Creek garan
tuotas.

Per kai

turi

Nelaime chemikalų 
dirbtuvėje

Lake Erie Chemical dirbtu
vėje įvykę nelaimė, kai ugnis 
pasiekė verdančius chemikalus. 
Vienas darbininkas mirtinai ap
degė, o keli lengviau ar sun
kiau liko sužeisti.

Dirbtuvė yra adresu 2200 
Scranton Rd.

Kasė draugui duobę, bet 
pats į ją įkrito

John Fahe buvo pašauktas 
eiti prisiekdintojo teisėjo parei
gas. Savo automobilių jis pa
skolino draugui. Pastarasis ge
rokai ‘'‘įsilinksmino” ir papuo
lė į policijos rankas. Tąsyk

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

ar toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.
Hemlock 5040

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST.

Yards 3408

CR0WN 
HOUSEHOLD DEPT. 

3446 S. Halsted St. 
Grindim Padengimas 

9xl2._LINOLEUM KAURAS 
Nauji pavasario mo
deliai laukia jūsų ap
žiūrėjimo. Geras vai- 
lokinls kauras, Jkurs 

ilgai tarnaus

Du po-

Nors kompanija ir smarkau
ja, tačiau numatoma, kad ji vis 
dėlto turės pasiduoti ir darbi
ninkų reikalavimus patenkinti.

Masinis mitingas
Miesto auditorijoje neseniai 

įvyko didelis mitingas Ispani
jos klausimu. Kalbėtojai nu
švietė abiejų pusių būklę. Jie 
nurodė, kokią nepaprastą žalą 
neša ispanų tautai dabartinis 
karas. Įvardijo taip pat ir šio 
karo tikruosius kaltininkus.

Aukų Ispanijos respublikos 
gynėjams liko surinkta per ke
turis šimtus dolerių.

Rengiasi streikuoti
Gazolino stočių darbininkai 

rengiasi streikuoti, jeigu jiems 
algos nebus pakeltos. Formališ- 
kas reikalavimas jau liko įteik
tas. Laukiamas atsakymas./

Jeigu streikas įvyks, tai jis 
palies apie du tūkstančius dar
bininkų.

Miesto ligoninei reikia 
$50,000
Burton prieš kiek 
sušaukęs visų de- 
viršininkus ir tu-

kas tvarkyti.

Keliems dirbtuvių savinin
kams liko iškeltos bylos
Mažesniųjų dirbtuvių savi

ninkai, kurie nori išvengti 
streikų, sutinka, kad jų darbi
ninkai įsirašytų į uniją. Ta
čiau unijų nustatyto atlygini^ 
mo jie nemoka. Darbininkams, 
žinoma, įsakoma tylėti: 
sakykite, kad gaunate 
nustatytą atlyginimą.

Šiomis dienomis iškilo 
tę, k*ad kelios dirbtuvės taip 
elgiasi. Joms visoms liko iškel
tos bylos. Dirbtuvių savininkai 
bus teisiami už prigaudinėjimą.

Jonas Jarus. |

girdi, 
unijos

i aikš- 
f

V.

Garsinkites "N-nose’

Majoras 
laiko buvo 
partamentų 
rėjo su jais pasitarimą dėl mie
sto ligoninės. Dalykas toks, ■ 
kad būtinai reikia penkių de
šimčių tūkstančių dolerių, kad 
ligoninė galėtų būti tinkamai 
sutvarkyta. Jei tiek pinigų ne-

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI 
SPECIALE ALIEJINE PERMANENT $4 CQ 

(Cųrls—kiek tik norėsit) ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E A(1 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $Q EA 
BE MAŠINOS PERMANENT ........  . W«OU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .................... .25c
MOTERIMS ................................... .......................... 35
VYRAMS ............... ...........  .....1../ ...1..... .40

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

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIĖ)MAN Parūpintų Medegą 
Widman teikia tik aukščiausią (kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

30 COLIŲ SIENŲ POPIERA, ROLEI ..... ..............

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

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

GARANT. QUICK-DRY VARNIS TIK ........  ...

/ “NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS 

CALUMET GROVE

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 

‘‘ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43c
3446 So. Halsted St.

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

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

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

ir brangiau.
46

.... 97£ 
95<S 

$1.39

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

UGHT 
FIOOROIL

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 sampelj pas jūsų 
MALEVOS AR GELEŽIES DYLERĮ

Pirkit maie- 
vas ir varni- 
šį iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj 1 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom iŠ Bankruto 
krautuvių, gaisrų 
gelžkelių 
b1 nuo į iki 1 /2 pi
giau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES — 
Šiaušia 
vvaukee 
atdara nedalioj 10-1.

ir 
sudužimų, vi-

ga-

KRAUTU-
Ateikit į ar- 

krautuvę'. Mil- 
Av. krautuvei

>/2
•eguliarčs kainos

MALEVOS
IR VARNIŠIAI % IKI

PAINT EKGHANGe
2000
6830
2274

Skyrius

Mlhvaukee Avė. 
So. Halsted St.
Elfiton Avė.
KENOSHA, WIS.

Centralis telefonas
ARMitage 1440

Sherwin WiL 
lianis trim var- 

niMa $2.26. Muku 
kaina ___ 95^ 
1.000 galionų trim 

Malevoe. Galionas 
----------------- $1 25 

$2.70 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina.!.

$1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva .... $£.20

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

v

Naujas Kelvinator vei
kia tik pusę laiko per die

nų, o kitą, dalį užlaiko že
mą temperatūrą, visai ne

vartodamas ęlektros.

FREE!

»WIN A PRIZE!
..iiiuimVM"

INCORPORATED

IRONERS-AND CASH

STOKIT DABAR!

KAS DARYTI!

G r a n d
A n n e x, N e w

želio 6. 1937.

KELVINATOR ftEVEALS 
REFRIGERATION FACTS'J

FAKTAS 1 FAKTAS 2
Naujas Kelvinator yra 

Plus-Powered. Jis turi an 
tra tiek šaldymo vietos, 

negu kiti refrigeratoriai 
to pačio dydžio

KELVIN HOME

15c 
89c 
95c 

51.19 
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

kauras
$3.98

NAUDOKITE Ą ■ BBT1 A
VAISTUS, kuriuos |t| fl I A

PARŪPINO i■
11.11,—■ H.   —

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb As
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

t ^3
vL

? ? ."aa/J'*.

: i

n

LANGAM UŽDANGOS
Plaujamas audinys 36x7 
visų spalvų ...................... wvw
Savoy House Maleva .,. visos 
spalvos .............. gal. 51.00
Turpentinas
Galionui ..........................
Linseed Oil 7 A f*
Galionui .............................. ■“*

Atsineškite savo indą.

CROWN STORE
3446 S. Halsted St.

NIDA LABORATORIES, 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

TF“—:—■ ’
3as little as

90/ A WEEK
I wlll buy you a

PLUS-POVVERED
KELVINATOR

KELVINATOR nedaro misterijos 
iš refrigeratorių skirtumų. Šičia 
vir*šuj, yra paduoti faktai apie 
naują PIus-Powered Kelvinatorių.

Jie yra aiškiausi. Jie pasako, 
kodėl Kelvinator sutaupins jum 
daugiau kasdien, kai ji vartojat 
—duos jum ilgesnių metų tarny
bą be kliūčių.

Kodėl Kelvinator užlaiko val
gius absoliučiai SAUGIUS viso
kioj aplinkumoj, karščiausiomis 
vasaros dienomis ir įkaitytose 
virtuvėse.

O ar nėra tai svarbiausi klau 
simai kai perkama refrigerato- 
rius? Jie yra,, štai kodėl dabar 
tūkstančiai refrigeratorių savinin
kų pakeičia juos i naujus Plus- 
Powered Kelvinatorius.

Atsilankykit ir patirkit apie 
Kelvinator žemas kainas ir ma
žus savaitinius išmokėjimus • 
tik po ‘90c savaitei. Atsilankykit 
šiandie!

JOS. F. BUDRIK
3417-21 South Halsted Street

NASH CARS, KELVINATOR
REFRIGERATORS, RANGĖS,

VVASHING MACHINES

MORE THAN 1000 PRIZES
6 kambarių, air conditioned,

modernis Kelvin Namas, įskai
tant lota, su visais vėliausiais
Kelvinator įrengimais! Vėliausio
modelio Nash karai! Cash ir ki- •
ti vertingi prizai! Čia yra kon
testas, kurin tikrai verta įstoti.

Lengva įstoti! Ir smagu! Kad
įstot į Kelvinator Stokuojančių
žodžių Kontestą, turit tik įrašy
ti keletą stokuojančių žodžių ofi-
cialėj įstojimo blankoj. Ir ga
lit gaut šią įstojimo blanką čia
šiandien—DYKAI, tik paprašę.

1. Atlankykit musų krautuvę 
gauti kopiją KELVIN HOME
BOOK ir Oficialę Kontestan įs
toti Blanką.

2 Perskaitykit KELVIN NA
MO KNYGĄ nuo viršelio iki
vršelio. Joje telpa visos jums 
reikalingos informacijos laimė
jimui.

3. Išstudijavus KELVIN NA
MO KNYGĄ, iŠpildykit Oficialę 
Kontestan Įstoti Blanką, prisi
laikydami paprastų

4. Pasiuskit paštų 
Pilną Blanką

Box 500
Central

York City, pirm 
vidurnakčio Bir

patvarkymų.

Tel. Boulevard 7010
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*xhe Lithuaniaii Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

Subscription Ra tęs:
|8.00 per year in Canada I 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

...................... .. j . "'j.1.1-'i.'.į ...'.r
Entered m Sęcpnd ;Class Matter 

M ar c h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 411. under the act of 
March 3rd 4879.

Naujienos eigą .kasdien, išskiriant 
kmadienius. Leidžia Naujienųsekmadienius. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
'Iii. Telefonas Canal 8500.

UŠMkyuie kainai
Chicago je—paltu: v . ,,

Metams _____ .____________ $8,00
4,00 
2<oo 
1.50 

;75

. 8c 

. 18c 
> 75c

Pusei metų ........._____
Trims mėnesiams _____
Pvięm mSnesiąpis ~— 
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje per išnešiotojus 
Viena kopija •••••••••••• 
Savaitei ____________
Mėnesiui ................r

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: J

Metams ____________  $5.00
Pusei mętų ............................— ?.75
Trjms mšnesiaiąs .................... l>50
.Dviems mėnesiams ................ 1^00

. Vieąam mėnesiui .................. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __ ______.....______ $8.Q0
Pusei metų ___ ______ ..... 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

FRANCO SUĖMĖ SAVO 
BROLĮ.

Ispanijos mkiams Besirituliuo jan!
(Mušu specialaus korespondento Lietuvoje)

——♦
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Vienas iš “devynių senių” rezignavo
Teigėjas Willis Van Dęvanter pranešė prezidentui, 

kad su pabaigą gegužės mėnesio jisai pasitrauks iš Vy
riausiojo teismo, tuo budu vienu iš “devynių senių” bus 
.mažiau.

Van Devanter buvo vienas atžagareiviškiausiųjų 
teismo narių. Per 26 metus, sėdėdamas aukščiausiame 
krašto tribūnoje, jisai uoliai saugojo “ekonominių roja
listų” interesus ir stengėsi sutrukdyti pažangių įsta- 
tymdavybę.

Jam pasitraukus iš teismo, Rooseveltas turės prpgą 
paskirti naują teisėją ir padidinti liebrališkų teisėjų 
skaičių.

s

Pranešama, kad Ispanijos su
kilėlių generolas Franco suė
mė savo brolį, aviatorių Ramon 
Franco, kuris pirmialis kovojo 
prieš monarchiją, o po kara
liaus nuvertimo buvo susidėjęs 
su anarcho-sindikalistais. Fa
šistų sukilimas Ispanijojei jį už
tiko Washingtone, aivacijos 
atašė Vietoje prie Ispanijos pa
siuntinybės.

Ramon Franco iškeliavo į Is
paniją tarnauti sukilėliams. Sa
ko, jisai ėmęs intriguoti prieš 
italų aviatorius, kuriuos Mus- 
solini pasiuntė Ispanijon padė
ti generolui Franco, ir Musso- 
lini pareikalavęs .jį “suvaldyti.”

tu” (nedavus jam progos pasi
teisinti) daręs sąmokslą prieš 
Rusijos komunistų partijos ir 
Sovietų valdžios vadų gyvas
tis, konspiravęs su svetimų ša
lių valdžiomis įtraukti Sovietų 
Sąjungą į karą ir padėti prie
šams ją sumušti ir jos iterito-i 
riją sudraskyti — ir visų šitų 
konspiracijų tikslas buvęs įsL 
skverbti į valdžią.

