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Kanada Grūmoja 
Streikieriams

Federacija prašo 
kongresą padėti 
nugalėti Lewisą

Ontario premieras grūmoja prisiųsti ka 
riuomenę ir ginklu sulaužyti General 

Motors darbininkų streiką *

Prašo pravesti įstatymus, kad
balsavimai dirbtuvėse butų

* atliekami ne visų
kų, bet sulig amat

darbiniu 
ll.

Stumia Sukilėlius nuoMadrido 
Vejasi Juos Pietinėj Ispanijoj

OSHAWA, Ont., bal. 9. — 
General Motors of Canada, ku
rios darbininkai sustreikavo, 
reikalaudami kolektyvių dery
bų ir unijos pripažinimo, vir
šininkas paskelbė, kad didžio
ji baigimo ir adlių dirbtuvė 
atsidarys “net jeigu reikėtų 
pašaukti 5,000 policistų”.

Tečiaus automobilių darbi
ninkų organizatorius Hugh 
Thompson į tąi atsakė, kad jei 
kompanija bandys išgabenti 
automobilių dalis, tai tuojaus 
bus paskelbtas streikas visose 
General Motors dirbtuvėse 
Jungt. Valstijose.

Ontario provincijos premie
ras Mitchell Hepburn 
žtai nusistatęs prieš 
rius. Jis dūksta, kad 
riai”, “kurie JUngt.

yra grie- 
streikie- 

“foreine- 
Valstijas

privedė beveik prie anarchijos 
stovio”, dabar atvyko į Kana
dą ir čia bando darbininkus 
sukurstyti. Tuo “foreineriu” 
yra Thompson, kuris yra iš 
Detroito atvykęs organizuoti 
vietos General Motors darbi
ninkus. Premibrafg’*tad ‘grūmo
ja sulaužyti darbininkų ^strei
ką ginklo pagelba. Jis sako, 
kad 200 raitųjų Kanados poli
cistų jau yra paruošta išsiun
timui iš Toronto sustiprinti 
300 provincijos konstabelių.

“Jef reikės, mes sumobili
zuosime armiją neleisti plėstis 
Kanadoje streikų karštinei, 
užkrėstai John L. Levvis’o 
CIO,” tvirtina premieras.

Premieru’i prašant, provinci
jos raitoji ir pėščioji policija 
jau mobilizuojama ir ruošiama 
siuntimui saugoti General Mo
tors dirbtuves. Jos pareiga bus 
neleisti streikieriams trukdyti 
dirbtuvės veikimą ir kliudyti 
streiklaužius, jei tokių atsiras
tų, taipgi trukdyti iš dirbtu
vės siunčiamas pagamintas 
prekes, “ši valdžia yra pasi
ruošusi suteikti kompanijai 
pilną apsaugą išlaikyme įsta
tymų ir tvarkos’.’, pareiškė On
tario premieras.

Meras priešinasi premierui.
Bet visai kitokio nusistaty

mo laikosi vietos meras Alex 
Hali. Jis pareiškė:

“Prižiūrėjimas įstatymų ir 
tvarkos yra miesto pareiga, ir 
aš neprašiau jokios pagelbos 
vykinime įstatymų ir tvarkos. 
Ikišiol nebuvo mažiausios ne
tvarkos ir aš neturiu priežas
ties manyti, kad ji butų atei
tyje”.

Mėras uždare visas alines, 
bravorus, sandelius ir valdžios 
degtinės sankrovas visam 
streiko laikui.

Unijos atsakymas premierui.
Unijos organizatorius Thom

pson viešame streikierių susi
rinkime, atsakydamas į pre- 
miero Hepburn grūmojimus, 
pasakė:

“Hepburn bando jus sutriuš
kinti už bandymą parduoti sa
vo darbą už geriausiai galimą 
kainą. General Motors pasira
šys sutartį pirm negu ji •vėl 
galės pagaminti nors vieną au
tomobilį Kanadoje. Aš sakau 
jiems: ‘Jus negalite laimėti 
net jeigu atsigabentumėt į čia 
nors ir 10,000 raudonšvarkių’ 
(raitųjų Kanados policistų)”.

Kanados General Motors 
dirbtuvėje streikuoja virš 3,- 
500 darbininkų. Be to sustrei
kavo apie 1,500 darbininkų ki
toj General Motors priklausan- 
čioj dirbtuvėj St. Catherine 
mieste.

kongresą

ĮORHSŽ

Prie Madrido siaučia smarkus mušis lojalistams prade jus ofen 
šyvą. Smarkus mūšiai eina ir Cordoba fronte, kur 15,000 suki 

lėlių baigiama apsupti

Fordas kovosiąs 
, uniją augštomis

» algomis
*-gįį '• ■ i

Mokėsiąs kad ir $10 | dieną, 
bile sulaikyti darbininkus 
nuo organizavimosi.

WASHINGTON, bal. 9. — 
Atstovų butui atmetus pasiū
lymą tirti sėdėjimo streikus, 
Amerikos Darbo Federacija at
sikreipė prie kongręso padėti 
jai nugalėti John L. Lewis ir 
jo vadovaujamas industrines 
unijas.

Federacija prašo
pravesti įstatymus, Mnant ku
riais federalinė darbo santy
kių taryba pravestų 
industrijose atstovų 
ne nuo visų darbin 
drai, bet sulig amatais. Fede
racija tuo tikisi įkišti ir savo 
atstovus.

. • '' ■ '' ‘

Atstovas Dies, kuris ir bu
vo pasiūlęs tirti sėdėjimo strei- 

kongresui 
svarstyti ir šį .Federacijos pa
siūlymą. Prie jo prisidėjo ir 
Senatorius Walsh, kuris tokį 
pat pasiūlymą įneš senate.
Unija yra geriausia apsauga 

nuo streikų, sako
PITTSBURGH, Pa

— Vakar vakare čia kalbėjo 
John L. Lewis, kuris 
boj priminė samdytojams, kad 
kontraktas su CIO yra geriau
sia samd y t o j am s gar a nt ija
prieš s ėdė j i m o ir kitokius strei- 
kus. x ; 7

masinėse 
rinkimus 

inkų ben-

kus, dabar įnešė

Lewis.
bal. 9.

savo kai

kiusštrei

ftada tik Atlanta, Ga., au
tomobilis užmuša, žmogų, tai 
ši ir ketųrioš panašios vėlia
vos kitose Imiesto dalyse tuo
jaus būna J nuleidžiamos iki 
pusės stiebo, gedėjimui už 
užmuštąjį ir įspėjimui kitų 
automobilistų. Tokia vėliava* 
Ghicagoj niekad ir nepakiltų, 
nes reta diena būna, kad 
Chicagoj automobiliai neuž
muštų kelių žmonių.

' < -______ '

MADRIDAS, bal. 9. — Visu 
Madrido frontu — į pietus, ry
tus ir šiaurę nuo sostinės — 
eina labai smarkus mušis. Bet 
šį kartą ofensyvą pradėjo ne 
sukilėliai, o lojalistai, kurie 
ikišiol prie Madrido tik gynė- 
se. Ofensyvas buvo pradėtas 
po visos dienos labai smar
kaus! artilerijos ir lėktuvų bom
bardavimo sukilėlių pozicijų. 
Šįryt gi prasidėjo atakos, ku
rios veik visur privertė suki
lėlius trauktis savo pozicijų.

Ypač smarkus mušis eina 
Casa de Campo parke, kur lo
jalistai sukilėlius privertė trau
ktis. Mušis aiškiai girdimas 
pačiame Madride, kur nuo ka- 
nuolių šūvių žemė dreba.

Lojalistai viename mūšyje 
Cordoba fronte paėmė slaptą 
vokiečių priešlėktuvinę kanuo- 
lę, kuri per ilgą laiką žudė 
lojalistų lakūnus. Tuojaus liko 
nustatyta, kad ta kanuolė yra 
gera ne tik šaudyti lėktuvus, 
bet ir naikinti tankus. Kartu 
su kanuole liko suimta daug 
amunicijos ir keli jos vamz
džiai.

šiame fronte lojalistai pra
dėjo naudoti tą pačią taktiką, 
kurią naudojo sukilėliai ir ku
ri tankiai demoralizavo lojali- 
stus. Jie eina trimis atskiro
mis kolumnomis. Pirmiausia 
viena kolumna puola. Kada su
kilėliai susiburia ją atremti, 
tada tuojaus pradeda puolimą 
antra kolumna, o vėliau ir tre-

šio lojalistų ofensyvo tiks- čia.
las yra atstumti sukilėlius to
liau nuo Madrido, ir tuo paša
linti visuomet gręsiantį pavo
jų sukilėlių puolimo sostinės;

Mušis dar tebesiaučia ir, 
kaip išrodo, lojalistai savo tik
slo pasieks. Nors lojalistų lėk
tuvai labą; smarkiai bombar
duoja . sukilėlių pozicijas, te- 
ČiaitSr iliekur • nematyt sukilėlių 
lėktuvų, tarsi jų visai nebūtų 
šiame fronte.
Asturijos angliakasiai padeda 

baskams. .NEW YORK, oai. v. — New 
York Daily News žinioj iš Wa- 
shingtono sako, kad Henry 
Ford yra pasiryžęs iškelti sa
vo darbininkų algas, tikslu tuo 
budu sulaikyti juos organiza
vimosi ir nuo stojimo į auto
mobilių darbininkų ' uniją.

Pasak tų gandų, Fordas yra 
pasiryžęs pakelti darbininkų 
algas daug augščiau, negu rei
kalauja unija, taipjau? sutrum
pinti darbo valandas ir page
rinti darbo sąlygas. Kai ku
rių žmonių tvirtinama, kad jis 
pakeisiąs algas iki $10 į die
ną ir tada pasitarsiąs su jo 
paties darbininkų atstovais, iš
klausysiąs jų priedinius reika
lavimus ir juos išpildysiąs, bet 
hiekad nesutiksiąs pripažinti 
uniją. Jis mano, kad laimėję 
daug geresnes darbo sąlygas 
ir dadg augštesnes • algas, ne
gu mokamos kitose dirbtuvė
se, jo darbininkai nebepanoręš 
stoti į uniją.

Lewis taipjau pranašauja, 
kad už dviejų mėnesių indus
trinės unjios turės tiek pat 
narių, kiek jų turi visa Ame
rikos Darbo Federapija.
bar gi Federacija turi 2,250,- 
000 narių. - .

Bedarbiai susirėmė 
su policija

CAIRO/lii:, 'bal. v9; 2,000
negrų bedarbių užėmė šelpimo 
stotį ir užpuolė stoties sande-

Da-
Grupe tų bedarbių sumušė 

keturis policistus. Vienas be- 
i darbių liko pašautas.

Sukilėliai praradę daug ka
rininkų. Tarp suimtųjų nelais-lio.

vių yra nuo 16 metų jaunuo
lių iki virš 45 metų senių. Tas 
tik parodo, kad sukilėliams 
jau pradeda trukti ir karei
vių.

Tarp sukilėlių siaučia ligos.
LONDONAS, bal., 9. — At

vykstantys į Gibraltarą kelei
viai iš pietinės Ispanijos sako, 
kad tarp sukilėlių pietinėj Is
panijoj pradėjo siausti ligos, 
dėlei ilgo jų buvimo be jokios 
pastogės. Taipjau trūksta 
jiems ginklų ir medikalių reik
menų.

Seville areštuoti šimtai Ita
lijos kareivių už atsisakymą 
vykti į frontą.,

Daily Herald rašo, kad gen. 
Franco jau nebesitiki paimti 
Madridą ir ruošiasi atsitrauk
ti nuo Madrido-Valencijos ke-

Nacių darbo vadas .Daug užmuštų Mek 
sikos darbininkų 

kovoj
Italijoje

RYMAS, bal. 9. — Vokjęti- 
jos nacių darbo fronto vadas 
Robert Ley atvyko j Italiją 
pasitarti su fašistų vadais apie 
Ispanijos civilį karą.

Manoma, kad į Italiją 
vyks ir gen. Goering.

at-

Sutaikė Peoria strei 
ką; unija laimėjo 

pripažinimą

» Atskrido iš Tokio 
. į Londoną s

— 35,000 
Asturijos 
pagelbon 

užpultiems 
šiame

200 metų kalėjimo

9. — CaPEORIA, III., bal.
terpillar Tractor Co. darbinin
kų streikas liko sutaikytas ir 
šiandie 11,500 darbininkų su- 
gryžo į darbą.

, t Streikas liko sutaikytas va
kar vakare ir tuojaus sėdėto
jai pašalino barikadas nuo
dirbtuvės vartų ir taipjau at
sitraukė ir pikietuotojai.

MEXIC0 CITY, bąl, 9 
at daugiau darbininkų liko už
mušta ir daug sužeista kruvi
noj kovoj, kuri kilo EI Pilar 
audinyčiose San Martin, Pue- 
bla, tarp dviejų darbininkų 
Vnijų.,

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

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar

peratura
Saulė 

6:24.

tem- 
40°.

5:19, leidžiasi

2 vai. po piet 
Chicagoje buvo 
teka

Prasideda organizavimas 
Fordo darbininkų.

DETROIT, Mich., bal. 9. — 
Automobilių darbininkų unijai 
baigus streiką Chrysler, Reo 
ir HuJson automobilių dirbtu
vėse, dabar prasideda kampa
nija už suorganizavimą Fordo 
darbininkų. Fordas yra vienin
telis didelis automobilių gamin
tojas, kurios darbininkai tebė
ra neorganizuoti. <

Išpradžių eis tik neatlaidus 
Fordo darbininkų organizavi
mas ir tik 
bus gerai 
pareikalauta 
vių derybų.

Pirmas susikirtimas su For
du įvyko Kansas City ir dar
bininkai jį laimėjo. Darbinin
kai tikisi laimėti ir busiančias 
kovas su Fordu.

- °jai-
Kompanija raštiškai sutiko 

pripažinti teisėtą darbininkų 
uniją savo darbininkų atstovų 
kolektyvėse derybose. Streiką 
vedė industrinė geležies darbi
ninkų unija.
' Išeinančius iš dirbtuvės sė
dėjusius streikieriBS^JdtLular^ 
bininkai pasitiko labai triukš
mingai.
suruošti šokiai streikierių nau
dai, bet jie virto pergalės iš
kilmėmis.

ara buvo

Rusijos unijas valdo 
raketieriai,' sako 
', Stalinas

...... .  7.^ z. AldtL .ii

kada darbininkai 
suorganizuoti, bus 
iš Fordo kolekty-

MASKVA, bal. 9.
torius Juozas
smerkdamas labai
šią Rusijoje korupciją, įsakė 
nuodugniai išvalyti
šaus iki apačios” vįsas darbi
ninkų unijas, kurioš yra kon
troliuojamos rakefiejrių, krimi
nalistų ir biurokratu.

Tūkstančiai
su baime laukia

— Dikta-
Stžįlinas pa-

išsiplatinu-

“nuo vir-

LONDONAS, bal. 9. — Du 
Japonijos lakūnai Japonijoje 
gamintu lėktuvu atskrido iš 
Tokio į Londoną. 9,800 mylių 
kelionę jie padarė į 94 skri
dimo valandas. Tai buvo pir
mas japonų bandymas pasižy- 
mėtrinternacionalinėje aviaci
joje. \ .

Laimėjo pakėlimą 
algų

, iš
100,-

gi nė
Molą

9. — 
Hum-

HOUSTON, Tex., bal. 
CIO unijos derybose su 
ble Oil Co. išgavo pakėlimą al
gų dėl jos 1,300 darbininkų. 
Bet unija pareikalavo, kad tą 
pašildymą perbalsuotų patys 
'darbininkai ir parodytų, ar jie 
tokiu algos pakėlimu pasiten
kina. Darbininkai tą algų pa
kėlimą priėmė. Algos bus pa
keltos nuo kovo 16 d., nes nuo 
tos dienos algas pakėlė ir ki
tos aliejaus kompanijos.

s;mūšiai siaučia

dabar 
ar bent

Italija išvarė 3 ame
rikietes misionieres

RYMAS, bal. 9. — Giornale 
dTtalia prąneša, kad tris ame
rikietės misionierės liko išva
rytos iš Ethiopijos, nes jas 
nužiūrėta šnipinėjant, dėlei jų 
ryšių su buvusiu Anglijos le- 
gacijos Addis Ababoj nariu.

Taipjau tapo išvaryti ir sep
tyni Anglijos misionieriai, nes 
jie darą didelių nesmagumų

BILBAO, bal. 9. 
dinamitą mėtančių 
angliakasių atėjo 
smarkiai sukilėlių
baskams. Tad dabar 
fronte sukilėliams pastojo ke
lią jau 100,000 lojalistų armi
ja; x

Iš Madrido atskrido aviaci
jos vadai organizuoti baskų 
oro jėgas. Tuo tarpu gi Bas
kų valdžia pašaukė prie gink
lo dar daugiau gyventojų 
kurių bus sudaryta dar 
000 kareivių armija.

Sukilėlių puolimas bet 
kiek neatslugsta ir gen.
naudodamas savo taktiką ne- 
atlaidžių atakų, pamaži eina į 
priekį. Bet visgi jis dar nėra 
pasiekęs ir Durango, 16 my
lių į pietus nuo Bilbao.

Lojailstai tikisi išsilaikyti ir 
šiame fronte, kaip jie išsilai
kė kituose frontuose ir visai 
nemano užleisti sukilėliams 
Baskų sostinę Bilbao.

Smarkus mušis Cordoba • 
fronte.

MADRIDAS, bal. 9. — La
bai- smarkus
pietiniame Cordoba fronte, kur 
lojalistai įsibriovė į labai svar
bią sukilėliams teritoriją, tur
tingą anglių ir švino kasyklo
mis.

Ikišiol visą laiką bėgę suki
lėliai dabar bando lojalistų ver
žimąsi sulaikyti ir dėlei to 
tankiai ištinka mūšių net dur
tuvais, ar plikomis rankomis. 
Bet sukilėliai niekur neįsten
gia atsilaikyti ir po kiekvieno 
tokio mūšio būna priversti 
bėgti.

Tame fronte lojalistai 
visai baigia apsupti 15,000
kilelių armiją, kuri arba turės 
pasiduoti, arba išsisklaidyti

vėl

jau
su-

italams kalnuose

DECATUR, III., bal. 9. — 
Elmer Lee Walling, 32 m., li
ko nuteistas 200 metų kalėj i- 
man už nušovimą Aiva Beall 
laike plėšimo Decatur smuklės. 
Walling ' liko suimtas Bowling 
Green, Ky., laike susirėmimo 
su policija, kuriame liko nu
šautas kitas plėšimo dalyvis 
Lee Antie iš Springfield, III.

BUS TREČIŲJŲ TEISMAS 
DĖL BULVIŲ EKSPORTO 

Iš LIETUVOS

270,000 lt. Gi

KAUNAS. Pernai “Lietūkis” 
vienai italų firmai užparda- 
vė didelį kiekį bulvių, kurios 
buvo Klaipėdoje pakrautos į lai
vą ir gabenamos į Italiją. Ju
roje laivą su bulvėmis ištiko 
avarija. Laivas šiaip taip įplau
kė į vieną Olandijos uostą, kur 
bulvės buvo perkrautos į kitą 
laivą. Avarijos metu ir perkrau
nant daug bulvių sugedo. Bul
vės buvusios apdraustos vieno
je draudimo bendrovėje Londo
ne ir apdraustos parduotąja 
bulvių kaina
“Lietūkiui” bulvės kaštavusios 
apie 170 tukst. litų.

Draudimo bendrovė dabar ne
nori sumokėti pilnos draudimo 
premijos, tai sudarytas trečiųjų 
teismas.

ALBANY, N. Y., bal. 9. — 
Garsioji dainininkė Galli-Curci 
nusitarė visą šį mėnesį kon
certuoti ir leisti pačiai publi
kai nuspręsti, ar jos balsas 
yra tiek pat geras, kaip buvo 
pirmiau. Prieš kiek laiko jai 
buvo padaryta gerklės opera
cija ir ji turėjo išnaujo mo
kintis dainuoti. Bet ji mano, 
kad ta operacija nė kiek ne
pakenkė jos balsui.

. i.. w

Maras Chinijoj
NANKING, bal. 9. — Iš Fu- 

kien provincijos pranešama, 
kad ten pradėjo siausti baisu
sis juodasis maras, nuo ku
rio kasdie miršta po 100 žmo
nių.

PASKENDO BEVAŽIUODA
MA PIRKTI OBUOLIŲ

KLA1PĖDA. — Pagėgių Pa
nemunės gyventoja Ida Berš- 
tanskienė, 38 metų amžiaus, su 
sunumi Boruchu, pasiskolino 
arklius važiavo iš Panemunės į 
Birštoniškių kaimą pas ūkinin
ką Mikutaitį pirkti obuolių. 
Pievų keliui apsemtam esant, 
ties senojo Nemuno vaga, ve
žimas pateko į gilumą, Berš- 
tanskienė su arkliais ir vežimu 
pateko po ledu ir prigėrė. Sū
nūs laimingu budu išsigelbėjo.

GORMAN, Cal., bal. 9.—Du 
Los Angeles lakūnai liko už
mušti jų lėktuvui nukritus krū
muose už 300 yardų nuo ke
lio.

LONDONAS, bal. 9. —Pulk. 
Charles A. Lindbergh ir jo 
žmona parskrido atgal į An
gliją po kelionės oru* po įvai
rias rytų šalis ir Indiją.

PARYŽIUS, bal. 9. — Fran- 
Icija leido dar labiau nupulti 
frankui, tikslu prisivilioti į 
Franci ją daugiau turistų šią 
vasarą.

FREEPORT, III., bal. 8. — 
Gaisras sunaikino Stucken- 
bergs, Ine., dejpartamentinę 
sankrovą, pridarydamas ui 
$100,000 nuostolių.



7

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St., Chicago, 111.

čia {dedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd; No-----------

Mieros _—.....    per krutinę

• (Adresas)

ILD AVĖ.panai

page

šian

kenkti

pra-

PONTIAC

Milda Auto Sales
Kiti Lietuviai D ak tar a.

GERA MA1EYA - GERESNIS DARBAS

vis

SENIAUSIA

ino

Phone

ieną

Reikalaukite DEGTINES

970
950

41.39

šitokių
Roose-

savo 
inkui

• 4300 S. ______________
Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 2515
Tel. Pullmah 1270

AREMONT AVĖ, 
10 A. M. '

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS ,

STRA1GHT
' * Kentucky 

BO.URBON
DEGTINI

8939 SOUTH
Valandos— -9
Nedalioj pagal sutartu

KOPLYČIAS 
SOSE MIESTO

Klausykite musu Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K«)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

:i-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos Vakarais Op '6."iKi‘ *18:30 

Tel. Boulevard 1316
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.1

Paųgęly atsitiki/ni) akys atitaisomos 
kaiį ?‘rm«

ai sutartj
Aveniu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudi n ros

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ. 
‘ GENERAL MOTORS AGENTŪRA '

4 / : BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS 
• • ■ ŠAVI$IN£^S '

F. BULAW Ir (K. SABONĮ, Bendradarbiai.

fabrikantai “g 
nebuvo išnykę, bet 

uždatę ir 
i darbo ? 
kokis fa-

Paląng’vina Akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi gaivūs' skaudėjimo, 
svaigimo, akių ^ap.teųiim^, nervuotu- 
moj skabounia akių lkarŠtjV atitaiso 
trumparegystę ir foliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ątsiil* 
k’miiose egzatfiinąvimafe daromas su 
elektra, parodančią mažiausias ’ 
'das. Speciaiė atyda htkreipiatoid j 
kyklos vaikus. JKrejvps akyš atitdi

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
* Amerikos Rietuvių Daktarų 

' Draugijos Nariai

Office 4670 Archer Avėhue 
Tel. Virginia 1116 

Valančios’:. 1—3; 7—r8:30 p.p. 
Office »Tti»idfehW 2S19 W. 43rd Si

ĮOęl. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus serędą.

• SekAradierij soMtaAiš

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Teiephone: Boulevard 28o6 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Bes. 1)515 So. Įtovkvvell S.L 
Teiephone? Repiiblfc 9723

Bet prezidento 
kongreso darbus 
dėjo trukdyti ir 
aukščiausias teismas!

DR. A. J. Shimkus 
GYąXTOJA3 1B CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki L v. p. p. ir nuo /;
iki 9y. vhk. Trečfadieiilais 'ir 

Sekmadieniais i^usitaVfiš ’ '
OFISAS IR REZIDENCIJĄ

DR. W. V. NORAK
PHY^JCJAN AND SUR.GEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Parli 
Valandos nuo. 10 iki 12 dieną ir ! 

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

Bes. 14Č0 S. Srd Avė., Maywood Av 
Phone Maywood 21.

S. M. SKUDAS
\yęst 18Ut Street Phone Monroe 3377

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Byde fatf: 3395 

Br»» Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Sp. Halsted St 

Valandos po į>ictii/ 7—8 V. Vak. 
išskyrus seredorųis ir sukatomis.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo T iki 9 
Vai., Nedeliomis .nuo 10 Iki 12

”’ 3343 South Hšlštidd St.
. . z Tel. B^evąjU 1441 -------

■ /”Oftao Td. Boiilevard lSlŠ^
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th And Halsted Sf s.
Qfiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80,

5 ' Nedėlioi’niAVaffal mitartj
Rež. 4910 SO. MICHlGAN’.BLV.I). , 

,Tę^ Į^«pwood 5107 ,

Roosevelto ir 
šiandien pra- 
jiems DR. STRIKOL’IS

Gydytoja? ir Chirurgas 
(JfisaB įSfS go. ASHLAND AVR. 
Qfiso yal.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

’ vtk. Nedėlioj pagal sutarimą 
' Ofisū Tėt.V Boulevard 7Š20 
Nąmy P^o^P^ct 1930

A. PETKUS
1410 South 4Dth Court .Cicero Phone Cicero 2109

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros luboą 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, Ifiuo 2 iki < 
vai. £0 pietų ir nuo 7 iki 8:80 va! 
vakaro. Nedėtomis nuū 10 iki 15 
VAla'hdai ji6ną.'

