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Augščiausias Teismas Palvitino Secialę Apdrauda
Prezidentas ragina

įvesti naują NRA■t

Augščiausias teismas 5 baisais prieš 4 pri
pažino konstituciniu socialio saugumo ak
tą—senatvės pensijų ir nedarbo apdraudos

WASHINGTON, geg. 24. — 
Prezidento Roosevelto adminis
tracija šiandie augščiausiame 
teisme laimėjo svarbią perga
lę, augščiausiam teismui pripa
žinus konstituciniu ir pilnai pa
tvirtinus socialio saugumo ak
tą — nedarbo apdraudę ir se
natvės pensijas.

Tas aktas taiko apsaugoti 
darbininkus ištikus naujai de
presijai ir suteikti jiems pa
ramų sulaukus senatvės, kada 
jie nustoja darbingumo ir ne
bepajėgia užsidirbti pragyveni
mų.

Augščiausią^ teismas 5 bal
sais prieš 4 patvirtino federa- 
linį saugumo aktų, taipjau val
stijų nedarbo apdraudos ak
tus.

Oponijų dėl nedarbo apdrau
dos akto patiekė teisėjas Car- 
dožo, kuris ne tik pripažino tų 
aktų konstituciniu, bet ir ne
prieštaraujančiu valstijų tei
sėms. Prie jo nuomonės prisi
dėjo keturi kiti teisėjai ir su
darė teismo daughmų. Likusi 
keturi atgaleiviai teisėjai para
šė tris atskiras oponijas.

Teisėjas Cardozo .taipjau pa
rašė oponijų, kuria liko patvir
tintos senatvės pensijos. Prie 
šios jo oponijos prisidėjo 6 ki
ti teisėjai ir tik du teisėjai 
pasisakė prieš senatvės pensi
jas.

Teisėjas Stone patiekė opo- 
nija, kuri patvirtino Alabamos 
nedarbo apdraudos įstatymus. 
Panašius įstatymus turi prave- 
dusios viso 45 valstijos. Jų ne
turi tik Illinois, Missouri ir 
Florida valstijos. Tie įstaty
mai yra pilnai suderinti su fe
deralinio socialio saugumo ak
tu, nes nedarbo apdrauda gali 
tiksliai veikti tik tvarkant fe- 
deralinei valdžiai, o ne atski
roms valstijoms. Čia nuospren
dis irgi liko išneštas 5 balsais 
prieš 4.

Patvirtinimas nedarbo a p- 
draudos ir senatvės pensijų 
gyvai paliečia 27,800,000 dar
bininkų ir 2,700,000 samdyto
jų, kurie moka tam tikrus mo
kesnius į federalinės valdžios 
tvarkomų socialio saugumo 
fondų.

TOLEDO, O., geg. 24. — še
ši Toledo gyventojai, jų tarpe 
dvi moterys, liko suimti už glo
bojimų garsiosios Karpis-Bar- 
ker-Campbell šaikos narių.

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

Veikiausia lietus, biskį šil
čiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoj e buvo 59°.'

Saule teka 5:21, leidžiasi 
8:12.

Prez. reikalauja su
valdyti darbininkų 

išnaudotojus
Prašo kongresų įvesti maxi- 

mum darbo valandas ir mi
nimom algas, taipgi panai
kinti vaikų darbų.

WA!SHINGTON, geg. 24. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
prisiuntė kongresui specialį 
pranešimų, raginantį kongresų 
“praplėsti sienas socialio pro
greso” ir “toliau padėti tiems, 
kurie dirba dirbtuvėse ir ūkiuo
se”.

“Mes prižadėjome tai ir pri
valome ištesėti”, sako prezi
dentas, siūlydamas panaikinti 
vaikų darbų ir taipjau? įvesti 
minimum algas ir maximum 
darbo valandas.

Kokios valandos turi būti 
dirbamos ir kokios algos turi 
būti mokamos, tų prezidentas 
palijo pačiafn kongresui iš
spręsti.

Tuojaus perskaičius prezi
dento pranešimų atstovų bute 
ir senate buvo įnešti darbo va
landų ir algų įstatymų projek
tai, įvedantys industrijoje nau
jų NRA, tik be kainų kontro
liavimo, kaip buvo prie senojo 
NRA. Bet ir pasiūlytuose bi- 
liuose algos ir darbo valandos 
nėra nustatytos, čia irgi pa
likta pačiam kongresui išsprę
sti.

Prezidentas savo pranešime 
ragino suvaldyti išnaudotojus, 
ypač tuos, kurie naudojasi vai
kų darbu. Taipjau reikalavo 
pripažinta darbininkams teisę 
organizuotis ir kolektyviai tar
tis su samdytojais ir uždrau
sti naudojimų darbo šnipų ir 
streiklaužių.

Prezidentas kvietė prie to 
darbo prisidėti ir atskiras val
stijas, nes federalinė valdžia 
gali kontroliuoti tik tarpvalsti- 
jinę pramonę ir negali kontro
liuoti gamybos tų prekių, ku
rios yra sunaudojamos pačioj 
valstijoj.

Sukilėliams nėra 
progos paimti

Bilbao
ST. JEAN DE LUZ, Fran- 

ei j o j, geg. 24. — Sugryžęs iš 
Bilbao žymus rašytojas Jay 
Allen sako, kad dabar sukilė
liams nebėra jokios progos pa
imti Bilbao. Sukilėliai prie Bil
bao prarado 18,000 kareivių. 
Baskai gi prarado 8,000 ka
reivių. Baskams trūksta lėk
tuvų ir karininkų, bet dabar 
jų tikimųsi gauti iš Madrido.

. MARSEILLES, ' Francijoj, 
geg. 24. — Jurininkai šiame 
porte paskelbė visuotinų strei
kų, reikalaudami 44 vai. dar
bo savaitės, apmokamų atosto
gų ir senatvės pensijų.

EUROPOS KREPŠINIO NUGALĖTOJAI IŠKILMINGAI SUTINKAMI LAIKINO- 
joje Lietuvos sostinėje Kaune, prie Kūno Kultūros Rūmų. Viršuje nugalėtojus svei
kina vyriausybės vardu ministeris pirmini įkas Juozas Tūbelis. Apačioje nugalėto
jams įteikiamos dovanos. Pluoštų gėlių rankoj laiko ir sveikinasi Juozas Žukas.

Anglija atmetė Ita
lijos siūlymą mainy

tis kolonijomis
LONDONAS, geg. 24.—Mus- 

solini norėdamas gauti priėji
mų prie juros iš Ethiopijos, 
pasiūlė Anglijai mainyti dide
lę dalį Ethiopijos ant Anglijos 
Samoli žemės.

Bet Anglija ta Mussolini pa
šildymą atmetė remdamosi tuo, 
kadi Samoli nėra kolonija, o tik 
protektoratas.

Baldwin penktadie
ny pasitrauks iš pre

mjero vietos
LONDONAS, geg. 24. — At- 

einantį penktadienį premjeras 
Stanley Baldwin pasitrauksiąs 
iš savo vietos ir premierystę 
pavėsius dabartiniam iždo kan
cleriui Neville Chamberlain.

Naciai areštavo 
11 kunigų

BERLYNAS, geg. 24. — Na- 
cių slaptoji policija Gestapo 
areštavo 11 protestonų opozi
cijos kunigų. Keli jų uždaryti 
koncentracijos stovyklose.

CHICAGO. — 150 braižyto
jų Universal Oil Products Co. 
paskelbė sėdėjimo streiką 21- 
mame augšte 310 S. Michigan 
Avė. Visi jie priklauso prie 
C.I.Oi technikų unijos ir pro
testuoja prieš pašalinimų 25 
darbininkų.

Už poros valandų streikieriai 
apleido triobėsį, bet streikų tę
sia.

GENEVA, geg. 24. — Por
tugalija prisidėjo prie tų val
stybių, kurios pritaria karo 
paliaubai Ispanijoje, tikslu at
šaukti iŠ Ispanijos abiejose pu
sėse kariaujančius svetimša
lius.

30 žmonių žuvo pot
vyny Lenkijoj

VARŠAVA, geg. 24. — 30 
įmonių žu^o potvyniuose Kiel- 
ce distrikte. Visas susisiekimas 
yra suparaližuotas ir gelbėji
mo darbams liko sumobilizuoti 
armijos pulkai.

Keturi žmonės pri
gėrė Little Calu- 

met upėj
CHICAGiO. — Septynių žmo-1 

nių pasivažinėjimas nedidelėj 
motorinėj valty Calumet upėj 
šį sekmadienį užsibaigė labai 
nelaimingai.

Besivažinčjant upe ar tai jie 
pradėjo bartis tarp savęs, ar 
tai pateko į stiprių sriovę, tik 
Urnai valtis pradėjo siūbuoti ir 
neužilgo apvirto.

Keturi važinėjusių prigėrė. 
Kitus tris ištraukė subėgę 
žmonės ir atgaivino. Nelaimė 
ištiko prie 134 ir Vernon Avė. 
gatvių, kur upė yra 200 pėdų 
platumo ir kur yra stipri srio- 
vė.

Prigėrė valties savininkas 
žvejas Al McCaulęy, 55 m., 
Edward Tebo, 35 m., Edward 
Sacks, 64 m. ir John Neiman, 
42 m. Visi iš South Chicago. 
McCaulęy ir Tebo paliko kiek
vienas po 6 vaikus.

Atsidarė pasaulinė 
paroda Paryžiuje
PARYŽIUS, geg. 24.—šian

die didelėmis iškilmėmis liko 
atidaryta tarptautinė paroda, 
nors dar ne visi triobėsiai bai
gti statyti.

Parodų atsidarė prezidentas 
Albert Lebrun, dalyvaujant 42 
valstybių atstovams, taipjau 
premierui Leon Blum ir vi
siems kabineto nariams.

Paroda yra nepaprastai gra
žiai įrengta. Parodos aikštė už
ima 200 akrų.

Darbo Federaciją 
kelia fondą kovai 

su C.I.O.
CINCINNATI, O., geg. 24. 

— Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai savo susirinki
me nutarė uždėti ant visų Fe
deracijos narių po 1c į mėn. 
mokesnių į specialį fohdų ko
vai su industrinėmis unijomis 
C.I.O.

Tomis specialėmis duoklėmis 
tikimųsi sukelti po $35,000 į 
mėnesį. Tečiaus C.I.O. sekre
torius it spaustuvių darbinin
kų unijos prezidentas Charles 
P. Howard sako, kad nė pusė 
unijų tų duoklių nemokėsian
čios. Jo paties unija tikrai ne- 
duošs Federacijai nė vieno cen
to trukdyti darbininkų organi
zavimą.

(Spaustuvių darbininkų uni
ja nors ir priklauso prie C.I.O. 
bet yra vienintelė industrinė 
unija, kuri nėra Federacijos 
suspenduota).

18 vaikų motina nu
teista kalėjiman

ELKADER; la., geg. 24. — 
Mrs. Minnie Hines, 51 m., mo
tina 18 vaikų, liko nuteista 20 
metų kalėjiman už prisidėjimų 
prie nužudymo Dan Shine.

Ji yra penkta nuteista už tų 
žmogžudystę. Jos vyras gavo 
99 metus kalėjimo, o jos •'gi
minaitė, kuri prieš savaitę bu
vo vedusi nužudytąjį, gavo ka
lėjimą iki gyvos galvos. Kiti 
du padėjėjai irgi gavo kalėji
mą iki gyvos galvos. Shine 
buvo nužudytas tikslu pasisa
vinti jo $3,000 vertės ūkį.

GILLESPIE, Ilk, geg. 24. — 
šiandie prasidėjo derybos dėl 
sutaikomo 500 angliakasių sė
dėjimo streiko Superior Coal 
Co. kasykloj, Wilsonville, bet 
dar nėra aišku, ar šios dery
bos dutos kokių pasėkų.

JOHN D. ROCKEFELLER BUS PALAI
DOTAS CLEVELANDE

Bus palaidotas trečiadieny sale savo žmo
nos. Mirė savo dvare Floridoj,

NEW YORK, geg. 24. — 
Amerikos turtingiausias žmo
gus, bilionierius John D. Rocke- 
feller, kuris numirė sekmadie
nio rytų savo žiemos dvare 
ties Ormond Beach, Floridoj, 
šį trečiadienį bus palaidotas 
Clevelande šalę savo žmonos 
Mrs. Laura Spelman Rockefel- 
ler, kuri mirė 1915 m. Ten 
taipjau yra palaidota jo mo
tina ir 11 metų duktė.

Senis bilionierius mirė eida
mas 98 metus amžiaus, kada 
jis ruošėsi gryšti į savo vasa
ros namus Pocantico Hills, 
Tarrytown, N. Y., kur gyvena 
ir jo sunūs. Į ten šiandie bus 
atvežtas jo kūnas specialiu 
traukiniu iš Floridos. Po trum
pų šermenų jo vasaros namuo
se buvo išvežtas į Clevelandų. 
Laidotuvės bus privatinės.

John D. Rockefeller savo lai
ku buvo vienas iš labiausia ne
kenčiamų žmonių Amerikoje. 
Kilęs iš neturtingų žmonių, jis 
kiek prasisiekęs pradėjo grob- 
tis turtų visomis priemonėmis. 
Jįs buvo skaitomas Amerikos 
industriniu “plėšikų baronu*’, 
nes jis nesivaržo priemonėmis 
padidinimui savo milžiniškų 
pelnų ir begailestingai kovojo 
kiekvienų, kas tik bandė ma
žinti jo pelnus.

Dar ir dabar Colorados mai- 
neriai gerai atsimena kaip 
Rockefellerio mušeikos puolė 
streikuojančius mainerius, su
degino jų palapines ir išžudė 
kelis desėtkus streikierių ir jų 
šeimynų narių.

Rockefelleris buvo sudaręs 
galingų aliejaus trustą Stand
ard Oil Co., kuri visokiomis 
suktomis priemonėmis pasigro
bė į savo rankas veik visos 
šalies aliejaus pramonę. Padė
tis pasidarė tokia nepakenčia
ma, kad turėjo įsimaišyti val
džia tikslu tų trustų suardy
ti. Valdžiai betgi nepasisekė 
trustų suardyti, tik toji kom
panija susiskaldę į daugelį ne
priklausomų kompanijų, kurias 
vistiek kontroliavo Rockefelle- 
ris. Už peržengimą Shermano 
prieštrustinių įstatymų, Rocke
felleris atsidūrė teisme ir 1907 
m. federalinis teisėjas Chicago- 
je K. M. Landis nubaudė 
Rockefellerį net $29,000,000. 
Tai yra didžiausia pabauda 
Jungt. Valstijų teismų istori
joje.

Jau apie tų laiką Rockefelle
ris buvo gerokai susenęs ir ne
užilgo visai pasitraukė iš ak- 
tyvio biznio, pavesdamas juos 
savo sunui ir žentui. Pats gi 
tada pradėjo savo milžiniškus 
turtus dalinti visokioms labda- 
rybėms ir mokslinėms įstai
goms. Spėjama, kad jis iki sa
vo mirties spėjo išdalinti apie 
pusę biliono dol.

Jo didžiausia ambicija buvo 
sulaukti 100 metų amžiaus. Te
čiaus to amžiaus jis nesulau
kė. Nors jis buvo menkos svei
katos, bet savo geru užsilaiky
mu ir būdamas gerų gydytojų 
priežiūroj jis vistiek įstengė 
sulaukti gilios senatvės, nors 
pastaruoju laiku buvo jau vi
sai susilpęs.

Velionis paliko sūnų irgi 
John D. ir dukterį Mrs. E. 
Parmalee Prentice.