“Tokie , yra kaltinimai, ku
riais Leonas Trockis buvo 
nuteistas.! Tokie yra tie da- 
lykai, dęl kurių jisai reika
lavo progos būt išklausytam. 
Ir šituos dalykus Komisija 
tyrinėjo ir yra pasiryžusi iš
tirti iki galo,”

Vargu kuriame no: 
visos 
taip ryškiai daugelio

:s amžiuje Bet vėlesnėse telegramose ra
gy vęnįmo priešginybės šit© dar “gražesnių” dalykėlių, 

’* buvo įpa-? Įęųrįe Aiurpu nukrečia. Įėję ita
lai į Malagą, paėmė valdyti vj- 
saą susisiekimo priemones, už-

Popiežius “Mussolinio įkaitas”

NUBAUSTAS “VILNIAUS
ŽODŽIO” REDAKTORIUS.
“Vilniaus žodis”, pažangus 

Vilniaus lietuvių laikraštis, ra
šo:

ku-Airijos katalikų kunigas Michael O’Flanagan, 
ris anų lankėsi Chicagoje įr sakė prakalbas, agi
tuodamas už Ispanijos respublikos gynėjus, yra labai 
prastos nuomones apie aukštąją katalikų dvasiškiją, 
neišskiriant popiežiaus. Jisai pareiškė spaudos atsto
vams, kad Italijos fašistų “diuče” šiandie daro didžiau- 

' šią įtaką į katalikų bažnyčios nusistatymą.
yra įkaitas Mussolimo rankose’^ 

tarė kun. O’Flanagan. “Ir kardinolai Vatikane taip 
pat priklauso nuo Mussolinio malonės.”
Tas airių kunigas, uoliai dalyvavęs Airijos kovose 

dėl laisvės, primeną tą faktą, kad katalikų bažnyčia 
buvo priešinga laisvės judėjimui Airijoje, taip pat kaip 
ji buvo priešinga ir Amerikos revoliucinėms kovoms 
prieš Angliją.

Lietuviai prie to gali pridėti, kad katalikų bažnyčia 
buvo priešinga ir Lietuvos žmonių kovai prieš carizmą.

Visose šalyse katalikų bažnyčia per šimtmečius ėjo 
ranka už rankos sų despotais ir žmonių išnaudotojais. 
Tai liūdna istorijos tiesa.
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Karalių “dieviškoji teisė” dingo

yra
tu-

uz-

SUIMTAS GEN. LLANO 
SĖBRAS.

Iš Gibraltaro pranešama, kad 
sukilėlių vado Franco įsakymu 
yra areštuotas ‘artimas “radio 
generolo” Quiepo de Llano sėb
ras, Emijįo Griffiths. Jisai 
naturalizuotas ispanas, bet 
rėjo ir anglų pasą.

Griffiths yra kaltinamas
siėmęs valiutos šmugeliavimu 
ir padaręs iš to biznio daug 
pelno. Eina gandai, kad į tą 
šmugelį esąs įveltas ,ir gen. 
Llano.

Griffiths buvo sukilėlių “val
džios” atstovas mieste Lą' Li- 
nea, netoli nuo Gibraltaro. Ji
sai jautėsi toks didelis ponas, 
kad pasipriešino specialiai gen. 
Franco sargybai, kuri atėjo jį 
anksti rytą suimti. Sargyba tu
rėjo pavartoti jėgą, iki jį nu
malšino.

Sukilėlių vadovybė kaltina jį 
taip pat išdavinė jus anglams 
sukilėlių karo paslaptis.

Anglijos premjeras, konservatorius Stanley Bald- 
win, kuris apie galą šio mėnesio ketina palikti’ savo vie
tą Chamberlain'ui, baigia savo karjerą politikoje, pu-, 
sėtinai nusivylęs.

Sakydamas .kalbą’Imperijos Jaunimo suvažiavime. 
Londone, Bajdwiw .pareiškė, kad Tautų Sąjunga .pasi
rodė bejėgė; iliuzijos, kurias buvo sužadinusi Versalės 
'taika, gyvenime neįsikųnijo; žmonijos pastangos apsi
saugoti nuo karo, iki šiol nėra sėkmingos.

Ne geriau atrodą ir valstybių viduje. Senosios mo- 
inarchiškos. valdžios griūva, nes “doktrina apie dievišką
ją karalių teisę -dingok, bet jų vietoje dygsta diktatū
ros, kurios .paverčia asmenį valstybės vergu.

Iš tiesų, tikėjimas į tai, kad karaliai esą kokie tai 
^paties Dievo paskirti žmonėms valdovai, šiandie jau yra 
beveik visur išnykusi. Tik Azijoje jisai dar kai kur te
besilaiko. O Europoje visi karaliai, kurie dar yra išlikę, 
turi galios mažiau, negu jų ministeriai, išimant tuos 
atsitikimus, kur karalius kartu yra ir diktatorius (kaip, 
pav., Albanijoje). A

Pats konservatorius Baldwipas aiškiai parodė, kad 
net galingiausios pasaulyje imperijos karalius negali 
priešintis ministeriams ir parlamentui, kai jisai nuver
tė nuo sosto ?Edwardą VIII.

išimant tuos

PROF. JOHN DEWEY AITE 
“TYRINĖJIMĄ.”

Garąus Amerikos mokslinin
kas, prof. John Dewey, didelia1-' 
me viešame mitinge New Yor- 
ke padarė pranešimą apie tyri
nėjimą, kurį atliko Meksikoje 
speciali komisija su tikslu iš
girsti, ką sako Trockis apie iš
keltus prieš jį Maskvoje kalti
nimus. Pasiremdamas faktais, 
kuriuos ta komisija surinko, 
prof. Dewey padarė išvadą, kad 
Trockio duoti pasiaiškinimai ir 
įrodymai pilnai pateisina' toli
mesnį tyrinėjimo tęsimą.

Toliaus, komisijos pirminin
kas smarkiai uždrožė tiems 
Amerikoj liberąlams, kurie, va
dovaudamiesi vienais ar kitais 
sumetimais, nenori pažvelgti j 
faktus. Jisai sako, kad tyrinė
jimo komisijai nerūpėjo nei iš
teisinti, nei apkaltinti buv. so
vietų karo komisarą. Ji nesiėmė 
vaidinti teisėjo arba “džiurės” 
rolę. Ji norėjo tiktai duoti pro
gos pasisakyti tai šaliai, kuri 
Maskvos bylose nebuvo išklau
syta. Prof. Dewey su nusiste
bėjimu klausė: Kodėl sovietų 
ambasadoyius Trojanovski ir, j- 
vairųs kiti ąsmens darė visokių 
klinčių tyrinėjimo komisijos su
organizavimui ir kodėl jie vi
saip trukdė -tos komisijos dat- 
bą?

“Ko jie bijosi?”— sušuko 
prof. Dewey.
Maskvos bylose Trockis buvo 

apkaltintas ir pripažintas “kal-
“čėnštorių” mokesčiai

’-'Į1;1 . .v. '".i1......  ■

Vyriąusįas federalinis teismas padarė svarbų spren
dimą vadinamųjų “čėnštorių” taksavimo klausimų.

Įzniisianos ivąjstijoje yra įstatymas, sulig kurio 
kompanijos, turinčios daug krautuvių, moka nuo kiek
vienus savo krautuvės juo aukštesnį mokestį, juo dides
nis krautuvių skaičius priklauso kompanijai, neatsižvel
giant ar visos krautuvės yra valstijos ribose, ar ne. 
Kompanija, kuri turi 10 .krautuvių arba mažiau, moka 
po $10 nuo kiekvienos krautuvės. Bet jeigu krautuvių 
skaičius didesnis, tai mokestis -laipsniškai kyla, -iki pa-

tautų sąjungai gyvuojant, k’ 
rios vyriausiu uždaviniu y 
neprilęisti karo... Maurai, itaj 
vokiečiai kitų pasamdyti 3 
giuoja per Ispaniją ir teni 
žudo gyventojus. O tuo pač 
metu visų kalbama, kad įsi 
nijoje vyksta civilis karas, k 
čia žmonės mušasi dėl skirt 
gų ideologijų, kad eina kati! 
nes dėl nesutikimų, ku:

stebiamos ir suprastos, kaij> 
dabar. Vargu kada nors išnau-l 
dojamoji žmonijos <' “ ‘ ’
gerai suprato ir atjautė savo 

i tai sup- 
kada nors 

vąįdomiemsiems taip buvo sun
ku paslėpti melas, vjsos sukty
bės, kaip dabar yra' įunku jiem 
tai padaryti. Užtai gal jie to 
Jdu akiplėšiškumu ir cinišku- 
mu vykdo savo užsibrėžtus pla
nus jau veik be jokių skrais
čių prisidengdami. Akiplėšiškas 
•atvirumas.

štai dėlko šitame 
ypač paskutiniais metais mes 
matome daug kur įsi 
kių spalvų ir pavącinimų dik
tatūras. Sunku suyą'ldyti įsi ju
dinusias mases, kurios mato ir 
jaučia aplinkui tieg daug ne
teisybių ir skriaud 
gi tos masės 
aukštumoje

dojamoji žmonijos

padėtį ,kaip dabar • 
ranta ir mato. Vargu

“Balandžio 12 d. Apygar
dos Teisme buvo nagrinėja
ma red. X Latvio dvi spaudos 
bylos dėl įdėtų pereitais me
tais ‘Vilniaus žodin’ straips
nių 7 ir 38 nr. Miesto Teis
me red/^J. Latvys buvo nu
baustas: dėl 7 nr. — tris sa
vaites arešto, o dėl 38 nr.—: 
tris mėnesius. Apygardos 
Teismas, išnagrinėjęs iš nau
jo šias bylas, paskelbė spren
dimą, kuriuomi red. J. Lat
vys dėl 7 nr. išteisintas, o 
dėl 38 nr. nubaustas 150 
auks. piniginės pabaudos.”

PRADŽIOS MOKYKLA 
ČIGONAMS.

į;;.. . ’’ •,• _ r/į ’• • i‘ : r ’

Lietuvoje .ketinama įsiteigti 
pradžios mokyklą dar vienai 
“tautinei. įgažunjai”—čigonams.

Piripa č^on^iųs,pradžios mo
kykla m^ma įsteigti Pažais
lio valsęįuię. Mokyklos reika
lais rūpinami Kauno apskr. sa
vivaldybė.'I(“V. ž.”)

PAMINĖJO T. ŠEVČENKĄ.
Lietuvos ukrainų kulturos- 

švietimo draugija balandžio 11 
dieną pamįnėjo didį Ukrainos 
poetą Tarasą Ševčenko. >

Iš Toronto, Canada 
j “Naujienų” Pikniką

K vietom savo gimines, Stan
kų ir Kuniučių šeimas atvykti 
į “Naujięn^ pikniką. Jie jau 
yra buvę $aą mus, tad Jcclią, 
gerai žino; įsisėdę į savo Lin
coln Zephyr ir jsipylę gazolino, 
pp. Stankai be jokio vargo ga
lės atsidurti Chicagon.

Rašiau kanadieęiams, kad jie 
sueis su pažįstamais “Naujie
nų” piknike, kurių gal daugiąu 
vjsai nesitiki matyti. Į pikniką 
suvažiuoja daugybė lietuvių iš 
visos Chicagos ir apielinkes 
miestų.

Jeigu laikas pavelys, kanadie
čiai galės pasisvečiuoti, apžiū
rėti Chicago ir pamatyti kapi
nių puošimo dienos iškilmes. 
Kapinių puošimo iškilmės, kaip 
ir “Naujienų” piknikai yra kaip 
ir didžiausi atpuskai Chicągofc 
lietuviams. .

Dar šį sykį, per laikraštį, 
kviečiu savo gimines atvykti 
“Naujienų” piknikąn.

—Jos. K. Mat ūkias.
Ęast Chicago, III.

siekia aukščiausią sumą $550 per, metus. Tokią sumą 
moka už kiekvieną krautuvę kompanija turinti 500 
krautuvių arba daugiau. . -

Šitas Louisianos įstatymas buvo atakuojamas, kai
po “nekonstitucinis”, nes jisai darąs diskriminaciją tar
pe didelių ir mažų “čėnštorių” kompanijų. Tačiau Vy
riausias teismas Washingtone pripažino, kad tas įstaty
mas nėra priešingas konstitucijai.

Šituo savo sprendimu teismas sudavė skaudų smū
gį didiemsiems “čėnštoriams”. Bet už tai nepriklauso^, 
mieji pirkliai džiaugiasi.

dalis taip eme paštą .radio, perėmė kitas tvarki* reikia Uyvendinti.

į

amžiuje, o

galint yiso-

O kadan-, 
era tokioje 

paikldsios, dar 
joms kultūros ir civilizacijos 
vaįsiai nėra tiek prieinami, to
dėl jas visokių suk 
dar galima apgauti 
o kartais net ir joms padedaht 
.įgyvendinama ne jų 
tįtųra.

Italai, vokiečiai, maurai... 
nėra tik ispanų

Imkim tik paskutinius Ispa
nijos civilinio karo įvykius, 
štai užimama Malaga. Veik vi
so pasaulio telegramų agentū
ros smulkiai tą įvykį atpasako
ję, čia pąt priduria, kad toje 
operacijoje dalyvavę tiek ir 
tiek tūkstančių italų armijos, 
tiek įtukstančių vokiečių ir mau
rų...

