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General Motors
Streikas Kanadoj

Kanados valdžia siūlo savo pagelbą sulau 
žymui streiko. Streikieriai reikalauja uni 

jos pripažinimo ir Kanadoje.
0SHAWA, Ont., bal. 8. — 

General Motors of Canada au
tomobilių baigimo dirbtuvė tu- sigabenti nors vieną automo- 
rėjo užsidaryti, sustreikavus 
3,700 darbininkų, kurie reika
lauja pripažinti uniją.

Tai yra pirmos automobilių 
darbininkų unijos pastangos 
iškovoti tokį pat pripažinimą 
ir Kanadoje, kokį iškovojo Ge
neral Motors dirbtuvėse Jungt. 
Valstijose.

Paskelbtasis streikas , nėra 
sėdėjimo streikas, nes sėdėji
mo streikai Kanadoje yra už
drausti.

Bet gautomis žiniomis, On- 
tario premieras Mitchell F. 
Hepburn yra prisiruošęs pa
naudoti visas Ontario provin
cijos galias apsaugojimui Ge
neral Motors of Canada veiki
mo, jei 
streiką 
streiko 
ves.

Šis streikas gali atsiliepti ir 
į Jungt. Valstijas, nes unijos 
organizatorius Hugh Thomp-

Gubernatorius smer
kia šerifą dėl Her

shey įvykių

kompanija nusitartų 
laužyti ir 
uždarytąsias dirbtu-

atidaryti

sOn paskelbė, kad jei General 
Motors of Canada bandys at-

bilį iš Jungt. Valstijų, tai tuo- 
jaus bus paskelbtas naujas 
streikas General Motors dirb
tuvėse Jungt. Valstijose.

Unijos vadai sako, kad strei
ką paskelbė pats unijos prezi
dentas Homer Martin, kuris 
šiuo laiku randasi Lansing, 
Mich., bet gal dar šiandie lėk
tuvu atskris j čia.

šiandie susirinks darbinin
kai McKinnon Industries Co. 
iš St. Catharines, kuri taipjau 
priklauso General Motors of 
Canada ir nutars, ar prisidėti 
prie šio streiko. Tai kompani
jai dirba apie 1,200 darbinin- 
ky.

Dabar bus pradėtos derybos 
su General Motors dėl pripa
žinimo unijos.

Unijai prašant, meras Alex 
Hali paprašė provincijos vald
žią uždaryti streiko laikui vi
sas mieste esančias alines ir 
svaigalų sankrovas.

HERSHEY, Pa., bal. 8. — 
Gubernatorius Earle aštriai pa
smerkė Dauphin kauntės šeri
fą už nepašaukimą valstijos 
policijos sustabdymui ūkininkų 
ir unijos priešininkų puolimo 
Hershey šokolado dirbtuvės, 
laike kurio ginkluoti puolikai 
sumušė ir sužeidė šimtus pa
silikusių dirbtuvėje streikie- 
rių.

Gubernatorius įsakė nuodug
niai ištirti tą puolimą ir su
rasti kaltininkus, nes tas puo
limas padarė gėdą visai valsti
jai.

Bet tas puolimas, kaip iš
rodo, visgi sulaužė darbinin
kų streiką ir apie pusė darbi
ninkų jau sugryžo į darbą.

Kompanija prisįpažysta, kad 
streikas jai atnešė labai dide
lių nuostolių, bet ji nedary
sianti jokios diskriminacijos ir 
visus darbininkus priimsianti 
atgal į darbą.

Puolimą padarė keli šimtai 
apielinkės ūkininkų, kurie, ki
lus streikui, nebeturėjo kur 
dėti savo pieną, kurj pirmiau 
parduodavo tai dirbtuvei ir to
dėl padėjo streiką sulaužyti.

LONDONAS, bal. 8. — Pre
mjeras Baldwin atstovų bute 
pareiškė, kad internacionalinė 
ekonominė konferencija bent 
šiuo laiku “nėra numatoma”.

>QR H atas
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, tiek pat šalta.
Vakar 

peratura
Saulė
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Pradės organizuoti 
Fordo dirbtuvių 

darbininkus
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JOHN L. LEWIS, C. I. O. VIRšlNlN KAS, PASISVEIKINA SU WALTER 
Chryslėr’iu, Chrysler Korporacijos viršiniinkų, po taikos sutarties pasirašymo. Vi
duryje sėdi, Michigan gubernatorius Frank Murphy, kuris abi puses suvedė į de
rybas. Stovi, iš kairės į dešinę: Homer Martin, Richard T. Frankenstein, Lee 
Pressman — uhijų viršininkai, ir James L. Dewcy, federalis arbitratorius. šalę 
Chryslerio sėdi K. T. Keller, Chrysler bendrovės prezidentas. N-Acm'e Photo 

.. ........ ...... ..... .J----------  . ' ........ ,... ■ „y.,.,.-..—. ........ • .. ......... J - ... . ... ■------- -

Vokiečių karo laivas 
bombardavo Ispani

jos miestą

Lojalistai suvienijo 
frontą pietuose, Se- 

ville pavojuje
MADRIDAS, bal. 8. — Lo- 

jalistai paėmė Villaharta, Cor- 
doba fronte, ir suvienijo savo 
frontą visoje pietinėje Ispani
joj e, tuo pastatydami pavojun 
Cordoba, nuo kurio lojalistai 
yra 25 mylių atstume ir Se- 
ville, už 70 mylių.

Ispanijos lojalistai 
laimi karą

lojalistų laimėjimai

No. 84

UŽSIBAIGĖ HUD- 
SON AUTOMOBI

LIŲ STREIKAS
LANSING, Mich., bal. 8. — 

Gubernatorius Frank Murphy 
Šįvakar paskelbė, kad automo
bilių darbininkų unija pasira- 
še sutartį, kuri užbaigė viso 
piėnesio 11,000 darbininkų 
Streiką Hudson Motor Car Co. 
dirbtuvėse.

Senatas pasmerkė 
Minnesotos gu

bernatorių

DElIlOIT, Mieli., bal. 8. — 
Automobilių darbininkų unija 
paskelbė, kad ji dabar pirmiau
sia pradės organizuoti Fordo 
dirbtuvių darbininkus ir tik 
kada bus gerai suorganizuota 
didelė dalis darbininkų, ji pa
reikalaus iš Fordo kolektyvių 
derybų.

Henry Ford, kuris žiemavo- 
ja Ways, Ga., viešai pareiškė, 
kad jis niekad nepripažins 
tomobilių darbininkų, ar 
rios kitos unijos ir tarsis 
su atskirais darbininkais.

Bet Lewis, kuris kaltina, 
kad Fordo River Rouge dirb
tuvės yra tikras arsenalas, sa
ko, kad Fordas greitai pakeis 
savo nuomonę kaip tik jo dar
bininkai susiorganizuos.

Dabar Chryslerio dirbtuvės, 
po 30 dienų streiko, skubiai 
ruošiasi prie atsidarymo ir 
darbininkai laipsniškai 
šaukiami į darbą.

2 yal. po piet tem- 
Chicagoje buvo 38°. 
teka 5:21, leidžiasi

au
le u- 
tik

HENDAYE, Francijoj, bal. 
8. — Lojalistų valdžia San- 
tander mieste per radio užpro
testavo Valencijoš valdžiai už 
Vokietijos karo ^aivp, Koenigs- 
bęrg prisiidėjipi^ prie sukilėliu 
laiizų vakaryk&tHo bombardavi
mo to miesto.

Valencijoš valdžios praneši
mas sako, kad tas Vokietijos 
kndzeris prisidėjo ir antradie
ny prie bombardavimo Santo- 
na miesto, Baskų įlankos pa
krašty. ■... J . \.

Sukilėliai visu smarkumu 
dabar puola Baskų kraštą, bet 
jau yra bent laikinai sulaiky
ti.

Cardoba fronte lojalistai te- 
besiveržia į priekį, nors ir kiek 
lėčiau. Ten sukilėliai yra silp
ni, kenčia nuo ligų ir oemora- 
lizacijos.

Eina gandai apie
lijos kareivių Seville atsisaky
mą vykti į frontą, 
nią nepasisekė patv

naują Ita-.

Bet tą 
rtinti.

zi

yra

Green planuoja pa 
šalinti industrines 

unijas

WASHINGTON, bal.
Am. Darbo Federacijos 
dentas William Green pareiš
kė šiandie, kad jis neužilgo 
sušauks specialį Federacijos 
pildamosios tarybos susirinki
mą galutinai pašalinti iš Fe
deracijos prisidėjusias prie in
dustrinio organizavimo komi
teto industrines unijas. Dabar 
tos unijos yra suspenduotos.

8. - 
prezi

4 žuvo viešnioj
TROY, Ala., bal. 8. — 'Vie

sulą užmušė mažiausia 4 žmo
nes ir dahg namų sugriovė 
lentpiuvių miestelyje Brundige, 
Ala.- ■'• ; -V. .
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Italiją nepaliauja

w Franciją

Italija prisiuntusi į 
Ispaniją dar 10,000 

kareivių.

Ispa-PARYŽIUS, bal.
nijos valdžia padavė skundą, 
kad pereitą savaitę ] Cadiz uo
ste liko išsodinta dar 16,000 
Italijos kareivių, kurie buvo 
prisiųsti padėti Ispanijos su
kilėliams.

Anglija ir Franci ja nieko 
apie tai “nežino” ir kiek ga
lima ilgiausia (“nežinos”, nes 
jei oficialiai sužinotu, tai bent 
Franci ja bus priversta veik
ti. ' i./;' ’ A- > ' ■

RYMAS, bal. 8. — Autori
tetingas '.’Giornale d’Italią pra
dėjo naują-puolimą Rusijos ir 
Francijos Už< jų tariamą rėmi
mą Ispanijos lojalistų.

Tas laikraštis jau nekartą 
'kaltino Rusiją ir Francį ją už 
laužymą neutraliteto sutarties, 
o tvirtina, kad Rusijos armijos 
Štabas likęs suorganizuotas 
Toulouse, Franėijoj, prižiūrėti 
ginklų siuntimą į Ispaniją.

Laikraštis taipjau skelbia, 
kad po vaš. 20 d. iš Sevasto
polio ir Odessos išplaukę 13 
laivų su karo Reikmenimis Is
panijai. Jie išgabenę apie 15,- 
759 tonus įvairių reikmenų, jų 
tarpe 28 lėktuvus, 245 kanuo- 
les, 220 tankų, 130 trokų ir 
1,200 tonų amunicijos. Taip
jau šešios Rusijos submarinos 
esą tankiai lankiusios Barselo
ną, o dabar į Ispaniją plaukią 
ir keli RtVsijoš karo laivai. Be 
to išvykę ir 154 Rusijos ka
rininkai organizuoti interna
cionalinę brigadą.

Tas pats laikraštis vakar pa
skelbė, kad Frhncijos geųera- 
linis štabas planuojąs Ispani
jos kampaniją.

Manoma, kad visi šie kalti
nimai yra valdžios inspiruoti, 
galbūt užmaskavimui savo 
siuntimo kareivių sukilėliams.

Streikas spark plug 
dirbtuvėj

FLINT, Mich., ba 
130 darbininkų bai 
riuje A. C. Spark 
kuri irgi priklauso G 
tors dirbtuvėj, paskelbė sėdė
jimo streiką ir privertė užsi
daryti visą tą dirbtuvės dalį, 

namų ir pridarė gal už $1,000,- Dauguma streikierių yra mo*- 
000 nuostolių. 25^000 žmonių terys. Dirbtuvėje viso dirba 

apie 5,000 darbininkų.

MANILA, Filipinuose, bal. 
8. — Manilą ištiko vienas di
džiausių miesto istorijoj gais
rų, kuris sunaikino apie 1,000

liko be pastogės

. 8.—Apie 
gimo sky- 
Plug Co., 

eneral Mo-

Ukraina stiprins 
laisvamanybę

MASKVA, bal. 8. — Ukrai- 
nos komunistų partija paskel
bė planą sistėmatiškai kovai 
su religija. Dniepropetroyske 
bus įsteigta mokykla lavini
mui laisVamanybės mokytojų. 
60 žmonių bus mokinama 3 
mėnesius ir tada bus siunčia
mi į kaitrius organizuoti lais
vamanių jtidejifną.

Valdžios organas j^vestija 
nusiskundžia didėliu sumažėji
mu laisvamanių veikimo sovie
tų Rusijoję*

Wisconsin Valst 
priėmė darbo 
santykių bilių

Bas- 
yra 

kaip 
bas-

daiA- 
gin-

ST. PAUL, Minn., bal. 8.— 
Minnesotos senatas 35 balsai^ 
prieš 11 oficialiai pasmerkė 
gubernatorių Elmer A. Benson 
už jo pritarimą “žmonių lob- 
by”, kuri buvo paskelbusi sė
dėjimo streiką senato rūmuo
se. Senatas taipjau reikalauja, 
kad gu berną tori u*s nubaustų 
tos suįrutės kaltininkus. j

14

Tą “žmonių lobby” suruošė 
bedarbiai, kurie buriu atėjo į 
senatą pareikalauti paskirti 
pašelpas bedarbiams. Juos rė
mė ir ūkininkai.

MADISON, Wis., bal. 8. — 
Wisconsino valstijos legislatu- 
ra priėmė “mažąjį Wagnerio 
aktą” — Severson darbo san
tykių bilių," kuris įveda kolek- 
tyves derybas Wisconsino val- 
^įljdje; 4šAkciose dirbtuvėse ir 
tą bilių pasiuntė gubernatoriui 
Philip F. La Follette pasirasy- 
ti-

Valstijos atstovų butas bilių 
priėmė 77 balsais prieš 19.

Lenkija bando su
laikyti maisto kainų 

kilimą
VAĖŠAVA, bal. 8. — Vald

žia stvėrėsi griežtų priemonių 
sulaikyti maisto ir kitų reik
menų kainų kilimą, kuris yra 
nesuderinamas su šalies ekono
mine padėtimi.

Grudus uždrausta gabenti į 
užsienį, o 36 kartėlėms, ar kon
cernams, jų tarpe ir metalo 
pramonei, uždrausta kelti kai
nas. Visi įvežimo muitai liko 
nuimti nuo cinos, švino ir pa
šaro.

Oficialis pranešimas sako, 
kad Lenkija yra viena iš tų 
didžiųjų šalių, kur kainos ne
paprastai iškilo ir tai be jo
kios proporcijos ir aiškios prie
žasties.

VALENCIA, bal. 8. — Ispa
nijos lojalistai laimi'karą. To
kia nuomonė viešpatauja čia ir 
Madride.

Nors fašistų jėgos labai smar
kiai gula Baskų kraštą, bet tą 
atsveria
Corddba fronte.

Militarinė lojalistų padėtis 
yra žymiai pagerėjusi visoj Is
panijoj, išėmus šiaurę — 
kų kraštą. Ten padėtis 
bloga, bet nėra beviltė, 
tą parodė labai atkaklus 
kų lojalistų gynimasis.

Nors sukilėliai ten turi 
giau lėktuvų ir geresnius
klus, bet jiems tenka sunkiai 
grumtis už kiekvieną žemės 
pėdą. Laikas visuomet yra val
džios pusėje ir kuo ilgiau lo
jalistai įstengia laikytis, tuo 
silpnesnės darosi sukilėlių ata
kos.

Paimtas pirmadieny neteis* 
vėn; vokiečių lakūnas prisipa
žino, kadaftukilėliai planavo pir
mą dieną puolimo paimti Du- 
rango, antrą dieną — Bilbao. 
Bet praėjo daugiau* savaitės 
laiko nuo pradžios puolimo, o 
sukilėliai neįstengė prieiti da
gi prie Durango.

Pietiniame gi fronte prasto
je padėtyje yra sukilėliai. Lo
jalistai neatlaidžiai eina prie- 
kyn, tik retkarčiais trumpam 
laikui sustodami. Lojalistai čia 
veržiasi prie sukilėlių valdo
mų turtingų anglies ir švino 
kasyklų.

Prieš kelias savaites sukilė
liai bandė pulti turtingas loja
listų valdomas gyvsidabrio ka
syklas, bet tapo atmušti ir da
bar prasidėjo jų t rauk imąsis 
visame tame fronte, šis fron
tas gali pavirsti antra sukilė
lių Guadalajara bėgšta. Tą pa
rodys ateinančios kelios die
nos.

Atmetė tirimą sėdė 
jimo streikų

WASHINGTON, bal. 8. — 
Atstovų butas triukšmingame 
posėdyje atmetė pasiūlymą tir
pti sėdėjimo streikus.

$13,000,000 lab 
darybei

8.

iš stik- 
susikrovė

MUNCIE, Ind., bal. 
George A. Bali, mažo 
multimilionierius, kuris 
linių Bali “
milionus ir buvo paėmęs savo 
kontrolėn milžiniška Van Swe- 
'ringen geležinkelių imperiją, 
dabar paskelbė, kad jis tos im
perijos serus atiduos labdary
bei. Šerų vertė siekia $13,000,- 
■000.

Bet galbūt jis tu'res gauti 
tarpvalstijinės prekybos suti
kimą.

TEOLOGAI NEPATENKINTI 
f UNIVERSITETO REFORMA

8.

Išėmė iš sudužusio 
Arizonoj lėktuvo

8 lavonus ■■
■ I ■ ... ........................ • -

McNARY, Ariz., bal.
Apidv 50 žmonių pasiekė sudu
žusį Douglas lėktuvą ir išėmė 
iš lėktuvo 8 lavonus, šeši jų 
buvo apdegę, bet du buvo iš
mesti iš lėktuvo. Kadangi lėk
tuvas labai smarkiai atsimušė 
į kalną, tai visi jie žuvo vie
toj.

Kelione prie lėktuvo buvo 
tokia sunki, kad pusė ėjusių 
prie lėktuvo žmonių suklupo iš 
nuovargio, nors dauguma jų 
buvo užgrūdinti miškų darbi
ninkai. Išnešti lavonus iš kal
nų irgi bus nepaprastai sunku 
jr tas darbas užtruks gal po
rą dienų.

MASKVA, bal. 8. — Mask
voj gimimai per pirmus šių 
metų tris mėnesius bent dvi
gubai padaugėję, palyginus su 
tuo pačiu laikotarpiu pernai. 
Padidėjimas gimimų paeinąs 
dėlei uždraudimo abortų ir ap
sunkinimo perskirų, kurios 
mažėjo 61 nuoš.

su-

, KAUNAS—Universiteto sta
tuto projektas dabar yra švie
timo ministerijoje. Universite
to senatas savo pastabas dėl 
to projekto jau yra padaręs.

Statuto projektas fakultetuo
se numato skyrius, pav., me- 
dic. fakultete, farmacijos, me
dicinos 
kultete, 
skyriai 
kultete
skyrius. Kadangi teologijos fa 
kultetui filosofijos skyr. yrž 
svetimas dalykas, tai statute 
rengėjai teologijos 
filosofijos skyriaus 
Del to labai sujudo 
katalikų sluoksniai.

skyriai, technikos fa- 
statybos, mechanikoj 
ir t. t. Teologijos fa 
ligšiol buvo filosofijoj

ADUlS ABABA, bal. 8. — 
Jungt. Valstijos uždarė savo 
legaciją Ethiopįjoj. Taipjau 
tuto pačiu laiku liko uždarytas 
ir konsulatas Tripoli, Libya.

CHARLOTTESVILLE, Va., 
bal. 8. — Dr. Richard D. Mil- 
ler, pusės amžiaus dentistas, 
liko nuteistas 16 metų kalėj i- 
man už nutroškinimą chloro
formu jaunos merginos/ kuriai 
jis bandė padaryti nelegalę 
operaciją.