Phone MIDWAY 2880

capi- fr'M draugijos mėnesinis susi- 
ada- rmkimąs įyyko 4 $eu
'oiėi na,

^ejįkĄityįą .jbie-
tįųvių Kt^pgręsp ėlĮicag^ Sky- 
riaų§ jr V^umk^iįĮKų 
jų ' ir Špciąięš /Gerovės 
Kpųjfęręįcyo^ ^į*iripk-
t| kpptjeįi-piibijai <|įr fe 

Ji p-įa >
Taip, fabrikantui nebuvo 

“biznio,” nebuvo pelno. Vaidina
si, kaip tik “geradariui” ks 
listui nėra pelno, tai jis 
dirbtuvę uždaro ir dąrbin 
nėra darbo, ir jis lieka išmes

Pasiūlius prezidentui Roose- 
veltui perorganizuoti aukščiau- 
sj teismų, visokie atgaleiviai su
judo ir pradėjo rėkti ir žmo
nes bauginti visokiais “bau
bais,” kad konstitucinė laisvė 
“pražus.” Jie pasakoja apie re
ligijos, žcdžio ir spaudos lais
vę, kurią konstitucija žmonėms 
garantuoja.

Tas juk visiems yra žinoma. 
Ir prezidentas Rooseveltas ne
siūlo kongresui konstituciją

Ofiso TeL Virginia PQ35
DR.'VbFN6u

GYD

4355 Jaunai mergaitei suknelė. Tai 
senoviško styliaus suknelė, nors joje 
kiekviena mergaitė išrodys graži ir 
elegantiškai apsirengusi. Sukirptos 
mieros 10, 14, 16 ir 18.

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

Taigi aišku, kad prie 
aplinkybių prezidentui 
veltui ir kongresui įnešti ge
resnę tvarką šalyje yra sunku.

Todėl prez. Rooseveltas pasiū
lė kongresui priimti jo suma
nymą — papildyti aukščiausį 
teismų jaunesniais ir progresy- 
viškesnia's teisėjais, kurie ne
trukdytų valdžios darbų, kaip 
kad ikišiol buvo daroma.

w advokA^As'5 ‘
111 W. Washington St 

Room'7Š7 '
Vai. 9 ryte iki 5 'vai. vakare 

Qfiso Tel. Central 4490

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd l?lacė ' ’ 
SKYRIUS: 42-44 Eaat 108th Street

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS' 

34Q7 Lowe 2510

Phone Canal 6122......

JLfJCL*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22rid Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Sered' 
Rtfz.61

DR. VAITUSH. DPT
LIET

Clement J Svilow 
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET
6- toš lelios Tel. CtNtral 1846

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

Telefonas pROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vhk. Šešthd’eniaiš rihd 3 iki 6 

vai. vakAye ir nagai sutartj.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

and MidiriĮe
6680 S?, \Vestern 
Avė., 2nd flotor 
Heųdock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo hamud- 
se ar ligoninėse, 
duodu majssage 
ęįęęfrię 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Phone Boukvard 7042

DR. G. Z. VEZELTS 
DEiSITISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4^th Street

Valandoj nuo 9 iki 8 vakarę 
Seredoi pagal sutartj

Kaip tik kiek pakyla darbi
ninkų algos, tai tuo pačiu laiku 
kompanijos savo darbininkams 
pakelia kainas dar aukščiau. Ir 
kokia darbininkui iš to nauda, 
kuomet jis, gavęs kiek daugiau 
algos, už produktus turi mokėt 
dar daugiau? Ir taip nėra galo.

Čia yra labai reikalingas val
džios patvarkymas.

Tel. Boulevard 5^914 Dieną ir Naktį 
Ofisp vatonijo^: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8^30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m

. S» JCp
GYDYTOJAS Hi CHIRUfcGĄS
' A Ofisąs ir Rezidencija ' 4

L Halsted St. ? 
ca’go‘, rt.L.

Ą. M. D.
West ,Town S.tate Bank Bldg. 

!ž400 Wešt Madisbto Štrėet 
Vai. 1 iki 3 po ^totU/ 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefohaš’ Brunšwick 0597 
..... f f i .'į . -tu b itl '♦ ! ’

Nėra to blogo, kuris neatneš
tų gero — yra sakoma. Taip ir 
ši didžioji dabar pergyvenama 
depresija daug žmonių pamokė, 
ši depresija daugeliui žmonių 
atidarė akis ir privertė juos pa
galvoti, kodėl taip atsitinka’.

Prieš depresiją buvo žmonių, 
kurie pilnai tikėjo, kad kapita
listas - fabrikantas, tai yra 
darbininkų geradarys žmogus, 
nes jis suteikė darbininkams 
progos užsidirbti pinigų pragy
venimui (kad ir pusbadžiam). 
Ir jeigu kapitalistų nebūtų, tai a Glance,

Kas man “Naujienose” patin
ka skaityti, tai “The Woįjd ąt 

by Dr. E. G. Peters,

' nariatJ 
Chica/ros, ,, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuviį ' 
Direktorių 
Ąspciacijo^

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—12,7 N. Dęąrborn 3Į.
Ka^nb. ‘b"'

DR. G. SEĘNER 
LIETUVIS AKlV GVDYtdJAS

Tel. Yards 182$
Pritaiko Akiniųš 

Kreivai, Akis 
ištaiso*

Afišas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kamphš' Halsted St. 

.Valandoš: nuo 10 Iki 4, Ąuo 6 iki 8
Nedeliomis pagal sutartį. ;

R DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO įstaiga 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE 
patarnavimas 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YAĘRS 17^1-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fąirfield Ąyenųe 

Tel. LAPAYĘTTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Taigi, kada užėjo deptęsijĄ įr 
per visą depresijos laiką 
talistai 
riai t.
jie dirbtuves laikė 
nedavė darbininkams 
Kvailas klausimas — 
brikamtų užtarėjas pasakyš — 
nebuvo “biznio”! Bet kodėl ne 
buvo “biznio”?

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI I ŠIA 
SI’ULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO ...... .L...........

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATIOM 
1739 SOUTH HALSTED STREET

kųorpet tas pats kapitalistus ne 
žinp, kur ir kaip pinigus 
leisti ant “good times”!

fi M 
' Ofiso Wari(!us! 

nuo 2—4' Ir tono Ą—^8 va).

Draugi] 0Sx narė p-iA A. Joni
kiene raportavo apie M. Dun
dulienės parengimą. Raportas 
priimtas. Paskui buvo komisi
jos raportas Apie aukštesnosios 

^mokyklos reikalą Brjdgępprte. 
gyvąs. Nutartų paga

mini ppįįęijų įr išrinjktų ko
misijų parašams rinkti.

Zabele

enų 
ą jis 
iii j 6- 

(Vadinaąi, jis ipoka gąbiąi

kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3 

metus kaipo patyręs gydytojas ęhi 
ręirgas ir akųšėris.

staigias Ir chroniškas liga 
vyrų, motetų ir yąikų pagal pau 
jausius metędus X-Ray ir kitokiu 
ėlekti-ds prietaisus;

■ ‘ Ofisą? n* Laboraotrija:
1034 W. 18th St., netoli Moręan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidėndjbs telefdhai:

Superior $454 ar Central 7464

Kaip žinome, pręfeiįėhhŠ keikti ir ‘minėtas laisves 
Rooseveltas yra pasisakęs už kinti, 
pagerinimą darbo žmonių gyve
nimo sąlygų už sutrumpinimą spaudos laisvė turi bendro si 
darbo valandų dirbtuvėse, už prezidento darbais, kuriais jis 
didesnes algas, socialų apdrau- nori darbo žmonių būklę 
dą, už didesnę laisvę darbinin- rinti? Aišku, kad nieko, 
kams organizuotis ir t.t. Vadi
nasi, prezidentas Rooseveltas 
stoja už progresyviškesnį 
lies sutvarkymą, negu kad 
šiol buvo, kur neribojamas 
pitalizmas privedė šalį prie 
kios depresijos, kokios šalis 
buvo mačiusi.

kur žmones gautų darbo ir už 
sidirbtų pinigų pragyvenimui 
6 kad kapitalistąs dąro iš 
biniįikų 5sau' milijonus do’ 
pelno ir juos krauna, tai es 
sugąbųš, kad sukrauna 
nūs. I 
darbininkuš išhaudoti!)

•jnębrangios, q staktis visada ".pilnas.
Moore’s nia\eVdį'v30 Ąpalyų, gal. .............................
spėciaję ^£i^a’ ^i?alvlU 8ai- . .................. .....
Varnish gal. ........ ...................... ...........
Grynas 'baitas' ehamej, gal. ...... .j............... . ....... . ............

% > , , ir brangiau.
^ięnohis pbpįera, f Oderis ...ji.... ............................

"V ■ v ir brangiau.

HE1MAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. ; Tel. Ganai 5063

Visi atgaleiviai, kurie 
dien per radio triubija apie kon
stitucijos garantuojamaą žmo- 

ka- nėma laisves, — yra veidmai- 
įto- • niai.

Pereitą rudenį prieš preziden
to rinkimus, kuomet republiko- 
nų Landonas vąžįnėdamas per 
miestus sakė prakalbas, tai tuo 
pačiu laiku komunistų kandida
tas Browderis už prakalbą bu
vo areštuotas ir įkištas į kalė
jimą, o kitą, sykį išvytas iš 
miesto, f

Tai šitaip atgaleiviai paiso 
konstitucijos garantuojamu lais 
viu.

GALIMA GAUTI VISOSE
1TAVERNOSE

MUTUAL LiųUOR COMPANY
’ 4707 SOUTH HALSTED. ŠTRĖET

Visi Telefonai VaVds ORUI

4355
■■■■ESEer'

3319 Lituąnica Ąyenuę
~J.^ULEVIČIUS

4348 Šo. Galifornia Averiūe Phohę Lafayette 3572

” ' ' Ą- MASALSKIS
3307 Lituanica Ayėnuė Phdne Boulevard 4139

•r.__ ~ ■ ■' '___ ■.______ ' ■ ■ . .

NATHAN KANTEK

(Vardas ir pavardė)
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Kandidatų į Ciceros 
Mokyklų Tarybą 

programas

Holecek 
narius, 
progra-

Cičeros

CICERO. — Mr. Frank Pet
ru, perrenkamasis kandidatas 
į Apšvietos Tarybos preziden
tus, Charles -J. Burda, James 
Novotny ir Jerry A. 
kandidatai į Tarybos 
paskelbė sekančią savo 
mą:

Palaikyti- dabartinį
viešųjų mokyklų standardo lyg
menį; tęsti pradėtą ekonominį 
programą, kurs leido sumažin
ti biudžetą $165,000; stovėti 
už metinį mokyklų išlaidų tik
rinimą; palaikyti gyvais pa
stebėtus vaikų ypatingus atsi- 
žymėjimus; palaikyti Ciceros 
mokyklas nuošaliai nuo politi
kos ir duoti Ciceros vaikams 
geriausį mokslą už kiek ga
lint pigiausią *kainą.

Rep.

r, gebame. Politikieriai daro vi
są, kąd tik ant savo pastaty
ti, kas, žinoma, nėra gera, 
ypač, mokyklų klausime.

Dabartinis Apšvietos Tary
bos prezidentas Frank J. Pet
ru toje vietoje jau per 20 me
tų. Jis ir šiais metais stato 
savo kandidatūrą. Tai aukštai 
/gerbiamas žmogus. Jis palaiko 
geriausią ir ekonomiškiausią 
tvarką.

Suprasdamas sunkią kai ku
rių žmonių ekonominę padėtį, 
kaip sunku yra kitiems užsi
mokėti už knygas, jis surado 
fondus ir, dabar, iš tų fondų 
duoda vaikučiams knygas dy
kai. Stengiasi mokyklas palai
kyti nuošaliai nuo politikos. 
Todėl nepamirškite savo balsą 
atiduoti už jį.

pa

•nie

I . ,

nuo vakaro, tad daug kas 
liko.

Rytoj vakare salėj jvykk toi 
vakaro pabaigtuvės. Legic
riai pakreipę galvas žiuri į dan 
gų, galvodami ar ir vėl bus 
taus ar nė. Mano, kad šį 
tą bus laimingesni. —P.

lie- 
kar-

Golden Star Kliubas 
veikia

Mano ir moteris kviesti darban

Legionieriai Rengia 
Pabaigtuves

yra susiorganizavę j komitetą, 
• i Chicago Committee for the

' TARP MUSŲ P?esident’3 Court Plan, T
K

BIZNIERIŲ
----------------- r------- -

Iškilmingas tavernos 
atidarymas

Ciceros mokyklos 
viršininkų rinki

mo reikalu

Lietus sugadino pradžią

Cice-šiandien 
rinks Apšvietos 

’** tris na-

miesto rin-
Bet, kaip

CICERO, 
ros piliečiai 
Tarybos prezidentą 
rius.

Ciceros lietuviai 
kimais įdomaujasi,
parodė praeitis, daug ką pa
siekti nepavyksta. Reiškia, ko 
daugiausia norima, t.y. politi
nio vieningumo, parodyti nesu-

MARQUETTE PARK. — Pe
reitą šeštadienį Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno postas 
buvo surengęs savo vakarą 
naujoj lietuvių svetainėje, Ber- 
zanskis Hali, ties 6808-12 South 
Western avenue. Vakaras 
vo kartu ir oficialės salės 
darymo iškilmės.

Viskas butų išėję labai 
rai, jeigu ne lietus. Dovanų
vo daug, skanėsių galybė, gėri
mų kiek širdis geidžia. Bet lie
tus ląbai daug svečių atbafdė

ROSELAND. — Pereitą sek
madienį, balandžio 4 d. Go’den 
Star Kliubas turėjo surengęs 
Darbininkų Svetainėje vakarie
nę ir šokius. Laike vakarienės 
buvo ir prakalbų.

Iš kalbų buvo galima supras
ti, kad' kliubas auga, vis gauna 
daugiau gyvumo. Vienas iš kal
bėjusių pasisakė, kad butų ge
rai ir moteris į šį darbą įtrauk
ti.

Moterą iki šiol į kliubą ne
priimdavo. Kalbėta buvo, ir 
jaunimo klausimais. Yra husi- 
statymas ir jį kviesti darban. 
Po vakarienės sekė linksmoji 
programo dalis.

Ir aš buvau.

MARQUETTE PARK. — 
Šiandien, balandžio 10, visi Pet- 
ro Markovo draugai, kaimynai 
ir pažįstamieji renkasi į jo nau
jos tavernos iškilmingą atida
rymą. Taverna randasi adresu 
6538 S. Western avė.

o ko
miteto pirmininkų yra prof. 
Charles Merriam iš Chica'gos 
universiteto.

Mitinge kalbės Harold Ickes 
J. V. vidaus reikalų sekreto
rius ir senatorius Alben W. 
Barkley.

Mitingas prasidės 6:30 via. 
vakare. Įžanga nemokama.

Miko Petrausko Pa
gerbimo Iškilmės 

Įvyks Gegužės 12

--------5---------------------- ---- 
mokiniai) ir kiti asmenys, ku
rie praeityje lošė arba dabar 
tebelošia svarbias roles lietuvių 
muzikaliame veikime.

bu- 
ati-

ge-
bu-

clern

MODEL

HOMELHUNDRY

AM

Iii1 1 u 
y.
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Įsigiję naują A.B.C. Plovyklą arba Prosinimui mašiną 
galėsite gėrėtis švariais drabužiais be sunkaus darbo. 
A.B.C. Plovyklos šiandie yra populiariškiausios markete, 
gražios mados, greitai drabužius išplauna, ir ilgai tar
nauja. Kainos labai’mažos ir lengvus išmokėjimai. Pro
gress Krautuvėj rasite A.B.C. Plovyklų ir Prosinimui maši
nų. Pasirinkimas nuo 49_50 iki $99a5o

,■ LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Didelė nuolaida už Jeną ploviklą mainant ant naujos A.B.C.

TUReC0
3224 So. Halsted Street
J. W. KALEDINSKAS, Vedėjas

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-

Diena pakeičiama; salė — Chi
cagos Lietuvių Auditorija

Mirė 12 Metų Cla 
rence Adomaitis

Barrick’s Malevų 
Krautuvė

Barrick’s Paint Store, kurios 
antrašas yra 6050 So. Halsted 
St., pirmiau buvęs 5905-07 So. 
Kedzie Avenue, reiškia norą 
palaikyti ryšius ir su savo se
nais kostumeriais. Tuo tikslu 
ji įsigijo naują ir greitą treką, 
ir yra pasirengusi visus pirkė
jų reikalavimus išpildyti, — 
prekes greitai pristatyti.

Prekių, pasirinkimas įvai
riausias ir geriausias, o kainos 
patenkinančios. Tad, prie pro
gos nepamirškite ją aplankyti.

Seni kostumeriai gali šaukti 
Englewood 7369 ir Eng. 8687 
ir pasikalbėti ŠurMylC Beriek..' 
Visos prekės bus‘pristatytos; 
laiku.

RADIO

Skelb.r '

PROGRESS PROGRAMAS Iš

vaRyt — Nedėldienį, litą 
landą prieš piet iš stoties 
G.E.S. 1360 kilocycles turėsi
me progos pasiklausyti gra
žaus ir įdomaus lietuviško ra- 
diov programo, kurio leidimu 
rūpinasi Progress Rakandų 
Krautuvė, 3224 South Halsted 
Street.

Kaip visuomet šie programai 
pasižymi geru talentu, taip ir 
rytoj girdėsite dainuojant žy
mius dainininkes ir daininin
kus rinktinas kompozicijas ir 
linksmas liaudies pavasario 
daineles. Taipgi dalyvaus pa
tarėjas Adv. K. Gugis; bus 
linksma muzika, svarbių ir 
įdomių pranešimų, o ypatingai 
gerų žinių iš Progress Krau
tuvės prekybos, apie didį pa
vasarinį išpardavimą. Patarti
na visiem pasiklausyti.

Rep. J.

Tai 
gurno 
zikbs 
minti.

bus savo rųšies draugin- 
sueiga. Prie šaunios mu- 
galėsįme visi pasilinks- 

—Rep. B. P.

Juozapas Tutlys 
Staigiai Mirė Nuva

žiavęs Į Svečius
šį rytą įvyks koronerio 

tyrinėjimas
T0WN OF LAKE. — šįryt 

koroneris bandys patirti nuo 
ko mirė Juozapas Tutlys, apie 
50 metų lietuvis.

Jis netikėtai krito negyvas, 
atvykęs pas draugą Mike Jurą 
pasisvečiuoti. Juras gyvena 
ties 1741 West 43rd Street.

Kur Tutlys gyveno, nežinia, 
bet spėjama, kad apie 43-čią ir 
Kedzie avenue.

Koronerio tyrinėjimas įvyks 
J. F. Eudeikio 'įstaigoje, ties 

įvyks didžiulis masinis mitin- 4605 Š. Hermitage avenue. Gi
gas, kurį rengia, aukščiausio minės prašomi atsišaukti laido- 
teismo reformos salininkai. Jie tuvių reikalu.

Teismo Reformos 
Šalininkai Rengia 

Masinį Mitingą
■ *>«— 4-.MI

Kviečia publiką atsilankyti 
vakar Chicagos Stadione

ši“

Chica'gos Stadione, prie Ma- 
dison ir Wood gatvių šįvakar

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI 
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 QE 

(Curls—kiek tik norėsit) ■ bvv
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $E fifi 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE M. U U 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Efi '
BE MAŠINOS PERMANENT ....................
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .... ................25c
MOTERIMS ...........    35
VYRAMS ......... .    50

THE ČROWN BĘAUTY SHOP
(Crown Dept. 'Krautuvėje) . Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

---------- MT. GREENWOOD. — Ap-
Kompozitoriaus Miko Pet- skričio ligoninėje mirė 12 me- 

rausko atminties pagerbimo iš- tų berniukas Clarence Adomai- 
kilmin^a’s vakaras įvyks gegu- ti 

Chicagos Lietuvių I
3220 W. 114th street.

Berniukas bus laidojamas 
pirmadienį. Po pamaldų Visų 
šv. bažnyčioje, kūnas bus už- 

. kastas šv. Kaizmiero kapinėse. 
> Laidoja J. 'iF. Eudeikis.

žės 12 d., 
Auditorijoje.

Vakar buvo paskelbta, kad 
iškilmės įvyks balandžio 21 d., 
bet vėliau diena buvo pakeista. 
Salė ta pati — Chicagos Lie-1 
tuvių Auditorija. i

Iškilmėmis rūpinasi komite
tas sudarytas iš artimų velionio' 
kompozitoriaus draugų ir ben-l 
dradarbių Chicago j e. 'j

Jie ruošia iškilmėms puikų i 
ir iškilmingą programą, kuria
me dalyvaus žymiausi Chicagos 
lietuvių chorai, solistai (kai 
kurie buvę Miko Petrausko

Jis sirgo kraujo liga’ “Leu- 
cemia”. Gyveno su motute Les

Eik Lewis Madų Keliais, Kur I 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI >

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 

Banas Pumputis 
. J. Kruminas 

E. Voytinsky 
...... M. Ilijinas 
J. I. Perelman

Gandas ...........
Du eilėraščiai
Kita Amerika
Kova prieš dykumą.
Įdomioji fizika ........
Knygų Apžvalga, Politika ir tt.

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

puikaus Monotone Materiolo 
gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

‘39-50

Iš 
su

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė

DYKAI Apskailliavimas

statybai Medžiagą Nusipirksit Pi-

NAUJI
2x4

NAMU SAVININKU ATIDAI
Pasinaudokit Gražiu Pavasariniu Oru Ir Pradčkit Tai
syti Savo Namus, Garadžius, Porčius ir Naujus Būdavot

Lengvi Mėnesiniai Išmokėjimai
•v.-.S

. už pėdą

Ant pirmo pareikalavimo 
musų ekspertai atvyks pas 
jus ir suteiks jums pilną ap- 
skaitliavimą perdirbimui 
arba taisymui namų bei 
naujų namų pastatymui be 

jokio atlyginimo.

Pas mus
giau negu Kitur. Tą pilnai galim garantuoti

j j

Paskaita Apie Mote
rų Sveikatą

, BRIDGEPORT. — Pirmadie- 
;nį, bal. 12 dieną, Mark Whitė 
svet., 30th ir Halsted, bus Dr. 
Shimkaus paskaita apie mote
rų gyvenimo permainą. Įžan
gos nebus.

Moterų KultuTos Kliubas 
yra nusistatęs duoti eilę pa-r 
skaitų apie moterų sveikatą. 
Sekantis bus kitą pirmadienį 
tuoj pačioj vietoj.

Kviečia Komitetas.

$5.55
už 100 kvadratinių 

pėdų

Tvirta medžiaga namų sienoms apdengti

ASBESTOS
SIDING

v.

POPIERAuž 10Uuadr’. 
STOGAMS DENGTI

$£.10

PLASTER BOARD\ ■ r. \
už 100 kvadratinių

pėdų

3c
ir brangiau

KOMBINACIJOS
DURYS 5.50

Visokio Didžio.

s

F7 S

Ii.

Užbaigtas 
GARADŽIUS 
1-am Automobiliui

04.95
Dviem automobiliam

$138.35

Visuomet Galit
Gauti

GATAVUS
• LANGUS

- ir -
RĖMUS ■

LANGAMS
ji'

PORCH 
Flooring 

Grindys 
Porčiams!

$2-26
už 100 pėdų

už vieną ir 
brangiau

NAUJOS NAUJOS
5xPanel Sietinės

DURYS DURYS
$2-84 $f .98

už vienas duris
1 ir brangiau už vienas

NAUJI 
Sietiniai 

LANGAI

K

Xv'.. W
» e » n

Pasiteiraukit
Apie Musų Naują
Vasarnamio Planą

R. and R.
RADIATOR * BODY

COMPANY
Įsteigta, 1920 j 8 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai- I 
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE I
Lafayette 7688-89 ] . . , I

Į H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr. M

J

DYKAI PRISTATYMAS Į VISAS
Musų ofisas atdaras kasdien, iki 8 valandos vakaro, o

■ ei. VIRUiNIA 0458
DALIS MIESTO
šeštadieniais iki 6 vakaro.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Ezcept Sunday by 
fhe Lithuanian New« Pub. CoM Ine.

1739 South Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, balan. 10, 193
...........

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75
4 ?

. 8c 

. 18c 
75c

*

TĖVYNĖ” STEBISI‘4

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

. Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

UlMkymo kalnas
Chicago je—paįtu:

Metams .—---------
Pusei metų ______ ,___
Trims menesiams .......«...
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ............___
Savaitei —....----------- .....
Mėnesiui ...... .....................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ----- ,--------------------  $5.Q0
. Pusei metų —.................. 2.7o

Trims mėnesiams .................... 1.50
Dviems mėnesiams ................ l.Q0
Vienam mėnesiui .........................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.

Fordas papirksiąs darbininkus
Henry Ford pasakė, kad savo dirbtuvėse jisai ne

toleruos jokių unijų. O kad Fordo darbininkų “neišves-, 
tų iš kelio” ta unija, kuri suorganizavo General Motors 
darbininkus, tai jisai žada pakelti savo darbininkams 
algas.