Tai kas, ar tai jau civilinis 
Ispanijos karas, ari tai tik jos 
vienos . vidaus reikąlas?

Juk tai jau tąrpįautinio po
būdžio kąrąs. Juk tuose prane
šimuose visąi neužsiminta kiek 
šiojex operacijoje dalyvavo tik
rųjų ispanų... Pamiršta? Ne! 
Nebuvo reikalo perdaug meluo
ti, juk ir taip visiems aišku, 
kad Malagą paimant mažiausiai 
buvo ispanų, jie -tik išimtinai' 
vyriausybininkų pušėje kovėsi, 
tik jie vieni gynėsi nuo sveti
mųjų,..

Taip visai atvirai tose teleg
ramose pažymima, kad Malagos 
paėmimui vadovavo ne kas ki
tas, kaip tik vokiečių vięnas iš 
generolų, kuris turėjo progos 
čia' ;savo karo strategiją ir tak-r 
tiką pavartoti ir jis ją šiuo at
sitikimu, pavartojęs visai tin
kamai. A: Y : /

tybių keliu 
ir per jas,

naudai dik

karo ir civilines įstaigas. O is
panų žandannerija suėmė per 
devynis tūkstančius gyventojų, 
kaipo generolui Frankui neišti
kimų. „ »

Šitas gyvas ir negyvas grobis 
pavestas saugoti maurams. . 
Į£aįp matote, tikras pareigų pa
siskirstymas. Maurai eina sar
gybinių pareigas, italai valdys 
ir tvarkos žiūrės, o generolo 
Franko cerberiai teis ir žudys 
ispanus, ir tą operaciją atliks 
patys ispanai. Matote, italai čia 
savo pirštų nenori teršti...

.Taip, tose telegramose sako
mą, kad tai devynetai tūkstan
čių žmonių sudaromi keli lygiai 
karo lauko teismai...

“Tvarkos atsteigimas”
Devynetas tūkstančių, tai 

veik visų Malagos gyventojų, 
tiek suaugusių ,tiek vaikų de
vinta dalis! O jei atmesite iš to 
skaičiaus vaikus, tai turėsite, 
kad arti pusės miesto gyvento
jų sugebančių ginklus nešioti 
yra generolui Frankui neištiki
mi. \O be to, jei turėsite galvo
je, kad čia' yra tik suimti tie, 
kurie tiesioginiai mūšiuose ne
dalyvavo, tai turėsit, kad gene
rolas Frankas turi tik mažą 
sau ištikimų gyventojų saujelę. 
Juk faktas, kad Malaga paimta 
veik pačiame mieste visai nesi- 
kaujant, nes jos gynėjai beveik 
(tvarkingai pasitraukė ir užėmė 
kitas pozicijas, kurių nei italų, 
nei maurų ir vokiečių tariamie
ji savanoriai ir labai mėginę 
paimti, vis dėlto jų palaužti ne- 
galėjo. .. .

O betgi tose pačiose telegra
mose sakoma, kad skaitlingos 
gyventojų minios iškilmingai 
sutiko įžygiavusius į Malagą 
tariamuosius sukilėlius. Esą, 
Malagoje tvarka atstatyta ir 
prasidėjęs visai ramus gyveni
mas. Kapuose irgi visuomet 
šventa ramybė viešpatauja, iš
skyrus tik tuos momentus, kuo
met numirėliai laidojami.

Jei reikėjo tuoj iš karto de
vynetas tūkstančių gyventojų 
suimti, ,tai visai pigu įsitikin- 
„ti, kokios tenais ramybės esa
ma ir kaip gyventojai džiū
gauja!

Taip vadinamasis civilis 
karas

Ir štai šios niekšybės pasau
lyje dedasi visų aky vaizdo j e ir

Taip rašoma, taip kalbam 
O jau tikrovėje vokiečiai, ita 
šia' progą išnaudojo ir tar 
mais savanoriais laivai kūpi 
skuba į Ispanijos pakrant 
Čia tuos žmones išsodinę sku 
tuos pačius laivus prikrauti t 
ležies rudies, plieno, vario 
vėl skuba vežti atgal, kad bi 
iš ko naujutėlius ginklus ka 
nes senesnius jau ispanams 
kišo.

•Ne dėlko kito, bet tik dėl 
tų kelių patogumo pa'siskut 
ta paimti Malaga. Mat, ji t 
italams, tiek vokiečiams stov 
ne pakeliuj į Ispanų Morokc 
išviso tai buvo ispanų pa'kr 
tėję budri bereikalinga vyri 
sybininkų akis. Reikėjo šitų 
kį išdurti, reikėjo ją paii 
Juk tai vienintelis Ispanijos 
dėsnis miestas, kokį iki šiol 
nerolui Frankui teko paii 
Visur, kur tik yra daugiau 
Ventojų, kur tik daugiau ] 
monė yra išsivysčiusi, te] 
generolo Franko vedami ta 
riami sukilėliai, o jau iš til 
jų interventai neturi paSis< 
mų ir tų miestų iki šiol m 
Įėjo paimti, štai, kad Mal; 
paimti reikėjo kelių deši 
tūkstančių italų, kelių <tuks 
čių vokiečių, skaitlinga ms 
raitų masė ir tik tuomet M 
gos darbo žmonių frontas 
vo įveiktas. Ir dabar šitie < 
kai giriasi, kad jie čia' tvi 
atstatė ir jau visokios žm< 
žudynės čia liovėsi, o tuo p 
metu devynetai (tūkstančių 
imtųjų ruošia karo lauko 
mus!

“n ' (Bite ddhgikuV

Apeliacinio Teisn 
Sprendimas Wait- 
ches Byloj

Apeliacinis teismas Chic 
j e vakar išnešė nuospr 
adv. Juliaus P. Waitches l 
j e, patvirtindamas žeme 
teismo sprendimą.

Teisėjų balsai pasidalint 
prieš 1.

Pirmininkas Denis E. S 
van nesutiko su didžiu 
sprendimu ir parašė prieš 
opiniją. Jis nurodė, kad “ 
pimas į liudymus pastabų, 
rias padarė probate teis 
Jphn -F. O’Connell, buvo 
sižengimas prieš Waitch 
konstitucines teises.”

LENGVA NUVAŽIUOTI "NAUJIENIĮ” PIKNIKO DARŽAN
<r

kti nėra sunku ir kelias

Iki ĘRQADWAY gatves,

Šis žemjapis parodo patogiausią kelią į 
Calumct Grovej kur ateinantį sekmadie
nį, gegužės 23 į., įvyks “Naujienų” pik
nikas.

Daugelis kas klausė “Naujienų” ir 
daugelis rūpinosi, kad sunku bus nuva
žiuoti į “Naujienų” pikniko daržą, Ca- 
lumęt, Grpvę. P ikųikas įvyks gegužės 23 
d., tai yra ątęinantį sekmadienį.

Daržas pušie
labai patogus. 'Paėmus WESTERN AVĖ. 
reikia važiuoti
kuri yra tuojau už tilto, pieti
niam Blue Island krašte apie 134 sitr.). 
BRGADWĄY gatvėj reįkia pajukti ,į 
-kairę. -Pavažiavus kęturius bliokus, 
pasukti po dešinei, kur bus iškabintos 
“Naujienų” pikniko afišos. Nepavažia
vus tuo keliu nei poros bliokų jau bu
site darže.
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Garbė Moterų Sky
riaus Sumany- , 
tujoms

: Nesuprasta Meilė:
Rašo Dzūkė "

Keletą mėnesių atgal, kuomet 
pastebėjome “Naujienose’’ apie 
išeinantį “Moterų Skyr.” pusią- ir labai simpatinga mergaitė.

Aliutė Sodaitė buvo linksma

Sveikata ,
.r

----------------------- —J

M AISTAS
Veda Dora Vilkienė

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

p j, ųe viena, su nekantrybe lau- 
kepie, kad greičiau jį pamatyti. 
Ir sulaukę —• neapsivylėm.

Už tokį kilnų sumanymą, vi
suomet skaitydamos mintimis 
reiškiame pagarbą jo sumany
tojoms, nes tik jų dėka mes tu- 
riiųe šiandien “Naujienose” sa
vo puslapį, iš kurio gauname 
progos daug gero patirti apie 
savo reikalus.

Juo > tolyn, juo musų puslapis 
darosi įdomesnis ir naudinges
nis. Randame jame įvairių pa
tarimų, įvairių pamokinimų, ap
rašymų apie pavyzdingų mote
rų atliktus darbus musų visų 
labui, žodžiu, kiekvienas straip
snelis duoda mums naujų pa
tarimų bei pamokinimų. Ypatin
gai gražu ir girtina, jog šiame 
puslapyje pašvęsta gana daug 
vietos “Vaikų auklėjimo” klau
simu, kas mums, motinoms, 
auginančioms vaikus yra ūži 
viską svarbiau žinoti. Mes, mo
tinos, norėdamos matyti, kokia 
yra musų įtekmė ir reikšmė 
vaikui, — žmogui, turime su
sivokti, kokios turi Imti musų 
pareigos prieš žmoniją! Juo 
kilnesnės busim, juo geriau sa
vo vaikučius auklėsim — tuo 
geresni ir kilnesni bus žmonės. 
Žmonijos ateitis priklauso nuo 
to, kokios mes pačios busim ir 
kaįp mes savo, vaikučius auklė- 
sime.

Todėl mes, motinos, kurios 
neturime pakankamai patyrimo 
bei išsilavinimo vaikų auklėji
me, su atyda skaitykime ir mo
kykimės iš patiektų patarimų 
bei nurodymų šiame Moterų 
Skyr. puslapyje. Bukim dėkin
gos toms Mi nioms moterims, 
kurios pasišventė suteikt mums 
taip naudingų pamokinimų. Jei 
randasi dar moterų, kurios ma
žai tesiįdomavo 
Skyr. — patariu 
tik vienos laidos 
užteks, kad būti 
skaitytoja ir rėmėja.

Paimkime, kad ir Motinų Die
nai skirtą laidą iš 8 d. gegužės 
š. m. Kiek ten rasite gražių 
minčių! Kiek jose išlieta sal
džių svajonių, malonių ir nuo
širdžių atsiminimų! Kiek rasi
te neišsemiamos meilės, išreikš
tos brangioms mamytėms!

Skaitant tuos, iš širdies gel
mių išreikštus žodžius, tuos 
nuoširdžius ir malonius atsimi
nimus — daugeliui iš musų šir- 

,dyse jie primena saldžių ir 
skaudžių valandų mamytės per
gyventus atsiminimus. Kiek iš 
susijaudinimo, skaitant šią lai
dą, ašarų išlieta — gali paliudyt 
tik šie Motinoms pašvęsti pus
lapiai. Ne viena pasilaikysime 
šią Moterų Skyr. laidą, kaipo 
brangią atmintį apie mamytes.

Linkiu, kad nesirastų nei vie
nos moters, kuri neskaitytų 
“Naujienų”. Jei mes jas remsi
me, tai greitu laiku bus mažai 
Moterų Skyr. vieno puslapio. 
Bus smagu visoms, kuomet su

plauksime savo skyrių žymiai 
padidintą, ko mes, tikiu, visos 
linkime.

šiuo Moterų 
pasiskaityti 

puslapi ir to 
jo nuolatine

jį mėgdavo dainuoti ir šokti. 
Tat, suprantama, kad nei dai
na, nei šokis neapseidavo be A-

žemina jaunų mergaičių vardą; 
tik kokios pasileidėlės gali taip 
atsakyti, ir t.t.1 ir t.t.

Aliutė nieko daugiau nesakė, 
tik paskendo minty apie savo

liūtės. Ji nuo mažens dalyvavo atsakymą ir tos ponios užsipuo- 
vaikų chore, o dabar, nors ji. limą. Ji niękaip negalėjo sų- 
dar tik 16 metų amžiaus, bet prasti, kodėl yra nepadoru pa
jau du metai kaip dalyvavo su- sakyti, jog visi jai asistuoja?

Ir kaip ji nesistengė save ap
kaitinti — jai vis atrodė, jog 

I ji nieko blogo nepadarė. Tai 
!buvo pirmoji stambi pamoka 

ny, kad ji yra jauniausia ir kad i Aliutės gyvenime, kuri ją pa- 
privalo taikintis, neužbėgti akstino vengti moterų. Ir ji 
pirm visų kitų. Ji stengėsi sek- tikrai jų vengė, 
ti gerus pavyzdžius ir būti nuo
lanki ir mandagi su visais. Vi- dų ir tarpe jaunų merginų. Tai 
si ją mylėjo ir gerbė. Vienok, buvo pavydas. Jos dažnai kal- 
ji niekuomet nedrįso tuo pasi- Į bodavo, kaip jos pavydi vieno 
didžiucti. Aliutei atrodė, kad ar kito vyro, 
tai visai natūralu ir kad visos 
kitos gali tokį pat pasisekimą 
turėti, jeigu -tik jos to norėtų.