GALLUP, N. M., bal. 8. — 
Keturių žmonių grupė prapuo
lė išvykusi ieškoti kalnuose 
sudaužyto Douglas lėktuvo. 
Apie ją nėra žinių mito trečia
dienio. Kalnai gi yra storai pa
dengti sniegu.

nenumato 
teologai ii

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos —
DSl informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS
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KENOSHA MARGUMYNAI
Du jaunus lietuvius ištiko didele nelaime, — Raciniecių 

parengimas. — Juozų vardinės. — Svečias 1§ farmos

Prieš pat Velykas, penkta- Vdl^ertie, kortavome, gėrėme, 
dienį, su keturiais jaunuoliais dainavome ir šiaip šhiagiai 
atsitiko didelė nelaimė. Va- laiką leidome.
žinodami automobiliu j Raci-( Tariu ši[_dj vjsiems
neU?e_ P.rarat? draugams už dovanas, ku-

. riomis liko apdovanoti visi 
nes jų juozaį jr jUZes. Ačiū p. Malė-

važiavo į medį. Matyti, važia
vo pusėtinai smarkiai, j 
automobilius subyrėjo į šipu
lius. lai už tikrai šaunų pyragą.

NAUJIENOS, Chicago, III.
...................... .. ...........................................M........................ ... .... .....................

East ChicaffO Ind rengia vakarus, bąnkie- teismas nubaudė po 3 mėn. ,ka-
& 9 ■ • tus ir t. t. /lojimo. Norėdami save pasitei-

J. I 4 • * . . . _ .

Darbai ir lietuvių 
parėhgiitiai

.Va h.

Štai Amerikos'Lietuvių Ūkė .. 
sų Klubas sumanė balandžio 11 
dieną surengti bąnkietą ir. šo- .

, sinti šie vyrukai tvirtino, kad 
i “samogono” pas 

įKultuviškių pil D. Tuomet D.
Per paskutinius kelis mene- kius lenkę svetainėje (National ltaip. pat buvo iškelta byla

sius Amerikoje visur siaučia 
streikai. Tačiau streikų b 
musų kaip ir nepalietė, 
čia ir yra labai stambios 
no liejyklos. Apskritai kalbant, 
musų ^miestas tenka laikyti 
stambiu pramonės centru.

Iki šiol streikų buvo išveng-

anga 
nors 
plie-

t
du lie- 1 Per Velykas susilaukėme 

iš šiaurinės valstijos 
Būtent, vyro brolio.

Automobiliu važiavo 
tuviai ir du svetimtaučiai, svečio 
Vienam svetimtaučiui liko la-dalies, 
bai sužalota galva,— jis yra Jisai apsilankė pirmų kartą 
tikrai kritiškoje padėtyje. Ki- per 
tas irgi skaudžiai nukentėjo, metus, 
nes jam du šonkauliai liko su
laužyti.

Nukentėjo taip pat ir du 
jauni lietuviai, būtent, broliai 
Krenčiai. Abu jie buvo nuvež
ti į Šv. Kotrynos ligoninę. Po 
poros dienų vienas jų liko 
parvežtas namo, tačiau vaik
ščioti dar negali. Sakoma, ne
galįs nugaros valdyti. Kitas 
dar tebėra ligoninėje ir, tur 
būt, dar ilgą laiką jis ten pa
siliks. Mat, liko, skaudžiai su
krėstas, jb viduriai pažeisti 
ir ranka sulaužyta. Nukentė- 
ir jo koja. Sužalotas jis gana 
kritiškai: daktarai sako, 
jis negalėsiąs abiejų kojų val
dyti net ir tuo atveju, jei pa
sveiks.

Tai didelis smūgis tėvams. 
Abu sūnus turėjo darbą: vie
nas buvo taksikabo šoferis, o 
kitas dirbo automobilių dirb
tuvėje. Pastarasis buvo labai 
geras ajunuolis ir taupė cen
tus. Jis vis svajojo važiuoti į 
Chicago ir ten susirasti sau 
darbo. Tačiau likimas ki^lp 
nulėmė, — jis dabar kov^įį 
ligoninėje su mirtimi. v

paskutinius (devynerius 
P-nas Rodovičius šiau

rinėje dalyje turi nemažą far- 
mą iš 160 akerių. Kiek teko 
patirti, farmeriauti jam seka
si neblogai,—jis jau pusėtinai 
prasigyveno. Kitą vasarą tu
rėsiąs penkioliką melžiamų 
karvių. Arklių turįs penkis. 
Apsirūpinęs esąs ir mašino
mis, kokios tik yra reikalin
gos moderniškoms farmoms.

Savo miško turįs apsčiai, —- 
jo pakanką ne tik savo rei
kalams, bet dar galįs ir par
duoti. Bulvių paprastai augi
nąs apie 10 akerių.

Sako, šiauriuose farmeriams 
jog geriausiai verstis gyvulinin-

■ *kystė, nes ten ganyklų ne- kelias dienas jo farmą ] 
trūksta. Pienui rinka taip pat rėjo du samdomi darbii 
esanti nebloga. Mat, visur yra — Rodov

Kitą sekmadienį, balandžio 
11 d., SLA 10 apskr. turės 
Racine didelį parengimą, pa
rengimas įvyks slavų svetai
nėje, 1625 Bacine avė. Prasi
dės 3 vai. po pietų.

Galima drąsiai sakyti, jog 
tai bus vienas šauniausių pa
rengimų, kokį raciniečiai ka
da nors yra turėję. Iš Wauke- 
gano atvyks 50 Liuosybės cho
ro narių, kuriems vadovauja 
p-nia Ihiuderienė. Pasižadėjo 
keletą dainų padainuoti p-lė 
Bernice Maldinto. Apie ją 
daug nėra reikalo kalbėti, t— 

visi žino, kad ji tikrai šauniai 
dainuoja. Be to, bus dar ir Šo
kėja, kuri šoks klasiškus šo
kius. žodžiu, tai bus tikrai 
šaunus

žodžiu, tai bus 
parengimas.

kiek laiko teko ap- 
p. M. Kasparaiti, ku-

Ncseniai

l'ries 
lankvti 
ris gyvena Racine. 
jis jsigijo, tiksliau sakant, pa
sistatydino mūrinius namus. 
Viduje viską gražiai įrengė 
ir ištaisė.

P-nas Kasparaitis apsivedė 
prieš šešetą metų ir dabar 
iau augina dvi gražias dukre
les.

Linkiu jam ko geriausio pa
sisekimo.

Pereitą mėnesį (kovo 20 d.) 
nebuvo užmirštas ir Jonas Ro
dovičius. Vakare net dešimt 
šeimų ir keturi pavieniai mus 
aplankė. Atsivežė jie ir tris 
bendravardžius, atseit, Juo
zus ir Juzės, žinoma, tuoj pra
sidėjo vaišės ir uliavojimas, 
kuris nusitęsė iki vėlumos.

S./ F«r*Weu«

Patikėtinas linlmentas, 
palengvina gėlimus Ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklifi Inkras
žinomas vaistinėse. .

Mrs. Aneiia K. Jarus® jDr, c, j. Šventiškas
Physical Therftpyį 

and Midwite 1
6630 So. Westera 
Avė., 2nd floor i 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse,, 
duodu massageij 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- ' 
tie blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

susitarimų.
43<W S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016
gaminimą degtinės. Vasario 
pabaigoj byla’ buvo spręsta ir 
teismas D. nubaudė 6 mėn. 
kalėti ir 600 lt. Visi tie vyru
kai buvo D. byloje pašaukti 
liudininkais ir teisme jie' kitaip 
liudijo: “Mes nežinom, ką gėrė
me”. Teisme beveik kiekvieną 
'dieną esti po keletą “samogo- 
ino fabrikantų” bylų. Juos 
'smarkiai baudžia. Barėsi oau- 
'giau elgetų.

Hali), 4912 Wegg Avė.
Tai bus tikrai nepaprastos iš

kilmės vietos ir apylinkes lie
tuviams. šeimininkės patieks 
gardžiausių valgių, o šeiminin
kai parūpins geriausių gėrimų. 
Muzika šokiams bus labai ge
ra, f

Tad neužmirškite balandžio 
11 d. Bankieto pradžia 6 vai. 
vakaro. —^-Plikas senelis.

ta daugiausia todėl, kad Ii 
los darbininkams pakėlė 
ir pripažino uniją. Kitos 
tuVės nors unijos ir nepripaži
no, bet gerokai pakėlė 41gas« 
Darbininkai ' tad ki 
nedaro.)

Sėdėjimo streikas
skelbtas tik Albent Giverį siu- ROKIŠKIS—Praėjusį rudenį 
vykioje. Tęsėsi jis visai neilgai: Vaičionių km. keturi jaunuoliai 
darbininkai laimėjo uniją 'ir ai- išsigėrę, ėjo į yąkaruŠkas. Iš 
gų pakėlimą.

Kadangi pas mus nėra

ejyk- 
algas 
dirb-

ADVOKATAI

Phone Canal 4122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

ieko'PO /LINKSMŲ DIENŲ—AT
EINA IR LIŪDNOS iarsitifcitt*s‘‘N-nose’

St.

pa- 
siu-

linksm limo pakelėje jie degino 
įatrei- javus ir susitikę . važiuotus 

kų ir darbai ėina visai £erai, žmones juos vertė į griovius.
tai ir geresnio gyvenimo 
lute pradėjo visiems ska: 
šviesti. Ne tik darbininkų gy
venimas palengvėjo, bet it biz
nieriams geriau.

O kada iš viso
atsirado daugiau pinigų, 
organizacijos pradėjo labidu at-

sau
kčiau

pas žrpones 
ai ir

pieninių, kur farmeriai 
pieną parduoti.

P-as Rodovičius buvo at- 
vykęs drauge su žmona ir as
tuonių metų sūnumi. Pėr tas 

rižiu- 
inkai. 
čienė.

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI I ŠIĄ
SPULKĄ pereitais 

TŽDtRBO .
ŠI SPULKA YRA Narys fėderal -hom'č^’EI

BANK.
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8

LITHUANIAN BUILDING, 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

■ • i : , ■ '
...................     IIH> ................. lUHl Į .............. . ,■■■■! ..I, ..............  , ,||

LOAN

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis §
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮirt iN/AJtyių 47

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

Tel. LAFAYETTE 0727 ' Ni

IDy lc • , koplyčios visose 
L į Chicagos dalyse

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

susitikę važiuotus

Už tokius nusikaltimus JUOS

Laidotuvių Dirėktorius
B JUOZAPAS
- UDEIKI

IR TĖVAS 
" REPublic 8340

^įBUICK &
SJ PONTIAC

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of^nas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Centrai 4411-2
Namų ofisas—3323 Šo. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

Valandas 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rovkwell SL.
Telephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8
Tik. Nedėlioj pagal sutarimą

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso TeL Vfarginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8144 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Milda Auto Sales
i PIRMA IR VIENINTELĖ lietuvių
' GENERAL MOTORS AGENTŪRA

'C' BRIDGEPORTE
806 W. 31 st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

Ui. - Į ■'.

Ir K. SABONIS. BertdradarbiaLF. BULAW

GERA IALEVA - GERESNIS DARBAS
f* !>'(-. •

Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra1 populiarės Helman maievos. Ir kainos 

?■: nebrangios, o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- ...............................
Specialė maleva, 16, spalvų, gal. .................... .........
Varnish remover, gal, ............................. ................
Grynas baltas enamel, gal- ......... . .....................

ir brangiau.
Siepomš popiera, rbleris . ..l.;;:...;..... .......... ............

1 ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal/5063

... $1.85 
97£

$1.39

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, .
Cicero ‘J 

Lietuvių ■ 
Laidotuvių ■ 
Direktorių. 1 
Asociacijos

Ambulance
• Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737 

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4490

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

Clement J.. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6- tos lubos Tel. CENtral 1846

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, vakarę ir nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI
r t££Js f -J zJ A / t - i n.i, • .« į> j j > r • ‘

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

Uptometrįcully Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu nervuotu- 
mo, skauoama akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos mo 10 iki 8 v. Np- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
& Pritaiko Akinius 
r Kreivas. Akis 

ištaiso
Akinių Dirbtuvė

Lietuvis

A f įsas ir
756 VVesl 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

Rezidencija
3939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ, 

Valandos—<>—19 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktaru;

. Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3U v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.tn 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OrišaĘMr Rezidencija

1'‘3335tSi>. Halsted St ■ 
f CHICAGO, ILL.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2 

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

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

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Aienue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p* 
Office & Residence 2519 W. 43rd Si 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR , REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
ijrerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAILACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44“East 108th Street. Tel. Pullman 1270

S. P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Vards 1138

GYDYTOJAI IR DEJNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Uaktarų 

Draugijos Nariai

MUTUAL LIIJUOR COMPANY
1646 West 46Ųi Street

NATHAN

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mielumai! Avė. Tel. Pullman 5703

J. LIULEVIČIUS ;
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

1 A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
------------------------------- >------------------------ --------------------------------------------------- —------- . ................................................

; S. M. SKUDAS
718 Wėst 18th Slrcet Phone Monroe 3377

A. PETKUS
1410 South 49t|i Court Cicero Phone Cicero 2109

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

Reikalaukite DEGTINES

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURfiON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Phones Boulevard 5203

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUSf n q w *> i * c / r

L I N I M E H T

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 Brnnswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Botilevarri 1401

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

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

Nedėliomis pngal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvood 5107

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

arsinkitės “N-nose”

Telefonas Yards 0994
I)r. 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 2409



Penktadienis, bajan. 9, 1937 NAUJIENOS, Chicago, Iii
I...H ................................ |

TINKAMŲ GYVENTI NAMŲ PROBLEMA
(Tęsinys)

Senatoriaus Wagnerio 
bilius

Niekuomet dar Amerikos vi
suomene — ta visuomenės da
lis, k,uri mėgina tėmyti šalies 
gyvenimo eigą — nebuvo taip 
susidomėjusi namų klausimu, 
kaip šiandie. Atrodo, kad namų 
klausimas bus aktualus ir val
džiai bent šio 75-to Kongreso 
sesijoj.

Ir dabar yra įneštas kongre- 
san senatoriaus Wagnerio ir 
atstovų buto nario Steagall bi
lius namų pigioms rendoms rei
kalu (United States Housing 
Bill of 1937 — S.1685,H.P. 
5083)*.

Ko reikalauja tas bilius? 
Trumpai pasakius, štai ko:

kad Jungtinių Valstijų fede- 
ralė valdžia priimtų ilgo termi
no taktiką tikslu parūpinti 
biednuomenei tinkamų gyventi 
namų; i '. •

MADOS

kad šitokiam tikslui įsteigtų 
skyrių vadinamą Housing Au- 
thority;

kad Housing Authority pa-' 
dėtų vietinėrhs valdžioms (pav. 
municipalitetams) išvystyti sta
tybą pigioms rendoms finansi
nėmis paskolomis ir dovanomis 
(grants);

kad Housing Ąuthority teik
tų paskolų vadinamų ribotų di
videndų projektams;

kad Housing Authority pati 
galėtų šen ir ten pastatyti sa
vo iniciatyva namus parodai — 
Demonstration Projects;

kad kongresas įgaliotų Hous
ing Authority savo darbuotei 
išleisti Jungtinių Valstijų var
du bonus $200,000,000 suma 
1937 metais;

kad jis įgaliotų Housing Au
thority išleisti bonų $250,000,- 
000 suma 1938 ir 1939 metais;

kad kongresas vėl įgaliotų 
išleisti bonų $300,000,000 suma 
1940 metais ir vėliau.

Paskiriama Housing Authori
ty dar kai kurios kitos smul
kesnės sumos pinigų. Viso nu
žiūrima biliuje daug-ma'ž bilio- 
nas dolerių pagelbos.

Tenka pasakyti, kad Wagne- 
rio-SteagalI bilius atrodo geras. 
Tačiau valdžios parama vieno 
biliono dolerių, kur reikia de- 
sėtkų bilionų, yra visai menka.

Jei kongresas priims Wagne- 
rio-Steagall bilių, tai yra vil
ties, kad Amerika pradės valyti 
savo namus, jei nepriims, tai 
reikš, kad jie bus palikti puti, 
kaip puvo iki šiol. —X.

(G A L A S)

KORESPONDENCIJA
■............................ 1 ""y..

Norwood, Mass.

mažai naudingų žinių įsigytų, 
štai kodėl vietos bendro komi
teto skyrius šiuo siūlo su 
nymą, kad butų išleista.’ kn 
ar brošiūra, tarsime, tokia ant
rašte “Lietuvos laisvė ir 
priešai”. Musų manymu, tdkia 
knyga turėtų didelį pasiseikmą 
ir ją nesunku butų platinti, 
•to, ir naudingumo atžvilgi.! ji 
butų kur kas tinkamesnė, žmo
nės turėtų progos daug nau 
gų dalykų patirti, žinoma, 
ketų surinkti kiek galima da 
giau medžiagos apie kovotoj

ma-
yga

Padėka ir pakvie
timas

Kupiškėnai kviečia Į 
vakarą

KARALIAUČIUJE MIRfi AN
TANAS KUDžMA

Darius-Girėnas Amerikos 
Lęgijono Kuopa 271 ir Mote
rų Skyrius šiuomi taria Šifr- 

Be\dingą ačiū prisidėjusiems prie I • • VI  •   i • 1 'atidary-
6908 S.

4356—Labai stylinga suknele. Ji 
paprastai atrodo, bet labai yra labai 
elegantiška. Pasiukit iš vienos spal
vos materijos su margo šilko juos
tele. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, a6, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną 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.

Kovotojai dėl Lietuvos lais
vės ir jos priešai

Mes bendro veikimo komite
to nariai, kurie atstovaujame 
septynioms vietos organizaci
joms, norime Centraliniam ko
mitetui, kuris rūpinasi aitstei- 
gimu Lietuvoje demokratiškos 
tvarkos, padaryti vieną pasiū
lymą. -

Dalykas štai koks: iš kelių 
i kolonijų pasirodė spaudoje at
siliepimai ir reikalavimai, kad 
komitetas Lietuvos demokra
tiškai tvarkai atsteigti išleistų 
knygą apie įvykusį Clevelande 
kongresą. Vadinasi, reikalauja
ma, kad butų išleista įto kongre
so istorija ir platinama Ameri
kos lietuviuose.

^lums atrodo, kad tokios 
knygos arba brošiūros išleidi
mas visai mažai naudos lietu
vių darbininkams atneštų. Jei
gu viską detaliai aprašinėti, 
kas tik su kongresu rišasi, tai 
tektų paduoti ir visų dalyvavu
sių delegatų sąrašas. Tokiu bu- 
du susidarytų ilgoka litanija’, 
kad štai kongrese dalyvavo

din- 
rei- 
au- 
jus 

Butęnt, 
so- 

kuri 
pač 
905 
nai 

vadovavo kovai su caro valdžia. 
Nurodyti reikėtų visus tos par
tijos nuopelnus, kol Lietuva at
gavo nepriklausomybę.

Kai Lietuva jau buvo nepri
klausoma, tai netrukus ant jos 
sprando užsirioglino visokie 
svieto perėjūnai ir pradėjo eng
ti liaudį. Tie žmonės, kurie 
vojo su carizmu ir pirmieji 
kė.ė Lietuvos nepriklausomy 
Šukį, liko vėl nustumti į šalį ir 
turi tylėti. Tylėti jie turi todėl, 
kad šių'dienų nepriklausomoje 
Lietuvoje tik tiek tėra laisvės, 
kiek buvo ir caro laikais. Fak
tiškai caro laikais cenzūra c 
nebuvo tokia griežta, kaip 
bar.

Tai vis labai įdomi medžia
ga, kuri turėtų būti surinktą ir 
išspausdinta knygos pavid 
Tai sudarytų 'vieną knygos 
lį. Kita dalis susidėtų iš reak
cionierių kamarilės, iš tų žmo
nių, kurie šliaužiojo aplink ac- 
ro sostą, o dabar dedasi labai 
dideliais Lietuvos patriotais! Ir 
ar mažai tos rųšies “patriotų” 
yra Lietuvoje?

štai prieš keturiasdešimt su 
viršum metų įvyko Kražių sker- 
dynė. Netrukus po to Lietuvos 
kunigai iš aukščiam;gavo paįra- 
- kad jie/butų ištikimi 

fclzTI O »-V /■! 1 T V* 4 1
tą įsakymą pildė. Jų 

Tėvynės Sargas” 
socialde

mokratų niekinimu ir labai že
mais “poklonais” ciesoriui.

