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Illinois v. Priėmė Medikale Egzaminacija Jaunavedžiu
JAUNAVEDŽIŲ EGZAMINACIJOS KI

LIUS PRIIMTAS LEGISLATUROS
•H

Vakar bilių priėmė senatas ir beliko tik 
išlyginti mažas pataisas

Darbininkai reika 
lauš 30 vai. darbo 

savaitės

SPRINGFIELD, III., geg. 25 
— Valstijos senatas šiandie 
vienu balsu, 32 balsais prieš 
0, priėmė bilių, kuris įves ver
stiną medikalę egzaminaciją 
jaunavedžių.

Einant tuo biliu, visi jauna
vedžiai išsiimdami leidimus ve
dyboms turės pristatyti nuo 
gydytojo liudijimą, kad jie ne
serga jokiomis venerinėmis 
(lyties) ligomis. Sergantys to
mis ligomis negalės apsivesti.

Medikale egzaminacija turi 
būti padaryta ne ankščiau kaip 
už 15 dienų prieš išsiėmimą 
vedybų leidimo.

Tą bilių jau pirmiau priėmė 
atstovų butas ir dabar senatas 
bilių sugrąžino atgal atstovų 
butui patvirtinti kaikurias pa
taisas. Būtent atstovų butas 
buvo nustatęs $2 mokesnį už 
medikalę egzaminaciją. Tečiaus 
gydytojams nesutinkant egza
minuoti už tokią mokesnį, se
natas savo biliu j e apie mokes
nį gydytojams visai neužsime
na ir palieka pačiam pacientui 
susitarti su- gydytoju.

Svarstant tą bilių, daugelis 
atstovų tikrino, kad priėmus 
tekį įstatymą daugelis jauna
vedžių iš Illinois valstijos va
žiuos vedyboms į kitas valsti
jas, kur tokios egzaminacijos 
nėra ir kur apsivedimui nerei
kalaujama sveikatos liudijimo.

Pasiūlymo šalininkai gi tvir
tino, kad tokis jaunavedžių bė
gimas į kitas valstijas nė kiek 
nepakenks Illinois valstijai, o 
bus daug pasitarnauta, jei to
kis reikalavimas sveikatos liu- 
lijimo nors kiek sumažins val
stijoje gimimus venerinėmis li
gomis apkrėstų kūdikių.

I

Legislatura svarsto įvedimą 
draiverių laisnių

Dabar legislatura svarsto 
įvedimą draiverių laisnių, ku
rių neturintys negalėtų vairuo
ti automobilį.

Atstovų butas’ baigia priim
ti administracijos pasiūlytą 
draiverių laisnių bilių. Dabar 
gi senatas priėmė visai skir
tingą bilių. Taigi legislatura 
parodė pritarimą įvedimui drai
verių laisnių. Kova eina tik už 
tą kas vykins tuos įstatymus 
ir kas leidimus automobilis
tams išdavinės. Gubernatorius 
Horner norėtų pats tuos leidi
mus kontroliuoti ir už juos im
ti nustatytą mokesnį. Senatas 
gi nori, kad leidimų išdavinė
jimas butų pavestas valstijos 
sekretoriui ir kad nebūtų ima
mas; iš automobilistų mokes-

nis už leidimus. Atimti ir su
spenduoti laisnius galės tik 
teismai.

Yra aišku, kad draiverių lai
snių įstatymai bus priimti. Tik 
dar neaišku kaip ir kas juos 
vykins.

Darbo Federacija 
bando skaldyti 
angliakasius

Priėmė Illinois angliakasių 
Progressive uniją, o ir viso
mis kitomis priemonėmis ko
vos C.I.O.

CINCINNATI, O., geg. 25.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
konferencija, laužydama pačios 
Federacijos konstituciją, drau
džiančią priimti prie , Federa
cijos kitą to paties amato uni
ją, nutarė priimti Progressive 
Miners of Am., atsimetUsių 
nuo senosios angliakasių uni
jos Illinois angliakasių organi
zaciją, nors tuo pačiu laiku 
Federacijai tebeprįklauso ir an
gliakasių unija. Ji yra tik sų-$ 
spenduota, o ne išbraukta iš 
Federacijos. Manoma, kad Fe- 
leracija dabar kaip įmanyda
ma angliakasius skaldys.

Konferencija taipjau nutarė 
jadvigubinti unijų narių mo
kesnį į Federacijos iždą, tik
slu kas mėnesį sukelti po $35,- 
000 kovai su industrinėmis 
Unijomis, ypač su C.I.O. (in
dustrinio organizavimo komite
tu). Bet jau daugelis unijų pa
sakė nemokėsiančios naujų 
luoklių skaldymui Amerikos 
darbininkų judėjimo. '

Taipjau nutarta šalinti iš 
/aistijų ir lokalių Federacijų 
visus pritariančius industri
nėms unijoms.

Nors tarp Federacijos ir 
C.I.O. prasideda griežta kova, 
tečiaus kaikurie darbininkų va
dai mano, kad butų lengva iš
spręsti iškilusius ginčus, jei tik 
Le'vvis ir Green užmirštų savo 
asmeniškas ambicijas ir paro
dytų tikro noro susitaikinti.

KO'RHS
Chicagai ir apielinkei fede- 

talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus su perkūnija; 
maža permaina temperatūroje

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 76°.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 
8:18.

Reikalavimas bus iškeltas 
greso svarstymuose dėl 
bo valandų ir algų.

kon- 
dar-

Inland Steel Atsisako 
Pripažinti Uniją

VEDA DERYBAS. — Superior Coal Co. prezidentas Fred 
S. Pfahler (kairėj) veda derybas su Progressive Miners 
of Am. Local No. 1 prezidentu John Fisher dėl baigimo 
sėdėjimo streiko kompanijos kasykloj ties AVilsoliville, III. 
Streikieriai reikalauja tikslesnio paskirstymo darbo tarp 
visų angliakasių. Beit iš derybų nieko neišėjo ir angliaka
sių sėdėjimo streikas tebesitęsia.

WASHINGTON, geg. 25. — 
Kongresui svarstant įvedimą 
maximum darbo valandų ir mi- 
nimum algų, kaip to reikalavo 
prezidentas Rooseveitas, orga
nizuoti darbininkai iškels rei
kalavimą įvesti visoje šalyje 
30 vai. darbo savaitę, kaipo 
vienintelę priemonę panaikinti 
šalyje nedarbą.

Tą reikalavimą 30 vai. dar
bo savaitės prieš atstovų bu
to darbo komitetą ateinančią 
savaitę parems Amerikos Dar
bo Federacijos 
William Green ir 
John L. Lewis.

Manoma, kad
mas ras didelį pritarimą kon
grese. Dabar gi iš projektuo
jamo biliaUs liko išbrauktas 
nustatymas valandų ir algį, tą 
nuspręsti paliekant abiejų kon
greso butų darbo komitetams, 
kurie šaukia svarstymams to 
biliaus ne tik darbininkų va
dus, "bet ir žymiausius visos 
jalies fabrikantus.

C.I.O. vadas

tas pasiuly-

Atsisakė nuo kolektyvių derybų su indus 
trine geležies darbininkų unija

Unija reikalaus $8 ir 
6 vai. dienos Fordo 

dirbtuvėse
DETROIT, Mich.,. geg. 25. — 

Automobilių darbininkų unija 
paskelbė, kad ji pareikalaus $8 
miųimum algos ir 6 vai. darbo 
dienos Fprdo dirbtuvėse kaip 
tik bus suorganizuota daugu
ma (140,000 ; pFordd dirbtuvių 
darbininkų.

Tuo tikslu bus išleisti lape- 
iai, kurie neužilgo bus pasklei
sti tarp visų Fordo darbininkų. 
Be to unija atidarys dar dvi 
raštines paskubinimui darbi
ninkų organizavimo.

Rusija atsisako nuo 
bazės išiauriniame

/ poliuje
MASKVA, geg. 25. — Rusi

ja atsisakys savo sumanymo 
įsteigti oro bazę prie šiaurinio 
poliaus, nes plaukiojančios le
do lytys daro tokią bazę ne
praktišką. JCeturi žmonės, ku
rie bazę jau/ įsteigė,, bus at
šaukti už metų laiko ar ir grei
čiau.

CHICAGO. — Inland Steel 
Co., kurios liejiklose Indiana 
Harbor, Chicago Heights ir 
Milwaukee dirba apie 13,000 
darbininkų, atsisakė pripažinti 
kolektyves derybas su indus
trine geležies ir plieno darbi
ninkų unija ir pasirašyti su 
;a kontraktą.

Derybos su kompanija nu
trukus, C.I.O. viršininkai ir or
ganizatoriai jau pradėjo svar
styti apie paskelbimą streiko 
tos kompanijos liejiklose. Tad 
gali kilti didelis geležies dar
bininkų streikas ir Chicagos 
įpielinkėj.

Dirbtuvių manažeris J. H. 
Walsh nutraukęs derybas su 
Unijos viršininkais, išdalino 
darbininkams lapelius, kuria
me išdėsto kompanijos nusista
tymą linkui pripažinimo uni
jos.

diskriminacijos, nors 
neleisianti verbuoti na- 
pačiose dirbtuvėse. Su 
nesą jokių kivirčių dėl 

ir darbo sąlygų ir eini]

Pasak tų lapelių, kompanija 
sutinka pripažinti uniją tik 
kaipo atstovę savo narių, o ne 
visų darbininkų. Bet ji, girdi, 
nekliudysianti darbininkų sto
jimui į uniją ir nedarysianti 
jokios 
visgi 
rius 
unija 
algų
nesutikimai tik dėl kontrakto 
kurio kompanija visai nema 
nanti rašytis.

Tuo būdu Inland Steel pri 
; sidėjo prie penkių didžiųjų ne 

priklausomųjų geležies kompa 
nijų, kurios atsisako nuo kolek 
tyvių derybų su unija. Jomi« 
yra Bethlehem, Republic 
Youngstown Sheet and Tubc 
ir E. T. Weis kontroliuojamo: 
kompanijos — National, Weir 
ton ir Great Lakęs Steel.

18 žuvo Rumunijos 
potvyny

BUCHARESTAS; geg. 25.— 
Patvynusios Doftana ir Trofuss 
upės užliejo 60 mylių plotą 
Maldavijos distrikte. Potvyny 
žuvo mažiausia 18 žmonių, 
taipjau sunaikinta daug ūkių 
ir pilių, sunaikinti ir pasėliai 
laukuose.

PAX|TON, m., geg. 25.. - 
Matt Coffey, 60 m. senis, ku
ris meilinosi prie šeimininkės 
jaunos dukters Helen Natter- 
stad, 21 m., susipykęs su mer
ginos motina ją vietoj nušovė, 
paskui peršovė merginą ir ta
da išvažiavęs iš miesto pats 
nusitroškino dujomis automo
bily.

Ugnis sunaikino 
stratosferos 

baliuna

Lojalistų laimėjimai 
prie Madrido

Išgąsdino vaikus
iSOUTHAMPTON, Anglijoj, 

geg. 25. — Atvežti iš Bilbao 
į Angliją baskų vaikai Ūko lai
kinai patalpinti palapinėse. Bet 
kaip jie baisiai buvo išgąsdin
ti kada virš palapinių suužė 
lėktuvų motorai. Nors tai skri
do Anglijos lėktuvai prati
mams, bet vaikai su didžiau
sia baiiue ėmė slėptis kur įma
nydami, nes jie dar neužmir
šo baisiųjų bombardavimų sa
vo krašte. Ir reikėjo ilgai juos 
įtikinėti iki pasisekė juos nu
raminti.

JERSEY CITY, N. J., geg. 
25. — Prieš porą dienų Gladys 
MapKnight, 17 m., kuri su sa
vo meilužiu yra teisiama už 
užmušimą savo motinos, kalti
no, kad jos motiną užmušė jos 
meilužis Donald Wightman. 
šiandie Wightman gi liudyda
mas už žmogžudystę kaltino 
savo meilužę, kuri motiną su
kapojusi kirviu ir po to išva
žiavusi su juo pasimyluoti au
tomobily.

BOGOTA, Colombia, geg. 25. 
— Prezidentas Alfonso Lojež, 
neišbuvęs nė trijų metų, keti
na rezignuoti iš savo vietos 
skilus valdžios kriziui, parla

mentui atmetus valdžios planą 
stabilizavimui nuvertinto peso.

RYMAS, geg. 25. — šiandie 
į Rymą atvyksta buvęs New 
Yorko gubernatorius ir kandi
datas į prezidentus Al Smith. 
Jis trečiadieny, matysis su 
Mussolini. Vyriausias jo kelio
nės tikslas yra padėti Vatika
no komisij|ai paruošti planus 
kovai su komunizmu;

KALTINA VIENAS KITĄ

NEW YORK, geg. 25.—Bro
kerio duktė Miss June Dudley 
užsimušė iššokdama/1 per 11 
aUgšto langą iš 86 gatvės apart- 
mento, kur ji svečiavosi.

PITTSBURGH, Pa., geg. 25. 
— Pirmą kartą į 68 metus ki
lo streikas Heinz kenuotų dar
žovių dirbtuvėse.

KASYKLŲ INŽINIERIUS— 
Miss Betty Bowman iš Re- 
no,. Nev., pirmoji mergina 
baigusi kasyklų inžinieriaus 
mokslus Nevados universite
te. Ji pasižymėjo mokslingu
mu ir mano pasišvęsti dar
bui kasyklose.

BRIUSELIS, Belgijoj, 
25. — Didelis baliunas, kuriuo 
prof. August Piccard ir Max 
Cosyns ruošėsi skristi į stra
tosferą, liko sunaikintas1' šian
die ugnies, kuri kilo į baliuną 
leidžiant dujas. Sužeistų nėra.

Tuo baliunu prof. Piccard 
skrido į stratosferą 1932 m. 
Tada jis buvo pasikėlęs 53,- 
139 pėdas, šiandie gi ruošėsi 
itlikti tik bandomąjį skridimą 
iki 23,000 pėdų augštumos.

geg.

Naciai nukirto gal 
vą komunistui

BERLYNAS, geg. 25. — 
šiandie nukirsta galva Otto 
Kropp, 29 m., buvusiam komu
nistų darbuotojui, kuris sau
sio 15 d. liko pasmerktas mir
čiai už šalies išdavystę.

Nugalėjo lojalistų 
lėktuvus

HENDAYE, Francijoj, 
25. — Septyni Ispanijos 
listų lėktuvai, kurie iš Katalo- 
nijos per Pirenejų kalnus skri
do į Bilbao, buvo sukilėlių lėk
tuvų užklupti Franci jos pasie
nyje.

Vienas lojalistų lėktuvas nu
krito liepsnose prie San Sebas- 
tian, o kitas arčiau Bilbao/Li- 
ę penki lėktuvai nuskrido į 

jurą, vejami sukilėlių lėktų-

geg. 
loja-

B

MADRIDAS, geg. 25.—Nors 
pastaromis dienomis buvo ra
mi? Madrido fronte, lojalistai 
visgi aplaikė svarbių laimėji
mų Guadalajara sektore, kur 
jie užėmė svarbią kryžkelę ir 
daugelį kitų miestelių.

Uždraudė valdinin
kams dalyvauti ex- 
karaliaus vestuvėse

Gibraltaras šalina 
Ispanijos trem

tinius
GIBRALTARAS, geg. 25. — 

/Grupe 450 lojalistų, kuriuos 
Anglija išvaro iš Gibraltaro, 
šiandie ligonių laivu Maine iš
plaukė į laikinę Ispanijos sos
tinę Valenciją.

Jie yra pirmieji iš apie 2,- 
000 ispanų, kurie bus išvaryti 
iš Gibraltaro. Globojusi nuo 
pradžios civilio karo, Anglijos 
valdžia trys savaitės atgal nu
sprendė juos išvaryti atgal į 
Ispaniją.

PARYŽIUS, geg. 25. —Kiek 
žinoma, Franci j a ir Anglija de
da pastangas neleisti Ispanijai 
paduoti tautų sąjungos tarybai 
protestą prieš Vokietijos ir 
Italijos ginkluotą rėmimą suki
lėlių ir siuntimą į Ispaniją sa
vo kareivių.

Rusija sušaudė 11 
Japonijos šnipų

MONTS, Francijoj, geg. 25 
— Karalius Jurgis VI telefom 
pranešė savo vyresniajam bro 
liui, Windsor kunigaikščiui Ed 
vardui, kad valdžia priverti 
jį uždrausti Anglijos valdiniu 
kams dalyvauti jo, Edvardo 
vedybose su Mrs. Wallis War 
field (‘Simpsoniene). Anglijo: 
konservatoriai nepaliauja per 
sekioję ex-karalių ir užsieny 
•ir todėl jo vestuvėse negalė: 
dalyvauti daugelis jo artimes 
nių jaunystės draugų. Kaip nu 
matoma, vestuvėse, kurio: 
įvyks birželio 3 d., dalyvau: 
gal tik 10 ar 12 svečių.

Bet pašaliečiai visai kitai] 
žiuri į ex-karaliaus vedybas i: 
iš visų šalių visai nepažysta 
mi žmonės siunčia jam gan: 
brangias vestuvių dovanas. Te 
čiaus visos brangesnės dova 
nos nuo nepažystamų žmonii 
bus grąžintos siuntėjams, i 
mažesnės dovanos veikiausi; 
bus atiduotos labdarybei.