Ji buvo įsitėmijusi du pata- liausis jai vyras butų, bet jei- 
rimus, kuriuos stengėsi pritai- Fs kitą geriau myli, negu 

i kinti visur, kur tik buvo gali- R1’ R jo nesigailės, nes ji buvo 
ma. Vienas buvb: Buk visuo-1 nusistačiusi tikrai mylėt tik tą, 
met teisinga ir linksma — kurį [ kuris ją, tik ją mylės, 
jai davė viena mokytoja. Ant
ras gi, buvo duotas jos tėvo, ratą apie savo jaunutį gyveni- 
kuris, Aliutei pradėjus jaunime mą. 
dalyvauti, pasakė: —Nebūk iš-! 
didi, nes išdidumas yra pajuo
kimas savęs. Kad ir ubagas ta
ve užkalbintų, sustok ir išklau-i

augusių chore.
Nors Aliutė turėjo pasiseki 

mą tarpe jaunimo, bet ji vi-1 
suomet stengėsi turėti tą ome-'

Aliutė pastebėjo vengtinų y-

, ir Aliutei atro
dydavo, k'a’d tai tikrai pažemini-1 
mas savęss ir suvaržymas kito.

Aliutės manymu, kad ir bran-

Taip tai Aliutė kure svajonių

Jonas Norbutas buvo apie 30 
metų amžiaus, rimtas vaikinas, 
laisvai samdomas fleitistas ka
ro pulko orkestre. Dažnai už
sisvajojęs, mintimis su niekuo 
nesidalinąs. j . .

Pulko orkėštras buvo popu
liarus ne tik pulko parengi
muose, bet jį samdydavo ir į- 

i vairios eivilės organizacijos.
Jonui begrojant, tekadvo ma- 

i tyti daug merginų, bet nė vie

Kartą vienas senbernis pano
rėjo Aliutei pasipiršti, bet, ne
turėdamas drąsos tą. padaryti 
tiesioginiu budu, jis ieškojo ki
tokios progos. Geriausią pro-1 
gą jis numatė Naujų Metų ba-1 
liuje, kuriame jis susiliko su i 
vienu senyvu ponu, artimu A-Ina Jam nepatiko, kaip Aliutė, 
liūtės tėvams. Na, ir išdėstė vi- Jis sekdavo kiekvieną jos jude- 
są savo karštą meilę Aliutei. s! salėje. Jis matė, kaip jnbuvo 
Senyvas ponas perdavė žinią populiari, šok. narna ir nuolat 
žmonai, o žmona ilgai laiko ne- hury jaunimo.
dyluodama, atskubėjo pas Aliu- * Jonas stengėsi iš patolo iš- 
tės tėvus. Bet, pirm negu pra-' girsti ką nors apie Aliutės as- 
dėjo apie reikalą, ji kreipėsi menį. Kartą, viename šeimyniš- 
prie Aliutės. j kame baliuje Jotini teko laimė

—Pasakyk man, panele Aliu- su Ja susipažinti ir net ilgokai 
te, kas tau iš choristų labiau- Pasikalbėti. Nuo to laiko Jonas, 
šiai asistuoja?

—Visi!- 
ma tarė Aliutė.

Ponia kaip karštu vandeniu 
apipilta pašoko, pagriebė nuo 
nosies pensne ir pradėjo karš
tai kalbėti, jog toks atsakymas

■ V kaip užburtas, visiškai pasken-
—- visai nesvyruoda- do svajonėse apie Aliutę. Jis 

i stengėsi prisiminti kiekvieną 
i jos pasakytą žodį ir persistaty- 
ti sau: kokia puiki ir išmintin
ga žmona ji galėtų būti.

(Bus daugiau)

Vaikas ir Mokykla

Rašo L. NARMONTAITĖ

nupirkti už labai priei- 
kainą išaustą kūdikio 

ir pavardę arba inici’a-

—RŪTA.

Pieno plėtmai
Išplauk pakol dar šviežias šal

tu vandeniu.

Plačiais ir siaurais dryžais 
šilkinės suknios, sukirptos mad- 
niai, bus dėvimos po juodais 
šakiniais paltais.

Motina labai daug gali pa-, tikslo 
gelbėti savo vaikui prisilaikyti 
tvarkos ir negaišinti jo arba 
jo mokytojos laiką. Taipgi mo
tina' gali prižiūrėti, kad vaiko 
ypatiški drabužiai ir mokyklos 
įrankiai nesusimaišytų su kitų1 pirštinių, kepurės, nosinių, 
vaikų nuosavybe. Tada vaikas;liko, kostiumų ir batukų, 
nepareis namo verkdamas, kad riuos vartoja gimnastikai, 
pametė savo kepurę ar kokį ki- 3. Qaliošiųs ir batukus galite 
tą dalyką. paženklinti su “adhesive tapė

žemiau paduoti bandymai1 
buvo mano klesose vartojami 
per daugelį metų ir jie paleng
vino motinoms ir mokytojoms 
atkreipti vaiko domę prie tvar
kos prisilaikymo.*

1. Kiekvienam vaikui turėtų 
būti įsiūti į vidurį rankoves 
arba į pamušalą švarko tamįgų nesusipratimų mokykloj ė. 
tikras ženklas, kad atskirti jo Trą^pgi išvengsite vaiko ašarų, 
švarką nuo kity. Galima dėl to susikrimtimų įr, peštynių. I -

nam.ą
vardą 
lūs.

2. Ne tik ant švarko reikia 
pažymėti vaiko vardą, bet ant 

sa
kų

užrašydami vaiko vardą ir pa
vardę su neišdildomu paišeliu.

4. Knygos, paišeliai, užsira- 
šymo knygęlės, krepšeliai ir ki
ti mokyklos reikmenys taip pat 
turi būt paženklinti vaiko var
du.

5. ( Jeigu jūsų vaiko nuosavy
bė bus tinkąmai paženklinta, 
bus išvengta daug bereikalin-

Rekomenduoja 
Jautieną

(Tęsinys)
Kai kurie negali valgyti kiau

šinių. ,Bet maistas nekaltas, o 
kaltas paties žmogaus kūno 
jautrumas. Nevįsuomet galima 
išaiškinti dėl ko yra tas jautru
mas prie tam tikrų maistų,— 
tik žinome, kad yra kas tai to
kio, kas verčia tokį maistą ne
valgyti. '

Dažnai žmogus nusinūodija 
npo maisto. Net vyksta epide
mijos — ten, kur daug išsyk 
suserga. Priežastis yra būdas 
gabenimo maisto į miestus; 
prezervavimas maisto dėžutė
se, netinkamai užšaldymas su 
’edais ir daugelis kitų priežas
čių. Dar gerai žinųti, kad ne- į~fko~ 
visuomet, kada pilvas suskaus-j §js ragaišis buvo labai madoje lai
tą, vaįis yra kaltas, nes virš- ,ke didžiojo karo, kada baltų miltų 
kinimas skilvio ir Žarnų gali sunkiai buvo galima gauti. Jis ska-

Taupios šeimininkės šią sa
vaitę nebrangiai nusipirks taip 
vadinamą pot roast. Veršiena 
nuo petuko . ir šonkaulių tąipgi 
Jįus nebrangi. Taip sako Chica- 
gos Mėsos Taryba.

Karo ragaišis
kiaušiniai

1 šaukštas druskos
3 sv. rupiu kvietinių miltų
2 šaukštukai keprmos sodos
1 šaukštas ištarpinto sviesto.
Pilkit tiek pasukų (maslionkų), 

kad galima butų išplakti su tvirtu 
' mediniu šaukštų. Supilkit j ištaųkųo- 

tas blėtis ir kepkit apie 1 valandą

2

Pereitą savaitę Chicago,je įvyko kailinių paltų paroda, kur buvo' 
modeliuojamos ateinančio žiemos sezono mados. Naujos mados 
pasižymi plačiomis rankovėmis ir siaurais pečiais. 
“Russian Kid” su “silver fox” kraštais; Nr. 2 
Nr. 3. — “Red Fox”; Nr. 4. — “White Fox.”

Bukim 
Gražios

Valeria Bruchas.

Plaukų mados
Dabartinė mada plaukų pa

rėdymo yra labai žymiai pasi
keitusi. Vietoj monotoniškos 
ondulacijos, kuri pusiau priden
gia veidą, šių dienų naujausios 
mados reikalauja, kad plaukai 
butų šukuojami šalin nuo vei
do, suformuoti švelniu garbi- 
niavimus aplink galvą. Todėl, .v.A. .■*.<>. ,••• ■ . ..M ?-*■■■■.’ ’• •'- ’ ' I

I.

Nr. 1 yra 
“Silver Fox”;

gaunant ilg’a'laikinį sugąrbinia- 
vimą plaukų (permanent wave), 
pasirinkite atsakančią grožio 
įstaigą, kurioj patarnautojos y- 
ra pilnai susipažinusioj su šių 
dienų madomis ir gali jums pa
tarti ir kartu pritaikyti plaukų 
parėdymą, geriausiai pritinkan
tį jūsų išvaizdai.
Kiekvienos moters plaukų su- 
taisymas turi būti individualus 
ir skirtingas nuo kitų; Nekirp- 
kite plaukų perdaug trumpai, 
šių dienų madoms plaukai turi 
būti ilgesni.

SEKMADIENĮ, 
GEGUŽES 23 DIENĄ

CALUMETGROVE

buti netvarkoj.
Yra trys svarbios ypatybės, 

paliečiančios maisto klausimą. 
Pirma: — iš kur maistas paei
na; antra, paveldėjimas; trečia, 
paprotis. Paprastai valgome 
maistą, kuris auga apielinkėse. 
Tropikuose, kur yra dideli

nus ir maistingas.
Prisiuntė. O. Višniauskienė

Paprasta bapka
(BOBELĖ) 

puoduką cukraus 
kiaušiniai

Ištrinkit trynius su cukrum, pakol 
. Su- 

šildykit puoduką pieno- įdėkit 4-5 
_____ i sausų gerų- baltų miltų, 

daržovė- i-Fridėkit pusę puoduko ištarpyto 
sviesto. Už 3 centus mielių, ir pla- 

Alaskoje — Šįaurėse — Urna-i*!*’ pakol nepasirodys pūsles, gudė- 
. - v . . . 'kitę kiaušinius ir dar gerokai pla-
tas yra saitas, ten daugiausia . Sudekit į gerai ištaukuotą blėtį, 
minta' riebalais, retai valgoma1 padėkit į šiltą vietą, kad pakiltų, 
šviežių vaisių ir daržovių. Ten, pakils, kepkit. 1 valandą, 
kur vidutinis .klimatas, kkip 
New Yorke, musų maistas ga
benamas iš kitur, žiemą nesun
ku susilaukt šviežių daržovių ir 
va šių iš Californijos ir Flori
dos, bet siųst į Alaską, iįai yra 
.kitas klausimas. Tas priklauso 
nuo greitumo transportacijos. 
Vasaros metu turime s.avo švie- j 
žias daržoves ir vaisius iš apie- ' 
linkės — yra begalo daug sod
nų ir “truck farms” ap'e New 
Yorko miestą taip, kaip ir ki
tuose miestuose.

Dėlei paveldėjimo ir papro
čių mums užtenka paimt kele- į 
tą pavyzdžių. Italai yra pripra
tę valgyti miltinius, krakmoli
nius valgius, kaip makaronus, 
spaghetti. Slavų tautos, lietu
viai mėgsta valgyti juodą rugi
nę duoną, nes daug rugių augi
nama tuose kraštuose. Kakaro- ' 
nai, juoda duona rodo gerą pa
vyzdį maisto iš miltų — javų. 
Pas Orientalus skaniausias, val
gis yra' šviežia, nevirinta žuvis 
—jjem tai yra s.k.anus kąsnis. 

(Bus daugiau)

1
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karščiai, kaip Mexico ir Brazi-1H . Slldyklt pnrvinUo nionn. id/iVi
lijoje-—^žmonės daugiausia min- I puodukus
ta šviežiais vaisiais, 
mis, nes jų yra daug ir pigus

Ką Moterys

Rašo Vanda Byanskienė

. Dėl
1 skonio g dima įdėti šafrano, citrinos 
fĮ6ęVps arba saldžių sukapotų migdo
lų.

Prisiuntė O. Višniauskienė.