Labai butų pravartu 
knygoje prisiminti Antanavičių,

Olšauską, 
čių 
pa-

dėl Lietuvos laisvės.
pateikti žinių apie Lietuvos 
cialdemokratų partiją, 
pradėjo veikti 1896 m. O y 
apie tos partijos veikimą 1! 
m., kada ji beveik išimt:

ginimą, J 
carui Aleksandrui. Ir jie 
božnai” 
leidžiamas 
pasižymėjo Lietuvos

ko-

ale. 
da-

oje

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

čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No_______

Mieroi--------------- ... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

toks Petras, toks Jokūbas, toks 
Jonas ir t. t. Plačiajai visuome
nei tie vardai visai nieko ne
reikštų. Jei kas įdomaus tokio
je knygoje butų, tai tik paskai
tos, kurios buvo pasakytos per 
kongresą.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad tokios knygos platinimas

1 butų itin sunkus darbas. Tokią 
knygą įsigijęs, žmogus visai

GRAND OPENING
NAUJOS TAVERNOS

6538 So. Western Avenue.
Iškilmingas atidarymas įvyksta Subatoj,

Balandžio-April 10,1937
ŠIOS TAVERNOS SAVININKAS
PETRAS MARKOVAS

Visus savo kostumerius, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus-širdingai užprašo į šį didelį grand opening. Bus 
šauni muzika prie kurios galėsime linksmai praleisti lai
ką-

Telefonas HEMLOCK 1814.

surengimo iškilmingo 
ro naujos svetainės, 
Western Avė.

John Berzanski už 
13to zwardo

John Egąn
Bismark Brewery, p. Mike 

Dzimidas
L. M. Norkus, South Side 

Brewery
Goldberg’s Credit Clothing 

Company
International 

Liąuor
• New 

John 
Rose 
Narvid’s Bakery 
Mutual Liąuor Company 
Western Meat Market, p. C.

Norusis
Progress Furniture Company 
Justice Electric Shop 
Dr. C. K. Kliauga t 
B. R. Pietkiewicz 
Dr. V. S. Nares 
John Pauga 
Mrs. Virginia Trust 
John Pužauskas 
Stanley Kundrat 
John and Joseph Jokantas 
Bruno and Walter Kundrat
M. Krauklis

■ Peter Buchunas 
Joseph Ezerski 
George Paiištys.
Kadangi Nedėlioj labai lijo, 

tai idauguma musų rėmėjų ne
galėjo atvykti į iškilmingą ati
darymą naujos svetainės, per 
tai paliko daug alučio ir daug 
brangių dovanų,i?kaipo “door 
prizų”, per tai 'Dhrius-Girėnas 
kuopa tęs tą iškilmingą atida
rymą Subatoj, ApTil 10, 1937, 
naujoj Berzanskjp svetainėj, 
6908 S. Western Avenue. '• ■ . - • 4 /■•k ix» *

F SVisiems nariaipš^ jų gimi
nėms, jų draugams ir tiems 
kurie buvo hedėlioj, bus įžan
ga’ veltui. Gera muzika, šokiai, 
ir dovanos. /'

Visus kviečia1 ,BV 
DARIUS-GIRĖNAS POST 271.

svetainę 
Aldermanui

Wine 
Company 
Process Bakery 
Yuska 
Dress Shop

ahd

, The Birutė Acąuaintance 
Dance is only three days away. 
Have yoti purchased your tick- 
ets yet? If not, don’t delay too 
long; every Birute member has 
them in his or her possession. 
1 šuppose you’ know that they 
are dnly thirty-five cents. And 
what a grand opportunity to 
get the most for your money! 
Ųveryone is cordially invited.

Oh — and this is for mem- 
berš only; others please skip 
this paragraph and read the 
next. Mrs. Beizis has been kind 
cnotigh to offer a' prize to the 
member that sėlis the most 
tickėts. The prize is a surprize; 
it will be worthy of your best 
efforts.

Interested friends are urged 
to come to our regular rehears- 
ai at 'Sandara Hali — tonight.

Būt if you can’t make it to
night, we’ll expect you Satur- 
day evening April 10 at Mil- 

(da’s Hali — 3140 S. Halsted 
St. The harmonies of Paul 
Bennies Orchestra will greet 
you as you enter the enticing 
atmosphere of the Acąuaint- 
ancei Dance.

See you Saturday!
Josephine Schultz.

žiemai pasibaigus, greit pa
sibaigs ir parengimai svetainė
se ir atskiruose butuose. Ta
čiau, pirm negu tatai įvyks, dar 
bus vienas ir kitas parengimas, 
kuriuose turėtumėm dalyvauti.

štai šeštadienį, balandžio 10 
;dieną yra rengiamas Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos balius Sha- 
’meto Svetainėje, 1500 S. 49th 
avenue, Cicero, III. šis paren
gimas bus smagus, nes rengimo 
komisija deda visas pastangas 
visu‘3 svečius ir viešnias paten
kinti.

Rengiasi vykti visi kupiškė
nai, rengiuos ir aš, nepaliksiu 
ir kaimynų. Mat, šio parengi
mo pelnas eis laisvų kapinių 
steigimo fondui Kupišky. Vaka
ro pradžia 8:00 vai. vakare. Ti- 
kietas 25c.

P. Bachunas.

KAUNAS—šiomis dienomis 
‘Karaliaučiuje, į kur buvo išvy
kęs gydytis, po keletos sunkių 
operacijų vėžio liga mirė buvęs 
ilgametis Lietuvos pieno per
dirbimo bendrovių sąjungos di
rektorius ir valstybinės svies
to eksporto kontroles vedėjaą 
Antanas Kudžma, apie 60 m. 
amž. Velionis jau prieš karą 
Sibire dirbo pienininkystės sri
tyje, o Lietuvoje buvo plačiai 
žinomas, kaip Vienas pirmųjų 
pienininkystės srities žinovas 
ir specilaistas. A. Kudžma pa
laidotas Karaliaučiuje.

I Eik Lewis Madų Keliais, Kur I 
I LEWIS KREDITŲ APSČIAI I

NAUJI LEWIS PA 
VASARINIAI

3

Goldberg’s Credit
Store s

4230 */2 Archer Avė.
Vyrų ir Moterų Drabužiai. 

Abelni tavorai. Turi didelę pre
kybą su lietuviais. Parduoda 
tavorą ant kredito. Pilna eilė 
Leonard refrigeratorių, etc.

Atėjo 
NAUJAS 
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos —

............................. Tadas šuleas
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.................. V. Stankevičius 
čigonai ...................... A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Gandas ......:....... Banas Pumputis
Du eilėraščiai ....... J. Kruminas
Kita Amerika .......... E. Voytinsky
Kova prieš dykumą....... M. Ilijinas
įdomioji fizika ....... J. L Perelman
Knygų Apžvalga, Politika ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

Pirkite savo apiėiinkės 
krautuvėse

B
SU

Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

puikaus Monotone Materiolo 
gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų 
SIUTAS

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

PER VIENĄ MĖNESĮ PRIAU
GO 1,290 ŽMONIŲkun. Dambrauską, 

kun. Laukaitį, Yčą, Karev 
ir daugelį kitų, kurie buvo 
simoję Lietuvos žmonėms įpirš
ti vokiško kilimo karalių Ura- 
chą. Pavyzdžiui, ura-patriotas 
R. Karuža rašė taip: “Todėl 
aišku? kodėl musų simpatijos , 
stovi Rusijos pusėje” (žiur. 
“Tėvynės” Nr. 11, 1915 m.). ’

Jeigu Lietuvos laisvės priešų 
kolekcija pasidarytų ir perdaug 
gausinga 25 centų knygutei, 
tai ir čia nieko blogo nebūtų: 
žmonės sutiktų mokėti ir dau
giau. Juo labiau, kad tai butų 
tikrai istoriškas dokumentas: 
Reikia atsiminti, kad toks lei
dinys butų platinamas didelio 
skaičiaus organizacijų.

Medžiagą tokiai knygai galė
tų surinkti pažangiųjų laikraš
čių redakcijų štabai bei šiaip 
paskiri visuomenės veikėjai.

Tai toks musų pasiūlymas. 
Butų labai gerai, kad ir kitos 
Amerikos lietuvių

KAUNAS Cen tralinio
tlStlkOS 'JJ4.V*XVF UllVlllClUUUO) 

Šiemet sausio mėn. visoje val
stybėje bu‘vo 1,908 jungtuvės, 
gimė 4,973 kūdikiai, mirė 3, 
683 asmenys ir priaugo 1,290 
asmenų.

sta- 
biuro duomenimis

tuo klausimu atsilieptų, atseit, 
pareikštų savo nuomonę.

Ką manote? <
Lietuvos demokratiškai tvar

kai. atsteigti Norwoodo bendras 
komitetas:

P. Kručas, pirm.
Paul Weta, sekr.
J. Galdauskas, iždin. *

R. tand R.
RADIATOR * BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE 
« Lafayette 7688-89

Kolonijos peichert, Jr.—J. F. Reuther. .Tr

Tel. BOUlevard 4552

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

ULTRA VIOLET IR SAULĖS SPINDULIŲ MASAŽAI 
ELEKTROS VA^A IR KAMBARYS $1.50 

MOTERŲ DIENĄ UTARNINKAIS.
1657 West 45th St, kampas S. Paulina St

CHICAGO, ILLINOIS.

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 QC

(Curls—kiek tik norėsit) I
DU ART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E fift 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE W«UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS ' $O Efi 
BE MAŠINOS PERMANENT ..................
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS . ............. 25c
MOTERIMS .........................|..............................
VYRAMS ........... ....................į. ... ....

THE
(Crown Dept.

1E ČR0WN BEAUTY SHOP
Krautuvėje) i Tel. YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedeja

2514

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčią ir Subatą, Balandžio 9 ir 10

SOLANO 
PEACHES 

(Riekutėmis ar Pusėmis)
2 No. 2 % kenai 35c

g No. 1 kenai 25 C

DOMINO
CUKRUS

MILTINIS arba RUDAS
2 po 1 sv. pak. 15C

Universal Country Gentlemen

CORN
2 No. 2 kenai 25c

Sniders Supiaustyti

BUROKAI
No. 2 kenai 19c

NO RUB .

SHOE WHITE
25c didžio 21c

10c didžio

Selkirk Barlett

GRUŠĖS
No. 1 kenai už 25c

Derby Garsvyčios
Parinktos

5 unc. šlaikai 9c

Sno Sheen Keiksam

MILTAI
Kepimui Setas veltui 

SV. pak. ,25c

SALOTOS
> galvos 17*

Grynins 
TAUKAI

2 pop^- 29c

UNIVERSALI 
CATSUP

14 unc. 
bonkos 23c

CRISCO
21c 
61c

1 sv. 
kenas ......

3 sv
K kenas

/ WEDGEW00D
PIETUM MĖSA 25c

KARO SYRUP
BLUE

P/2
RED

1%

1) 
sv.

LABEL r OOa 
kenai
LABEL OEa
kenai fcUU

PALMOLIVE VEIDO

MUILAS
3 •* 16c

OCTAGON LAUNDRY

MUILAS
5 už 23c

SUPER SUDS 
raudonuose pakeliuose g didžiuliai pakeliai 33c

PARADDISE SODA
PAPER CLEANER

3 kenal už 25 c
PAUL SHULTZE BIS. 

JUODŲ RIEŠUTŲ
KUKIAI

19c 1 sv
PARADISE SODA

KRAKERIAI
. 17(; 1 SV.-PAK.

CO.

8 unc. 
bonkos

COLLEGE INN 
SOUPS

(Išėmus Chicken Ala King)2 No. 1 kenai 19c

Universal Stifted
Ankstyvo Birželio

ŽIRNIAI
2 No. 2 kenai 25c

Sniders Sodno

SPINOTAI
2 No* 2 kenai 19c

Argo Gloss arba

Corn Krakmolas
8c pakeliui

Stand By Grapef ruit
2 No. 2 kenai 19c

Moss Rose

ASPARAGŲS
No. 2 kenas 7 C

Pearmain
OBUOLIAI

svarai3
Idaho

10

23c

IEŠKOKIT MUSŲ MĖSOS

BULVES
svarų 35c

CIBULIAI
38V- 10c
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Užsakymo kaina:
Chicago ję—paštu:

Metams •••••••«••*••••••••••••••••»•«.
Pusei metų .........._____
Trims mėnesiams _____
Dviem menesiams ......... 
Vienam menesiui _____

Chicago j e per išnešiotojus: 
Viena kopija _______

Savaitei _______________
Menesiui ............................

Suvienytose Valstijose, ' ne Chicago j, 
paštu:

Metams ___________ ......____ $5.00
Pusei metų ............... ...______ ... 2.75
Trims menesiams .................... 1.50
Dviems mėnesiams .............. 1.00 
Vienam menesiui .........................75
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.

Vienas philadelphietis pa
skelbė spaudoje, kad kovo men 
27 d. mirė Kazys 
laukęs 49 metų ąmžįaus.

Jisai buvo uolus
Prie “industrinių pasau- 

isąi pakrypo, 
prčje ir pri- 
Lietuvių So- 
“Aidoblistų” 
iš kitų, mies*

Geležėlė, $u

“aįdoblis-

Darbo santykių reguliavimas

tas
lio darbininkų” j 
būdamas Baltinio 
klausydamas prie 
cialistų Sąjungos, 
agitatoriai, atvykę 
tų j Baltimorę, pradėjo agituo
ti to miesto kria^iČius stoti į 

iejns pavyko
Abu Wisconsino legislaturos butai priėmė įstatymą 

apie reguliavimą santykių tarpe darbdavių ir darbinin
kų pramonėje. Atstovų bute jisai praėjo 77 balsais prieš 
19. Gubernatorius La Follette jį, žinoma, pasirašys.

Tas įstatymas yra, galima sakyti, kopija Wagnerio 
“darbo santykių” įstatymo, kuris buvo priimtas J' V. 
kongrese ir apie kurio “konstitucingumą” dar turės 
spręsti Vyriausias teismas. 4

Wisconsine tas įstatymas buvo pravestas Progresy- 
vės Farmerių-Darbininkų Federacijos pastangomis. Ši 
Federacija yra susivienijimas socialištų, La Follette’o 
progresistų, valstijos Darbo Federacijos ir įvairių far- 
merių sąjungų. . ,

Fašizmo intervencija Ispanijoje
Jau seniai visiems aišku, kad Italijos fašistai ir Vo

kietijos nacional-socialistai ("naciai”) padeda Ispanijos 
sukilėliams ne tik ginklais, bet ir savo armijomis. xPa- 
staruoju laiku Madrido gynėjai smarkiai aplamdė Mus- 
solinio juodmarškinių pulkus Guadalajaros fronte ir 
padarė Italijos diktatoriui tokią gėdą pasaulio akyse, 
kad jisai nebežino nė ką daryti.

Matyt, norėdamas atsikirsti prieš tuos, kurie juo
kus krečia iš italų nepasisekimo Ispanijoje, Mussolini 
dabar ėmė kaltinti Francuzįjos valdžią, kad ji pasiun
tusi savo armijos generalinio štabo karininkus Madri- 
dan padėti respubliftąįT. Esą, tię franęuzų karininkai va*- 
dovavę loyalistams Guadalajaros mūšiuose.

Šituo norima pasakyti, kad Mussolinio juodmarškir 
nius supliekė ne Ispanijos darbininkų milicija, bet Pran
cūzijos armijos vadai. Šitaip aiškinant savo pralaimė
jimą, nėra tiek daug sarmatos fašistams. Nes, iš tiesų, 
jeigu italus galėjo sumušti menkai išlavinti karo ama
te Ispanijos milicininkai, tai ko verta yra visa fašizmo 
“galybė”, kuria taip mėgsta gąsdinti pasaulį Mussolini?

Bet ką jisai ketina daryti, versdamas kaltę Fran- 
euzijai?

Daugelis žmonių Europoje bijo, kad “ii duče” ren
giasi atsisakyti nuo nesikišimo sutarties (kurįą jisai 
visą laiką begėdiškai laužė!) ir pasiųsti Ispanijon dar 
didesnę armiją, t. y. pradėti atvirą karą prieš Ispanijos 
valdžią.

Jeigu Mussolini šitaip pasielgs, tai galima beveik 
tikrai sakyti, kad kils naujas pasaulio karas. Nežiūrint, 
kaip atsargi iki šiol buvo Francuzijos valdžia, ji nega
lės leisti italams (su Vokietijos pagelba) užkariauti Pi- 
renėjų pusiausalį ir sudaryti tenai, už Francuzijos nu
garos, savo frontą. Francuzija tuomet butų apsiausta 
iš trijų pusių — Vokietijos, Italijos ir Ispanijos.

Stojus į karą Italijai ir Francuzijai, ims maršuoti 
ir tų šalių armijos, kurios yra padariusios sąjungas su 
italais arba franeuzais, t. y. Vokietijos armija, sovietų 
Rusijos, Čekoslovakijos, Rumanijos, Jugoslavijos ir t. t., 
ir t. t.

Pasaulis vėl atsidūrė ant prarajos krašto.

[domi kombinacija
Amerikos oficialės Socialistų partijos vadas, Nor- 

man Thomas, iškeliavo į Europą ir, vos tik išlipęs iš 
laivo Anglijoje, jisai smarkiai uždrožė konservatorių 
valdžiai dėl jos politikos Ispanijos reikale.

Norman Thomas pareiškė, kad Britanijos valdžią, 
gindama savo kapitalistų interesus Ispanijoje, teikia pa- 
gelbą generolui Franco, ir kad jos "nesikišimo politika” 
visą laiką buvo naudinga sukilėliams, — kas yra .tiesa.

Norman Thomas seniai kovoja prieš tą “nesikišimo 
politiką” ne tik žodžiais, bet ir darbų. Čia, Amerikoje, 
jisai organizavo savanorius Ispanijos respublikos pagal
bai. - A ‘

Bet laikraščiai praneša, kad Anglijoje Thomas yra 
žinomo “kairiasparnio” Cripps’o svečias. Iš visų Angli
jos socialistų Thomas pasirinko jį, kaipo artimiausią 
savo vienmintį. ,

O Sįr Stafford Cripps neperseniai pareiškė, kad 
Britanijos darbininkams “nebūtų didelio nuostolio”, jei
gu Hitleris sumuštų kare ^^^aperiąjizmą”! Paskui

> Lietuvos Gyvenimo Šešėli;rauskas.” Jo “Kankles” skambė
jo ne tik AmeriUoj.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, M. Petrauskas grįžta 
Lietuvon. Čia jį ištinka didelė 
nelaimė: perkūnas įtrenkia į jų 
tėviškės namus, ties Dusmenim, 
Dzūkijoj (regis, 1924 m.) ir 
palaužia ligtol milžinišką Mikę 
Petrausko sveikatą. Ilgai jis 

' serga. 'Atsitaiso. Griebiasi vėl 
darbo. Kaune diriguoja kelius 
savo muzikos simfoninius kon
certus įr sukuria liaudies ope
rą, kurią pats stato ir diriguo-

industrinę uniją. J 
suagituoti lietuvius.

Geležėlę, toliaus, 
tose lietuvių kolom 
gėsi paskleisti savo idėją, bet 
jam nesisekė. Vią 
tų” 
rytinėse valstijose 
jo agitatoriams rebebuvo kas 
veikti. Daugelis jų vėliau susi
metė i komunistų 
jas (pav. Šmitas, 
k.), bet Geležėlė 
nepritarė. Vienu la 
Veno Chicagoj e ir 
išvažiavime arba 
su komunistais siparkiai kirs
davosi.

Paskiausią jisai 
ladelphijoje.

lankėsi ki- 
jose ir sten-

as “aidoblis- 
judėjimas po kelių metų 

susmuko, ir

į vėliau susį- 
organizaci- 
Grikštas ir 

komunistams 
iku jisai gy- 
kiekviename 
piknike jisąi

gyveno Phi

(Musų bendradarbio Lietuvoje)

TROCKIO “BYLA” 
MEKSIKOJE

Į Meksiką nuvyko amerikie
čių komiteto atstojai, su prof. 
John Dewey priešakyje, pada
ryti Leono Trockio “tyrinėji
mą”.