John D. Rockefeller gimė 
Richford, N. Y., liepos 8, 1839 
m. Jo tėvai buvo seni Ameri
kos kolonistai. Jo protėviai, 
pabėgę iš Fran ei jos į Vokieti
jų Huguenotai, atvyko iš Vo
kietijos į Ameriką. 1720 m. 
Rockefelleris kiek paaugėjęs su 
tėvais persikėlė į Clevealndą, 
kur ir pradėjo savo karjerą. 
Čia jis ir iškilo į pačias viršū
nes. Į Čia dabar jis bus par
vežtas ir palaidojimui.

Mirė buvęs Illinois 
gubernatorius 

Dunne
CHICAGO. — Vakar savo 

namuose 737 Gordon Terrace, 
sulaukęs 83 metų amžiaus, nu
mirė buvęs Illinois gubernato
rius Edward F. Dunne. Jis 
taipjau yra buvęs Circuit teis
mo teisėjas, Chicagos meras, 
federalinis komisionierius pa
saulinėje parodoje ir per ilgus 
metus buvo Illinois demokratų 
vadas.

Mirė po šešių savaičių sirgi
mo ir paliko devynis vaikus. 
Laidotuvės bus trečiadieny.

Lindberghai susi
laukė sunaus

CLEVELAND, O., geg. 24.
— Lindberghų giminės paskel
bė gavę žinių iš Anglijos, kad 
pulk. Charles A. Lindbergh ir 
jo žmonai gimė Anglijoj kara
liaus karūnacijos dienoj trečias 
sūnūs. Motina ir sūnūs esą 
sveiki.

Pirmas jų sūnūs, Charles A., 
gimęs 1930 m., buvo kovo 1 d., 
1932 m. pagrobtas žmogvagių 
ir nužudytas. Už tų pagrobimą 
ir nužudymą kūdikio elektros 
kėdėje mirė Bruno Haupt- 
mann.

Antras sūnūs, John Morrow 
Lindbergh, gimė rugp. 16, 1932 
ir dabar su tėvais gyvena An
glijoje. Tėvai gi išvažiavo į 
Angliją tuoj po Hauptmanno 
bylos, vengdami viešumo ir 
nuolatinių grąsinimų.

Apie trečio sunaus gimimą 
Lindberghai nieko neskelbė ir 
apie tai sužinota tik iš gimi
nių, kuriems jie prisiuntė laiš
kus.

Rado užmuštas dvi 
merginas

BAINBRIDGE, Ga., geg. 24.
— Vakar netoli kūdros miš
kuose ieškoję karvių ūkininkai 
rado nužudytų Mrs. Ruby 
Hurst, 30 m., kuri gyveno ūky
je ties Colųuit, Ga.

šiandie netoli tos vietos ras
tas kitas lavonas — jaunos ir 
'gražios Rita Mae Richards, 16 
m., kuri gyveno tame pačiame 
ūkyje.

Abiejų lavonai sukapoti. Abi 
jos išėjo iš namų kartu kelios 
dienos atgal.
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THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters
- - __ :__

Condemned .to Die 
Faseism on the Air

Condemned to Die

Company 
with any 
offense is 
a company

While we Americans watch 
England’s coronation and re- 
joice over the approaching. 
marriage of Wally and Ed- 
ward, we forget our 179 fei- 
low countrymen at Peoria, 
condemned to die the slow, 
torture death from silicosis 
poisoning. Unlike General Den- 
hardt, these 179 men from the 
Caterpillar Tractor 
are not charged 
crime. Their only 
to have worked for
to which human beings are 
cheaper than ordinary sanita- 
tion and proteetive machinery. 
Now, when that slow, relent- 
less killer has seized those 
179, the tractor company fires 
them.

Silicosis, deadly indu’štrial 
disease, is caused by lodgment 
of silica dust in the lungs and 
other air passages. Silica dust 
so thiek that workers operat- 
ing trucks collided in the main 
gangway, and that eranemen 
working 20 feet above the 
floor could not see the floor- 
man’s signal; no partitions to 
separate the blasting and clean- 
ing rooms from the ręst of the 
foundry; floors never swept 
betvveen shafts; men assigned 
to sprinkling transferred to 
“useful jobs” — these are a 
few of the reasons why these 
179 “earthworms” of the Ca
terpillar Tractor Company are 
condemned to 
from
grim disease never get well; 
after long torture, they ak 
ways die. One Caterpillar si^ 
lieotic who vvorked nine monthe 
i n the foundry i n 1932, has 
never vzorked anywhere si ne e. 
Dyi ng lašt month, he left a 
widow and three small child- 
ren living in a shanty outside 
Peoria.

The new Illinois law forces 
the company to gi ve compen- 
sation for illness. So, President 
Ileacock, <fcorrupter-in-chief of 
the Illinois General Assembly,” 
won’t take back any of those 
179 vietims of silicosis, even 
i f they waive 50% of all future 
compensation. He says, “a big 
firm can’t be bothered” with 
them.

To make a big profit for 
himself and the stockholders 
of Caterpillar
pany, Heacock really poisoned 
those 179 men. Now that they 
are 
out, 
and 
the

over ihė air: Southern Asia, 
eastera Asia, Africa,7 South 
Amėrfca, and Central America. 
To a huge mailing list the 
nazis mortthly send snch d*- 

; tailėd ptihted programa as 
“News and Economic Review,” 
“German FoĮk Songs,” “Hitler 
Youth,” “Greetings to Our 
Listeners.”

About the Spanish civil war, 
a German news propaganda 
broadeast said, “So it has been 
definitely estabKshed thatz all 
of the terror in Spain is sole- 
ly the result of Soviet machi- 
natiori.” Another German 
news-commentator stated in 
regard to the French situ&tion, 
“The sensible elements of the 
Radica! Socialist party are at 
lašt .turning away from 
Popular Front government 
it now appears that Blum 
fall within a few days.”

Both the falseness and
šinister purpose of such Ger
man news broadeasts 
dent to even the man 
Street.

With the fascists,
bound foes of Hberty and de- 
mocracy, using the radio for 
such baneful propaganda, the 
lovers of freedom and self- 
govėrnment . the world over 
should band together and em- 
ploy the air-lanes to fight the 
fascistic enemy.

BIRUTE
Every spring is a special 

spring for Birute’s members. 
Fbr it is at this tjme of the 
ycar that the chorus changes 
or re-eleets its officers.

skolintis pinigų*

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Virginia 1116

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, 
skyrus seredą. Sekmad. susitarus.

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

Antradienis, geg.

torture death 
silicosis. Vietinis of that

Tractor Com-

helpless, he turas them 
a burtiem to their families 
to society iftitil they die 
torture death.

Fascism on the Air
Fascism on the air — that 

is one of the latest and most 
dangerotrs uses of the radio. 
Broadcasting from his Michi- 
gan station, Father Coughlin 
made himself into a national 
menace almost entirely by us- 
ing the air-lanes. During the 
Ethiopian war, Mussolini em- 
ployed an Italian station to 
arouse the Arab population of 
the Near East against Eng- 
land. The Spanish rebels broad- 
cast a' German program for 
Hsteners in Germany. Before 
the recent eleetion, the Belgian 
Relists, political brethern of 
Hitler, were promised the 
night-by-night support of a 
powerful Italian station.

Germany, of all the fascists,. 
has developed the most exten 
sive International radio broad
casting, backing it with a very 
elaborate and efficient organ- 
ization. Into f i ve regions the 
Germans have divided the 
world for their propaganda

the 
and 
will

the

is evi- 
on the

oath-

This year the day chosen for 
this most impertant meeting is 
Friday, May 28, at 8 P. M. in 
the Sandara Hali. Judging from 
'the bits of conversation that I i 
have heard here and there, 
campaign speeches are being 
prepared,. and the eleetion wall 
be a very exciting one, I su- 
speet. Members, won’t you try 
to' be present 100% ?

Refreshments 
wijl follow the 
inį.

FU be seeing

Slaptai
Berlyniškis koftiikąs Max 

Adalbertas vieną vakarą susi
laukė svečio, jauno me(nininkox 
apie kurį buvo žinoma, kad jis 
niekad , neturi pinigų. Apsilan
kymo tikslas Adaibetfui buvo 
aiškus

“Aš turiu tamstai pasakyti, 
bet visiškai slaptai: aš nebe
turiu ne vieno cento”,. taria 
svečias.

Į tai M. Adalbertas; jam sau
sai atsakė: “Mielas bičiuli, ma
nimi gali visiškai pasitikėti;, aš 
to niekam toliau nepasaky
siu”. ’

iki

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

C. J. Šventiškas
DENTISTAS 

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

susitarimą.
4300 s. Fairfield avė.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

and a sočiai 
business meet-

you!
—Josephine Schultz,

JUOKAI
Nervai

tivriGydytojas: “Tamsta
vengti viso to, kas tamstą jau
dina. Alkoholio, tabako nevar
tok, nuo pramogų bėk...”

ligonis: “Bet ar manai, po
ne! gydytojau, kad ši dieta ma
nęs irgi nejaudina?”

Nū OTHER ■šiaesiKi■ . ■ ‘ ’ «SSr ”
REFRIGERATOR

'' * * ' '' ' '

fiMOB

lt is simply amaiing the fremendous 
amount of food so ofterr needod 
fits right into the shelves in the 
doon This exclusive and patented 
feature holds erfough articles to al
most fili an ordinary refrigerator.

So before you buy an eleetrie re
frigerator see the Crosley Shelvador. 
Why not TODAY? A complete 
demonstration will convince you 
that fhe Crosley Shelvador is To- 
day's Greatest Refrigerator Valuel

GLOBĖ FURNITURE CO.
a, : '

10655 MICHIGAN AVĖ.
Kulis Phone Pullman 8820 Chicago

SHELVAOOR
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T 4 visoseJ—d 1 Chicagos dalyse
Klausykite musu Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai., vakaro iŠ W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras*

DR. NEMIRO
KLINIKA DYKAI

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
(12 dieną tiems, kurie nepajėgia mo
kėt už medikalę tarnybą. Taipgi už 
dyką ekzaminavimas ir gydymas 
akių, ausų, nosies ir gerklės.
Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 9 p.m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St. 
(Marbro Theatre Bldg.) 

Vidurmiesčio ofisas—59 E. Madison
St.—Tel. Van Buren 5709.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 StiLUTH ASHLAND AVENUE 

Res. V515 So. Rotkwcll U. 
Telephone: Republic* 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedcl. pagal sutarti 
Re z. 6 631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių.
Bnking sodė, mpcin ar įšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4
Sąlygos I SAVAITĘ

" DR. O’CONNELL

Tel. Office VVent^orth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

Timn™ Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak.KL. JURGEL1OJN1S išskyrus sered miis ir subatomis.
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tavernom’ Meatmarkets, Rooming 
Ilouses, Beauty Shops, Restauran- 
tam, etc.

Cash į 24 Valandas
ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N- į Clark Street 
Phone STATE 4893 Atstovui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ..
■ JUOZAPAS
. U D OKI

.. IR TĖVAS .
11 4704 S.WESTERN AVĖ.

Tek Virginia 0883
——j-—....... ............................................

•3S0 N. Clark St. Madison m.
4010 Broadway 4320 Cottaae drova
>138 Lincoln Av. 4002 Madison St.
>887 Mllwaukee Av. 8204 S, St.
4802 Irving Park 3234 Madfaon St.
UVKS. TILL 9 CLOSKD SUNDAY

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical TherapĄ 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Avė.. 2nd f k or 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
d u o d u massagt 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blanket- ir tl 
Moterims ir mer 
ginoms patari- 

, , mai dovanai.

CIement J.< Svilovv
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREE1 
o-tos lubos Tel. CENtral lb46 

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.

8939
Rezidencija

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

Phone Boulevard 7042

W SPECIALISTAI •Dlt c z- VEZEI;1S

H BUICK & 
/PONTIAC

DENTISTAS
4645 So- Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4390 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
V. HULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI. 

Chicagos, ‘ 
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių ' 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
l Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue Phone Vards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Plione Lafayette 3572

KA. MASALSKIS
3307 Lituanicd Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

LJ.ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Placc Phone Canal 2515
SKYRIUS: 4Z-U East 108th Street. Tel. Pullman 1270

Kiti Lietuviai Daktara.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- Į 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso; 
'.rumparegystę ir toliregystę. Priren- į 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- Į 
Kimiose egzaminavimas daromas su .
elektra, parodančia mažiausias klai- ’ Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
das. Specialė atyda atkreipiama į Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-Lki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki L2a.m 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
langely atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CUiCAGO, ILL

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuveA f įsas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai __

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

9

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

ROSELAND—CIIICAGO, ILL. 
Tol. PULLMAN 1193-8277

Garsinki! es “N-iiose’

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. W. V. NORAK
PIIYSICIAN AND SURGEON

10 N. BR()ADWAY, Mekose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir f 

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
tjerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

l
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“Laisvės” suvažiavime įvy-laiku j Trockį žiurėjo tarsi į 
ko ir diskusijos. Po to, kai kokį dievaitį.
redaktorius išdavė raportą, J., 
Buivydas pasakęs, kad 
lų” vedėjas vartojus negrą- siems yra 
žilis žodžius, o polemizuoda-1 trockistų gavo 
mas su Grigaičiu nemokąs tin- pasaulį, — jie liko pastatyti 
kainai jo kritikuoti.

Kad “Laisvės” redaktoriai 
nepajėgia Grigaičio sukriti
kuoti, tai jau seniai visiems 
žinoma. Bet kodėl tos kritiš-, 
kos išminties neparodo pats 
Buivydas? Ar seniai jis pasi
žymėjo tuo, kad savo oponen-- 
tus bandė “fiziškai j 
kuoti!” i šaudyti. Ji tiek skubėjo, kad

Tačiau nors tiek gerai, kad nepasirūpino net išgauti visos 
jau pradedama suprasti, jog teisybės. O kadangi sušaudy- 
fiziška kritika atgyveno savo tųjų nebegalima iš numirusių 
dienas.

—O—-
Kris- j Prieš kiek laiko, kaip vi- 

vartojąs negrą- siems yra žinoma, trylika 
i “pasus” į aną

prie sienos ir sušaudyti. Ma
skvos “Izviestija” palydėjo 
juos tokiais žodžiais: girdi, 
prakeikti ir sušaudyti netikė
liai pakartojo veidmanišką 

i taktiką Kamenevo ir Zinovje- 
vo ir nesakė visos teisybės.

Pasirodo, kad Stalino vald- 
sukriti-'žia pasiskubino trockistus su-

prikelti ir antrą kartą kvos
ti, tai trockistai daug paslap- 

Pricš kiek laiko Z. Anga- čių nusinešė su savimi į ka
rtelis papasakojo “Laisvėje”, pus. 
kaip komunistams 1927 m. rū
pėjo fašistų nuvertimas ir de
mokratijos atsteigimas 
v oje.

Kiek komunistams 
Lietuvos demokratija, 
bus numanu iš komisaro Kap
suko parašytos knygos “Pir
moji Lietuvos Proletarinė Re
voliucija ir ! 
(“Vilnies” spauda, 1934). To
je savo knygoje jis sako: 
“Vienok reikia pasakyti, kad j 
nežiūrint viso to, vistiek dau
giau buvo pasitikima sovietų 
Rusijos raudonosios armijos kaip lietuvis Stanley T. Strau- 
atėjimu, negu savo jėgomis, kas pasistatė sau rezidenciją 
1. Tuojaus pasiųsti instrukto- nepaprastomis priemonėmis ir 
rius į Internacionalinės arini- nepaprastose aplinkybėse. Buvo 
jos 4-jį štabą (į raudonąją ar-'pranešta ir apie tai, kad teis- 
iniją), 2. į Vakarų diviziją,■ mas išdavė leidimą tą namą pa- 
3. į kariuomenės štabą, kuris (likti vietoje, o'statybos depar- 
operuoja Dvinsko fronte; 4. tamentas išleido įsakymą laike 
išleist atsišaukimą į vokiečių 
kareivius, kuriame kelt aik
štėn kontrrevoliucinę jų val
džios organų politiką ir aiš
kinti reikšmę sovietų, ir 5. iš-

Marksistas.
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Lietu-

rupejo
tatai j

Stanley T. Straukas 
itebegyvena savam 
valdžios pasmerk-

prezi-

JUOKAI

laiko pasistatė sau

prasideda areštai ir 
katorga ir galų gale

Dr. Charles Bunnell, 
dentas Alaskos universiteto 
Fa'irbanks, kuris vyksta i 
Washingtoną pasitarti su 
vidaus ir, agrikultūros de
partamentais apie universi
teto programą. Alaskos uni
versitetas turi 866 studen
tus ir šią vasarą ruošiasi 
pradėti statyti $195,000 uni
versiteto rumus.