Sniegutis
Likusius baltinius nuo babkos (bo

belės) stipriai suplakti, pridėti ne
pilną puoduką cukraus (smulkučio), 

i tiek pat bulvinių miltų (potato starch 
• flour). Dėlei kvapsnio kokio nęrs 
ekstrakto, supilti į ištaukuotą ir 
miltais išbertą blėkutę ir visai leng
vame pečiuje kepti, saugojant, kad 
nepagelstų, arba į vieną blėkutę dė
ti šaukštais pailgais, plonais, o j ki
tą krūvelėm ir jas pabarstyt ę.ocoa, 
o kai iškeps, krūvelėse padaryti sįy- 

Į lutes ir su kiaušinio baltymu iškje- 
j juoti tuos pailguosius. Tuomet atro
dys it baravykai. Tai bus pagrąži
nimas prie namie darytos vaisių įco- 

arba šaldytų putelių.
Prisiuntė O. Višniauskienė.

BERLINAS. — Moters vieta 
namuose! yra naujausias nacių 
įstatymas Vokietijoje.

Nors motinystė ir šeiminin- 
kystė valdžios yra perstatoma 
kaipo ideališkiausia karjera Vo
kietijos mergaitėm bendrai, y- 
patingai talentuotai mergaitei 
bus leista tobulintis savo parin- 
ktoj srity.

Dabartiniu laiku visoj Vokie
tijoj yra tiktai 10 moterų, ku
rios yra pripažintos nepapras
tai talentuotos ir pasekmingos 
savo paskirtose srityse. Yra 
sakoma, kad $ios ypatos yra 
vienintelės moterys Europoj,t 
kurios pasiekė šių sričių ,aukš-

Penkios iš jų yra išsilavinu- 
§įos .ąrtįštį^ąpi .P,ą?.»ul.yję, ,Jd-

šėS'

Keptos Silkes
Numazgokit ir įmerkit silkes i 

šaltą vandeni, tegul vandenyj pa
stovi per naktį. Išimkit kaulus, per- 
skelkit per pusę. Padarykit skystą 
tešlą iš 2 kiaušinių, miltų ir van
dens. Įmerkit silkę j tešlą ir kęp- 
kit aliejuje.

Galit valgyti šaltą arba šiltą. Kam 
patinka gali užpilti rūgščios Sme
tonos ir valgyti su virtom bulvėm.

tos penkios įvairiose pramonėse.
Artistiškoj grupėj yra žymi 

saxaphone solistė, antra talen
tuota režisorė dramos teatro, 
trečia vienintelė žinovė ir pro
fesore senos muzikos, kuri duo
da pamokas ant seniausių ži- 
nomoų instrumentų; ketvirta 

‘gabi smuikininkė ir vienintelė 
moteris, kuri karts nuo .karto 
diriguoja Berlino Philharmonic 
ir Hungarijos orkestras Berli- 
ne; penkta talentinga kino fil
mų direktorė įr pepaprasta ar- 
t.stįška fotografistė.

Pramonių grupėj yr.a vieųa 
pagarsėjusi ląkunė, vjeųintęlė 
moteris reguliariai samdoma 
.'valdyti pasą^terinius prląįviųs, 
antra spynų taisymo meistras; 
trečia molinių indų ,išdir|jėją; 
ketvirta nepaprastai gera šla
pio kaulo tašytoja. Jos nutapy
tos. š’apįo kaulo figūros yra pa
sauly žinomos; penkta yra ąe- 
lektros ir automobilių mechja- 
pjkė-
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Diena Iš Dienos
S. Bajorūnaitė 
Laimėjo $1,750 
Nuo Gelžkelio

NAUJIENOS; Chicago, m.

Pirks valdininkams
•* » 1
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P-lė Steponaičiutė 
laukia vestuvių varpų 
suskambant

P-lė Stephanie Steponaičiutė, 
gyv. 3559 So. Union avė. ir p. 
Alfred Angelico, laukia' vestu
vių varpų suskambant gegužės 
22 d. Bažnytinės apeigos įvyks 
šv. Jurgio parap. bažnyčioje, o 
vestuvių iškilmės 3253 S. Lime 
g. Prasidės 5 vai. vak.

M.

Ta

Minės vardines 
p-ia P. Švedienė

Artinasi Petronėlės diena, 
proga kai kas iš artimųjų ren
giasi p-iai Švedienei, gyv. 4057 
S. Artesian avė. ir nelauktą su- 
prizą padaryti. Tai greičiausiai, 
kiek teko jūsų reporteriui nu
girsti, įvyks šeštadienį, gegužės 
29 d. Bet, kol kas paslaptis ir, 
todėl, nieką neprasitarkite.

■ —Rep.

Jauna, 22 metų lietuvaitė 
šokėja-aktorė Stafae Bajorū
naitė vakar laimėjo bylą, kurią 
užvedė Circuit teisme prieš 
Illinois Central gelžkelio liniją. 
Teismas priteisė gelžkelį sumo
kėti merginai $1,750 už žaiz
das, kurias-ji gavo bevažiuoda
ma traukiniu. S. Bajorūnaitė 
skunde aiškino, kad traukinys 
staigiai sustojo ir ji išlėkė iš 
sėdynės, atsimušdama' į kitos 
sėdynės kampą. Jos veidas bu
vo perkirstas ir jame paliko ne
išdildoma žymė.

S. Bajorūnaitė gyvena ties 
12001 S. Halsted Street. Ji 'vai
dina scenoje, naudodama profe- 
siona'lį vardą Sally Warren. Pe
reitais metais ji pasirodė vei
kale “At Home Abroad”.

Bylos svarstymas ėjo prieš 
teisėją R. E. Posanski iš Ca- 
lumet City, o prielankų 
sprendi lietuvaitei išnešė 
rė.

nuo- 
džiu-

Budriko ,
Radio

Budriko WCFL radio progra
mas įvykęs nedėlios vakarą, 
7:30, buvo išpildytas stebėtinai 
gražiai. Orkestrą išpildė pagirti
nus numerius. Dainininkė su
dainavo 2 klasiškas daineles: 
“Schuberto Serenadą” ir iš o- 
peretės “Mano Karžygis.” Pa
tiriama, kad tas programas bus 
per visą vasarą tuo pačiu laiku 
iš stoties WCFL. Kiti Budriko 
programai “International Po
puri” iš stoties WAAF, 920 kil. 
yra duodami kiekvieną pirma
dienį ir penktadienį 5 vai. po 
pietų. O Ketvirtadieniais iš sto
ties WHFC, 1420 kil., visą va
landą nuo 7 vai. vakare. Gi šį 
ketvirtadieni žada būti ypatin
gai gražių dainų ir pranešimų 
iš Budriko pikniko, kas laimėjo 
dovanas. O tų dovanų šį kartą 
Budrikas nepasigailėjo ir virš 
50 ypatų išlaimėjo daug brangių 
dovanų, kaip tai: Elektrikinį 
Šaldytuvą, Skalbyklą, Akordio- 
ną, kelis radio, auksinių daiktų, 
gražių kaldrų, staltiesių ir t.t.

Chicagos miesto tarybos fi
nansinė komisija nutarė nupir
kti aldermanui Jacob A. M. 
Arvey limuziną. Jis yra tos ko
misijos pirmininkas ir automo
bilis perkamas jo oficialių pa
reigų reikalams. Emil Dene- 
mark, Ine. sumokėjo už jo se
ną automobilį $750, ką jis įne
ša kaipo rankpinigius, o liku
sius $4,134 sumoka valdžia.

Nutarta taipgi nupirkti ir ko- 
misijonieriui Allman naują 
Lincoln, už ką sumokės $4,016. 
Nuolaida už jo dabartinį karą 
$1,150. Ir, beto, leista nupirk
ti šešiasdešimts skvadams ka
rų, sumokant po $829.52.

“Naujienų” Piknikas
Gegužes 23 d. 1937 m. 
CALUMET GROVE

PAINI SALE
OUR PRIDĖS ARE D0WN

i

f

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ Sunkiai serga 

Louis Andriejaitis

C. CHASAS 
Tai vienintelis

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

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

.............. ....... V. Stankęvičius
Kita Amerika ........ E. Voypnsky. 
Eilėraštis ...................... A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

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

KAINA 45 CENTAI I. 
galima gauti

“ NAUJIENOSE” 
1739 Šo. Halsted Št
Pirkite savo apielinkes 

krautuvėse

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

mą Sovietų Rusijoj 
Sonotone Teatras 
VAN BUREN ARTI WABASU 

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

Ketvirtadienis, geg. 20, ’37

HUDSON TERRAPLANE
MOTOR SALES

.HUDSON,

JERRAPIAM
lietuvis autorizuotas Hudson-Tcrraplane 

dealeris. šie automobiliai yra vieni iš geriausių.
CHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS.

7 DIENOS | LIETUVĄ
ANT

BREMEN«EWOPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią
I Kelionę į Kauną.Peoples Liquor Store

2646 West 63rd Street 
Tel. Republic 8841 

Didelis pasirinkimas visokios 
rųšies gėrimų.

Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

POPIERA
Naujausio Rašto, Naujai Atrodo, 
Nebijo šviesos, kiekvienam kam
bariui* kainos rolei tik iki

GATAVA MAIŠYTA MALEVA 
Vartoti Viduj ir Ore. Lengva ma- 
levoti, visokių spalvų 
Galionui ........... n’vrv'-"......

CENTURY "ENąMELIS
Vienas padengimas, į' 4 valandas 
išdžiūva, vartojama ant medžio 
ir rakandų, visokios $1.49 
spalvos. Galionui ....... ■
MALEVA Iš/ GRYNO ŠVYNO, 

ZINKO IR ALIEJAUS 
Kiekvienu dtvėju garantuota, kad 
laikysis Viduj ir Ore, $1.98 
visokios spalvos. Gal. ■ 
Tai yra tik keli’ iš daugelio musų

BARGENŲ.
Atdara iki 9 vakaro aptrad., ket

virtadieny ir šeštadadieny.
Sekmadieni iki pietų.

Pristatom visur Chicagoj ir 
Priemiesčiuose.

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORKLašiniai iš Lietuvos

Kumpiai, Palendvitsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iš Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms VVholesale. ,

BALTIC IMPORT CO. 
805 West 19th Street

CHICAGO.
Tel. Ilaymarket 35BB

Helen Mažeika grjžo 
po vakacijų

BRIDGEPORT. — Helen Ma- 
žeika turėjus dviejų savaičių 
vakacijas ir ta proga apvažinė
jo San Diego, Los Angeles, San 
Francisco, Portland, Ore., Seat- 
tle, Wash. Denver, Colorado ir 
iš čia grįžo namo, į Chicagą. 
Sakosi, patyrusi vėliausios ma
dos plaukų groži iš Hollyvvood 
madų šaltinių, ką mano pritai
kyt ir čia, savo salone. Blondi
nės dabar, — jos patyrimu, — 
užima pirmą vietą plaukų gro
žyje.

Sugrįžo gegužės 19 d. ir pra
dėjo vedėjos pareigas eit Crown 
Beauty Shop, kurios antrašas 

.John yra 3442 S. Halsted.
: — VBA.

Bet-

Ber-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Albert Staken, 21, su Mary 
Ivonaitis, 19

Chester Bernati, 21, su Estel- 
le Žaranek. 19 m.

Casimir Jastrob, 24, su
ty Oleksa, 21 ' T

Valaire Sangailo, 23, su
, n ice Ki bartas, 23

Edvvard Christian, 20 su Es-
telle K u m e t, 21

Joseph Rura,, 30, su Joanna
Kovacevich (Gary, Ind.), 26

Kenneth Martin, 38, su A- 
della Maralonis, 21

Joseph Copack, 28, su Ann
Murgas, 25

Henry Gudei, 2 1, su Jane
Brodzinski, 28

John Burton, 24, su Virginia 
Mitys, 21

liks

i

[i

2«t9^9 W. 2/ii Si. Pliene Gani 6500.
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Balta ir

Sienoms

Varnish

Grindų maleva, gal.
i

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

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

LouisWEST PULLMAN.
Andriejaitis, brolis p-ios Bajo- 
riunienės, žymios W. Pullmano 
biznierės ir dėdė garsiosios gra
žuolės ir šokėjos p-lės Stefani
jos B-ajoriunaitės, sunkiai su
sirgo ir liko nuvežtas į Cook 
kauntės ligoninę, kur yra pa
guldytas Ward 55. Jis nesvei- 
kavo jau kurį laiką, bet dabar 
liga tiek, pasunkėjo, kad teko 
gulti lovon ir pasiduoti ligoni
nės globai. Draugai ir gimines 
prašomi aplankyti ligonį. —b

rrrn

WCQTED1I paint and nu n Eu I EnR WALLPAPER
2257 ROOSEVELT ROAD .

Ptt Ogden Avenue '

CANAL I 9 5 9

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
* 1 PER

A.,.RXPĮ^yiCIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 
Ą AUTOMOBILISTAI | 
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių jrų- 
šių .apdraudas.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
I^NORTH GERMAN LLOYD

W. KANDOLPH ST., CHICAGO
B

M

ATSIGAUKIT!

J .

• RĘSTA URANTAI

Mes ir vėl sakom 
ATSIGAUKIT nuo 
Malvaz. Telefonuo- 
kite CANAL 6500.