Vienas laikraštis praneša, kad: Fordas ketinąs mo
kėti savo darbininkams net iki 10 dolerių per dieną, 
kad tik jie butų sulaikyti nuo rašymosi į . uniją.. Prane
šime iš Washingtono tas laikraštis sako:

“Jisai (Fordas) duos darbininkams daugiau pi
nigų, negu kad unijos vadai‘'kuomet nors yra pra
šę. Jisai pasikalbės su darbininkų atstovais ir pa
tenkins jų visus reikalavimus, bet jisai niekuomet 
nepripažins unijos ir nesutiks, kad jo dirbtuvėse 
butų ‘elosed shop’.”
Gal būt, kad tas automobilių magnatas taip, ir elg

sis. Jisai yra patriarchališkų pažvalgų žmogus ir nepa
kenčia, kad kas nors kištųsi į jo įmones. Pinigų jisai 
turi, kaip šieno.

Jeigu jisai ims mokėti savo darbininkams daug 
aukštesnes algas, negu kiti automobilių fabrikantai, tai 
bus priversti kelti algas ir jo kompetitoriai.

O darbininkai, galų gale, padarys išvadą, kad visgi 
unijai, o ne kam kitam, priklauso nuopelnas dėl algų 
kėlimo. Jeigu ne baimė unijos, tai Fordas nesistengtų 
darbininkus “papirkti”.

“Tėvynei” atrodo nesupran
tama, kodėl prezidentas Smeto
na davė amnestiją; Velykų 
švenčių, proga, Klaipėdos hitle- 
ririinkams, bet nepaleido iš ka
lėjimo buvusiojo Lietuvos dik
tatoriuko Voldemaro. Sako:

“...Gana keistas kontras
tas : prof. A
buvęs Lietuvos premjeras, 
buvęs vienas pilnųjų Lietu
vos atgimimo darbuotojų (? 
— “N.” Red.) už klostuotą 
‘pasikėsinimą’ kalėjime sėdi, 
kuomet amžini Lietuvos prie
šai, Klaipėdos naciai-vokie- 
čiai, kurie g;

•aleido iš ka-

Voldemaras,

Hnųjų Lietu

Gandai apie infliaciją
Per kelias paskutines dienas spaudoje plito gandai, 

kad Jungtinių Valstijų valdžia rengiasi dar nupiginti 
dolerį.. Dabar doleris yra vertas 59 auksinius centus. 
Kongresas suteikė teisę prezidentui numušti dolerio ver
tę iki 50 auksinių centų, ir Rooseveltas gali šitą teisę 
vartoti.

Dėl šitų gandų ėmė pulti serų (akcijų) kainos bir
žoje ir prekių kainos rinkose. Mat, kuomet užsienis iš
girsta, kad nusmuks Amerikos pinigų vertė, tai užsie
nio bankai tuojaus ima dolerius pardavinėti ir pirkliai 
paliauja pirkti Amerikos prekes, laukdami, kad jos at
pigs. Eksportas apsistoja.

Bet reikia abejoti,r ar Amerikos valdžia tikrai darys 
infliaciją. Ji yra prisižadėjusi Anglijai ir Francuzijai 
nekeisti dolerio vertės, pirma nesusitarus su jomis. Apie 
tokias derybas iki šiol nebuvo nieko girdėt. .

Vakar Rooseveltas pareiškė, kad tie gandai apie 
dolerio piginimą neturi jokio pagrindo. Federalinio iž
do viršininkai mano, kad juos paleido kas nors užsieny
je. Veikiausia, tai bus darbas spekuliantų, kurie kainų 
svyravimu biržoje daro pelną.

Niekuomet nenurimsta
Vokietijos spauda dabar draskosi dėl Hitlerio “įžei

dimo” Austrijoje. Ji rėkia, kad Austrijos valdžia nu
baudusi vieną, buvusį geležinkelių, tarnautoją ir jo žmo
ną už tai, kad juodu aplankę Hitlerio tėvų kapą Leon- 
dinge, šalia Linzo, Austrijoje. Prie to kapo dabar esan
ti pastatyta sargyba, kuri neleidžia žmonėms prieiti.

Nacių laikraščiai Voliojasi ir grasina.
Neseniai jie draskėsi dėl New Yorko mero La 

Guardia kalbos. Kiek laiko prieš tai jie keikė apsiputo
ję Rusijos komunistus.

Hitlerio spauda visuomet turi prieš ką nors rėkti, 
ką nors plūsti, prieš ką nors kurstyti žmonių neapykan
tą. Kitaip žmonės nurimtų ir pradėtų galvoti. O kur 
žmonės galvoja, tenai diktatoriams negyvenimas.

IMASI PRIEMONIŲ PRIEŠ maja liga greit būt galima su 
GYVULIŲ LIGAS 'c’*’ ' ’ ’ 1 ”

KAUNAS—Savivaldybių de- 
partmentas įspėjo apskričių 
valdybas, kad įsakytų seniū
nams išdundant piliečiams gy
vulių kilmės liudijimus aiškiai 
rašytų gyvulių savininkų pa
vardes vardus ir adresus, kad 
susirgus gyvuliui apkrečią-

sekti, iš kur .gyvulys kilęs ir 
imtis priemonių ligos plitimui 
kelią užkirsti.

Skelbimai naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

• •
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Taigi tame nėra' nieko nuo
stabaus, kad vokiški naciąi gau
na Smetonos susimylėjimą, tuo 
tarpu kai buvęs jo gruodžio 17 
d. “pučo” bendradarbis yra lai
komas “klėtkoję”, kaip gorila 
^zoologijos darže.

Bet ar “Tėvynės” redakto
rius mano, kad Lietuvai butų 
sveikiau, jeigu tas gyvulėlis bu
tų paleistas?

Įėjo pakurti 
Lietuvoje gal ne kiek nemen
kesnę kraujo puotą už da
bartinę Ispanijos revoliuciją 
—t- amnestijomis baigiami iš-

kesnę kraujo

laisvinti*..”
. Tiesa, labai ke: 
tas. Bet keistas 
šiauš. Dalykas t 
dabartinė Lietuvos 
santvarka1 susideda iš kontras
tų. -

Tautininkai

stas kontras- 
tik iš pavir

us, kad visa 
politinė

sakosi nepripa
žįstą jokių partijų, bet savo 
partijos jie neatsižada. Prie
šingai, savo partijai' jie pasiė
mė monopolines tęišes ir jos 
naudai ne tik slopina visas ki
tas Lietuvos visuomenės sro
ves, bet ir išnaudoja valstybę.

Jie giriasi, ka< 
“tautos” gerovė, 
laiku jie eina pn 
tautos troškimus, 
totinai buvo pare 
•atgimimo istorijoje. Didysis 
Vilniaus seimas 
Lietuvos Taryba 1918 metais ir 
Steigiamasis Seimas 1920 me
tais pareiškė, kad1 
ri būti demokį-au 
Bet tautininkai s 
sugriovė 
pusiau-fašistišką

Na, o kas yra diktatūra? 
Tai yra klikos valdžia.

Kuomet tautą valdo ne. žmo
nių išrinkti įgaliotiniai, bet kli
ka1, smurto keliu užsisėdusi 
žmonėms ant spra: 
tų valdovų neišvengiamai kyla 
peštynės dėl galięs. 
tos klikos pasida: 
o kiti jam pavyęi ir stengiasi 
jį nuversti, kad 
tų užimti jo vietk. Tokia kova 
ėjo (ir tebeina) bolševikiškoje 
Rusijoje, fašistiškoje Italijoje, 
'naciškoje Vokietijoje ir visur 
kitur, kur diktatūra jiaėmė vir
šų ant demokratijos.

Taigi nieko keisto nėra tame, 
kad ir Lietuvoje diktatorių kli
ka susiniove. Smetona nugalė
jo Voldemarąi ir - 1 
mą -^- panašiai, 
kad nugalėjo, Trbckj arba Hit
leris kap. Roehmą.{Hitleris sa
vo “draugą” nušovė, Stalinas 
Trockį ištrėmė, o Smetona Vol
demarą pasodino ųž geležinių 
grotų. Voldemaras gali džiaug
tis, kad1 jisai dar

d jiems rupi 
ir tuo pačiu 
eš kilniausius 
kurie atkar- 

ikšti Lietuvos

1905 metais,

1 Lietuvoje tu
ne santvarka; 
itą santvarką 

ir jos vietoje.įsteigė
diktatūrą.

Idzia

ndo,' tai tarpe

Vienas iš 
o diktatorius,

ie patys gale-

įkišo j kalėj i- 
kaip Stalinas

iki. šiol nega-

ori | paveržti

BENDRAS FRONTAS IR 
LIAUDIES FRONTAS

J. V. _ Stilsonas “N. Gadynėm 
je” rašo, atsakydamas A. Bim
bai:

Franci jo j e ir 
fronto’ šaly- 
frontas reiš- 
klasės bend-

“Tik paprastas tamsumas 
arba politinis makliorius ga
li padaryt vieną ir tą patį 
daiktą iš bendro fronto ir 
liaudies fronto. Bendro fron
to terminas yra vartojamas 
prasmėje bendro fronto dar
bininkų klasėje, gi ‘liaudies 
fronto’ terminas • vartojamas 
prasmėje darbininkų klasės 

f bloko su kapitalistų partijo
mis, b kaip dabar mes mato
me iš įvykių 
kitose ‘liaudies 
se — liaudies 
kią darbininkų,
radarbiavimą su kapitalistų 
partijomis pastarųjų vadovy- 

I beje.
“Kad Bimba stoja už čio

nai apibudintą liaudies fron
tą, tai nedyvas. Jis atsisto
tų ir ant galvos, jeigu tjk 
jam draugas Stalinas įsaky
tų. Ką gi žmogus darys: iš 
liežuvavimo pejnydamas sau 
gyvenimą, jis turi daryti to
kias ‘gimnastikas’, kokias tik 
jo ‘bosas’ liepia daryt. 
Toliaus Stilsona;

tuos laikus*,' kada 
Vokietijoje bandė 
darbininkų klasę, t. i t? K

—............. J ................ L1" !J "> ........... * "i1"-......   !■

partijos yra griežčiausioje opo
zicijoje prieš “liaudies fronto” 
valdžią, o Ispanijoje kapitalis
tai finąnsuoja gen. Franco.

Šiąndie komunistai eina 
prieš senuosius “leninizmo” 
principus, dalyvaudami koali
cinėse valdžiose kartu su bur
žuazinėmis partijomis. Juk 
Rusijoje bolševikai su ginklu 
rankose kovojo; kad nesusida
rytų tokia '“liaudies fronto” 
valdžia, kokią dabar komunis
tai remia Francuzijoje ir Is
panijoje.

Jeigu! 1918 m; sausio mėne
sį*, kai susirinko Rusijos stei
giamasis seimas; Lenino par
tija butų sutikusi sudaryti val
džią kartu su menševikais ir 
socialistais revoliucionieriais; 
tai- nebūtų reikėję vartoti 
smurtą prieš žmonių išrinktus 
'atstovus-, ir ta valdžia butų 
buvusi liaudies valdžia tikrąja 
to žodžio prasme. Ji butų bu
vusi kairesnė* negu* dabartinė 
'Francuzijos arba Ispanijos vai
zdžia, ir butų buvusi daug ga
lingesnė. Nes Rusijos steigia
mam seime iš 700 atstovų bu
vo tik pora dėsėtkų buržuazi
nių partijų atstovų.

1 Bet tuomet Leninas “liau
dies fronto” valdžiai neleido 
'susidaryti. Jisai troško būti 
diktatorium; Lenino įpėdinis 
Rusijoje dar tebetęsia šitą dik
tatūros politiką. Bet kitose ša
lyse jisai jau liepia savo pa- 
sekėj amsA remti demokratiją. /

Tai visgi šioks toks progre
sas. Stilsonąs daro klaidą, ko
munistus už tai peikdamas. 
Argi jisai nori atgaivinti origi
nališką “leninizmą”? Bet tas 
“leninizmas” yra ne tik atmes
tas, bet ir sušaudytas!

Stilsonas siūlo “bendrą dar
bininkų; klasės frontą”. Bet ko
dėl tik “bendrą frontą”, o ne 
darbininkų klasės vienybę?

! Darbininkų ’ vienybė yra ga
lima tiktai demokratijos; prin
cipo pagrindu. Jeigu viena 

i darbininkų srovė norės ant ki
tų srovių diktatoriauti, tai vie
nybės nebus. Antra vertus, 
yra tuščia svajonė, geisti de
mokratijos darbininkų ' klasės 

, viduj e ir tuo pačiu laiku sto
ti už diktatūrą valstybėje.

Kol musų “sklokininkai” aiš
kiai nepasisako už politinę de
mokratiją, tai mums nesu
prantama, kodėl jie “bombar
duoja” komunistus?

Didysis Spaudos
Balius Lietuvojei

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
nauda?

Spauda, iš tavęs juokiasi 
visi!

Spauda, sensacijas iš šiauči 
gaudo,

Didžioji spauda — makulati 
ra tu esi...

’ Pernai spaudos baliuje šiti 
žodžiai’ tik pakampėse buv 
girdėti, o šiemet jau jie lai; 
vai scenoje buvo dainuojami!

Ir ką gi, manote kad dėl 1 
Lietuva aukštyn kojomis aps 
vertė? čia pat vaikštinėjo k; 
riškoje uniformoje vidaus r€ 
kalų m misteris, atseit vyriav 
sias spaudos šefas, universitd 
sienų nematęs, o šalymai ; 
artistams, šį naujovišką spa 
dos tango dainavusiems, savai 
raščio redaktorius filosofiji 
daktaras išsijuosęs plojo, plo, 
ir valio šaukė!

Dėl šito katastrofa neįvyk 
taip lygiai kaip neįvyktų, j< 
spauda visus varžtus prarast 

Redaktorius šaukė artistai 
valio, o čia pat vyriausias spa 
dos šefas šypsojosi. Tikriausi: 
netektų jam raudonoti ir tu 
met, jei anasai redaktorius, s 
vo redaguojamame laikrašty 
nelauktų, ką jam tasai šefi 
pats, arba jo įsakymu n 
brauks... Tik nuoširdumo ir i 
virumo daugiau butų ir a'bu< 
tame spaudos baliuje daug la: 
viau ir nuoširdžiau jaustųsi, 
dabar vienas į kitą lyg iš i 
kampės žiurėjo ir kiekvien 
sau velnią manė..

Tuomet tie šiandienines spa 
dos tango žodžiai prarastų s 
vo prasmę, o dabar jie tik da 
kartum0 visiems palieka...
'.Sukas spaudos baliuje por< 

berupestingai spaudos balius £ 
ka, ' spaudos baliuje linksn 
jauku ir smagu. Veik visc 
duonų kepyklose Kaune ei 
streikas... Spaudos balius linl 
minasi erdviuose, tik ką bai 
tuose statyti karininkų rarr 
vės rūmuose. Puošnus, graži 
rūmai... Tie patys rūmai, km 
statybos metu pereitais metž 
birželio mėnesy įvyko dide] 
darbininkų demonstracijos 
tuomet čia ėjo susišaudym: 
Zvimbė kulkos, lėkė akmens, 
dabar tose sienose žavus tan 
linksmina susirinkusius į tra< 
cinį spaudos balių!

Šitų rūmų anuomet rusius k 
sant užgriuvo kelis darbinink 
ir vos juos gyvus atkasė, o d 
bar jau įtaisytuose rusiuoj 
žurnalistų šeima ir jų rėmė j 
linksmai geria alutį ir muzik 
pritariant šoka spaudos tang

Sukasi poros, palubėje tab 
ko durnų stulpai, apačioje di 
kės skraido... Kas vietoje nešt 
vi, kas .sukasi, tuos durnai n 
pagauna, dulkės atsilieka! D

viešumoje, kad saVo vyrų kar- metai nepraslinko, kaip> dari

Laikinojoje Lietuvos sostinė
je, Kaune, nedaug balių būva. 
Visi tie baliai ruošiami įvairių 
draugijų, likęs tų balių pelnas 
skiriamas tų draugijų užbrėž
tiems tikslams. Galima tvirtai 
sakyti, kad vienas iš populia
riausių balių Lietuvoje — tai 
spaudos balius, kurį kasmet 
ruošia Lietuvos žurnalistų są
junga.

Šis balius tiek atsilankančių 
į jį skaičiumi, tiek savo įvairia 
programa, ir savo prašmatnu
mu pirmauja. Kito tokio šau
naus baliaus Lietuvoje nėra!

Į šį bailų atsilanko aukšti 
svečiai, švietimų valstybių, 
spaudos, o kartais ir diplomati
nio korpuso atstovai ir plunks
nagraužiai, kasdieninės kroni
kos rašytojai, rankiotojai, taigi 
nuo aukščiausio iki žemiausio...

Jei norit, šisai balius demo
kratiškai aristokratiškas... Ir 
vis dėlto čia Visi- ateina frakuo
ti, smokinguoti, lakiruoti ir po
nios, veik visos atrodo tik ką 
iššokusios iš paskutinio Pary
žiaus mados žurnalo puslapių! 
Jos gyvos čia vaikščioja ir akį 
veria savu puošnumu.

Taip, čia viskas puošnu, ku
klu ir kartu taip įvairu... Drą
siai šį balių galit perkelti į 
Paryžiaus madniausią kvartalą, 
ar Londono, na, pagaliau, kad. 
ir į jūsų numylėtą Chicagą. Ir 
jo iš tenykščių balių neišskirsit, 
Tos pačios mados, tie patys šo
kiai, ta pati muzika, tas pats 
flirtas, vienodi alkoholio garai, 
tos pačios aistros, tie patys nu
sivylimai ir pagaliau linksmy
bė, linksmybė be saiko ir galo...

Viskas praeis, kaip klaikus 
mitas, ■ ‘ ’

Aušra į darbą vėl pašauks.
Reiks redaguoti žinias 
Ir vėl reiks 

brauks...
Prisius tau 
Ir akys vėl
Ir vėl mes pušim7 savo dūdą, 
O siela tyliai uždainuos...
Tik šioki tango žodžiai nei 

Paryžiuje, nei Londone, nei jū
sų man visai nežinomoje Chica- 
goje, panašaus baliaus scenoje 
nesigirdi. Jie tenai butų nesu
prasti, jų prasmės niekas tenai 
neišmanytų. O čia jie mums 
taip artimi ir tiek daug sakan
ti...

Tiesa, šitas balius išsiskirs ir 
iš anų balių savo kalba. Čia 
skambėjo beveik išimtinai lie
tuvių kalba.
i Ja kalbėjo 
tie, kurie dar 
jos tyčiojosi,
‘aukštai valstybinės tarnybos 
kopėčiose pakilę dedas dideliais 
valio-patriotais. Ja kalbėjo ir 
tos damos, kurios savo šeimoje 
dabar ‘dar privengia kalbėti, bet

M

primena 
komunistai 
užkariauti 
žengdami 

“per socialdemokratų lavonus”, 
bet, vietoje1 užkariavimo, padė
jo Hitleriui1 sunaikinti demo
kratinę respubliką; Po to ko
munistai pasuko visai į kitą 
pusę ir nudardėjo į “tikrąjį 
'socialpatriotizmą”. Girdi,' —

“Visai greitai nueita* iki 
to, kad komunistai pradėjo 
remti kapitalistinių valstybių 
karines mašinas, garbinti fa
šistinių generolų vadovauja
mas buržuazines armijas, pa
sidarė tikrai valstybiniai nu
sistatę žmonės. O tokioj Vo+- 
kietijoj ir Italijoj jau net 
fašistam pasiūlė bendrą fron*- 
tą ir sutiko priimti fašistų 
programą; Argi- ne taip, A-pH 

r tanai Bimba?”
Stilsonas čia- pasakė komu

nistams labai daug karčios tie
sos. Iš tiesų, jie nesilaiko jo
kių principų. Seiliaus jie fąnar 
tiškai kovodavo prieš socialis
tus (socialdemokratus), o dar 
bar jau. stoja už “liąudięs fron
tus”, ir net’bandė kviesti į tąk 
ką fašistus. Tačiau ar visus 
(tūps “pasisukimus” reikia 
smerkti tiktai dėl to, kad jię 
yra nelogiški, arba dėl to, kad 
jie buvo padaryti pagal Stalij- 
no įsakymą?

Be ne butų geriau, jeigu ko
munistai da ir šiandie eitų tpd 
pačiu- keliu, kaip kad jie eidar 
vo seniau, ir kovotų prieš de
mokratiją, “žengdami per sor 
cialdemokratų lavonus” ? žinot 
•ma, kad ne.
? Daug geriau, kad komunistai 
dabar jau supranta, jogei de
mokratiją reikia ginti, ir kad 
jie šituo tikslu, kur galėdami, 
eina liet ir į “liaudies frontus”.

Stilsonas smerkia “liaudies 
frontus” — dėl to, kad jie, jo 
nuomone, reiškia “dąrbinirikų

vo kulkos į* pakaušį !
Nieko keistp nėra tame, kad 

Smetona dovanoji bausmę na
ciams, kurie darė sąmokslą 
Klaipėdoje, bet nepaleidžia iš 
kalėjimo Voljems ros; 1 Diktato
rius visuomet lakiau bijo savo 
“draugų”, kurie
jo diktatorišką sėstą, negu kL 
tų priešų. Diktaioriai, ginda
mi savs diktatorišką galią, 
prieš nieką nesustoją. Jeigu 
bus reikalo, jię ne tik nužudys 
savo artimiaušius 
ir parduos savo k 

štai, Rusijos
metai s < pasirašė begėdišką tai
kos sutartį su į;
kieti ja, parduodamas jai Ukrai
ną ir Baltgudiją ir palikdamas ['klasės bloką, su kapitalistine - . - _ _ i • •__ • _ m .i. i__ •_

draugus, bet 
raštą.
Leninas 1918

aizeriška Vo
kietijai parduodamas jai Ukrąi-

laukti ką
kitas

nu-

Elta raštų 
pamėlynuos.

pūdą,

JUOKAI
Per vieno negro laidotuves; 

misionierius; sakydamas pamo
kslą, ėmė skaičiuoti velionies 
^dorybes. Stovėjusi prie kapo to 
negro našlė klausydamosi ėmė 
nerimti ir, kai misionierius' jaU: 
baigė mirusįjį; kelti dangum F 
sušuko:

—čia, kunige, yra tikra ap
gaulę: tu laidoji ne mano;. o 
.kažkokį; svetimą vyrą*

} —šių namų kambarių ve.r,tin
gumu aš labai abejoju, nes jų 
sienos visai, plonos, — kalba 
samdytoja namų šeimininkei.

—Klysti, /ponia, — atsikerta
* Musų; natnupse 

gyvena visi įdomus žmonės: ir 
dėl to kambariai su plonomis 
sienomis darosi juo vertingesni;

šeimininkė, -r

' —Pamanyk, mielasai, kąi aš 
su juo sėdėjau čia ant to pa
ties suolo prieš dvidešimt mė
ty, tai jis man prisiekė, kad jis 
kitą dieną vėl čia atei^,—pa
sakojosi seną pana savo pažįs
tamam.

-—Ir dar jo nesulaukei? j 
—Dar ne.

mis partijomis”, bet kas jam 
sake, kad, pav. Francuzijos ra-< 
dikalai arba Ispanijos kairieji 
republikonai yra kapitalistų1 
partijos? .......

čius Ispanijoj Žmones žudyti... . Eraucitzi^e kapitalisUšlids teisiiift^;

vokiečių okupacijoje Lietuvą, 
Lenkiją it Latviją.

štai, dabar kitas diktatorius, 
Ispanijos generolas Franco, pa: 
sikvietė talkon italus ir vokie-

T-

—Na, ar tu dar ilgai valy sies 
dantis, —■> barasi žmona ant vy
ro, — Jau. pusvalandis praėjo 
ir dar vis ten tebedęlsi. •

—Nepyk, mieįoji, dar truputį 
Užtruksiu. Per neapsižiūrėjimą 

ų išspaudžiau perdaug pastos ir 
nebegalių jos atgal suvaryti,—

'K
/ < '•j

gramėzdiškai ir 
taip neseniai iš 
o šiandien jau

j erai nepakenkti, švebeliojo be 
jokių gramatikos ir sintaksės 
taisyklių, bet kalbėjo lietuviškai, 
su stipriu slavų ar vokiečių ak
centu... Nedaug tokių, bet jų 
yra* O’ pasakykite, kur tokių 
nėra?—

Kur dėl’ skanaus duonos 
kąsnio.

Dėl gardaus valgio šaukšto,.. 
perka, parduoda viską, ką tik 
gali ir ką tik turi? Ir perka 
viską, ką tik gali ir nupirkę už
dirbti ?

Tokių rasite Paryžiuje, Lon
done, Chieagoje ir visame žemės 
paviršiuje, kurie moka ir suge
ba visoms gyvenimo' sąlygoms 
prisitaikinti. Rašo tai; kas įsa
kyta? rašyti, už ką gerai sumo
ka...

—Jei tik yra lovys, kiaulė vi
suomet atsiranda; jos prie jova
lo nereikia kviesti, prašyti...

Vienur tokių mažiau, kitur 
tokių daugiau! Taigi, o siela 
iyliai uždainuos:

Spauda.... Kpkia iš tavęs liko

ninkai statybos metu traul 
savo kovos dainas, o 
linksmi artistai drąsiai 
spaudos tango!

Kas dabar gali pasakyti, j 
ne anų darbininkų tuometini 
dainos, jei ne tie šūviai varę 
dabar čia viešai skambėtų:

Spauda... Kokią iš tavęs lik 
nauda...