MASKVA, geg. 25. — Tik 
dabar gauta Maskvoje žinių, 
kad geg. 15 d. Chabarovske, 
Siberijoje, liko sušaudyta 
11 žmonių už šnipinėjimą 
ponijos naudai.

Per pastaruosius kelis
nesiūs už šnipinėjimą Japoni 
jos naudai ir už sabotažą 
beri jo j e liko sušaudyti jau 
žmonės.

Aliejus verčia val
stybes gerintis 

Rumunijai
dar
Ja-

mė-

Si-
55

N.NORTH TARRYTOWN
Y., geg. 25. — John D. Rocke- 
feller kūnas yra gabenamas iš 
Floridos traukiniu į jo vasaros 
rumus šiame miestelyje. Po 
trumpų privatiškų pamaldų na
muose, kūnas bus išvežtas trau
kiniu palaidojimui Clevelande. 
Laidotuvės bus privatinės, nes 
velionis ir1 gyveno atsitraukęs 
nuo visų žmonių.

BUCHARESTAS, geg. 25.- 
Aliejus, be kurio yra negali 
mas moderninis karas, verči 
valstybes gerintis Rumunija 
ir jis taipjau nustato ir pačio 
Rumunijos užsienio politiką.

Iš dabartinio valstybių gin 
klavimosi Rumunija gerai pel 
nosi, nes aliejaus kaina Euro 
po j pašoko apie 300 nuoš., • 
Rumunija turi didžiausius p 
Rusijos Europoje aliejaus šal 
tinius.

LOGANSPORT, Ind., ges 
'5. — Indianos valstijos poli 
ei j a visomis priemonėmis gau 
do tris plėšikus, kurie užpuc 
lė Goodland miestelio banką i 
peršovė du policistus.
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MOTINOS DIENA AMERIKOJE
Antrą sekmadienį, 9 d. šio Motinos meilė? saulė nieka- 

mėnesio, buvo motinu diena. į los nenusileidžia. Tai kiekvie- 
Greitai atėjo ir praėjo iškil-Įną diena turėtų būti motinos 

diena musų širdyse. Motinos 
vardas ir akivaizda audžia švie
sią giją per ištisą musų painų 
gyvenimą. Motina juokias ir 
kartais raudoja su mumis ir 
.ji mus visuomet aiškiausiai su- 

1 pranta. Ji padrąsina mus, ka
iria mes esame nusiminę^ leid
žia palaimintą šviesą ant mu
sų tamsiausių valandėlių. Jos 
meilė nušviečia mūšų gyveni
mo taką. Ji lieja savo pajėgas 
mumyse, kada mes nusilpnėja
me. Ji daboja, meldžiasi ir at
leidžia mums už viską, ką tik 
mes padarytume. Ji atleidžia 
neatleistinus prasižengimus. Ji 
padaro tik vieną dalyką, kad 
užgautų mus, būtent, ji aplei
džia mus jos dienų pabaigoje. 
Tačiau, kada jau jos nebėra 
gyvųjų tarpe, još dvasia pa
silieka, saugoja ir veda mus 
liesos keliu.

mingas paminėjimas. Buvo ir 
lietuvių visuomenės tarpe žy
miai pagerbtos motinos visoje 
Amerikoje.

Amerikoje motinų dienos 
pirmas paminėjimas įvyko 1908 
m. Philadelphijoje. Gegužės 8 
d. 1914 m. J. A. V. kongresas 
perleido įstatymą ir paskyrė 
antrą sekmadienį gegužės mė
nesio motinų dienos šventei. 
Prezidentas Wilsonas paskelbė 
motinų dienos šventę visose 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Kiekvieno meto viena diena 
būna neapsakomai reikšminga 
mums visiems. Toje dienoje 
motinos būna pagerbtos visa
me šiame krašte. Sūnus ir duk
terys pasiunčia telegramas, 
laiškelius, gjėles ir dovanėles 
savo motinoms, ar jos gyvena 
sykiu su savo vaikais tame pat 
name arba už daug ilgų my
lių tolumoje.

Pažiūrėkime į istoriją. Ma
kedonijos Aleksandras Didysis 
nebuvo dėkingas nei savo ka
raliui tėvui, nei savo motinai. 
Jis dar vaikas būdamas nusi
skundė, kad jo tėvas užkariaus 
visą pasaulį ir jam užaugus 
neliks nieko užkariauti. Romos 
Cezaris gimė nelaimingiausias. 
Jo ir gyvenimas pasibaigė tra
giškai.

Amerikos Jurgis Wašingto- 
nas pastatė šventovę savo mi
rusiai motinai, atiduodamas jai 
pripažinimą ir garbę už visus 
jo politinius ir karžygiškus pa
sižymėjimus. Antras lygiai žy
mus Amerikos didvyris, Abra- 
homas 
jis už 
lentus 
lingas

Lietuvos 
tikrai gerbė ir mylėjo savb’mo- 
tiną. Jis buvo labai dėkyrgąp 
savo motinai Birutei. Jo “pra
kilnus gyvenimas ir darbai sa
vo tėvynes gerovei pasilieka 
amžinu paminklu ir nepalygi
nami? 
viena 
tinai 
rėtis.
sūnus, būtent, Maironis ir Vai
čaitis, savo eilutėse tinkamai 
pagerbė motinas.

Ne vienas iš musų paliko
me savo sengalvę motiną ana
pus vandenyno, ant kito kon
tinento. Ne vienas iš musų pa
likome mažą medinį kryželį pa
statytą ant savo mirusios mo
tinos kapo kapinyne. Ne vie
no motina, dabar gyvendama 
Lietuvoje, kasdien laukia iš 
Amerikos ir kitur nuo savo su- 
naus arba dukters laiškelio, 
kurio niekad nesulaukdama, 
gailiai apsiverkia. Ne vienas 
iš mi.Sų amerikiečių atsimena
me neužmirštiną vaizdą, kurį 
matėme savo akimis, išvažiuo
dami į Ameriką. Kada mes pa
skutinį kartą ėjome iš sama
notos bakūžės, musų gera mo
tina, braukdama ašaras nuo 
savo! veidų, sakė “sudiev mano 
vaikdji.” O, tai buvo toji ge
raširdė motina, kuri, niūniuo
dama lietuviškas daineles, švel
niai liūliavo savo' mažą kūdi
kėlį iš žilvičių nupintame lop
šyje. Taip, toji motina, kuri, 
žiemos metu verpdama ratelį, 
slaptai mokydavo savo jauną 
sūnų ir geltonplaukę dukrelę 
skaityti iš lietuviško elemen
toriaus arba šeimos maldakny
ges.

sunau

jauna- 
aplin-

""■y 

nos širdį ir, benešdamąs ją sa
vo. rankose, bėgo link mylimo
sios namo. Jam besiskubinant, 
užkliuvo jo koja ir jiš griuvo 
ant žemės. Tuomet jo moti
nos širdis su nerimąščia ir mei
lingumu prabilo: “Mano 
ar tu užsigavai?”

Yra vaikų, kuriems 
me amžely mirtis arba
kybės atėmė motiną. Jie gal 
paskiau gyvenime žinos savo 
vyro, žmonos, sesers ir brolio 
tneilę. Tačiau jie visados tu
rės nerimstantį troškimą ir 
reikalingumą motinos globos ir 
meilės. Jie, neturėję tos privi
legijos, supras, kad to negali
ma jokiu būdų pavaduoti. Jie 
pilnai žinos, jog kūdikiui bū
na tik viena motina. Nėra an
tros motinos. Našlaičiai žino, 
kad tik motina pabučiuoja sa-

i

vo vaiko žaizdą. Motina auk
lėj a savo vai ką taip . atsargiai, 
rūpestingai iv atidžiai, kaip 
lietuj, ir saulė aųjęUją gėlę. 
'Tilt motinas rankose kūdikis 
jaučiasi laimingas. Tačiau mo
kina dažnai bii^ia apleista ir 
apvainikuota tik. sunkiais var
gais senatvėje».

Tad nuolat, kaip motinų die
nos proga, mes gerbkime ir 
įvertinkime savo motiną ir my
lėkime ją. Męs galime moti
nai nors mažai atmokėti, bū
tent, nuolankiu žodžiu, o kar-^ 
tais ii* menka dovanėle. Be 
abejonės, yra laimingos duk
terys ir laimingi sūnus, kurių 
rnotina dar gyvena šiandien 
šiame pasaulyj ę. ;?

-C’.r ‘3

Motinos meilės negalima iš
reikšti žodžiais. Jos meilė yra 
a,laksčiau žmogiško supratimo, 

į ‘Tik Dievas tai gali suprasti. 
Motina su meilė auklėja savo 
vaiką namie ir savo širdyje.

— Adv. N. Valasina.

DR. NEMIRO
KLINIKA DYKAI 

visų ligų atdara kasdien 10Nuo
12 dieną tiems, kurie nepajėgia mo
kėt už medikalę tarnybą. Taipgi už 
dVką ckzaminaviihas ir gydymas 
akių, ausų, nosies ir gerkles.
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.

iki

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbora 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8823 So. Halsted St* 
\ alandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Tel. boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKA1 AS 

Telephone# Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So, Roukvvdl Lt 
Telephone: Republic 9728

M
M

M
M

Į

Lincolnas, pareiškė, kad' 
viską, už visus savo ta- 
ir gabumus, buvo sko- 
savo angelui motinai.

Vytautas Didysis

pavyzdžiu, kuriuo kiek- 
motina galėtų neabejo* 

džiaugtis ir visados ge- 
Kiti garbingieji Lietuvos

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 1 6921 SOUTH 
HALSTED ST. I VVESTERN AVĖ. 

Yards 3408 I Hentlock 5040

Garsinkites

Yra pasaka apie berniuką, 
kuris įsimylėjo ištvirkusią jau
ną merginą. Ji prižadėjo būti 
jo su sąlyga, k&d jis atneštų 
jai jo motinos širdį. Nenaudė
lis

PASKUTINĖS 2 DIENOS 
Sovietų Rusijos Muzikalės Pažibos 
‘Beethoven Concerto’ 
Pradedant ketvirtadienį 3:30 P. M.

“KALINI A I” 
Galingas filmas apie kriminalistus 

G. P. U. Priežiūroj.
SONOTONE „“'i

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

UI I m .....................................

PILVO SKAUSMAI
Uiceriah aukštys ir Guzai Išgy

doma į du iki 4 mėnesiu.
Blkiftg SOdS, ttiųein ar įšvirški-

ULCER1V SPECIALISTAS 
West 55th Street 

Ptospect 7474
i Valahdos 10 A. M. iid, 9 Pi M.

bW
Žemos Kainos Kol Algos M,ažos 
Kreditų MOKĖKIT < •< 
Sąlygos I SAVAITĖ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

niekšas išplėšė savo moti- Remiate savo apielinkčs 
biznierius

Tavetnoho Meatmarkets, Rooming i 
Houses, Beąuty Šhops, llestauran- 

***** Cash j 24 Valandas 
iLLlNOlS DISČOŪNT co.

10 N. Clark Street 
Phone STATE 4893 Atstovui

3234 Mafllnon Št 
closed 8UNOAY

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Narnu Tel.* — Hyde Parį’- 3895

Trečiadienis, geg. 26, 1937
. ........ , . . —■--nrfffi,nn8wrf j—irirtiT —~ -—t

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted 3ts.
Ofi?o valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomls pagal sutartį
Rez* 4910 SO. M1CH1GAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ii 7—8 
Seredomis ir nedcl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
- -.... -.. --------- -- ---- -------- J*----------  ------ ------------ ..

Tel. Office VVentvvorth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

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

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

_________________ —___________

VERTELGAUKIT SU Drauginga Įstaiga
Skolinkitės iš APDRAUSTOS Asociacijos

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

F. H. A. MORTGAGEE
VVALTĘfc J. PFĮEFFĘR. Sęcretary.

ARCHER-HOYNE^Wfederai

OF CHICAGO • 3517 Archer Avė. • Lafayette 3489 ’
Irivestuokit Šutdupa^' Sulig Musų Saugumo-Apdraudos'^T'ianais

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO GAMTA
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrbatą
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 hito

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Ghicago, Illinois.

EMMMa

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

13 j/lc 1 Chicagos dalyse /
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
VaL vakaro iš 1V.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieriis.
i | į, iii, ii . .m —  ——   i .t »i U..ŪI i ru i no—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .
■ JUOZAPAS
. UDE1KI

IK TĖVAS
• 4704 S. WESTERN AVĖ.

Tėl. Virginia 0883

Mrs. Anelia K. Jarušz
Physical Therapy 

and Midwife gggp go. yęestern 
Avė., 2nd flcor 
Hentlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Clemėnt J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREE1 
o-tos lubos ' Tel. CENtral lo46 

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

AKIŪIPECIAUŠTAI

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. 
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT A VE. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

8939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. vEZEL’IS
DENT1STAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 i.Kl 8 vaKaro 
Seredoi pagal sutarti

fjBUICK & 
y PON TIAC

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
F. HULAW Ir K, SABONIS, Bendradarbiai.

Laidotuvių Direktoriai
•■••'•- — ■Al . ,<.•

NARIAI
Chicagos,

Cicero j
Lietuvių I

Laidotuvių 1
Direktorių ’
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-
nias Dieną

■ ir Naktį

r TURIME
F KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lititanicrt Ayenue Phone Yards 1138

J. LIULEVICIUS
4348 So. Cali/ornia Avenue Phone Lafayette 3572

Ą. MASALSKIS
3307 hitUgtiica Avenue Phone Boulevard 4139

E. A. PETKUS
1410 South 4fhįh Court Cicero Phone Cicero 2109

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

■ L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street «iPhone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigari Avė. Tel. Pullman'      "T“ ~ ---- ——       :  5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 12-44 Kast 108th Street., Tel. Pūliniai! 1270

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optomettically Akių Specialistas
Paleugvina akių įtempimą, kuris 

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

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialų atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus, Kreivos akys ati- 
taisonios. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj ųuoj ^UQ... iki f 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaiiibs pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
ofisas ir rezidencija

43«0 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Kiti Lietuviai Daktara

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
Ofiso vaikintos: ntio 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedgl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CIDCAGO, ILL.

AKIŲ GYDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 
t? Pritaiko Akinius 
r '* Kreivas, Akis 

ištaiso 
Akinių DirbtuveA tisas ir

756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedeliomis pagal sutartį.

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 

fel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį susitarus

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEnTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone Hemloęk 2OQ1
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

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

—kitaT AtidAi .. ..

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 nu“ 2 iki 4 it nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

va? ra i lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 VV. 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. I. E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

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

Dr. C. J. Šventiškai
DANTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

iš-

Doctor Manikas
' PHYSICIAN-SURGEON 

J070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

VMandoš:* 1—3; 7—8 kasdien,
skvrus seredą. Sekmad. susitarus.

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

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

Garsinkitės “N-nose”
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VARNIŠIAI Vinaują konstituciją Naujienos iš Gary, Ind.
•eguliarės kainos

, d lfAIl

•(■HICAGO MAIl ORDER.CO,

tėvai ir kiti du broliai nuo se
niau priklauso Gh’cagos Lietu
vių Draugijai. Dabar visa pp 
Petraičių šeima bus nariai or
ganizacijos. Puiku!

Kalbama, kad seimas sudarysiąs ĮkorespondencuosĮ
■ > . ■ . t, ■ X—

Seimas, kuris atostogavo, vėl 
susirinko ir pradėjo savo dar
bą. Tiesa,' dar v.eno iš svar
biausių darbų nepradėjo svars
tyti, būtent, biudžeto. Sakosi, 
Seimo biudžeto komisija nespė
janti taip greit viso biudžeto 
peržiūrėti ir dėl jo įvairių įs
taigą pranešėjų išklausyti. To
kia tai oficialioji versija, dėiko 
biudžeto svarstymas vėlesniam 
laikui atidėtas. Bet svarbiausio
ji priežastis, dėlko Seimas su
sirinkęs tuoj nepradėjo svar
biausio klausimo nagrinėti, tai 
bus ta, kad ministeris pirmi
ninkas sveikatos pataisymo 
verčiamas turėjo išvažiuoti j 
užsienį, tai yra, į Italiją pasil
sėti ir žada grįžti tik šio mė
nesio pabaigoje. O be ministe- 
rio pirmininko, tur būt, buvo 
nepatogu šioksai svarbus dar
bas pradėti. Seimas nenorėda
mas be ministerių kabineto 
pirmininko imtis to darbo, pra
dėjo menkesnės vertės įstaty
mus priiminėti.

Daug kalbama, kad Seimui 
teksią ir dėl dabar veikiančios 
konstitucijos pasisakyti. Tiesa, 
jis* neturi teisės jos keisti, bet 
jis gali pasiūlyti sudaryti kitą 
naują’ konstituciją ir ją priimti 
tokiu keliu, kaip pačio
je dabar veikiančioje konstitu
cijoje šiuo klausimu yra pasa
kyta.

Taigi naujos konstitucijos 
projektas jau senokai kaip ruo
šiamas ir vis dar vienodų nuo
monių tarp šiandienykščių gy
venimo vairuotojų nesurasta’. 
Bet kaip tenais nebūtų, reikia 
laukti, kad dabar veikiančioji 
konstitucija bus pakeista, jau 
dabar dėl šito niekas jokių pa
slapčių nedaro.