Malvaz daro 
aludariai 

MONARCH 
BEER

12 bonkų dėžė $1.40 
25c nuolaidos už grą

žintas bonkas.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

taip maistingas* 
kad vargu jis negalėtų

musų atsakomybės. Jei 
bonkų kad nėra naudos 

ir sugrąžinsime jūsų pi-

Užvedė Divorsų
Bylas

Tillie Girdvain prieš 
Girdvain.

KAINOS:
24 bonkų dėžė

$2.75
Nuolaida 50c už grą
žintas tuščias bonkas.

temperatūroje, taip turtingas ir švelnus, 
džiuginantis ir stiprinantis* 
būti naudingas kiekvienam.

Pamėginkit vieną luobą ant 
įųs pajausite, išgėrę keletas 
—mes priimsime kas 
nigus.

Jus žinot, jei nervos jau visai “išardytos”, kad tada jus stovit prieš 
didelį vargą—jei jus negalit ATSIGAUT!
Kitas dalykas—jus negalit atlikti savo geriausio darbo su pairusio
mis nervomis.
Ir jei jus jau susilpę—neturite apetito — negalite gerai miegoti, leiskit 
priminti tai, kad jus pradėtumėt gerti tą gaivinanti maisto gėrimą 
MALVA».
Malvaz tai malonus Malto Gėrimas, padarytas stropiausiai kontro
liuojamo]

sv
Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

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

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

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

—Mf————M—OI

HOSPITALS

SEREDOMIS, KETVERGAIS IR PĖTNYČIOMIS

18 sv. už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH

JOSEPH LEASES
1 Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

.. $1.00

.. $2.50
$10.00

i ir

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

Bell Laundry
2709-11 S. Pulaski Rd.

/ Tel. Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 sv- už 82 c
SEREDOMIS, KETVERGAIS

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

5 bušelius už .........
15 bušelių už .............
ir vežimą 4’Zz jardus už

Taipgi perkratustome rakandus 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima ransilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.
spalvota maleva

gal.
popiera, visokia, 5c

rol.
removal, gal.......... 79c

si.85 BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

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

Evinskai, Tel, Yards 0832.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE
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Paramount 
Užkontraktavo 
Kostelanetzą
Cheštėrfield’s inūzikalis 
torius turės svarbią rolę nau

joj fiimoj, kurioj dalyvauja 
visos žvaigždės

direk-

Andre Kostelanetzą, vedeją 
Chesterfield radio tranšliatimų 
per CBS trečiadieniais 9 valan
dą vakaro, rytinių valstijų stan- 
dartinid laiku, ūžangažavo Pa- 
ramount Pictures pildyti kon
certines dalis produkcijos Ar
tistė and Modelė, kurioj pasiro
do visi žvaigždes aktoriai ir ak
tores, jų tarpe Jack Benny, 
Burns ir Allen, o taipgi kiti žy
mus radio srity asmenys.

Remiantis Kostelanetzo įvai
riais gabumais, ši nauja filfria, 
kuri bite išleista anksti atei
nantį rudenį, suteiks pagarsė
jusiam Chesterfield kondukto
riui svarbią rolę ... tikrai žy
mią dalį vietoj trumpo pasiro
dymo.

Hollywoode reiškiasi nuomo
nė, kad Paramount nesigailės 
dėti visas pastangas tikslu lai
mėti šiemet metinį prizą, kurį 
skiria Motion Picture Arts and 
Sciences, duodamą aktoriams, 
direktoriams, paveikslams ir

Am

NAUJIENOS, ChlčAgb, K. T

muzikaips, ir daugelio viltiš 
šiam prizui dedama ant Ar
tiste and Mbdels.

Kaip paprastai, p. Kostela- 
netz išvyko į Hollywoodą aero
planu tuoj po Chesterfield pro
gramų transliavimo. Jis pasi
liks ten trumpiau* nei savaitę 
laiko, suglausdamas visas sce
nas, kuriose dalyvauja, į Še
šias “šaudymo” dienas, ir su
grįš kaip tik laiku transliuoti 
kitos savaitės programą. Pa
vasario serijose Chesterfield 
jirbgrainaose kaipo > žvaigždė 
dalyvauja Lily Pons, šaunioji 
koloratūra soprano, kuriai pa
lydi Chesterfield choras.

Gali Kilti Skandalas 
Dėl Mokyklų 
Tarybos

Per kuri laiką įvairios pilie
tinės organizacijos ir mokytojų 
sąjungos Chicagoje agitavo, 
protestavo, rašė pamfletus, 
bandydamos supažindinti visuo
menę su “Mokyklų Tarybos su
puvimu".

Toms organizacijoms nepasi
sekė visuomenės išjudinti, o 
mokyklų tarybos viršininkai į

nepasitenkinimo pareiškimus 
nekreipė jokios doiūėš.

Bet vakar tife Viršininkai 
staigiai šūširupinb. Net kai ku
rie štaihbeshi dienraščiai ėmė 
klausti: “Argi ištiktųjų taip 
gali būti?”

Sujudimas kilo, kai progre- 
syviškas mėnesinis žurnalas 
“The Foriirti” šią savaitę pasi
rodė su straipsniu, pašvęstu 
Chicagos mokyklų sistemos 
analizūi it tarybos viršininkų 
darbuotės apibūdinimui.

žurnalas kategoriškai pareiš
kia, kad “dabartinė mbkyklos 
taryba yrA persisunkusi politi
kos raUgu ir tėra įrankos ma
joro Kelly ir kitų politikierių 
rankose. Tie viršininkai sugrio
vė mokyklų sistemą ir įvedė 
graftą, kuris apima kiekvienos 
mokyklos kiekvieną kampelį.” 
“Forum” tvirtina, kad Chica- . , . - i ..
go tūri prasčiausią mokyklų 
sistemą visoje Amerikoje. '

Mokyklų biudžetas metams 
siekia apie $80 milionų. B:ef 
ta Suma, didžiumoj, leidžiama 
nė Chicagos vaikų švietimui, 
fcėt penėjimui visokių politikie
rių ir politikiėriukų, kurių tuk- 
štančiūš prisaimdč “dievai žiho

kokiems tikslamš.” Kad politi- 
kieriamė įdaryti vietoė, tary
ba^ prašalino suvirš 1,400 mo
kytojų ir uždarinėjo visą eilę 
reguliarių nfokykliį, vakarinių 
kursų' ir amatiį mokyklų.

v,’ ’>,*■ a.V> 4“ V lJ *> k
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Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 mėtai patyrimp- JBlgkorius ir 

, . stogų dėngęjas. '
Leonas lloofihg Co. 

wAtLACE STREET 
Tbl. BOULEVARD 0250

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

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 iki*6 TONUI
, PIRKIT .DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS £BUŠ DAUG AUKŠTES

NES KITĄ MĖNESI 
MlŠ’fAt'YMAŠ iįttES’fĖ IĖ 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. KEDZIE 3882

Pataisyk S togą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl ’ dykąi , apskaįtliayį- 
mų. 25 metai patyrimo, Blėkorius 

ir stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wąllące Street 
Tel. Boųlevard 0250.

SUSIRINKIMAI
MB

Zarasiškių Kliubo Valdyba praneša, kad šįvakar, geg. 20 d. 
kai 8 vai. įvyks nepaprastas kliubo susirinkimas pp. Žu
kauskų name, adresu 2126 Š. Halsted s<t. Bus svarstomi 
pikniko rengimo reikalas. Piknikas numatoma rengti bir
želio 6 d. Oak Leaf Darže. —Š.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
20 d. gegužės 8 vai. vakare Almira Simons svet., 1610 N. 
Hancock S t., Chicago, III. —Valdyba.

KAS’ YRA
RAŠO 

ANTANAS G. KARTANAŠ 
NIDA Vaistų ir Kosmetikų 

LABORATORIJOS 
Savininkas

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

šaltinis, iš kurio gaunama men
tolis yra įvairią rūšių šaltmėtes. 
Tačiau tik viena rūšis pasižymi 
gausumu mentolio, botaniškai ją 
vadina mehtha arvehsis, piperas- 
cenš. šią šaltmėčių rūšį Japonai 
pradėjo auginti apie 70 metų atgal. 
Klimatas to krašto pasirodė toks 
geras, jog šaltmėtės augo beveik 
be priežiūros. Kiek metų vėliau, Ja
ponai pradėjo eksportuoti šaltmė
čių alyvą ir mentolį, šiandie visos 
žmonijos mentolio pareikalavimus

japonai aprūpina nup 70%. ligi 
Matome, kad jię kontroliuoją, 

mentolio pasauhftes rinkas, tas reiš
kia, kad jie ir kainas nestato. Taiįj 
būdavo maždaug ligi 1923 metų, 
kada Japonija nukentėjo nuo bai-j 
saus žemes drebėjimo. Tais metais 
mentolio kainos iškilo nežmoniškai 
aukštai, ir chemistai stvėrėsi sinte
tiško mentolio gamybos, žinių kai& 
pagaminti rnentolį laboratorijoj jiė 
jau turėjo, tačiau ligi šio laiko na- 
turališko mentolio kainos buvo pa
kankamai žemos, o prisirengima’s 
gamybai reikalavo ričpiaža i Skai
čių. Bet kai mentolio kaina pasie
kė 29 dol. svarui, tada Utsirado ir 
sintetiško kurio kainos buvo pėr 
pūsę žemesnės, žinoma, japonai tu
rėjo nusileisti norėdami palaikyti 
pasaulines rinkas. Vėliau jie numa
žino kainas ant tiek, kad nebeapsi- 
mokėjo sintetišką mentolį begamiū- 
ti.

Nors gal tik laikinai gamta paė
mė viršų, bet ir šiuo laiku chemisr 
tas įrodė savo vertę.

(Rytoj apie “Vitaminus”)
VARTOKITE “NID/l” 

LABORATORIJŲ VAJSTUS IR 
GROŽIO PŪEPARATUS 

(Žiūrėkit Skelbimą)

Leonas Gercus
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės. 18 d., lį. v. ryto, 1937 
m., sulaukęs pusės amž., gimęs 
Lietųoj, Laukuvos parap.

Amerikoj , i§gyvteno 8Q' metų.
Paliko dideliaūiė nūliudipie 

ūioteri Ohą, sūnų Alėksah'driį, 
marčią Stepaniją, 2 dukteris 
Heleri ir Arina, seserį Marthą, 
o' Lietti-VOj brolį Vincentą ir 
daug- kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 Sb. 
HermifAgė Avė., J. F. Eudei- 
kio , koplyčioj;ė. Laidotuvės įvyks 
penktadieni, gegužės 21 d., 8 
vai. ryto iš koplyčios į šv. Kry
žiaus parap. bąžnyčią, kurioje 
atsibūš gedulingos pamaldos u ž 
vėlioriio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.

Yjsi A. A. Leono Gęrcus .gi
mines' draugai ir pažįstami 
ąsat nuoširdžiūf * kViečiairii da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paškūtinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliuke liękarrię,'. ■ 
Moteris, ąūnuS’ jųk|ėrys, mar

ti, sėsite ir giminės.
Patarnauja direkt. , J. . F 
deikis, Tėl. Yards 1741.

Urba Flovver Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
f. Papuošimams.

4180 Atėftfer Aveiiiiė
„ Phonė LAFAYETTĖ 5806

■ ; j r ,

LOVEIKIS
ir,;

Siunčiąm Gėlės 
Telegratnų į 
Visas Pasaulio

Gėlės VeBtu^emb,; Bahkieta'ihs 

3316 'Sd?
įgrabams .. ,
įalšted StVcet

Akiniai imt Kredito
$1 oo ■ B!I V savaitę

Dr. R. J. Berkovitz

Eu-

IIY ,Kii» I, į
bfct MptERŲ ik Vyrų 

. .. .KASDIENĄ^, . > .

Vjėriihtel'e garo ‘pirtįs.Chicagoje. 
Atdarą. kasdien, dėl iho'fėrų ip vyrų 
. . ifet NOfttH AVĖ.
Prie Aijįwaukee iir .Dąvėn Ąye. “L”

Tel. Yards 3565
. Visų darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso 
n,...,. .11 ..■.»RIII|į,mi ~ ..... ...............................
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RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKšIS, PROP.

834 W. 35th Street
..... Phone YARDS 5547

Bendras kriXQ ąėrteisyfąris.. baterijų, 
aptarnavimas, body ir fėridėr darbai

ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

CHičdgdje ir apielin k ė š ė. 
lengvais išinokėjimaiš dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

llelpWanted-—Female
Darbininkių Įteikia

—i
Business Chances

Pardavimui Bizniai

g t

Išmokam

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
turi patyrimo kaipo virėjo pągelbi- 
ninfcė. Tiktai jeigu esąt patyrusi 
tamė darbe atsišaukite, prieš pietus. 
JUCIUS SISTERS RE^TAURANT- 

1608 West 47th St.

MERGINA, abelnaS namų darbas; 
cambarys.; valgis, alga; 2 užaugę; 
rving 7261.