Nepaprastas atvirumas
žymusis “Dictionary of the 

English Language” kūrėjas, 
Samuel Johnson, tarp kitko, 
buvo ir labai atviras žmogus. 
Kai nusprendė apsivesti, tai 
pasiritiktajai jis atvirai pasi
piršo: “Miss Potter! Aš esu 
paprastos kilmės, turto netu
riu, vienas mano senukas bu
vo pakartas, — taigi, ar tam
sta busi mano žmona?”

— Jo pasirinktoji 
sakė: “Mr. Johnson! 
turto neturiu, mano 
čių niekas nepakorė, 
jų per dvidešimts buvo to už
sitarnavę —ir aš sutinku tam
stos žmona būti”.

s Kroieiarine nu- i 
Sovietų Valdžia” tam name

irTuri elektros šviesą; laukia 
vandens įvedant 
<0

Naujienose jau buvo rašyta,

dešimties dienų nusigriauti pa
čiam, arba policija ir ugpage- 
siai jų nugriaus.

Nežiūrint tų griežtų valdžios
leist atsišaukimą į musų kra-iįsakymų namas 'tebestovi, nors

* < . z •»' * JU h 2____ ~ ~______________ _ JI____ J______ 1

što gyventojus tuo pat klau
simu. štabams pranešti: 1. 
kad sovietų valdžios organai 
nevestų 
kiečiais 
įnyn į 
suinušt 
kontrrevoliuci ją”.

Visa tai galima 
knygos 126 ir 127 
se. Nejaugi šitokį 
okupavimą galima vadinti de
mokratijos atstatymu ir ne
priklausomybės pripažinimu?

Aišku, kad komunistams 
rūpėjo ne demokratijos atstei- 
gimas, bet Lietuvos užkaria
vimas. Jei raudonajai armi
jai butų pasisekę, tai Lietu
va butų susilaukusi tokio 
likimo, kaip ir Gruzija.

ir 2. tuojau eitų pir- 
Lietuvos gilumą, kad 
vokiečių

Vasario 21 d. 
Bimbą kalbant, 
jis pacitavo iš

ir lietuvių

rasti tos 
puslapiuo- 

Lietuvos

pat

girdėjau A. 
Tarp kitko, 

Lietuvos so-

jau seniai praėjo duotas laikas. 
Įvesta jau elektros šviesa, ren
giasi įvesti ir vandeni.

Stanley Straukas gimęs Tve
rų parap. žilaičių kaime, turtin
gų tėvų sūnūs ir yra 45 metų 
amžiaus. Baigęs rusų gimnazi
ją įstojo j militarę akademiją, 
kurią baigęs su militario inži
nieriaus diplomu. Bet 1913 me
tais už kareivių kurstymą pa
teko i policijos nemalonę, ir tik 
kareiviams 
sprūsta ir 
ką.

Amerika 
gui plati. Pasiseka ir p. Strau- 
kui. čia atvažiavęs apsigyveno 
Philadelphijoje, o jau iš ten at
vyksta į Chicagą apie 1922 me
tus, kur neuž Igo pradeda sta
tybos kontraktoriaus darbą ir

padeda'nt, iš jos iš- 
atvažiavo i Ameri-

išsilavinusiam žmo-

gerokai prasimuša' j ekonomi
nio gye'vnimo’paviršį. Bet užė
jus depresijai, kaip d ujeiiui, 
taip ir jam gyvenimas pardeda 
nebesisekti ir kartu su tuo var
gas. Taigi, žmogus, nors .'r tu
rįs gero geležies apdirbimo dar
bo žinovo patyrimą, nors jis i/ 
geras architektas ir statytojas, 

' priverstas yra eiCi valdžios pa
galbos prašyti!
Negavę.^ paga’.bss, ryžosi pas

togę pasidaryti savomis 
spėkomis.

Susikūrus WPA projektams 
jis pradeda dirbti papras, u 
darbininku. Bet, nebegalint at- 
sipalaidoti nuo skolininkų spau
dimo, kreipėsi i HOLC pasko
los, bet negauna. Vėliau ėmė 
prašyti iš pašalpos įstaigų ren- 
dos, o taip pat ir iš WPA. Kas, 
vienok, lieka be pasekmių. Ta
da' gavęs iš Rock Island gelžke- 
lio bendrovės leidimą išsiardyti 
penkis vagonus, porai desėtkų 
vyrų padedant, i tris ir pusę 
valandas 
pastogę.

Iš to 
bausmės,
reikalavimas nusigriauti.

“Ką manote daryti tada, kada 
ateis valdžia griauti?”

“Valdžiai neprieštarausiu. Ti
kiuos, kad dar šis tas liks ir 
po to. Tada pasistatysiu audek
linę šėtrą ir kęsiu per 'vasarą, 
o rudenį pasistatysiu murinę.” 
—ramiai paaiškino p. Straukas.

“Bet Tamstai kaimynai ir 
tuomet neduos ramybės.”

“Taip, bet čia Visko bus, — 
tęsia savo aiškinimus p. Strau
kas. “štai, kad ir elektra, ji 
man neleista .turėti. Gegužės 1 
d. buvo tarptautinė darbininkų 
šventė. Ji man paliko ilgos 'at
minties daiktą — elektrą. Tą 
dieną atvažiavę Edisono darbi
ninkai ją įvedė ir prijungė- me- 
terį laike septynių ir pusės mi- 
nutų. Esu jau susitaręs su 
plumberiu H. E. Zenker iš Be- 
verly Hills ir dęĮ 'varųįens. štai 
kvitą apie sumok&tus $10 už 
permitą. Esu tikras, kad pąrmi- 
tas bus.”

“Bet Tamsta dar nesitiki, 
kad miesto valdžia atsisakys 
savo įsakymą jvykdinti?”—pa
klausė jūsų reporteris.

“Ne, gali dar čia' įvyk'i ir a- 
reštų, gali įsisukti į bylą ir 
pats kontraktorius,” — paaiški
no p. Straukas.
s “ir kas tada?”

“Tada iškils teismas. Esu nu
sistatęs patraukti miesto val
džią teisman už padarytus man 
nuostolius, o trukdymams užsi
baigus, šioje 'vietoje t kiuos pa
sistatyti tokį namą, kokio šr a- 
pylinkė dar nežino.”

Tuo pasikalbėjimas su p. S. 
Strauku ir baigėsi, nes priėjo 
laikas jam išeiti į darbą. Eko-

nomines sąlygos jo yra pagerė
jusios. Dirba po 11 valandų per 
dieną, neskiriant ir šventų. Už
dirba po 95c. per valandą.

—o—
Didelio pasiryžimo yra ir jo 

žmona Ona. Gimusi ji Panevė
žio apskrity, žemvaldžių Kunic- 
kų šeimoje. Augina dvi mergai
tes: Teresą ir Filimeną. Gyve
nimu, nors audringu, dar nėra 
nusivylusi ir tik’si visas kliut’s 
nugalėti.

—Rep. x-y.

Skalbimai .'Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

/* -k'

yra naudingos.
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MALEVOS
IR VARNIŠIAI '/3 IKI

Pirkit male- 
vas ir va'rni- 
Sį iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj! 
Nacionąliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom iš Bankruto 
krautuvių, gaisri} ir 
gėlžkelių sudužimų, vi
si nuo į iki 1/2, pi 
giau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VĖS — Ateikit į ar
čiausia krautuve. Mil- 
vvaukpo Av. krautuve 
atdara riedėlloj 10-1.

jam at- 
Aš irgi 
giminai- 
nors iš

Neblogas patarimas
— Aš daugiau negaliu iškę

sti dantų skausmo! Jokios prie
monės negelbsti!”

— Padaryk taip, kaip aš ne
seniai. Man ir nepaprastai dan
tis gėlė. Aš parėjau namo pas 
£moną ir ji mane taip išga
ningai pabučiavo, kad skaus
mai visai praėjo. Pamėgink ir 
tu! / , .

— Puiki mintis. Ar tavo 
žmona namie ?

PASKUTINĖS 3 DIENOS 
Sovietų Rusijos Muzikalės Pažibos 
‘Beethoven Concęrto’ 
Pradedant ketvirtadienį 3:30 P. M, 

“K ALINIAI” 
Galingas filmas apie kriminalistus 

G. P. U. Priežiūroj.
S0N0T0NE

Paprastom dienom 25c iki 2 
—35c iki6:30.

■ . ------ 1——— -

Ceverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 
“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI

PRISIUVAMI 43C
3446 Šo. Halsted St.

•eguliarSs kainos

klausi-

net ir 
be me-

kuri buvo išleista 1896-1905 
m. Lietuvos laisvės 
mu.

Tikrai keista, kad 
šiuo atveju A. Bimba
lo negalėjo apsieiti. Mat, jam 
parupo visiems žinomus fak
tus iškraipyti. Būtent, jis pa
reiškė, kad Lietuvos social
demokratų partija, kuri kovo
jo dėl savo krašto laisvės, vė
liau pasivadino komunistų 
partija ir tęsė pradėtąjį dar
bą.

Yra žinoma gryniausias pra
simanymas, kad socialdemo
kratų partija butų nudardė
jusi pas komunistus. Partija, 
kaipo tokia, nesilikvidavo ir 
niekur nenukrypo. O jei vie
nas kitas socialdemokratas 
persimetė į komunistų pusę, 
tai čia nieko ypatingo. Tokių 
dalykų pasitaiko visose par
tijose.

Kas gali, pavyzdžiui, pri
kišti socialdemokratams, kad 
jų vadas St. Kairys nekovojo 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės? O vis dėlto toks Kapsu
kas drįso Kairį apšaukti kai
zeriniu socialdemokratu. O 
tuo tarpu pats Kapsukas tuo

. ii.
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IN EDHARDS-ZAGEL

l$w,000 Sfl

PUIKIŲ RAKANDU
Viso gyvenimo proga! Dėl žalos padarytos gaisro, durnų ir vandens, Ed- 
wards-Zagel siūlo $100,000 vertės puikiausių seklyčių setų, bedrui- 
mių setų, dining rooin setų, virtuvei rakandų, atskirų baldų, krapą, 
studijoms sofų, deskų, secretaries, springsų, matraųs, kambario did
žio ir mažesnių kaurų, bagažo, etc.. tik už dalį jų tikros vertės.

IŠPARDAVIMAS TURIS PRIEŽASTĮ—
O NE VIEN PASITEISINIMAS

Daugumoj atvejų žala buvo padaryta lengva ... tačiau nežiūrint ža
los mažumo, kainos visiem tavoram nukapotos be pasigailėjimo. To
liau, kiekvienas šmotas rakandu, kurs apleis musų storą, BUS AT
NAUJINTAS’ NEIMANT EKSTRA MOKESNIO! Daug'daiktų yra 
tik po vieną tos rųšies — tad pasiskubinkit!

E-Z” CREDIT TERMS
Tik Keletas iš Tūkstančių 

SENSACINIŲ BARGENŲ!
\ $50 Uvtag $2Q-50 5-Tube

SD RadiosROTmS|^|SgR
$^.95 

ww»

9 VALANDĄ SEREDOS RYTO SPECIALAI
$29
$27-so
$18.50

$14.50

» PAINI EXCHANGE
200flL Mihvaukee AVe.
0836 So. IIulBted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KĘNOŠHA, WIS.
Centralis telefonas

ARMitage 1440

Sherivin Wil- 
liains trim var- 

nišis $2.25. Musų
-..  95^

L 000 ffalionų trim 
Malevcs. Galionas .........f12si 

$2.70 vertčs visur ži
noma Fiat . ir Gloss 
Maleva. Musų kaina..,.

..  $1.SO 
$2.25 vertfis Fiat Bal
ta Majeya $£,20

Reikalaukite DEGTINES

... 970
950

$1.39

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAT. 5063

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

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

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

ir brangiau.
40

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

STORA STOGAM POPIERA, ROLEI

EXTRA BALTAS ENAMEL, GAL.......

SKRYNOM SIETAS, KETV, PĖDA ..

MALEVA VISŲ SPALVŲ, GALIONUI .................................... 95 C
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998 ♦

>1.00
$1.75

TOų.V- cąvttit ?

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTŪCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

1 ' :

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

• , į-, ' t A'- 'y. ,< ___J ... . . ; : .' -

SOFA ................ $10.95
KRĖSLAS ..................
COCKTAIL $<7-50

OCCASIONAL $1 *>.95
STALAS 

SOLID WALNUT $Q.5O 
KOMODĖ

SEKLYČIOS SETAI ,
$OQ.50

VERTĖ ................. . "**
.į $*»C|.45

VERTĖ ......................
$4Q.»5 

VERTĖ ........... .
$Eg-05 

/VERTĖ .................. .
i $78^o
VERTE ................... . * **

DINNING ROOM SETAI 

$80 00 VEKTB $53 06
*qq.so *6Q-76

■ VERTĖ ....... .......... ’**'

5135.»",.:rte......  *109”
*169,6verT6 ..... L.^124-”

M ATK ASAI
INNER $E.99

SPRING ....................
INNER $0.95
SPRING ................. **

INNER $1/4p5

RADIOS
5- TUBŲ $00.75
CROSLEY .......... ........ ****
6- TUBŲ M. O-7°
RCA ..... ......................

$50-00
$85-0°

' $7Q-50 

$8500 
$10000

$0.95 

$12-50 

. $2O-00

$49,co
$5205

JVoon 0nty 
TABLES ; 

.Hnhhed. 
.Brunei «ew—*no+ 

taleri by fire. ■ 69e

$1^.00

*2S'60
$14-75

SOLIU WALNUT $0.75
LEMPOS STALAS
VELVET GL’EST $4 7 95 
KRĖSLAS ........ ......

PULL-UP $0.50
KRĖSLAS

MODERNE STALO $X.95

METAI
$29-50 

' ’ $39 »5 

....
*57™
$8885

$lG.O5 

$2000 
$25?° 
$30-00

$g.oo
$0.95

$1500

$g.oo
$0.50

MIEGKAMBAKIO
$E^-50

VERTĖ ...... $0g-5°
I ■ • i VERTĖ

$7C.oo
* *2 VERTĖ . , .

$<MJ5°
48 ** VERTĖ ........

$Q<ft-50
VERTĖ ......

PUSRYČIAM SETAI

VERTĖ L:.L.4. .......

VERTĖ ...... ......

VERTĖ

VERTĖ

LOVV SPR1NGSAI
STEEL CO1L $*5.95
SPRJKGSAI ..........

DOUBLE COIL $4*95
SPRTNGSAI °

SUPER VVEIGUT $1A75
SPRINGSAI ...:

BAGAŽAS
MOTERŲ Ovrnight 

KEIS1UKAI
COWH1DE ZIPPER

BĖGĖS .............

*12“
*15“
$1Q-O5

$24-5°

*2

$ Otrty Ont f0 a V :
r fe-

Vary sp«dal.