O nau j03 konstitucijos, turi-, 
nys ‘priklausys nuo to, kaip vi
daus gyvenime grupuosis pajė
gos, kas daugiau įtakos turės 
ir su kuo reikės labiau skaity
tis. Bet šiais laikais ne vien 
nuo vidaus pajėgų v;skas pri
klauso. Čia daug veikia ir užsie
nių gyvenimas.

Jei tenais labiau stiprės de
mokratinės pajėgos, tai ir pas 
save šiokių tokių vėjų turėsime 
ir panaš os rūšies užvėją galė
sime rasti. Bet jei užsienyje vis 
dar reakcininkai trimituos per
galės maršus, tai ir mes tokių 
varsų sulauksime konstitucijos.

Nors pas mus dabar labiau 
priimta kalbėti, kad savo įsta
tymai turi labiausiai atitikti 
tautos dvasią, kitaip tarus, tie 
įstatymai turi tikti lietuvio bū
dui, bet tai vis tik gražus žo
džiai. Iš tikrųjų, visąis budais 
pamėgdžiojama, kas kitur de
dasi ir daug kas kopijuojama iš! 
gretimų kaimynų, arba siekia
ma Apeninų pusiausa'lio; žo
džiu, sekama tuos kraštus, ku
rie vadizmo pradą pas save tu
ri įsigyvendinę. Maža ką mes 
originalesnio, savo, savito tu
rime sukurę. Taip sakydamas 
turiu galvoje tik įstatimdavys-1 
lės sritį, tai yra tai, kas tvar
ko musų tiek politišką, tiek 
visuomenišką gyvenimą, o dali-

*
r.ai ir ūkiškąjį ir kultūrišką j j.

Pagaliaus, juk didelės reikš- 
nės neturi ar bus vieno ar ki- 
,o turinio priimta konstitucija. 
Juk tai daug priklauso, kas tą 
konstituciją vykdys, o reikia ‘

Na, sveiki drūti Chicagos 
Lietuvių Draugijos štabo na
riai! Pas mus nauj enos geres 
-— visi Draugijos nariai sveiki 
ir s-tiprųs, išskaitant musų ge
rą, darbuotoją, Antaną Steponai- 

au’.iti, kad vis dar tie patys | tį. Jis laikinai su. egalėjo, t. r - 
ir.ončs vykdys, kurie iki šiol ‘jo operaciją, bet tuoj bus svei- 
ausų gyvenimu vairuoja. Kon- kas, kaip ridikas. Geriems žmc- 
jtitucija tik nustato bendras nėms ne laikas s rgti, o ypač 
gaires. Ir tik pagal tas gaires Gary konkursantu;, kuomet no- 
rikiuojasi visi kiti įstatymai. O 
isi naujai išleistieji įstatymai, 

kuriais tvarkoma visuomeniškas 
gyvenimas, paveda daug teisių 
grynai administracijai, o ne 
teismam, štai, kad ir spaudos 
įstatymų cenzūra’ atiduota ad
ministracijai. Draugijų regist
ravimas, jų priežiūra taip pat 
atiduota administracijos nuo
žiūrai. Politinis bet koks saln- 
burys galimas tik vienai gru
pei, kuri šiame atsitikime, turi 
monopolines teises. Tai šiokio
se aplinkybėse visvien kokiais 
dažais bus nudažyta busima 
konstitucija’. Pagaliau ir nauja 
konstitucija bus ne amžina. 
Šiame amžiuje daug kas ir daug 
kur keičiasi iš pagrindų. O visi 
tie varžtai, ar iš vienos, ar iš 
kitos pusės tik įrodo, kad kova 
visur eina. Lygiai taįp ir Lietu
voje tarp įvairių grupių tos 
grumtynės eina.

Bet ir pačių tautininkų tarpe 
jau aiškiai pastebiami nesutiki
mai. Ir čia eina varžytinės, jei 
ne tiek dėl vienų ar kitų idėji
nių laimėjimų, tai bent varžo
masi vietų pasiskirstymu ir 
pareigų pašidalinimu.

Kad ir dėl tos pačios busimos 
konstitucijos turinio jau, kaip 
sakyta’, taip pat pačių tautinin
kų tarpe nesama vienodos nuo
monės.

Vieni jų manytų, kad jos ko
pija reikėtų ištisai parsigabenti 
iš Apeninų pusiausalio, o kiti į 
tai net smerkiamai žiuri ir bu
tų linkę ką nors savo origina
laus sudaryti. Tai tiek.

—Homo Lithuaniens..

Gary Liet. Kultūros Draugija 
nutarė rengti naktinį pikniką, 
b rželio 26 d., Blick Oak Grcve, 
Gary — skersai gatvės nuo Gą
ry Radio Station WIND. Pikni- 
kas prasidės 3 vai. popiet, ciS' 
iki ryto. Manome, kad susilauk-j 
sime svečių iš Chicrgjs. Tai 
tokios naujefcoi šuo 1 a 11, o 
kitą kartą daugiau parašysiu. (■ 

—J. A. Gr key.

METŲ DIDŽIAUSIAS

DRESS SALE
PUOŠIMO DIENAI
IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA 

KETVERGE 9:30 RYTO
NAUJI

RAŠTAI 
žemausia Kaina 

Chicagoj!
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rimą greitu laiku kvotą naujais 
nariais, išlyginti.

pus-

kai- 
bu vo

Gary Lietuvių Kultūros Drau 
gija pergyveno per vieną 
meti tris didelius karus, 
mas karas buvo su pačiu 
riuoju lietuvių sparnu.,
priešai šios organizacijos, bet 
laipsniškai susikalbėjome. Da
bar kairiajam fronte, viskas ra
mu. Vėliau prasidėjo karas de
šiniajame fronte, kuriam vado
vavo burtininkas N., jis mane 
buvo įskundęs net New Yorko 
ponybei, bet kadangi generolas 
burtininkas neturėjo “saldotų,” 
tai karas prieš mane ir Gąry 
Lietuvių Kultūros Draugiją su
gniužo. Na, trečioji ir, turbut, 
paskutinioji “vaina” prasidėjo 
su davatkomis, o jų “vaina” 
prieš mus paėmė vesti jų dva
sios vadas. Bet, deja, atrodo, 
kad jie tiek laimės, kiek kad 
laimėjo žemaičių Zablockas 
muilui. Mes visi esam griežtai 
nusitarę, kad kvotą užpildyti ir 
mes tą tikrai padarysime, neat
sižvelgiant i priešų puolimus.

Beje, įrašiau Chica'gos Lietu
vių Draugi j on vieną, bet gerą 
jauną narį, tai Stanley Petrai
tį, jis yra Amerikos Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos Kliubo 
gaspadorius, čia Kliubas užlai
ko pasilinksminimų ir įsigėri
mų vietą adresu — 1605 Ma- 
dison St., Garyv Ind.^Jis taipgi 
yra Lietuvių Darbininkų Pašal
pos Draugystės iždininkas. 
Plius yra gražus — turi vargo 
nuo merginų atsiginti. Dar 
pravartu priminti, kad jo

MALEVOS
IR IKI

Archer-Hoyne Fede
ral Savings and Loan 

Association
Kai reikia paskolų, kai ten

ka morgičiai daryti, kai nori
te saugioj vietoj ir su geru 
nuošimčiu pinigus taupyti, tai 
Federal Savings and Loan As- 
sociation — federale spulka — 
šiandie yra parankiausia vieta 
reikalus turėti, t

Archer-Hoyne -Federal Sav
ings and Loan Association 
federalė spulka. Ji randasi 
resu 3517 Archer avenue. 
telefonas Lafayette 3489.

Šios s.pulkos sekretorius, p. 
Walter J. Pfieffer, yra drau
giškas žmogus ir kiekvienu ga
limu atveju maloniai jums pa
tarnaus.

yra 
ad- 
Jos

Spirika daro F.H.A. morgi- 
čius ir atlieka įvairius kitokius 
patarnavimus. Ji. jau tarnauja 
visuomenei per 15 metų, taigi 
yra įrodžiusi savo pastovumą 
ir patikimumą. Todėl reikalui 
esant darykit biznį su ja. '

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
yra naudirig’ę

> ' a , "1‘ln

i Z

1,200 Įstabių stylių 
išpardavime! švieži it 
dezainerių ir fabrikan- 

i tų; viskas BRAND 
NEW! Mieros visoms 
iki 20 metų. Jus mo- 

.... kėtumėt iki $3.90 ki- 
tur už tas pačias dre- 

sės.__________
IŠPARDAVIMAS

NEW WHITES
Puikiausias stakas kada nors pa
siūlytas publikai bile 
kur TAIP ŽEMAI!.

Pumps, ties, ox- 
fords in kid arba 
calfskin. Spike 
Cuban kulnys.
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Pirkit malė- 
vas ir varni- 
6į iš dldžiauBioB 
firmos Chlcagoj1 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes
gavom 15 Bankroto 
krautuvių. &a‘»ro lr . 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo A iki 1/2 Pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%.
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit i ar
čiausia krautuvę. Mil- 
vvaukee Av. krautuvė 
atdara nedCHoj 10-1.

PAINI EXCHANGE
2000 Mlhvaukefl Avė.
68.3(1 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA. WI8.
Cent.raliH telefonas

AKMItage 1440

»herwin Wll- 
Ifanis trim var- 

niftis $2.25. Musų 
“•‘f -- 950 
1,000 galionų trim 

Malev s. Galionas ____

---------  $1.25 
$2.79 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina ...

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

(PETRIKAS)
VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ

Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, 
Smulkus Daiktai ir 1.1.

Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlock 0220

it savęs
W»' 
*oteic

i

<e««i M'’
1*001.

nt>»‘ .*
»p»aar 

U gante *■
ui kurtuos galit* s 

plrtttu»lt«s ar >

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAT, 5063

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

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

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

ir brangiau.

... 97ę 
95e 

$1.39
4<t

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘
Garsinkitėrf IX aujienose

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

STORA STOGAM POPIERA,

EXTRA BALTAS ENAMEL,

SKRYNOM SIETAS, KETV.

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

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

ROLEI

GAL.

PĖDA

.00
51.75

Reikalaukite DEGTINES

kaina, bile

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

BARGENŲ VADAI 
BLIUSKOS. Reguliariai $1 par
davimas, kartu su svertais šil
kais ir drobėmis, ČCIf*
kiekviena ....................... UvG
SKRYBĖLĖS. Naujų vasaros ma
dų, ką tik išpakuotos. 
$1.98 vertės ........... .......
VYRŲ POLO MARŠKINIAI. Re
guliariai 50c pardavimas, balti ir 
.mėlyni. Visu mierų, 
kiekvienas .............  OvG
VYRŲ SLACKS. Reguliariai $1.98 
pardavimas, dailus ruožai ant bal
to. Visų mierų, pora 99c

Tom Tayloi
2 Metų 
senumo

ar

Chicago Mail OrderCo fYi
511 South PAULINA ST.. Corner HARRI5ON ST.

—r

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
įdėti pinigai į ŠIA 
UŽDIRBO pereitais metais

SPULKA YRA NARY^ rpdodai »FEDERAL HOME LOAN 
BANK

«AUMA KASDIENA NUO 8 v. RYTO IKI 8 V. V.

AND ™rBHlLDING> LOAN i'S sor ri/S asS0CIATI0N
SOUTH HAT.8TFH STREET

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!

g

&

Kiekvienn
^X\?Vi«"ko%e?Vi>n«bM.Sv , . C°PyW8ht 1937, b t,

ascs Wgose,bu,e: Ta"*?, OtD Go, ’ ? E ^Hllard Co., Ine. 
b‘,e knmaV^RA^S yta

” DVIEMIS
nu®ipirlrt5 iko 0LD GOLDS 

- ' ^uvėsusj Old Gold.

• tev

ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užval

VIRŠAUS

Jus Negalit Nusipirkti 
Nuvėsusį 01d Gold

KLIMATAS paveikia ant ciga- 
’retiį. Užtat Dvigubai-švelnųs 
Old Golds savo klimatą nešiojasi 

su savim!
Geriausios rųšies orą-neįlei- 

džiantis pakelis palaiko Old Golds 
ŠVIEŽIAIS, nepaisant iš lauko 
esamam drėgnumui, dulkėm ar 
sausumui. Tas specialis pakelis 
yra dubeltavai-suvyniotas! Ne 
vienas, ale DU užvalkalai iš ge
riausio, drėgnumą sulaikančio 
Cellophane apsaugoja Old Golds 
... įteikiami jums pačiame jų 
stovio gerume!

Jus negalite nuleipti nuo ŠVIE
ŽIŲ Old Golds. Jus rasite juos 
taip gerais sau ... kaip geri jie 
yra jūsų skoniui!

P. LORILLARD COMPANY, Ine.
(Established 1760)

ŽIŪRĖKITE!

kalas iš “Colio
phane’ Atsidaro is

už

Išlaukinis Užval
kalas iš “Cello- 
phane”Atsidaro iŠ 

APAČIOS

kontesto viena 
taTAestan'-n « J>a

atYtomv w at- ■ -- » ■ •

paskel-
KaAa laivas taant Aa'
- .į «. vi

kov'^^^eian'as. 
bent kaAa wvo

V' %ata\>l'*c4 ‘9V

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS!
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NAUJIENOS
•*he Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halated Street

Subseription 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 
M ar c h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. ‘

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. lialsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnai 1
Chicagoje—paštu:

Metams----------------------------- 5$0.00
Pusei metu --------- 4.00
Trims mėnesiams -__________ 2.00
Dviem mėnesiams ___ ........ 1.50
•Vienam mėnesiui __________ ..75,

Chicagoje per išnešiotojus: ,
Viena kopija_______ 8c
Savaitė! 18c|
Mėnesiui ___ ..........___ ——*. V5c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
> paštu: l

Metams $5.001
Pusei metų ------- ------- — 2.75
Trims mėnesiams ______— 1450
Dviems mėnesiams ________ 1100
Vienam mėnesiui .................... i75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams --------------------------- $8.00
Pusei metų ------------------------ 4.00
Trims mėnesiams ----------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Tis^audo į
4-——— H

Sovietų valdžia vii sušaudė 11 “šnipų” tolimam Si
bire. t

Prieš keletą dienų buvo sušaudyta 44. Tai viso jau
55.

Be to, sušaudyta Gruzijoje 20 “trockistų”, su Bidi 
Mdivani priešakyje. Mdivani buvo sovietų valdžios pir
mininkas Gruzijoje po to, kai bolševikai Gruziją oku
pavo.

Atrodo, kad tie sušaudymai tai/— savotiška “rin
kimų kampanija”. Sovietų Rusija rengiasi rinkti parla
mentą, pagal savo natįjąją konstituciją. Tai Stalinas 
nori, kad nebūtų priešingų jam Kandidatų. šitaip su vi
sais neištikimais Klementais apsidirbęs, Stalinas, žino-

negu kapitalistiškų kompanijų 
tarnautojai? Labai abejotina. 
Darbininkams biurokratai daž
nai būna 'dagi aršesni už kapi
talistiškų kompanijų manadze- 
rius, užvėizdas ir formanus. O 
bizniškumo atžvilgiu biurokra
tija niekuomet nebuvo sėkmin
ga.

Rusijos bolševikai įvedė eko
nomijoje ne socializmą, bet biu
rokratizmą. Ir dėl to ta sovietų

kių bėdų. Juk tenai, tur būt, 
ne be reikalo valdžia yra pri
versta pramonės vedėjus nuo
latos areštuoti ir bausti mirtim. 
Niekur pasaulyje negirdėt to
kio dalyko, kad “trustų” virši
ninkai, dirbtuvių vedėjai ir in-.. 
žinieriai butų šaudomi už “sa
botažą” ir “kenkimą”!

Ekonominė “tvarka”, kurią 
reikia remti revolveriais ir ma
šininėmis kanuolėmis, turi būt 
supuvus iki šaknų.

Socialinė įstatymdavybe Amerikoje
ma, rinkimus laimės.

ekonomija’ turi t:ek daug viso-

Vokiečų naciškojo 
militarizmo ragai

Iki 1933 metų Jungtinės Valstijos buvo labiausia at
silikęs pramonės kraštas socialinės istatymdavybės at
žvilgiu. Anglija jau seniai buvo įvedusi darbininkų ap
draudę nuo nedarbo, o Amerikoje pati mintis apie ne-

■ w -I.  Ul»>n n»H. III,,

Apžvalga
11.11.1, ■  — «

darbo apdraudą buvo išjuokiama. Laikraščiai su panie
ka kalbėdavo apie “dole”, kurią bedarbis Anglijoje gau
na iš apdraudos fondo. Net organizuotieji Amerikos 
darbininkai sakė, kad jiems butų pažeminimas imti pa
šalpą iš valdžios.

Anglijoje jau seniai veikė įstatymai, kurie reguliuo
ja darbo valandas ir vaikų darbą pramonėje. Vokietija 
turėjo ne tik apdraudą nuo nedarbo, bet ir buvo įstei
gusi industrinius teismus, kurie spręsdavo ginčus tarpe 
darbdavių ir darbininkų. Jeigu darbdavys nepripažin
davo teisingų darbininkų reikalavimų ir jie išeidavo į' 
streiką, tai darbininkai gaudavo streiko metu pašalpą 
iš apdraudos fondo, kaip bedarbiai.