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

K-iė'kvienO' asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Šavings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. G.
bei informacijų kreipkitės į
. SIMANO 

DAUKANTO
I-KDl'.RAI. SAV1NGS AnD 
LOAN ASŠOCIATION QF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phoiie CANAL 8887
"Į ------------- ,

PATYRUSI MERGINA; namų dar
ias; savas kambarys^ voninė; nėra 
virimo; mylinti laikus; gera alga; 
Hollycourt 3030.

MERGINA; moteris; ąbelnas na 
mų darbas; virš 18; geras namas 
jasilikti; rekomendacijos; $8-10 
Palisade 4378.

PARDAVIMUI HARt)WARE, Paint 
ir visokių smulkmenų krautuvė* iš
dirbta, 16 metų; geras stąkas. Kaina 
$4,500.00 čash'. Apleidžiu miestą. 
Karūbariai gVVenimūį.

Nevada 5105.

PARDAVIMUI TAVERNA ir Lūhch 
Rųimis su. namu. Kaiųąyo. $55,000. 
Dabar galite pįrkti už $9000.00, nes 
likau ūašlys, noriu išvažiubti į Lie
tuvą. .

717 Bellwood Avė., Bellwood, III.

Funūture Fixtures
Ri’iaūdai-Itriiriai

A ■>

CLASSIFIED ADS
Misčelianecus

JUODŽEMIS, yąrdais arba veži
mais, speciale žemė — “61’TV.IIC” __ 
25c už bušelį, 5 bušeliai 
1 ..„,7" " ... .. . ,
linga žeme dėl gėlių,, baksų ir kt 
kynų. Pristatom tik Southuą: 
CHABLES GAVCUS, 6100.,°. Ė 
R'frėėt. TeL Wentworth 7042.

humus” — 
— $i; ge- 

ra kai sumąišyšit. sto piojiū ar jsmė- 
‘ viet- 
jidėj 
Štate

Tel. Victory 4965 I 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir patąisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbame blėties 
darbūs. Lengvos išlygos, jėi pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Renį
KAMPINIS STORAS Rendai, ne

brangiai, 3434 So. Wood St. Tinka 
bile kuriam bizniui, ypač tavernai.

Lafayėtte 3554.

ANT RENDOŠ 5 kambarių fla- 
tas ant 2 ąugštb. Pečium apšildo
mi, šviesus. Pusė bloko. niio Arčbėr 
Avė. Turi būt be vaikų.

4021 So. Taltnan Avė.
•/po. b vakare.

'' i"

RENDON STORAS- tinkantis bet 
kokiam bizniui, arba bardūosiū ir 
namą- 3316 So. Morgan St.

Furnished Rooms

PATYRUSI MERGINĄ; virš 25; 
lėngvas namų darbas; geras namas; 
$8-$10. Rogers Park 5977*

JAUNA MERGINA; 20-35; abel- 
ūas namų darbas; padėti prižiūrėti 
kūdikį 17 mėnesių. Yards 5424; šau
kit 10 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

".t lai, '/a a ' ■!

Ėelp VVahted—Malė
Darbininką Reikta_______

REIK ALINGAS geras automobi
lių teekahikris, riejauneshis 18 me
tų ir ne $ene§nis 50 metų, patyręs 
ant. visokių išdįrbysčių automobilių. 
Geras užmokėštis; geram žmogui 
drbaš ant visados.
4050 Archer Avė., tel. Virginia 2121

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

KUSPER'BROS. 
1732 W. 18th St.

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

, Aiomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  .... . ...... $15—$20—$25
$160 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

Sėtai ......$39—$49
$375 vertės 3 ka¥nb. įtėngiiftAs $125 
$60p vertės 4 kamb. įrengimas ,

dė luxe >175
Atdara vak. iki 9—Nedėliok iki 6 v. v.

RAPP STORAGE FURNlTURE 
5746 So. Ashland Atė.

Personai
- • •» ■ «M Asmenų Ieško 1 ' *1

KAS ŽINOTE apiė mirtį Križftūie- 
ro Romas, kuris gyveno Chicagoje, 
oriojo iŠ Kaltinėnų miestelio, Taura- 
rės apskr. Yra miręs apie 6 metus 
atgal. Yra labai svarbus reikalas.

HENRY DRVkTENlŠ, 
4552 So. Paulina St.

Tel. YARDS 2440.
jHiILŽA i įutiiiiM'2 ! tii'iiįiMi I II

Keal Estate Vvanted
_r_Ų > ■- -r-nX

REIKALINGAS BUČERYS, Darbas 
xnt visados. Geram bučeriui geras 
mokestis. 2543 West 69th Št.

PORTERIS, . reikalingas - 
kurs gali dirbti už’ bąro.TU, 

5617 Wėst 63rd Placė.

toks-

LIKERIŲ SĖLSMANAI; paty rū
šie ji tiktai; Kentucky ir Illinois re
prezentuoti, Didelis komišenas gai
viems vyrams.

Kreipkitės ketvirtadienį tiktai. 
Blue Rose Liquor Company, 

2455 No. Clark St.

KANDY MAN; pusiauamžis; pa
vienis; prižiūrėti 2 flatų budinką; 
$8.0Q. mėnesiui ir bęismentę pagyve
nimui vieta. Cbąrieš A. ‘ Rosensteirt1, 

4741 Magnolia.

REIKALINGAS BUČERYS.
Royal Blue Store 

3953 So. Rockvvell St.

REIKALINGAS prityręs Shear- 
man ir patyręs yardmąn.

South Side Triper Štock Co.
5833 So. Throop St.

i~l ii 1 i» 11 I I 'itriMrį<W'.'imiiiT*»M»«K-. ■ *III—»||» ' ■

Help Wanted—Male-Fcmalc
Darbininkų Reikia

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BOX
2555 W. 47th St. Lafayettė 7643
Kas atsineš šitą skelbimą, geriausios rųšies Pėrma- 
nent Wave gaus už pusę kainos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
ANNA VENUKAITfi, buvusi Bridgeportietė

Tel. BOUlevard 4552

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

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

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

CHICAGO, ILLINOIS.

ISsicviSetA staltiesr

S

PATTERN 1491

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino už prieinamą kainą šū visais 
patogumais. , f

1900 So. Union Avčnue.

tieip

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

REIKALINGAS VYRAS kaipo 
porteris, kitas kaipo virėjas, ir mo
teris patarrtautoja, dar moteris ,dėl 
namų darbo. Blue Gooše Irin. Mrs. 
M^linaūskaš, Kėan ir Archer Avė., 
w illo SprihgSyi. Jll, . , , „. , -.

”&usiiiėšš bftąiricieš
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI — REŠTORANAę. 
Electric RėfrigeraiiOn; įsteigtas 20 
metų; reikia paaukoti. Kreipkitės: 
Canal 9786 — 2115 S. Halstėd St.

REŠTORANA$.

2115 S. Halstėd St

, PARŠIDUOLa tavėrri

■U.

PAVASARIS KAI TIK SEZONAS 
NAUJAM PERMANENTUI

VALLE RIA
2940 West 63rd Street

YRA TIKRA, KAD JŪS PATENKINS.
GERIAUSI PERMANENTS $3.50
Dėl paskirimo laiko, pašauk ftemlock 4949, ar 

atsilankyk, kada busi apylinkėj’.

CROSS StlTGH ROSES

No. 1491 Šią gtažią kryžiufcaiš išsiuvinėtą ėtaitiesę labai 
lengvai galiiha padaryti. Tik pažiūrėkit kaip švelnios ir gra
žios yra toš rožės. Galima vartoti vienos spalvos siūlą arba 
maišytų spalvų siulus

0PERUOTOJA prieMAŠINOS , . 
drapes; pastovus darbas.

413 So. Market St.
6th Floor.

,. __ , — krimbri-
ri'rii pagyvenimui. Renda pigi.

10353 So. Michigan Avė.
• ■ ' • • • ar k.- ’ ’ < i • -r • -a a ■ rv t ,

GREITAM PAŪIĮp.VIMUI Tav<>r- 
:.a, visai nebrangiai dėl ligos. Atsi
šaukite. tuojau. Peter Pacęlli.

6Š13 So. Ūbomis St.

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

; pa
PARDAVIMUI taverna šū namu 

ar atskirai, Gera vieta tarpe dirbtū-
vių. Biznis išdirbtas per 17 metų 

’ > 611 West 59th St.

vasa-MERGINA; namų darbas; 
ros rezidencija. Kreipkitės 

2720 Prairie Avė. Victory 5600

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

PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas ir virimas) kambarys ir mau
dynė; maža Šeimyna; lengvas Jskal- 
bimas; rekomendacijos; $8 iki $10. 

Hyde Park 1703.

Miestas ir valstija ..

NAUJIENOS. NEEDLECRAFT DE$|
1739 So. Halsted Št., Chicago, III.

Vardas ir pavardė

Adresas ............ .....

?? i

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti rtiąft Pavyzdį’/

>T r

Iš PRIEŽASTIES šūžeidimb pa
verstus parduoti taverną už plribą 
teisingą pasiūlymą.. •

Jonas . vąlančivnaš.
2093 Mihvaūkėfe Avė.

..... .........v . - ...

TAURAGĖS mieste.. PARSIDUO
DA elektros stotis, malūnas ir lent
pjūvė. Įpįbnėš vard’mtfs vaiidens jė- 
?a. Kreiptis: , . v .

PRANAS Sl’ONčIUS, 
Tauragė, Lithuania.

Reikalinga moteris prižiu- 
rėti vaiką 11/2 metų. Gali manyti va
karais. Pageidaujama iš Brighton 
Parko. Kreipkitės Mrs. Nover, 

4747 So. MaplėwdOd Ąve.

FABRIKAMx MERGINOS; be pa
tyrimo $10; South Side Consolida- 
ted, 1105 East 63rd St.

MERGINĄ; abelnas namų daį-bas; 
paprastas virifnas; savas kambarys, 
vOmnė; rėkomertdacijos; $12; Buck- 
ingham 8818.

> AUKLĖ; patyrusi; $8—$10; Buck- 
ingham 3823, po 9 valandos ryto.

TAVfeBNA / bardavimūį aę pri
imsiu partųeH. Puiki progą, dabar
tinis savibihkąš čia 4 rėetai.

6284 Š6’. Ashland Avė.

PARDAViMUl tAVĖĖįro felZ- 
NIS, gęrrii įšdirbta’s. Fikčėririi pri- 
klauso priė būiMnigo.

1429 West 45th Street.
Tėl. BoUlėvard 7944.

PARSIDUŪŪA RestauRantAš 
ir taverrio blžhiš, su namu ar be 
namo, .prie valdžios didelių včrauzių 

1853 West Pe'rshfng Road
-----------------—------- 1——  i —J------------

PARSĮDUODĄ TA VERN No^h- 
sidėje; seniai išdirbtas biznis. Labai 
gera vieta kas supranta taisyti 
iunch. Atsišaukite 934 Willow St.

NAUDA JUMS
Ieškantieji namą pirkti, mažą ar

ba didelį, apartirientą Arba bizbiavą 
namą, arba farmą, rašykite mums 
laišku. Mes jums suteiksime naudin
gas informacijas dykai — kaip jus 
galite sau nūsipipktį gėrri Arimą ar
ba farmą * lato&mpfgii’i ’ — Ttet ar »a- 
iną, kurį Aekuriė iš jlišų gal jau 
ėšate išsirinkę ir išlygą, galėsite Nu
pirkti daug pigiąu. Pigiau nupirksi- 
te — daugiau ir tuojau pelnysite. 
Brangiau užmokėsite, tuomet kitas 
pelnys, o jums gali išeiti ant trote.

Adresuokite:
APPRAISAL SERVICE

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

ga^te sat 
ba farmą

PARDAVIMUI 6 kaūib'arių mūri
nis katedžius.. Kaina $2700, cąsh 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5590, ir kitų bargenų., 

Z. S. MICKEVICE aĄd. CO.
6816 So. VZestern Avehūe 

Hemlock OŠC’C.
- 1---------- ---------- 1 ...............

iPAUL ii. ŠM1TH , djiPAfev 
Eštatę, Lo£hĄ and UšūYafcce 
Tel. BOŪLEVARD 2Š0ė

4

Rėal

Perkam, pardupdam fr. niąifjbn^ pa
muš, lėtus, biznius ir fųriUAš; bišiu- 
rinątųė nacius, rakandus ir Uūto- 
mobilius. ilipgi tuVhn'ą daug gerų 
namą pardavimiii arija AiatŪyi’nūi už 
gerus bargėhūš: gifėitą'š nč tęTsfpgas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pk,t46ui so. Iv®;,,
OfiSaš 2-rbs luboš sft J. J. fittšh

ŠTAI BYLAS, kuris , negalima 
praleiskit. 2 trobesiai an’t atskirų lo
tų; vienas bizhio, hattiAs, kRas, pri- 
yatiškaš Aąmrią. Mainysiu į 2 flates 
po 6 kambarius? - -r ...v

. ARtl. 08-to's ; fe Camp'šeB. , gau
jas 2 flatų niūrąs.- . 0 atikas; 
karšto vandens apšildymas 1 aukšte, 
platus Jotas; 1-mos klasės stovy. 
$2,2'50 įmokėti; balansas $51.00 per 
mėnesį.,,HOLC. Matykit jį šiandien! 