EDVVARDS - ZAGEL
L. . •

222 South Wabash Avė.—Just South of Adams
ATDARA ŠĮVAKAR IR KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI 10 

VALANDĄ PER ŠĮ DIDŽIULĮ UGNIES IŠPARDAVIMĄ

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite t

Nida Herb m
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

* 2 tffefeį



3

ĮMĮII .... - I41JI. lį III.JI. .^JĮ.IĮJIĮ. Iiy IĮ I pilimi.. . IIIĮIIII llfllllll |ĮWĮ I.ĮI. l.ĮU.iliįJĮ 411 JJll|Į|||ll|||Į IĮĮp||lįĮgĮ|? „H l ..11.IĮĮĮ II I.ĮI.ilimi;.įl!Įill J. lĮlfflRy1^
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NAUJIENOS, Chicago, IJL —............. ......... .—-----
NAUJIENOS

Che Lithuanian Daily New» 
Published Daily Except Sundąy by 
Che Lithuanian New» Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 *per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.
• ' ...... ........... .. ........11............ s;

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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John D. Rockefeller
Mirė, sulaukęs beveik 98 metų amžiaus, senis Rp- 

ckefelleris, buvęs pirmas pasaulyje bilionierius.
Savo neišmatuojamus lobius jisai sukrovė aliejaus 

biznyje. Jau daugiau kaip 30 metų jisai buvo pasitrau
kęs iš biznio, tačiau milžiniški pelnai nesiliovė jam 
plaukę, nes jisai turėjo nesuskaitomos daugybės kom
panijų akcijas (Šerus) ir ėmė nuo jų dividendus.

Tais laikais, kai Rockefelleris aktingai dalyvavo 
pramonėje, jisai buvo pagarsėjęs, kaip didelis godišius 
ir kietas, be širdies ir skrupulų verslininkas. Jisai be 
pasigailėjimo išnaudodavo darbininkus ir žiauriai juos 
slopindavo, kai jie išdrįsdavo jam pasipriešinti.

Taip pat kietas, kaip titnagas, jisai buvo ir santy
kiuose su savo kompetitoriais (konkurentais). Jisai 
juos arba priversdavo dėtis prie jo įsteigto trusto, arba 
nubankrutydavo. Tik dėka to, kad jam pavyko šitokių 
budu suimti į savo rankas daugybę įmonių, jisai galėjo 
taip nepaprastai pralobti.

Antroje savo gyvenimo dalyje Rockefelleris stengė
si pataisyti savo reputacijų labdarybe, aukodamas mi- 
lionus dolerių bažnyčioms, universitetams, auklėjimo ir 
mokslinio tyrinėjimo reikalams. Aukomis jisai išdalino 
daugiau, kaip pus* biliono dolerių — ir suprantama, jo 
vardas pasidarė labai garbingas.

Rockefelleris buvo, be abejonės, reto gabumo as
muo. Savo prigimtim jisai, veikiausia, nebuvo nuožmes
nis už daugelį kitų žmonių. Jisai buvo žiaurus biznyje 
ne dėl to, kad jam buvo smagu matyti vargą, ir ašaras, 
bet dėl to, kad toks yra tas biznis, kuriam jisai buvo 
atidavęs visų savo sielų. Kapitalistinio biznio tikslas 
yra pelnas. >

Tarnaudamas pelnui, senis Rockefelleris nesigailė
jo ne tik kitų žmonių, bet ir savęs. Nors jo lobiai jau 
buvo nesuskaitomi, kai jisai pasiekė 65 metų amžiaus, 
bet jisai buvo taip persidirbęs ir suardęs savo sveikatų, 
kad buvo priverstas atsisakyti nuo tolimesnio biznio 
vedimo ir pradėti “atostogas”, kurios tęsėsi iki pat jo 
mirties.

Jam pasitraukus iš biznio, jo įsteigtos kompanijos 
nesiliovė augusios. Jos paskui ėmė smarkiau klestėti, 
negu po Rockefellerio vadovybe, nes atsirado nauja mil
žiniška pramonė — automobilių gamyba, kuri užtikrino 
negirdėtai didelę rinkų aliejaus kompanijų produktams.

Amerikos kapitalizmo istorijoje Rockefellerio var
das paliks, kaip vieno stambiausiųjų jo kūrėjų ir ugdy
tojų, kartu su geromis ir blogomis šios ekonominės si
stemos savybėmis.

KAS UŽSIMERKĘS?

Naujas Roosevelto laimėjimas
'‘■/te

Vyriausias teismas vėl parėmė “naujųjų dalybų”: 
Penkiais balsais prieš keturis jisai pripažino nepriešin- 
gu konstitucijai federalini nedarbo apdraudos įstatymų 
ir septyniais balsais prieš du patvirtino senatvės pensi
jų teisėtumų.

Tai du labai svarbus klausimai valdžios socialinėje 
įstatymdavybėje. Jeigu teismas čionai butų pasiprieši
nęs valdžiai, tai butų susidaręs aštrus krizis Amerikos 
politikoje.

Teismo dauguma, matyt, nenorėjo atsistoti skersai 
kelio kongresui ir prezidentui. Kai kurie teisėjai, gal 
būt, tuo sumetimu ir prisidėjo prie liberališkai nusista
čiusių teismo narių, kad jie tikėjosi tuo budu išmušti 
Rooseveltui iš rankų ginklų jo kovoje dėl teismo peror
ganizavimo.

Jeigu taip, tai Roosevelto sumanymas padidinti še
šiais naujais teisėjais Vyriausiųjį teismų pasirodė labai 
gera priemonė atžagareiviams suvaldyti.

Tačiau, kai ir šitie teismo sprendimai yra pa]ankųs 
valdžiai, vistiek jįe rodo, kad teismas turi būt refor
muotas. Įstatymas apie federalinę apdraudų nuo nedar
bo buvo paremtas tiktai vieno balso daugumų. Jeigu 
vienas teisėjas butų balsavęs su atžagareiviais, sprendi
mas butų buvęs priešingas. Kai tokio svarbaus įstatymo 
likimas priklauso nuo vieno asmens nuomonės, tai kiek
vienam aišku, kad šitokios padėties kraštas negali pa
kęsti. Demokratijoje tokių obstrukcijų žmonių išrinktos 
atstovybės valiai neprivalo būti.

Užsakyme kalnai
Chicago  je—paštų:

Metams $8,00
Pusei metų ........___ .....___  4,00
Trims mėnesiams ___ w_____ 2,00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per išnešiotojus;
Viena kopiją 8c
Savaitei ...__ _______ ..._____ ... 18c
Mėnesiui .... ................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams .---- ~...----------------- $5.00
Pusei metų ............—---------- 2.75
Trims mėnesiams ............-----  1*50
Dviems menesiams .......... 1-00
Vienam mėnesiui .............  75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ...................r.............. $8,00
Pusei mėtų  ..........   4.00
Trims mėnesiams  ....... 2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Amerika” sakosi, kad jai 
atrodų tikrai keista, —

“jog amerikiečių lietuvių so
cialistus atstovaujančios Nau- 
jiends užsimerkusiai seka 
Maskvos parėdymus, o ne 
Skandinavijos prityrusių so
cialistų rodomų pavyzdį.”
Tų neva sekimų “Maskvos 

parėdymų” Brooklyno laikraš
tis mato tame, kad amerikie
čiai lietuviai socialistai kai ku
riuose dalykuose tįkooperuo  j a su 
komunistais. . '\ - ...

Tai tuščias įsivaizdavimas. 
Maskvos parėdymų neseka nei 
lietuviai socialistai, nei “Nau
jienos”. Jeigu “Amerika” daro 
tokį nepamatuotų priekaištų, 
tai, matyt, ji pati yra užsimer
kusi.

Socialistų taktika
Kooperuoti su komunistais, 

ar nekooperuoti, ir jeigu koope
ruoti, tai kuriais klausimais — 
tai nėra principo dalykas, bet 
tik taktikos, Q taktika, kaip rvi- 
si žino, priklauso nuo aplinky
bių.

Brooklyniškė “Amerika” rodo 
mums Skandinavijos socialistų 
pavyzdį. Bet kiti galėtų nuro
dyti į Francuzijos socialistus. 
Pastarieji ne tik veikia sutar
tinai su komunistais atskirais 
klausimais, bet yra' sudarę su 
jais pastovų politiškų blokų, 
“liaudies frontų”, į kurį įeina 
dagi ir liberalai (vadinamieji 
“radikalai socialistui”). Tokiu 
budu Francuzijos socialistų 
taktika visai skiriasi nuo Skan
dinavijos (Švedijos ir Danijos) 
socialistų taktikos.

Mes nesame užsimerkę ir mes 
tuos skirtumus maitome. O 
“Amerika” yra užsimerkusi, to
dėl jai sapnuojasi “Maskvos 
parėdymai”.

Kodėl Skandinavijos socia
listai elgiasi vįepa:p, o Francu
zijos ^ocįalistai — kitaip? To
dėl, kųd tose šalyse yra skir
tingos aplinkybės.

Užimtų perdaug .vietos (tas 
visas aplinkybes čionai išnagri
nėti, bet paminėsime tiktai ve 
kų. Švedijoje ir Danijoje fakti- 
nai nėra fašistų arba jie taip 
menki, kad jų niekas nepaiso. 
O Francuzijoje fašistiškas ju
dėjimas yra gana smarkus, vie
nu laiku jisai buvo pasidaręs 
net pavojingas respublikai.

M. PETRAUSKAS BUVO “PA- (“radikalų socialistų”) kabine- 
SYVUS LAISVAMANIS” tas, pabųgęs, rezignavo.

So. Bostono “Darbininkas” 
rašo:

“A. a. komp. Mikas* Pet
rauskas ilgiausiai gyveno So. 
Bostone. Jis čia buvo apsi
leidęs katalikas arba pasyvus 
laisvamanis.”
Yra faktas, kad velionis bu

vo laisvamanis ne tik Bostone, 
bet dar tais laikais, kai jisai 
lankė Petrapilio konservatorijų. 
Prie bažnyčios ir tikėjimo jisai 
niekuomet “neatvirto”.

Tiesa, kad Petrauskas, kaip 
“Darb.” sako “apsivedė bažny
čioje ir palaidotas katalikiš
kai”. Bet kitaip apsivesti jisai 
negalėjo, nes civilinės metrika
cijos Lietuvoje nėra. Net ir Dr. 
J. šliupas dėl šitos priežasties 
buvo priverstas imti bažnytinį 
šliupų. Tai neturi nieko bendro 
su jo įsitikinimais.

Dat mažiau galima spręsti 
apie Petrausko įsitikinimus pa
gal tai, kaip jisai buvo laidoja
mas. žmogų laidoja, kai jisai 
yra negyvas.

Šita baipiė fašizmo ir buvo 
priežastis, kurį paskatino kai
riąsias partijas sudaryti poli
tiškų blokų.

Ka‘, o kaip yra pas lietuvius? 
Su fašizmu pas lietuvius kai 
kurinis atžvilgiais yra aršiau, 
negu pas franeuzus. Lietuva 
jau valdo fašizmas, — tiesa', ji
sai nėra toks žiaurus ir akiplė
šiškas, kaip Vokietijos arba Ita
lijos fašizmas, bet višgi tauti
ninkų valdžia yra artimesnė 
fašizmui, pegų demokratijai.

Antra vertus, tarpe Amerikos 
lietuvių fašizmas yra silpnas, 
bet už tai musų vadinamieji li
beralai (sandariečiai) šupuode- 
gauja fašistams. Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje “Sandaros” 
šulai nuolatos darų blokus su 
fašistais prieš socialistus ir de
mokratijos pritarėjus. Katalikų 
vadai irgi labai dažnai eina į 
talkų fašistams.

Kuomet dešinieji blokuojasi, 
darydami “bendra frontų” prieš 
socializmo ir demokratijos ša
lininkus, tai ir kairiomsioms 
srovėms tenka susitarti.

štai dėl ko lietuvių socialistų 
taktika šitame punkte yra kito
kia, negu Skandinavijos socia
listų. Ji yra labiau panaši. į 
Francuzijos socialistų taktikų.

Bet ji ne visai tokia, kaip 
franęužų. Mes .gyvename Ame
rikoje ir fašistų nebijome. To
dėl, kad ir tam tikrais klausi
mais susitardami su komunis
tais, mes kartu nevengiame iš
reikšti savo kritiškų nuomonę 
apie komunizmų.

.. ----------
PRISIMINĖ NOSKĘ

Pruseika nori žinoti, “kų so
cialistai padarė su savo Nosikė
mis ir Zergibeliais”. Su Doriot, 
girdi, Francuzijos komunistai 
seniai apsidirbo, pravydami jį.

Tai ne viski tiesa. Doriot pats 
pasitraukė iš komunistų parti
jos. !

Bet kų bendro turi su Doriot 
“keisų” Noske ir Zerbiegel? 
Mums neteko girdėti, kad juo
du butų persimetę į fašistų pu
sę — taip, kaip franeuzas Do
riot. tf

Noske buvo pirmais Vokieti
jos respublikos metais karo mi- 
nįsteris, o Zerbiegel buvo Ber
lyno policijos viršininkas. Ko
munistai labai jų neapkenčia, 
kadangi juodu malšino komu
nistų “pučus” ir neleido jiems 
kelti riaušes gatvėmis.

Galima pripažinti, kad tuodu 
respublikos tarnautojai nevL 
suome t su baltomis pirštinaitė
mis pačiupinėdavo komunistus. 
Bet reikia1 neužmiršti, kad juo
du visgi gynė ręspųblikų, o ko
munistai jų griovė.

Kų šiandie daro SSRS val
džia su “trockistais” ? Šaudo — 
ar ne?

O “trockistąi” ginkluotų su
kilimų prieš sovietų valdžių dar 
nedarė. Jie yra kaltinami tįk 
už sųmosklus, — tuo tarpu kai 
Vokietijos komunistai kęlis 
kartus buvo sukilę su ginklais 
rankose prieš respublikų. Tai 
yra daug aršesnis nusidėjimas.

Jeigu Noske . ir jo draugai 
butų elgęsi panašiai, kaip da
bar kad elgiasi Stalinas, tai jie 
butų turėję ne tik išnaikipti 
visus tų “pučų” dalyvius, bet 
suimti ir sušaudyti kiekvienų 
komunistų partijos vadų*

Tačiau jie to nedarė. Nė vie
nas Vokietijos komunistų parti
jos lyderis nebuvo mirtim nu
baustas, kol socialdemokratai 
buvo Vokietijos valdžioje.

Komunistai turėtų būti Nos-
Francuzijos fašistai kartų bu- kęi dėkingi, kad jisai jų pasi- 
vo iškęlę tokjpč kruyįnas riauT gailėjo, nors jie to nebuvo ver
ges Paryžiuje, kad liberalų ti. j ....

Valdininkų seimas
Europoje dabar daug yra re

žimų, kurie remiasi vien tik 
ginkluota pajėga. Sakysime, vo
kiečiuose, Italijoje ir kitur jau 
platus visuomenės sluogsniai 
seniai to režimo daugumoje ne
paremia. Bet vis dėlto ir fe
nais stengiamasi vedamų poli
tikos kursų teoretiniai pateisin
ti ir ideologiniai pagrįsti. No
rima ir stengiamasi įtikinti ir 
net neva moksliškai įrodyti, 
kad tik tokia1 valdymo sistema 
yra geriausia ir tinkamiausia. 
Galima su tais išvadžiojimais 
sutikti, galima juos atmesti, 
galima1 juos smerktinai pa
smerkti, bet vis dėlto tai yra 
ideologija. Tai yra viešai pa
reikštos mintys, dėl kurių gali
ma ginčytis.