Amerikoje niekas, išimant “socialistiškus svajoto-, 
jus”, nedrįso apie tokias socialines reformas nė svajoti. 
Valdžia laikėsį to nusistatymo, kad ji neprivalo kištis į 
biznį ir;Vąržyti žmonių “laisvę”. -. ' ’ < ? į

Bet šiandie Amerika žengia tokiais stambiais žinks- 
niais socialinių reformų keliu, kad ji netrukus, gal būt, 
pralenks visas stambiąsias industrijos šalis. Prezidentas 
Rooseveltas tik-ką pasiūlė kongresui priimti įstatymą,; 
kuris nustatytų pramonėje 40 arba 35 valandų darbo; 
savaitę ir ne mažiau, kaip 40 centų atlyginimo už va-> 
landą darbo. Šitokio griežto valdžios “kišimosi į biznį” 
dar iki šiol nėra praktikavusi nė viena demokratiška 
šalis.

SUSTABDĖ VILNIUJE 
BALTGUDŽIŲ 

LAIKRAŠTĮ
“Vilniaus žodis” rašo:

“ tBialaruskąja Krynica’ ir 
vėl sulaikyta.

“Balandžio menesio antra
sis ‘Bialoruskaja Krynica’ 
numeris buvo sukonfiskuo- 
ta’s, o balandžio 28 d. laik
raščio redakcija gavo Vilm 
Apyg. Teismo raštą, pasira
šytą balandžio 15 d., kuriuo 
‘B. Krynica’ leidimas sulai
komas. '

“Kaip žinome, šis ‘Bialo
ruskaja Krynica’ laikraštis 
prieš Naujus Metus taip pat 
buvo sulaikytas. Tas sulai-' 
kymas tęsėsi apie pustrečio 
menesio.” * :
Lenką valdžia Vilniuje visą 

laiką persekioja’ 'tautines ma
žumas ir jų spaudą.

IMPERATORIAUS KON
STANTINO MIRTIES

SUKAKTIS

Pereitą sekmadienį papa Plūs
Diktatoriškos valstybės yra dariusios ir griežtesnių 

žinksnių, bet jose visai kitokia padėtis. Valdžios tenai 
viską reguliuoja dėl to, kad jos nori turėti savo ranko
se absoliučią kontrolę, — kitaip diktatorius nebūtų dik-: 
tatorius.

XI laikė specialias mišias, pa
minėdamas 1,600 metų sukak
tuves nuo imperatoriaus Kon
stantino mirties.

Konstantinas buvo rytinės 
Romos imperijos dalies impe-

Amerikoje tie socialinių reformų sumanymai nėra 
diktatūros vaisius. Piliečių dvasinė ir politinė laisvė 
Amerikoje nėra varžoma. Tos reformos demokratinę 
tvarką Amerikoje greičiaus sustiprins, negu susilpnins. 
Jos parodys žmonių masėms, kad demokratija nėra “su
puvęs” arba “atgyvenęs savo amžių” dalykas, kaip kad 
daugelis seniaus manydavo.

Iki “naujosios dalybos” laikų į Amerikos demokra
tiją buvo žiūrima, kaip į tokią tvarką, kurioje apsuk
rus žmogus gali sparčiai pralobti — iš beturčio ^pavirsti 
milionierium arba net “karalium”. O dabar Amerikos 
demokratija yra pripildoma socialiniu turiniu, taip kad 
joje butų užtikrintas rytojus darbo žmonėms.

Pasaulio paroda Paryžiuje
Paryžiuje atsidarė pasaulio paroda, kuri tęsis iki 

lapkričio mėnesio. Nors dar tik trečia dalis parodos yra 
pilnai paruošta ir prieinama publikai, bet Amerikos ko
respondentai praneša, kad ji nustelbs visas parodas, ko- 
kios iki šiol buvo kame nors rengiamos.

Ši paroda turės ir nemenkos politinės reikšmės. Ji 
davė progos valdžiai, kurios priešakyje stovi socialistų 
vadas Leon Blum, kviesti visas partijas prie “mūšių pa
liaubų” parodos laikui, kad atvykstantieji iš kitų šalių 
svečiai galėtų smagiau jaustis Prancūzijos sostinėje. 
Parlamentas beveik dviejų trečdalių balsų dauguma ši
tai premjero minčiai pritarė. Tokiu budu per ateinan
čius šešis mėnesius Francuzija bus apsaugota nuo poli
tinio krizio. z

ratorius ir pasistatė sostinę, 
kuri nuo jo vardo buvo pava
dinta Konstantinopoliu (Kon
stantino miestu).

Katalikų .bažnyčia jį gerbia' 
už tai, kad jisai 813 metais iš
leido dekrėtą, kuriuo buvo le
galizuotas krikščionių tikėji
mas. Dvylika metų vėliau jisai 
sušaukė visų krikščioniškų sek
tų kongresą ir privertė jį pri-’ 
imti tam Liktą tikėjimo dekla
raciją, kuri pasidarė oficialiu 
krikščionių “Credo’’ (Tikiu). 
Visos krikščionių srovės, ku
rios nenorėjo tam “Credo” pri
tarti, buvo apšauktos “heretiš- 
komis” (klaidingai tikinčio-; 
mis). • ’

Nuo to laiko faktinai rprasi- 
ylejo krikščionybės < viešpatavi
mas. imperatorius Konstanti
nas padarė krikščionybę val
džios proteguojama religija sa
vo imperijoje ir Už -tai jisai, 
yra pramintas “Didžiuoju”. Bet 
yra įdomu tai, kad pats Kon
stantinas iki pat savo mirties 
paliko pagonas.

Krikščionims jisai davė pri-į 
vilegijas grynai .politiškais su
metimais. Jisai buvo vienas iš 
Roiųos generolų, kurie varžėsi 
dėl imperatoriško sosto. Krikš
čionybė tuomet jau buvo taip 
plačiai pasklidusi tarpe žmonių,

sino turtingąsias klases. Tokiu 
budu krikščionių ėmė vis dau
giau ir daugiau atsirasti ne tik 
paprastoje liaudyje, bet ir tar
pe išlepintų aristokratų.

Kai imperatorius Konstanti
nas padarė krikščionybę valsty
bine religiją', tai krikščionys pa
teko po valdžios įtaka ir, laikui 
bėgant, komunistiškos jų idė
jos buvo užmirštos. Vyskupai 
pradėjo krautis lobius ir dva
siški j a išsivystė į naują privileJ 
gi j uotą klasę. Iš vargdienių re
ligijos krikščionybė pasidarė 
turčių ir ponų religija.

Nenuostabu, kad popiežius 
šiandie tą pargeną imperatorių 
garbina.

BET KOKS TAS 
SOCIALIZMAS?

“Laisvėje” A. B. sako:
“Sovietų Sąjungoje komu

nistai ekonomijoje budavoja 
socializn^ą. Jie jau parode, 
kad tas Malyka’s’ yra įvyki
namas...”'
Socialfžnta Šiandie vadinama 

labai skirtihgi dalykai. Hitleris, 
pav. savoj partiją pakrikštijo 
“Nacional Socialistų Darbinin
kų Išarti j a”, todėl ir ta ekono
minė politika, kurią jisai vyki
na, yra jo akyse “socializmas”. 
Bet kiti žmonės to jo “socializ
mo” nepripažįsta tikru socializ
mu. ' >

Taigi to nepakanka, kad kas 
nors savo ekonominę sistemą 
vadina “socializmu”. Reikia įro
dyti, kad tai, kas vadinama 
“socializmu’’, yra tikrai socia
lizmas. Kokių gi įrodymų duo
da bolševikai?

Visi jų įrodymai susideda iš 
to, kad Rusijoje tapo panaikin-' 
ta privatinė nuosavybė.

Bet privatinės nuosavybės 
panaikinimas dar anaiptol ne
reiškia, kad tai, kas jos vietoje 
vykinama, yra socializmas. Pri
vatinė-nuosavybė Rusijoje tąpo 
pakeista valstybine nuosavybe. 
“Laisvės” rašytojas mano, kad, 
atėmus visus turtus iš privati
nių savininkų ir pavedus juos 
valstybei, bus įsteigta socializ
mas. Bet tai yra didžiausia 
klaida.

Jeigu pramonių paėmimas į 
valstybės rankas reikštų socia
lizmą, tai gana daug “socializ
mo” buvo jau net cariškoje Ru
sijoje, nes paštas, telegrafas ir 
gel^inkeliai priklausė valsty
bei; be to, dar prie caro vals
tybė turėjo didžiausią Rusijoje 
banką (“Gosudarstvennyj 
Barik”) su skyriais įvairiuose 
didmiesčiuose, turėjo daugybes 
miškų (“karališki miškai”), tu-

Kaip Ispanijos sukilėliai pa
skandino SSR prekybinį laivą 
Komsomol, tai rusai pasitenki
no vien tik griežtu protestu ir 
pas save gausiais mitingais ir 
laivyno statymui aukų rinkimu. 
Buvo pasklidę gandai, kad 
SSSR pasiusianti į Ispanijos 
Vandenis bent kelis savo karo 
laivus., bet tie gandai pasiliko 
tik gandais, nors kai kas tvir
tai tikėjo ir norėjo, kad (taip 
bus. Bet gi taip nebuvo. O tuo 
metu, kai tik Ispanijos vyriau
sybininkai sučiupo vokiečių pre
kybos laivą su karo medžiaga 
ir jį suėmė, tai vokiečių karo 
laivas net du vyriausybininkų 
prekybos laivus suėmė ir dar 
ateityje pažadėjo juos suėminė- 
ti, jei tik jiems tasai prekybos 
laivas nebus grąžintas. Ispani
jos vandenyse tuoj prikužėjo 
keletas vokiečių povandeninių 
lai^ų, ’ir jie ’ sa’iigo savo preky
bos laivus. O SSSR prekybos 
laivus iki šiai dienai Ispanijos 
sukilėliai iškrečia ir pasilieka 
nenubaust.

SSSR laivynas
Kur čia reikalas? O reikalas 

labai paprastas. SSSR neturi sa
vo tinkamo karo laivyno. Ji ne
turi nė. dėl to,, kad nepajėgtų jį 
įsifešyft, liet neturi tik todėl, 
kad neturi jam bazės, kur jis 
galėtų augti ir vystytis. Balti
jos jurose turi tik vienintelį 
karo uostą, tai Kronšdatą, ku
ris žiemos metu ilgam laikui 
užšąlą. Pertai nėra tikęs moko- 
miemsiems dai-bams. Juodose 
jurose karo laivynas taip pat 
negali reikiamai tarpti, nes jis 
veik neturi čia išeities. Turkai 
ir anglai čia saugo visus są
siaurius, kuriais karo laivynas 
galėtų leistis į tolimesnes kelio
nes. Sibire SSSR laivynas turi 
stiprų konkurentą Japonų as
menyje. Vieninteliai SSSR liuo- 
si vandens keliai, tai Ledenuo- 
tame vandenyne. Todėl čia 
SSSR sumestos geriausios mo
kslo ir praktikos jėgos, čia 
žiemą ir vasarą eina milžiniški

darbai, čia pakrantėmis auga 
nauji stambus pramonės mies
tai, čia dygsta kultūriniai cen
trai. čia’ tam laivynui atėjo į 
pagelbą ir oro, laivynas, kurio 
pagalba palaikomas su tolimo
mis salomis susisiekimas.

Bet ir čia vokiečiai patylomis 
gretimai sukure savo laivyno 
bazę ir laiko SSSR laivyną sa
vo kietose replėse. Todėl SSSR 
visas savo jėgas sumetė į oro 
statymo laivyną ir sausumos 
kariuomenės organizavimą.

SSSR firmų aeroplanai vyku
siai Ispanijoje daužo vokiečių 
ir italų aeroplanus, bet SSSR 
prekybiniai laivai leidžiasi ge
nerolo Franko pašiojami.

Taigi, vokiečiai jau yra tiek 
atstatę savo karo laivyną, kad 
jie drąsiai plauko po svetimus 
vandenis ir užsiima piratiniu 
darbu. Anglai, iki šiol buvę van
denų karaliais, šitai kenčiai ir 
tyli... Toje tyloje eina milžiniš
kos, kol kas maskiruotos grum
tynės, vandens grumtynės tarp 
Anglijos, iš vienos pusėse, ir 
tarp Italijos ir Vokietijos iš ki
tos pusės. SSSR čia jokio vaid
mens kol kas negali vaidinti.

Vokiečių militarizmas
Bet dirstelkim, kokie vokie

čių militariškieji ragai užaugo 
per tuos keturis metus nacio
nalsocialistams įsigalėjus.

Juk jų buvo svarbiausiu už
daviniu savo militarinę jėgą at
statyti. Prisiminkim, kad einaiit 
Versalio sutartimi vokiečiai vi
sai buvo nuginkluoti, negalėjo 
turėti didelio karo laivyno ir 
galėjo išlaikyti tik porą šimtų 
tūkstančių reguliarios armijos.

Vokiečiai dabar turi 16 ar
mijų. Kiekvieną armiją sudaro 
be specialių dalių trys divizijos 
ir du artilerijos pulkai. Be to, 
dar eina taip vadinamos specia
lios dalys, kurios turi savo spe
cialius uždavinius. Kaip štai sa
nitarijos dalys, inžinerijos da
lys, žvalgyba, sekimo dalis, oro 
laivynas ir motorizuotos žvalgų 
dalys, kulkosvaidžių batali jo

Blum’o kabinetas jau išbuvo prie valstybės vairo 
daugiaus kaip, metus laiko, nors pernai metais, kai su
sidarė “liaudies fronto” valdžia Francuzijoje, mažai 
kas tikėjo, kad ji išsilaikys dvejetą mėnesių. Blum’o 
vadovaujama valdžia, gal būt, pasirodys stipriausia ir 
pastoviausia iš visų valdžių, kokias po pasaulio karo 
turėjo Francuzija.

Jau dabar ji yra įvykinus tiek naudingų darbo 
žmonėms reformų, .kiek jų pirmiaus nebūdavo įvykina
ma per dešimtmečius.

kad Konstantinas numanė, jo- 
geį su krikščionių pa'gelba Ji
sai nugalės savo konkurentus, 
—kas jam, iš tiesų, ir pasise-’ 
kė. '' |

Krikščionys patraukdavo sa
vo pusėn liaudį dviem dalykais: 
jie skelbė komunizmą ir .pomir
tinį gyvenimą. Komunizmo idė-i 
ja viliojo prie savęs daugiau
sia beturčius, o viltis susilauk
ti amžinos laimės danguje ma-

rėjo amunicijos dirbtuves, deg
tinės darymo įmones ir t. t.

Bet ar tai buvo socializmas? 
>Ne.

Biznio suvalstybinimas, vadi
nasi, nėra socializmas. Kuomet 
pramones paima į savo rankas 
valstybė, tai privatinio kapita
listo vietą užima valdininkas. 
Tokiu budu darbininkų “bo
sais” pasidaro biurokratija.

O ar biurokratai yra geresni,

PIRMAS VILNIUJ — Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis Gediminas nuo 1316 ligi 1341 valdęs Lietuvą ir per
kėlęs savo sostinę į Vilnių.

nas, tiltų statymo dalis ir jva 
raus kalibro artilerijos dalys.

Ginklai
Taigi, armija arba korpuse 

apima net daugiau, kaip keti 
ris pulkus. Vienas pulkas sua 
deda iŠ trijų batalijonų, o b; 
talijonas iŠ trijų pulkų. Pulki 
susideda iš daugiau, kaip d 
šimties kuopų. Kuopą sūdai 
daugiau, kaip du šimtai vyri, 
Kuopa turi devynis lengvus ku 
kosvaidžius, kurie sveria vos a 
tu.onis kilogramus ir per min 
tę gali išleisti per šešis šimti 
kulkų! Be to, dar turi kulkc 
svaidžius pištolietus, kurie p 
minutę gali išleisti iki pusan 
,ro tukštančio kulkų! Kiekviei 
kuopa turi dar ir keturis su 
kius kulkosvaidžius, šitie ki 
kosvaidžiai šauna iki ketvirti 
kilometrų i tolį ir iki kilomet: 
į aukštį. Tai šitie kulkosvs 
tižiai yra labai pavojingi net 
eroplanams.

Be to, turi po vieną taip v 
dinamą auto-minosvaidį. T 
labai pavojingas karo pabūki 
Be to, armotos tiek yra pat 
bulintos, kad neša jų šovini; 
net veik tryliką kilometrų, š 
vinio dydis 380 mm.

Yra jau kelios pagamint 
armotos, kurios siekia iki 48 1 
lometrų į tolį, jų šovinys ir 
nėra taip mažas, būtent 72 mi 
Lai pigu įsivaizduoti, ką šie 
srityje yra vokiečiai atsiekę, 
kiek jiems tai visa kaštav 
štai dėl ko vokiečiai susiver 
diržus vaikšto, dėlko jiei 
trūksta riebalų!