žengiame vis pirmyn! Tik 
kime ir turėkime vilties, kad k 
tų metų didysis spaudos balit 
Lietuvoje dar bus drąsesni: 
dar. bus gyvesnis ir. nuoširdžu 
linksmesnis, džiaugsmo kupinę 
visokiais laimėjimais! Tikėkin 
Ir tai; metai į< metus:

Kas metai ‘skambą spaudos 
baliai,.

Tai jura frakų ir šilkųt 
šviesų efektai žaidžia salė. 
Tik žurnalistams čia ilgu... 
Visur aplinkui liejas vynas, 
Kišenėj šlama pinigai.
Akyse klaikus margumynasr- 
Tai juk spaudos geri draugai 

(Bus daugiau)

dab;
drož
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RADIOI 

Budriko Programo j
Laikas Pakeistas
Pradedant nuo ryt dienos, 

Budriko radio programai iš 
WCFl stoties bus duodami , 
kiekvieną sekmadienį pusę va
landos vėliau, t. y. nuo 7:30 va
karę. Nepraleiskite ryt vakaro , 
programoj išgirsite gražių dair 
nų, didžiulę Budriko* orkestrą 
ir visą Makalų šeimyną^ kuri 
yra susirupinus dėl BambalaiU 
sugrįžimo. Kas įvyks?

Beje, įsidėmėkite; kad naujas

PETER’PENl
NAUJIENOS, Chicago, III.

Budriko krautuvės namas jau 
yra būdavojamas it bus užbaig
tas apie t gegužės. Tai bus šar 
lia' didžiosios krautuvės. Tad 
dabar, kad sutaupius perkraus
imo išlaidas, visas dabartinis 
tavoras: rakandai, refrigirato- 
riai, skalbyklos/ radios, pečiai 
it karpetai yra išparduodami 
nepaprastai nupigintomis kaino
mis.. Viskas parsiduoda ant 
Itengvų išmokėjimų.

—Tėmytojąs.

Likviduojamų Lietuviškų
Organizacijų Sąrašas

(.?•)» Pašelpinė Draugija.
Įvairios

100726 Lietuviška Vėliava
Amerikoj No. 1

100727 Lietuviškas Gojus.
100728

Ką nutarė Cicerus 
kooperatyvo; su

sirinkimas
Cicero—Lietuvių Kooperaty- 

vės Valgomų Daiktų Bendro
vės visuotinas susirinkimas 
įvyko kovo 29 diena, Lietuvių 
Liusybės Svetainėje.

Susirinkimas, pirmininkau
jant p. Stalioraičiuiy pirmiau<- 
siai, priėmė praeito susirinki
mo protokolą. Baskui perskai
tyta ir priimta krautuvsė par
davimo raportas.

Krautuvė buvo parduota 1936 
metais spalių mėnesį Pardavi
mo priežastis buvusi ta, kad 
1934 metais miręs vedėjas pa
likęs raštą, kuriame buvo pa
sakyta, kad bendrovė jam sko
linga $4,700.

Dalykas atsidūrė teisme ir 
todėl bendrovei padarė išlaidų 
arti keturius šimtus dolerių. 
Gi, kasoj pinigų nesant, teko 
užtraukti paskola. Paskui, rei
kėjo šaldytuvą taisyti ir, betoj 
susidarė didelis nesąžiningų 
skolininkų skaičius, kas ben
drovės veikimą pakirto. Dabar 
nors skolos ir grįžta, bet 
yra ir tokių, dėl kurių 
keblumų.

Direktoriais išrinkta 
Strumila, J. Baiakas ir G.
montas, raštininku J. Petrai
tis. Beto, susirinkimas įgalia- 
vo kolektuoti skolas per teis
mą, jei kas atsisakys gera va
lia grąžinti;

Dalininkas

(Tęsinys iš
■“Naujienų” numerio, šalę or
ganizacijų vardų yra jų nu‘- 

’meriai valstijos’ prokuroro by
loje.)
' 95952 Society of Enlightenedi 
Litliuanians

95964 Society of the Great! 
Duke of Lithuania Vitaut, 
West Hammond, (Columeti 
City), III. i ,

96062 Society if Svventa An
taną

96233 South End Lithuanian 
Business Men’s Association of 
Chicago

9634L South Side Lithuanian: 
American Democratic Club

96342 South. Side Lithuanian 
Concertina Club.

96394 South' West American;
Lithuanian Political Club

96811 Sūnų Lietuvos Drau
gystė Vakaruose,.

96831 Sunshine Lithuanian 
Pleasure Club

96891 Susewenuimas Mote- 
rhr Ir Merginu of Chicago 
Heights

96892 Susivienijimas 
viškų Draugysčių nuo 
of Lake

96893 Susivienijimas
vių Namų Savininkų Vakari
nėj M; Chicago.

96895 Suwalker Organization 
of Chicago.

96897 S v. Kazimiero. Kara
laičio No. 2.

96908 šviesa, Dainos ir Dra
mos Draugija.

96980Swenceus’,as Panos Ma
rias Razancawos.
' 97021
ciety.

97022
Powila.

97026
jo.

97027 Szvento 
pasztalo. Society.

97028 Sžwinta. 
radimo, of Wost

T
87176 Tautiszka Draugystė 

Lietuvos Sūnų No. 1.
9717? Tautos Fondas (Lith

uanian National Fund).
97187 Tawarszystė Szw Ka

zimiero Karalajczio.
97210 Teatrališka Draugys

tė “Butą’’..
97312 The Tėvynės Mylėtojų; 

of Chicago.
97786 Towarzysto / Lięwsko 

Polskie Tadeusza Kosciuszki.
< 97787 Tovvarzysto Litevvsko- 
Polskie “Wolnosc” in. Town of 
Lake.

97790-Towarzystwo Litevvsko, 
Polfekiė Jadvvigi.

97848 Towarczyste Szvventa 
Kryzaus Na Town pf Lake

97855 Towarzystwo Narodo- 
we Litewsko-Polskie Košeiusz- 
ko Bratniej Przyjazni.'

97859 Towarczystė Szw. Ka
zimiero Karalaiczio.

97860
Lubelski 

97861
Kryžiaus

87949
(we Litewsko-Polskie

vakarykščio vWladyslawa’ Jagielly Rzymsko- 
iKatolickie.
' 98038 Town of Lake Lithu
anian, Bank and. Orchestra.

98057 Trashkune
Progressive Society

98059- Trashkuner
'nity AdVanceiment Society. .

98211 12th Wardf Lithuanian 
American Democratic Organi- 
zatiom

’ 98256 Twentieth Ward Lith
uanian Political Beilęfit Club.

98280 21st Ward I 
American Citizens A

U
Union 

No. 1, 
United

98538
Butchers 

98681
Roman Catholic
America.

98682 United

Bene

Gimimu-

athuanian 
liance.

Lithuanion 
Chįcago, III.

Lithitfanian
Charities of

. Lithuanian 
;Roman Catholic Societies.

98683 United Lithuanian So
cieties of Chicago.

Lietu- 
Town

Lietu

dar 
bus

W.
Lei-

BIRUTE

A 88936 “Vaidyla” 
ral Society.’ 

98937 Vakarinės 
Kliubas 

: 98984 “Vairas” 
'Benevolent Society 
III.
99129 Vincas Sportspien Club. 

99147 Viskupo VAlančausko

Malė Cho

žvaigždes

Lithuanian 
of Chicago,

Loetuivszka Drau- 
!mas, Chicago, III.
’gystė Apveizdos Dievo No. 1-’ 

'r 772P9 American Ex-Soldiers 
of Lithuanian Origin;

{ 83949 First Lithuanian
I

tional Society of Summit
Argo. •

Vladimiras Solovei
čikas Mirė Nuo Nuo
dą Miego Vaistuose
Jo viduriuose rasta 22 granai 

nuodų “barbitūrate”

Dienai bėgant
Pirmyn Choras Stato 

Eliksirą”

Na- 
and!

“Meilės

nenore- 
trauktis

Kad ir kažin kaip 
tum, atgyvenęs turi 
iš kelio. Toks jau gamtos įsta
tymas. Buvo, žiema, štaį jau; 
pavasaris, o tasai budina gy
vybę, nudengia laukus žalu
mynais, medelius dabina.

Bet pavasario dienos dar 
rūsčios. Ir kol jos neparodys 
savo pilnos , šypsos, tol žmo
nėms teks lejįsti dienas kas sa
vam pastogėj. Išvažiavimai, 
piknikai, rengti dar per ank
sti. Todėl rengiama parengi
amai. ■ įį./ ./U

Proga Laikui Praleisti
Balandžio, 11 d. LDD. 4 

parengimas ivyks 2244 W.
PI. Burniškio svetainėje. Bvm- 
co—kortų pape, kad ir ne vi- 
>sai pažangus dalykas, bet, dau-1 
gumai norint,; reikia prisilaikyti, 
demokratijos.

Kitas parengimas bus muzL; 
'kalis. Tikimės turėti dideli ma
lonumų išgirsti ir pamatyti o- 
Jperete “Elixir or Love” balan-

Cook apskričio koronerio che
mikas Dr. Clarence W. Muehl- 
berger vakar raportavo tyrinė
jimo komisijai, kad Vladimiras 
Soloveičikas- mirė nuo nuodų 
miego vaistuose. |

Padaręs velionio vidurių ana-! 
lizą, daktaras rado juose apie j 
22 granus nuodų “barbitūrate”. 
Tokis kiekis tų nuodų skaito
mas pragaišitngu.

Vladimiras Soloveičikas buvo 
Lietuvos Komercijos banko val
dytojo Leono Soloveičiko 26 
metų sūnūs. Atvykęs Chicagon 
jis apsistojo pas pp. Elmer ir 
Stelių Staniuliutę Voightus, 
8144 South. Saginaw avenue.

Velionis mirė kovo 16 d., Įlli- 
no’s Central ligoninėje, sta:giai

netekęs sąmonės prie valgyk- gijoje, susirgęs nuo perdidelio 
los ties 1538 East 53rd £<treet. | nuodingų miego vaistų naudo- 
Jis buvo kelyje kartu su p.? jimo.'
Voight į Illinois Continental'| 
banką pasiimti pinigų perlaidą•
iš Lietuvos. 1

. Koronerio tyrinę j ime vakar 
paaiškėjo, kad apie keturias sa
vaites prieš mirtį velionis gu'ė-
jo ligoninėje Savannah, Geor-

Skeltin-.a) i\aujienose 
l 'oct: i.audą deltoj
kao Naujienos

naudingos.H

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

EINA DIDIS PAVASARINIS

kp

džio 25 d. Goodman Teatre, 
East Monręe ir Grant Park.

Operetę stato “Pirmyn” cho- 
iras. Laukiame gražios publikos 
/susirenkant ir, žinoma, links
muos laiko.

Šzvento Stiapono So

Pašelpos Draugystė.
. 99149 Visų Šventų Pašelpo 
Draugija ( Ali Saints Benefit

S

Szvventa Petrą ir

Szv., Jono Kriksztyto-

Mateuzo

Krikszto
PUllman,

At-
111.

,'Society)

100817 
nevolent

w
Wysoki 
Society.

Litewski

Young American Li- 
Pleasure CJooperative

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 1 
KASDIENĄ

NORTH AVENUE
‘ BATUS
TUKKISH—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

“Business is pioking up!” 
said the tailor and cleaner as 
he put the finishing touches 
to thąt fine grey suit. “The 
Depression is over,” said the 
beauty parior propriėtors of 
Marųuette, Bridgeport, Bright- 
on Bark and even Roseland 
this week.

“Happy dispositions are in 
M bfoom,” said mama, and 
papa as they watched Johnny 
and; Lu don their gay apparel.

Ohl didn’t you know why?
Why, tonight is the night 

of, Biruto’s great dance. Every- 
one wants to look their best 
fon the ACQUAINTANCE 
DANCE sponsored by Birute 
at Milda Hali; If you didn’t 
get your tickets yet, come any- 
way and get them at the door. 
They’re only thirty-five cents, 
you know. Everyone will be 
there. Don’t be late!

Josephine Schultz

Pirkite savo apielihltes 
krautuvėse

100367 
thuanian 
Associatibn.

1.00404 Young Lithuanian A- 
merican Pleasure Club.

’ 100406 Young titliuanian 
Dramatic Club.

100407 Young Lithimnian 
■Pleasure Club of Town of Lake. 
, 100440 Young en’s Lithua- 
’iiian Democratic League.

100441 Young eMn’s Lithua* 
nian Sočiai Club.

100608 žvaigždė Linosy Les

Victor Bagdonas
■ 2 Ofisai
Parkraustom fomičiusį pianus ir 

visokius rakandus ke< storus 
arti ar toli.

3406 SOUTH
rHALSTED ST. WES^ERN AVĖ 

Yards 3408

6921; [SOUTH

Hėmlock 5040

T]Muilini

LIGHT
FLOOR OIL

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

\ grindis.
Išdžiuvusi žiba skaisčiu varnišio 

ŽVILGĖJIMU
reikalaukite

PILSEN LIGHT FLOOR 0IL
PAS SAVO MALEVŲ AR GELEŽIES 

KRAUTUVININKĄ.

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

Išpardavimas
Gražiausios Prekės Mažiausiomis 

Kainomis Chicagoj

*49/75

Nuoširdžiai kviečiauie visus savo. senus ir 
naujus draugus atsilankyti į

GRAND OPENING MUSŲ RESTAURANT
AND TAVERN

prie 671 West 14th St. S. E. kampas 
14th St. ir Union A venue

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

daug draugų ir pažįstamų tikiuosi visus susitikti

Naujausios Mados labai gražus Parior
Setai $85.00 vertės už ...... ....................
Šimtai kitų Naujos Mados Parior Setų $00 CtO
galima pasirinkti už numažintas kainas nuo*1^"

iki $195.00
MES JUOS DIRBAME NUOSAVOJ DIRBTUVĖJ

GALIME PIGIAU PARDUOTIIR

t

Ii ' y 1 Si 1

Joseph Rashinski ir duktė Stella I
II ! ■■ I . . I ’l . I ..1.1.1 _^.L.L ' f ' • '       ' "■

1937 METŲ SENSACIJA 
$50.00 vertės, tvirtas ir gra
žus aržuolo medžio moder
ninis Breakfast Setas už

27.95
GRAŽIOS MADOS LOVOS 
— pilnas įrengimas: lo
va, springsai ir matrasas —

*19.75*

j.

Saugumas Reiškia Stiprybę

i

J

■

Towarzystwo Union

Towarczyste Szwenta 
Ma Town of Lake.
Towarzystwo Narodo-

Krola

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Didele Nuolaida už Senus Bęldus į Mainus ant Naujų

Kaip pavienioį asmens, taip ir, finansinės įlsaigos, 
stiprybė ir pažanga visuomet turi sekti, saugumo 
pėdomis METROPOLITAN STATE BANK visuomet, 
rūpinasi saugumu netik savo- įstaigos, bet ir savo 

kostumerių.

JONAS BRENZA. Prezidentas

Metropolitan State Bank
Narys Fedenp Deposit Ins. Corp. —'Kiekvieno astnens pinigai apdrausti iki $5,000.00.

Wėst Cermak Rd., Chicago

4179-83 Archer Avė. /
Tel. LAFayette 3171

CHICAGO,

2536-40 W. 63rd St
Tel. HEMlock 8409 

ILLINOIS

■■■<• |.«U4 : / • '■ A Y., ' ’CS'-r / *. • V V e-Ą . . į--'* ' *



s*5a

su

Battja Creek, Michigan

I ^1. ^1.1^6

Diena Iš Dienos Pavasario Marketai Žaliuoja
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department
Kellogg Company

•w‘;

NAUJIENOS, Chicago, III.
............  I n     ■   į  >■ »!■ I i«.| I, į. ■ .^—0— I, ■■■

I ■ 'l'-;

Išsiėmė Leidinius
Vedyboms

Vencoslav Ristich, 29
Mildred Sorich, 30

Anthcuy Kloris, 28, su Aiv 
na Marcinkewicz, 22

John Dienhart, 68, su Anna
Blasius, 71

Winston Tali, 35, su Lucille 
Nage), 31 •

Max Michales, 64, su Frieda
Brazel, 58

Robert Justus, 25, su Ber-
nice Osinski, 26

John Bamolis, 20, su Sylvia
Gloss, 21

Stanlęy Sturlis, 22, su
na Stee, 20

Anthony Milas, 27,
phie Klasnja, 23

Ali*

su So

Užvedė Divorso
Bylą

Agnės Grigorovich prieš 
thony Grigorovich

An-

kvoti-

laid. dir. Antano Pet

Ar esate gyvenę tolimoj vietoj nuo 
miesto, mylias nuo geležinkelio? Ar 
gąlitę jsivaizduoti tik vieną krautu
vę, kuri yra šaltinis viso maisto, 
gyduolių, drabužių' ir įrengimų, ku
rių gai jums reikėti protarpiuose 
retų vizitų j geresnius marketus ? 
Jūsų general store buvo tikrai pro
gresyvus, jeigu jame radosi daržo
vių aruodas su plonyčiu fontanu, 
kuris laistė brangius, bet dažnai nu
budusius “perishąbles.”

Tuo metų laiku kaip smalsiai jus 
kreipėtės j fontaną kiekvieną kartą, 
kai įėjote į krautuvę. Gal būt, kad 
farmerio žmona augino brangias ža
liavas rąsodos lovoj ir paaukavo ke
letą jų mainams į būtiniausias gy
venimo reikmenis; ar kokie 
jauni bernaičiai keliavo mylias rink
ti cress, kad išmainius juos į kele
tą saldainių arba kramtomos gumos 
gabalėlių.

Kaip brangios tos pirmosios pava
sario žaliavos buvo. Jums patiko 
kiekvienas kąsnis. Jeigu tokį patyri
mą esate turėję savo gyvenime, jus 
visuomet norėsite daržovių pavasa
rį ir niekuomet jos nenusibos jums.

Koks tai yra sezonas žaliavoms. 
Markętas pilnas jų, ir kiekvienas 
traukinys, trokas ar laivas atveža 
jų daugiau. Vartokime jas su saads, 
sendvičiąis, net supjaustytas ir mai
šytas sriuboj ar kitose daržovėse. 
Kodėl nesukombinuoti jų. su šakni
nėmis arba kitokiomis daržovėmis, 
kurias mes valgėme visą žiemą. Iš
virkime jas paprastai, nepervirda
mi, palikdami visą žaliumą ir visą 
šviežieną jose, šičia paduodama ke
letas receptų jūsų vaidentuvei pagel
bėti. Pradėsime su pusryčiu — ko
dėl neturėti kai ką iš žaliavtj pus
ryčiams ?

BREAKFAST 
Stęwed Rhubarb

Shredded Whole Wheat Biscuit 
Spinach Omelet

(Finely chopped raw spinach 
inside

Toast

Paprika Crackers
Baked Potatoes

Buttered Celery Cąbba^e
Bran Muffins

Beverage
AFTERNOON TEA

Jam

Sandwiches of Assorted Greens 
(Breamed butter with choppec chives, 
watercress, parsley, green garden 
lettuce, tender green celery leaves, 

or even mint leaves
. C Radishes Olives 
Corn Flake Dream Bars

I,emon Cream
DINNER

Anchovy or Fish Canapes 
Italian Spaghetti 

French Fried Parsnips 
Mixed Green Salad

(Ętadive, Romąine, Lettuce) 
Olive Oil Dressing

Hard Rolls Butter
Fruit au Gratin

Caffeine free Coffee
BARS

Carrot Strips 
i

Tea

the folded omelet)
Butter

Išlaikė
Valstybinius
Kvotimus

Išlaikė valstybinius
mus ir jau rengiasi darbui nau
jas laidotuvių direktorius. Jis 
yra p. Albert Vytautas Petkus, 
brolis

. kaus. Vyras jaunas ir gyvas, 
reikia tikėtis, kad jam, kaip 
ir broliui, pasirinktoji profesi
ja seksis.

H. Kareivienė Tebėra 
Ligoninėje

P-ia Elena Kareivienė, Town 
of Lake biznieriaus William J. 
Kareivos žmona, tebėra ligoni
nėje. Prieš trumpą laiką ji la
bai sunkiai susirgo nuo menko 
įdrėskimo piršte ir buvo pri
versta atsigulti lovon.

Lankytojai ligonę gali pama
tyti šv. Kryžiaus ligoninėje, 
prie 69th ir California gatvių,

Pp. Kareivos gyvena adresu 
4644 South Paulina Street.

Ir vėl baisi žmogžu 
dystė

KRUOPIAI, Šiaulių apskr. — 
Kovo iš 2 į 3 dieną Bukaičių 
kaimo laukuose rastas nežinomų 
piktadarių nužudytas nepažįsta
mas žmogus. Nužudytasis ras
tas paguldytas savose rogėse.

Darant Kruopių policijai ap
žiūrėjimą, paaiškėjo, jog tai yra 
Butkus Jonas, kilęs iš Kalnėnų 
kaimo* Mažeikių apskr. ir vai. 
gyventojas, 52 metų amžiaus. 
Butkus Jonas, matyt, yra nu
žudytas kokiu nors kietu daik
tu, nes galva labai sudaužyta 
ir, tur būt, kad taip greitai 
kraujas neišsisunktų per roges
ir neišduotų kurioj vietoj jis nuo lupų. Skubiai 
užmuštas — tai yra, kur įvyko miltus nuo nosies 
pati žmogžudystė, lavono galva < šluotele—nušlosčiau 
įkišta1 į maišą, o kojos surištos ,“Kleenex”. šį vakarą antras 
vadžiomis, rūbai visi atsagstyti, “deitas“ su Feliksu—ir
matyt, ieškota pinigų. Kokiais j jis prie durų.
sumetimais ši žmogžudystė į- j Pasigriebiau paltą nuo 
vykdyta, dar sunku pasakyti, vos—užtupdžiau kepuraitę
bet siūlas vedąs prie nusikalti- garbanų, kurias ypatingai auk

štai sukrovė ant galvos Mar
celė. Už tai daviau jai ekstrą 
dešimtuką kjaipo “tipą“. Bet 
verta, Feliksas pilnas juokų, 
šnektos jam netruksią, tikras 
kipšas. O aš jam patinku.

šį vakar turbut mes eisim 
“daun taųn”. Kaip lengvai jis

Cream

Beverage
LUNCHEON 
of Asparagus Soup

CORN FLAKE DREAM i 
Va. eup butter 
% eup brown sugar 
1- eup flour 
2 eggs 
1 eup brown sugar 
ltsp. vanilla extract 
% tsp. salt 
1 eup shredded cocoanut 
1 eup corn flakes 
1 eup chopped nutmeats 
Sumaišykit sviestą ir cukr 

su Smetona. Pridėkit mietu i£ išpla- 
kit gerai su šakute ar tešlos 
ju. Prispauskit mišinį prie 
negilios petelnės. Kepkite vidutiniam 
karšty (350°F.) apie 15 minučių ar
ba kol pluta gražiai paraus, 
kiaušinius gerai, pridėkit cukraus ir 
plakit tol, iki mišinys pasidalys len
gvas ir išsipūtęs. Pridėkit priesko
nių, druskos, kokanuts. corn fla
kes ir nutmeats. Sumaišykite gerai 
Meskit šaukštais ant pirmiau iškep
tos plutos ir išskirkite lygiai. Ken
kite vidutiniam karštv (350° F.) 
apie 25 minutes. Išimkit iš netelnės; 
supiaukit į keturkampius šmotelius 
dar karštus. Pasidarys: 40-1^ co
lio keturkampių šmotelių (9X13 co
lių petelnė).

gerai

plakė- 
dugno

Plakite

------------- --------‘  ----------- 1— 
dėti kas savaitė po $7.50, negu 
mokėti visą sumą iškarto. Iš
karto mokėti sunkiau. Reikia iš- 
skaitliuoti, kiek reikia maistui 
ir tik tiek išleisti. Pirkinėti be 
prasmes , viską kas papbola į a- 
kis, yra daugelio moterų silpny
bė, kuri prapuldė jau ne vieną 
šeimyną. Paliko ne 'vieną vai
kelį be tėvo ir tuo budu suar
dė jo gyvenimų, jeigu nephdarė 
dar daugiau žalos. Rublis reikia 
pirkti ne dalimis, bet pinigus 
sutaupius iškarto. Neturtingos 
moterys išmintingai padarys, 
jei pirks žieminius rubus pava
sarį, o vasarinius rubus rudenį, 
kada viskas būna daug pigiau. 
Turtingos gali sportauti, pirki
nėti sezonui prasidėjus, nors ir 
jos turėtų būti taupesnės.

Būtinai reikia kiekvieną šei
mos narį aprūpinti apdrauda. 
Apdrauda dažnai pasirodo nau
dingesnė, negu gryni pinigai 
banko j. Turtingesnės moterys 
turėtų apdrausti savo kūdikius 
pradedant nuo vienų metų am
žiaus, arba ir anksčiau. Išmin
tinga yra išsiimti tokią apdrau- 
dą, kuri išmoka kūdikiui, dvi
dešimt metų, sukakus, tam tik
rą sumą pinigų jo tolimesniam 
mokslui, jeigu planuojama jam 
mokslas suteikti.

Taupumas ir paskirstymas 
uždirbtų pinigų yra taip pat 
svarbu, kaip gerai suplanuotas 
maistas. Todėl, pradedant šei
myninį gyvenimą, 
moteris turėtų 
gerai apgalvoti 
pažinti.