šiuo atsitikimu Lietuvoje sei
mas šito nemokėjo ir nesuge
bėjo pareikšti. Mes iš jo tribū
nos nieko naujo neišgirdome

Tai suprantama. Jame atsi
dūrė daugumoje valdininkai ku
rie linkę daugiau tylėti, negu 
kalbėti. Tai ne visuomenės ir iš 
visuomenės parinkti žmonės to
je įstaigoje atsidūrė. Ne jų dė
ka ir ne jų pastangomis toji įs
taiga1 tokiame pavidale atsira
do. Ji įgyta kaip ir iš malonės, 
o tenais, kur malonės žymių e- 
sama, kovos pradai nesireiškia, 
o kur nėra1 kovos, tenais ne
gimsta naujos mintys, tenais 
neatsiranda naujos (teorijos, te
nais žmonės visuomeniniai ir 
politiniai nesiprusina, nesi- 
lavina. Tenais stagnacija reiš
kiasi visoje plotmėje, tenais 
nėra dinamikos, o kur nėra di
namikos, tenais nėra gyvenimo 
progreso.

Seniau tautininkai, kad apsi
ginti nuo opozicijos dar savo 
spaudoje mėgindavo nustatinė
ti savo veiklos gaires ir įrodi
nėti, dėlįso taip, o ne kitaip da
roma1, ųr elgiamasi. O dabar, 
kuomet, opozicijos spauda suva
ryta visai į ožio ragų ir priva
lomai turi dėti agitacinius tau
tininkų straipsnius, tautininkų 
spaudoje dingo ideologinio tu
rinio straipsniai.

Kuomet net spaudoje negali 
pasireikšti ideologinė kova, iš 
kur gi galima pasisemti min
čių ginti savo pozicijas. Jas 
ginti net netenka, kadangi jų 
niekas negali pulti.

Kitokiai padėčiai esant tauti
ninkų visuomenės veikėjai, kad 
ir šiuo atsitikimu visai neran
da reikalo savo padėtį ideologi
niai pateisinti ir pagristi. Jie 
ima tai, kas galima paimti. Jie 
gyvena tik tos dienos reikalais 
reikalėliais. Tai iš kur gimti la
kiems, kad ir tai dienai suda
rytiems Šukiams, obalsiams ? 
Juk šūkis tik kovoje gimsta1, 
juk obalsis tik gilaus gyvenimo

sėdėjimo streikų Superior Coal Co. kasykloj ties Wils.onyille, III. Jie yra užsidarę 
360 pėdų gelmėj, štai trys sėdintieji muzikai linksmina likusius savo draugus 
streikierius. ,

ugnelės, to entuziazmo nėra, 
jo nėra ir būti negali, nes L 
kur pilnateisis monopolis įv 
ta, tenais dėl kainų nesivar: 
ma.

šieji Lietuvos paskola j 
laisva. Tai yra niekas neb 
varu varomas jos lakštus pii 
ti. Betgi vyriausybės visuon 
turi reikiamų priemonių par 
ginti paskolų lakštus pirkti, 
ypač tuose kraštuose, kur i 
riausybė užsimojusi planuoti 
kį ir kur valstybė turi sa 
daug eksploatuojamų įmon 
arba į tokias įmones yra įdė. 
si savo stambius kapitalus. V 
stybė turi daug parangų, ta 
kas nori jas laimėti, turi ir ] 
skolos lakštus turėti, šios j 
skolos lakštus pirmoje eilėje 
sigijo bankai, kelotos milijo 
litų sumoje. Reikia tvirtai 
keti, kad prie esamų sąlygų 
paskola bus pilnumoje realizi 
ta. —Jūsų Keist
. — 1 "" 1 —T ........................................ 1 ■■ 1,1 ■ ■■■■ -■ " v"'

Pasveikinimas N-i 
pikniko svečiams

Oak Forest priegl
Mes Oak Foresto Priegl; 

dos seneliai lietuviai sveiki; 
me Naujienų leidėjus, visų g 
bingų Naujienų skaitytojų p 
kų ir rėmėjus, ir tuos, ku 
lankėsi ir linksminosi Nau; 
nų piknike, gegužio 23 d.

Mes šioje prieglaudoje bu 
ini galvojome apie pikniko ] 
sisekimus, nes oras pirm 
nebuvo palankus. Bet gan 
parodė tikrų teisybę. Dk 
buvo, rodos, gražiausia ir t 
kamiausia, kaip tai tiko toki 
milžiniškam lietuvių suVažis 
mui. Ji parodė, kad yra 
'vertas.

Ir mums tikrai butų Iii 
nas gyvenimas jeigu ne N. 
j ienos ir leidėjai * nebesių; 
'mums Naujienų. Mes butum 
vargšais atskirtais puo v 
pasaulio. Taigi,brangus sk 
tytčjai,’ ‘Naujienos per savo 
sakančius ir teisingus leidė. 
užsipelnė visų gerųjų lietui 
pritarimų ir pačios gamtos.] 
ramų. Tai įrodo gegu'zio 23 <

Džiaugiamės ir kartu re 
kiame savo dėkingumų už 
jūsų paramų, už atsilankyi 
į Naujienų piknikų. Nors t 
mes buvome, bet jautėme 
rodos akyse stovėjo visos 1 
grožybės ir muzika, drauį 
prieteliai bei senieji pažįsl 
mieji. Kaip tai būdavo kai 
mes dar galėjome linksmint 
Dabar to mes negalime parr 
tyti ir todėl biskį esame n 
skriausti.

Naujienas mes gauname j 
guliariai kaip ir reguliari 
skaitytojai. Gauname po 12 k 
pijų. Ačip*.

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52.

procese sudaromas. Kartais vie
nu Šukiu pareiškiama dideli už
simojimai, siekimai., O jų ne
sant visokie Šukiai yra nerei
kalingi.

Žodžiu, kur nėra sistemos, 
kur nėra kovos metodų, tenais 
Šukiai yra visai nereikalingi.

šių metų Lietuvos valstybės 
biudžetas pasižymi tomis pačio
mis ypatybėmis, kaip dabar 
daugelis, tikriau pasakius visų 
Europos valstybių, tai tolydžiai 
metai į metus auga skiriamos 
krašto ginkalvimosi reikalams. 
Jos sparčiai auga, žinoma, au
ga kitų reikalų suskaitom

Šalę krašto gynimosi reika
lams skiriamų lėšų daug kur 
didėja sumos, skiriamos vidaus 
tvarkai palaikyti lėšos, šita po
zicija1 Lietuvoje taip pat žymi, 
žinoma, visos tos lėšos gyven
tojų naštų nemažina, bet tik 
sunkina. Krašto gynimo reika
lams lėšų skyrimas daugeliu at
vejų, pareina nuo užsienių po
litikoje susidariusios situacijos, 
čia kartais parlamentai net 
prieš savo norus kariuomenės 
stiprinimui turi didinti išlaidas.

Bet vidaus reikalams skiria
mos lėšos išimtinai priklauso 
nuo viduje varomos politikos 
konsolidavimo. Juo darniau ir 
sklandžiau eina vidaus gyveni
mas, juo plačiau gali vidaus 
gyvenime pasireikšti • visos kū
rybinės pajėgos, juo vidaus 
tvarkai palaikyti mažiau reikia 
lėšų.

Tenais, kur įsigalėjo vienos 
partijos monopolinis pradas, te
nais vidaus reikalams skiria
mos sumos visuomet būva di
delės.

Monopolinė partija, norėda
ma žut-but išlaikyti savas po
zicijas, turi turėti valstybinia
me maštabe gerai organizuotų 
fizinę pajėga. O šitos pajėgos 
pavidale policijos išlaikymui 
reikia daug lėšų.

Taigi, dabar Europoje daug 
kur biudžetai yra labai nenor
malus. Visai pertai stebėtis ne
tenka, kad kaip kur biudžetai 
viešumoje neskelbiami, o jei 
skelbiami, tai tik bendromis su
momis, kurios mažai kų plates- 
niems sluogsniams sako. Už«tai 
daug kur nustojo normaliai 
funkcionuoti parlamentai. O jei 
kai kur jie veikia, tai tik dėl 
mados, o ne dėl paties reikalo.

Lietuvoje, jau žinote, kad 
paskelbta nauja vidaus pasko
la. šitos paskolos įstatymas sei
me labai skubiai, kaip ii’ kiti įs
tatymai, buvo priimtas. Ir šia 
proga niekas iš seimo atstovų 
nepasakė šiuo atsitikimu rei
kiamos kalbos. Jau bent rekla
mos dėlei privalėjo kas nors 
išpyškinti pilna entuziazmo kal
ba. Bet kaip čia sakysi, jei tos
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rius, kiekvienoj tų .kolonijų yra 
būrys darbuotojų, kurie sugeba 
atatinkamai vietos orgaiyzaci- 
jos ratų sukti; Kalbėsimo kjtą 
kartų apie tai.

x‘
Prųugijos nariai nuolat klau

sinėja: — Ar bus šiemet pikni
kai kur bus piknikus ir 11. Pą- 
sąkysių visiems į aųšį, kad šie
met pikniko nebus. Nebuvo gaų? 
ta tinkamos vietos patogioj 

'tu
ma-

I dienų j, Iš anksto pradėta
pintis paėmimų daržo k&ų 
tų pavasariniam pikųi^ui.

su-

Naujas Konkursanta^.

įj. P? YĄĘKALĄ. Prąugjjos Auditorius.
V.1............ " — ‘-7----- —------------------------------- • f 1

I KįSYNAI

Draugijos nariai turėtų 
brusti įrašyme naujų narių. 
Ppsipiipkite, ką,d kiekvienas įš 
jųsų už įrašymą naujo nario 
gausite tįkietą vertęs $2-50 į 
Draugijos bankįetą, kuris įvyks 
grupdžio 11 d. Gaus ir jūsų į- 
rašyti nauji nąiįai.

—o—

Naujas mųsų konkursai!tas p. 
Petras PT Lapeuis stojo į kon- 
kurąo ,dąrbą įr iš pat karto įra
šė keturis naujus narius. Kaip 
dėj pradžios darbas visai sėk-, 
mingas. Weil, Petrai, paspausk, 
tayp kvotą tiktai 15 naujų ra- 
rių. Dar pravartu' primi. tį, kąd 
p. Lapenis yra senas šios orga
nizacijos narys, iš amato barz
daskutys, biznio vieta — 724 
W. 18th St, . 

r - f
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Atseit, mes per tris mėnesius 
ir pusę įrašėm daugiau, negu 
šešis šimtus naujų narių. Pra
džia darbo galima pasigirti, ar 
ne? Ligi bankietui Chicagos 
Lietuvių Draugijos šeima bus 
daug didesnė, negu penki tuks
iančiai narių, taipgi bus puiku, 
ar ne?

Kai kurių pygąnizącijų viiši- 
ninkai myli pliotkus skleisti a- 
pie geriau gyvuojančias crganį- 

g'zacijas. Jiems nemalonų, kad 
_ -jie nesugeba savų organizacijų 

tinkamai vairuoti. Vyrai, dau
giau tolerancijos. Kas kaltas, 
kad ne jus patys, kad savo žir
gų taip nuganėt, kad kuinu at
rodo?

8
8

6
5
4

Šaunusis Olympic Bali Room 
taipina tris* tūkstančius publi
kos. Kadangi tikietai į bankie- 
tų nebus pardavimui (gaus vien 
nauji nariai, taipgi visi tie, ku
rie įrašys nors pO' vienų naujų 
narį ir būrys oVganizacijos dar
buotojų), tai musų publika mi
nėtam bankįete numatoma ne
mažiau kaip du tūkstančiai. 
Valgiai, gėrimai ir puikus pro
gramas visiems bankieto daly
viams bus nemokamai.

—o—
Yra žmonių, kurie myli sirg

ti svetima liga. Atsiranda žmo
nių, ne organizacijos narių, ku
rie rųpiųasi Ch’cagos Lietuvių 
Draugijos ateitimi. Girdi, orga
nizacijos mokesčiui maži, paly
ginus su fraternąJėmis organL 
zacijomis, bus trukumas finam 
$uos.e, Draugija sulupsianti.

Well, broliai, jus bereikalin
gai sergat svetima liga. Kas na- 
nių moka budavoti, tas žiito, 
kaip jį reikia ir kėravoti, taigi, 
reikalui esant, pataisyti. Pas 
snaudalius, pleperiųs ir lepšes 
Draugija' per 27 mėtys patyri- 

1 mo neieškojo, neieško ir neiešr 
I kos ateityje. Chicagos Lietuvių 
* | Draugija tuFi daugiau savo ei-

3
3
3
3

2
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lęse gabių, intelektualių jėgų ir 
daugiau prityrusių organiząci- 
jųs reikaluose žmonių, negu bi- 
le viena lįeluvįų savišalpos or
ganizacija Amerikoje.

—p—

Kvotai įtruksta ..............    2,374

Pp4 Scriptum: /
L Kiekvienus kunkursantas, baigęs ej# nustatytų kvotų li

gi konkurso baokįetui, kuris įvyks gruodžiu 11 d., turės progos 
laimėti vienų iš trijų stambių dovanų minėtame bąnkiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savp .veikla konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 dr 1937. Clą nii^teitytps 
narių kvptos konkursaptams Jaugiau nebus pamainomos.

2, Visi nauji nariai, įsirašę Drąųgijon nw> vąsąr-9 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 J. š. m-, gaus tikietą vergės $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bapk^tą, kuris įvyks grųojžįo j.1 d„ 
Olympic Hali. Taipgi j minėtą bankietą gaus tikiętų nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draųgijon ■— vyrai ir moterys 15 
ik} 4g metų amžiaus. Galima įsirašyti Draųgijon per musų koą- 
kurs#ntus; per Draugijos narius arba reįkia atvykti asmeniškai 
j Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 
vgį Vftkarp; sekmadieniais nuo 9 iki 1 va), popiet.

šiuo laiku Chicagos Lietuvių 
prąugįjps nariai yra susidomė
ję tuo, kuri kolonija p rmiau 
bąigs savo kvotą. Wed, i|gaį 
nereikės laukti, bėgyje poros 
mėnesių drąsiai galėsime apie 
tai savo sprendimą pareikš;). 
Konkurso vedėjas mano, kad 
Chicago Heights bus pirmuti
nė kolonija, kuri gaubs sau gar
bės vainiką- Kiti vėl pranašau
ją, kad ta garbė gali tekti 
Rockfordai, p dar kiti Wau- 
keganui. O aš, Brron Von 
Pliokš't, mąWb kad Cicerui 
teks garbes karūna.

Metai laiko atgal nebuvo nė 
sapnuota, kad Chicagos Lietu
vių Draugija susilauks tiek 
daug žymių darbuotojų koloni
jose. Dabar Drąugija penkioli
koje kolonijų turi įsteigus sky-

Sakoma, kąd SL/\ Pildomoji 
Tąrytą yra nutarusi išpirkti 
Lietuvių Auditoriją. Tas gerai. 
Galima tikėtis, kad Chicagos 
lietuvių organizacijos iš SLĄ 
susijauks nors apgriaužfą kau
lą. >

—o--
Prudpnsų Komisijos pirmi

ninkas, adv. Paul A. Adomai
tis, nusiskundžia, kad jam ne
są kas veikti, konkur antai, 
girdi, draugingai sugyveną, nė
ra nusiskundimų, pareigos ko
misijos pirmininko darosi neį
domios. Abejotina, kad, Pruden- 
sų Komisijos pirmininkas susi
lauks konkursantų nusiskundi
mų ligi Konkurso Bankietui. 
Bankieto metu, galimas daik
tas, kad ponui komisijos pirmi
ninkui bus reikalinga ir įstaty
mų knygą su savim turėti.