Riebalai paversti i ginkh 
Bet nereikia pamiršti, kad da 
gelyje vietų Vokietijoje yra 
taisyti slapti požeminiai aer 
dromai, kuriuose jau dabar y 
sukrauti dideli armijai maiši 
ištekliai. Kad taip vadinai 
darbo namai, nusikaltėliams 
vairus liogeriai tai yra ne k 
kita, kaip tik užmaskuotos k 
rui pritaikintos kazermės. 
daug kur pasieniais yra pač 
ryti nauji plentai tikę auti 
važiuoti, tai yra ne kas kit 
kaip tik strateginės reikšm 
keliai, šitais keliais, reikalui 
sant, bus paleisti naujutėliai a 
įtomobiliai, kurie ištisas armij 
per kelias valandas galės 
vienos vietos perkelti į kil 
Automobiliai jau dabar yra g 
tavi. Jais važinėja visi pasit 
rintieji vokiečiai. Čia taip vi 
kas organizuota, kad seni a 
tomobiliai tuoj išeina į apyva 
tą, nes seno automobilio nca 
simoka dėvėti. Juo senesnį s 
vininkas turi automobilį, juo j 
didesnį mokestį už jį turi m 
keti. Tuo metu kai už nauj 
įgytą pirmais metais jokio m 
kesčio nemoka. O visi autom 
biiiai yra karo ataskaitoje, 
karui ištikus, jie tuoj bus 
bilizuoti. Atseit, ir čia viską 
apskaityta ir išskaičiuota, m 
matyta, organizuota.

Kariuomenės paskirstymą
Dabar dirstelėkim, kaip šio 

vokiečių kariuomenė yra p; 
Skirstyta. Trys armijos yi 
skirtos rytams, tai yra, Balti 
jos valstybėms užimti ir Lenk 
jos sieną saugoti, jei lenkai i; 
drįstų karui ištikus vokiečiu 
pulti. Vokiečiai skaito, kad Ba 
tijos valstybių karuomenė yr 
labai rimta pajėga. Vokiečių pi 
mas tikslas butų karui ištikus 
sparčiai pulti Baltijos valsty 
bes ir greitai atsidurti ties Lt 
ningradu, kad SSR pakirtus ke 
lią į Baltijos juras ir atkirtu 
ją nuo vakarų Europos. Mat 
SSSR turi pasidariusi iš Baltų 
jų jurų j Baltijos jurą kanalu 
kuriuo, kad ir nedideli laivai, 
bet vis dėlto gali vežti daug 
kariuomenės ir maisto ir, be to 
tuoj susisiekti su Baltijos lai 
vynu. O Leningnadą užėmus 
tuo budu padarytų Baltijos lai
vyną visai nepavojingu, tuomet 
ir Ledenuoto vandenyno laivy
nas prarastų savo prasmę.

(Bus daugiau)



Trečiadienis, geg. 26, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III
_ . I . ;- II U I >j .. I——— , i- ................ . .... ............ ——......■■■■■■. .........■.....- : . - -------r -------------------------- --------------------------------- ■ *»■.  --_____________ ______ __________ ... r ____

KANADOS LIETUVIO ŽINIOS
i * —.....„ , M., j -- v-14-y ——‘‘ĮįfiĮs:ūSZ^T***'' 1" '' -'-'1J-!- -J*' •" 1 1 ""'r ' ■ ■■— ~~.......... ' ................... r-'f' f ■ it1  ..................................................................... ■ .................... --------------------------------------------------------------- -- __ _ _—------------------------------- —------ -

(■Negali liauti 
Kalėdų Dovanos 
Ir Tiek

Kalėdą '“Christmas Box, 
patsisau padarysiu kaip, ir ‘^s-ur-!. 
praizą?’ 'Pasiunčiau W0. Ma*k 
nau, tai bus mano -pi-ima >kaWi< 
nė dovana iir dstotiniš dalykas.'

BĄt'tie “Tėvynė ?' ^redaktotiaį 
redakcija: tokie ymMadai, 'kad lįjie me^av 

numery! žymėjo, !kokfe .metelis tą ■Mė-
< agitavo užsiprenumeruoti SLA ; dinę gausiu. !1W&,
| jubiliejinį albumą. Sako, tai j ar — Mfilr*3atik *tu žmugus.
gražiausia Kalėdą dovana, ir Mat, kad nelemta >gaiit:i ’IMe-

: kas prisiąs $2.50, tai tas gaus* dą dovaną, 'tetf nelemta, 
albumą Kalėdoms.

TORONTO, ONT. — Pernai 
vasarą “Tėvynės” 
kiekvienam “Tėvynės

Pamaniau sau, kad savo gy-i šipykusiems žmonėms priseina 
venime niekuomet nesu gavęs kokį nors bendrą darbą dirbti, 

itfed1' bendrais reikalais vieniems pas 
u-ankytis. O kaip nemalo- 

'hu .yra > paklebenti durys tų 
i sžmoiiią, 'k4me žiuri į tave su ' 

!k®ištu, ikaįp'iį fk^-į 'baubą ; ku-1' 
•rie -.visur &r visame tau teikia; 
nemalonumų. Tdkiose sąlygose > 
^yvenmit ;W&t : neįmanoma, ką! 
•nors gero '.bei tbandingo muveik- 
M. lKwr i nėra -vienybės ir nuo
širdumo — 'ten darbas1 bevertis.;

K

ŠIS TAS IŠ ŠEN ® fflJi
. i -’ ?•

1 ’ L. ’> • . "

vesti... ‘Susitinku -aną dieną ją( 
o ji mari pro ašaras taip ir taip' 
sako — iš Lietuvos mane atsi- 
kvietėt. »Kiek vargo turėjau, kol 
atsibaladojau čia j Kanadą, o 
ją s' girdi, «nei į programą mario 
vardo Jį rašėt, mei laikraščiuose 
anei kakšt..?**' 1

—Panele,'— sakau, — tur
būt per didelį skubotumą už
miršai telegramą .pasiųst vaka
ro rengėjams, kad atvažiuoji, 
tai todėl jie nieko nežinodami, 
kad atvyksi ir Tamstos vardo

Draugijų 
Susiartinimas

TORONTO, ONT. — Po dau- 
gelio rieteną ir nesusipratimą 
tarpe Toronto lietuvišką drau
giją, pagaliau pradėjo dangus 
blaivėti — pradėjo prie šiokią 
tokią susitarimą eiti.

1 Baigiantis žiemos sezono į- 
vairiems paruošimams ir arti
nantis prie gegužinių, visos 
draugijos. sukruto ieškoti pato
gios ir pastovios vietos vasaros

1

Pastebėjus laikraščio redak-1 
koriams, >per dažną asmenišką 
užsipuldinėjimą ar užgauliojimą 
— ^pradeda •nebetalpinti pana
šią raštą. Reik • pasiekt, kad 
redaktoriai, išmesdami panašias 
korespondencijas į gurbus, paJ 
daro girtiną darbą. Už tai mes 
ne 'tik neprivalome išmetinėti 
laikraščiui, bet turime būti dė- 
kirfgi, kad neleidžia peštis per 
laikrašti. Kad laikraštis kai ka
da atmeta musą netinkamas 
korespondencijas, mes prarasi
me tik sugaištą laiką, kurį su
naudojome rašydami, o iškurnė
sime, redaktorių dėka, daugiau 
solidarumo.

“SLOT” MAŠINA MOKYKLOJ. — Chicagos prie

miesčio Riverside pradinėj mokykloj liko įdėta mašina 

lošti iš pinigą. Ji įdėta tikslu aiškiai parodyti moki

niams, kad jie jokiu budu negali išlošti pinigą ir kad 

mašina toli ne visus pinigus grąžina lošėjams. Mokiniai 
veda tikslius užrašus visų laimėjimų ir pralaimėjimų, 
bet mašiną aplošti neįstengia.

ALDONA PAULIUS
TORONTO, ONT. — ši vie

nuolikos metų mergaitė yra ga
bi šokėja ir aktorė. Ji gražiai 
pasirodė Motinų Dienos paren
gime. Publikai taip patiko, kad 
toji plojo * kol privertė antru 
kartu išeiti pakartoti militatj 
šokį. Paveikslas parodo šokėją, 
pasiiėdžiusią militario šokio 
kostiumu.

Jaunutė Aldona tame pačia
me vakarėlyje ir vaidino. Ji sa
vo rolę atliko gražiai^ Ji turi 
nepaprastų gabumų ir noro 
vaidinti, šokti, dainuoti ir la
vintis muzikos.

Gaila, kad ji neturi progos 
savo gabumų dažniau parodyti 
Toronto lietuviams. Vaikų pa
rengimų jie niekuomet neren
gia, išskyrus Motinų Dieną.

Tad gegužės 28 d. ji dalyvaus 
anglų parengime, Harbord Col- 
legiate Auditorium, 8 vai. vak.

Aldona buvo tik 7 metų am
žiaus, kai vieną kartą priėjo 
prie motinos ir sako: “Mama, 
jeigu aš negalėsiu bpti aktor- 
ka, tai niekam kitam netiksiu.” 

žmones mano, kad ji turi į- 
gimtą gabumą ir patraukimą 
prie scenos. Ypatingai jos dai
navimo mokytoja sako, kad ji 
bus tikra dainininkė, o piano 
mokytoja stėbisi jos mokslumu. 
Sako, kad ji pirmą kartą turi 
tokią mokinę, kurios pirštukai 
taip švelniai vaikščiotų kitaip 
greit prisiimtų grojimui. Dar

T, X

išvažiavimams — .gegužinėms. 
Tuo reikalu, keturių draugijų 

,'teatralės kem. turėjo posėdį ir 
1 nutarė išrinktus -atstovus pa 
Į vieną nuo kiekvienos draugijos 
i pasiųsti apžiūrėjimui vietų. Jei 
pasisektų surasti bendrą vietą, 
tai tuomet gal ir -šokiams plat
formą pasiseks įtaisyti. Jeigu 
šis sumanymas pasisektų įvy
kinti, tai Toronto draugijos tu- 
lėtų keleriopą naudą. Viena, tai 
nesupultų tą pačią dieną keli 
paruošimai, o antra, tai gal To
ronto lietuviai prieitų prie ge
resnio sugyvenimo. Susitarime 
dalyvauja šios draugijos: Sūnų 
ir Dukterų pasalpinė draugija; 
SLA 236 kp., feoęiaiistų kp. ir 
Literatūros.

v

neįrašė. ‘
—Taip, taip.'O kaip apie lai

kraščius ?
tik mane aplenkei, lyg niekam 
nevertą...

Prižadėjau Agnieškai Pypkiu- 
tei viešai atsiprašyti už jos 'var
do nepažymčjimą, 
prašau...

Pati visus aprašai,

tai ir atsi- 
•Lj.

—Frances.

mo Moteris” labai gerai pavy
ko. Lošėjai puikiai atvaizdavo 
savo roles. Labai dailiai ir juo
kingai nušvietė Lietuvos ponų, 
kurie yra iš kaimiečių kilę, gy
venimą ir atsinešimą j kaimie
čius. i

“Aido” choras, po vadovybe 
;drg. šneiderio, sudainavo kele
tą dainelių. Reikia pasakyti 
kad Choras žymiai pagerėjęs ir 
balsai harmoningai skambėjo. 
Atsižvelgiant į “Aido” choro 
trumpą gyvavimą, yra daug pa
žangos padaryta'.

Ypatingai gerai sudaiųavo 
bažnytinio choro parinktas vy
rų kvartetas, po vadovyste drg. 
žižuno, kuris dalyvavo kaipo 
svečiai. Puikus reiškinys, kad 
nežiūrint pažiūrų meno srityje 
bendradarbiau j a.

Jauna artistė

Kanadietės
Nuomonė Apie

l.

reiškia
i.

“ŽINOMA, MES TURIM

TELEFONĄ MIEGRUIMY”

Jauna mergaitė Kleižiutė 
mino publiką plastiškais 
kiais, darydama gana sunkių ir 
įdomių veiksmų. Visgi, Montre
ale išauga geresni ir gabesni 
artistai iš lietuvių Įtarpo — ku
rią dieną ir ši gabi šokėja gali 
būti profesionalė.

Publikai patiko du broliukai: 
jdrg. Lenkaitis ir Yla. Jiedu su- 
klainavo visiems gerai pažį ta- 
Imą dainą “Mudu du br:liukai.” 
/Nors daina' visų žinoma, bet 
-jiems sudainavus ir atvaidinus 
tuo pačiu laiku, buvo visiems 
lyg nauja ir daug įdomesnė, 

tik septyni mėnesiai, kaip pra- /Vienas buvo apsi/engęs poniš- 
dėjo mokintis, o jau rengia3i ku, aukštu cilinderiu, atvaiz- 
trečio skyriaus egzaminams, duodamas apdriskusį džentclme- 
Šokių mokytoja rak *, Lad jos Iną, o kitas ap iv l1 ęs ilga ka- 
mokinių žvaigždė yra Aldute.

Linkiu tau, Aldute, i 
sisekimo. Gaila, kad nebuvo ga
limybės tą viską anksčiau pra
dėti. (Sp)

do- 
šo-

Lietuviai 
Serga

Daugelis lietuvių sirguliuoja, 
bet čia noriu paminėt tris vy
rus, kurie buvo dikti vyrai, kol 
jų riepalietė didelė žmonių ne- 
priėtelka — liga, štai Gencevi- 
čius buvo stiprus vyras, o prieš 
porą metų jį palietusi kokia tai 
nežinoma' liga, pavertė jį tie
siog į nepanašų į save žmogų. 
Jam buvo padaryta operacija 
viduriuos ir dar nespėjo po jos 
gerai atsigriebti, kai porą sa
vaičių atgal turėjo sunkią apen
dicito operaciją General ligoni
nėj.

P. Rrisčnas irgi serga, kol 
kas neištirta liga. Gulėjo ilgą 
laiką ligoninėj, o dabar tapo 
parvežtas į namus.

Rodos jau pusė metų praėjo, 
kaip guli St. Michael’s ligoni
nėj Grumbinas. Operacijos buvo 
daromos pakartotinai ir su ne
užgydomom žaizdom ant vidu
rių žmogus kank nasi; laukia 
šviesesnės dienos. Visiems lin
kiu greitos sve'katos.

Įdomus “Aido” 
Koncertas 
Montreale

MONTREAL, QUE. — Sek
madienį, gegužis 16 d., 7 vai. 
vak., įvyko Montrealo Lietuvių 
Kliubo Svetainėj “Aido” choro 
koncertas. Publikos buvo gana 
daug, net vietų buvo maža.

Vaidinimas “Moderniška Kai-

, nadiška sena sermėga, plačiom, 
deug pa- fcenom kelnėm, sena suglamžy

ta skrybėle, panašus į Hobo. 
Nors apdriskę, bet abu vaidino 
džentelmenus. Cigarus už; įkū
rę užėjo ant scenos dainuoda
mi “Mudu du broliukai, abu ne- 
ženot\ užsirūkę po cigarą trauk 
sim kaip bagoti.” Atatinkamais 
gestais ir kimo judesiais jie pa- 
įdomino <tą dainą.

“Aido” choro mo'erys ir vy
rai dar atskirai sudainavo kele
tą dainelių. Koncertas baigėsi 
geroj nuota:koj. Visi, ir publi
ka ir parengimo dalyviai paten
kinti skristesi apie 10 vai.

šiuo baigėsi paskutinis kon
certas šiame sezone.

Pluščauskiis
Aplanke garnys

Apie dvejetas tav ličių atg 1, 
pp. Pluščauskus aplankė gar
nys, palikdamas jiems gražų ir 
sveiką sūnelį. Linkiu jiems lai
mės ir džiaug mo šėimyr oje.

Atsiprašymas...
Nors 'Padaužos Kanados Lie

tuvių žiniose formaliai jau se
niai neegzistuoja, bet padauž š- 
kų minčių musą t r;.e n’ekuc- 
met netrūksta. Dėl padaužų 
sekcijos trukumo mes esam pri
versti padaužiš-kas žinias skie
pyti tiesiai į rimtų raštų tar
pą... .Dalykas, matot, toks. Kaip 
visiems buvusiems žinoma, Mo
tinų Dienos paminėjime buvo
atvažiavus (net iš Lietuvos) piktinimo žmonėse.

—Dalyvis. Agnieška Pypkiutė, programą kartais, kad dėl menkniekių su

Geriausias ,dienraštis
TORONTO, ONT. — Pasibai- 

gus mano prenumeratai dienr. 
“Naujienos,” nutariau atnau
jinti vėl visiems metams, nes 
be jų namhose atrodytų visai 
nuobodu. Su- “Naujienomis” e- 
same visi taip susigyvenę, jog 
kartais nepasidaliname, visi no
rėdami jas skaityti. Ir iš tiesų, 
paėmus “Naujienas” randi jose 
įvairių - įvairiausių aprašymų, 
tik netingėk skaityti, o naudos 
turėsi perskaitęs.