Trockis, kaif> žinoma, 
apkaltintas Maskvos 
kad jisai daręs 
su Stalino priešai,
----------------------- -i-------- -I t j.l<, f. ,,

bųyo
bylose,

konspiracijas
Rusijoje ir fašistus

■ p11 - ....*

fašistiškų valdžių ągeųtais prieš 
Sovietų Sąjungą. Jisai organi
zavęs sabotažo ir teroro dar
bus ir stengęsis įtraukti Sovie
tų Sąjungą j kąrą su Vokietija 
ir Japonija įr iš anksto žadė
jęs atiduoti šiom dviem valsty
bėm turtingas sovietų teritori
jas.

Trockis tuos kaltinimus vie
šai užginčijo ir pareiškė, kad 
jisai patieks bet kuriai bešališ
kų žmonįų grupei įrodymus, 
kad Maskvos kaltinimai esą 
neteisingi, ir jeigu tokia komi
sija’ nebus pilpąį įtikinta ję ne
kaltumų, tąi jiąąį sutiks .va
žiuoti j Maskvą įr stoti į so
vietų teismą, nors jisai žino, 
kad tokiame teisme jam ne
būtų jokios progos apsiginti.

Taigi dabar paminėtieji new- 
yorkiečiai ir nuvažiavę į Meksi
ką ištirti, kokių įrodymų Troc
kis turi, kad Jesąs nekal
tas.

Rytoj ryte komisija pradės 
Trockio kvotimą, Coyoacan vi
lioję, netoli Meksikos Miesto, 
kur buvęs sovietų karo komi
saras dabar gyvena, Prof. De- 
wey pakvietė liudininkais į tą 
tyrinėjimą kai kurių organiza
cijų atstovus, tarp jų ir Meksi
kos komunistus. Bet komunis
tai atsisakė dalyvauti. Jie sa
ko, kad jie nepaiso, kas bus da
roma Trockio namuose. Bet —

“Bet, jeigu Trockis mėgins 
pasirodyti viešai, tai mes 
esame pasiryžę to neleisti.” 
Gana keistai skamba šitoks 

Meksikos komunistų pareiški
mas. Nejaugi jie, iš tiesų, ke
tina' pavartoti smurtą?

Net ir prieš savo politinį 
priešą tokiomis priemonėmis 
kovoti reikštų — pamėgdžioti

A. a. Mikas Petrauskas
(Tęsinys

1907 m. jis kone 
tone ir kitur. Aį 
pradeda arti lietuviškus dirvoj 
nūs, o jų platybės begalinės. ■>

Komponuoją, koncertuoja ir 
moko muzikos. Miki 
mokiniai musų ope

eituoja Bos- 
sigyvena ir

begalinės. ■<

o Petrausko
ros solistai

Antanas Sodeika, Marijona’ Ra
kauskaitė, o kiek 
—dainininkų, 
kompozitorių!

Amerikęj Mikas 
zikos žurnalą, Amerikoj gyvem- 
damas pąrašo antrąją operą 
—“Eglę žalčių Karąilienę’' (1914 
1924 m.).

Be koncertų, jis 
stato operetes įr ten pat pirmą 
kartą pastato opera “Eglę Žal? 
čių Karalienę/’ kurią ir išlei
džia. Tik jo operų klavirus mes 
ir turime išleistus.

ų Amerikoj 
vailgoninkų ir

leidžia imi

Amerikoje

čia pat reikia pąsakyti, kąd 
Mikas Petrauskas buvo pirma
sis lietuviškos operetės kūrėjas.

Jau 19.03 metais, Petrapily 
Konservatorijoj būdamas, jis 
paraše ir pastatė operetę “Mą- 
luninką įr kaminkrėtį,” kurią

vėliau pe^raidino visi Lietuvos 
veikėjai, vėliau — prezidentai, 
ministėriai ir 1.1.

Mikas Pefrauskas parašė o- 
peretes Girių karalių, Apvezdin- 
kite ir mane, Consiįium fakul- 
tatis, Užburtą kunigaikštį, Lie
tuvių milijonierių, A4omą ir 
Jėvą, Velnią išradėją, Malunįn- 
ką ir kaminkrėtį, šįenapiųtę, 
Pirmąją gegužės, Prieglaudą 
Elgetos dukterį karalienę, Vai
ką ar mergaitę, šventąją nak
tį; operas: “Žirųtę” ir “Eglę 
Žalčių Karalienę.”

Iš to matom, kad M. Petraus
ko vien lietuviškai scenai ne
mažai nedirbėta! ......... .. ‘.... .v

O kur chorui ir solo dainos, 
kurios skamba ne tiktai Lietu- 
voj, bet ir užsieniuose. Kur sim
fonine muzika, kurios jis taipgi 
riemažai parašė. Kur kitą jo 
veikla muzikęs srity?! Ne vel
tui komp. Žilevičius, dabar gy
venąs Amerikoj ir betiriąs Mi
ko Petrausko veiklą, rašo: “Nė 
vienas iš Lietuvos atvykusių 
muzikų tiek daug nenudirbo ir 
nepaliko tiek pagarbos ir gra
žių atsiminimų, kaip M* Fet-

f i i .!*

Sįr Staffonį patarė Anglijos darbininkams atsisakyti 
dirbti ginklus.

Tuo tarpu Hitleris padeda Ispanijos sukilėliams.
Cripps liepia I Britanijos darbininkapis nesįp^ęjsinti 

Hitlerio agresingiems žygiąms. O Thomas smerkia Bri
tanijos valdžią, kam ji jeįįtįžįa hitlerininkams ir juo.(j- 
marškiniams įsigalėti Ispanijoje.

Cripps pataria nevartoti ginklo prieš fašistus. O 
'Į'hpmas organizuoja ginkluotus burįus kovąį prieš fa
šizmą/

Ir juodū yra artimiausi vi.enmįnęiai, nes kiekvienas: 
jų vadovauja ^kairiajam sparnui” savo šalies (Jarbinih- 
kų judėjime!

Na, tai dabar žmogus suprask tų sparno
vądų logiką.

Gal bųt, juodų dabąr, susėdu prie arbatos stiklo 
Londorfe, kaip nb ?s tuos ^rtumus sayo nusistatyme 
^lygine, M kąįpj fąį

tleris pądeda Ispanijos sukilėliams.

vądų logiką

Įdomų, kodėl M. Petrauskas 
kure liaudies operą, kai Lietu
vą turėjo jau profesionalinę o- 
perą su K. Petrausku priešaky ?

Atsakymas tėrd tiktai vienas:
M. Petrauskas buvp liaudiškas 

žmogus
Aš, kuriam tais klausimais 

tekę su Maestro Miku Petraus
ku kalbėtis, esu liudininkas to 
fakto. Daugiau net. Jo pažiu
ręs, jo nusistatymas meta švie
sos pluoštą į visą jo kūrybą, 
kuri gąli būti apibudinta kaip 
lįąųdiška kūryba.

M- Petrausko operos parašy
tos prieinamai platiems žmonių 
sluoksniams: paprastai, be pai
nių ir sudėtingų arijų, ribotoj 
diąpazęnę atžvilgiu skalėj ir tt. 
Gali kas pasakyti, kad tai jo sa
vybė. Ne. M. Petrauskas sąmo
ningai tai darė. Jis man tai yra 
pabrėžęs kelis kartus.

—Aš norių rašyti liaudžiai. 
Ąš noriu, kad mano muzika ga
lėtų naudotis platieji gyventojų 
sluoksniai!

Taip teigė kompozitorius, ku
ris savo laikams buvo itin mo
derniškas ir pažangus. Jis buvo 
Rįmskio-Korsakovo mokinys ir 
gabus mokinys.

Tikslą, bent žymia dalimi, jis 
pasiekė: jo operetes stato ir 
šiandien visi Lietuvos scenos 
mėgėjai; jo dainas dainuoja ne 
tiktai rafinuoti dainininkai spe
cialistai, Jbet ir chorai ir pavie
niai liaudies žmonės. ,

M. Petrausko veikla 
rodyte rodo, kad jis visuomet 
prieš akis turėjo “eilinį”, “pil
kąjį,” — liaudies žmogų, kurį 
jis stengėsi muzikalinti, kultū
rinti, šviesti.

Perdrąsu butų šiame rašiny 
Miką Petrauską įvertinti visa- 
’pusiškai ir pasakyti, kad tai su
darys pakankamą vaizdą: M. 
Petrauską įvertins tik ateitis. 
Tačiąu šia proga norisi iškelti 
dar vieną labai svarbų jo nuo
pelną.

Mikas Petjuuskas pirmasis 
rįiųtai susįrupiųo muzikos 

lietuyiškumo žymėmis
Supratęs, kad žmonijai be ga

lo svarbu (autinės savybės, jis 
pirmasis pradėjo liaudies daino
se ieškoti lietuviškumo bruožų. 
Jis tą klausimą sprendė teorišr 
kai, jis jį sprendė ir praktiškai. 
Ir reikia' pasakyti, kad “Biru
tėj' ir “Eglėj žalčių Karalienėj” 
jis) yra patiekęs nepaprastai sa
vaimingos, senoviškai lietuviš
kai charakteringos muzikos 
(stabmeldiškos maldos ir k.). 
tai negalima neatkreipti dėme
sio. Tai didesnių studijų reika
lingas objektas.

Nepaprastai veiklus, neišsen
kamos energijos, didžiulio op
timizmo žmogus, tikis progre
su ir, laimėjimais, — Mikas 
Petrauskas paskutinius kelis 
metus jau buvb arąs su palauž
tais sparnais. Ir tai jis nerimo.

Dažnai užeidamas į “Lietuvos 
žinių” redakciją, dėstė savo su
manymus, planus.

Paskutinis jo noras 
buvo — pertvarkyti, papildyti 
‘‘Birutę”: įš tos fonuos, kurį 
artina ją ipejodrąmai, perkelti 
| formą visiškai operinę. Jis ra
šė muziką toms dalims, kurios 
buvo kalbiniais dialogais. Pir
mą aktą, sakėsi, perkompona- 
vęs. Bet... be laikę nuėjo j ka
pus.

Laisvės mylėtojas ir laisva- 
įhknis, M. Petrauskas ką$t$

stato

sun- 
kar-

Lietuvos oficialioji spauda la
bai sunkiai virškina bet kokią 
kritiką. Tarpais atrodo, kad ji 
net rimtesnes kritikos pribįjo. 
Kai dėl šitokios kritikos jai 
reikia ątsikirsti, tai nors ji ra
šo labai aukštu stiliumi ir lin
kusi žiūrėti į visus kitus iš vir
šaus, bet tasai jos tonas 
ją į juokingą padėtį.

Jei opozicinė spauda ir 
kiuose cenzųros rėmuose
taįs vis dėlto išgudrėją nurody
ti kai kuriuos Lietuvos gyvent 
mo trukumus, tai ofjcįozinė 
spauda tudj tai šokasi užginčy
ti ir neriasi iš kailio įrodinėda
ma, kad viskas yra tvarkoje ir 
tai kas yra padaryta ir atsiek
ta, tai daugiau nebuvo galima 
net laukti, ir visa tai pądaryta‘, 
žinoma, tik dėka tautiškųjų or
ganizacijų ir jų vadų sumanu
mo.

štai iš opozicijos spaudos 
yeik puse lupų buvo prasitar
ta, kad socialinio draudimo ir 
socialines globos srityje daug 
kas šlubuoja, daug kas taisyti
ną ir darytina. Apie tai buvo 
rašyta' labai atsargiai ir tik kai 
kurie klausimai čia buvo labai 
jųps nekonkretizuojant pavir
šutiniai paliesti. Tautiškoji, o 
kartu jį ir oficiozine spauda 
tuoj šokosi įrodinėti, kad čia 
Lietuvoje jau tiek daug nu
veikta, kad ir daugiau norėti 
nebegalima, ir net daug kas ge
riau sutvarkyta, negu daugely
je valstybių.

Veik panašaus turinio straip
snis tuč tuoj pasirodė visoje 
Lietuvos spaudoje, žinoma, ta
sai straipsnis pasirodė pavidale 
mėlynų lapelių... Ar žinote, ką 
tai reiškia? Tie mėlyni lapeliai 
jau ir dainose apdainuoti. Tai 
privalomieji rasiniai, kurie pri
verstinai spaudoje turi būti pa
skelbti ir jie, kaipo tokie, yra 
nekritikuotini!

Reiškią, šituo klausimu spau
dai veik kaip ir netenka dau
giau pasisakyti. Išeitų lyg tais 
atsitikimais, kuomet oficiozine 
spauda lyg ir nepajėgia atsi
kirsti, tai pasirodo mėlynieji 
lapeliai.

. čia netenka nuodugniai at
pasakoti visus tuos kilusius gin
tus dėl sociąlinįų Lietuvoje rei
kalų tvarkymo ir juo labiau 
netenką pagrindiniai atsakinėti 
j tilpusius privalomus tiems 
ginčąips atsakymus, bet gi tik 
tą proga kaip kas norisi pasi
sakyti.

Tautiškoji Lietuvos spauda y- 
ra prasitarusi, kad Lietuvoje 
veik ųesama didikų, smarkiai 
turtingų žmonių, atseit, įpili j o- 
ųįerių. Gir-di, luominis skirtu
kas Lietųypje yra' mažas, to
dėl ir toji socialinė nelygybė ' 
taip akių nebado ir įš čia iš- 
pląukįą ręikąįąi nesą tokie ašt
rus, juo labi.au, kąd jie Lietu
voje Įąbąi grąžįai tvarkomi.

Veik bufų galima sutikti, kad 
Lietuvoje europėjiška arba a- 
kęrikoniška prasme tariant, mi
lijonierių nesą.

Pirmiausia tai Lietuvoje per
daug siaura dirva, kad čia ga
lėtų taip urnai išaugti stambus 
tųrtųoŲai, sakysime, milijonie
riai. Mįlįjpnįerįąi dygsta dide
lėse valstybėse ir tai savo veik
la tik savo valstybės sienomis

T“

mylėjo Lietuvą ir jos žmones, 
kaip gali mylėti giliai toleran
tingas, labai protingas ir kultū
ringas žmogus, deja, ne visų už 
tai mylimas.

Ne visi dvasiniu Miko Pet
rausko palinkimu rūpinasi. Tai 
pareiga pažangiosios visuome
nės, kurios idėjų plotmėje jis 
Visą savo amžių dirbo.

Mikas Petrauskas mirė — Te
gyvuoja Miko Petrausko idėjos 
r teduoda jo darbai geriausius 

vaisius, kurie bus amžių jam ] 
paminklu!

nesiriboja, o kartais juose i 
visą pasaulį.

Lietuvos gyvenime dar n< 
tokių sąlygų, kad čia' galėtų i 
sidaryti panašios rūšies mili, 
nieriams tarpti ir augti dinl 
ma dirva. Viena, kad tai uk 
kas gyvenimas nėra' padaręs 
kios staigios pažangos, o ant 
kad ir nėra tokių apsukrių b 
nįerių, kurie savo veiklą sui 
betų ne vien tik savo vala 
bes ribose išplėsti. O be to, L 
tuyoje tam tikrose ūkiškojo $ 
venimo srityse yra tiek įsij 
Įėjęs visuomeniškai vedan 
biznis, kad privačiai iniciaty’ 
čia visai sunku kas padaru 
štai, sakysime, žemės ūkio p 
dūktų eksportas, kaip štai n 
sos, sviesto, grudų veik iširr 
nai yra kooperatyvų ir pan 
šios rųšies organizacijų ranl 
se. Šalia Pienocentro, Lietuk 
Maisto, greta' šitų organizac 
šiandien atsistoti privačio 
firmoms visai butų neįmano: 
ir, jokią konkurencija čia nej 
limą. Šioje ūkiškoje gyvenir 
srityje veik visiškai yra įsi; 
Įėję kooperatyvai, tai yra 
suomeniškos ūkiškos organi 
cijos. Tokios ūkiškos organi 
ei jos, kurių kapitalas yra ] 
lektyyus ir kur pelnas eina 
suomenės naudai, tai yra tų 
ganiza'cijų dalyviams ir tai 
botoje normoje ir kur viską 
mia ne akcijų suma, ake 
skaičius, bet asmuo, to kop 
ratyyo narys, vis vien ar jis 1 
tų juridinis, ar fizinis asmu

Tiesa, Maistas yra akc: 
bendrovė, bet čia daugumą i 
ei jų turi supirkę kooperaty 
ir pati vyriausybė. Atseit, 
čia visuomenės balsas labi 
vyrauja, negu akcijų suma.

O ir iš viso šiais autarkij 
laikais, kuomet veikia vis 
muitinių barjerai, kuomet ch 
ringo sistema visur yra įsų 
Įėjusi, vargu ką čia privati i 
ciatyva be vyriausybės pag( 
bos galėtų nuveikti ir uždarbi 
turėti, jei daug kas ir žemės 
kio produktų užsienyje pardi 
damų yra stipriai premijuo. 
mi, tai yra gaunami iš vyris 
sybės iždo primokė j imai, dėl 
produktų kainų žemumo. 1 
šiokiame atsitikime net pač: 
vyriausybei butų labai nepal 
gu privatų biznį šelpti, kad 
įvairių primokė j imu pavidale.

čia tik tai ir galėjo toji uk 
sritis išsirituliuoti į koopera 
nę veklą. Ęitose ūkiškojo gy\ 
ųimo šakose tasai biznis rib 
jasi veik tik išimtinai sa1 
krašto reikalus tenkindama 
tpdėl staigių kapitalų aųgim; 
čia visai neįmanomas, nes p, 
siaura yra gaminiams rink 
Net ir geriausias sąlygas turu 
ir litas ant lito uždirbant v 
dėlto amerikoniškų ir net eur 
pėjiškų pelnų neturėsi ir p< 
metus milijonų nesudėsi.

Bet iš viso, kas čia pasakyt 
neseka, kad Lietuvoje nesam 
išnaudojimo, kad kapitalo m 
butų vergiami. Lietuvos darb 
žmonės šitą kapitalo leten 
daug skaudžiau junta, negu, ss 
kyšime, daug kur kitur. J( 
taip gąlima išsireįkšti, Lietuve 
je yra alkani milijonieriai, ku 
rie trokšte trokšta, kaip gali 
ma didesnius pelnus turėti, įi 
pasekti kitų didelių valstybių 
milijonierius, čia tasai darb 
žmonių išnaudojimas yra žymia 
piktesnis, negu daug kur kitur

(Bus dąųgiau)

Juokai
T“ 1 ' -.. .

—Gydytojas liepė tėyyi deg
tinę gerti tįk po valgio..

—Ar jis klauso patarimo?
—Taip, jis ėmė net dvyliką 

sykių dienoje valgyti.
r

labi.au


. J />
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PO DETROITU IR KITUR PASIDAIRIUS

Susitaikė su Cchrysler kompanija. —
Su nulaužtu sprandu autobuso šoferis baigė savo ke
lionę, 
darbą 
rado savo tėvus. — Katė augina laputes. — 
nepatenkinimų dėl importavimo meksikiečių 
mokos automobilistams.

Grąžino $34,000.—

1,000 išlaikė kvotimus, o tik 100 iš jų gaus 
- organizuojasi laikraščių pardavėjai. — Su- 

Reiškia 
— Pąr

LANSING, MICH. — Paga
liau gubernatoriui Frank Mur- 
phy pasisekė Chrysler kompa
nijos streikų baigti. Kompanija 
pripažino unijų. Tokiu budu 
unija atstovaus savo nariams, 
kai bus vedamos derybos algų 
nustatymo ir kitokiais klausi
mais.

iki rudens darbais bus aprūpin
ti 800.

Etush- 
nuo 

mažas la-

Prieš streikų, kuris prasidėjo 
kovo 8 d., Chrysler kompanija' 
samdė 67,000 darbininkų. Iš to 
skaičiaus, kaip organizatoriai 
tvirtina, unijai jau priklauso 
59,000.

Susitarimo sąlygos yra to
kios: kompanija pasižada neda
ryti diskriminacijos unijai pri
klausančių darbininkų atžvilgiu. 
Iš savo pusės, unija pasižada 
neskelbti sėdėjimo streikų, kol 
sutartis nepasibaigs.