—o—
Praeitam. Draugijos susirin

kimui Dr. A. Montvidas apie 
ligonis pranešė taip: “Visi 
Draugijos nariai, kurie serga, 
serga teisingai.” Tūlas laikas 
atgal vienoj j kolonijos atstovas 
prisiunčia Draugijai tekį rapor
tą: “Narys N. užsimaldavo li
gos pašaipųjį bet man atrodo, 
kad narys serga neteisingai, su 
pašalpos išmokėjimu Draugija 
turi bųt atsargi.” Praslinkus 
dviem savaitėm tąs pats kolo
nijos atstovas yėl praneša 
Drąųgijai apie netesingai ser
gantį narįuoPrąnešimas buvo 
tokis: “Narys N., apie/ kurį bu
vau rašęs, kati serga neteisin
gai, praeitą savaitę pasimirė. 
Prįsiunčiu reikalingus mirties 
įrodymus; malonėkit jo šeimai 
išmokėti pomirtinę.” Pravartu 
čia įsigilinti į tai, ką. reiškia 
“teisingai” ir “neteisingai” sir
gti, Reiškia šit ką.: teisingai 
sergą nariai pasveiksta, o netei
singai sergą — miršta. Dabar 
bus visiems aišku, kaip diena, 
koks yra skirtumas tarpe tei
singai ir neteisingai serganč ų 
Draugijos narių.

■ •
Naujas Darbininkas.

Ęrightonpąrkįetis p. Walter 
Turner pradėjo šienauti naujus 
nacius. Gera naujiena, su pra- 
džįa darbo — dų nauji nariai. 
Įrąšė savo gerus kaimynus pp. 
Oną ir Antaną Gaidžius. Wal- 
ter, tavo kvota dvylika naujų 
narių — du turi, tiktąi dešim
ties bereikia'. Paspausk!

-   i.1^ .i'inrįirY1 J*~yy :i

Pranešimas Lietuvį Kultu- 
rp$ Draugijoms bM Chtea- 

gos Lietuvių Draugijos 
skyriams.

Dirželio ir liepos mėnesį at
lankysiu Liet. Kultųrąs Drau
gijų bei Chicagos, Rietuvių 
Draugijos skyrių susirink’mus, 
— noriu su nariais pasitarti 
svarbesniais organizacijos klau
simais. Prašau kiekyieno sky
riaus sekretorių man skubiąį 
prąpešti, kurią dieną, valandą 
ir yietą įvyksta skyriaus susi
rinkimas.

Drąugiškai,
—Julius Mickevičius, 

Chicagos Lietuvių Dr-jos 
Prezidentas.

Melroseparkietė

P-lė Anita Navicki, North- 
western universiteto studentė, 
žymi dainininkė ir pasižymėjus 
šokėja, dabar bus Chicagos Lie
tuvių Draugijos nare. P-nai Na
vickai, p-lės Navickaitės tėvai, 
turi stambų taverno biznį, 100 
Broadway, Melrose Park, III. 
P-lę .Navicką, Draųgijon įrašė 
p. Juozas Radžiūnas, Melrose 
Park Lietuvių Kultūros Drau
gijos pirmininkas.

Senas Petras įrašė Draugi
joj šiuos narius:

Reimas Grikenis
p-nia Anna Kalvaitis
Antanas Kalvaitis
Jonas Lųbsn
Mykolas Mikulėnas
Benediktas Masalskis
Jonas Petrauskas

p-pia Farnęes Tautulis
Povilas Darnusis
p-nia Anna' Paukštis
Jonas Paukštis 
p-nia Anna Jason 
p-lė Uršulė Matukonis 
p-nia Josephine Rymąs 
p-nia Marijona Ragauskienė 
P-nia AJice Jurevičia' 
Joseph Blobas
Joseph Matthias Niekus 
Pranas Laurinkus
Ęvdwąrd Mankunas 
p-ųįą Kastancija šeštokas.

Sį. Charles K-tas John P. 
Griciunas įrašė:

Kazimieras Chaplis.

Koj. y. B. Ambrose įrašė:
Edvard J. Strainis.

Ęoo. Juozas Ascllla Įrašė:
P-nia Bernice Matus.

Cicero kon. Kaz. Jokubka 
įrašė:

p-lė Anna Pųišis
P-pia Stepanija Jakubka 
Prpia Julijppa Antanaitis.

Kop, Petras P? Lapepis 
įrašė:

P-pią pilie Ber 
Emil Bpr.

Remkite kur i fe
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”
.m.;.!,1;------ ;................... ............................................ .... -i... .!1 1 -■?-----------

WILSONVILLE, ILL., sėdinčių kasykloj angliaka
sių žmonos atneša prie kasyklos maistą sėdintiems 
streikieriams.

Roękford kon. St. J. Pet
rauskas įrašė:

(Chicago Heights kon. Juo
zas Albauskas įrašė:

P-nia Kazimiera Petron'enė, 
vietos veikėjo p. F. Petronij 
žmona.

Kazys Pilipaitis, senas lock- 
fordietis, tolerantiškas vyras, 
iš amato stalius.• i i . ' ■

Jonas Selskis, ramaus budo 
jaunuolis, iš amato kraino ope
ruoto jas.

Charles Dombrautkis, jau
nuolis.

Kon. Juozas Augaitls įrašė 
siuos naiius:

P-nia Bernice Vitkus
Lco Vitkus
P-lė Kieofa A. Bertulis
Jonas Kukanauskas.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
. Miestas Narių kvota Įrašyta narių

Cicero ..................................... 100..... ........................  28
Springfield ..........  56............................... 2
Harvey .................   45............................  5
Waukegan ............................... 82............................  13
Chicago Heights .....................   33 .. .. ...... ........... 8
St. Charles ...i,............ 75..........      41
Aurora .. ...............  35 .............................. 7
De Kalb . ... ... 35 2
Melrose Park .... .......................... 69 .............................. 28
Gary .. ....................................... 65 ......................... 16
Rockford .... ........ .................... 71................. ........... 10
Racine .................................... 40 ............    3
Indiana Harbor .... ...... .. ............. 45 ........................... 2 
Kenosha .... .  ....... . 70 ......... ................... 22
Roseland ....................................... 75 ............................. . 10

Post Scriptum: (

1. Cicerui kredituojami tiktąi tie nariai, kurie bus Cicero 
gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jūrėms.

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos laimėti vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bąnkiete, Lietuvių, Kulturcs 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolon jų laimikiai, čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.

VISI TRIS VIENETAI

OoodHou

KANDŽIŲ 
ŠVIRKŠTAS

senas 
valytuvas

PILNO DYDŽIO
GRINDŲ 

VALlTUVĄS

$56.95 VERTES

DA

ROYAL

PAJĖGUS RANKINIS 
VALYTUVAS

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Diena Iš Dienos
®

Buvo p-lės A. Šturmai- 
tės puota; laukia 
vestuvių varpų

Gegužio 20 d. p-le Aniceta 
Sturmaitė, 2462 Blue Island 
avė., susilaukė labai šaunios 
puotos — Shower Party. Mat, 
p-lė Aniceta yra susižiedavusi 
su jaunikaičiu Feliksu Krau- 
jaliu, kuriems vestuvių varpai 
suskambės birželio 6 d.

Puotoj dalyvavo daug arti
mųjų ir draugų ir visi turėjo 
geros progos prie gardžių val
gių smagiai laikų praleisti.

P-lė Aniceta yra plačiai ži
noma pp. šturmų, tavernos sa
vininkų duktė. Gera daininin
kė ir yra dainavusi West Si- 
dės bažnytiniam chore. O jo
sios jaunikis Feliksas, taip pat, 
biznierių pp. Kraujalių sūnūs 
ir iš profesijos yra kėmijos 
inžinierius.

Jaunuoliai ir jų tėvai yra 
dėkingi visiems puotos daly
viams ir taria širdingų ačių už 
tas gražias dovanas.

Senas Petras.

Sitsilaukė netikėtos 
puotos ponia 
J, Andrulienė '

Gegužio 15 d. susilaukė neį
tikėtos gimtadienio puotos vi
suomenės veikėja Julija An
drulienė, gyv. 3139 E. Eme- 
rald avė. Puotų surengę iš ne
tyčių josios draugės ir gimi
nės. Kada ji parėjo namon, 
svečius rado susirinkusius ir 
besilinksminančius. Dovanoms 
gavo Cedar Chest.

žinovas.

Susirgo p-ia Anna 
Dovgin

Susirgo p-ia Anna Dovgin, 
gyv. 6108 So. State gat. Ji ser
ga jau apie savaitę. Ligos pra
džia buvo persišaldymas. Pas
kui liga tiek Įsigalėjo, kad te
ko kreiptis pas gydytojų ir 
atsigulti Į lovų.

Serga ir p. Denis 
Gricius

Jau daugiau kaip metai ser
ga p. Denis Gricius, 2451 W. 
69 gat. Lankė keletas gydyto
jų ir vartojo daug vaistų, vie
nok dar turi būti gydytojaus 
priežiūroje. Draugas D. Gy
čius yra rimto budo žmogus ir 
žinomas kaipo statybos kon- 
traktorius. Marąuette Parke 
yra pastatęs daug didelių na
mų. Depresijai užėjus, perėjo 
į tavernos biznį.

Senas Petras.

, lankė iš Roselando biznieriai 
pp. Valentai, pp. Posickiai irgi 
biznieriai ir pp. Petrauskai, o 
iš Rockfordo pp. Bagdonai, pp. 
Kcčauskai ir pp. Andersonai.

V. 1

Pas pp. Grubliauskius 
buvo baldų 
aplaistymas

Praeitų šeštadienį pas pp. 
Juozų ir Salės Grubliauskius 
buvo naujų baldų aplaistymas, 
kuriiįos sunai ir dukters nupir
ko Motinos Dienos proga. Jie 
gyvena 5817 S. Whipple gat. 
ir yra seni Naujienų skaityto- • 4jai.

Svečiais apsilankė pp. Ma
tas ir Marijona Pratapai, gyv. 
2523 W. 45th PI., jų ištekėju
sioji duktė su vyru ir jauniš- 
kija, .kurių vardai reporteriui 
paliko paslapty.

M.

Iš Naujienų pikniko 
į gimtadienio 
puotą

Sekmadienį, gegužio 23 d. 
Naujienų piknike smagiai pa- 
uliuoję, vakar sugrįžome pas 
pp. Kairius, 2523 W. 45th PI. 
Mat, tų dienų p. Sofija Kairie
nė minėjo savo gimtadienį, o 
vyras surengė iš netyčių ir puo
tų. Svečiais buvo p-ia P. Šve
dienė, gyv. 4057 So. Artesian 
Avė., su šeima, John Schultz, 
gyv. 942 W. 34 gat., p-ia M. 
Pratapienė brightonparkiškč ir 
kiti.

Jei mėgsti gero kiekso, tai 
pasiklauskite p. Kairio.

B. švedaitė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

George Kulder, 44, su Pet
rės Walarat, 43

Anthcny Marshilonus, 21, su
Apolonia Valskis, 22

Edward Butkiewicz, 32, su
Gertrude Kruschwitz, 30

Frank Mikulskį, 30, su Fran-
ces Gumilniak, 23

Peter Lawkis, 22, su Jea-
nette Waskiewicz, 19

Stanley Zicky, 22, su Helen 
Baton, 20

Edward Krenek, 24, su Mild- 
red Benes, 27

( Leo Schloss, 25, su Martha 
įBaiko, 22

Ateikit į Didį Pavasario Parodymą

NAUJŲ 1937
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Paveikslas rodo p-lę Hazel Weast; iš Missoula, Mon- 
tana, ir automobili, kuriuo ji padaro veik 5,000 myl. kas 
mėnuo, išvežiodama prenumeratoriams dienraštį apie- 
linkėj žinomoj kaip Montano Bitter Root Valley.

Ray Newberg, 21, su Stella
Madalinskis, 19

Harold Barchardt, 33, su
Louise Nazel, 30

Peter Michus, 23, su May
Potenberg, 20

Jerome Hentz, 29, su Ste- 
phanie Pasko, 21

Fred Chonelarik, 50, su Ber- 
tha Brazda, 48

Anthony Stankowicz, 29, su
Stephanie Litwin, 26

William Pranaitis, 25, su
Anna Adoms, 21

Frank Nevvman, 28, su An- 
nette Wisbcr, 24

Leonard Volk, 27, su Jose- 
phine Wojtas, 22

Anthony Zmuda, 26, su Lot- 
tie Tryjanowski, 26

Edvvard Wilcox, 24, su Nei- 
lie Ludis, 19

Charles Waindl, 23, su Jo- 
sephine Kovai, 20

Bruno Spokausky, 21, su
Sophie Smok e, 22

John Zrcker, 29, su Helen 
Brencius, 22

Bruno Žilvitis, 28, su Antoi- 
nette Zayas, 23 . <

Joseph Kondfys, 29, su Mary
Novak, 20

John Petrosky, 31, su Nata- 
lie Grigonis, 24

Peter Miller, 25, su Cathe- 
rine Zonsius, 26

John Mianowski, 26, su Mary
Kiras, 19

Christ Kermpf, 22, su Vir- 
ginia Janus, 19

R A D IO
Peoples Bendrovė 
vaišins klausytojui 
gražiu programų

Šiandien,, antradienį, 7tų va
landų vakare užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S. tu
rėsite malonumo smagiai pra
leisti valandų, beklausydami 
meliodiškų dainelių ir muzikos, 
kurių išpildys populiariški dai
nininkai ir muzikai.

Dainuos Akvilė Ančiutė, An
tanas Čiapas, gros lietuviškas 
kanklis Kazys Šimkus, daly
vaus specialis duetas, trio ir 
kiti.

Peoples Bendrovė visuomet 
gauna daug padėkos laiškų už 
gražius programus, nes jie vi
suomet yra gerai prirengti ii 
išpildomi. Nepamirškite pasi- 
klausyti. ReP- xxx

Karas iki galo
Prieš cigaretų mokesčius nu

sistatymas tiek yra. didelis, i kad 
pralaimėjus vieną kampaniją, 
žadama organizuoti kitą Da
bar Illinojaus atstovų butas 
,svarsto įstatymo sumanymų 
garėtus naujais mokesčiais 
apdėti. Jei šis istat-'7’° suma’ 

u vmas praeitų, tai planuojama 
suorganizuoti kitą, dar didesnę 
protesto kampaniją-

Atsidarė Riverview 
Parkas iI ----------- I 

Trečiadieni įvyko atidary
mas Riverview Parkų keturias
dešimtojo ketvirto sezono. Pu
blikos dalyvavo apie 40,000 
žmonių. Apskaičiuojama, kad 
nuo pradžios parkų atidarymo; 
jas aplankė jau arti 99 milio- 
nų žmonių. Spėjama, kad šių, 
vasarų * įvyks šimtamilioninio 
svečio atsilankymas. j

SIUSKH PER - 
NAURENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJAS
“KULTŪROS”
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

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

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

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

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
. Wholesaleriams!

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybinės degtines 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQU0R DISTRIBUTORS, Ine.

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Telefonuokite bile laiku, PROSCECT 0746.

PILSEN 
KWIK
KLEAN

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas narai&tis tinkamai jums i 
pritaikintais papai skirtingą kylos mšį ! 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- | 
mų. Atsiduokite j patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

| VYRAS IR MOTERIS!
1 PRIŽIŪRĖTOJAI

Kxperto pa-
Ateikite pas i

| Specialistui Dirbtinų 
| Kojų, Runku, Diržų 
I Visiem Siulurkymain

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI PRIE VVEIJLS STREET

183 W. Lake St

DAILY BUSINESS DIRECTORY‘Z

apdraurTI
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

O Gyvastį
© nuo Ugnies
O nuo Vagių
G nuo Langų išdaužomo

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

SpecutliAtd, 'ur/w maJce,

tortCV&OMM and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lėsted!.Doub/eAdion!