Arčiau pažinus “Naujienas,” 
matome, jog'jos yra' leidžiamos 
ir tvarkomos1 patyrusių, profe
sionalų žmonių pastangomis. 
Be to, jos ir bendradarbių turi 
atsakančiai gerų, kurie net iŠ 
tolimų šalių suteikia mums 
įdomių ir svarbių žinių bei ap
rašymų. žodžiu, “Naujienos” 
talpina viską, kas svarbu, gra
žu ir naudinga. Daug vietos jos 
skiria ir mums menkutiems 
“korespondentams.” Nors ir be
moksliai, bet su tam tikrais ga~ 
bumais panašus korespondentai 
kartais parašo taįp gi naudin
gų dalykų bei gražių nuotykių, 
iš savo kolonijų. Pa įtaiko, ži
noma, ir tokių Įvykių, kurie 
nėra visiems malonus ir ku
riuos aprašyti būtinai reikia, 
kad išvengus kokių nors nema
lonumų ateityje.

Apie ‘‘kritikas”
Kartais, kuomet skaitai kri*. 

tikas, parašytas rimtoj formoj, 
pasiremiančias daugiau teisybe, 
faktais, —.gauni įspūdį, kad 
žmogus rašo gerais norais, no
rėdamas pastebėti padarytas 
klaidas ar išsišokimus. Bet pa
sitaiko, kad žmogus, gavęs pro
gą, pasinaudoja laikraščiu, iš
liedamas savo asmeniškus ker
btus, kas kart vis skaudžiau ir 
skaudžiau, ką nors užgaulioda- 

f 

mas ir neatsižvelgdamas, kad 
tuomi jokios naudos niekam ne 
daro, o tik sėja daugrati pasi-

Pasitaiko

Redaktorių tarpininkavimas 
mums visuomet yra reikalingas, 
jie mums ateina į.page.bą ištai
sydami ir apdirbdami musų ra- į 
šinius, kad jie butų įdomesni, n 
Mes nesame tiek išsilavinę ra- 3 
šyme, kad galėtumėm savim i 

pasitikėti ar lygintis prie tos i 
profesijos žmonių. Taigi, už ne-■ 
radimą laikraštyje savo stra'ps 
nio reikšti jam nepasitenkini- : 
mą — yra; mano -manymu, ne
gražu. Jei netalpino
netiko. Kitą syk stengsimės jau 
ką nors naudingesnio parašyti, 

t

..j “ę[aujieųps”)yra netik geriau- 
siaęV' lietuviu dienraštis, bet ir 
pigiausias,’kurs mums kanadie
čiams kainuoja tik 5 dol. me
tams. Prie to dar už metinę pre_ 
numeratą suteikia gražią dova
ną, būtent Lietuvos - Amerikos 
termometrą, -kurį kiekvienas 
.gavęs galės -sekti oro šilumą ar 
šaltį. Panašią dovaną ir aš ga
vau, už kurią reiškiu “Naujie
noms” nuoširdų ačiū.

Kontestantai
Jei kas iŠ' Torontiečių norėtų 

užsiprenumeruoti “Naujienas” 
ir neturėdami galimybės tai pa
daryti patys, kreipkitės prie bu
vusių kontestantų. Jie, manau, 
visuomet jums patarnaus, čia 
paduodu jų vardus: Augustas 
iFrenzėlis, gyv. 86 'Bellwood 
’jSt. ir Jenas Jokubynas, gyv. 
220 Grace St. Tel. L. L. 0478.

Baigdama, linkiu “Naujie
nų” redaktoriams ir jų bendra
darbiams ilgai ir nenuilstančiai 
darbuotis ir visuomet palaikyti 
‘Naujienas” tokiomis, kokiomis 
jos yra iki šiol. Kadangi “Nau
jienos” yra vienos iš tų laik
raščių, kurios pabudavotos ant 
demokratijos ir socializmo pa
matų, todėl garbė jų redakto
riams, kad to prisilaikydami, 
šiandien pasiekė milžinišką 
skaičių skaitytojų ir rėmėjų.

—O. I.

Ligoninių tarnauto 
jai nutarė prisijung 
ti prie C.I.O.

>

DAUGUMA žmonių, turinčių šaką telefono 
miegkambary, ne nemano būti be jos. Ji 
kaštuoja tik keletą centų dienoj — o mieg- 
kambario telefonas sutaupina nesuskaito* 
mus žinksnius ir ^iitėikia geistiną priva- 
tiškumą; ir gelbsti saugumui, jei opumas 

iškiltų naktį. Musų Biznio Ofi- 
sjsas mielai suteiks jum visas in- 

formacijas.

Chicagoj, šaukit OFFicial 9100

ILLINOIS BELL TELEPHONE

COMPANY

ATSINEŠKIT ši SKELBIMĄ IR GAUKIT DAILIĄ 
DOVANĄ ABSOLIUČIAI Už DYKĄ '

1o O
459

$10 įmokėti
RAKANDAI LAIKOMA KOL REIKĖS 
PRISTATYTI, NEIMANT PALAIKŲ

MOKESČIO AR NUOŠIMČIO

•Pirmadienio vakarą susirin- j 
kę -19 VYest Adams -aštuoni šim
tai ligoninių tarnautojų unijos 
narių, nutarė atsisakyti nuo 
A. AF. of L. ir prisijungti prie

Čoverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43C
3446 Šo. Halsted St.

ŠIS SPECIALIS 
3%-KAMBARIŲ GARNITU-

RAS SUSIDEDA Iš
• Puošnaus 2-šin. modėrnio

gyvenamo kambario seto 
(audinio pasirinkimas)

•Dailaus 5-šm. miegkamba- 
rio seto

• Gražaus 5-šm. SOLID OAK 
dinette seto.

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

earniturais skelbiamais panašia 
ŠIS YBA CHICAGOS DIDŽIAU

SIAS BARGENAS!

pas HUB FURNITURE CO.
■PASARGA: Nesumaišykit šį pasiūlymą su 
kitais 
kaina.

W T"*"*** Ctnt^tlUB

*i —

585XS0UTH HALSTED ST.

Tusu Kreditas Yra 
Gcrss Čia — 

N o Ited Tapė
ATDARA ANTR-,
K ET V, PENKT. 

VAKAR. IKI
11 VAL.
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Diena Iš Dienos ĮDOMIŲ IR NUOSTABIŲ KONTRASTŲ PRAMONE also i 
good presentation

įvyko puota; laukia 
vestuvių varpų p-lė 
Banis su p. Kuoba

Nesenai įvyko labai šauni 
puota — shower party, o da
bar jau laukia vestuvių var
pų p-lė Alyce Banis, gyv. 1702 
S. Union avė. ir p. Charles 
'Kuoba, 24 m., gyv. 654 W. 18 
gat. Puotų surengė p-ia Ethil 
Kuoba ir p-ia Ann Kazbud. Da
lyvavo apie 100 moterų ir su
nešė labai gražių dovanų.

Jungtuvės įvyks liepos 3 d. 
Dievo Apveizdos parap. bažny
čioje.

Kita puota įvyko p. 
Balčiūno namuose; 
laukia vestuvių 
varpų

Kita puota — shower party 
įvyko p. Balčiūnų namuose, 
4601 So. Fairfield avė., gegu
žio 20 dienų, d dabar laukia 
vestuvių dienos p-lė Mary Ka- 
tarzis, 18 m., gyv. 6800 South 
Maplevvood ir Paul Sundholm, 
vaistininkas, 25 m. Judviejų 
vestuvės įvyks birželio 12 d.

Serga
Mr. Balčaitis

Tūlas laikas, kaip nesveikuo- 
ja Mr. Balčaitis, 3216 So. Eme- 
rald Avė. Liga jį nusilpnino 
ir jau apie trys savaitės kaip 
jis daugiausiai guli lovoje. Li
gonis pageidauja, kad pažįsta
mieji jį atlankytų.

— Niekutis.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

Godfrey Sterba, 22, su Vio- 
let Stepan, 21 )(

Allen Greene, 29, su Mary 
VVaycekauski, 23

Edvvard Jelinek, 30, su Dai- 
sy Bielas, 23

Ben Contino, 27, su Helen 
Balsevičius, 20

Steve Cipich, 21, su Julia Ja- 
kovich, 20

Otto Machek, 37, su Martha 
Paulanskas, 24

Robert Juckniess, 27, su May
Molloy, 27

Anthcny Valančius, 24, su
Anastasia Jaukas, 22

John Jankauskas, 23, su Lot- 
tie Mentkiewicz, 22

Eugene Streiką, 28, su Blan- 
che Havlatko, 27

Adam Malezewski, 38, su
Catherine Stenfawski, 24

Užvedė Divorsų
Bylas

Mildred Grand Statkus prieš 
Edvvard Statkus.

Lietuviui ir to 
užtenka

Skaitant senus, jau butų 
laikų laikraščius, 1901 metų 
“Lietuvoje” 48 N-rį tilpo se
kančio turinio rašinys:

“...ant farmos dirbantiems 
duoda ant dienos rublį ir ož
kos sūrį, o moterims duoda du 
timpų, silkę ir cibulių, žinoma, 
kiti už tokia algų nedirba, lie
tuviui gi ir to užtenka.”

A. M.

JUOKAI
Viską atiduos

Meilužė (supykusi): — Aš 
tau viską atiduosiu kų esi man 
davęs.

Meilužis: — Gerai, pradėk 
huo bučkių.

Išdirbimas automobilių yra pramone keistų ir įstabių kontrastų. Štai ir šiame 
paveiksle matyti kairėj pusėj Augusi Jorgensen, kurs kasdien kala kablius ir ki
tokias mažas automobilių dalis ant paprasto senobinio priekalo Chevrolet dirbtu
vėj Detroite, Mieli. Dešinėj gi pusėj parodoma būrys darbininkų, kurie įrengia 65 
tonų svaros pamatų gariniam kujui naujovinėj Chevrolet kompanijos, kalvėj, vok 
pusės mylios toly nuo tos vietos, kur dirba Jorgenson. Ir tenka pasakyti, kad gari
nis klijus kas kartas daugiau pavaduoja raumeningų Jorgensono rankų. -Tokia yra 
teknikos eiga.

Baudžia Šoferius 
Už Neatsargų 
Važinėjimą

Miesto teisėjas George B. 
Weiss nubaudė keletu šoferių 
už važiavimų girtam stovy, bū
tent: John Paxton, 26 m., gyv. 
4722 Evans aveiiue už tai, kad 
sužeidė tūla David Carvey, 
4832 Calumet avė. Jis gavo 30 
dienų kalėjimo ir liko be tei
sių važiuoti automobiliu per 6 
mėnesius. Artelio Nolan, 38 m., 
gyv. 3328 S. Michigan irgi 30 
dienų kalėjimo už įvažiavimų 
į lempos stulpų. Joseph Banks, 
59 m., gyv. 2248 Walnut gat., 
taip pat, 30 dienų kalėjimo. 
Paskui, George, 44 m., 1619 
S. 55th avenue ir James Midy 
37 m., 5606 Lake Park po as
tuonias dienas apskričio kalėji
mo už zig-zag važiavimų. O 
Lawson Scott, 34 m., 4007 
Sterling avenue nubaustas $100 
piniginės baudos ir išlaidas už 
važiavimų girtam stovy. Jį tei
sė Evanston miesto teisėjas 
James M. Corcoran.

Sekančios savaites 
WPA programas 
Chicagos žymes
niems vietoms 
pamatyti

Veik kas savaitę WPA ren
gia ekskursijas po Chicagos 
žymesniąsias vietas apšvietus 
tikslais ir už tai nieko iš da
lyvių neskaitant.

ANTRADIENĮ, BIRž. 1 d.— 
Aplankys vienų iš žymiausių 
senojo pasaulio centrų, kurį 
įsteigė Graham Taylor.

Susirinkti 8 v. v. prie 955 
W. Grand Avė.

TREČIADIENĮ, BIRŽ. 2 d.— 
“Industrija Bridgeporte”. Ke
lionė į vienų iš ankstybųjų ga
mybos apylinkę. Patirsite ko
kių rolę suvaidina Chicagos 
įpė miesto industrijos gyveni
me ir kitus dalykus.

Susirinkti 2:30 v. v. prie 
1355 W. 31st gat.

KETVIRTADIENĮ, BIRž. 3 
d.—“Rytų menas”. Pamatykite 
meno įžymybes iš senovės Per
sų, Babilionų, Asyrionų ir 
Egypto laukų kontraste su se- 
novės Graikų klasiškuoju me
nu.

Susirinkti 2:30 v. v. Meno 
'nstitute.

TĄ PAČIĄ DIENĄ “LaSalle 
Gatve”.—Tai Vakarų Wallstry- 
tis ir didysis marketas. Proga 
aplankyti Amerikos bankinin- 
kavimo institutų ir kitus daly
kus.

Susirinkti 10 v. v. prie Board 
of Trade, Jackson Blyd. ir La 
Šalie gat.

TĄ PAČIĄ DIENĄ Chicagos 
gražiojo meno akademija ir 
Madų paroda”.—Proga aplan
kyti Chicagoj geriausias meno 
mokyklas ir kiti dalykai iš mo
derninio drabužio dezaininimo 
meno. >

Susirinkti 7:30 v. p. p. prie 
18 S. Michigan avė.

PENKTADIENĮ, BIRž. 4 d. 
—“Birobidžano judėjimas Chi
cagoj e”. Tai pirma proga pa
tirti apie žydų apgyvendinimą 
žydų autonominėje valstybėlė
je Sovietų Rusijoje. Patirsite 
apie žydų valstybes teatrus, 
kolegijas, laikraščius, radio ir 
tai viskų jų oficiale kalba.

Susirinkti prie 5 N. Wabash 
avė1., 8 v. v.

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽ. 5 d.— 
“Meksikonų gyvenimas,Jr kul
tūra”. Proga aplankyti įdo
miausia meksikonų kolonijų 
ųne Hull HoUse. Pamatysite 
meksikonų meno krautuves, 
restaurantus ir kliubus, bažny
čių. Išgirsite jų dainas ir pa
matysite šokius ir kitus typiš- 
kus jų meno daiktus.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
St. Francis bažnyčios, Roose- 
zelt ir Newberry avės.

Dėl informacijų paskambin
kite Calumet 6841.

Sp.

©Much has happened since 
the lašt appearance of my col- 
umn. The first and main sub- 
ject which I will write aboųt, 
is Pirmyn’s Splash Party and 
Dance given on Saturday, May 
22nd at the Madison Athletic 
Club. The Roseland Chorus 
was very well represented. Būt 
we were sorry to see only one 
N. G. member. Of Pirmyn 
members there were few — 
which only proves the poor 
coope'artion among the chorus 
members. Many strangers 
were there and the totai was 
not very high būt, there were 
ėnough there to enjoy them- 
selves. The contests which 
were to have been held did not 
take place, as at the specified 
time, all swimmers were ai- 
’eady out of the pool — and, 
what grand prizes they were! 
The pool was nice, the water 
was swell, and the music was 
3up,erb. Many were discussing

mnresXdonthe'way of a Banditai apiplėšė l JJI vbvll vdUOll• •
Pirmyn wish.es to extėnd žmogų dienos aki 

its most sincere sympathy to mjs pačiam Vidur- 
Ann Benik, one chorus meuji- JT ...9 ---------- ----- • -

ber, whose mother passed awi 
□n the morning of May 22nd 

“RASKEY HUEY”.

NAUJAS
;4KULTUROS”
NUMERIS

įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai.... J. Baldaus!'? 
Pasaulinio ūkio perspektyvos

.. .................. . V. Stankevičhi 
Kita Amerika ....... E. Voytinsk
Eilėraštis .... ........  A. Buka
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis 

į Henrikas Ibsenas Kazys.... Borut
Ispanijos pilietinio karo sukurv 

;e ...............  B. Amalvi
Taipgi:

■V: 
Populiarusis Mokslas. 
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

Nubaudė 35 šoferius 
Už Netikusius 
Stabdžius

the size of the; pool, so 1*11 
settle it by stating that I 
heard from a rėliable soUrce 
that it is exactly five yards 
longer th.au mbst; pools located 
in Chicago.

©Stell Rimkus amused many 
by giving many exhibition 
dances, “trucking” being the 
main one — any by the time 
she stopped, quite a number 
were making an attempt at it. 
But,u Stell beat them all, of 
course. Of the fairer sex that 
were in swimming there were 
few, būt the stronger sex 
(what’s supposed to be the 
stronger sex) \vas well re
presented. It a pleasant 
surprise to sete oge of Our for- 
mer members down. May I say 
that we hope that Mary Navis 
comes down to šee us more 
often. į

- ©Looking af Boni Janulis, 
you may see he is on the look- 
out for what he terms as a 
• Squaw” and, kvhat’s more, 
this certain squa*w mušt be an 
expert a t making CornmeaŲ 
Herte’s your chance, girls. Bet- 
ter start learning how to cook 
Cornmeal, so that you’ may 
qualify if you want to win 
this Brave’s heart.

®Our President also went 
swimming and came out with 
face beaming and in smiles. 
Why, even the blonde went 
swimming, būt was ducked at 
each attempt she tried to make 
to get out of the water. As a 
wŲole a good time was had by 
all.

©Did you know that Ame
ba Bažmus is engaged? Sh, 
don’t tell anyone, būt the knot 
may be tied on the 27th of 
June. Don’t forget not to tell
— after f all, you promised. 
While> writing oF' weddings I, 
in the behalf of the Pirmyn 
wish Anicetta Storm many, 
many Congratulations on her 
venture to the altar, which will 
take place on June* 6th; Ani
cetta is an old chorus member 
and has been with the chorus 
for Severai years, būt recently 
has drifted away; neverthe- 
less, the good-will remains.