Ateinančią 
pakalbėsime apie gyvybės ap-. 
draudos reikalingumą. , <

—Leoną B

ĮRENGTAS VASARINI^ RESOR- 
TAS PARSIDUODA KAIP AUKA 
Arti Eagle River, Wisconsin, prie 
Arbor Vitae Ežero. /10 trobesių 
ant savasties žemės. Parduodama 
dėl mirties. Mrs. E. Dertz, 12822 
Westsrn Avė. Blue Island, Illinois.

Pirkite savo apieilnkės 
krautuvėse

KYLA
VARICOSE VEINS, ATDAROS 
KOJŲ ŽAIZDOS, ECZEMA, 
RAUDONGYSLĖS

Leiskit jums suteikti nuolatinę pagalbą.
Musų Rydymas just} darbo negaiSins.

PATARIMAS DYKAI
SPECIALUS PATOGUMAI MOTERIMS

Dr. E. N. Flint’s Assoc.
32 No. State St. kambarys 1105 

Kasdien nuo 9 :30 v. ryto iki 5:00 po piet.
Antr. ir Penkt. 0:30 v. r. iki 8:00 vak.

KUMPIAI LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
Baltic Import Co.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

k - . ■ •

šeštadienis,, bąlan. 10, 1937
..................... ...........       ..r.,...... ..  , , .i ..i—.

Viso Gyvenimo Proga!

kiekviena 
tuos du dalyku 
ir su jais susi-

savaitę plačiau

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4
Sąlygos I SAVAITĘ ■ 

DR. O’CONNELL 
135 South State St 

r '

780 Madison St.
8234 Madison St.
4002 Madison St.
2567 Milwaukee Ar,
4002 Irv!

EVES.

6320 Cottage Granra
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln A V. 
6350 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

----- o-----
Pieninė turi daugiau 700 na

rių.. Pieną stato per 5,500 pie
no statytojų nuo 22,000 karvių. 
Į metus pieninė pagamino dau
giau 1 milijono klg. sviesto.

----- o-----
Kooperatyvas “Dubysas” turi 

apie 400 naTių. Per praėjusius 
metus kooperatyvas gavo apie 
10,000 lt. pelno. Mieste veikia 
trys koop. krautuvės ir vienas 
ūkio gaminių supirkinėjimo 
punktas.

Mokytojų kooperatyvas turi 
per 40 narių. Praėjusiais metais 
iŠ apyvartos jis gavo apie 3,000 
gryno pelno. 

----- o------ -
Bitininkų draugijoje yra 53 

nariai, šį pavasarį draugija ati
darys vaisių, sėklų, bitininkys
tės gaminių bei įrankių, daržo
vių ir kt. smulkių gaminių 
krautuvę.

--------- O---------

Šiaulių saldainių ir šokolado 
fabrikas “Birutė” atidarė Ra
seiniuose savo skyrių.

TIK VIENA KARTA

VISAM GYVENIME
Rašo Viliutė

Durų skambukas suriko. 
Pūkšt, dar kartą nupudravau 
nosį, greitai braukiau tepalui 

nusiaviau 
tam tikra 
lupas į

kaip “dženflelmonas”—MJusų
antras “deitas”!

Pėsti nuėjom į “šiovuką“ 
apielinkėj. Kaž kodėl nębestf- 
tariam. Jis juokias, kur man 
pikta. Man juokas išsprunka 
kur jis . tyli. Jis “navatnai” 
žiuri į mane, kaip. j. svetimą. 
Aš jo kaip ir nepažystu.

Feliksas mėgsta valgyti daug 
ir gerai—bet man kaž kodėl 
apetito nėra. Įsižeidęs, jis pats 
paduoda mažą orderį. Nieko 
to. Bet kaip Feliksas “poniš
kai“ raito mažąjį pirštuką ger
damas kavą—tai perdaug. Tai 
tikrai žinau, kad Feliksas ne 
tas, dėlei kurio jau aštuonio- 
liką metų kaip laukiu. Tik gai
li i/os, kad neužteko pirmojo 
deito. Butų atmintis buvus ma
lonesnė.

G(erai sakė Matilda:
kartą į gyvenimą kar 

ibile valandėlė. Jbs 
nebeatgausi. 
klaidą—istorija
nebeatsikartoj a

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOliN MIKŠIS, PROP. 

834 W. 35th, Street 
Phone YARDS 6547

Bendras karų pertaisymas, baterijų, 
aptarnavimas, body ir fender darbai

“Tik
vieną 
tosis 
kad 
daro 
pilnai

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų ■ 
žinių ir gerų pamo
kinimų;

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1£<37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Graliams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių. '

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
meilu.

Visi karai su musų besąlyginiu 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

t

nie-
Mokytojai

niekad

TAUPUMAS

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus v
APDRAUSTI:

> Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• 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 rų- 
šių apdraudas.

i ' ■

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

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co
k'RANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
....................     ii... ...........nu............. ■■■ i . - -- ' ■ ....

jau
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ant

mą padariusio jau surastas, tik 
belieka patį kamuolį.

RASEINIŲ EKONOMINIŲ 
ORGANIZACIJŲ VEIKLA

RASEINIAI.—Smulkaus kre
dito bankas turi apie 1,000 na
rių, kurių daugumą sudaro ūki- juokias—O, visas pasaulis buvo 
ninkai. Bankas praėjusių metų simpatiškas, džiaugsmingas 
apyvartą suvedė su apie 3,000 pereitą kartą, kaip mudu pra- 
1L pelnu. Jis turi žemės sklypą leidom pirmą vakarą “ant dei- 
ir senus namus, kuriuos ruošias1 to”. Tiek daug buvo šnektos, 
nugriauti, o jų vieton pastatyti j Taip arti viens kito jautėmės, 
naujus. Bankas turi namų 3ta-.taip draugingi.
tymui fondą, kuriame jau yra' Atidariau duris. Feliksas te- 
60,000 litų. bėra ąugštas, tiesus, švarus

žmones dažnai neatskiria 
taupumo nuo šykštumo ii* todėl 
įvyksta nesusipratimų, šykštu
mas yra bene vienas bjauriau
sių -žmogaus ypatybių, kuri la
bai dažnai palieka žmogų 'vieną 
pasaulyje. Todėl mes įturime 
vengti būti šykščiais.

Taupumas ir šykštumas yra 
skirtingi dalykai. Taupiiį būti, 
reiškia būti išmintingu. -Ąpatin
gai šiandien, kuomet gyveni
mas darosi sunkesnis; kuomet 
ne tik vyras, bet ir moteris pri
versta uždarbiaut, taupun 
ri būti neužmirštas, bet 
linamas, ir jo tobulinimas pri
klauso moterei — namų 
ninkei.

Kiekviena išmintinga I šeimi
ninkė pasidaro taip vadinamą 
budžetą, tai yra, kuomet gauna 
savaitinę algą, paskirstę pini
gus taip, kad jų ištektij buto 
nuomai, rūbams, maistui, ap- 
draudai ir kad būtinai liktų 
nors keletas dolerių pasidėti 

■“juodai dienai.”
Sutaupyti pinigus galima ge

riausia štai ką padarius: padė- 
kim, už buto nuomą įmokama 
$30.00 mėnesiui. Geriau yra ati-

įas tu- 
tobu-

šeimi

maistui, ap-
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Pirm negu pirksit niuievan ir ki
tas reikmenis atlankykit didžiausių 
šios rūšies krautuvę Chicagoj, par
duodančiu tūkstančius galionu stan
dartiniu

MALEVŲ
IR VARNIŠIO NUO 1/3 IKI

V2
PIGIAU REGULIARES KAINOS

čia geriausios malevoš. kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiaUsios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS ISdlrbystės, žinomas vi
sur, ntio 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

| Už DYKĄ PRISTATYMAS j

Sherwin Williams
$2.25
kaina 
1,000 
Paint, 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.£5 
White
1937 Wall Paper viso 20% Pigiau 

Langams Stiklas Už % Kainos

Paint Exchange ,
2000 Wilwaukee Avė.
6836 S. Halsted St.

• 22447 Elston Avė. 
Skyrius: Kenosha, Wis.

Visi Telefonai ARMITĄGE 1440

trim Varnish 
vertės, Musų .. 95<t 
galionų Trim 
Galionas .............
vertės visur žinoma Fiat ir 
Paint. Musų $1,50 
vertės Fiat 
Paint .............. ......

wB

o 
X 
w

t

MC5

o

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam? susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpanti# 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 ......................... $1.00
15 bušelių už .........   $2.50
ir vežimą 4’/i jardus už $10.00

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

• RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Salutaras Druję 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 
aptiekose 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.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Tel. Englewood 10022
HOF-BRAU HOUSE

MUZIKA . . . ŠOKIAI
Ed. J, Rausch Geo. Stedth

. 6114 SO. HALSTED STREET 
Chicacro. III.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai, 

i Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chicaero Lietuviu Draugijos nariai)

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

persikėlė j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

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

Tel. Prospect 6590.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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)
EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich
7

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

, M > : .
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Pęoples Liquor Store
2646 Weat 63rd Street

Tėl. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšfes gėrimų. ‘*k 
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesaie kainomis.

♦ • COAL

JOHN KONRAD
MEftCHANT TAILOR

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius. Dirba ant or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTĘ ROAD 

Tėl. Republic 4306 
.n r; r, ........ ......

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŪŠIES ANGLIS

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

.................................... $5.75
EGG ........... . . $6.00
NUT ......................  $6.00
SCREENINGS ............. $4.75

pristatymas mieste
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEPZIR 3882

CLASSIFIED ADS
'\<‘ ■ tr:

u i............ .  ,m 11 , i —— *̂**—■■———

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS.
ZlV-l . u*. 4 im ti* , , •■ < ,-M •

TON.

TON. 
TONi 
TON. 
TON.

IR

Situation VVante l
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO į Taverną už 
ayba ėi- 

X- - - - / . Moku visą
darbą. Esu 50 metų amžiau?. J. Iz- 
donas, 6609 So. Campbell Ąve., Tel.

porteri arba už bartenderj, 
Siu dirbti ant farmos. .“

• > Tel. Victory 4965 
3TOGDENGY3TĖ

Mes dęngiame ir patapome visokios 
rųšjes stogus, taipgi dirbame tklėties 
darbūs. Lengvos išlygos, jei'pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFJNG CO. 
3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate Eor Sale

LOVEIKIS

KAMBARYS rendai — su ar be 
valgio.

1540 Milwaukee Avė.

TONY LUKOŠIUS
DRABUŽIŲ VALYTOJAS 

IR TAISYTOJAS
Darbą atlieka gerai, nes turi 24 

metų patyrimą 
2555 W. 43rd St.

Tek LAFAYETTE 131#

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 

. Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietums 
ir Ra grabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314

Hemlock ,QOĮQ.________ '
IEŠKAU DARBO. Su" 

painteriš ir jšopieruotojas 
JQE AUGAITIS,

1608 So. 50th Avė., Cięeic, III.
Tel. Cicero 645. “

PAIEšKĄU darbo į nam

patyręs
” Help VVarited—-Femaie

Darbininkių reikia

RE IK ALINGOS ; PATYRUSIOS 
MOTERYS skudurams sortuoti 
džionko. šąpoj. Pastovus darbas, ge
ra alga'. 1801 No. Leavitt Street.

IŠSIRENDUOJA frontinis miega
masis kambarys ant antrų lubų iš 
fronto. 3229 So. Lituanica Avenue, 
Yards 6063.

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.

PARSIDUODA 2 mūriniai namai- 
po 3 pagyvenimus. Vienas 1833 So. 
Spaulding Avė., kitas 529 North 
Ridgeway Avė. Vienai ipoteriškei 
sunku užlaikyti. Maldysiu ant bun-. 
galdw arba lotų.

PAIEšKAU darbo į namus. Turiu 
gerus teferencus. — Mylit vaikus 
mokų,anglų kalbą — A. G., Normai 
6513, 6040 So. Union Avė.
rrt" ■yitėip "

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

2626 West Taylor Street
Darbininku Reikia- r-» f- • f * •-' ’a

PASIRENDUOJA furnišiuotas 
kambarys.

^6836 So. Maplewood Avė.____
*—!

8p AKRU PIENO FARMA. Arti 
Saugatuck, Mich. Yra drėgnos že
mės. Aštuonis kambarių namai. Už 
pinigus arba mainais ant nuosavys- 
tės South Sidėje. Hemlock 2875. ■

tr
Eor Kent

3 METŲ MIRTIES SU
KAKTUVĖS

Juozapas Moskus

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 29 d., 1937 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, . gimęs Šakių 
apskr., Bridžių kaime, Sintau-* 
tų parapijoj. Amerikoj išgyve
no 30 metų. Paliko brolius Jo
ną ir Antaną, brolienę ir jos 
šeimyną Aleną ir Juozą, 2 
brolius, 2 seseris, brolienę ir 
kitus gimines Lietuvoj, o Ame
rikoj pusbroli J- Moskų ir pus
seserę Stiklienę.

Velionis gyveno pas brolį Jo
ną Moline, III., kur ir mirė. 
Ten jis ir palaidotas balan
džio 1 d., 1937 m. Laidotuvė
mis rūpinosi broliai Jonas 
Antanas.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, pusbroliai 

visi giminės.

ir

ir

PETRAS PILITAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 8 dieną, 8:30 valandą 
ryte, 1934 itn., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Raseinių apsk., 
Kražių parap., Šodales kaime. 
Amerikoj išgyveno 37 mėtus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Juzefą, dukterį Bronis- 
lavą, žentą Juozapą Walskį, a- 
nuką fcdwardą, Švogerius, švo- 
gerkas ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus Vyro ih Tėvelio bus lai
komos šv. Mišios St. Rose of! 
Lima bažnyčioje, 48th ir Ash
land Avė., balandžio 13 d., 1937 
m., 8:00 vai. ryto. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Jau praslinko 3 metai kai 
tave, musų mylimas Vyras ir 
Tėvas; nelaimingoji mirtis iš
traukė iš musų tarpo. Musų 
širdyse palikai neužgydomą 
žaizdą, o namuose neužpildomą 
tuštybę. Mes tavęs, brangusis 
Tėve, laukiame sugryžtant, bet 
mūsų laukimas veltui.

Mylėjome Tave kuomet bu
vai gyvas; taipgi neužmiršime 
Tąve. ir dabar, kol per mūsų 
maldas nėįvesime Jus į Vieš
paties namus.

Nuliude lieka;
Moteris, Duktė, žentas ir 

giminės.

*
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TAR E N GIM AI 1

Darius-Girėnas Post 271, American Legion, laikys užbaigtuves 
aitidarymo naujos svetainės, 6908 South Western Avenue, 
šeštadieny, balandžio- Ap r ii 10, 8 vai. po p'etų.

Door prizes, muzika, šokiai. Visiems legionieriams, jų 
gimipems ir draugams įžangą veltui. Kitiems 25 centai.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rengia draugišką vakarėlį ba
landžio 18 d. Neffo svetainėje, 2425 S. Leavitt St.

' i . r ' U- ' •

SUSIRINKIMAI

RĖIKALINGAŠ DARBININKAS 
ant ųkėszTuri būti apie 40-55 metų 
amžiaus ir mylintis darbą ' 
liūs. Patyrimas riereikalihg 
vių nemelžiama. Geras žmogus bus 
patenkintas ir gerai užmokėtas. Ra
šykite—A. Uzemack, Tinlė /

| gyva
is, kar-

Park, III.

REIKALINGAS Patyręs 
duonos išvežiotojas South

Lietuvis 
Sidėj.

Atsišaukite/ 34Š7 N. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs likerių 
šėlesmanaš. ’ Puikiausias pasiūlymas.
Pašalkite Motei, Prbspect

REIKALINGAS patyręs 
(FiTeman) dirbti į rušišką 
nę, 1916 W. Division’’ St-

r0Q8.

pečkurys 
mhudy-

REIKALINGAS darbininkas 
farmos. Netoli nuo Chiča^

3214 So. Union Avė

ant 
gos.

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGhlŲ

CIiicagoie ir apielin' 
lengvais išmokėjimai; 
nupirkimo, 
statymo naujų namų.

Išmokam

*!

Teisybes Mylėtojų Draugystė laikys męnesmį susirinkimą sek
madieny, balandžio IX, Chicagos Lįetuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12 valandą dieną. Ęurie esate pasilikę su 
mpjkęsčiais, tai būtinai užsimokėkite, kad nęliktumčt su
spenduoji. —A. Kaulą^is, raštin.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mč- 
nesipiš susirinkimas j vyks nedėlioj, balandžio 11 dieną, 
Lawler Hą’ll, 3929 W. ^adispn St., 1 vai. popiet. Prašomi 
visi būtinai atsilankyti. —Rašt. ‘

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas turės reguliaYj mė
nesinį susirinkimą sekmadieny, balandžio 11 dieną 1:30 v. 

v 

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 
vieną naują narį. —B. Vaitekūnas, rast.

Viduryakarinių valstijų Liet. Moterų Socialės geroves Konfe
rencija įvyks sekmadienį, bal. 11 d., Mildos s'vet., 3142 S. 
Halsted st. Pradžia' 10 vai. ryto. Kviečiame visas delega
tes atvykti laiku. Yra daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Keli referatai bus skaitomi. P-lės E. Mikužiutęs už taiką;

• referatas pirmas. Dar kartą pastebiu: delegates 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 pritaikytą dainą p-nia A. Zabukienė.. į 

Kviečiam publiką skaitlingai atsilankyti. Konferenci
jos ir vakaro rengimo Komisija. I

CJįjcago Lietuvių Auditorijos reikalai: Ekstra susirinkimas vi
sų draugijų, kliubų ir kuopų viršininkų, taipgi pavienių 
bonų ir Šerų sąviųinkų įvyks panedėly, balandžio 12 dieną, 
8 valąndą vakaro Chicago Lietuvių Auditorijos saloje, 3133 

Halsted St. Kviečiame visus atsilankyti, turime labai 
■svarbų dalyką apsvarstyti. —M. K^dziauskas, bonų savi
ninkų sekretorius.

f'

lokėj linais 
pataisymo

e s ę, 
dėl

ir
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DIVIDENtAIŠ U 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, , Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreij

S I M A N i 
DAUKANT

FEDERAL SAVINGS 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.

,000.00

Rites į

AND

2202 W. Cermak Rd
Phone CANAL 8887

pristato į Valgyklas Visokios fų
Šios mėsas. Restaurantų 
mimas MUSŲ SPECIALY
3239 So. Halsted St

Tel. VICTORY 2031-2 ’• ’• ' < ' ' ' * * * į. .

21st Placė Taviem
VIC. Prop.

Užlaidom gerą alų, degtinę, vy
ną ir namie gamintus vaįlgius.

701 W. 21st Place
Tel. Canal 7522 [

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejus, Stiklai ir 
VARNIŠAS 

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

Urba Flower Shąppę 
Gėlės Mylintiems—V ėstii vSins-4- 

Bankietams—Laidotuvėms—
Papuošimams. ’ 

4180 Archer A venue 
Phone I.AFAYETTE 5snn

MATERIOLAŠ NAMŲ 
STATYBAI

Didelis pasirinkimas 
namų, taisymui porčių, įstoganis 
popiera, ’ryhos, sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.

BUILDER’S SUPPLy 
Parupipamė lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininkė , 

3562 So. Ralsted Street
Tel. Yards. 2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

MERGINA patyrusi namų darbui 
savas kambarys ir vonė. Nėra skal 
bimo, nė Virimo; $6.0Q savaitei.

KORN 
5053 Drexel Boulevard

REIKIA MERGINOS AR MO 
TERŠ bendram namų darbui, kam 
barys ir užlaikymas geri 
mai, $7.00 į savaitę. Kreiptis, 

BARRICK’S PAINT STORE 
605Q So. ’Halsted Street 

Englewood 7369

- geri na

MOOTERIS, MERGINA; namų 
darbui; patyrusi; gera, virėja; trys 
šeimynoje; "

8105 So. Wood 
Tel. Stewart 8282

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo mažaniė viešbutyje (36 kam
bariai). Alga, Valgis ir kambarys. 
Trumpos valandos. Atsišaukite tūo- 
jaus. 1243, So. Michigan Avė.

Help Wanted—Maie~Female
-
REIKALINGAS VIRĖJAS, vyras 

arba moteris, 5758 Wes,t 65th St.
Vartoti Automobiliai

1934 — FORD COACH geram pa
dėjime. $265.00. ’ '/
; NEWĘĖRRY MOTORS,

1025 N. Clark Street. ..........

TROKAS 3 tonų nebrangiai grei
tam' pardavimui. AtšiŠaukit

4523 Sdį Honore St.
' Flat^^Vanted

C? • ■

IEŠKAU - kambarių pasirenduoti 
su nemažiau kaip -4 bedruimiais. 
Gali būti ir - dvtflatis po 4 kamba
rius. Geistina Brighton Parko apiė^ 
linkėj. 414L fip. fidftckwell St. Laf.

Pardavitaui Bizni a

PARSIDUODA juBARBERNR ge
roje apielirikejė. Vfeta išdirbta per 
20 metų; nebrangiai; priežastis— 2 
bižniai. Krėipkitės, 4512 So. Wood 
Street.

’ BUČERNĖ RENDAI su fikčeriais,' 
arba parduodamu trobėsis: krautu- 
;ė, 6 kambarių flatas — bargenas; 
6831 So. įVestern Avė., Tel. Re- 
public 9094. '

PARDAVIMUI TAVERNAS IR 
šokių svetąįhe. Už visą įrtengimą 
$500.00. Reri'da $50.00 menesiui.

Atsišaukite 2402 Št. Charles Rbad, 
Belhvood, Iii.

GERA BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
parsiduoda arba (mainysiu ant vien 
grosernės Akba taverno.' Priežastis 
vyro mirtis. 1967- Canalport Avė.

PARSIDUODA TAVERNA, geras 
biznis, amerikonų kolonijoj - — kam
pas — pigi tėrida. 7200 So. Green 
Street.

PARDAVImVi ' KRIAUČIŲ dirb
tuvė. Darome naitijuš vyrų ir mote
rų, taipgi taisdnie ir prosinam. Vie
ta išdirbta per daug metų. Rašykite 
1739 So. Halsted St., Box 600.

PARSIDUODA^ I TAVERN, biznis 
išdirbtas gerai. Pardavimo priežas- 
jį patirsite ahįt vietos?

817 W. 34th Street

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai. Biznis ^feira^ geroj v.ietbj, vi
sokių tautų apgyventu. Kambariai 
pagyvenimui, pigi renda. 3631 Sp. 
Union avė’.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIR
BTUVĖ. Dirbame naujus vyrui ir 
moterų drabužius, taipgi atnauji
name senus. Plačiai varome valymo 
darbą ir permodeliuojame kailinius.

Kam reikalinga toks biznis, ver
ta pamatyti. Randasi naujame nh\ 
me, 3 moderniški, kambariai gyve
nimui. Renda ne brangi. Graži apie- 
linkė. Priežastis pardavimo —liga.

2543 West 71st Street. .

PARSIDUODA SHOE SHOP - 
išdirbtas biznis, pardavimo 
tis—liga, priverstas apleisti miestą 

, 3151* So. Halsted Street

priezas-

PARSIDUODA namas sų Tavern 
— Tavernas pilnai įrengtas.

4213 So. Campbell Avė.

ANT RENDOS 3 AKERIŲ ŪKIS 
su arba bė gyvulių — arti Chica- 
gos, prie Valdiško miško.

MIKE WILLIAMS,
162 St. an'd Grove Avė., 

j Oak F©rest, III.

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

DDIDELIS BARGENAS
• 78 akerių farma, su gerais budin- 
kais, 85 mylios nuo Chicagos. Prie
žastis pardavimo — senatvė. Kaina 
$1,750. Morgičių nėra. Atsišaukite į 
krautuvę.

3847 W. 66th Street

UŽ MORGIČIUS PAIMTA
Brighton Parke — 4 flatų medir 

nis namas po 5 ir 4 kambarius, he- 
toli 42 ir Maplewood Avė. Kaina 
$2,800; įmokėti $500. Išsimaino ant 
lotų arba bizniavo namo.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
6551 So. Kedrie Averiue 
Telefonas Grovehill 0306

ANT RENDOS DIDELIS ŠTO- 
RAS, pilnai įrengtas dėl bučernės 
ar grosernės. Gera apielinke. 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.

RENDON 4 kambarių flatas - 
pakaly. Naujai išdekoruoti.

3514 So. Emerald

už-

RENDDAI KRAUTUVĖ, 6 gyvena
mieji kambariai, gera vieta. Tinka
ma bet kuriam bizniui. Nebrangi.

3138 So. Wallace St.
Victory 4004 _____

Financial
Finansai-Paekolos

PARSIDUODA 40 akrų farma su 
arba be gyvulių, įrengimai.

: C. BLOOM
Irma, Wisconsin

40 AKRŲ FARMA pardavimui. 
Geri trobesiai ir žemė, sodnas, 5 
karvės, 2 veršiai, 3 arkliai, visa ma
šinerija, elektra name ir barnėje. 
Lietuvių apielinke, 3 blokai iki 
miesto, ant valstijos vieškelio.

R. 3, Box 33, Scottville, Mich. 
Czerobski

SPECIAL BARGENAS
80 akrų farma Wisconsin valsti

joj su road house, gas station ir 
Tourists cabin ant State kelio “cor- 
ner”. Yra elektra, moderniški kam
bariai tinkami dėl dviejų Šeimynų 
—bizniui ir ūkininkavimui. Biznis 
dabar išrenduotas. Ant lengvo iš- 

j mokėjimo. Priimsiu propertv mai
nais. 6040 Union Avė., Tel. Nor
mai 6513.