Galutinė, sutartis bus pasira
šyta vėliau. Tokiu budu eina 
prie galo ir kitas didelis strei
kas, kuris buvo palietęs Det
roitu.

----- o-----
Šios savaitės pradžioje laik

raščių pardavinėtojai, kurie pri
klauso Wayne kauntės ųsocia- 
cijai, ties Times ir News laik
raščių trobesiais surengė de
monstracijų.

Judėjimas tarp laikraščių 
pardavinėtojų jau prasidėjo 
prieš dvejetą mėnesių. Jie turi 
savo organizacijų, kuri reika
lauja didesnio komiso už laik
raščių pardavinėjimų. Demons
tracijos metu kai kuriose vie
tose laikraščiai buvo plėšomi.

——o-----
KALAMAZOO, MICH. — Ja

mes A. Castle pagaliau turėjo 
progos 
atrodo, 
kai jis 
Castle
Onio. Toje šeimoje jis ir užau
go, 'visai nežinodamas, kad jo 
tėvai tebėra gyvi. Iki pat 1930 
metų jis nieko nežinojo apie sa
vo tėvus.

Patyręs, jog tėvai tebėra gy
vi, jis pradėjo jų ieškoti. Ir 
po kelių metų pagaliau surado. 
Apie savo pirmų susitikimų jis 
pareiškė, jog jam atrodę, kad 
jisai visai svetimus žmones su
linkus. ;

Jis taip pat turėjo progos su-

tikti ir savo keturias seseris, 
kurių niekad nebuvo matęs.

----- o—
JACKSON, MICH.

ford Milier visai njetoli 
miesto surado šešias 
putes, kurias parsivežė namo 
Itys jų žuvo, kai jis 
pienu maitinti. Kitas 
pukes jis pavedė ango 
tei auginti, kurios visi vaikai 
išėmus vienų, buvo žu 
tės tuoj atkuto ir dabar jos yra 
visai sveikos.

----- o-----
Darbininkų samdos 

rius sako, jog pastaruoju laiku 
darbdaviai pradėjo 
importuoti meksikiečius. Jo ži
niomis, per kelias dieras į Sani- 
lac kauntę, kur yra auginami 
cukriniai runkeliai, liko atga
benta 700 meksikiečių.

Meksikiečiai, sako direktorius 
Starret, yra vežami trokais lyk 

endinami

bandė jas 
tris la-

riškai ka-

vę. Lapu-

direkto-

smarkiai

šai musų kuopoje neturi prita- Hamtramck, Midi, 
rimo. Graznai prasidėjęs susi- ______ '

i Puikus koncertas ir šokiui
Liętųvių Amerikos Piliečių 

Klubas balandžio 10 d. rengia 
koncertų lenkų svetainėje, 3105 
Holbrook, kampas McDougall. 
Koncerte dalyvaus Aido choras, 
kuriam vadovauja W. Gugas. 
Koncertas prasidės 7 vai. vaka
re. Taipgi dalyvaus . choro du
etai, kvartetai ir t.t. Bus ir so
listų. Pavyzdžiui, turėsime ma
lonumo išgirsti p-ių širvaitienę. 
P-ia širvaitienė yra šauni dai
nininkė.. Dainuos taip pat p-ia 
M. Stankienė ir broliai Vasi
liauskai, kurie visur ir visada 
dalyvauja ir nęatsisako organi
zacijoms patarnauti. Jie man

rinkimas vėliau, taip sakant, li
ko “sugadintas,” — to dėka 
pasikko nemalbnus įspūdis.

Kiti kuopos1 reikalai buvo at
likti greit. Naujų narių nebuvo. 
Kitas susirinkimas įvyks gegu
žės 2 d. Prasidės 9 vai. ryto. 
Nariai turėtų labiau savo orga
nizacijos susirinkimus lankyti.

—Susirinkime dalyvavęs.

sekretorius, o Jahčaus- 
iždinipkas, kuris sako, jog 

guli labai saugioje vietoje 
ir negali prapulti.

Klubo biznį veda P. Pasiuko- 
nis ir D. Grina. Pasak pirmi
ninko, visa valdyba dirba vie
ningai ir sutartinai.

Aš linkiu klubui gero pasise
kimo. 

'• "5 k, • * •

Detroit, Midi.

—M. Kemešiene,

Detroit, Mieli
Detroit, Mich.

pamatyti, kaip jo tėvai 
Beveik prieš 30 metų, 

buvo kūdikis, jį įsūnijo 
šeima iš Youngstown,

kpkie gyvuliai. Apgy 
jie yra palapinėse, jų sveikata 
ir gerove niekas nesitupina.

Kadangi esu žinių, jog du 
stambus cukrinių ruųkelių au
gintojai rengiasi importuoti 
tūkstančius meksikiečių, <tai di
rektorius btarret leikaraUja, 
kad kas nors butų daroma. Į- 
vežimas pigių darbininkų iš ki
tur sunkina vietos darbininkų 
būklę.

----- o-----
Beveik prieš 34 metus Elmer 

W. Voorheis pradėjo eiti Jung
tinių Valstijų Distrikto teisme 
klerko pareigas. Jo pirmtaku- 
nas turėjo iš tos vietos pasi
traukti dėl kažkokių netikslumų 

• finansiškuose reikaluose. (
Bet štai prieš kiek laiko buvo 

pradėtas tyrinėjimas, atseit, re
vizija. Padarinyje liko surastas 
trukumas, dėl kurio Voorheis 
buvo laikomas atsakingu. Kiek 
žinoma, tas trukumas siekęs 
net $34,000. Tačiau trukumas 
dabar liko išlygintas. Todėl kol 
kas nėra žinoma, ar Voorheis 
bus keliama byla, ar ne.

----- o------
Šiomis dienomis autobuso šo

ferį, Edward Olsenų, ištiko 
keista nelaimė. Kai apie penkios 
mylios nuo Detroito jis susto
jo išleisti pasažierius, tai Geor
ge Tripp savo automobiliu 
bumptelėjo į autobusų. Pasažie- 
rrai ir šoferis buvo gerokai su
krėsti, bet neatrodė, kad kas 
butų sunkiai sužeistas.. Šoferis 
Olsen visai laimingai pasiekė 
Detroitu ir išleido pasažierius. 
Bet čia staiga jis sukniupo ir 
apalpo. «fl?uųj jis liko nuvežtas 
į ligoninę, kur paaiškėjo, kad 
jo sprandas nulaužtas. Vadina
si, susidūrimo metu jis tiek 
smarkiai atsimušė, kad nulužo 
sprandas.

Olseno padėtis esanti kritiš
ka.

Teisėjas John J. Maher prieš 
kiek laiko išleidn kn^gų vardu 
“ivnnd Over Motor.
toje knygoje faktai pasirodė 
tiek įdomus, jog dvi r
panijos padarė teisėjui pasiūly
mų, kad jis oro bangoįnis duotų 
visų serijų paskaitų
liytams. Vadinami, duotų patari
mų, kaip , įTeiJiįa , važjuoti, kad 
butų galima nelaimių išvengti.

—Detroitietis.

(Surinkti

adio kom-

automobi-

TRIUKŠMINGAS SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDD 19 kuopos banldetas
Lietuvių Svetainėje balandžio 

3 d. įvyko abnkietas, surengtas 
LDD 19 kuopos. Kadangi buvo 
rengtas šeštadienio vakare, tai 
atrodė, kad nedaug žmonių at
silankys, bet kiek laiko prabė
gus susirinko pusėtina grupė 
žmonių, ir net iš tolimesnių 
apielinkių. Spėjant, buvo apie 
150 žmonių atsilankę ir, kaip 
girdėti, visiems patiko vakarie
nė. Gaspadinės ir gaspadinaitės 
smarkiai darbavosi surengime 
tokios šaunios vakarienės. Jos 
pavaišino svečius su sriuba, viš
tiena, dešromis, visokiomis dar
žovėmis ir visko gavo tiek, kiek 
norėjo.

Buvo surengtas ir muzikalis 
programas, bet dainininkai ka
žin kur užtruko. Buvo pagar
sinta, kad broliai Vasiliauskai 
danuos, bet nų vienas nepasiro
dė. Taipgi ir draugui Valiukui 
nepavyko atsilankyti. Tai iš vi
sų kviestų tjk Anelė Bubeliutė 
ir Stella Masytė padainavo ke
letu smagių dainelių, pakelda- 
mos upa vakarieniaujančių sve
čių. J

Šokiai taipgi buvo prie gero 
lietuviško orkestro. Takiuos, vi
si gražiai pasilinksmino ir pasi
kalbėjoj |

Ties alau J “šaltinėliu” besi-

LSS 116 Kuopos pirmas 
pavasarinis piknikas

Nėra žmogaus, kuris nenorė
tų pakvėpuoti tyru oru ir pa
sigerėti žaliom pievom. Visiems

labai primena chicagiotį Pranų imaonu išgirsti paukščių čįuL 
Jakavičių, kuris ne tik dainuo- bėjimas. Juo labiau malonu po
ja, bet ir vaidina. Bet apie bro
lius Pasilia'uskus parašysiu dau
giau kitų kartų.

Lietuvių . Amerikos Piliečių 
KĮubo pirmininkas A. Dunaltis 
moka tinkamai tvarkyti organi
zacijos reikalus. Pice-pirminin- 
ko pareigas eina plačiai žino
mas detroitiečia'ms Mikas. Tai 
Mikas Masys, kuris priklauso, 
labai dideliam skaičiui organi
zacijų, ir beveik visose tose or
ganizacijose įeina į valdyba. 
Sekretoriaus pareigas eina' Ma
sių duktė, Stella. P-lė Masytė 
ne tik veikia daugelyje organi
zacijų, bet ir gražiai dainuoja.

Pranas Kuipslis yra klubo fi-

ilgos žiemos.
štai kodėl LSS 116 kuopa 9 

d. rengia pirmų pavasarinį pik
nikų Beech Nut Grove. Tas dar
bas priklauso lietuviui, būtent, 
Simanui Urbonui.

LSS 116 kuopa visada pasi
žymi tuo, kad jos piknikai ir 
kitokie parengimai yra geri, ir 
publikai jie patinka. Nėra abe
jonės, kad ir šį kartų piknikas 
bus smagus ir dalyviuose pa
liks gerų įspūdį.

Tųigi, gegužės 9 d. visi esate 
kviečiami, dalyvauti Urbono dar
že, kur turėsite progos smagiai 
laikų praleisti.

Iš Dailės choro veiklos
Dailės chorp susirinkime ba

landžio 4 d- Kilo klausimas ųpie 
kainas radio apgarsiųimų. Vie
nas narys kerštaudamas chorui, 
kitoms organizacijoms liepė 
“boikotuoti” lietuvių radio pro
gramų todėl, kad pakėlė apgar
sinimų kainas “net dvigubai.” 
Teisybę, choras turėjo pakalti 
kaihas, nes dabar už stpįį rei
kia daugiau mokėti. Bet kaip 
tas vienas asmuo pareiškė, kad 
“dvigubai/’ tai visai netiesa.

Kadangi ir pirmiau šįs narys 
buvo prasižengęs panašiu budii, 
tai choras pakėlė klausimų, kų 
su tokiu nariu daryti, šis narys 
buvo užklaustas pasiaiškinti, 
bet kaip ir visados, jis neaiš
kiai atsakė.

Buvo įnešta, kad šį narį iš
braukti, ir daugumas nubalsa
vo, kad toks narys nepageidau
jamas tarp choro narių.

Dailės Choras praneša vi
siems, jog kainos tik mažai pa
keltos, kad galėtų apmokėti sto
ties išlaidas, ir prašo netikėti 
visokioms kalboms, kurios tik 
pramanytos chorui pakenkti.

—Aukštokas.

Skeli .rr.ai (Naujienose 
•' ■"<?: :#ji.dą dėjL, 

kad pačios Naujienos
m. Viverienė. yra nąudjncrop.

nelaimėnAtžagareiviai sukėlė didelį triukšmą, bet nieko 
jo. — Reikalavo, kad kuopa atšauktų delegatus iš 
Lietuvos demokratijai ginti komiteto.

----- o-----
Kaip žinia, Michigah va’stija 

nutarė įvesti “civil Service” sa
vo tarnautojams. Tai padaryta 
vyriausia tam, kad butų galima 
užkirsti kelių politikierių sau
valiavimui. Kitais žodžiais sa
kant, politikieriai nebegalės sa
vo gerus draugus ir bičiulius 
riebiai apmokamais darbais ap
rūpinti. Antra’ vertus, valstijos 
tarnautojams nereikės priklau
syti nuo politikierių malonės. 
Mat, nuo politikierių savivalia
vimo apsaugoja “civil service.”

Šiomis dienomis Detroite įvy
ko “civil service” kvotimai, ku
riuos laikė 4,900 asmenys. Jų 
raštiški kvotimai jau liko per
žiūrėti ir rezultatai paskelbti. 
Pasirodo, kad kvotimus išlaikė 
1,000 asmenų, kurie automatiš
kai pasidaro kandidatias įvai
riems darbams, šiuo tarpu dar
bus galės gauti’ tik apie 100’si

DETROIT, MICH. — BaĮan-. surinkta $69.29. Pinigai esu pa- 
džio 2 d. SLA 352 kuopa laikė ^siųsti centraliniam 
savo mėnesinį susirinkimų, ku- kuris yra Chicagoje.
ris prasidėjo 2 vai. po pietų, savo raporte ir daugiau smulkių 
Pirmininkas C. Martin atidarė 
susirinkimų. Iš valdybos narių 
dalyvavo vice-pirm. V. Motuzie
nė, laikinis nutarimų sekreto
rius F. Motuzas, finansų sekr.
K. Kizis, fin. sekr. antrininkas
J. Venceliavičius, iždininkas J. 
Ambrozevičius, orgąni?at. V. 
Budvidis, iždo globėjai ir ko
misijų nariai. Iš viso susirinki
me dalyvavo apie 40 narių.

Perskaitoma protokolas ir be 
jokių ginčų priimamas. Pirmi
ninkas Veda susirinkimų taip 
sklandžiai, kad tiesiog malonu 
jame dalyvauti.

Prasideda komisijų raportai. 
Priešmetiniame susirinkime bu
vo išrinkti atstovai į Lietuvių 
kongreso komisijų iš šių narių:
K. Bučio, M. Kemešienės ir M. 
Strazdienės. Pirmiausia pirmi
ninkas paprašo M. Strazdienę, 
kųd išduotų raportų iš draugijų 
kongreso konferencijos veiki
mo. Ji trumpai papasakojo, kas 
buvo veikiama ir kas nuveikta. 
M. Kemešienė praneša, kad su
sirinkime ji nedalyvavusį. K. 
Būtis pareiškia, jog jis turįs' 
raštiškų raportų iš visų metų 
veikimo. Jei susirinkimas nieko 
prieš neturėsiųs, tai jis tų ra
portų perskaitysiųs.

Susirinkimas sutinka, kad ra
portas butų perskaitytas. Savo 
raporte Bulis pažymi, jog Lie- 
tuvųs

komitetui. 
Paminėjo

dalykų.
Ęai p. Būtis pabaiga 

portų skaityti, tai būrys atža
gareivių pradėjo atal^ų. Pasipy
lė įvairus priekaištai, 
nigai netiksliai buvę 
Kai kurie tiek įsikarščiavo, jog 
kongreso veikėjus pr 
zinti. Nariai užprotestavo, kad 
susirinkime nešvaros 
nebūtų vartojami. Tdda pasida
rė didžiausias Įermas 
balsai, kad maršalka 
tuos narius mestų lųuk. Pirmi
ninko įspėjimai nieko negelbė
jo: triukšmas vis nesiliovė.

Pagaliau sandariččių 
duoda įnešimų, kad 
komisijos atstovai būtų atšauk
ti. Pirmininkas vėlių klausimų 
taip, lyg norėdamas 
sėm įtikti. Susirinkimui jis siū
lo balsuoti įnešimų, 
troito Lietuvių Draugijų Kong
reso butų atšaukti 
stovai. Sako, kurie 
kad atstovai butų a 
pakelkite rankas.

Pasirodo tik sept1

e savo ra-

Girdi, pi- 
suvartoti.

dėjo mur-

žodžiai

, Pasigirdo
. Kybartas

tūzas 
kongreso

abiem pu-

kad. iš De-

kuopos at- 
sutinkate, 

tšaukti, tai

nios ran- 
učiasi bai- 
rėkia, kad

Pasirodo tjk septvnu 
kos. Sandariečiai jauči 
šiai nusivylę ir vis 
ir kiti keltų rankas. Bet tai tik 
tuščios pastangos: daugiau bal
sų negali surinkti, r tiek. Tų- 
syk siūloma balsuoji, kad at
stovai pasiliktų po (senovės ko-

r tiek. Tų-

riema darbams. §iuo tarpu dar- tuvųs kaliniams šelpti liko pa- dalyvaujančių
bus galės gauti* tik apie 100 siųsta $160.88. Ispanijos demo-
žmonių. Tačiau manoma, jog kratij qs gypėjąips a'ujtų buvę parodė, jog deųiųkratijos prie

Tas nelemtas jv> kis aiškiai

Kib

vaišindamos dvi moterėlės pra
dėjo smarkiai ginčytis, ir jeigu 
nebūtų buvę perskirtos, tai gin
čų gal nebūtų užtekę, nes girdė
ja i, kad jiedvi buvo ir pirmiau 
“susiėmę.” Gaila, kad laike to
kio smagaus vakarėlio jos ne
galėjo sykiu su kitais gražiai 
pasilinksminti.

—Bartkus.

Nuvalo Sienas be įdrėskimo ar PIMmių

% BALI AVM.ICnre <1 A DAT

f

lam a Pink Bali 
mų name is Obroręne. 
Iclean W'aH Paper the 
eariesi way withont 
/e avinų streaks o r
spofa o r metrų floors.
I am Rubberized... Wj 
/ absorb un tU black
in the face. .

JUOKAI
Aliu netikri

po- 
ap-

sušuko
iš

Vienas didelis Paryžiaus 
nas panoro pasismaginti ir 
sirėdęs apąša nuėjo į karnava
lų. Linksminęsis iki vidurnak
čio, jis grįžo namo palto ne
apsivilkęs, o tik nešdamasis 
ant rankos. t

— Stok, tamsta,
jį patikęs policininkas, - 
kur ir kur tamsta.. ■ ■ ■ . ■<

— Pone policininke, aš vi
sai ne toks kaip atrodau. Aš 
esu tas ir tas, tik ne tikras 
apaša. -*
.— Aš ir esu netikras poli

cininkas. Tad aš taipstos ne
sivešiu policijon, o tik pasiim
siu paltų.

“Aš šiandien labai liūdžiu....
“Kodėl ?”
“Vakar mano pati pabėgo sų 

kitu vyru...”

Ji šiandien vėl sugrįžo...”
-t A. Faiza

KOKYBES MAISTAS IR

ŽEMOS KAINOS
, 1,

Todėl ir Tūkstančiai Žmonių Perka
“MIDWEST STORES” Krautuvėse

IŠPAĘDAVIMAS! Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 9 ir 10
IDAHO RUSSET

BULVES ”s
“SNIDER’S” TYRIAUSIŲ TOMAIČIŲ
CATSUP Didelės bonkos .
“OVALTINE” Maži 31c Dideli kenai 55c
“HERSHEY’S” COCOA ^na7X° SkZ-15c
“SALADA” BROWN label

JUODA ARBATA 9c MvKaro 17C
“NANCY JO”
ŠPINAKAI Kenax2“Ž17C
“MIDWKST’’ JUODOS AVIETES .... . No. 2 kenai Į70
“Midyyęst” ŽEMUOGES No. 1 aukštį kepai 190 
“Mi|dwę^tv AVIETĖS No. 1 aukšti kęnai ...........;... 190

2^ kenai 150“Midvvest” PUIKIOS SLYVOS

2už25c

u-1- -i- - ■1 ■ '-"i1 -...........■;.......... e '

Pavasario Specialai
Pilnas stakas Malevų, Sienų Po
pieriaus ir valymo reikmenų.