BAKING 
POVVDER.

Šame Price Today as 45 \ear$Aqo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillin^
MIL LIONS OF POU N DSH AVĖ B E E N 
į ŪSĘD BY OUR GOVERNMEHT ^

Pusiau košes muilas valytuvas visam kam 
namuose valyti. Valo lengvai ir greitai, ne
gadindamas rankų arba finišio. 100% paten
kinimas garantuotas arba jūsų pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaukit PILSEN KWIK 
KLEAN pas savo malevų ar geležies dylcrį.

KYLAjsa. ja, * a PAVOJINGA
mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
stikėjimu !

Elastikinčs pančiakns, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

KAINOS 
PRIEINAMOS

MADOS

4416—Paskutinis Paryžiaus žodis 
madoj. Tai bent graži ir elegantiš
ka suknelė. Sukirptos m i e ros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

IN orint gauti vienų ar dau- 
j giau virš nurodytų pavyzdžių 
! prašome iškirpti paduotų blan- 
i kūtę arba priduoti pavyzdžio 
Į numerį pažymėti mierų ir aiš- 
, kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

l

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia Jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ---- ------ ....... per f krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Pa taisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blekorius ir

stogų den gėjas.
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250 ■

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

Minėjo 9 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį 
pp. Patamsiai

Gegužio 15 dienų suėjo de
vyni vedybinio gyvenimo metai 
pp. Jonui ir Bronisiai Patuni- 
siams. Ta proga p-ia žvirblie
nė, p-ia Monkevičienč ir Dr. 
Posickio motina 'Veronika su
rengė jiems šaunių puotų. Ne
apsieita ir be dovanų. Jiems 
įteikta 120 dolerių vertės pro- 
sinimo mašina. Svečiais atsi-

—perfect 
for cookingl

# Kraft American has a mellow, 
full-flavored richnesa t ha t makes 
it perfect for sandwichea. And for 
cooked dishea you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfedly.

Matykit šiuos 3 gerai žinomų 
išdirbi.mų Elektrinius Refrigeratorius

FRIGIDAIRE 
GENERAL ELECTRIC 
_WESTINGHOUSE

Taipgi—nepraleiskit GAZINlO 
Refrigeratęriaus 1937

The SERVEL ELECTROLUX
• Jokiu budu nepraleiskit šios pavasa
rinės parodos 1937 refrigeratorių mo
delių. Palyginkit juos visus vieną prie 
kito. Jus rasit modelį, kokio norit už 
kainą, kurią galit mokėti. Atlankykit 
savą Public Service Krautuvę šiandie!

Kiti apielinkių dyleriai rodo Pavasarinius 
1937 Automatinius Refrižeratorius. 
Atlankykit jų krautuves ŠIANDIEN!

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

I I I —M—» »l !■-IĮ I   —   lim—■■ ■»!■■■   —

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Su tkyrius yra vedamas tikslu pagelbčti 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 Patari jo. 
čia jus gausite informacijų,, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

5 bušelius už ..................
15 bušelių už ......................
ir vežimą 41/? jardus už

Taipgi perkraąistome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing-,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

torpu

$1.00
$2.50

$10.00

JOSEPH LEASES
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.

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm į naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengia. Kviečia visus

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenu«>

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Pirkite savo apieHnkes 
krautuvėse
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Žagariečių 
Darbuote 
Chicagoj

....................“I 1

Praeitų sekmadienį J, Yuš- 
kos salėj įvyko Žagariečių 
Klubo susirinkimas. P. Arlau
skui atidarius susirinkimą, bu
vo priimta j kliubą nauja na
rė, būtent Emilija Milienė.

Išvažiavimas davė pelno
Raštininkė p-lė S. Ambro- 

zaitė perskaitė protokolą, ku
ris be jokių patėmijimų tapo 
priimtas.

Ivvažiavimo komitetas išda
vė raportą. Pasirodė, kad gry
no pelno buvo $57.22. Tas nu
stebino visus narius, nes žmo
nių ne taip daug atsilankė, o 
tiek daug uždarbio paliko. Ži
noma, kreditas priklauso ren
gėjams gegužinės ir tiems, ku
rie parėmė. Komisijos narė p. 
Rudauskienė priminė, kad 
apart kitų žagariečių rėmėjų, 
dar geros trys žagarietės, tai 
yra: roselandietė p. F. Ambro- 
zienė paaukavo iš savo kepyk
los skanios duonos, p. A. Ra- 
mašauskienė — šviežių sūrių, 
o p. Keturakienė — šviežiai 
raugintų agurkų.

Rems “Balsą”
Buvo skaitytas laiškas, kur 

rašoma, kad pažangusis jauni
mas rengiasi išleisti mėnesinį 
lietuvybės ir kultūros žurna
lą anglų kalboj. Sofija Ambro- 
zaitė ir Ona Užkuraitė pasiža
dėjo parinkti prenumeratų dėl 
išeinančio laikraščio “Voice” 
(Balsas). Apsvarsčius kitus 
kliubo reikalus paskubom, bu
vo užbaigtas susirinkimas ir 
penkios mašinos, pilnos žaga
riečių, išvyko į Naujienų ge
gužinę Calumet Grove. Tarp 
kitų Chicagos lietuvių, suva
žiavusiu dideliais būriais, te
ko matyti vaikščiojant ir “pies- 
nią” traukiant kaip vyrų, taip 
ir moterų žagariečių. —R. S.

> Išpardavimas, ku
riuo turėtumėt

wards-Zagel krautuvėj eina di
džiausias esamo stako išparda
vimas žemiausiomis kainomis.

Atsilankykit pasirinkti reika
lingų . rakandų arba kitokių 
reikmenių. Kompanija, savo ke
liu garantuoja, kad kiekvieną 
nupirktą daiktą ji permodeliuos, 
idant jis atrodytų ir tikrenybėj 
butų visai sveikas ir naujas, 
pirm' negu pristatys pirkėjams 
jį į namus.

Pamatykit siūlomas prekes, 
žiūrėkit skelbimą, kurs telpa 
šios dienos “Naujienose”.

Kas radote?
Nedėlioj Naujienų piknike 

pamesta bundulis raktų. Kas 
radote, malonėkite priduoti į 
Naujienų ofisą, 1739 S. Halsted 
Street.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
A n ton Lungevicz—nut. rast., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
22$5; S. Buneckis—finansų rast., 
3247 Beach Avė.; Ą. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

DR-STĖS TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
TOWN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockweil St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43rd St.; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 West 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po. pietų. . Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 ■ So. Pau
lina St., Chicago, III.

pasinaudoti
Chicagos vidurmiesty yra 

džiule rakandą krautuVe 
Edwards-Zagel Fumiture Store 
— adresu 222 So. Wabash avė.

Neseniai, deliai kilusio gais
ro, kai kurie tos krautuves ra
kandai šiek tiek nukentėjo1. 
Kadangi krautuvė randasi pa
čiame vidurmi-esty ir turi kos- 
tumerius statančius aukštus 
reikalavimus prekėms, tai kom
panija mato reikalą atnaujinti 
visą staką. Ir todėl dabar Ed-

di-

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KŲIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—F. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So« Califomia Avė.; Sophie 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putr?s 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollyvvood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

DRAUGYSTĖS S U SI VIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė,; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičins, 628 
W. 18th St. Metinis knygą perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

AMERICAN LITHUANlAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFIC1AL of 12 WARD, Chicago, 

Iii, valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St., Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas 
Francis VVittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
nikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su- 

' sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo menesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

Wabanšia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas MilašeVi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius I 
—Jonas Raila, 4839 Winnemąc 
Avė. Susirinkimus laikome - kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avę. — Rašt. M. 
Chepul.

v.*. *«■»,!. ri .li-hn.,. >-Į-įM.,. > I ■ tu

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL 
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas'

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas žukauskis — vice-pirm.; Ę.' 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- j 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Tuftų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka-i 
sięrius; Kasos. globėjai — P. Kfa- 
sauškis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trusteeš—J. Černauskas, A. Dima, 
B. RumŠienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrinihkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B*vės šęr, atstovas —Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Rosėląnd Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas 'Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Amhrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt.

Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd.r Tel. Spaulding 3180; PageL 
bininkas — jStasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814

ANASTAZIJA ALEKNIENĖ, 
po tęvais Rūdaitė,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 24 d., 11 valandą ryto 
1937 m., sulaukus 68 metų am
žiaus, gimus Raseinių apskri
ty ir Raseinių mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko didelfame nuliūdime 

vyrą Dominiką, draugus ir pa- 
žįstiafnus.

Priklausė Saldžiausios šir
dies Jėzaus ir Šv. Onos Drau
gijai Roselande.

Kūnas pašarvotas randasi 
10402 Avenue G, South Chica
go. Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, gegužės 27 d., 8 vai. ry
to iš namų į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu-' 
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Alek
nienės giminėli, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Draugai ir Pažįstami. 
Patarnauja ląid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel.. YARDS 1741.

• I 2 METa MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

$ETKŪTIENĖ,

I CLASSIFIED ADS.J
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Miscellaneous
Įvairus

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULM1NGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas—:

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua- 
nica Avė., Chicago, 111.; Pirm.-*! 
pagelbininkas — Stasys Bagužas; 
32'04 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi - 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S.
Halsted St., 3 vai po pietų. Chi- 
cago, III. i

ALFONSĄ ŠUMINSKIENĖ -

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
27 dieną gegužės mėn. 1935 
m.- sulaukus 34 metų amž.’, 
gimus Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio valsč., Karbociznos 
kaime.

Paliko dideliame nuliudiine 
vyrą Antaną, seserį ir švoge- 
rį Kazimierą ir Juozapą An- 
drešiunus, brolį Joną Mont- 
real, Canada, seserį Marijoną 
Lietuvoj ir ' ‘ 

Liūdnai 
brangiosios 
komos Šv. 
Prasidėjimo 
Parko bažnyčioje 27 
žės mėn. 1937 m.
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Aš Tave, mano brangioji 
Alfonsą, niekuomet neužmir
šiu. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime, 
mus ateinant!

Nuliūdę liekame, 
Vyras, seserys* Švogeris* 

lis ir giminės.

ANTANAS KANKLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 23 d., 5:40 valandą vak. 
1937 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs Šiaulių apskr. ir parap., 
Vjenkšnėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Pauliną po tėvais Ven- 
slovaitę, 2 dukteris, Aldoną 
Stanley, žentą Feliksą ir Ele- 
anor 13 metų, 2 pusbrolius 
Povilą Kuišą ir Antaną Žu
kauską, pusseserę Uršulę Da- 
raškienę ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių.

Priklausė Palaimintos Lie
tuvos Dr-stei. Kūnas pašarvo
tas randasi 5806 So. Peoria St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
geg. 28 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Kanklio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas ir 

Gim/nės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138

Kerokite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

M

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V cstuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę

Dr. R. J. Berkovitz

REIKALINGAS DRAIVERYS dėl 
įšvežiojimo juodos duonos ir kek
sų. 2616 W. 69th St. Prospect 6393.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysi! su moliu ar smė-. rarRFRVS valinga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- RLIKALINGAS BAR ERYS va
kynų. Pristatom tik South sidėj. ^ra1®’ Atsišaukite 3531 So. Halsted 
CHARLES GAVCUS, 6100 B. State Street. 
Street. Tel. Wentworth 7942. •TU

Furiuture & Fixtures
R&'iandai-ĮtaiaaiTel. Victory 4965 

STOGDENGYSTĖ i D , . o . f .Į $25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Mes dengiame ir pataisome visokios | Nematytomis kainomis — Prieina* 
rųšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei-|$100 Importuoti ir Amerikonjški 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 Stf

blėties momis išlygomis.

kaurai .......... ........ $15—$20—$25
CO. $150 Amer. Orient kaurai $30—$35 

Halsted Street $135 gražus, nauji parlor
— 11 ■' —— . —— Į setai ................. ................ $39—$49

FINANSUOSIM 1937 miesto, vai- g75 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
stijos laisniųs. NEREIKALAUJAM | ^00 vertes 4 kamb. ^rengimas 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai’ batarėjos, automobilių radios, 
viršai’ saugumo stiklai,! fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.
- 2509-11 MILWAUKEE, AVĖ.

Visi telefonai Belmont 4844

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
6746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ice-box. Tinkamas 
dėl tavern arba grosernės. Taipgi 
shelves (lentynos). Cigar case.

2709 W. 71 St.

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Aš, KAZIMIERAS JANUSZKA, 
paieškai! savų pusseserės Domicėlės 
Daškauckutčs iš Uškamecų kaimo, 
Stakų filijos, ir jos brolių 
Jono ir Kazimiero, kurie 
Brooklyne. Aš paeinu iš
kaimo, Veliuonos parapijos, Kauno 
gubernijos.

CHARLES S. JANUS
1782 V. C. C., Columbus, Nebr.

Jurgio, 
gyvena 

An kales

PARDAVIMUI TAVERNA ir Lunch 
Ruimis su namu. Kainavo $55,000. 
Dabar galite pirkti už $9000.00, nes 
likau našlys, noriu išvažiuoti į Lie
tuvą.

717 Bellvvood Avė., Bellwood, III.

Furnished Rooms

RESTAURANAS ANT PARDA
VIMO. Greitai parsiduoda Restau- 
ranas. Biznis gerai išdirbtas- Ver
tas $2000, parsiduoda tik už $1000. 
Nereikia turėti visus cash. Randasi 
arti Ashland ir 47tos gatvės. Atsi- 
šaukit laišku į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., Box 625.

ANT RENDOS APŠILDOMAS 
kambarys prie mažos šeimynos, su 
valgiu ar be valgio.

5817 S. Sacramento Avė.' u- ... i,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

For Rent
4 KAMBARIŲ FLATAS REN- 

DON. Pigiai. 946 W. 31 Place.

tieip vvditied—Feittaie
Darbininkių roikir

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

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

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and L.surance 

Tel* BOULEVARD 2800 
užaugę; rekomendacijos; $9; Madden, |

I riname namus, rakandus ir auto- 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. ReiKalui priėjus krei
pkitės

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

PATYRUSI mergina; abelnas na
mų darbas; eiti namo; nėra vaikų;
177rEksL73rd“pr¥utte7fiefdT6832’|inus» lotus> biznius ir farmas; inšiu-

Tel. Yards 3565
Visą darbą (garantuoja 

Luisus dubiikuoja-freirtius pataisoAGOTA 11 
po tėvais* Meškauskaitė >

■ 1 ■■ lzcPersiskyrė šu šiuo pasauliu 
gegužės 23 dt, 7:40 vai. Vak., 
1937 m., sulenkus, pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Plungės 
parap,, Jodėnų kaiihe.

Amerikoj (išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, seserį Aleną Meš
kauskienę ir šeimynų, broli 
Steponą Meškauską, pusbrolį . 
Tadeušą Meškauską, pusseserę 
Barborą Alešauskienę ir jų šei
mynas ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Liudvisę Bakienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li
tuanica Avė.. Laidotuvės įvyks 
ketverge, gegužės 27 d., 8:00 
vai. ryto, iš: koplyčios i šv. 
Jurgio parap'. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Agotos Petrutie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo; Bęrolis ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. 

Mažeika, Tel. Yards 1138.

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

COAL

^6 tonui

VEŽIMAIS

WILMINGTON 
nuo

*4.75 IKI
PIRKIT DABAR!!

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

(■ ~ i "H :
COUNTRY Club virėja; $125- 

kambarys- valgis; paštry kepėja 
$100, kambarys, valgis; hotelio tar
naites $55; virtuvėj pagelbininkė 
$12; dišių plovėja $12; tavernoj vi
rėja $15; radio dirbtuvėj darbinin
kės $17; resorte veiterkos $40, kam
barys, valgis; salad merginos $65; 
skalbyklos darbininkės $14; ligoni
nėje darbininkės $40, kambarys, val
gis; Wabash Employment, 9th floor, 
202 S. State St.