PARSIDUODA $200.00 vertės 
kreditas už $125.00 ant liaujo Pon- 
tiac 1937 modelio. Kas perkat nau
ją ; karą, galite sučėdyti pinigų. 
Kreipkitės 4018 Ąrcher Avė. Tel. 
Latayette 3036. •

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ii* mandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.
\ 'Po' valstybės priežiūra.

6755 SO. WESTERN AVĖ.
Phone Grovehill 1038.

,D ur*uture & i?ixiures
Rs landai-Įtaisai

' rtuM/JAJ1 ’. 1 - _/J  ;•’ įj JI LAlL '-2. I 

$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 
$6Ų0 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe .......   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v 
# RAPP ŠTORAGE FURNITURĖ

5746 So. Ashland Avė.

Prieina-

PARDAVIMUI; savastis, 2705 
North Artesian Avė., Kildare 1169.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda čeverykų taisymo sti- 

čeris ir finišeriai, registras, stikli
nis šoukeisas visai pusdykiai. ; Ati
duosiu arba ant išmokėjimo, 
žastis — apleidžiu Chicagą. 

WM. SABALAUSKAS, 
2940 W. 40th St., 

Chicago, III.

Personai
Asmeny Ieško

Prie^

' PĄIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar našlės, gyvanašlės su pir
mu divorsu nuo 34 iki 41 metų. 
Nėra kitų skirtumų bile ištikima 
ryvenimui ir butų gražios pažiū
ros. Esu našlys 45 metų. Vaikų ne
turiu, Gražaus jauno sudėjimo. Ap
sišvietęs, negirtuoklis, turiu darbą 
Visados, šliubas sutinkamas sutari
me. Mylėčiau susipažinti. Atsiliepkit 
laišku. Atsakymą duosiu.
1739 So. Halsted St. Box No. 599.

Miscellaneous
Įvairus

— — — — — — —‘ — “'■**• **-

STEBĖTINA PROGA šeimynai, 
kuri mėgia farmeriąųti. Galima pil
nai naudotis visa 80 akrų farma 
miestely Florence, Wis. Namas su 
ioynišiais ir kitais įrengimais, Visa 
tai už prižiūrėjimą vietos; taipjau 
algos $10 mėnesiui pragyvenimuh 
Parmos savininkas gyvena mieste. 
Atsišaukite tuojau laišku:

Mrs. Philip Rosenthal 
4753 No. Virginia Avė. 

Ųhicago.

NORIU GAUTI TUŠČIĄ ŠTORĄ 
tinkamą dėl grosernės ar bučernės.

Praneškite laišku, 1739 So. Hals- 
ted St., Box No. 598.

PARSIDUODA elektrikinis 
rtas, tinkamas dėl tavern arba 
torano.

2953 So. MiČhigan Avė.
Tel. Victory 2989 

šaukite Christine.
... «... ■ »< • ' • » .4 ♦'! ■ i ' 1

pia- 
res-

MOTERIS paaukauja storą kaurą. 
Tikras, importuotas, orieiitajio raš
to, $18.50. 3930 Jackson blvd., Ist 
Tloor. Van įBurėn 1078.

KAS norite važiuoti j Michigan 
ant vakacijų dykai, meldžiu atsi
šaukti Tel. Dorchdster 3793.

Real Estate For Sale

NEPAPRASTAS BARGENAS
Gražiausioj Brighton Parko ap!^ 

linkėj, geriausioj padėty ir šviesiau
sias namas. Labai linksma vieta, arti 
gatvekarių, 2 flatų miltinis' po 6Air 
7 kambarius; abu flatai apšildomi. 
Ąžuolo trimingai, garažas; beveik 
2 lotai žemes. Kaina tiktai $6150.00. 
Jeigu truks pinigų prirengsime pas
kolą. Kito tokio namo už tuos, pi-' 
nigus niekur nferasi.

KAZYS URNIKIS, • - 
4708 So. Westem Avenue. r.

BARGENAS, 4543 S. Union Avė., 
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 9547.

BRIGHTON PARKE MŪRINIS 
NAMAS 3 PAGYVENIMŲ 

1 floras karštu vandeniu apšildomas, 
beismantas, 2 karų garadžius, vė
liausios mados įtaisymai, kaina 
$6800. Turi būti parduotas į 5 die
nas.

CHARLES ZEKAS 
4708 S. Western Avė.

KRAUTUVĖ IR 3 
FLATAI ’

4785-4787 ARCHER AVENUE, arti 
LAWNDALE AVĖ.; 54 pėdos ant 
Archer; T krautuvė (tavern); 1 
penkių kambarių flatas; du šešių 
kambarių flatai. Gerai pastatytas 
medžio trobėsis ant konkryto pa
mato. Nėra taksų.

Bargeno kaiha $5,800; ant išmo
kėjimo.

STANLEY REALTY CO., 
179 W. Washington Street, 

Randolph 7055.
X

46 BUNGALOWS, 18 DUFLAČIŲ 
ir 15 BIZNIO NAMŲ greitam par
davimui tiktai su 10% iki 20% įmo- 
kėjimo, o likusius per 15 metų iš
mokėjimais nuo valdžios Home 
Owner’s Loan Corp., kurių mes 

‘esam įgalioti agentai. Taipgi, dau
gelis kitų namų forklozuotų iš įvai
rių resyverių. PardiiodA'me . už la
bai numažintas kainas. Parduodam 
ir mainom farnias ant miesto 
savybių.

J. J.LIPSKI and CO., 
, 4018 Archer Avenue.,

Tel. Lafayette 3036.

4155 ARCHER AVĖ.
ARTI 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., 
179 West Washington St.

|.L nu...;.Randolph 7055. v:

nuo-

5 KAMBARIŲ PLYTINIS 
BUNGALOW 

Marųuette Parke pusantro aukšto, 
stikliniai užpakaliniai porčiai, 
rų garažas — 371^ pėdos 
karštu vandeniu šildymas. 
$6250.00.

6525 So. Albany Avė.

2 ka
lėtas, 
Kaina

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 arbh flatus), 4 ir <5 kambarių 
flatą, garu apšildomą, 2 karų ga
ražą. Morgičius $10,000. Ši savas
tis buvo parduota 1928' metais - kiž 
$35,000.

J. E. SHERRY, EXCLUSIVE 
AGENT, Prospect 2012

PARSIDUODA BARGENAI, 
MABQUETTE PARKE

Apartinentas 10 flatų patogiausioj 
vietoj, 3, 4 ir 5 kambarių apart- 
mentai. Pigiai. Reikia įnešti tik
tai $7000.00. Rendos neša $4500.00 
į metus.

Storai ir 5 apartmentai, arti gat
vekarių. Reikia įnešti tiktai $5000 
ar daugiau. Pigiai. Duokite pa- 
siulijimą.v

Apartmentas 4 flatų po 5 kam
barius, 4 karų mūrinis garadžius, 
dubeltavas oktagono frontas, kaina 
$1580.00. Tik reikia $500.00 cash 
įnešti.
Duflatis po 6 kambarius, naujas mū

rinis, arti gatvekarių, apšildomas, 
moderniškas, kaina $7950.00.

Katedž apšildoma, 4 kambariai, 2 
karų iraradžius, arti gatvekarių, 
kaina $3000.00.

Mūrinis namelis 4 kambarių arti 
gatvekarių ir parkės, kaina $2000.00. 
Mažai tereikia įnešti.

Bungalow 5 kambarių apšildoma, 
2 karų garadžius, 30 pėdų. lotas; 
kaina $4950, $500 tereikia įnešti.

Biznio namas — Storas ir 5 fla
tai, kaina pigi. Tik reikia įnešti 
$5000.00.

Cicero medinis namas, 3 flatai 
gražioj vietoj, kaina $2700.00. Ar
ba duok savo pasiulijimą.

Mūrinis namas gražioj vietoj prie 
parkės, 9 kambariai: 4 kambariai 
žemai, 3 kambariai viršuj ir pagy
venimas beismente, karštu vandeniu 
apšildomas, 2 karų garadžius arti 
parkės ir gatvėkąrių, kaina $5000.00.

Medinis namas 6 kambarių su beis- 
mentu, 2 karų garadžius ir kiti bil- 
dingai su 5 akrais žemės, arti 
Archer Avė. ir Sun-set Picnic Grove, 
kaina $4500.00; 6 akrai šalia, gal 
būt vartojami dykai. Reikia įnešti 
tiktai $2000.00.

Brighton Parke duflatis medinis 
po 4 kambarius, kaina $2500.00, iš
mokėjimui.

Duflatis mūrinis po 5 kambarius 
$2150.00. ‘

4 flatų bungalovv stogas, gara
džius, $4000.00, cash reikia.

Graži farma išmainymui ant na
mo. ‘ ' '

Turime ir dąugiau namų visur.
CHARLES URNICH 

(Kazys Urnikas) 
4708 So. Węstern Ave

li- sekmadieniais atdara visą dieną 
Teisingas patarnavimas'

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Aftieri- 
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. Kedzib Avenue.

Tel. Grovehill 0306.

. TIKRI BARGENAI
PARLIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hemlock 0800. \

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

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

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

F=^s’
NUOSAVYBĖS
RENDOS KJLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pa vasary j žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji-.. 
mus duodame gerą . nuor 

‘ ’ laidų. ----- -
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Pirmadienį Radio Progra
mas Iš Lietuvos

ąreštųo-

Chicagoje ji perduos radio stoties 
W.C.F.L., nuo 2:15 iki 3 v. po pietų

Pirmadienį, balandžio 12 d. ritonas Antanas Sodeika, Lie-
(užporyt) Amerikos lietuviai 
išgirs radio programą, trans
liuojamą iš Kauno, Lietuvos.

Programą po Ameriką išne
šios Natiopal Broadcasting 
Company “Mėlynojo Tinklo“ 
(Blue Network) stotys. Chica- 
giečiai jį išgirs atsisukę radio 
stotį WCFL (970 kilocycles), 
kurį sekmadieniais perduoda J. 
F. Budri ko radio programos.

Transliącija iš Lietuvos tęsis 
nuo 2-tros po pietų iki 3-čios 
Chicagos laiku. Bet chicagiškė 
stotis nukerta nuo programo 15 
minučių ir transliaciją pradės 
2:15 po pietų.

Programe dalyvaus Lietuvos 
Valstybės operos mišrus cho
ras, vedamas Juliaus Starkos, 
tenoras Kipras Petrauskas, ba

tu vos Valstybinės konservatori
jos mokiniai; Balys Dvarionas, 
tos konservatorijos profesorius, 
Kauno radiofono simfoninis or
kestras ir Lietuvos Valstybinės 
Operos orkestras, vedamas 
kompozitoriaus Juozo Tallat- 
Kelpšos.

Chorai, solistai ir orkestrai 
išpildys Mikalojaus Čiurlionio 
kurinį “Jura“, Juozo Gruodžio 
kompozicijas (“Armonika“ lie
tuviški šokiai ir ištraukos iš 
operos “Šarūnas“), Juozo Kar- 
navičiaus “Gražinos“ dalis, iš
traukas iš Antano Račiūno ope
ros “Trys Talismanai“, Šim
kaus “Gegutės Dainą“ ir Juo
zo Tallat-Kelpšos “Spalvuotos 
Akys“.

ti įsakymą apeliantus 
ti. Adv. Waitches pridūrė, jog 
jis nemano, kad au 
teismas tokį įsakymą 
neš tiesos yra jo puą

Adv. VVaitches apeli 
du nuosprendžius, kurie yra 
išnešti prieš jį. Palikimų (pro- 
bate) teismas jį nuteisė vie
niems metams kalėjimo už to 
'teismo paniekinimą. Kriminalią 
teismas . paskyrė jam bausmę 
nuo vienų iki penkių metų ka-

iščiausias 
Išduos, 

ej e.
iioja prieš

NAUJIENOS, Chicago, III.
».l ,1 . I I ,I ,1^,0 II    III.ĮI

tas iš kaimo, žmonių gyvenimo.
Visa akcija sukasi apie įsi

mylėjusį, neturtingą piemenė, j, 
kuris nori kaip nors užkariau
ti gražiausios kaimo panelės 
širdį. Jam labai nevyksta’, bet 
vėliau dalykai taip susideda, 
kad jis irZįįtfažibjj kaimo mer
gina siisiladkia visai netikėtų 
rezultatų.

, ' " . v' • Z ■■■' T >■

Penkias Svarbiausias operos 
roles dainuoja sekami daininin
kai : piemenėlio Nemorino —

ADV. JULIAUS P. WAITCHES BYLA 
AUKŠČIAUSIAM TEISME

Žinios sako, kad teismas išdavęs Įsakymą 
ji suimti; Waitches užginčija

Byla, kurią Cook apskričio 
prokuroras iškėlė adv. Juliui 
P. VVaitches, atsidūrė Aukš
čiausiam Illinois Valstijos teis
me.

Adv. Waitches ir keli kiti as
menys yra teisiami už dalyva
vimą James Thomas Kelly— 
turtuolis — ubago testamento 
skandale.

Iš Springfieldo 'atėjusios ži
nios sako, kad teismas išda
vė įsakymą Cook apskričio še
rifui suimti adv. Waitches ir 
'tris kitus asmenis, kurie figū
ruoja byloje.

Adv. Waitches, tą užginčija. 
‘Jis sako, kad ne teismas iš.da- 
}vė, bet teismui lik dabar bu
vo įteiktas reikalavimas išduo-

Įėjime už “suokalbį pasisavin
ti James Thomas Kelly tur
tus“. Kelly apliko apie i $140,000.

----------- ------------- i-----------

Už- dviejų Savaičių 
“Pirmyn” Opera 
“Meilės Eleksyras”

Bus gražiausias šių metų pasta
tymas; bilietus galima gauti 
pas narius ir “Naujienose”.

Viktoras Benderis, kuris pada
rys lietuviams debiutą; gražuo
lė Adina —. Anelė Salaveičik- 
Steponavičiene; karininkas BeL 
icore — Jonas Rukštela; šun
daktaris Dulcamara — Pranas 
Jakavičius ir kaimo mergaitė 
(įdannetta — OųuksSkeveriutė.

“Pirmyn“ choras nuoširdžiai 
kviečia Chicagos lietuvius atsi
lankyti parengiman. Rengėjai 
yra tikri, kad “Meilės Eleksy
ras“ visiems dąiigiau negu pa
tiks. —ž. -

Kalbės Apie Is
paniją

Buvęs “Chicago Tribūne“ 
korespondentas Ispanijoje Jay 
Allen pirmadienį skaitys pa
skaitą apie Ispanijos pilietinį 
karą. Tai bus jo paskutinis pa
sirodymas prieš sugrįžtant į Is
paniją.

Paskaita įvyks Drill Hali Ca- 
pitol rūmuose, prie 159 North 
State Street. Pradžia 8:30 vai. 
vak. Įžanga -— 50 centų.

Paskaitą Rengia American 
Friends of Spanish Democracy.

Įvykiai 18-tos Kolo
nijos lietuvių mar

gam gyvenime
KONKURENTAI, BIZNIERIAI, 

DIDELĖS LAIDOTUVĖS, 
JAUNIMAS, ETC.

Jaunuoliai Rengia ■■ 
Koncertą

Balandžio 18 dieną įvyksta 
koncertas, kokio ši kolonija dar 
nėra girdėjusi. Jame dalyvaus 
Stasys Rimkus, Aga’tha Oželis, 
Estelle Rimkaitė, Jonas Rukš- 
tela, L. Stuporaitė, E. Skudaitė, 
J. Sakalas, O. Benikaitė (žino
ma, jeigu jos motulė bus svei
ka. Ji dabar guli Passavant li
goninėj). O apart šių iš Gary, 
Jnd. bus duetas, kurie yra geri 
artistai dainininkai iš radio 
stoties. Jie jau kartą yra pas 
mus dainavę ir sukėlė didžiau- 
sį entuziazmą. Be šių bus dar

Šeštadieniu balan. .10, 1937 
........ .. ....■■... . .... .»-*—................. ........ ................"Į..—T......... ..... . ...... ..  

įstojo į “Brolių ir Seserų Susi
vienijimo“ draugiją. Jis dirba 
nuo senų laikų gelžkelių kom
panijoj; o Ollie (Oliesė) Ber už
laiko taverną ir sako, kad ji 
nepaisanti pelno, tik paisanti 
leostumerių.

Sveikata
4

Antanas Zalagėnas kiek lai
ko atgal turėjo nelaimę —- su
triuškino kaulą dešinės kojos. 
Eina geryn.. Po savaitės laiko 
gipsas bus nuimtas. Antanas 
Zalagėnas turi nuosavą taverną 
7134 Soį Racine Avė. Prašo 
draugus (o jų jis turi daug)

daugiau. Koncertu rūpinasi 21 
wardo Liet. Piliečių Amerikos 
Sąjunga,, rengia Dievo apveiz- 
dos 'parapijos svetainėje.

aplankyti jį.

Už dviejų savaičių, sekma
dienį, balandžio 25 d., įvyks be
ne gražiausias šių metų lietu
viškas muzikalis vakaras.

■ . '■ ■ •

Chicagos Lietuvių choras 
“Pirmyn“ tą dieną stato dvie
jų aktų operą, “Meilės Eleksy
ras“ (L’elisir D’Amdre), ku
rią parašė garsus kompozitorius 
Donizetti.

Pastatymas įvyks | gražioje 
Goodman teatro salėje, prie 
Monroe ir Michigan bulvaro.

Bilietai dabar yra pardavinė
jami ir juos galima gauti pas 
choro narius ir “Naujienose“. 
Jie yra. nuo 75 centų iki $1.50. 
Visos vietos yra rezervuotos.

Iš kaimo gyvenimo
Muzikos atžvilgiu Opera yra 

nepaprastai graži, ir labai ar
tima' lietuviškoms liaudies me
lodijoms. Operos turinys paim-

Šįvakar Kupiškėnai 
Linksminsis Kapinių

Naudai
CICERO. — šemetos salėje, 

prie 1500 South 49th avenue, 
šįvakar įvyks parengimas su 
dailiu programų ir vaišėmis. 
Vakarą rengia Kupiškėnų Kul
tūros Draugija.

Tarpe žymių programo daly
vių bus mėgiami duetų daini
ninkai, Vincas Ascilla ir Vikto- 
rija Gunaųskiehė.,

Visi atsilankiusieji bus pil
nai patenkinti, tuo labiau, kad 
vakaro pelnas skiriamas kil
niam tikslui -- Kupiškio liau
dies kapinių naudai. Paremkit 
šį darbą.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga — 25c. —J. š.

Biznierių Šeimyna
Dar vienas lietuvis jaunuolis 

eina į savo biznį, tai p. Vytau
tas Chernauckas, iki šia*m lai
kui dirbęs Cuneo Press, kaipo 
•formonas. Nuo 5-tos dienos šio 
mėnesio įėjo į pieno biznį. Pirks 
urmu pieną iš Farmers Dairy 
ir vežios po namus ir krautu
ves. Jaunasis Chernauskas yra 
sūnūs gerai žinomų Jurgio ir 
Juzefinos' Chernauckų, 1900 So. 
Union Avė. Pats tėvas Cher- 
nauckas yra anglių ir pamink
lų (yomninkų) pardavėjas. Mo
tina Chernauckienė ręnduoja- 
nuomuoja kambarius (įrengtus 
su rakandais, ir, tik vieniems 
vyrams). Vyriausias sūnūs 
Frank W. Chernauckas yra ad
vokatas. Jų visų ofisas yra vie
noje vietoje, 1900 So. Union 
Avenue.

Didžiosios Laidotuvės
Musų kolonija dar neturėjo 

tokių laidotuvių, kokios įvyko 
užpereitą ketvirtadieni, laido
jant lietuvių konsulą Chicago- 
je, Dr. Miką Bagdoną. Žmonių 
buvo pilna. Pilna bažnyčia, pil
nos gatvės ir ant galo pilnos 
apiėlinkės tavernos. Kaip pp. 
Mikutckių ir pp. Petrauskų ta
vernos padarė gerą biznį. Lai
dotuves vedė p. Simonas Sku- 
das, vietos laidotuvių direkto
rius. t

Sakomas, kad jo įgytas ap- 
sigąrsinimas su šiomis laidotu
vėmis jam eis į naudą.. Jis da
bar žinomas bus ir Japonijoje, 
Chinijoje ir visame pasaulyje, 
nes yra imti judomi paveikslai, 
kuriuos siųs Lietuvon:

Nori Kostumerių
Pp. Emil ir Ollie Ber užlai

kantieji taverną, 644 W. 18th 
St., yra labai malonus žmonės, 
smagu būti jų namuose bei jų 
kompanijoje. Emil Ber neseniai

Jaunuoliai Veikia
Musų jaunimas nesnaudžia. 

Kiek laiko atgal susimokinę vei- 
kaliuką “Dvi puses galvos,“ pa
statė scenoje. Vėliau “Pavogtą 
kūdikį“; o dabar pradėjo mo
kytis “O. S. S.“ šį veikalą sta
to Apveizdos Dievo parapijos 
svetainėje, balandžio 25 dieną, 
šį vakarą yra užvardinę “Sup- 
rize Balium.“ Veikale dalyvau
ja: Aliutė Gudaitč, E. Pužaus- 
kaitė, Vincas Areminas, Anta
nas Šimkus, Staselis ir J. Kuz
mickas.

—Ursus.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR,

Ratos prieinamos — 
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

Baus Zintako Bylos Džiurininkus - Susirūpinę Prasižengimų Epidemija

TRAUKIA ATSAKOMYBĖN VISUS ZINTAKO BYLOS DŽIURININKUS—Dvylikos džiurininkų, kurie antroj by- i
• ‘‘T • • '

loj išteisino Frank V. Zintaka'ą, yra traukiami atsakomybėn. Balandžio 16 bus teisiami už teismo paniekinimą.

Pirmoj eilėj, iš kairės į dešinę: Morey J. Frank, A. L. Estcp, George Caineron, Frank De Long, Julės Rosen-

thal ir Alvin Ernst. Antroj eilėj, iš kairės į dešinę: Balliffas Dan Millcr, George Miller, 

hey, Martin Evrn, Harold Stanger, John L. Moore ir Joseph De Frank.

George Bruns, Leo Fa-

Naujienų-Acme Photo

NAUJOS RŪŠIES GAISRININKAI—Atlanta, Georgia

NAUJAS AMBASADO
RIUS—Dr. Hans Henrich 
Diecklioff, naujas Vokie
tijos ambasadorius Jung

tinėms Valstijoms. Dr. 
Halis Luther, pirmesnis 
ambasadorius atšaukiamas.

SUSIRŪPINĘ LYTINIŲ PRASIŽENGIMŲ EPIDEMIJA—Visi, didesnieji Ameri
kos miestai yra labai susirūpinę lytinių prasižengimų ir žudymų dažnėjimu. Vė
liausia piktadarybė buvo nužudymas dviejų moteriukių ir vyro New Yorke. Pa
veikslas parodo išsigimėlį Chicagoje Louis Ebert besirengiantį puolimui. Vyrai au
tomobilyj buvo detektyvai. Piktadarį nušovė.

VIENI NETENKA NA
MŲ, KITIEMS NUOMAS 
KELIA — Melroseparkietė 
Lena Stern, verkia • nete
kusi namų (juos paėmė 
HOLO). Kiti chicagiečiai 
susirūpinę kylančiomis 
nuomomis. Miesto tarvba 
daro investigaciją.

AUKA—Piktadario Eb

ert auka Anna Weiner, 
•/

rabino duktė. Ebert ją 
sumušė ir išgėdino.

miesto gaisrininkai apsirengę rūbais ir maskomis apsi 
saugojimui nuo nuodingų dujų gaisruose.

IRGI EPIDEMIJA — Visoj šalyj steigiami komitetai, 
daug rašoma, daug kalbama apie atsargų važiavimą 
automobiliais. Bet dabar nelaimių daugiau, nei praeityje. 
Paveikslas parodo degantį automobilį, kuris įvažiavo 
i aliejaus sandėlį.

KOVA DĖL “SĖDĖJIMO STREIKŲ” — J. V. Atstovų
bute per kelias dienas vyko smarki kova dėl sėdėjimo 
streikų. Atžagareiviški nariai bandė tos rūšies streikus 
pasmerkti, bet nepajėgė pravesti rezoliucijos. Paveiks
las parodo vieną Chicagos dirbtuvę laike streiko. •
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Lietuvos Vytauto Did. Universitetas.

'Vįfla MIĖAŠ ŠILEIKIS
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Kongrę^as Priėmė Milijoninę Meliono 
MenoKolekciją
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La Follettas iškovojo daugiau teisių apsaugoji 
n^ui Amerikos meno

; • " '■ ■■■'■ i * ■ ■ A

Vytauto. Didžiojo Universiteto Rūmai Kaune

Mokslas kiekvienos tautos 
gyvenime turi labai didelės 
reikšmės, ir todėl visos kultū
ringos tautos labai rūpinasi 
savo krašto mokslu. Lietuvoje 
mokslu jau buvo rūpinamasi 
ir senovėje. 1578 m. Vilniuje 
buvo įkurta pirmoji aukštoji 
Lietuvos mokykla—Akademija, 
kuri gyvavo ligi 1773 metų, t. 
y. beveik 200 metų. .1781 m. 
Vilniaus Akademija buvo pa
vadinta Vyriausiąja Lietuvos 
mokykla, kuri 1803 m. buvo pa
versta Vilniaus Universitetu.