Sienų Popieriaus Valyklių ar 
HgH Malevų Valy- J už 19c 
Utility Household Fiat ar Gloss 
Maleva. Paprastos Spalvos ir bal
ta už galioną ............... $ 1.59
Gražus 1937 m. Sienų Popierius 5c už rolelj ir aukščiau.

Sienų Popierių apkerpame dykai. 
Pristatome visur dykai. Atdara 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeš

tadienį iki 9 vai. po pietų.
Klausykit musų lietuviškų pro
gramų dėl musų specialių pasiū
lymų per WSBC kas trečiadienj, 

9:30 iki 10 vai. po pietų.

“JUST-RIPE”
1U1V1A1TES No. 2 kenai .
W'INESĄP OBUOLIAI ....
VIRIMUI OBUOLIAI ......
“ICEBERG” SALOTAI .... 
*" 1 •    i * ■■-■iMii ■ ■ . M . . . —» ,ii» ii

FLORIDOS SALĖSIĄ! ...

-............ ........ 4 sy._270
.......  ................ 4 sv. 230 
... Didelės galvos 2 už 130 
....... Dideli pundeliai 50

. CAUFORNIA CAULIFLOWER

SPLIT_PEAS_Žali ar gelton 
COllAGE CHEESE~(varšk
“OSCAR aiAYĘR S” WIENERS 'Z.. 
SOFT SUMMER SAUSAGĘ (Dešra) 
SPICED p^aCLOAF ..............
L1VEK GHEESE SaUSAGE
l'ALMOLIVE ’ MUILAS^

. Galva 14£
“ sv. 15c 

sv. 17c
..... sv-

sv. 28< 
......sv- 24# 
■■■.. sv: 29^ 
... 3 už 16c

17c

.. i į? ■ į*

S A BERGMAN

CORNER 63RD & JUSTINE

REGULIARIAI užOC17O RAUDONI PAKELIAI ĮC

..... 3 už 14^
^OCTĄGON” CLEANSER ................................3 už 140
“LĮTiLtu BO-PELP” AMMONIA . „1.1 kyortAi jž30
ŠVEITIMO ŠEPEČIAI Rieti ar Minkšti ZZZ.1.Z..J.1

’ Powdei 2 maži 17c Dideli puk.21c

OCTĄGON” SOAP POWDER

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKI? MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO ffgpWg NES PIGIAU

350

I .I a k ■ ■



Diena Iš Dienos h. . . .. . .

su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

James Carmlgnani, 21, 
Georgianną Bernas, 21.

Mark Kizen, 31, su Čiaita 
Hayęs, 20.

Stanley Ryzner, 27, su Jose- 
phine Balieki, 27.

Stanley Liekis, 22, su Štella 
Wilriis, 20.

Užvedė DiVorso
Bylą .

Pauline Miknis prieš John
Mlknis

Arina Niętupski prieš Wąltėt 
Nietupski

Sekmadieni Įvyks 
Aldonos Alekniutės 
Piano Recital

Sekmadienį, balandžio 11 d., 
Rosary College, River Forešt, 
III., 8 vai. vakare įvyksta pla
čiai žinomos lietuvaitės Aldo
nos Alekniutės piano recital.

Programe jinai pildys: Pre- 
lude and Fuge, C minor — 
Bach-Bauer; French Suite, N<l 
2 — Bach (Allemande, Čou- 
rante, Safabande, Air, Minuėt, 
Gigue; Sarabonde — Ramėau- 
Gadowsky; Sonata, G. mihor — 
Scarlatti; Etude, Op. 25, No. 5 
— Chopin; Prelude, Op. 28, 
No. 10 — Chopin; La Cathed- 
rale engloutie — Debussy; The 
Little Whitef Donkey — Ibert.

P-lė Alekniutė nekartą yra 
atsižymėjusi savo gabumu sve
timtaučių parengimuose, tiki
mės gero pasirodymo ir savųjų 
tarpe. —Ieva Lukošiūtė.

Cice-

Mirtis p. Yuknių 
šeimoj

P-ia Yukniene, buvusi 
ros gyventoja, veikėja, tik ką 
gavo žinią iš Lietuvos, kad mi
rė jos brolis Vladas. Jis buvo 
33 metų amžiaus. Gyvenimas 
dar pačiam žydėjime, rodos, ga
lėjo dar gyventi. —J. K.

Juozapinės triubo- 
čiai. Dovanos. Ligos 

ir kitkas.
— 18-TA KOLONIJA — 

Juozapinės
Rašyti apie Juozapinės, be

rods, jau butų per vėlu, bet pa
gal seną patarlę: “geriau vė
liau, negu niekada.” O kadangi 
dar niekas nerašė, manau, kad 
nebus didelio “grieko,” jeiįu 
dabar rašau.

šios šaunios Juozapinės įvy
ko kovo 18-tą dieną, pp. Ber
tuliu rezidencijoje, 1343 Šotrth 
Avers Ave?Erdvion režidenci- 
jon prisirinko būriai svečių..

Dalyvavo žmonės iš visų 
kampų Chicagos. čia matėši: 
Mrs. Kutra, Laurynaičiai, Vai
nauskai, Januškai, Jurijohai, 
Skudai, žolynas, Mrs. Viršytai 
Stanionai, Mrs. Miežis, Kazys 
Becker, Petrauskai, Kalenai, Za- 
charevičiai, Tiest, Muku fenas, 
Stanevičius, Dedinskas, Klimas, 
Damanskas, Batavičia, Rukai, 
Remeikis, Dijokas.

Valgių, valgių, tai retai ktįr 
galima gauti tokių, kaip kieky
be, taip kokybe. Man ypatingai 
patiko ponios Stanislavos Ber- 
tttlienės darbo “žydiška” žinda, 
vadinama “Gefefta.” Valgiai ir 
gėrimai tęsėsi visą vakarą..

Muziką parūpino p. St. Dijo
kas. Visi dailiai linksminosi ir 
linkėjo geriausios laimės ir svei
katos p. Juozui Bertuliui, narthj 
savininkai. Reikalinga pažymė
ti, kad pp. Bertuliui yra malo
nus ir liberalus žmonės. P0*; 
klauso musų draugijoms ir nie- į 
kad neatsisako su auka bilė 
draugijos reikalams. j

Ve! Juozapinės t
Antra Juozapinė įvyko Euro-

peaft Garden, prie Madison ir 
Pulaski Rd., pagarbai p. Juoza
po Laurinaičio, čia irgi dalyva
vo dailus būrys žmonių, bet 
bet tuoj ant rytojaus vieną iš 
dalyvių, ištiko nelaimė, būtent, 
Benediktą Gurauską. Jis krito 
nuo sitogo betaisant anteną ir 
Užsithušė. ši nelaimė drūčiai 
paveikė šios apielinkes lietuvius 
džeriitorjus.

A • • ’ »

Triubočiai ti

Po musų koloniją apgarsini
mo tikslu šiomis dienomis va
žinėjo Dariaus-Girėno Amerikos 
Legiono “Triubočiai ir Bubnin- 
kai” — Bugle and Drum Corps. 
bailios uniformos. Nors jie ne
seniai pradėjo lavintis, bet jau 
getai sutartinai ir militariniai 
šavo užduotis atlieka/" Reikia 
pasakyti, kad jaunas 
jąunas, jis greičiau ir 
išblokšta, negu senesni, 
kia turėt noras.

tai vis 
geriau 
tik rei-

vietos
Dovanos

kerei tą penktadienį, 
Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Kliiibas laikė savo reguliarį su
sirinkimą, bet, kaip pasirodė, 
tai šis susirinkimas buvo nepa
prastas, nes tuoj po susirinki
mo buvo šie nariai apdovanoti 
£o $10.00 pinigais kiekvienas, 
už neemimą pašalpos ligoje:

Juozas Tumpis, Jonas Šepu
tis, Jonas Tautkus ir Antanas 
Nagreckis, užlaikantis Taverną, 
401 E. 69th St. G. M. Cher- 
nauckui išdalinus dovanas, pra
sidėjo draugiškos vaišės, kurių 
pasekmėje kliubas turės apie 
$30.00 pelno.

Serga
Buvo smagu, tik daug buvo 

nusiminusių, kadangi kliubo na
rė, motinėlė Onutės Benikaiifės 
ir Walterio (vyras ir sūnūs abu 
Wąlterra‘i) Benikaitienė sunkiai 
serga. Buvo manyta, kad neiš
laikys, bet daktarai pareiškė, 
kad krizis buk perėjęs. Marta 
Benikaitienė guli Pass'aVant li
goninėje, 303 E. Superior St. 
Reikia pažymėti, kad visa šeima 
Sėnikaičių priklauso kliubui.

Pažįstami ir draugai, prašo
mi aplankyti ligonę.

—Ursus.

fitJS PAKVIESTI KELI AME 
RIKOS LIETUVIŲ KREP- 

JŠIASVYDININKAI

t KAUNAS—Teko patirti, kad 
[Atitinkamu musų instancijų vi
sai rimtai svarstomas sumany
mas pakviesti dar kelis Ameri
kos lietuvių krepšiasvydininkus, 
/•kūriaisjbutų sustiprjnta musų re 
pfezentacinė komanda, dalyvau
janti Rygoje gegužės mėn. įvyk
stančiose Europos pirmenybėse. 
Amerikos lietuvių įtraukimas į 
musų komandą, be to, dar pa
keltų ir musų krepšiasvydžio 
Žaidimo lygį.

vi

Ceąęon/

BMMPASARGA’H
Į Pirm neitu pirksit malevas Ir 1 
■ tau rėikmeniH atlankyki t didžiau" 

■ Kloti fųšles krautuve ChicagoJ, pa 
duodančia tukątančius galionų sta 

H dartiiilųS MALEVŲ
IK VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

PIGIAU REGULIARPS KAINOS
Čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip pfasčiausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit rau
ti TIKROS iSdirbystčs, žinomas vi- 
ęur, nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: "Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

Į UŽ DYKĄ PRISTATY^ASĮ
$herwin Kiniams trim Vamish
$2.25 vertės, Musų * 95^

galionų Trim 4E< 
Galionas ............-
vertės visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $jį.5O 
jįž? ?$1.20

kaina 
J.OOO 
Paint, 
$2;79 
GIom 
kaina 
$2.25 
Whi te
1037 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainosv
Paint Exchange

2000 Wilwaukee Avė.
6836 S. Halsted St.
22447 Elšton Avė.

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

Norbert Tumavick 
kandidatuoja į Cice
ras Mokyklų Tarybų

Rinkimai įvyks šeštadienį, 
balandžio 10 dieną

ęięĘRO. -

atura
Rin-

io 10

dar-

žinomas liętuvis 
veikėjas advokatas Norbert Ttf- 
mavick stato savo kandid 
į Ciceros Mokyklų Tarybą 
kimai šeštadienį, balanda 
dieną.

Norbert Tumavick politikoje 
jau nebenaujokas. Lietuviams 
jo veikla jau žinoma iš j 
buotės visuomenės organizaci
jose.

1935 metais buvo išsistatęs 
/savo kandidatūrą toms pačioms 
pareigoms. Jau tada jis sugebė
jo geriausiai iš visų nepriklau
somų kandidatų pasistatyti. 
Tad, nėra abejonės, kad ir šiais 
metais jam tatai seksis neblo
giau. Kad geriau tai pasisek
tų jis yra save susisiejęs su ke
letas kitais kandidatais, nes tuo , 
tikiasi susilaukti visų geresnės 
paramos. ■ f

Advokatas Tumavick, paminė
tina, toms jo pasirinktoms pa
reigoms yra gerai pasirengęs. 
'Nuo pirmo mokyklos skyriaus 
ėjo mokslus Ciceroje.
net per du metu Morton Jr. Ko
legiją. Paskui perėjo į luino
ji aus ir De Paul Universitetus.

Lanke

Nuoširdžiai kviečiame visus savo senus ir 
naujus draugus atsilankyti į

GRAND OPENING MUSŲ RESTAURANT 
AND TAVERN

prie 671 Wešt 14th St. S. E. kampas 
14th St. ir Union Avenue

SUBATOJ, BALANDŽIO 10-tą 1937
Geri valgiai ir muzika. Kaip senas biznierius, turėdamas 

daug draugų ir pažįstamų tikiuosi visus ^usitįkti 

Joseph Rashinski ir . duktė Stella

-iviH3ivw DNiauna^
331-3*00 -nvoo

DABAR yra toks metų laikas, 
kad galite tikėtis visko iš oro 

—nuo švelnios saulėtos dieiios 
iki įšėlusioš vėtros.
Staigios oro atmainos yra pavi
jingos sveikatai. Apsisaugokite 
nuo jų laikydami šiltą, vienodą 
temperatūrą savo namuose. Jū
sų geriausia apsauga nuo šalčių 
ir kitokių rųšių ligos yra gerttį 
pripildytas anglies aruodas.
Jeigu jūsų anglis baigia išsisem
ti, tai patelefonuokite mums, kad 
atvežtuniėm jos daugiau.
Atminkite, kad Consumers Cdal • 
and Coke yra parduodama su pil
na garantija Kokybės, Pilnos 
Mieros ir Patenkinimo.
PIRKITE ANGLĮ KURIĄ PA

TYS UŽGIRSITE.

, ‘/S./

NAUJIENOS, Chicago, UI

'Baigęs mokslus jis pradėjo ad 
vokato praktiką ir gyvena Ci 
ceroje jau 25 metus. Veikia lie
tuviškame judėjime.

Balsuojant jį rasite Board of 
Education balote ašttiht.uoju4 iš 
eilės.

Skelb.

Kandidatuoja į Cice
ro Mokyklų Tarybos 

Pirmininkus
Frank J. Petru

Rytoj Ciceroj įvyks mokyklų 
tarybos—Board of Education 
narių rinkimai.

Į pirmininkus kandidatuoja 
Frank J. Petru, senas cicerie- 
tis, kuris eina pirmininko pa
reigas kelioliką metų. Gyvena 
jis ties 2110 South Austin Blvd.

Propagandinėj literatūroj apie

66 E. Van Biiren

Tęsias nuo pietų iki vidurnakčio 
25c iki 2 v. p. p.

Antrą savaitę Pilnas 
Nepraleiskit šios Puikios Sovietų 

Pažibos
BIROBIDJAN

“DIDESNIS PRIŽADAS”
Pasaka Imigranto gyveninio nau
joj Autonominėj Respublikoj — 

su Taniarina ir Zuskinu.

$

i v. •.' f. . t ’ * . C- * ’ >/ i ' ■ i A.lp’ * • t" • ■' - 1 • •1 ’. ■'

save p. Petru sako, kad jo ad
ministracija sumažino mokyklų 
biudžetą $165,000, visuomet lai
ku atmokėdavo mokytojams al
gas, sumažino mokyklų tarybos 
skolas, pastatė naujus admini
stracinius rumus — be bonų lai
dos, aprūpino visus vaikus kny
gomis ir bendrai Cicero moky
klų sistemą sutvarkė ir išvystė 
į tobulą apšvietos įrankį.

Jis buvo pirmininku Illinois 
State School Board Association, 
ir tarnavo ar tebetarnauja dau
gelio kitų organizacijų valdy
bose.

Ties 1443 W. 18th Street jis 
turi real-estate ir apdraudos 
ofisą.

(Skl.)

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. Iflth Street 
Tel. Haymarket • 3555

-Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT <4 
Sąlygos I SAVAITĘ * I 
DR. O’CONNELL 
135 South State St

' 780 Madison St. 
8234 Madison St. 
4002 Madison St. 
2567 MihraukeeAv. 
4002 Irviną Park 

evesTtill L

6320 Cottaga Graw 
6240 S. Halated 
4619 Broadw«y 
3138 Lincoln A V. 
6350 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu-1 
viai įgyja naudingų' 
žiniŲ ir gerų pamo
kinimų.

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA i 

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS. J
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE- B 
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ. F

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine & Liąuor Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 L 
MES PARDUODAME TIK I TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. ■ 
TA VERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU Ę

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

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

Taipgi perkraustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

$1.00
$2.50

$10.00

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victorv 9070
i II l—l |WI. i

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
^tiekose ir vartojamas Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degti
nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1133.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

Penktadienis, balan. 9, 1987 
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MUSŲ SKAITYTOJAI
—   1IIU^WMI..I ll.L' J" ■■■■ĮK.I'I ,1,1 llM.I I J IIM.TIII .

(SKAITYTOJAI YRĄ KVIEČIAMI 
RAŠYTI ŠIAM SKYRIUI. REIŠKI- 
TE SAVO NUOMONES JUMS RU
PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE 
TRUMPAI).

PLAUKŲ SKALDYMAS”

siunčia jo man ir tiek. Keliais at- 
vėjais prašiau kuopos sekretorių, • 
kad tą reikalą sutvarkytų, bet nieko 
nepadėjo. Per kelis mėnesius siun
tinėdavo laikraštj, o paskui ir vėl 
senoji istorija pasikartodavo.

Pagaliau visa tai man tiek įgrjso, 
jog numojau ranka ir daugiau “ne- 
besibaderiuoju”.

Jei su manim vienu butų taip at
sitikę, tai tuščia to. Tačiau žinau, 
jog tokių “trobelių” turėjo ir kiti. 
Taigi tatai rodo, jog raštinėje ydų 

, žinoma, jų pasitaiko visur. 
Tačiau vis dėlto “ant sienų” nerei
kėtų lipti, jei kas pastebi tas ydas.

. —- SLA. senas narys.

Tai antrašte vedamojo straipsnio, 
kuris buvo išspausdintas “Tėvynes” 
Nr. 14. Susivienijimo organo re
daktorius rado reikalo įsižeisti, kad 
“netaip jau senai vienas liguistos 
vaizduotės, rodos, SLA. narys, pa
šalinėje spaudoje baisiai nustebo, 
kad ‘Tėvynę’ gauna net ir tokie 
žmonės, kurie prie SLA. jau nepri
klauso”.

Kaip matote, ponas redaktorius 
dėl žodžių nesigraibsto: kurie pir
miausia ateina jam j galvą, tuos jis 
pakartoja. Ir visai lengvą širdimi 
tai daro, — lyg tai nieko nerei
kštų.

O 4;uo tarpu liguistos vaizduotės 
žmogus 
būtent, 
pakrikę

Kaip
žmogus, kuris moka susivaldyti, to
kiais žodžiais nesisvaido.

O dabar dėl “plaukų skaldymo 
atseit, dėl ieškojimo 
priekabių, 
no mažmožio, 
daiktas, 
kada kai 
kai jiems 
pastaba.

Bet tiek to. 
pai parašysiu 
Susivienijimui 
daugel} metų, 
turiu didelį vargą su organu, — ne-

reiškia tik vieną dalyką: 
kad žmogaus smegenys yra

sau norite, bet kultūringas

”, 
bereikalingų 

Kabinėtis prie kiekvie- 
žinoma, nėra geras 

Bet taip pat nėra gerai, 
kurie ponai 

padaroma
šoka piestu, 
ir mažiausia

aš čia trum- 
“bėdą”. 

per

Geriau
apie savo 

aš priklausau 
bet kažkodėl visada

KOMBINUOTĖ ALIEJAUS, MALEVOS IR VARNIŠIO, 
kuri padabins, užlaikys ir apsaugos jūsų nudėvėtas 

grindis.
Išdžiuvusi žiba skaisčiu varnišio 

ŽVILGĖJIMU
REIKALAUKITE

Ipilsen light floor oil
PAS SAVO MALEVŲ AR GELEŽIES 

KRAUTUVININKĄ.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS_ _

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzanjinuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikale ekzami- 
nacija ir gydymas. LigoninSs gydy
mas arba namuose. RaudongyslSs 
e-vdymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai. 

Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chicago Lietuvių Draugijos nariai)

C0NRAD ------ —
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 63rd ST. 
Tel. ENG. 5888-5&40

Remkite tuos., kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėlė

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ 

NORTH AVENUE
BATHS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mihvaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 7276

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

. arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 5040

• TAVERNOS
Tel. Englewood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI

Ed. J. Rausch . Geo. Stedth
6114 SO. HAfc6TEEL_STREET 

Chicatro. III. —

May Naujoj Vietoje 
May, kuri buvo pirmiau ant 71st St. 

persikėlė i naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Lietuvišką Užeiga. 
Gaminame visokios rųšies valgius ir 
yra didelis pasirinkimas gėrimų. 