PARDAVIMUI $13,750 moderni
nis kampinis 4 flatų mūras arti 63 
ir Rockwell. Frigidaires, dideli kam
bariai. Lengvi išmokėjimai. Mainy
sima

MERGINA; namų darbas; pasilik
ti; $7 iki $12; nereikia skalbti; ma
lonus namas. 6127 No. Francisco; 
2nd Floor. Hollycourt 0677.

MANOR REALTY 
2532 W. 63 Street

Hemlock 8300

MAINAMS Lawndale apielinkėj 16 
apartamentų modernis kampinis bu- 
dinkas. štymo šiluma. Pajamų per 
metus $5700. žemos rendos. Kaina 
$33,000.

Charles Meyer & Co.- 
5706 W. 23rd St.

Cicero 1121

GRAŽUS ŽURSTAS.

Lauk

P.bro-

HOSTESS APRON

p****- —■■■*■ —— *«■» —- .
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

gimines.
atminčiai

moteries
Mišios 

Pan. šv. :

Vardas

Adresas

ir valstijaMiestas

PATTERN 1495

1495—Gražiai išsiūtas žurstas. Tokį žurstą kiekviena mo
teris nori turėti. Kodėl jums jį nepasisiuti ir išsiuvinėti.

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

ir pavardė

t mano 
bus lai- 
Nekalto 

Brighton 
d. gegu- 

8:00 vai.

MORTA BANIKAITIENE
Mirė gegužės 22 dieną, 1937 m. 5:05 vai. ryto sulaukus 46 

metus amžiaus. '■■■'"’-i '
Kilo iš Šiaulių apskričio, Šaduvos parapijos, Liaudiškių kaimo.

, Amerikoj išgyveno 27 metus. /
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Vladislovą; sūnų Antaną- dvi 

dukteris; Bronislavą ir Oną, žentą Viktorą Urbąn, motiną Uršu
lę Ingaunienę, augintinius Albiną, Emily ir Daniel Gedvainius ir 
gimines.

Priklausė prie šių draugijų: šv. Antano iš Paduos, Brolių ir 
Seserų, Palaimintos Lietuvos, Rūtos No. į, Lietuvių Moterų Pilie 
čių ir Lietuvių Vakarinės Žvaigždės Pašalpos Klubo.

Kūnas pašarvotas 2133 So. Halsted St. Tel. Canal 0855.
Laidotuvės įvyks serėdoj, gegužes 26. IŠ narnų 8 vai. ryto 

bus atlydėta į Dievo Apveizdos parap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sunus, dukterys, žentas, motina ir
Laidotuvių direktorius S. M.’ ’Skudas, Telefonas 

3377.

ir pažysta-

gimines.
MONROE

Seeley 9329
Dr. Kari Nurlkat da

bar yra pas:
Dr. W. Pas

Avė., 8519 Com-
Chicago, III. Pri-

MERGINA; namų darbas; mylin
ti vaikus; nereikia skalbti; pasilik
ti; $8. Rogers Park 1416.

1747 W. Chicago 
mercial Avė. So. 
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 10 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro.

BEAUTY operator reikalinga, pa
tyrusi tiktai.

$15 to $25 savaitei ir komišenas.
4182 Archer Ae.

Tel. Lafayette 4639

DUODAM
S

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielin k e s e. 
lengvais išm okej im a is 
nupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.
Išmokam 4%

dėl
ir

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash-

Dėl informacijų kreipkitės į 
SIMANO 
DAUKANTO 

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Ceriu ak Rd.

Phone CANAL 8887

MERGINA; 23-35; patyrusi virė 
ja; ųamų darbas; savas kambarys 
$12; rekomendacijos.

Oaklavvn 0036.

SOUTH SIDĖJ
PARDAVIMUI: 21 apartmentų 

budinkas Woodlawn apielinkėj, 4-5- 
6 kambarių flatai; visi parenduoti 
už $8,000.00 metams. KAINA $40,- 
900. Svarstysime ir mainų pasiūly
mus.

ARTHUR J. HOSS, 
1615 E. 67th Street, Midway 1300

MERGINA; abelnas namų darbas; 
maža šeimyna. Sheldrake 4918.

MERGINA; 20—30; abelnas namų 
darbas; nėra skalbimo; savas kam
barys, voninė; padėti 2 vaikam; re
komendacijos; $10.00.’

Belmont 7384.

PARDAVIMUI medinis namas,. 2 
flatų po 4 kamb.r naujai dekoruoti; 
mūrinis garažas dėl 3 karų. Parduo
siu su groserne. Gali pirkti su na
mu ar atskirai. 948 W. 19 St.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui; 18—30; nėra virimo; nėra 
skalbimo; daktaro namas; maža šei
myna. Sheldrake 2860.

PARDAVIMUI 3 aukštų namas, 6 
flatai ir trys štorai, mūrinis, kam
pinis. Parduosiu už $8000.00.
1980 Canalport Avė. ir Union Avė. 
Atsišaukite Ribnikar, 1923 South 

Union Avenue.

MERGINA ar MOTERIS; leng
vas namų darbas; pagelbėti prie 
vaikų; pasilikti; 7807 So. Racine, 
Radcliffe 6670.

Farms for Sale
Ūkiai Perdawiw»i

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; mylinti vaikus; pasi
likti; $8; ketvirtadienį^ liuosa; 
South Shore 6381.

REIKALINGA MERGINA abel- 
nam namų darbui; nėra virimo; 
nėra skalbimo; pasilikti; kambarys 
ir valgis; $6.00; rekomendacijos.

HYDE PARK 5689.

■ Siunčiam*GėlesI nVkll(l\ "elegramd į LUVLalllIv Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Strcrt

Tel. BOULEVARD 7314

PARSIDUODA 
FARMA

40 AKERIŲ 
VISA DIRBAMA 

PAČIAME CARTER 
miestely. 7' kambarių namas. Bamė, 
vištininkas, 2 karų garažas, visur 
elektriką, geras vanduo. Ant State 
kelio 32. Savininkas, to miestelio 
šerifas, parduoda pigiai, už $1,200.

Priežastis — senatvė, o gauna 
valdžios pensiją.

Vien gyvenamas namas yra dau- 
cfiau vertas.

ATSIŠAUKITE GREITAI
' D. GALMINAS 

Soperton, Wis.

•arsinkitės “N-nose5’
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PIRMAS RAPORTAS “NAUJIENŲ” PAVA
SARINIAM PIKNIKUI ĮVYKUS

liu. O kad nepalikti, Visiems 
skolingu, keletą paminėsiu, bū
tent: iš De Kalb, III. buvo p. 
Petrauskas, pp. Patumš’ai ir 
dar apie septynetas. Paskui iš

Karo vairuotojas tūlas Mc 
Doghnough buvę& girtam sto
vy. Pasisakė esąs fajermonąs. 
Pavojingų susižeidimų neįvyko.

Žagarietė
B. Paulauskienė
Vyksta Lietuvon

šeštadienio oras buvo šaltas 
ir n jaukus, pranašazo jis lui
na ir rytojų. Nuliūdęs ir galvą 
nuleidęs visą vakarą vaikštinė
jo iš k m po į kampą ir jūsų re
porteris.

— Po šimts pypkių, ne
gi ryt bus l‘e aus?

Bet ne. Ryto rainutė links
mutė ir skaistu ė, tartum no ė- 
dama atsidėkoti už padarytas 
žmonėms nuoskaudas, džiugina 
v’są žaliuojai eią gamtą. Juk ji 
dai tiek mažai šiemet mus lan
kė. Aps’džiau ,ė ir airis kumš
čiu nutrynė jūsų reporteris. 
Dabar jau tikrai aišku buvo, 
kad piknikas įvyks ir turės ką' 
Naujienoms raportuoti.

—Važiuojam, važiuojam gtei
čiau! — raginu savo kaimynus.'

—Skubame, skubame...
Taigi, kad patraukėm Wes- 

tern avenue, net automobilio i 
ratai sudundėjo. O kada atva
žiavom i daržą, nors dar buvo 
ankstybas laikas, publikos buvo 
prisirinkę jau gana daug ir vis 
dar rinkosi. Gi tie, kuriems te
ko dėl kokių nors aplinkybių 
suvėluoti, automobiliams paši

nui*, reikėjo nenoromis grįžti 
namo.

Nagi, ir kam čia jau butų 
.'magu grįžti tikslo neatsiek.is,

• o čia, štai, prieš pat akis tokia . 
puiki publika linksminasi, džiau 
giaci žaliuojančia pieva ir tik 
ką prabudusią pavasario gam
ta. Nesmagu buvo J r jūsų re-

i porteriui, juk dėlto tik jis nu
imtojo gal ne vieną desūtką ir 
■naujų pažinčių.
i
1 Iš prašmatnybių, tu r bųt, ge- 
r.augiai paliko ystynes, pieno 
iš tučkos traukimas, miltais a- 
kių ir siutų apsibarstymas ir 
kiti dalykai. Buvo muzika ir 
šokiai, alučio, valgių ir gėrimų 
iki valios. Man geriausiai pati
ko saldainių lioterija, nes ga
vau už dyką prisivalgyli iki so
ties, nors pats nė sykį nelaimė
jau. Nelaimėjau ir sotkutės lio- 
terijoje nieko, ners bandžiau 
visokius triksus. Bet pavilgyti 
liežuvį galėjau, kiek tik norė
jau. Buvo ir garsiaka’bis. Jį 
parūpino Juozo Budriko rakan
dų krautuvė.

Svečių visų suminėti ir ne
bandysiu. Tad dovanokit, jei

Gary, Ind. pi Gi’akey su žmona 
ir dukteria, p. Steponaitis ir 
kiti. Iš Ker.o?ha, W:s. buvo p. 
C. K. Braze ir p. Mart'n, o E 
Waukegan, III. pp. Mieiulls, Gri
nius, Malela ir dar daug kitų. 
Buvo daug iš Harvey ir kitų 
aplinkinių miestelių.

—Rep. x y

Nelaimė kun. Linkui 
grįžtant iš pikniko
BRIDGEPORT. — Sekma- 

dienį, gegužio 23 d., 9:30 vai. 
vak., Tautiškos para p. bažny
čios kleb. kun. Linkus parva
žiuodamas iš savo parapijos 
pikniko turėjo nelaimę. Važiuo
jant Garfield bulvaru į rytų 
pusę prie Elzbietos gatvės iš 
šiaurės pusės smarkiai atvažia
vęs automobilius nesustojo. 
Kun. Linkus nesuspėjęs su
stabdyti automobilio, smogė į 
tą, skersai bulvarą važiuojan
tį automobilių. Nukentėjo nau
jas kun. Linkaus automobilius: 
apdaužyti tairai, lempos ir stik
lai. Gerai kad stiklai buvo 
“brake- proof”, kitaip butų

Ž y m ų s chitagiečiai 
p a s i ž a d e j o sudėt 
$10CO J žydų paramai

iržagariečių kliu'bo narė 
chicagiečiams gerai žinoma Bri- 

» 34 me- 
aplankyti savo 

į. Ji nori pama- 
ityti tas apielinkes, kur, kaip 
[jauna mergaitė, augdama ma- 

Sekmadienį apie penki šim- .;myfes ir tėvelio globoje, be
tai žymesnių Chicagos^ miesto gįojo džiaugdamasi su drau- 
gyventojų, susirinkę Congress ggms> skynė lankoje pelenijas 
Kotely, pasižadėjo Ort organi- įr kitokias gėleles. Ji nori pa- 

j, kur uo
gas rinko ir riešutus skynė.

Jai įdomu pamatyti ar ir da
bar tos lankos ir upeliai taip- 
pat atrodo, kaip anais laikais, 
kada vasaros metu šienelį grėb
dama daineles dainavo ir lau
kė berm/želio ateinantį, kad 
įteikus^ jam neužmirštuolę-gč-

zacijai suaukiJoti $10,000. šios .matytį tuos miškus 
organizacijos tikslas yra rem
ti užsienio žydus, teikiant jiems 
įvairias gyvenimo galimybes. 
Norima pirmiausiai duoti ata
tinkamas jiems žemes ūkio 
darbu išlavinimas ir vėliau pa
rūpinti žemės plotus žemės ūkio 
darbams. į

Programon įeina 
Latvija, Rumunija, Lietuva 
Rusija.!

Lenkija, 
ir

Uždarė Jackson 
bulvarą

Vakar 
varą ties 
gatvėmis

bul-uždarė Jackson
Springfield ir Fifth 
pataisymu tikslu.

Darbas manoma baigti birželio 
9 d.

P-ia Paulauskienė važiuoja į 
Ramoškių kaimą, Žagarės vals
čiuj, į žagariečių veikėjos Emi
lijos Ramašauskienės tėviškę.

B. Paulauskienė žadėjo į 
“Naujienas” parašyti savo 
įspūdžius iš Lietuvos ir aplan
kyti žagariečių kliubo įsteigtas 
laisvas kapines Žagarėje. “Nau-

gerą kelionę, nes ir aš buvau
pilnai patenkintas per “Nau
jienas” važiuodamas į Lietu
vą.

Linkiu p. Paulauskienei lai
mingos kelionės ir Lietuvoj 
turėti linksmiausius laikus.

R. Šniukas.
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| SAVO MIRUSIUS GIMINES IR | 
| DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO į
| DIENOJE, GEGUŽES 30 DIENA | 
Į NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA- I
j ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI- |

1 NEJIMĄ UŽ MAŽA KAINĄ Į
PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE

DIENĄ CANAL 8500

jienų” atstovo T. Rypkcvičiaus 
patarnavimu bus. tikra turėtistatyti vietos nebeliko, ir, žino- ’kieno vardas nepateks po paiše- stiklai veidus sukapoję.

KAUNAS DŽIAUGIASI. — Paveikslai parodo scenas Kaune, kai iš Rygos sugrįžo Lietuvos basketballo komanda, laimėjusi Europos čampionatą

įsuke—iVlulti-milionierius John D. Rockefeller, ku
ris mirė širdies liga sekmadienį rytą, savo puošnioj re
zidencijoje Ormond Beach, Floridoje. Jis sukrovė milži
niškus turtus iš aliejaus. Velionis tikėjosi sulaukti šim
to metų amžiaus. Apie 20 daktarų saugojo jo sveikatą, 
ir vertė jį laikytis labai aštrios dietos. Daugelis dažnai 
juokaudavo, kad Rockefelleris paskendęs milionuos, bet 
turi pasitenkinti vien “kreklais ir pienu”. Bet šimto ne
pasisekė sulaukti. Mirė veik 98 metų amžiaus.

NUŽUDĖ MEILUŽI —Chicagietė Helen Klein, kurią 
prokuratūra apkaltino nudurimu savo meilužio muziko 
Eugenio Ferla. Ji aiškina, kad vyrą nudūrė netyčiomis, 
besitąsydama su juo dėl peilio.

LAURAI NUGALĖTOJAMS — Kairėj, Kauno geležinkelio stotyje minios sutinkama Lietuvos basketballo komanda, laimėjusi Europos čam
pionatą. Komandos vadas minios kilnojamas su laurų vainiku. Dešinėj, kauniečiai iškilmingai sutinka iš čampionato rungtynių atvažiavusią 
ir egiptiečių basketballo komandą.

KAUNO VAIZDAS — Laikinosios Lietuvos sostinės Kauno senamiesčio dalis prie Nemuno upes. Skersai Nemuną matytis prieš keletą metų 
statytas Vytauto Didžiojo modernus gelžbetoninis tiltas.