MANOR REALTY GO. 
2532 Wėst g3rd St.

HehiToCk 8300.

ĄPARTMENTO budinkąs; , 23rd 
strėėt, Cicero. (16 dailių apartmęntų- 
7 ,po keturis, 9 po tris. Kąiria $'37,- 
0w’; Greėnfįeld-Šhęriūąh Čę., 

5645 Wėst Madisoū Št.

DA

40 AKERIŲ
Vis A Dirbama.

. PAČIAME CARTfeR .. .. 
lūlbsteįy 7 kanibarių nabiRš. Bamė, 
viŠŪąin^š, 2 karą garažai. Visur 
ėlektrika, gerės vaUdūO. Ant Stite 
kefio 32. Savickas, te miestelio 
terijfįs,, parduoda Rigįat, ūjŽ $1,200.

Priežastis — senatvė, o gaūna 
VėldŽiOs pėliSiją.

Viėii gyvenamas MihAš yrė dau
giau vertas,. .

ATSršAURlTĖ

Sbpėrton, Wfe.---- ----- i-- -f

Nedėlioj, GEGUŽĖS-MAY 23, 1937 
fn.', K. Zakafas darže, pne Tautiš
kų kapinių' 83rd St. ir Kean Ąve., 
Jūstiče Park- III. Užprašo'riie vlšus 
lietuvius tautiečius dalyvauti, šokti 
žaisti šiame lietuviškame išvažiavi
me. Kviečia—KiWi. S. L1NĖ.UŠ ir 
VALDYBA.
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NAUJIENOS, Chicago, ni
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Ketvirtadienis, geg. 20,

Žemaičiai ir Dzūkai 
Ruošiasi Karui 
“Naujienų” Piknike

Senam Petrui pėkščiam beva
žinėjant po visų Chicagų dien
raščio “Naujienų” ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos reikalais, 
tenka pastebėti, kad visose lie
tuvių kolonijose ir Chicagos a- 
pielinkės miestelių lietuviai ne
juokais rengiasi j “Naujienų” 
piknikų. Jis įvyks šį sekmadie
nį, gegužės 23 d., Calumet 
Grcve.

Daugelis žmonių nori maty
ti didelį ir įvairų programų. 
Kai kurie drutuoliai nori Se
nam Petrui daryti batus, kad 
virvę trauks žemaičiai ir dzū
kai. Vienas žemaitis “betina” 
bonkų “Grand Dad,” o dzūkas 
— penkinę. Kaip vienas, taip ir 
antras t.‘kiši virvės traukime 
laimėti.

Senas Petras į šiuos “Naujie
nų” Pikniko atlaidus žada iš 
vakaro išvažiuoti pėkščias, kaip 
Suvalkijos mozūrai į šventos 
Onos atlaidus Alvyte.

—Senas Petras.

Draugystė Palaimin
tos Lietuvos Daly
vaus N-nų Piknike
Reikalauja tikietų ištisoms 

i * >■ šeimoms

Gegužio 12 d. atsibuvo Drau
gystės Palaimintos Lietuvos su
sirinkimas. Įėjęs į susirinkimų, 
jau radau Naujienų pakvieti

mų į piknikų beskaitant, kuris 
bus Calumet Grove, gegužio 
23 d. Pirm. p. Jackus pastebė
jo, kad spaudų remia mus, to
dėl ir mes privalome spaudų 
paremti. Pakvietimas buvo pri
imtas vienbalsiai.

Tada buvo paprašyta, kad 
iždininkas padalintų atsiųstus 
tikietus. Kada buvo pradėta 
dalinti tik po vienų, pasireiš
kė didelis nepasitenkinimas. 
Mat, pareikalavo ištisoms šei
moms.

Kas reiškia, kad šios drau
gijos nariai dalyvaus su savo 
šeimomis. Taigi, nariai, kaip 
matote, įvertina Naujienas. Ki
taip, žinoma, ir būti negali.

Rengiasi prie savo pikniko

Bet draugija rengiasi ir prie 
savo pikniko, kuris žada būti 
birželio 13 dienų, Ju'stice Par
ke, prie Archer ir Kean avė. 
Komiteto raportas buvo užgin
tas ir paprašyta, kad kas iš 
draugijos narių apsiimtų kuo 
nors draugijai patarnauti pik
niko dienoje, būtent, restauran- 
tų ir žaislų pramogas paren- 
duoti. Gali paimti ir nenariai. 
Tik ne bara. Atsišaukite į ren
gimo komitetų A. Balčiūnų, 
gyv. 1402 S. 48 Ct., Cicero. 
Tel. Cicero 5395.

Reikia pasakyti, kad susi
rinkimas buvo varomas pasku
bomis. Mat, tų vakarą toj pa
čioj svetainėje įvyko Miko Pet
rausko Gedulo Vakaras. Tai 
buvo daroma pačių narių nau
dai, kad visi galėtų sulpėti ja
me dalyvauti.

Vienas iš senųjų.

Hub Furniture 
Cbmpany

The Hub Furniture Compa- 
ny krautuvė randasi adresu 
5853 South Halsted Street. Da
bar Hub kompanija parduoda 
rakandus taip pigiai, kad įren
gimas 3’/2 kambarių kaštuoja 
tik $159. Butų tikrai verta 
tiems, kuriem reikia rakandų, 
atlankyti The Hub Furniture 
kompanijos krautuvę ir pama
tyti dailų parinkimų ir vėliau
sios mados tavorų. 

f -  ■ -Į

Mergina bandė iš
gauti pinigų iš poli
cininko; susilaukė, 
teismo

Išrinko jury teisėjus, kurie 
taurės nuspręsti tūlos merginos 
Buth Zetek, 21 m. likimų. Ji 
bus teisiama už tai, kad ban
dė išgauti iš Irving Parko nuo
vados policininko Frank Cas- 
tany $600, ji melagingai ap
kaltindama, esu jų užpuolęs.

Ji tarnauja vienoje taverno
je už veiterka. Gyveno 5752 
Elston avenue.

Šoferių unijos sutar
tis pasirašyta

Yellow Taxi Cab ir Checker 
Cab kompanijų atstovai Tho- 
mas Hogan ir Michael Sokol 
pasirašė sutartį su Midwest 
Taxicab Driver’s unija.

Pati sutartis buvo šoferių 
.Kinijos susirinkime svarstyta 
jau praeitų sekmadienį ir pa

tvirtinta. Sutartis skaitosi vei
kianti nuo kovo 27 d., t.y. nuo 
praėjusio laiko.

Keturi policininkai 
sužeisti automo
bilių nelaimėje

♦

Antradienį detektyvų skva-s 
das gavęs pranešimų, apie su
sišaudymų, beskubant, susidūrė 
su kitu automobiliu prie Mar- 
qv?ette Rd. ir Ashland avė. Au
tomobilių smogis buvo toks di
delis,- kad visi keturi policinin
kai ir šoferis sužeisti.

Nukentėjo detektyvas Joseph 
Sevick, 36, gyy. 1623 N. Avers 
avė., Neil Bourke, 36, gyv. 
6547 Drexel avė., Phillip Kelly, 
31, iš 4730 Virginia avenue, 
'George Schert, 39, iš 4058 Wa- 
,shington blvd. ir šoferis Wil- 
liam Konrad, 45, iš 1371 E. 
62 gat.

Išlydėjo
V. Martišienę 
Lietuvon

. -—į ..... ... ■ . ■ ’>. !

BURNSIDE.— Valerija Mar
tišienė, norithsidįetė, važiuo j a 
pasisvečiuoti CtLietuvų. Mano 
išbūti ten apįęgįtris mėnesius, 
nes tik tokią^i^Tąįkui gavo pa- 
liuos'a'vimų iš darbo.

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
Marė ir Juozas Mačiukevičiai, 
žymus vietos biznieriai, užlai
ką taverną adresu 1036 E. 93 
St., parengė baliukų atsisveiki
nimui su Valerija Martišiene. 
Ji išvažiavo trečiadienį

Pp. Mačiukevičiai buvo pasi

kvietę gerų būrį savo ir Marti
šių draugų.

Iš northsidicčių baliuke daly
vavo Deksnių ir Ruzgųičių šei
mynos. Pp. Mačiukevičių gra
žiai išpuoštoje svetainėje sve
čiai gerai pasivaišino. Įsismagi
nę jie šoko iki 12 valandos nak
ties.

P-ia Martišienė Lietuvoj ap
lankys savo mamytę ir kitus 
artimuosius, kurie j gyvena 
šviekšnos parapijoj, Tauragės 
apskrityje. Pasisvečiavus pas 
motinų ji aplankys ir savo vy
ro, Antano Martišiaus, tėviškę, 
Bališkių kaimų, Lukšių vals., 
šakių apskr. Ji sako turinti 
daug luksiškių aplankyti, nes 
Vežanti daug įduotų dovanų 
saviškiems nuo chicagiečių.

A. Narbutas.

NAUJIENŲ SKAITYTOJAU

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

JĮ IR EINANT Į DARŽĄ PADUOKIT.

NAUJIENOS

JUS ŠIRDINGAI KVIEČIA
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ATMINKIT
Papildė tris šimtus 
vagysčių

Praeitų trejų metų bėgyje 
William Johnson, 27 m., gyv. 
5222 N. Bernard gat. papildė 
tris šimtus vagysčių. Jis vogė 
drabužius ir bendrai kas pa
puldavo, į namus įsilaužus.

Tik vien už tris vagystes 
grand jury paskyrė jam $60,- 
000 parankos. Apie 140 skun
dų pareiškimų jau pasirašyta 
ir kas valandų skundų Skaičius 
vis dar didėja.

Negalės Nuvežti
ROSELAND.— V. Barkaus

kas buvo pažadėjęs roselandie- 
čius nuvežti į “Naujieną” pik
nikų, kuris įvyks gegužės 23 
dieną, Calumet Groce, bet dėl 
jo biznio užsidarymo negalės 
tų geruma padaryti.

Naujienietis.

IR
PAGERBKIT

SAVO MIRUSIUS GIMINES IR 
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO

DIENOJE, GEGUŽES 30 DIENA
NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINĄ 

PAŠAUKIT MUSU ATSTOVĄ BILE
¥ DIENĄ CANAL 8500

GARSTNKTTĖS “NAUJIENOSE"PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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REZIGNAVO.
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Har-IŠTEKA. — Doro 
vey, Chicagos artis 
išteka už garsaus 
lantinio lakūno

ansat-
J.

Mattern. Jie susižiedavo tuo
jau po Matterno divorso 
Chicagos teisme nuo pirmes
nės žmonos.

LAIMĖJO $80,000. — Chicagietė Mrs. Cath'crine Hali va
kar džiaugėsi. Buvo ko. Užvedusi divorsą prieš vyrų 
Charles Hali, Ičidėją, ji 1aimėjo ne tik divorsą, bet ir 
$80,000 vertės turto —- namus, įrengimus ir bonus.

MIRTIS. — Šis įdomus paveikslas buvo trauktas Chicagoj ties 4210 W. North avė. 
už kelių minučių po nelaimės, kurioj užsimušė chicagietis Nicolai Slettebak. Jis 
žuvo automobiliu įvažiavęs į priešais ateinantį gatviakarį. Paveikslas parodo auto
mobilį po nelaimės ir gatviakarį, į kurį Slettebak įvažiavo.
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šioj o Teismo teisėjas Willis 
Van Devanter, kuris paskel
bė rezignuojųs iš teismo bir
želio 2 d. Jis yra 78 m. am
žiaus. Tarnavo teisme 26

NORI GAUTI $100,000. — Chicagietė Alyce Strand liu

metus.

“lamingrafą”, naujos rūšies X-ray (roentgeno spindu
lių) aparatų, įrengtą St. Louiš ligoninėje. Mašina nu
fotografuoja tik tą idalį kunb, kurią norima nufotogra- 1 
fuoti, panaikindama kaulų ir mėsos šešėlius iš nuo-

NETURI POILSIO. — Illinois ir kitų vidurinių valstijų ūkininkai neturi poilsio: 
dirbą dieną ir naktj. Dėl didelių paskutinių savaičių liūčių jie susivėlino su sėja 
ir dabar skubina, kad darbo dar ilgiau neužvilkti. Paveikslas parodo ūkininkų 

, Alonzo Booher, Wheaton, III., atliekantį darbų naktį. Traktorių aprūpino švieso-
dija teisme prieš turtingų fabrikantų J. Leslie Young- 
husband. Ji bando išgauti iš jo $100,000 už neišpildymų
prižado jų vesti. traukų. Aparatų išrado Jean Kiefer. mis.