Tel. Prospect 6590.

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton 
Heileman’s Old Style Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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ŽINIOS I ford’an dalyvauti Rockford’o 
Kultūros Draugijos progranfe, 
kurį pildys Biriitiečiai ir svėčiai 

I artistai. Ir taip nėra tos savai
tės, kad ji nedirbtų kokiam ge
ram tikslui, ypatingai muzikos 
srityje.

CLASSIFIEDADS
For Kent

“Pasisekimas priklauso nuo pastangų, o 
stangos yra sukeltos per opozicijų . .

pa-

CLASSIFIED ADS
Situation VVanted

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Darbo Ieško

anksčiau ir tęsis rodos dvi 
vaites ilgiau, nekaip pernai, 
tistų sąstate randasi vardai ge
riausių pasaulio dainininkų. Se
zonas žada būti tikrai įdomus.

sa-

Tas senas išsireiškimas, kad 
‘muzika kartų įleista' sielon, pa
sikaro kaip ir dvasia ir niekuo
met nemiršta...” iš-tikrųjų ata- 
tinka musų Onai, ir jos troški
mui platinti ir skleisti tų dva
sių; kur tiktai galima.

RENDAI FURNIŠIUOTĄ TA
VERNA, prie Forest ir Vinewood 
Avė. (vieiias blokas nuo Archer 
Avė.) su dviem akrais piknikams 
sodno. Renda $35.00 mėnesiui. 
Willow Spsings; tel. Willow Springs 
68. . /.<

IEŠKAU DARBO j Taverną už 
porteri arba už bartenderj, arba ei
siu dirbti ant farmos. Moku visą 
darbą. Esu 50 metų amžiaus. J. Iz- 
donas, 6609 So. Campbell Avė., Tel. 
Hemlock 0010.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3216 So. Halsted Street

Vartoti Automobiliai

Beabejo-

Metropolitan Operps 
sezonas užsidarė 
iškilmingu koncertu

Dideliai audiencijai dalyvau
jant, reguliaris sezonas Metro
politan Operos New York’e už
sibaigė su įvairiu ir įspūdingų 
koncertu. Buvo solo, duetų ir 
scenų iš oRerų, dalyvaujant to
kiems pirmaeiliams daininin
kams kaip EHzabeth Rethberg, 
Bidu Sayao, Rose BaUipton, Jo- 
seph Bentonelli ir musų pačių 
Onai Katkauskaitei.
nes, kad jos talentas ir gabu
mai užsitarnauja tos garbės.

Toliau skaitau, kad perstaty
me Honegger’io Karalius Dovy
das, su Philharmonijos Orkest
rą, po vadovyste Arthur Ro- 
dzinski, kuris įvyks sekantį 
sekmadienį, artistų - daininin
kų sustatė irgi randasi vardas 
Onos Katkauskaitės, Frederick 
Jage! ir choras — Schola Can- 
torum — New 'york'o. Šį pro
gramų galėsime išgirsti per ra
dio.

Rytoj, 1-mų vai. po piet, Chi
cagos laiku, p. Katkauskaltū 
dainuos Metropolitan Operos 
radio traUsliacijoje iš Boston, 
Mass. Stotis — N.B.C. Operos 
— “Hansel and Gretel” ir “Ca- 
valleria Rusticana.”

Tschaikowskio Vardas 
viršyja visus kitUs
Praeitos žiemos dvidešimts 

Šešiuose radio programuose, 
Tschaikpyvskio vardas viršyjo 
visus kitus kompozitorius. Bu
vo pildyta trylika jo kurinių. 
Wagner’is ir Verdi buvo antroj 
vietoj, abudu turėdami po de- 
vynius kurinius.

o----- -
Vienos Vyrų Chorale Draugi

ja, kuri globojo pirma persta
tymų Johanu jgtrųuss parašyto 
“Mėlyno Valco” 70
metų atgal, ir po šiai dienai gy
vuoja.

Permainos transliacijoj 
iš Lietuvos

National Broadcasting Com- 
pany praneša, kad radio prog
ramas iš Lietuvos bus transliuo
jamas pirmųdienį, balandžio 12 

imta cho<an, turėjo eiti namon- dienų, ne nuo 2-ros vai. popiet.

jų vedėjas, į jaunuolių eiles.
Aišku, mergaitė nebuvo pri-

“mokytis ir užaugus didesnė su-

ANT RENDOS DIDELIS STO
RAS, pilnai jrengtas dėl bučernės 
ar grosernes. Gera apielinkė. Kreip
kitės Tel. Bellwood 7533.

EXTRA EXTRA.
RENDON PEKARNĖ. 2 pečiai ir 

visi įrengimai Brighton Parke.
RENDON STORAS- su bučernės 

fikčeriais. Gera vieta dėl Taverno. 
Tel. Lafayette 0591.

TrrrrTt'w m—w

Financial
Finansai-Puskolos

Help VVanted— Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant. ūkės. Turi būti apie 40-55 metų 
amžiaus ir mylintis darbą ir gyvu
lius. Patyrimas nereikalingas, kar
vių nemelžiama. Geras žmogus bus 
latenkintas ir gerai užmokėtas. Ra
šykite—A. Uzemack, Tinlė Park, III.
. A i ^iii i»».iii«i     m i.   nu ■ .m . i ,, m, į  ,     i, M.    . ■ 11 „ „.ii . w,

REIKALINGAS Patyręs Lietuvis 
duonos išvežiotojas South Sidėj.

Atsišaukite, 3437 N. Halsted St.

1934 — FORD COACH geram p; 
dėjime. $265.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025 N. Clark Street.

Chaliapinas su
Chicagos Opera

Cincinnati Simfonijos Orkete- 
tros vedėjas, Eugene Goosens, 
buvo angažuotas per Chicago 
Opera diriguoti du perstatymu

X . Irt • ■ * . < • .'v-.,.,.

operos “Boris-Godounoff” * se-

dainuos Feodor Chaliapin. Šie
met operos sezonas prasidės

Ona Biežienė 
nenuilstanti dailės 
darbuotoja

Buvo tai suvirš dvidešimts 
metų atgal, kuomet jaunutę, 
mėlynų akių, tamsių, ilgų, į dvi 
kasate supintų plaukų mergaitę 
atvedė dvi kitos, jau truputį 
vyresnės mergaites, prirašyti 
prie Birutės choro.

Tuomlaikinis mokytojas po
nas Pocius, kuris rengė Birutę 
prie didelių darbų, pasižiūrėjęs 
į jaunutę aspirantę, nepriėmė 
jos choran, manydamas, kad ši 
mergaitė, dar pradinę mokyklų 
neužbaigus, nepajėgs suprasti 
Birutės darbo svarbų ir žengti 
kartu su jos suaugesniais dai
nininkais nors tikiiĮbši, kad 
tuom laiku btivd. galima:'priskai- 
tyti visi Birtiitiečiai, kartu ir

re.
*

ų mes
ir ger-

PARENGIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rengia draugiškų vakarėlį ba

landžio 18 d. Neffo svetainėje, 2425 S. Leavitt St.

SUSIRINKIMAI
Harvey Lietuvių Kultūros Draugijos (Chicagos Lietuvių Drau

gijos skyriaus) narių susirinkimas įvyks penktadieny, 9 
dienų balandžio, Dudeko svetainėj, 15639 S. Halsted St. 
Pėdžia 7:30 vai. 4vak. Visi esate kviečiami skaitlingai su
sirinkti, nes turime daug Svarbių reikalų aptarti ir prisi
rengti prie pavasarinio baliaus, kuris atsibus balandžio 17 
dienų, ir taip pat sumokėti duokles į draugijų. j

A. L. Skirmont, sekr.-ižd.
Garfield PaYk Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mė

nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 11 dienų, 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St., 1 yal. popiet. Prašomi 
visi-būtinai atsilankyti. —Rašt.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas turės reguliatį mė
nesinį susirinkimų sekmadieny, balandžio 11 dienų 1*30 v. 

• • *. . .. 1 .5

po pietų, p. Jono Juškos (Hollywood) svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Yra svarbių reikalų apsvarstymui, todėl visi kliu-; 
bo nariai kviečiami būtinai atsilankyti ir atsivesti nors po 
vienų naujų narį. —B. Vaitekūnas, rašt.

Vidurvakarinių valstiją Liet. Moterų Soėialės gerovės Konfe
rencija įvyks sekmadienį, bal. 11 d., Mildos svet., 3142 S. 
Halsted st. Pradžia' 10 vai. ryto. Kviečiame visas delega- 
tęs atvykti laiku. Yra daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Keli referatai bus skaitomi. P-lės E. Mikužiutės už taikų 
refetatas pirmas. Dar kartų pastebiu: delegatės ir publi
ka malonėkite atvykti laiku 10 vai. ryto. Po konferenci
jos, 7:30 vai. vak. programas, kalbos ir vakarienė Mildos 
svetainėje. Įžanga 50c. Programui vadovaus ir turi para
šius konferencijai pritaikyta dainų p-nia A. Zabukienė..

Kviečiam publikų skaitlingai atsilankyti. Konferenci
jos ir vakaro rengimo Komisija.

Kriaučių Lokalo 269, A. C. W. of A., susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 9 d., Amalgamated Centro name, 333 S. 
Ashland blvd., 7:30 vai. vak. Visi nariai dalyvaukite.

Valdyba.

’f • 

bet 2:15 popiet,. Chicagos laiku, 
iki 3-čios vaj.

Programas eis per NBC “Mė
lynojo Tinklo,’’‘ o ne “Raudono 
Tinklo” stotis.

Chicagoje programų trans
liuos stotis WČFL (Q 70 kiloc.).

PARSIDUODA $200.00 vertės 
kreditas už $125.00 ant naujo Pon- 
tiac .1937 modelio. Kas perkat nau
ją karą, galite sučėdyti pinigų. 
Kreipkitės 4018 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 3036.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti už dženitorių. Katras 
žmogus neturi darbo, tai čia tokiam 
žmogui gera vieta. Valgis, guolis ir 
maža mokestis. Visas darbas viduj.

M. SINKUS, 
1447 So. Hamlin Avė. iš užpakalio.

Kcal Estate For bate
NEPAPRASTAS BARGENAS 

Gražiausioj Brighton Parko apite 
linkėj, geriausioj padėty ir šviesiau
sias namas. Labai linksma vieta, arti 
gatvekarių, 2 flatų mūrinis po 6 ir 
7 kambarius; abu flatai apšildomi. 
Ąžuolo trimingai, garažas; beveik 
2 lotai žemės. Kaina tiktai $6150.00., 
Jeigu truks pinigų prirengsime pas
kolą. Kito tokio namo už tūps pi
nigus niekur nerasi. > i

KAZYS URNIKIS, < 
4708 So. Western Avenue.

Remkite ■ tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies' gėrimų.
Kas ateis su, šiuo apgarsinimui 
nusipirks wholesaie kainomis.

Fur*uture & Fixtures
Rt'iandai-Jtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

kaurai .................. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Help vvanled—beniale
Darbininkių reikia

Prieina-
MERGINA; ABELNAM NAMŲ 

DARBUI; virti nereikia; skalbti ne
reikia; savas kambarys; geras na
mas; $6; Juniper 9345.

BARGENAS, 4543 S. Union Ąye., 
arti 46 gatvės. Mano geras 2 flatų 
medinis namas, 5 ir 6 kambarių. 
Vonios, vandens tankos, gazo šildy
tuvas, baltos sinkos, etc. Reikia pa
matyti vidus, kad įvertinti. Taipgi 
garažas. Kaina $2',700. Lengvi, kaip 
renda, išmokėjimai. Matykite arba 
telefonuokite savininkui H. MIL- 
LER, 5107 So. Halsted St. Phone 
Yards D547.

Personai
Asmenų Ieško

LOVEIKISį Siunčiam Gėlep 
Telegramų 

_ _ Visas Pasaulio
..................... ' Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms* Bankietams

ir Pagrabams
3316 So.pljlalsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

U

i

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar našlės, gyvanašlės su pir
mu divorsu nuo 34 iki 41 metų, 
^rą lįįtų ^ski^tųpių bile ištikima 
>-yvelhiihui ir būtų gražios pažiū
ros. Esu našlys 45 metų. Vaikų ne
turiu. Gražaus jauno sudėjimo. Ap
sišvietęs, negirtuoklis, tūriu darbą 
visados, šliubąs sutinkamas sutari
me. Mylėčiau susipažinti.* Atsiliepkit 
laišku. Atsakymą duosiu.
1739 So. Halsted St. No. 599.

Miscellaneous
, įvairus

REIKALINGA VIDURAMŽĖ MO
TERIS prie namų darbo. Atsišau
kite laišku—C. ALLAN, R. 1, Box 
257, Batavia, III., Tel. Batavia 
4275 M 2.

Reikalinga veiterka i Ta
verną; galės sutikti su užlaikymu 
ar be užlaikymo. 6011 So. Halsted 
Street.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
MOTERYS skudurams sortuoti 
džionko šapoj. Pastovus darbas, ge
ra alga. 1801 No. Leavitt Street.

KRAUTUVĖ IR 3 
FLATAI

, 4085-87 ARCHER AVENUE, arti 
LAWNDALE AVĖ.; 54 pėdos ant 
Archer; 1 krautuvė (tavern); 1 
penkių kambarių flatas; du šešių 
kambarių flatai. Gerai pastatytas 
medžio trobėsis ant konkryto pa
mato. Nėra taksų.

Bargeno kaina $5,800; ant išmo
kėjimo.

STANLEY REALTY CO., 
179 W. Washington Street, 

Randolph 7055.

-MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui, 18-25, katalikė, mylinti vai
kus. Skalbimo nėra; savas kamba
rys. Pennsicola 5775.

gryžti prie Birutės.”
žinoma, nusiminimas buvo 

didžiausias, čia jos sesi tės lan
ko repeticijas, mokinasi gražių 
lietuviškų dainų ir šokių, čia 
jos vėl į scenų apsir^džiusios 
savo gražiausiais rūbais,—dai
nuoja, šoka ir vaidina, kuomet 
būriai žmonių susirinkę žiuri 
ir klausosi ir tėvai gėrisi savo 
vaikučių pasirodymu. ;. i

Bet neužkurio laiko įvyko 
permaina Birutės vadovystėj. 
Petras Sarpalius liko naujas 
mokytojas. Kodėlgi nemėginti 
ir vėl atsivesti savo sesįitę, ma
nė sau tos dvi mergaitės. Gal 
šis naujas mokytojas nesiprie
šins jos buvimui Birutės chb-

Taip ir buvo. Jų priėmė
choran ir šios jaunutes mer
gaites džiaugsmas nežinojo ri
bų. Tik įsivaizduokite, ir ji Bi- 
rutietė, ir ji gali dalyvauti vi
sur ir visame kur tik Birute • • .. rdalyvaus. Ir ji išmoks gražių 
lietuviškų dainų, iš kuriį ji ga
lės nusipiešti savo paveikslų 
tos šalies, apie kurių tiek, daug 
dainuoja, iš kurios atyažjavo jos 
r^ųjna, tėtė, dėdes įj- te^^, ir 
apie kurių jr-gRtį A iš gęog- 
ranjos studijavo. -*1 : .
/ Toji mergaite tuomet buvo 
Ona Radauskaitė, kur; 
dabar pažįstame, mylim
biam kaipo Onų Biežienę, Dr. 
Stepono Biežio žmonų.

Ir toji dvasia ir noras dirbti 
dailės dirvoje augo su jos me
tais. Be mažo laikotaYjpio, tik 
paskutinių kelių metų, Ona 
Biežienė visuomet buvo aktyve 
narė Birutes. Peržiurėjus Bi-p 
rutės paskutinių dvidešimts 
metų programus retų rusi, ku
riame jos vardas nefigųruoja.

Pats pirmasis jos pasirody
mas, kaipo Birutės dainininkės- 
vaidintojos buvo Miko Petraus
ko parašytam “Užburtas Kuni
gaikštis,” ir svarbiausia role, 
kurių ji vaidino, buvo 

operetėje “Bailus Dak
Bet nežiūrint, kpkioj 

dalyvavo, ar artistų sųštate ar 
choro kolektyveje, ar prie pri
ruošiamojo darbo, ji y 
buvo nuoširdi savo daifbe,—vi
suomet galėjai jai p 
pasitikėti.

Dabar rodos ponia Biežienė 
turi, tarp kitų atsakomybių, tų 
svarbiausių atsakomybę, auklėti 
sūnų ir dukterį, tačiau ji suran
da laiko dalyvauti musij labda
rybės ir kultūros veikimuose, 
šiandien ji dainuoja pogame, 
kuris įvyks Englewood ligoni
nėj. Sekmadienį važiuoja Rock-

Ona

Izabelė 
taras.” 
rolėj ji

isuomet

Iniausia

Urba Flower Shoppe
i Gėlės Mylintiems—V estųvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer A venue
| Phone LAFAYETTE 5800

NAKTĮPAŠAŪKITE DIENĄ AR 
MATERIOLAS NAMŲ 

STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui 

namų, taisymui porčių, stogams po- 
piera, rynos, sietai, langai, durys 
ir kiti reikmenys.
BUILDING MATERIAL SUPPLY 
Pristatome lietuvius darbininkus.

M. ZOLP,
3562 So. Halsted Street

Savininkė
Telefonas YARDS 2į>76.

Atdara vakarais ir nedėliomis.ir nedaliomis.

ANTANAS ..GRICIUS ' '

Persiskyrė siWŠiuo 'pasauliu 
kovo 30 dieną,^9:30 valandą 
ryto, 1937 m., sūlaukęs 51 m. 
amžiaus, gimęs Pluhgėj, Tel
šių apskrity. v:

' '■ O

Paliko dideliame nuliudim© > 
brolį Petrą ir gimines, drau
gus ir pažystamus; gyveno 
3254 So. Union Avenue.

Kūnas . pašarvotas randasi 
Ridiko koplyčioj, 3354 South 
Halsted St.

Laidotuvės -įvyks šeštadienj, 
balandžio 1:30 vai. po
pietų; iš koplyčios. bus nuly
dėtas | Liet. Tautiškas kapi
nes. 1

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

Nuliūdę liekame,
Brolis, Giminės ir Draugai. 

Patarnauja laid. dir. P. J. Ri
dikas, Tel. Boulevard 4089.

A;. {>f '■ S' ■

ADOMAS WAGNORIUS
Persiskyrė’ ’ šu šiuo pasauliu 

balandžio 7 d. 1937 metais, 
gimęs Dišlių kdime, Alsėdžių 
parap., Telšių'• apskrity.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Stanislovą, 3 pusbrolius 
Kazimierą ir William Stanis 
ir William Rasgus, brol| Kas
tantą Wagnorių ir dėdę Pran- 
čiškų Wagnorių ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 11438 S. 
Calumet Avenue. Laidot'uvėfc 
jvyks šeštad., balandžio 10 d., 
8:0() vai. ryto iš namų | Visų 
Šventų parap. bažnyčią, Rose- 
lande, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. kažimiero kapines.

Viši A. A. Adomo Wagno- 
riaus giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patąr- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, , v
Sūnūs, Pusbrolis, Brolis;, 
Dėde ir Gimines.

Patarnauja- laid. dir. J. F, Eu- 
deikis, Tel. y YARDS 1741.

’.ST^B^INAį PfcOGA šeimynai, 
kuri mėgia *£armeriaiiti. Galima pil
nai nąudtfttr-vt^a' 80; akrų fafma 
miestely Florence, Wis. Namas su 
fornišiais ir kitais įrengimais. Visa 
tai už prižiūrėjimą vietos; taipjau 
algos $10 mėnesiui pragyvenimui. 
Farmos savininkas gyvena mieste. 
Atsišaukite tuojau laišku: 

’ ■ , Mrs. Philip Rosentbal
4753 No. Virginia Avė.

■' ■ Chicago.