©As is the custom, Pirmyn, 
on the 31 st of May is going 
to sing at the National Lith- 
ua-nian Cemetery. In order to 
be able to do that we mušt 
have some rehearšing, so, won’t 
all members keep this in mind 
’and come down Friday to re- 
hearsal so' that you and you

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doub/e lėsted/Doub/eAdion!
irv* BAKJNG 
H.V POV/DER

Šame Price Todayas45teansAqo
25 ounces for 254

Full Pack • ••■ No Slack Fillin^
M1LUONŠ OF POUNDS HAVE BEEN; 

;■ USED BY OUR GOVERNMENT ,

*

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybines 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS,

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ.
1 : Telefonuokite bile laiku, PROSPECT 0746.

Y

degtinėj

Ine
n

PILSEN
KWIK
KLEAN

Pusiau košės muilas valytuvas visam kain* 
namuose valyti. Valo lengvai ir greitai, ne
gadindamas rankų arba finišio. 100% paten
kinimas garantuotas arba jusu pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaukit PILSEN KWIK 
KLEAN pas savo malevų ar geležies .dylerj.'

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
ARTI l’RIK, WKLLS STREET 

-------- »imrawnwBWHK^^

kylos rūšį ; stikčjiniu ! 
nemalonu*

Experto pa-
Ateikite pas

U Specialistai Dirbtinų 
Į Kojų, Rankų, Diržų 
| Visiem Sudarkymam

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums , mus 
pritaikintais pagal skirtingų 
jums tikrai padės. Vengkite 
nnj. Atsiduokite i patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

Į VYRAS IR MOTKItlSl 
Į PlHŽIlJRfiTOJAI Į

EUS9

YRA 
PAVOJINGA

paraiščiui pritaikinti su pilnu pa-
. ' t

Elastikinčs pančiakos, diržai. , liraees, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są-, 
nariai nesveiki. '

KAINOS 
PUIKINAMOS

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. .1. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

L______________________________ ____________________—__ ___________________ —

4377—Madni vasarinė suknelė. 
Tinka iš bile kurios lengvos materi
jos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
coliu per krutinę.

INorint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. 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.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No
Mieros---------------- per krutinę

(Vardas fr pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—A

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytoja 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenių 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 
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 corpu 
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už ...................... $1.00
15 bušelių už ......   $2.50
ir vežimą 4’/z jardus už $10.00

Taipgi perkraustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

' Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

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.
"    ........ ...... —- —  

BlHDGEPORT TAVERN
t Pranešam visiems draugams, pa

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

Evinskai, Tel. Yards 0832.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Koinpetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą^ 
Išima ransilus. Ekzaminuoja

ABETO TVARKOJE

stu-

’ susirasti, kur galima nusipirkti 
Jeigu U telpančių čia skelbimų 

00, ir klauskite Biznio Patarėjo.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

• RESTAURANTAI

-y.is, 
priskiria stiklus. Medikalė ekflmi- 

 

nacija ir gvdymas. Ligoninės gfdy- 

 

mas arba namuose. Raudongjįslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vbri- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSP1TAL 
1900 South Kedzie Avenlie 

Tel. Lawndale 5727.

Pete YdUNG’S Tavern
Mano* užeigoje vitattOs rhndasl ge
ros ryšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
H2nd and Kean Avenue

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

SESBISK

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

wish.es


Trečiadienis, geg. 26, 19š7 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Šiandien 
Laidojama Morta 
Banikaitienė

Dar apie Bijūnėlio 
parengiu^

Dėl Louis Narmonto 
Laidotuvių

Diplomatai pagerbė 
mirusį konsulą

Remkime Bijūnėlį, vaikučius 
prirašant

Visa Aštuoniolikta apielinkė 
ir šimtai lietuvių iš kitų kolo
nijų šiandien susirinks iškil
mingai palaidoti Mortą Banikai- 
tienę, kuri mirė pereitą šešta
dienį, gegužės 22 d., Passavant 
ligoninėje. Ji sirgo apie tris 
mėnesius laiko.

Velionė buvo sena 18-tos 
Apielinkės gyventoja ir biznie- 
rė, kartu su šeimyna gyvenusi 
rezidencijoje, ties 2133 South 
Halsted Street. Nėra, tur būt, 
Chica'goje lietuvio, kuris velio
nės ar Banikaičių šeimynos ne
pažino.

M. Banikaitienė mirė sulau
kusi 46 metų amžiaus. Mirė, 
kuomet pamatė, jog ateina lai
kas, kada' jos jau pilnai suau
gę sūnus ir dukterys galės per
imti iš jos rankų tą darbą, ku
rį per visą savo amžių dirbo, 
ir galės pasilsėti ir džiaugtis 
savo darbo vaisiais ir prie pro
gos prieiti prie savo vaikų ir 
duoti jiems 
patyrimo ir 
varguos.

Tačiau ne
žiauri mirtis, kuri nieko nebo
ja, atėjo ir nuskynė jos gyvy
bę, nuskriaudė jos šeimyną ir 
paliko jos vyrą su dideliu 
skausmu širdyje, sūnų Antaną 
ir dvi dukteris Oną ir Berthą.

Laidotuvės prasidės iš namų 
aukščiau paduotu adresu, kur 
kūnas yra pašarvotas. Po gedu
lingų apeigų Dievo Apveizdos 
bažnyčioje, velionė bus nulydė
ta ir užkasta Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Nors ji išėjo iš musų tarpo 
ir daugiaus jos nematysim, ta- 
čiaus velionė ilgai gyvens mu
sų atmintyje. Ir kuomet kur 
nors susirinksime ar ką nors 
veiksime, tai visuomet atsim’n- 
sime ir gailėsimes netekę geros 
draugės.

Velionės šeimynai reiškiu gi
lią užuojautą. —J. R.

Nors jau buvo Naujienose ra
šyta apie pasisekusį “Bijūnė
lio” vakarą, kuris įvyko gegu
žio 8 d. J. Grigaičio svetainėje, 
tikiuos bus leista ir man tarti 
žodis kitas kad ir tuo pačiu 
reikalu.

patarimų iš savo 
suraminti juos jų

visiems tas lemta.

“Gėlių Krautuvė” — gana 
juokingas 'veikalas ir sėkmingai 
suvaidintas. Už tai garbė musų 
visų mylimai Onukui Skeveriu- 
tei ir p-lei Tumosiutei už gerą 
klasiškų ir tautiškų šokių su- 
mokinimą, o taip pat ir artis
tams, kurie taip puikiai vaidi
no ir žinojo savo roles.

Bijūnėlis neskaitlingas
Bijūnėlis nėra labai skaitlin

gas nariais, galėtų turėti jų 
daugiau. Tiesa,* mes dažnai 
spaudoje aimanuojame, kad lie
tuviai ištautėja, bot kas kal
tas? Kalti, žinoma, ne kas ki
tas, kaip patys tėvai. Ne aima
navimais, bet pasiryžimu rei
kia kovoti su tautos negalavi
mais.

Mokykime vaikučius lietuviš
kai, padekime jiems, dirbkime 
kartu su jais. Tada jie ir su
pras musų pageidavimus ir pa
tys seks musų nurodymų. Ra
šykime juos prie “Bijūnėlio” ir 
padarykime “Bijūnėlį” tuo kul
tūros žydiniu, kuris šviestų 
lią lietuviui ir saugotų jį 
ištautėjimo.

Tad laimingos pasekmės 
junėliui. —P. Peika.

^Dėkoju visiems draugams ir 
pažįstamiems už užuojautą, ku
rią jie suteikė mano šeimai ir 
man dėl mano tėvo, Louis Nar
monto, mirties.

Dėkoju draugams už atsilan
kymą laidotuvių vakare, gegu
žio 17tą, už užuojautos tele
gramas ir laiškus, ir už gė
les.

Taipgi dėkoju visiems, kurie 
ttlankė namuose mano sergan
čią motiną ir tiems, kurie jai 
gėles prisiuntė.

Ir širdingai dėkoju draugui 
Kleofui Jurgelioniui už vedimą 
laidotuvių vakaro ir už įspū
dingą ir Širdingą kalbą; drau
gei Norai Gugienei už simpa
tišką ir gražų: sudainavimą, ir 
tfž jos didelę pagelbą šiuo nu
budimo laiku.

Dėkoju ir “Naujienų” bendra
darbiams už aprašymą tėvo 
gyvenimo darbų, ir dėkoju 
“Naujienų” Moterų Skyriaus 
bendradarbiams ir vedėjai, Ma
rijai Jurgelionienei, už užuo
jautą. . #

Konsulų Draugija Chicagoje 
susirinkufei Tavern Club, 333' 
North Michigan Avenue, šio 
mėn. 21 d. pagerbė buvusio' 
Lietuvos Konsulo Dr. Miko 
Bagdono atmintį atsistojimu ir 
vienos minutės tyla, o naują 
Konsulą Draugijos dekano, p. 

, 1. Baumanno, Danijos Gene
ralinio Konsulo, 
Petrą Daužvardį, 
draugi j on priėmė
mu ir skaidriu Europiejišku
tostu.

perstatytų' 
sutiko ir 

delnų ploji-

Lietuves Konsulatas

AGOTA PETRUTIENĖ, 
po tėvais Meškauskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 23 d., 7:40 vai. vak., 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Plungės 
parap., Jodėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nulįudime 

vyrą Joną, seserį Aleną Meš
kauskienę ir šeimyną, brolį 
Steponą Meškauską, pusbrolį 
Tadeušą Meškauską, pusseserę 
Barborą Aįešauskienę 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 į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į 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.

Nulįudę liekame,
Vyras, Sesuo, Brolis ir 

Giminės;
Patarnauja laid. dir. S. 

Mažeika, Tel. Yarfis 1138.

Miscellaneous
Įvairus

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

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

ke- 
nUo

Bi-

Čigonė išpranašavo 
blogą laimę

čigonė išpranašavo
Frank Krueger, kad jo krau
tuvė, kuri randasi prie 13325 
S. Western avė.,. Blue Island 
ištiks blogas pasisekimas. Ir, 
ištikro/ kada ji išėjo, krautu
vėje pasirodė $50 nesą.

tūlam

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
(Tęsinys) 

(To be cohtinued)

SUSIRINKIMAI
Liet. Moterų Pil. Lygos susirinkimas' įvyks trečiadieny, geg. 

26* d.. Sandaros salėje, 814 W. 33rd St., ant 2-rų lubų, 8 
vai. vak. Visos narės malonėkite kuo skaitlingiausiai at
silankyti. Kviečia valdyba.

Širdingai,
Louise Narmontaite 
už Lc-uis Narmonto 
šeinių ir gimines.

Mirė Jonas Žlubinas
Palaidotas Liublino Unijos ka

pinėse, Pittsburghe

Gegužio 10 dieną mirė Jonas 
žlubinas, Pittsburghe. Paliko 
žmoną Oną, sūnų Igną, duktė1- 
dį Antonipą ir žentą Stasį. Pa
laidotas presbiterionu bažnyti
nėmis apeigomis Liublino Uni
jos kapinėse.

Velionis išgyveno 70 metų. 
Dirbo jūreivio darbą. Su van
deniu visą amžių kariavęs, to
dėl dar gyvas būdamas prašęs 
žmonos nelaidoti jo kūno šla
piose lietuviuose kapinėse.

Kapinėse 'pamokslu ' pasakė 
presbiterionų ministras, o jif- 

200 vyrų choras už- 
Jakšto himną: Angelas

ANASTAZIJA ALEĖNIĖNĖ, 
po tėvais Rūdaitė,

Persiskyrė su šilio pasauliu 
gegužės 24 d., 11 valandų ryto 
1937 m., Sulaukus 68 metų am
žiaus, gimus Raseinių apskri
ty ir Raseinių mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrų Dominiką, draugus ir pa
žįstamus.

Priklausė Saldžiausios šir
dies Jėzaus ir Šv. Onos Drau
gijai Roselandė;

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 bažnyčių,' kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sičių, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Alek
nienės gimineSi draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 

i čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
į suteikti jai paskutinį patarna

vimų ir atsisveikinimų.
Nubudę liekame,

Vyras, Draugai ir Pažįstam|. 
Patarnauja laid. dir. J. F. Eiu- 
deikįs, Tel. YARDS 1741.

FINANSUOSIM 1987 miesto, val
stijos laisnius. NERĖIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai- batarėjos, automobilių radios, 
viršai> saugumo stiklai, fenderiai j 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

P.
Furnished Rooms

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

5817 Š. Sacramento Avė.

’T®rak

ANTANAS KANKLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

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

Priklausė Palaimintos Lie
tuvos Dr-štei. Kūnas pašarvo
tas randasi 5806 So; Peorią St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegi 28 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin- 
f;os pamaldos už velionio sie- 
ą, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 

Kazimiero kapines.
Visi A. A. Antano KąnkĮio 

giminėj,' '(į^iugai ir pažįstami
, esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas ir 

Giminėj.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. jfards 1138

Help Waiite<i—Jbemale
Darbininkių reikia

rihinkų 
giedojo 
Sargas.

Ignas Rainis.

Teismas Pašalino 
Resyveri Nuo 
Pareigų

Teisėjo Cornelius J. ilarring- 
tono nutarimu pašalintas nuo 
pareigų resyvepis tūlas teal 
estate ir apdraudos biznierius 
SamUel Miller. Jis apkaltintas 
už tai, kad būdamas apartmen- 
tinio namo, kuris randasi prie 
937 West 68 gat., resyVėrių 
pardavinėjo tam namui savo 
bendrovės apdtaudas ir buvo 
per išlaidus. Priverstas grąžin
ti ir komisijas gautas iš to 
namo. Kaltino adv. William 
McKinley.

ROZALIJĄ VAIŠVILIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 25 d,, 7:20 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tatlragės apskr.

Paliko didėliame nuliūdime 
vytą Joiįą, dukterį Oną Bills, 
žentą Edward, sūnų Joną, mar
čią Oną, 4 aliukus ir daug 
kitų giminių.7

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
, koplyčioj, 3319 Lituanicą Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gegužes 29 d., 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į ŠV; Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos Vaišvi- 
; lienės giminės, draugai ir pa- 

žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikto jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
į Vyras, 'Dūkte, žentas. Sūrius, 

Marti, Anūkai ir Giminės.

M

Seeley 9329 
Dr. Kati Niirkat da

bar yra pas: 
Dr. W. Pas 

1747 W. Chicago Avė., 8519. Com- 
metcial Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko nąujus akinius it pataiso ser 
nūs. Valandos: 10 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

fc>«fcX,**M|,*>***,**^IWll**l*R|i|**, l̂***i*R"**-R***111'^^

REIKALINGAS DRAIVERYS dėl 
išvežiojimo juodos duonos ir kėk- 
sų. 2616 W. 69th St. Prospect 6898.

REIKALINGAS BARBERYS va
karais. Atsišaukite 3531 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS patyręs žmogus 
dirbti į tavern už bartenderį. Gera 
alga. 1519 E. 63rd St.

REIKALINGAS DUONKEPYS, 
mokantis kepti baltą ir juodą duoną.

Atsišaukite 925 V^est 8th St., 
Waukegan, III.

COUNTRY Club virėja; $125- 
kambarys- valgis; pastry kepėja 
$100, kambarys, valgis; hotelio tar
naitės $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.

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

Oaklavvn 0036.

SUNKUS DARBAS, bet tikra pro
ga didinimo programoj; 2 ambitiški 
linkę sėlsmanavimui jauni vyrai, am
žiaus 18-22, turintys truputį patyri
mo pardavime. Nuodugnus treniravi
mas tiems, kurie bus tinkami, di
delėj įstaigoj parduodančioj china, 
silvenvare, džianitorių reikmeries. 
restoranų, viešbučių reikmenes, įs
teigtuose miesto rajonuose. Maža 
alga pradžiai; stebėtina ateitis.

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

MERGINA; 20—30; abelnas namų 
darbas; nėra skalbiino; savas kam
barys, voninė; padėti 2 vaikam; re
komendacijos; $10.00.
,i.. .. .'. .Belmont -7384.

-------M--- s--- ------- ;------ — —...... .
SALESLADY (pardavėja) tuojau 

reikalinga į Department!nę krautu
vę.

Atsi$alikite>
LUŠTIG DEPARTMENT STORE 

( 3410 So. Halsted Sttėet

REIKALINGA MERGINA į ta
verną už baro ir veiterka.

4254 So. Ashland Avė.

MERGINA; NAMŲ DARBAS; 
maža šeimyna; savas kambarys; vo
ninė; lengvas skalbimas; nėra vi
rimo; $8; Drexel 4423.

—O—
PATYRUSI MERGINA; abelnas 

namų darbas; savas kambarys; nėra 
skalbimo; Mendelsohn, 7716 North 
Marshfield; Briargate 0372.

EDWARD DON and COMPANY, 
2213 South La Šalie Street.

Furu*iure & Eixtures
R* landai-ltaisai

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

mumis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—-$2ū—$25 s
$150 Amer. Orient kaurai $80—$35
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe .......      $176
Atdara vak. iki 9—Nedėlios iki 5 v. v.

RAPP STURAGE FURN1TURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chaiices
Pardavimui Bizniai

RESTAURANĄS ANT 7 PARDA
VIMO. Greitai parsiduoda ' ftestdu- 
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.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčeriai priklauso 
prie buildingo. 1429 West 45th St. 