Vilniaus Unįvusltetas musų 
tautiniam atgimime turėjo- la
bai didelės reikšraės'/Tamė ypa
tingai buvo domimasi musų 
garsiąja praeitimi. Jos moks
lininkai apie musų tautos pra
eitį, parašė nemaža žymių vei
kalų. Jame mokėsi didysis mu
sų poetas Adomas Mickevičius, 
itšorininkas Simonas Daukan
tas, vyskupas M. Valančius ir 
daugelis kitų žymiųjų musų 
tautos veikėjų. Vilniaus univer
sitetą - uždarius, ■ Lietuva nebe
turėjo jokios aukštosios mo
kyklos, ir lietuviai buvo pri
versti aukštosius mokslus stu
dijuoti Rusijos universitetuose. 
Kuriantis nepriklausomai Lie
tuvai, tuojau iškilo ir būtinas 
reikalas steigti sava aukštoji 
mokykla. Valstybės 
1918 m. gruodžio 5 
Vilniaus universiteto 
ir 1919 m. pradžioje
giamasi universitetas atidary
ti. Tačiau dėl bolševikų ir len
kų smurto lietuviai iš Vilniaus 
buvo priversti pasitraukti į 
laikinąją sostinę Kaunas ir tuo 
budu Vilniaus universiteto ne
bebuvo galima atidaryti. 1920 

. metų pradžioje Kaune buvo 
\ įsteigti Aukštieji Kursai kurie 
\ sudarė pradžią musų 
jai mokyklai.

Universitetas Įsteigtas
1922 m. vasario 16 

ne buvo . įsteigtas
Universitetas. Jį sudarė .6 fa- 
kultatai: 1. Teologijos-Filologi- 
jos, 2. Humanitarinių mokslų, 
3. Teisių, 4. Gamtos-Matema
tikos, 5. Medicinos, ir 6. Tech
nikos. Vyriausias universiteto 
organas yra Universiteto Ta
ryba, kurią sudaro ordinariniai 
bei ekstraordinariniai profeso
riai ir docentai. Vykdomasis 

\universiteto organas yra Uni
versiteto Senatas, kurį sudaro
rektoHųs, prorektorius, sekre
torius ik fakultetų dekanai.

Taryba 
d. priėmė 

statutą, 
buvo ren-

aukšta-

1922 m.
d. Kau-
Lietuvos

. 1930 rn., Vytauto Didžiojo 
metais Lietuvos universitetas 
buvo reformuotas, jam duotas 
naujas statutas, ir jis pats Vy
tauto ; Didžiojo garbei pavadin-

'tas Vytauto Didžiojo Universi
tetu. Reformuotajame Univer
sitete geriau bei tiksliau su
tvarkyti mokslo bei mokymo 
reikalai, panaikintos i paraleli
nės katedros, sustiprinta draus
mė, sukurtos geresnės sąlygos 
mokslui tarpti bei plėtotis, pa
daryta mokslinio personalo at
ranka, ir šis personalas geriau 
aprūpintas materialiniu atžvil
giu—jam sudarytos geresnės 
bei palankesnės moksliniam 
darbui sąlygos.

Pirmieji Metai
• ' * ■

Pirmasis Lietuvos tfniversį- 
teto penkmetis buvo labai, sūri-; 
kus: truko tinkamai -moksli
niam darbui parengtų žmonių, 
mokslo priemonių ir pagaliau 
patalpų. Ligi. 1927 metų pra
džios universitetas skurdo su
kimštas dvejuose rūmuose. Per 
antrus du savo gyvavimo pen
kmečius, t. y., nuo 1927 metų li
gi 1937 metų universitetas vi
sais atžvilgiais smarkiai išau
go ir sustiprėjo. Pirmiausią 
jis buvo aprūpintas naujomis 
patalpomis: jam buvo perduo
ti dabar vadinamieji ; Didieji 
Rūmai, kurie ankščiau buvo 
skirti Valstybės spaustuvei, 
Linksmadvaryje įrengtas Fizi- 
kos-Chemijos institutas, kuris 
1926 metais buvo ketinta pa
versti kita kuria ne mokslo 
įstaiga., pastatydinti moderniš
ki medicinos rūmai, pastaty
dintas Akių, Ausų, Gerklės ir 
Nosies ligų klinikos, sudaryti 
ir jau vykdomi projektai pasta
tydinti didžiidėms klinikoms, 
kuriose bus įrengta pagelbėt 
keliems šimtams ligonių, staty
dinamos reikalingos technikai 
ir kitoms mokslo šakoms labo
ratorijos ir kt.

Per paskutinį dešimtmetį Vy
tauto Didžiojo Universitetas 
taip pat įsigijo ir daug reikalin
gų mokslo priemonių: dabar jis 
turi moderniškai įrengtas labo
ratorijas, bei kitokias tyrimo 
įstaigas, vieną iš didžiausių Lie
tuvoje bibliotekų, gamtos mu
ziejų ir kt. Per tą pat laiką bu
vo nemažai parengta ir jaunų 
mokslininku, kurie šiandien 
sėkmingai dėsto universitete 
paskaitas ir dirba kitokį moks
linį bei mokymo darbą. 1922 
m. universitetas turėjo 1,168 
klausytojus ir 143 vyresniojo 
bei jaunesniojo mokslo, techni
kinio ir pagelbinio personalo,, o 
po dešimties metą,' t. y. 1932 
m., . universitetas jau turėjo 
4,558. klausytojus ir 426 asme-. 
nis personalo. Taigi matome, 
Ijaip smarkiai Vytauto Didžiojo 
Universitetas per 10 metų išau
go. Per tą laiką universitetą 
baigė 2,551 žmogus. > •

Universitetas yra išlaikomas 
valstybės lėšomis, ir valstybė 
jam išlaikyti jau yra skyrusi 
arti šimtą milijonų litų, j 1922 
m. universitetas turėjo išlaidų 
475,695.13 litų. 1931-m. jo, iš
laidos pasiekė 7,067,708.54 lit.. 
Per paskutinį dešimtmetį uni
versitetas įsigijo daugiau, kaip 
už 16 milijonų litų turto. Iš tos 
sumos apie 3 milijonus buvo iš
leista knygoms įsigyti ir apie 
2y2 milijono kitokioms mokslo 
priemonėms.

Universilteto rektoriai
Universitetui yra vadovav< 

šie., rektjprįai proL 
prof' V. čepinškas, 
čys, prof. P. Avi 
Biržiška, prof. M 
prof. Pr. Jodelė. 
sitetui vadovauja rektorius 
prof. M. Roemeris. Studentai 
V. D. Universitete turi įvairių 
mokslinių ir ideologinių draugi
jų ir korporacijų. į *

Vytauto Didžiojo Uni 
tas Lietuvos kultųuniam gyve
nimui turi milžiniškb.s reikšmes. 
Lietuvos, o dabar Vytauto Di
džiojo, Universitetas per pen
kiolika savo gyvavimo metų 
Lietuvai parengė arti 3,000 į- 
vairių aukštojo mokslo žmonių, 
kurie sėkmingai dirba įvairiose 
valstybės, savivaldybes ir pri
vačiose įstaigose ir įmonėse. 
Per tą pat laiką universitetas 
išleido daug mokslo veikalų bei 
mokymosi vadovėlių. Jei pir
maisiais universiteto gyvavimo 
metais studentai buvo verčiami 
mokytis iš svetima kalba para
šytų vadovėlių bei savo pačių 

X 

pasidarytų užrašų, tai šiandien, 
jie daugelį dalykų gali mokytis 
iš lietuvių kalba, savų profeso
rių parašytų ar iš Svetimų kal
bų išverstų, vadovėlių.

Platus Lituanistikos skyrius
Lietuvos, o dabar Vytauto 

Didžiojo Universitete, ypatingai 
yra sustiprinti ir išplėsti litu
anistikos dalykai: lietuvių kal
ba, lietuvių literatuira, Lietuvos 
istorija, Lietuvos geografija, 
Lietuvos taufotyra, plačia to 
žodžio prasme, ir aplamai visi 
tie dalykai, kurie sįiokiu ar to
kiu budu yra susiję su lietuvių 
tautos kultūra. Per penkiolika 

' savo gyvavimo mėtį} uniyersite- 
’ tas suspėjo jau gana' plačiai pa

tyrinėti musų tautos kultūrą ir 
lietuvių gyvenamąjį kraštą. Vi
si tie tyrinėjimai padeda plės
tis Lietuvos kultūrai.

Universitetas palaiko kuO: 
glaudžiausius santykius <su^ už
sienio universitetais ir tuo: bu
du padeda’ Lietuvos kultūrą , po
puliarinti plačiajame pasaulyje. 
V. D. Uniyėtsitetu stėhgįasi juo domėjosi.

,J. Šimkus, 
5, proi. B. Bu
konis, prof/M 
. Roermeris ii 
Dabar ’univer-

4
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' šitoj vįęt.ęj jau buvo rašytą 
apie MelĮop'o meno turtus, ku
riuos .jis aįidųodą “Amerikos, 
žmonėms”, ir d$l kurių buvo 
iškilę daug’ ;ginčų. •

Kovo 15 /diena abu atstovu 
btftai priėibe Meliono dovaną 
— meno kolekciją j įvertintą 
apie $20^00^000 su $10,000,000 
galerija ir | su $5,000,000 fon
du jos užlaikymui.

Taipgi kongresas nutarė, 
kad šitą, didelę mėno įstaigą 
publika lankys pemokamaf.

Senatorius ( Austin iš Ver- 
mont valstijos, pasiūlė dar vie
ną įnešimą, kuris būVo priim
tas, kad Šitoj naciohalėj gale
rijoj butų leistą rengti perio
dines mępo , parodas, kurias at
stovautų gyvieji Amerikos me
nininkai.

, r • •

Sąvo planuose Melionas kon
gresui pasiūlė štai kokį planą: 
Pats Melionas paskirsiąs iš 
Smithsoriiąn Instituto penkis 
civilius galerijos globėjui (trūs- 
tees), kuriuos jis pats ir už
tvirtins. Savo įpėdinius šitie 
globėjai patys turės išsirink
ti. A

Senatorius La Follettas ši
tokiam Meliono sumanymui 
griežtai; priešinosi. Jis nurodė, 
kad |itokia tvarka ne visai ap- 
saugbs Amerikos menininkų 
teisės ir mažins vyriausybės 
autoritetą prie šitos galerijos.

Po trijų dienų šio klausimu 
diskusijų, La Follettas laimėjo 
ir buvo nutarta, kad penkis 
civilius galerijos globėjus (ta
rybą) skirs pats J. V. prezi
dentas.

Lietuvių Grafikos 
Tekstai

Lietuvių grafikos menas yra 
savotiškas, gražus ir origina
lus. Archeologai mano, kad 
lietuvių grafikos šaknys paei
na iš Rytų grafikos, o kai ku
riais atžvilgiais turi panašu
mo ir astekų (Pietinės Ame
rikos indėnų) grafikai.

šitie teksto raštai—grafika, 
paeina iš žilos senovės, 'kurios 
tikrą kilmę sunku apibrėžti, 
bet kad. ji paeina iš Rytų, tai 
nėra abejonės, šitas panašu
mas yra randamas bizantikos 
architektūroje. 16-tam šimt
metyje lietuvių kryžių mukc- 
lės turi daug Įtakos iš Roma- 
neskos architektūros, kurią 
išvystė Ispanijos maurai.

Dabartiniai Lietuvos grafi-

kos raštai, varlojami audi
muose, niezgimuose ir braižy
mo puošimuose, ttiiri origi
nalų stylių, beveik nepanaši} 
pirmykščiai savo forfnai. Lie
tuvių grafika yra.įypatinga 
tuo, kad ji vyriausiai paremta 
ant geometrinės konstrukci
jos, kokios niekur kitur ne
rasi. Astekai, nors ir primena 
lietuvių grafiką, tačiau jų raš
tai nėra smulkus neigi ke
turkampiški, o daugiau spira- 
liški ir trikanipiški — lyg 
piukladančiai-

Vėlesniais laikais ir lietu
vių raštai pradėjo keisti geo 
metrinę formą: priimdami 
žvaigždučių, eglaičių, kortuotų 
rutuliukų ir tt. formą.

Paveikslo matote labai gra
žų įvairių raštų juostelių pa
vyzdį. Tai labai gražus lietu
vių namu darbo audimas, v

Pirmutinė
. , ‘ . .H ■

Kompozicija
Bostono Fine Arts 
Muziejus nori nu

pirkti Rimšos 
“Artoją”

AGITACINE “DAILĖ”

i®

Pradžioj 1910, pirmais mok
slo metais, Varšuvos dailės mo
kyklose jaunasis skulptorius 
V. Grybas jau tvėrė savo kom
pozicijas. Pirmutinę'' kompozi
ciją, matomai, pasirinko labai 
paprastą. Tai dėl to, kad ir jam 
nekartą prisiėjo barščius srėbt 
iš molinio puodo ir dabot žą
sis nuo avižų. Mokyklose pa
žangą darė nepaprastai grei
tai, nes jau . trečiais mokslo 
metais 1913, Varšuvos meno 
mokyklose lajinėj o pirmą pre
miją už savo veikalą “Kova” 
(lietuvis kauja kryžuotį). Tai
gi jau tuosyk Varšuvos meno 
mokyklų buvo pripažintas kai
po geriausias'firiięnininkas. Bet 
skulptoriūs >tūomi nėpasiganč- 
dino, jis žengė toliaus, mat jau* 
gerai suprato tą tiesą, kad 
grožiui ribų hera.
/-'/A./ ■ " .'Chicagietis.

Ros-“Keleivis” praneša, kad 
tono Fine*' Arts Muziejaus ko
misiją ąpžiUrejus, skulptoriaus 
Petro Rimšos “Lietuvos Arto
ją” ir labai tuo kuriniu susi
žavėjus. Muziejus labai norė
tų ji įsigyti, bet apgailestau
jąs, kad neturįs fondo, iš ku
rio galėtų skulptoriui atlyginti 
už kelių metų darbą. Todėl ki
lęs :sumanymas kreiptis į lie
tuvių draugijas ir prašyti au
kų šitam lietuvių . paminklui 
pastatyti Bostono kultūros 
šventovėj. . f

Tai labai kilnus bostoniečių 
suTniąnymas. Turėti lietuvio 
menininko kurinį tokiame di
deliame muziejuje, kaip Bosto
no Fine Arts Muziejus, butų 
labai reikšmingas dalykAs.

■ ’ .-L - '

Skulptoriui P. Rimša už 
“Lietuvos Artoją” Petrapilyje 
laimėjo pirmą premiją su auk
štu pagirimu. Kurinio kaina 
esanti $10,000.

“Amerikos Meno 
Rinkiniai”

Viršpaminėta tema, sekantį 
ketvirtadienį, bal. 15 d. įvyks 
paskaita Dailės Muziejaus Ful- 
lerton salėje kai 6:30 vai. va
karo. Skaitys p-le Helen Park
er. Medžiaga ir paveikslai pa
imta iš New Yprko Metropoli
tan Muziejaus. Gera paskaita. 
Įžanga dykai.

Muziejus randasi prie Mi- 
čhigan avė. ir Adams gatvės.

Savo knygoje Upton Sinclair 
pasakė, kad daile yra propa
ganda.

Su4 šita rašytojo mintim ne-’ 
galima sutikti. Ne visa dailė ir 
ne visuomet būna tik agitaci
jai skirta. Jeigu butų galima 
daleisti, kad dailė yra proptr- 
ganda, tai kodėl nebūtų gali
ma sakyt, kad ir kitokia žmo
gaus proto kūryba: literatūra, 
drama, muzika ir tt., nėra pro
paganda?

Juk aišku, kad taip nėra.
Kokia gali būti propaganda, 

jeigu dailininkas nupiešia, sa
kysime, portretą, landšaftą ar
ba kokį nors kitą iš gamtos 
objektą. Kokia čia gali būt pro
paganda, jeigu rašytojas apra
šo kokį nors gamtos vaizdą. 
Gali būti tame tam tikra ten
dencija, bet ne propaganda.

Tačiau reikia sutikti su4 p. 
Sinclair mintim vienam daly
ke, tai kad dailėje yra arba 
gali būt propagandos..

Už vis labiau intriguojan
čiai neva dailėje propaganda 
veikia, tai laikraščių ir žurna
lų karikatūros ir šaržai t.y. 
skubios technikos grafika.

Karikatūrų reikšmė spaudo
je musų laikais vaidina labai 
svarbų politinį vaidmenį. Kari
katūristas savo mintį tiksliai 
taiko į tam tikra cielių, išjuok
damas tam tikrus asmenis, iš
kraipydamas jų išvaizdą, neva bet ne dailė, ne estetika.

po satyros priedanga. Tačiau 
reikia atskirti karikatūrą, kar
tu ir “kartūnus”, nuo dailės, 
čia juk nėra grynai dailė. Dai- * 
lė yra kas kita.

Gabus karikatūristas saty
riškais savo vaizdeliais patrau
kia skaitytoją ton pusėn, ku
rion, jis nori, arba įžeidžia 
tuos, kuriuos jis nori įžeisti 
arrba išjuokti. Tai yra lyginai 
tas pat, ką rašantis žodžiais 
turėtų pasakyti. Karikatūra ne 
tik prajuokina, bet ir daug pa
sako be žodžių.

Ne tik musų politikoje taip 
yra, taip ir kitur yra daro-
ma.

viena karikatūra iš 
antisemitu leidinio

Dedame 
vokiečiu 
“Der Stuermer”, kuri intriguo
jančiai pajuokia žydus ir ]>er- 
stato juos tokiais “nedorėliais”, 
kad turėdami savo mėsinyčioj 
visokios geros mėsos, 1 mala 
žiurkes ir parduoda ne žydams. 
Juk Vargu begalima tikėti, kad 
taip yra. Tačiau, kad prieš žy
dus paskleisti didesnę neapy
kantą, šis 
prieš j uos 
ją-

karikaturistas varo 
kurstančią agitaci-

Juk ir 
ristai pasaulinio karo metu, 
kaizerį velniu ir šešku pieš
davo. čia jau yra tikrai tos 
rųšies agitacija, arba kaip p. 
Sinclair pasakė, ^‘propaganda”,

Amerikos karikatu-

palaikyti kuo glaudžiausius san
tykius' ir su lietuviais gyvenan
čiais už- Lietuvos sienų. Tam 
reikalui yra įsteigtas akademi
nis Draugijos Užsienio Lietu
viam^ Remti skyrius, kuris a- 
pie užsienio lįetuviūs rengia į- 
vairias paskaitas ir stengiasi 
kitokiais budais santykiauti su 
savo svetur gyvenančiais bro
liais. ’ fe J'

. ’j

Pastaruoju metu stengiamasi 
sudaryti kuo plačiausias sąly
gas, kad V. I). Universitete ga
lėtų studijuoti užsienio lietuvių 
jaunuomenė. Reikia manyti, 
kad ji labiau susidomės V. D. 
Universitetu, negu kad ligi šiol

—Tsb.

Moteriškė Nusižudė 
Pagimdžiusi Kūdikį

Prieš, trumpą' laiką pagim
džiusi kūdikį, vakar pasipiovė 
moteriškė Harriet Grimm, 108 
So. Kenįlworth avė.., Oak Park. 
Nusižudymo priežastis nežino
mą.

Nusižudė Negalėda
mas Gauti Darbo

.   —....... ■

'Negalėdamas gauti darbo pa- 
eorę 56 metų Leon Kamins- 

. ,4339 W. Roosevelt Road.

A CARTOON FROM JULIUS STREICHER’S “DER STUERMER”
Here is a scene in a Jewish buteher shop in Germany as depieted in the anti- 

Semitic magazine “Der Stuermer" The buteher ie grindinį up rate for hamburger which 
he sėlis to his Gentile customers. In the background can be seen fat geese and 
prime euts of beef tvhich the buteher reserves for his Jewish customers. Naturally, 
both the Jcwsh buteher and hie wife are ehown as a couple af evil9 leering morens,

liitiJ
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHAMARGI MINAI

Gerai darbai eina tik Ameri-

4>-,

JUOKŲ MAIŠAI

V'

važiuoja Chicagon
16. d. , M

Mirė p-ios Paupienes 
Motinėlė

rinti užsakymų.
Nash automobilių dirbtuvėje 

darbai irgi pradėjo šlubuoti.. 
Kiek Leko patirti,, jau liko pa-

ir ilgiausių metų.
P-iai

“Maytag
p. Martinui irgi maža dovanelę j kinti.
atminimu:. Smagiai praleidę.

in 1 ' 1 Į J"*' '*>

*. .v, ■< L-. .i*.' 1'.Jii. v •..Gavo Iiuaną žinią 
iš Lietuvos

I -.įc'’
Keliąs dtenaĄ. .at®4 , ji. užve

T ■ V h

■ 4 ' t

f’okylis por ams if— P®

— Vistelį nteMsi 
sūsiriti as. — Dovana.

, Balandžio. 4 d. buvo padary- draugę, keletą valandų, apie 12 
tas siurprizas popams Marti-, vai. išsiskirstjeibe.
nams, bųtęnt* surengtas ji^ms < 
pokylis. Dąlykafc tas, kM^pbr; 
pios $. .Martin gimimo diena; 
yra balandžio 1, o p. J. MM® 
yra gimęs balandžio 5 d. Tokiu 
budu buvo nuspręsta tuos gim
tadienius sujungti į daiktą. Tuo 
pasirūpino p-ia K. Poteliunienė, priversta tai daryt 
o jai padėjo J. Baųbonią ir šiek 
tiek Kaz. Brazevičius. Vadinasi, * •• • * •- - »
tų gimtadienių proga buvo nu-i 
tartą surengti gražų pbkylįuką 
ir. padaryti ponams Martinams leista apie 500 darbininkų 
siurprizą.

Apie 2 vai. po pietų jau bu- cąn Brass Co, dirbtuvėje. Ten 
relis draugų bei draugių pra- turi užsakymu kad rengia- 
dejo rinktis pas ponus Poteliu- si net trintis pakaitomis dirbti, 
nūs (4524 — 8th Avė.). P-ią:
Poteliunienė tuoj paprašė, kad . P-as J. Rodavičiuš sakė, kad 
svečiai sėstų prie stalo, kur maJr‘ ‘ 4 . R „■. .
tesi valstybinė, alutis ir įvairios- 
rųšies užkandžiai. Kai truputį 
pasistiprinome, tai p. J. Bau- 
bonfe paprašė kai kuriuos sve
čius trumpai pakalbėti. Ka.bėjo 
p. Kaz. Mikėnas, kuris laiko 
Power Lake vasarinį kurortą, 
ir linkėjo ponams Martinams il
giausių metų. Po to trumpai 
kalbėjo C. Labonowski,'H. La
lam J- Riškus, A. r-a'kšys, K. 
Poleliunas, J. Baubonis, J. Mi- 
Čiul.s, F. Povilanskas, Kaz. Bra-j 
zevičius ir kiti. Visi ponams:

>vI m<-' iŠ ‘ , ’JnlUiiV|< v iLC'i A

SiĮnni0ris, ^iite^iJ4i%
;ęil8ilptiejo. JSjK poį-į, .šįihtjj

< ir 
mokamos vienos savaitės ato- 
StpyPS'-...!, .> ■ :

Kompanija (teisinasi, kad ji 
, nes netu-

. v

lietuvių' vadinamojoje “dratau-* 
nėję” (MacWhytė Co.) darbi-: 
ninkams buvo surengti šaunus 
pietus. Mat, t kompanijos galvai, 
sukako. 70 metų amžiaus, tai ta 
•proga darbininkai ir buvo pa
vaišinti. ■ M' J' t--

♦ —•
Balandžio 18 cL/Dailės Rate

lis .German .. Aorę^ican Tlųme 
svetainėje turės šaunų parengi- 
jpą. Pareng'mas prasįdės 6:30 
vakaro. Visi, .kęnoshięčiąi, ir a-, 

( pylinkės lietuviai esate kviečia- 
i mi tame parengime dalyvauti. 

Martinams linkėjo daug laimės p_aj j. Pabarška ir J. Ka'sputis 
■dirba išsijuosę, ir sako, kad vis
kas bus sutvarkyta taip, kadMartin buvo įteikta

’ skalbiama mašiną, o‘ atvykusieji svečiai butų paten-• *

’as mus pradėjo įeiti j ma

DABAR yra toks, itiętjj laikas, 
kad galite tikėtis, visko, išoro 
-nuo švelnios .saulėtos dienos 

iki išėjusios vėtros.
Staigios orp ^tihaTnoš ,yra. pjavo-

tcHi^ėratur

. gefaf 
pnpift^tas ai „ aš aruodas. .

tr, tat mums, kad
atvėžtii^ėm još dauginti.

ran
Mitros i? Patenkinimo.■ . . << v i f y .i • > . 1

VpKyi

IR

dą vadinamieji šeimyniški po
būviai (siupraiz pąrės). Nėra 
to mėnesio, kad nebūtų toks po
būvis rengiamas. Progų tam. at-Į 
sirarida. Vieni tais pobūviais 
.arba “parėmis”, yra patenkinti, 
o kifi rugoj&i. kad tai yra tik 
žmonių išnaudojimas. •> į
• Mąho supsimu, rūstauti dėl 
tiįe p^iių •,nebeik,etų. Viepa, nie
kas per .prieitą. j. jas, netem- 
pia„ r— ;tai JaUv.as pasirinkimas. 
Aptra, tuose pobūviuose galimą' 
pigiau pasilinksminti, negu kur 
užkampyje su pažįstamais.

/ ——o— >
Balandžio 6 d. įvyko,. SLA 

212 kuopos mėnesinis šusirin- 
kįm.ą^ Šį kartą narių nedaug 
teatsilahkė. Kai Buvo i'šspręęti 
einamieji kuopos > reikalai, tai' 
kažkas pakėlė klausimą dę! pik
niko rehgimo šią vasarą. Kadan-* 
gi pasiūlymo niekas neparėmė,- 
tai jis pats savaime atkrito. 
Tpkiu budū piknikas nebus /reri-i 
giaTnas.