REIKALINGOS MOTERYS paty
rusios skudurų skirstymui. Atsišau
kite, AJAX WASTE PAPER CO., 

2626 West Taylor Street

Help rVVanted-i-^Maie-Femak
- ką Reįkift
VISOKIŲ RŪŠIŲ DARBAI, vieš

bučių, dirbtuvių, restoranų, ligoni
nių; vyrams ir moterims; puikios 
algos. Wabash Employmeht, 14th 
floor, 20 E. Jackson Blvd.

REIKALINGAS VIRĖJAS, vyras 
arba moteris, 5758 West 65th St.

NORIU GAUTI TUŠČIĄ ŠTORĄ 
tinkainą dėl grosernes ar bučernės.

Prdnėškįte laišku, 1739 So. Hals
ted St., Box No. 598.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ............. $6.00
MINE RUN STAMBIOS

-................................ $5.75
$6.00
$6.00
$4.75

PARSIDUODA BARBERNĖ ge
roje apielinkė je. Vieta išdirbta per 
20 metų; nebrangiai; priežastis— 2 
bizniai. Kreipkitės, 4512 So. Wood 
Street.

TON.

EGG ..............
NUT ........... :.
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

. IIJ. UliMJUMUIMM

A. t A.
BEN BALTRAMIEJUS 

MASKOLIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 6 dįeną, 2:20 vai. 
ryto, 1937 m., sulaukęs 42
metus amžiaus, gimęs Ukmer
gės ąpskr., Siesikų parapijoj, 
česonių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Liudviną, po tėvais 
Atraškevičiūtę, sūnų Baltra- 
miejųį seserį Oną Lesienę ir 
švogerj Pranciškų ir uošvienę, 
4 švOgerius, pusseserę Barbo
rą B-utvilienę ir švogerj Pet
rą, pusbroli Motiejų Koliunas 
ir daug kitų giminių. O 
Lietuvoje paliko tėvą Joną, 
seserj Barborą Dėdelienę ir 
švogerj Kazimierą ir gimines.

Velionis priklauše prie Bal
tos žvaigždės ir -Lietuvių Pi
liečių Kliiibų. ,
,j Kūnas pašarvotas’, 4718 So. 
Keeler Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadieni, bal. 10. dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų | Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Baltramiejaus 
Maskoliūno giminės, draugai 
ir pažjstaini esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskuti n j 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, sesuo, švogc- 

riai, pusseserės ir giminės.
Patarnauja lajd. dir.. Lacha- 
vich ir Sunai, Tel. Canal 2515.

BUČERNĖ RENDAI su fikčeriais, 
arba parduodama trobėsis: krautu
vė, 6 kambarių flatas — bargenas; 
6834 So. Western Avė., Tel. Re- 
public 9094.

PARDAVIMUI TAVERNAS IR 
šokių svetainė.- Už • visą įrengimą 
$500.00. Renda $50.00 menesiui.

Atsišaukite 2402 SI. Charles Road, 
Belhvood, III.

GERA BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
parsiduoda arba mainysiu ant vien 
grosernes arba taverno. Priežastis 
vyro mirtis. 1967 Canalport Avė.

PARSIDUODA TAVERNA, geras 
biznis, amerikonų kolonijoj — kam
pas — 
Street.

pigi renda< 7200 So, Green

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ dirb
tuvė. Darome naujus vyrų ir mote
rų;- taipgi taisome ir prosinam. Vie
tą išdirbta per daug metų. Rašykite 
1739 So. Halsted St„ Box 600.

- ————/■ -ų

v Farms For Rent
ANT RENDOS 3 AKERIŲ ŪKIS 

su arba be gyvulių 
gos, prie valdiško miško. 

MIKE WILLIAMS, 
162 St. and Grove Avė 

Oak Forest, III.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

arti Chica-

FARMA 88 AKRŲ; 9 kambarių 
veneer mūrinis namas; nauja bar- 
nė*; geras skiepas; arti Grade ir 
High School; arti mažo miestelio. 
Išmokėjimais, šaukite Seeley 4926.

80 AKRŲ PIENO FARMA. Arti 
’ Saugatuck, Mich. Yra drėgnos že- 
1 mes. Astuonių kambarių namai. Už 
■ pinigus arba mainais ant mlosavys- 
! tės South Sidėje. Hemlock 2875.

! PARSIDUODA FARMA 94 AK
RŲ; 50 akrų išdirbtos, kita ganyk
los. Geri budinkai, 3 mulai, į kar
vė ir visos geros mašinos. Wiscon- 
sin valstijoj. Parduosiu už cash ar
ba mainysiu .ant nedidelės ptoper- 
tės. STASIŪNAS, 2909 West 64(h 

j Street.

4155 ARCHER AVĖ.
AUTI SOUTH RICHMOND ST.
2 aukštų mūrinis, krautuvė, 6 

kambarių flatas; ' karšto vandens 
apšildymas; tuoj galima paimti; ge
riausia vieta Archer gatvėj; patrau
kianti kaina; išmokėjimai.

STANLEY REALTY CO.,. t 
17b West Washington St.

| -irn fr -RandolĮlh#-, 7055. . ■, -

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
SOUTHSIDĖJ

Prie 63-Čios ir Ashland 
TURI BŪTI PARDUOTA 

$6,000 cash nuperka equity 3 au
kštų trobesy, turinčiame 1 krautu
vę, 1 Loft (galima pakeisti į ofi
sus arba flatus), 4 ir 5 kambarių 
flatą, garu apšildomą, 2 karų ga
ražą. Morgičius $10,000. ši savas
tis buvo parduota 1928 metais Už 
$35,000.

J. E. SHERRY, EXCLUSIVE 
AGENT, Prospect 2013.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. GrovehilI 0306.

TIKRI BARGENAI
PARLIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEV1CE and CO. • 
6816 So. Western Avenue. ( 

Hemlock 0800.

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance

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

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

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas. 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryį žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainoi 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.
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Balandžio 21 Miko Petraus- Likviduojamų Lietuviškų

ko Pagerbimo Vakaras Organizacijų Sąrašas
88791 The Lithuanian Stu

dentą Assn. of America.
88792 Lithuanian Tavern

Įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoje; da 
lyvaus chorai, solistai, artimi velionio kom 

pozitoriaus bendradarbiai Amerikoje
Mikas Petrauskas

Gavę netikėtą žinią apie 
kompozitoriaus Miko Petrausko 
mirtį Lietuvoje, chica’giečiai 
nusiminė. Daugelis velionį pa
žino, daugelis kartu su juo dar
bavosi choruose, daugelis nuo 
jo išmoko pamėgti lietuviškas 
dainas ir bendrai muziką.

Pagerbimui velionio Miko 
Petrausko atminties, trečiadie
nį, balandžio 21 d., įvyks iškil
mingas vakaras. Jis bus 
tas Chicagos Lietuvių 
rijoje, 3133 S. Halsted

Programe dalyvaus
Miko Petrausko draugai ir ben- . 
dradarbia'i Chicagoje, keli žy
mus solistai ir Chicagos lietu
vių chorai.

Programas susidės išimtinai 
iš velionio kompozicijų. Toli
mesnės smulkmenos apie pro
gramą bus paskelbtos vėliau.

Jūsų Groserninkas
Pastarųjų laikų tyrinėjimai 

rodo,- kad moterys išleidžia de
vynias dešimtis nuošimčių visų 
pajamų, kurios suplaukia kiek
vienai šeimynai, šie pinigai iš
leidžiama maistui, drabužiams 
ir visiems kitiems daiktams, 
kurie yra reikalingi namams 
užlaikyti.

Patyrimas, kurį kiekviena i 
šeimininkė įgija išleisdama 
šiuos pinigus, yra labai bran- ■ 
gus patyrimas. Jis išmokino ją, 
ką pirkti ir kur pirkti. J j pa
žįsta' tavoro kokybę ir naudin
gumą. Savo sprendimuose, kur 
pirkti reikmenes, ji patyrė ku
rie pirkliai yra patikėtini ir 
gali suteikti geriausią patarna
vimą.

Kadangi 
groserio 
dalies jos 
tai kiekviena 
nepaprastai atsargi išleisdama 
pinigus šioms reikmenims. To
dėl, kai ji pasirenka Midwest 
Store šiems pirkimams, tai yra 
tikras įrodymas, kad krautuvės 
savininkas suteikia jai patikė
tiną tarnybą ir parduoda aukš
tos kokybės maistą ekonomiš
komis kainomis.

pirkimai maisto ir 
reikalauja didesnės 
savaitinio biudžeto, 

šeimininkė yra

vakarykščio 
numerio, šalę 

vardų yra jų 
meriai valstijos prokuroro
loję.)

88731 C Lithuanian 
Dęmocratic .
west Side.

(Tęsinys 
“Naujienų” 
ganizacijų

or- 
nu- 
by-

Citizens
Dęmocratic Club of the North-

Citizens
Club of

88732 Lithuanian 
Workingmens Bene. 
Chicago.

88733 Lithuanian 
Assn.

88734 Lithuanian Community 
Pleasure

Clarks

88762 Lithuanian National 
Grand Duke Gedimino Society.

88763 Lithuanian National
Lovers of Native Land Society.

*88764 Lithuanian National■ I i

Patriotic Brotherhood.
88765 Lithuanian National 

Society of Prince Zigmont.
88766 . Lithuanian Palanga

Club (Lietiviu Palangos Klin- 
baš) ... . ..

88767 Lithuanian Polish U- 
nion of America.

88768 Lithuanian

Violet

Club.
Lithuanian Concerti-

sureng- 
Audito- 
street.

artimi '

Gera tarnyba, puikus mais
tas ir žemos kainos pas Mid- 
west Stores yra paseka našios 
tarnybos, sulig kuria šios krau
tuvės operuoja. Visos kartu 
jos sudaro kooperatyvę organi
zaciją, kuri turi ir operuoja sa
vus didžiulius sandėlius. Kaipo 
organizacija ji praktikuoja mo
derniškiausias metodas 
mui reikmenių šioms 
vėms. ■ - • • ■

Kita svarbi Midvvest 
■tarnybos dalis yra savaitiniai 
1 išpardavimai. Jie planuojama iš 
anksto, ir visos pastangos yra 
dedamos, kad suteikti kostume- 
riams geriausias galimas verty
bes už jų pinigus.

žiūrėkite Midvvest 
skelbimą šio laikraščio šiandie
ninėj laidoj. Kiekvienas daik
tas yra geriausios rųšies, o kai
nos taip žemos, kad kiekvienai 
šeimininkei bus maloni proga 
padaryti sutaupą ant savo 
maisto biudžeto.

88735 
na Club.

88736
tie Club
88737 Lithuanian Dęmocratic
League.
.88738 Lithuanian
Society of Chicago Hdights.

88739 Lithuanian Dramatical 
Club.

88740 Lithuanian Ęducation- 
al Circle of Roseland,

88741 The Lithuanian Even- 
ing Star Benefit Club.

88742 Lithuanian Fell.ow- 
ship Club.

88743 Lithuanian 15th Ward 
Political

88744

Lithuanian 
of Chicago.

Club.
Lithuanian
Lithuanian.
Lithuanian

Democra-

Dramatic

supirki- 
krautu-

Stores

Stores

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

Political

Ėst-

Rose 
Club?

Gplf Club.
Ilospital.

Improve-
Town of

Indepen- 
Ward. 
Improve-

88746
88747

ment Assn. of the 
Lake.

88748 Lithuanian 
dent’ Club of the 4th

88749 Lithuanian
ment and Benefit Clpb.

88750 Lithuanian 
dent Political Club of 
Heights.

88751 Lithuanian 
Beneficial Club.

88752 Lithuąyiįąų 
and Bene. Club.

88753 Lithuanian 
and Orchestra.

88754 Lithuanian 
and Orchestra No.

88755 Lithuanian 
Bene. Club.

88756
'Assn.

88757 
Assn. 

. 88758

Lithuanian

Lithuanian

Indepen-
Chicago

Keistutis

Liberty

yre

yre

Band

Band

Mechanics

Merchants

Missionary

Lithuanian 
and Dramatic Society.

88759 Lithuanian 
and Singing Club, 
r 88760 Lithuanian 
Regeneration.

88761 Lithuanian
Dęmocratic Club of Chicago.

Musical

Musical

Nation

National

Lithuanian Republican

Lithuanian Republican 
Brighton Park.
Lithuanian Republican
Chicago.
Lithuanian Republican 
the Town of Lake 
Lithuanian Republican

Political 
and Benefit , Club (Lietuviškas 
Politiškos Dr;; Pasėlnos Klui- 
bas).

88769 Lithuanian 
Club.

88770 Lithuapian Political 
Orgąnization 61į, Cook County.

88771 Lithiįąnian Progres
sive Dęmocratic Club of Burn- 
side.

88772 Lithuanian Real 
ate Board.

88773 Lithuanian Red 
Amusement and Benefit

88774 Lithuanian Republican 
Central Organization of Cook 
County.

88775 
Club.

88776 
Club of 

' 88777 
Club of 

88778 
Club of

88779 . n .
League of Caak County.

88780 Lithuanian Republican 
'League of Illinois.

88781 Lithuanian Republican 
Political Club! ’
' 88782 Lithuanian ‘Roman Ca- 
tholic !St. Josephs Society of 
South Chicago, III.

88783 The ‘tithuanian Ro
man Catholic Students Assn. 

■of America. c '
88784 Lithuailian 'Roman Ca- 

tholic Press Assn.
į 88785 Lithuanian 
Heart of Ješųs" Bene, 
of Brighton tark.

88786 Lithuanian St.
Bene. Society.

88787 Lithuanian St. 
cents Bene. Society of 
sington, III.

88788 The Lithuanian
!ing and Theatrical Society of 
St. Cecilia.

88789 Lithuanian South Side 
Liųuor Dealers Protective Assn. 
of III.

88790 Lithuanian Stage Lo
vers Circle.

Sacred
Society

Ročkas

Vin-
Ken-

Sing-

’0wners’ Assn. of Cook County.
88793 Lithuanian Theatrical 

Kudirkos Club.
88794 Lithuanian

'Pleasure Club.
88795 Lith,uanian Whitę Star 

Club.
88796 The Lithuanian Win-

ner Club. <
88797 Lithuanian Womens 

Republican Club.
88798 Lithuanian Workers 

Girele.
88799 The Lithuanian Wor- 

kers Educational Society.
88800 'The Lithuanian Wor- 

;kers String Orchestra.
88801 Lithuanian Young Merds 
Singing Society, >
- 88802 

’Peoplples 
88804

National 
8881?

Pleasure 
88814

Pleasure
88815 Lietuvių Muzikališka 

Draugystė Aido Choras
88816 Litwin Jaunimo Rate

lis Draugystė
88944 Lovers of Lithuania)

-----------------------------------------------------------------------------,-----------

94767 Sanitas Lithuanian 
Charitable Hospital and Be- 
nevolent Institution for the 
Poor »

95238 Swietiska Tautiszka 
Draugija Ateitis

9594.3 Society of Daughters 
of Lithuania

(Bus daugiau)

Penktadienis, balau 9, 1937 
apsvarstyti. Už gerai ir gražiai 
padarytus žalumynus apie na
mus, numatoma dovanas nuo 
$25 iki $75.

Kviečia suinteresuotas orga
nizacijas prisiųsti savo atsto
vus.

Sp.

Lithuanian 
Club. 
Lithuanian 

Bene. Assn.
Lithuanian 

Club
Lithuanian 

Club

Young

jS'isters

Violet

Youth

Political Club
89105 Lithuanian Rutchers 

Association of Bridgeport of 
Chicago

89571
Senseru

vi.

Melietoju Lietuvos Ir

Gauta iš Lietuvos 
60 knygučių

Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti Brighton Parko Jaunuo-' 
lių Draugijėlei prisiuntė 60 lie
tuviškų knygučių. Knygelės ski
riamuos jaunuoliams lietuviškai 
besimokinantiems. j

Ta proga Jaunuolių Draugi-’ 
jėlė ir mokytoja A. Zabukienė^ 
pasiuntė Draugijai ir jos pirmi
ninkui adv. Skipičiui padėką.

A. Miščikaitienė.
~ , i

Pranešimas SLA 
Kuopoms
\ .

SLA 6 apskričio kuopų orga
nizatorių ir jų valdybų susirin
kimas įvyks sekmadienį, balan
džio 11 d. buvusio Meklažio sve
tainėje.

Chicagos apylinkes kuopos ’ 
yra visos gavusios pakvietimus! 
ir būtinai visos turėtų būti at-1 
stovaujamos. Reikalų yra daug 
ir, todėl, pasitarimas neatbūti
nas. Gera butų ir toms kuo
poms, kurios prie šios organi
zacijos dar nepriklauso nors 
retkarčiais susieiti ir pasitarti 
bendrais reikalais.

Kviečiu visus dalyvauti.
K. P. Deveikis, 

6-to apskričio organizatorius.

Prasideda parkų 
gražinimo vajus

Kviečia organizacijas 
dalyvauti

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielin k ė s e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokam

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fe d erai Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Del informaciji} kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

LithuanianNational 
Club 
National Lithuanian

90589
Athletic

90590
Palangos Biruta Socicty

90591 National Lithuanian 
Sisters and Brothers Society

90697 The National Socicty 
of the Sons of Lithuania

91290 North Side Lithua
nian Public Library

92337 Pašželpoš Lietuviška 
Draugyste Szyento Juozapo 
Suzieduatinio Svencyausios 
Marijos Panos

93443 Proviso Lithuanian 
American Political Club

93623 The Radzivil Violin 
Aid Socicty

93827 Regai Lithuanian Be- 
nevolent Association

93830 Regeneration of 
uanian National Ladies 
Genis Society

Lith- 
and

94588 Saint Sacimer’s
Society for Mcnnevolent 

Women
94619 

Martyr)

Bc- 
and

St. Georgc’s (The 
Lithuaanian Socicty

Chicagos Parkų Administra
cija. pradeda tretį metinį par
kų gražinimo vajų, šiandien 
3:30 vai. p.p. Burnham Parko 
namuose tuo reikalu šaukia ben
drą komitetų susirinkimą. Mie
sto meras E. Kelly dalyvauja 
kaipo garbės pirmininkas ir 
Paul Schultz, Miesto Meno Ly
gos prezidentas, kaipo bendras 
pirmininkas.
Duos dovanas už gražiai pada

rytus žalumynus

Susirinkimui bus patiektas 
pilnas planas parkų papuošimo

' APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 
e nuo Vagių
e nuo Langų išdaužymo

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

' • A ' \ _

“Sėdėjimo Streikas” Legislaturoj - Amerikos Ginklų Karalius
-------------------------------  --------------------------------- L :------- ;—i— --------------------------------------------------------------------------------------

AMERIKOS “ZAHARO- 
VAS” — Pirma spaudoj 
telpanti fotografija Robert 
Cuse’o, “Amerikos ginklų 
karaliaus.” Jis yra prezi
dentas ginklų pirklių fir-

“SĖDĖJIMO” STREIKAS LEGISLATURO.IE — Nariai Komiteto Kovai už Pro- 
gresyviškus Įstatymus, kurie surengė “sėdėjimo” streiką Minnesotos senato rumuo- 
se. Jie reikalavo legislaturos priimti $17,000,000 pašelpos įstatymą. “Streikieriai” ap
leido rūmus, kai gubernatorius Benson pareiškė, kad jie atsiekė savo tikslą......... .... -

mos Vimalert Company, 
kuri padarė milionus /do
lerių pelno J parduodama 
ginklus Ispanijos sukilė- 

**liams ir valdžiai, pirm ne* 
gu kongrčsasi sudraudė tą 
daryti. Jis yra vadinamas 
Amerikos ‘‘Žaharovu”.

i*sif'■ '■ '''‘V';1" '.‘'i’ '
i.'Vri

ATGAL Į KALĖJIMĄ — Nusiminę, nuleidę galvas šie vyrai sėda patrolkon, 

kurioj atliks kelionę į Joliet kalėjimą. Jie yra paroliuoti kaliniai, kurie prasi

žengė prieš parolio reikalavimus ir turi grįžti atgal į nelaisvę. Visi yra Chicagie- 

čiai. Naujienų-Acme Photo

‘a ” -

L,....i... , .■?,.?. ? . .? ' .