Tel. Boulevard 7944.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
restauranu. Parsiduoda labai pigiai 
iš priežasties mirties.

2055 West Cermak Road.

PARDAVIMUI BUčERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis išdirbtas, labai gera 
vieta, bet esu našlė, negaliu valdyti.

> 2611 West 44th Si.

PARDAVIMUI TAVERNA — 
3824 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 0427.

Real Estate For Sale
Narna i-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių riluri- 
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, stearii, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargerių.

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

Hemlock 0800.

APMEGSTI IR IŠSIUVINĖTI ABRUSAI

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

"■h

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

Chicago j e ir apielin k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 

ir

■ Siunčiam Gėles
I I|VmI(Ix telegramų j 
LUVLillalU Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Tagrabams

3316 So. Halsted Strert
Tel. BOULEVARD 73*4

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; iniiu- 
riname namus, rakandus ir arito- 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų paidavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pki tes

4631 SO. ASr^AND AVĘ.
Ofisas 2-ros lubos su J J. Grlsh

nnpirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.

FILET CROCHET AND CROSŠ STITCH 
PATTERN 1422

1422—Nėra nieko gražesnio kaip gražus abrusas kaip na
miniam vartojimui, taip ir svečiams atėjus vartoti,

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

Cla įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas h valstija .1....

ALFONSĄ ŠUMINSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

27 dieną gegužės mėn. 1935 
m.- sulaukus 34 mėtų amž.- 
gimus Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio valsč., Karbociznos 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
Vyrą Antaną, seserį ir švoge- 
rį Kazimierą ir Juozapą An- 
dfešiundš, brolį Joną Mont- 
tęal, Cąnada, seserį Marijoną 
Lietuvoj ir 

Liūdnai 
Itrangiosios 
komos Šv. 
Prasidėjimo
Parko bažnyčioje 27 d; gegu
žės mėn. 1937 m. 8:00 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Aš Tave, mario brangioji 
Alfonsą, niekuomet neužmir
šiu. Tu pasz mus jąu nebesu- 

' grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Vyras, seserys’ svogeris- bro

lis ir giminės.

gimines.
atminčiai mano

moteries bus lai-
Mišios Nekalto

Pati. ŠV. Brighton

8:00 vai.

ALEX KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 23 d., 1987 m., sulau
kęs 28 metų amž., gimęs Glas- 
gow, Scųtland.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Albiną,. po tėvais šim- 
fcait& sūnų Ąlex. dukterį Lor- 

. raine, motiną Konstąnėiją, tė
vą Petrą, 4 seseris: Marle Če- 
pak, Therėša Lesner, Adele 
Staugė ir Patrieia Kazlauskas 
ir gimines.

KUnas pašarvotas koplyčioj, 
3307 Lituadiča Avė. Laidotu
vės įvyks pėtnyčioj, gegužės 
28 d., 8:00 vai. ryto iš kopi, 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už vėlioriin sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv; Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Alexo KažlriUsko 
giminės, draugai ir . pažįstami 
esat rtlioširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pa,Skutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, >
' Moteris, Supus, Duktė, Tėvai, 

Seserys ir Giinihės.
T 

Patarnauja ląid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS.. 1138.

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

Išmokant 4%
Urba Flower Shoppu
Gėlės MyHniiėnta—Vestuvėms— 

Bankietams—I —
Papuoši matris.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5840

,v. . ........... . < y , ... , "... ...< . .. ' ■ ' .
z . J

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra ąpdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
inglon, D. C,
Del inforinacijų kreipkitės į

DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermįik Rd.

Phone CANAL 8887

Remkite tuos, kurie 
garsinasi “Naujienose”

Akiniai ant Kredito
’1.00 j savaitę

i Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Halsted St.

TeL Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

Lerisūs dublikuoja-freimus pataiso 
........... *......-....................... — ' -*“1 I ___ . —~ ... ........ ... '—.... ■■■ .

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

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI ’6 tonui 
! PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
kainos bus daug aukštes

nės KITĄ MĖNESĮ
PRISTATYMAS RitESlTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. KEDZIE 3882

SOUTH SIDĖJ
PARDAVIMUI: 21 apartmentų 

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

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

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

Union Avenue.

PIETRYČIŲ KAMPAS 59-tos ir 
Winthester) mūras; dvi krautuvės; 
gera vieta tavernai ar bile kuriam 
bižniui. Pilna kaina $4750—Mainy- 
sim.

MANOR REALTY CO. 
2532 West 63rd St. 

Hemlock 8800.
................................. . ..........................■ ■....... . ■...............

PARDAVIMUI — 2 flatų medi
nis po 5 kambarius kiekvienas. Naš
lė parduos visai nebrangiai.

2012 W. 68 PI., Mrs. Gali.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, , 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
naihą. Randasi Bridgeporto apylin
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman , 
Avė, Prospect 3938.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, geg. 26, 1931

D.-G. POSTAS DALYVAUS 
TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Iš Kliubų ir Draugijų Laisvųjų kapinynas Plieno liejyklos susi

Kapų puošimo dienoje, gegu- mierinčse kapinėse, Legionas 
žčs 31-ą, Dariaus-Gheno Legio- pasiųs į 'tas kapines Firing 

dalyvaus Sąuad sekmadienį, geg. 3u c. 
Tautiškų Kapinių iškilmėse, bet Pat Kapų puošimo dienoje, pir-
no Tostas ofi i Ji ii

madienį, Legionas su visais rai
vo skyriais dalyvaus Tautiškų 
kapinių iškilmėse, kurios prasi
dės 11 vai. priešp et. —Kor.

į Kazim.eiines kapines neis.
šitokį nutarimą p„daie Le

giono postas reguliariam mitin
ge, kuris buvo sušauktas g gū
žės 24 d. I 

Dariaus-Girėno postas buvo; 
pirmiau nutarę; dalyvauti ka-' 
pų . puošimo dienoje ir Tautiš
kose ir Kuzim:erinėse kapinė
je. Bet Ma:.j..n i, vykindami 
savo siaurai partyvišką politi-’Chicagos skyriaus 
ką katalikiškose l _ 
se, padare įtakos į kai kuriuos! b‘o 6 d 
žmones ir Kazimierinių kapinių 
valdyba nutarė, kad Legionas 
negali da’yvauti katalikiškų ka
pinių iškilmėse, jeigu jisai eis 
į Tautiškas kapines. Tokiu bū
du klausimą reikėjo svarstyti 
iš naujo.

Pirmadienio vakare buvo su
šauktas p. Juškos svetainėje 
Dariaus-Girėno posto susirin
kimas, kuriame p. Wm. Karei
va išdavė raportą, pranešda
mas ap’e Kazimierinių k°p’nių 
valdybos patvarkymą. Legio
nieriai labai pasipiktino, paty
rę, kad Kazimierines kapinės 
bando jiems diktuoti, kur jie 
gali dalyvauti, o kur ne.

Visapusiškai dalyką apsvars
tęs, susirinkimas nutarė Tau
tiškose kapinėse dalyvauti, o 
Kazimierinėse kapinėse — ne. 
Dariaus-Girėno postas yra ne
priklausoma organizacija, kuriai 
niekas negali davinėti įsaky
mus.

Pagerbti savo mirusius drau
gus, kurie yra palaidoti Kaži-

• Kongreso Piknikas 
Neįvyks

Mitingas Ispanijos 
reikalu

Gavo $5,000 už ne 
teisingų apkal
tinimą

--------- tzirp Q11 C I 0
Raineliai ir luomos lapuočiais V.1.V<

medeliai s papuošti; T:1:11 ~L '" 
takeliai baltu žvyru lygiai ap
dengti: Tai gražusis musų ka
pinynas.

Kapinynas — amžinasties 
musų vieta: Jis lyg tasai Lietu- 

>vos darželis, kur lietuvė mer
kus serga nuo praeitų metų lie-’^Rė po sunkių dienos darbų 

gėleles sodina ir jas rūpestin
gai žiuri, čia .renkasi motutė 
sesė ir brolelis. Čia renkasi tur- 

. tingus, renkasi vargšas ir visi 
i lygiai sau širdį ramina. Visi ly- 
‘giai dabina kapus savųjų, juos 
dailiai gėlėmis apsodina, Nelie
ka nuskriaustais ir tie, kurių 
artimieji likosi toli už vandeny
no.

štai verkia prie kapo motu
tė, verkia ir tėvelis savo sūnaus 
ar dukrelės, verkia, nes čia pa
kasta paskutinė jų viltis. Jie 
laukė gal d'dvyro ar didelio 
liaudies švietėjo, bet štai mirtis 
negailestinga nuskynė dar ne
pražydusį žiedelį.

Senas Antanas.

Susivienijimo veiklos
Susivienijimas geram stovy
ROSELAND.—Praeitą penk

tadienį įvyko Kliubų ir Draugi
jų Susivienijimo paprastas su
sirinkimas. Narių susirinko vi
dutiniškai.

Pranešama, kad J. Malinaus-

pos mėnesio. Jis daktaro pripa
žintas n jpajydomu Eg^niu ir 
todėl susivienijimas turės iš
mokėti jam pomirtinę. J. Žiigi- 
nas pasveiko išsirgęs 7 savai-į 
tcs. J s buvo susižeidęs dirbtu-

Amerikos Lietuvių Kongreso .,c;e ir išbuvo tris savaites
komitetas 

organizacijo- nutarė nerengti pikniko birže-
I. , nes gegužės 23 d. įvyk

sta Naujienų, gegužės 31 d. 
Tautiškų kapinių, birželio 13 
d. Vilnies ir birželio 5 d. lais
vamanių piknikai. Kadangi su
puola tiek daug parengimų ir 
kad nedaryti varžytinių su ki
tomis organizacijomis ir įstai
gomis mes savo parengimą ati
dedame patogesniam laikui.

Komiteto valdyba:
J. Kondrcška, pirm.
U. Nedvaraitė, vice-pir.
E. Mikužiutė, sekr.
J. Skeberdytė, fin. s. kr.
C. Kailis, ižd.

Iždo globėjai:
K. čepukas 
A. Yuris

išvažiavimą 
bendrai su 
rengia bend-

keleliai ir . ■ '-ir............. —■■■■

C. I. O. rajoninis plieno in
dustrijos darbininkų organiza- 
, torius • Van A. Bittner praneša, 
kad jau susitarta dėl kolekty
vių derybų su American Steel 
Foundries. Tikimasi susitarti 
ir su Inland Steel korporacija'.

Pirmoji bendrovė samdo apie 
7,000 darbininkų, iš jų apie 
2,050 dirba Chicj.gos rajone, 
Hammond.

Sijuoja mokytojų 
politinius santykius

Tarptautinis Ispanijos demo
kratijos draugų komitetas ren
gia masinį mitingą kitą pirma
dienio vakarą, birželio 7 d. Si- 
kora Kali, 4758 S. Marshfield 
avė. Kalbės Ispanijos konsulas 
Perez Beggega ir kiti žymus 
demokratijos draugai.

Planuojama nuo gegužio 30 
dienos iki birželio 9 d. paskelb
ti ir specialę savaitę, kuiios 
Ėikslas bus Ispanijos liaudžiai 
paramos surinkti. Per tą savai
tę bus renkama pinigai, drabu
žiai, prezervotas maistas, me
dikamentai ir panašiai.

Peoples Gas Light & Coke 
Co. įtarusi gasą vagiant, areš
tavo tūlų krautuvininką Harry 
Vasels. Bet teisme pasirodė, 
kad kaltininkas ne viename iš 
savo krautuvių, esančių prie 
1035—1037 W. Madison gaso 
neturi, niekad nėra savo krau
tuvėse jos turėjęs, todėl ir vog
ti negalėjo.

Apygardos teismo jury ap
svarsčiusi kaltinimus rado, kad 
Valtininkas nekaltas ir pritei
sė už nuostolius jo naudai $5,- 
000.

Užtroško
Smiltyse

21 metų jaunuolis Joscph Ja- 
kubic, gyv. 2803 Diversey park- 
way, pirmadienį žuvo smilčių 
urve užtrokšdamas. Jis dirbo 
Materia Service korporacijai, 
3130 North Campbell avenue.

goninėje.
Perskaitytas la’škas iš Vals

tijos Sekretoriaus, ‘ kuriame pa
žymima, kad susivienijimas yra 
gerame stovyje. Taigi pirmi
ninkui ir iždininkui pasidarba
vus, draugija iš sunkios padė
ties išsivadavo.

Rengia bendrą
Susivienijimas

Vytauto draugija
rą, išvažiavimą liepos 4 d. prie 
Calumet upės. Iš karto miške^- 
lio savininkas buvo atsisakęs 
leisti miškeliu pasinaudoti, nes 
buvo manoma pradėti upelio 
gilinimo darbas Tačiau dalykai, 
išsirišo - musų naudai ir išva
žiavimas įvyks.

Vietines draugijos rengia iš
važiavimus tikslu atmokėti 
$300 skolą už lotus, šis susivie
nijimas yra stambiausias šėri- 
ninkas.

Chica'go Principal’s Club, su
sidedąs iš 280 principalų, pa
darė mokytojų politinių ir vi
suomeninių santykių tyrinėji
mą. Ištardyta 63 iš 155 tų mo
kytojų, kurie perėjo elementa- 
rės mokyklų sistemos principa
lų ekzaminus. Pasirodo, kad 
politika dalinai lošia savo rolę 
galutinų ekzaminų pažymėji
muose.
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Sėdėjimo streikas 
dangoraižy

Staiga mirė
Aleksas Kazlauskas

Sėdejimo stręįkas įvyko pir
madienį dangoraižy . 21-ma'm 
aukšte, prie S. Michigan 
avenue. Sustreikavo 150 Ūni- 
versal Oil Products bendrovės 
draftsmanai, protestuodami už 
paleidimą 25 darbininkų iš dar
bo. 'Dvi valandas “sėdėję”, po
licijos viršininkui John Pren-

—o---
šv. Petro ir Povilo Draugija

svarsto klausimą apie prisijun- dergast pareiškus, kad sėdėjimo 
girną prie susivienijimo. Pa'tir- streiko netoliruosiąs, streikie- 
ta, kad jos finansinis stovis ne
blogas. —Korespondentas.

streikie- 
riai ramiai apleido dangoraižį. 
Tas pats atsitiko ir Riversidėj.

Sekmadienio rytą, gegužės 
23 d. žmona rado ant sofos 
mirusį Aleksą Kazlauską, gyv. 
2938 S. Emerald avė. Vakar 
įvyko koronierio tirinėjimas ir 
nustatyta, kad mirties priežas
tis— { širdies liga.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje, 3319 Lituanica avė. 
Laidotuvėmis rūpinasi laidotu
vių direktorius S. P. Mažeika.

Rep. x-y.

SAVO MIRUSIUS GIMINES IR 
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO 

DIENOJE, GEGUŽĖS 30 DIENA 
NAUJIENOSE GAUT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI- 
NeJIMĄ už maža kaina 

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE 
DIENĄ CANAL 8500PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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SĖDĖJIMO STREIKO PERTRAUKOJ.—Josep h ir 
James Anderson, du iš arti keturių šimtų streikierių, ku
rie yra užsidarę Superior Coal Co. kasykloj ties Wilson- 
ville, III., išėję iš kasyklos trumpam poilsiui sveikinasi su’ 
savo žmonomis.

REPETUOJA.—Ne, tai ne 
Windsor kunigaikštis Ed
vardas ir ne jo garsioji su
žadėtinė Mrs. Wallis War- 
field, o tik aktoriai, kurie 
juos charakterizuos busian
čio j Pan American parodoj 
Dalias, Tex.

JAPONŲ PARADAS.—Japonijos imperatorius Ilirohito (prieky, ant balto arklio) , 
veda raitelių paradą Tokio, prieš pat kariuomenės paradą, kuris buvo suruoštas pa
minėjimui imperatoriaus 36-to gimtadien io.

ca-olualna ziviUGZUDYSTĖiS.—Gladys MacKnight, 
kuri Jersey City, N. J., yra teisiama už nužudymą moti
nos, teismui aiškina kaip motina puolė su peiliu ją ir jos 
meilužį Donald Wightman, su kuriuo besimyluojant auto
mobily ir buvo suimta. Dabar ji teisinasi ne ji papildžiu
si žmogžudystę, o jos meilužis.

PAMESTINUKĖS.—Dvi mažos mergaitės-sesutės, ku
rios buvo rastos pamestos prie Senate teatro, prie Madi
son ir Kedzie gatvių, Chicagoj. Prie jų drabužėlių buvo 
taipjau prisegtas jų ir motinos paveikslas.
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MIRĖ,—Užvakar miręs buvęs Chicagos meras ir bu
vęs Illinois gubernatorius Edward F. Dunne. Nuotrauka 
parodo jį laike mėro rinkimų kampanijos 1904 m.

VEDA BENĄ. — Jungt.
Valstijų vice-prezidentas 
Garner veda beną Potomac 
jachtoj palinksminimui pre
zidento ir kitų svečių.

Kongresmanas Parsons 
iš III., kuris ruošėsi būti 
“cheer leader’iu” metiniame 
kongreso laikraštininkų 
besbolo žaidime, bet žaidi
mas neįvyko dėlei lietaus.