’ Kalbairia bu vo1’ apie Susivied 
nijimo būklę. Būtent, kad j fe ! 
•jau turi du milijonus dblėrių.! 
Vieni sakė, kad tai “popierinis”1 
turtas, o* kiti (p. A. Kunca, bu
vęs kuopos pirmininkas), jog 
■tai nuopelnas dabartinės valdy
bos. Esą, kai valdyboje nebėra’ 
tiek daug “tautiško” politikavL 
mo, taį ir reikalai pradėjo tai
sytis.

džiaugėsi dovaną priėmusi. De- 
kavojo ir sveikatos linkėjo.

Laiške rašyta, kad prieš 
amžiaus galo akimis jau ma- 
|žai bernausi. Paminėjo dar 
ir tąi, kaip ji niekad negalėjo 
pamiršti gautas dovanas iš 
dukters ir sunaus. Vis dar mi
nėdavusi Marcelę ir Benedik
tą, p tam žmogui, kurs parvežė 
dovanas, vis Sveikatos linkėda- 
vusi.

‘ 'M..', I, ; / ■ ' ■ '< . ■
Bet, , tai,. juk tik vienas iš 

dąiigelio atsitikimų. Daug yra 
į laukiančių!

šeštadienis, balai!. 16, 19'37

Lietuve Pasižymėjo 
Su Savo Dantimis

*

■> ■ ■ •—rrnOrr—— ■; ■ ■ < {i
• -............... ? y '-J i L- - ’•

. Šiomis dienotnis visai netikė- 
lai iš kun. M. Urbonavičiaus, 
gavau dovanėlę, būtent, jo pa
rašytą “Trumpą Lietuvos isto
riją paveiksluose.” : \ .

Kun. M. Urbonavičiui tariu 
širdingą ačiū. ; r U

—C.- K. Braze
——----—J

Kenosha, Wis.

terifttafis Teisinąs
Panaik« Kaitinimą

Prieš Betėnieftę ’
Netefe Jos Už Daugpatystę; Bet 
Moterišlįė ,yęikiausįai Paliks i 

Visai Be Vyro Į

■•b'K 'i ’A A- ’i ■■■ - ; s-? • •
Į ( HėĮęnj.AVątte.Betonas Russell,; 
’ku^i yįėnu lįįku' tūrejd dū vy
rus. .yakar Jįiiinėjb krięninaliąijne 
^ęismė1.. žiponių laukiančių! 
'M. ^ą^įd’iąh, pąnaikįno jnoteriš- jnęrs meilingų žodelių iš .erti- 
Jięi.daugvyrystės -ketinimą, kai-miįjų Nepamirškite savųjų, 
įjosiu-;.ądy^kąftĮS‘.pWiWjOyrkadį - • < -
ji LUori nusikratyti nuo antrojoj

■me . prašyciąbfą vedybas, su dai- 
iljhinkd Grant Rušsell panaikin-i 
;ti.

;ąbiej'ų: 
yyrųh ^ąklad^tąs ąįr ąą-!

sūiiržgę - įr išbėgo iš: 
.A.&ą’skui jį: išėjb; 

aįŪSiąŠŪTdjįšT Bėtėnienė.

. JLANITA HOBSON, graži
raitelg ,'sii, Nanty-Glo, žirgu,' ku- lAniynA atgal. Mikas
.riiC skaitomas protingiausiu pa-. “ ‘T
saulyj. Ir raitelę ir žirgą bus tęismp.' ęaĮijs 
galima pamatyti. Cole Brothers; '' ‘ 
—Clyde Beatty cirke, kūrfe; at- 

balahdžio 
(Sp)

——‘
C r žta iš Floridos 
p-ia Brazevičienė

• Kiek, teko patirti, kilią sayąi-1
tę ,ią Floridus grįžtą p. Braze- 
vičieijė, žmona žinomo musų 
kolonijos veikėjo C. K. Braze- 
Brazevičląus. • (
J P-ia Brazevičienė į i Floridą

• švyko lapkričio .6 d. Vješėjo Ji1 
ten pas savo dukterį Jadvygą, 
kuri ,sų vyru .gyvena Altoona, 
Fla, Ta pat t prpga , ji aplankė 
tampo, St. Petersbųrg Mia- 
mi, brlando ir daugelį kitų vie-

Grįžusi iš saulėtos Floridos, 
;p-įa Ęrąžeyįęjenė, nėra abejo- 
•ųgs, .turės daug įdomių ,d‘ąlykų 
papasakoti. Na,.» o . kerięshie- 
ęįąmš tikrai smagu bus su ja 
susitikti.

- . —Kenošhietis.
——o~—

Trys Nauji StMkai

Naudoja juos 74 metus
? Robert Ripley kiestenybių 
skiltis “Believe It Or Not” vie
name zChicagos dienraštyje pra
neša apie St. Denis Maryland 
Valstijos lietuvę, Suzaną R. 
Dibus, kuri pasižymėjo savo 

' dantimis.
, Turi ji netikrus, dirbtinus 

dantis ir juos naudoja 74 me
tus be pėtraukos.

Remkite tuos, kurie 
garmnasi į 

“NAUJIENOS^”R. šniukas

WON'T BE 
SHHKD UNTIL 

YOU SEE THE
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that lets you control the operatlon of your 
Leonard tosecure Low, Operating Cost

LEONARD ELECTBIC

WITH THE MASTER DIAL

■■

•ŠiOmis dienomis p-ia Paupie- 
■hė gavo žinią iš Lietuvos, kad 
jos . tėviškėj e? DimSių kaime, 
Gruzdžių parap., vasario 2 d. 
■paSimitė jbs mylima motinėlė 
•p-ia Motuzienė, sulaukusi apie' 
70 metų amžiaus.

•: ii, i? ;j;:;, j?uv( • ,• 
j)r,Maii pesetai, buvo, tekusi, 
proga ją aplankyti -jr. įteikti 
jai piniginę dovaną, kurią jos 
duktė Marcele ir sunūs Bene
diktas Motuzas buvo įdavę jai 
.nuvežti. Nuoširdi ji buvo mo
teris, ir daug yargo pergyvenu
si., Užaugino keletas sūnų ir 
dukterų. Kiti( tębęgyyeno pas 
vieną* iš jos sūnų Juozą. Labai m

BUYSYOU A LEONARD
- i/ 4 du i .••‘m. t.

Vakar .Chicagoje kijo strėi-
•kai sekamose(Jirbtuvė^ė:

W. F. lįalį Printing Company, 
4600 Diversey parkway. Dar- 
'bįninkai streikuoja rę^kąlauda- 
>mi v algų pakėlimo^ kolektyvių- 
derybų įr unijos,^pripažinimo. 
., Walker Vehicle Company, 
101 West 87th st. ■ Bendrove 
atsisako pripažįnti upyą; . 

į ; Viking AppareĮ Manufactur- 
ing Company,^ 711 West Lake 
Street. Dėl algų 4r unįjos pri- 
pažipimo. Streiką vedą. Inter
national Ladies Garment Wor- 
kers.

,; Kas-gi, cirkąs bė .klojmų, :k,u- 
^je; juokiną pubjiką ^ąyo juo-,, 
kingaj.S šphsąis, ir triukiąjs. Di
delį būrį lepūnų turi, Cole Bro-. 
thers—-Clydę Bęatty< ,:cipką$>. 
kuris į atvyks Chięsagon bąląn- 
džio 16 d., fc/.per .^eli^ sąyąi-i 
tęs vaidins Chicagos staęįone.

..!■

DON’T 
NEGLECT 

k A COLD
’J&utHies' sKaildėji mai grėi ta i 
ptašąlinkmi uŽtęoHite
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus < Jas vartoia 'miliionai 
žmonių per 25 metus.- Jos
tliri; stipruma. RekOftiendub-
ia'mds gydytoju, ntirsiu ir

sti^inku.

ftfMeNTDj Cheese 
Spreads

now i n new-design 
S^&fi'k/syvig glasses!

•JŠpžirklihg glasses strewn with 
bright atars';.»the fiew Swanky- 
§wigs. Yoų’ll want to collect ą 
wholėsėt. Arid while yoti’re doing 
ib,‘get adąuainted 

i sezven
of the delicious 
l£raft Cheese 
Spreads. Thėy’re 
ihuteV eloii s f .d r 
sandwiches,salads

, and appetizers.

GREDIT STORE
' 423O'/2 ARCHER AVENUE

Tel. Lafayette 4617
• , ’ . i, _ '*/,).*• k j, : •

ATDARA antrad,, retv. ir subatos vakarais.
^.Ty.rrni. „ >^>1. * ■ ,,

L Ui .kd

DAINŲ KONTESTAS!

ONA LEONAVIČIŪTĖ

U T. ’ *•*• ' •

Oindžio111937 AshlandAuditorium
į .. . . . * A • ? • • * į .. "" j.. įi i . » ■» . - • •

. .Rengia. Vilnies Radio Kliubas | Ashland Avė. ir Van Buren Gat.
SVETAINE ATDARA 1 VAL. PO PIETŲ- \ .

Progralne dalyvaus 8 chorai, 6 mažesnės 
grupės, kvartetai, Irios ir solistė Ona Lco- 
;nąvielutė iš Brooklyn, N. Y. Šie: Pirmyn 
Choras, lysvės Kanklių Mišrus Choras, 
Naujos. (ladynės Choras, Chicagos Lietu
vių, Vyrų Choras, Lietuvių Darbininkų 
Aido Choras, Laisvės Mišrus Choras, Rock- 
4‘ord, Hl.?, Ųiuosybės Choras, Waukegan, 
Lyros Choras, Kęn'osha; Granadierių Trio, 
Trys Męrgytęs, Merginų Kvartetas, Kcno- 
sha, Kaimiečių Kvartetas, Roselando Mer
ginų Trio, Waukegan Merginų ir Moterų 
iŲrupė. Ona Leonavičiūtė žavi solistė, iš 
Brodkilynv N.’Yt'v ” 1 ‘ \ '

PROGRAMAS PRASIDĖS 3 VAL. PO PIETŲ

TRYS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS 
TIKIETO VERTES $170.00

1— REFRIGERFATORIUS ............
2— AKORDIONĄS ........................
3 -Piešinis LAIKRODĖLIS Elgin

visose

$100.00
$45.00
$25.00

Tikielus galima gauti visose kolonijose 
pas vilniečius ir Vilnies ofise, 3116 South 
Halsled Street.
Iš anksto tikietas 65c ir 85c prie durų bus 
brangiai!. ’
Šokiams CHARLEY STBAIG1IT and NBC, 

WGN RADIO ORCHESTRA.
šokiai 8 v. v. - Vien tik šokiams-40c

kvfemme yfetiš lietiiivitis ialyvatiti Bat 18 d., Ąųclitonuin
_____   - - ■   ■ - - - - r -      . _ & ‘

_ __ _____

H
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
'<~\f , į .1; .<• •• • ) \ '"'i •į*’ '

Miesto Taryba Pra
deda Nuomų Kėlimo

Tyrinėjimą
V-

APIE ŠIOKIUS IR TOKIUS DALYKUS
Didelis butų trukumas 

Chicagoje

f ■ ‘ . • ■ L ■■
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komunizmas pasirodė

“Popiežius nuplėšė kaukę 
komunizmui” y

Paprastai tarus: jis griebė 
už ličynos — čirkšt ir nupiešė. 
O kada nuplėšė, tai — o, Dieve 
mielas
ne komunizmas, ale plikas be- 
dievizmas!

Anot “Draugo,” tokio pliku
mo pasaulis dar nebuvo matęs. 
Viso pasaulio spauda’ išvydusi 
pliką bolševikiškojo komunizmo 
veidą, šuktelėjusi: ail Kai ku
rie redaktoriai taip susijaudi
nę, kad nė ai. negalėję ištarti, 
o drąsieji parašę editorialus — 
drąsius, dėkingus ir sopulingus. 
Kiti redaktoriai iš didelio susi
jaudinimo prisipažinę, kad iki 
šiol nežinoję, kas yra komuniz
mas ir tik dabar —, ačiū po
piežiui — pirmą syk supratę.

Jei tas tiesa.... Jei popiežius 
po daugelio metų tupčiojimo ir 
nervinimosi, pagaliau, nors 
prieš mirtį surado drąsos nu
plėšti licyną, kad ir nuo lavo
no, tai gal ir vertą jį pasveikin
ti. Malonu yra ir tas, kad tie 
“Draugo” minimi redaktoriai, 
nors mažytį trupinėlį daugiau 
išminties gavo.

Padaužos ir bažnyčia... f t

Koks tai. milžiniškas skirtu
mas pasirodė tarp šių dviejų 
organizacijų! Padaužų- respub
lika yra laisva. Kiekvienas pi
lietis be skirtumo lyties ar vie- 
ros čia turi nuosavą protą ir 
teisę protauti, matyti, žinoti, 
suprasti, kalbėti ir rašyti. 
Kiekvienas pilietis gali pažiu- 
reti po ličjma ir kitų uždangalų. 
O bažnyčios nariai tų teisių ne
turi. Ten, ko popiežius neparo
do, niekas neturi teisės matyti.

Prileiskim, kad ir komunizmo 
klausime. Jau nekalbant apie 
respublikos valdininkus, visi pi
liečiai pno, kas yra komuniz
mas. Kiekvienas musų kriaučius 
ir šiaučius, kiekviena šeiminiu-, 

kė, kiekvienas amatninkas ir 
žmogus be jokio amato — vi
si žino ir pažįsta komunizmą. 
O katalikiškų laikraščių redak
toriai nežinojo! t

Jau daug bus metų, kaip Pa
daužos tvirtina, jog , rusiškas 
“komunizmas” nėra komuniz
mas, o tik baidyklė žvirbliams 
baidyti. Tiesa, Leninas buvo į- 
dėjęs jam komunistišką liežuvį 
ir kai kuriuos kitus člonkus, 
bet Stalinas ir tuos išmetė.

Bažnyčios vadai apjakę dėl 
savo didybės to nematė.

“Turėkit drąsos, o 
žvirbliai!”

šitaip yra pasakęs Padaužų 
Tautos Vadas. Bet nežiūrint 
širdingų padrąsinimų, žvirbliai 
buvo baukštųs, tokiais ir pasi
liks.

O kodėl jie baukštųs?
Mūšų garsus paukščių tyrinė

tojas, sako, kad žvirblis bijo dėl 
to, kąd jo sąžinė nėra tyra. 
Žvirbliai mėgsta vagišiauti. Jie 
patys nieko :— be žvirbliukų — 
nepasigamina, o lesti nori.

Ir žmonitį draugijoje yra to
kių, kurie tiktų pas žvirblius. 
Pas jups yra aiškus žvirblių 
palinkimai ir tokia pat baimė. 
Tik pastatyk kokią baidyklę ar
ti maistd, tai jie ir rėką. Jie bi
jo kiekvieno, kuris kalba, apie 
teisingą maišto paskirstymą.

Du Jachudos, abu judošiai
Jagodos tikroji pavardė yra 

Jachuda ir J ūdos taip pat buvo 
Jachuda.

, Juda
taus apaštalas ir finansų komi
saras, o Jagoda — Jachuda — 

diktatūros apaštalas ir

Juda—Jachuda pardavė prie
šams savo vadą ir mokytoją už 
30 grašių.. Jagoda"— Jachuda 
pardavė savo sąžinę ir žmoniš
kumą už vietą valdžioje.

Juda — Jachilda gailėjosi sa
vo nedoro darbo ir iš susikrim-- 
timo pasikorė. Jagoda — Jachu
da gailėjosi savo vietos ir iš su
sikrimtimo pragėrė laisvę.

Juda — Jachuda ir Jagoda— 
Jachuda — abu judošiai. Tokių 
judošių, kaip Juda, pasaulyje 
buvo ir yra daug, bei tokių, 
kaip Jagoda -r- mažai; Jagoda- 
Jachuda yra ne tik didis judo- 
šius, bet ir didžiausias budelis 
iš visų budelių.

Skauda širdele, ai 
skauda! *

Dejuoja Mussolini, dejuoja 
marijonai ir abiejų ašaros į tą 
pačią balą varva.

, Ir kur nedejuos, ir kur aša
ros nevarvės, kad numylėtiems 
sukilėliams pradėjo nesisekti. 
Tiek triūso, ' tiek simpatijų — 
visa eina per niek!

x —Padauža.

apie

Pranešimas
Kaip jau visi matėte, Padau

žų Dvasininkas drožia ilgus ir 
graudingus pamokslus, apie vi
sus didžiuosius ir mažuosius 
griekus. Jis įtaria dangaus 
agentus besirūpinant svieto 
m a r n a s ti m i s ir kraujant 
žemiškus turtus. Jo išmintis ir 
argumentai yra pirmos klasės 
tavoras. Tik dėl to mes ir lai
kome jį gyvą. Kada jis išsikal
bės ir viską pasakys, sudėsime 
jo raštus į archyvą ir praneši
me biblistams, kad jau laikas 
vykdinti svieto pabaigą.

1 - L .• * . : *

Prie progos norime pranešti, 
kad musų Dvasininkas yra že- 
notas žmogus ir turi gaheitipai 
savo locno turto, todėl jam jd- 
kio tavoro už priklodus nesiū
lykite. . . r- . . ,

Miesto taryba vąkar prądėj d 
tyrinėti nuomų kėlipią Chicago
je. Tam tikslui paskyrė specia- 
lę komisiją, kurios priešakyje 
stovi aldermonas John Egari.

Komisija sako, kad pasinau- 
dpdamk dideliu butų trukumu 
Čbįcagoje, real-estątininlęai pra
dėjo; kelti nuomas, taip kad 
800,000 Chięagoš nuomininkų 
turės sumokėti už butus
50 milijonų dolėrių daugiau į 
metus, negu pirmįua. t 7 ’ ; ■ y ’■ ’’Bę to, kad paskatinti namų 
statybą Chicagoje ir butų tru- 
kuihą sumažinti, miesto taryba 
svarsto specialį įstatymą. Tas 
įstatymas atleistų naujai pasta
tytus namus nuo mokesčių pen
kiems metams. Tuo įstatymu 
taryba nori paskatinti statybą 
Chicagoje.

Nuo “Samogonkos” 
Mirė Oak Forest 
irieglaiidos Senelis

, J_ Mm.______ S 4' h.
; s ''v.'; •A'' ' ’ ' ‘ “I- r1 ■ xSuėmė “spikyzės” savininką 

Laverne Hellner
OAK FOREST. — Užvakar 

po krūmais buvo raštas negy
vas 67 metų Oak Forest prieg
laudos senelis Joseph Nowak, 
67 metų, amžiaus.. Velionio 
draugas pasakoj a, kad kartų. sU 
juo nuėjo į “špikyzę” šalę prie
glaudos ir ten nusipirko “samo
gonkos,” /, ... . |

Novak taip nusigėrė, kad ne
trukus mirė.:^ ... į / i

Oak Forest policija t suėmė 
“spikyzės” savininką I^aveme 
Hellriėr ir jį traukia fedoralėn l ■ 7 ■ •_! * » i i * < ^atsakomybėn. ,

■ Prieglaudos viršininkai yra 
labai susirūpinę tarp įnamių pa
plitusiu alkoholizmu.-
—'—...—  ...... i.    — ___

—Archiriejus

Mirusieji nekalba
# Kada ligonis pasveiksta, ten

ka laikraščiuose matyti prane
šimą, kuris daktaras jį gydė. 
Kada gi ligonis miršta, niekas 
nepraneša apie jo daktarą. Pa
daužos norėtų gauti šitas infor
macijas, ypač kada miršta 
biali paskilbę žmonės.

Ja

Nesuprantame
Padaužos žino ir supyąnta 

viską, bet vieno dalyko niekad 
nesuprantame ir nesuprasime,

'■ ------- ------------------------------ r----------------- -------------
. t f , . • • t •• I 1 i

skelbti esąnt, , dideliais. žmonė
mis. Pavyzdžių mes. turįmė; su
rinkę šimtus, tik neturime vie
tos, kur juos parodyti.

'j '

Traukiny  j
Dvi mokytojos kalbasi trau-

....... .- ..'l.. J

“Kiek vaikų, tamsta turi ?” 
“Tris dešimtis. Dvidešimts 

berniukų ir dešimts mergai
čių.’’ r, . ' • Į ■ . ' >

t , “Aš . turiu penkiasdešimts, i ■ i * , Ą' • i \,
Penkioliką mergaičių ir trisde
šimts penkis berniukus.”

Nugirdo tai Hitlerio šalies 
pilietė ir prisiartinusi paklatl- 
s: ..

“Ar tamsta 
jos?”

“Ne.”.........
“Ar tamstų

ne iš Vokieti

vyrai ne vokie
tai. yra, kodėl laikraščiai .turi čiai ?,, •, ?»*. i
palinkimą • visokius blojf^rjįus “^e. Mudvi-jvyrų neturime.

[pirmutine pavasarine naujienų
EKSKURSIJA

visokius bloferius “Ne. Mudvi vyrų neturime.”

LIĖtuVofr

- Jachuda buvo Kris-

. CUNARD WHITE STAR LAIVU
WITANIA” ' /

Skubinkitės su dokumentais it tuojauš užsi- 
sisakykite. vietą, ant laivo. , y į ■ 

į Iš New Yorko į Cherbourgą per (> dienas, 
o iš ten per Ž7 valandą, į Klaipėdą. , į

\ Pamatysite Paryžių, Berlirtą ir kitus miestus tbe jokiu 
EXTRA IŠLAIDŲ! !

220 sVarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus — 
reikės primokėti ]5o 4c už svarą. > J.

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą trečia klėsa į vie- 
.. TO puse $107.50—j<aŲu p.iises $193-00., ;

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

y

1739 South Halsted Street
Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. Vakaro.
Sekmadieniais nuo. 9 .ryto iki l„yal., pietų. .1__

•** •VA r

• i1 • - ■” ■
, . ; ,, , • « ■ ‘. . .. .

(Musų bendradarbio Lietuvoje)'* ' ' i. D 7..
■y. 1

(tęsinys)
Sakysime, kitur: pramoninin

kai turėdami žymiai didesnę sa
vo gaminių apyvartą jau iš jos 
daro sayo pelnę dalį, o čia, Lie
tuvoje, jis kaip įmanydamas ši
tą pelną stengiasi išspausti tik 
iiš savo samdinio. Kad ir Lietu
voje iš formos dalinai veikia 
darbo apsaugos. įstatymai, ku
rie reguliuoja darbo laiką, ma
žamečių išnaudojimą, apsaugo 
ir globoja nėščias moteris ir 
•teikia joms ihedicinišką pagel- 
bą ir piniginę pąramą ir net 
duodama bedarbiams pašalpa. 
,Bet vis tai yra daugiau forma, 
kurios, turinys /biabriai gyveni
mo tikrumoje yra žalojamas.

Lietuvoje įgyvendintas astuo
nių valandų darbo laikas, bet 
jis liečia tik pramonėje besidar
buojančius darbininkus. Preky
boj ė jis visai neliečia pardavė- 
jų, žemesnių {sakytinių; konto
rų tarnautojų ir visų kitų tos 
srities darbo žmonių, čia’ dirba
ma kartais net po aštuoniolika 
valandų, o keturiolikos valandų 
darbo diena tai visai normalus 
reiškinys. Ir ta keturiolika dar
bo valandų veik be jokios at
vangos, net pietums pertraukos 
dirbama.^ Be to, ir pramonėje 
veik visur yra įsigalėj ę visokie 
viršvalandžiai, kurie kartais 
siekia bemažko k,itų astuonių 
darbo valandų. Tiesa, ’ už tuos 
viršvalandžius kiek daugiau ap
mokama. Bet kas iš to? Jei nor^ 
m'alus/darbo atlyginimas mažu
lis, /, tąi <■ visų. stengiamasi tuos 
viršvalandžius y kad ir pavidale 
keturių valandų turėti. Taigi ir 
čia turima veik. normaliai dvy
likos valandų darbo laiką. Ka
dangi didesnei geimai yra sun
ku pramisti, itai; mažamečiai, 
dar keturiolikos /metų kartais 

‘nesųkakus pavidale visokių mo
kinių atiduodami į dirbtuves, 
kurie taip pat dirba po aštuo- 
nias, o kartais ir daugiau va
landų. Mokinių institucija visai 
merą ręguliuojhma. čia niekur 
nėra pasakyta, kokiame darbo 
branže per kiek metų mokinys 
gali įsigyti kvalifikuoto darbi
ninko stažą. Todėl toksai mo
kinys nors jau seniai dirba su
augusio; darbą, bet mokinio 
galiną^ atlyginimą. t ,

. C

vidale darbo inspektorių tiek 
saVo veikloje yra nesavistovųs 
ir neturi savo tarnybinio sta
tuto; ir iš viso įstatymais čia 
jų pareigos aiškiai netvarko
mos, kad jie visuomet palaiko 
tik darbo davėjų o ne gavėjų 
darbą pusę.

Kaip kuriose darbo srityse 
įstatymais yra draudžiama nak
ties darbai, bet tai tik įstaty
muose taip yrą pasakyta, o iš 
tikrųjų ir naktimis darbas visu 
tempų eina. Štai kad ir kepyk
lose.. Visur čia naktimis dirba- 
-ma ir dirbama po šešiolika va
landų. Darbo higieninės sąly
gos taip, pat yra reikalingos žy
miai griežtesnės priežiūros.

' /žodžiu, tašai darbininkų iš
naudojimas virš visokių nusa
kytų normų pašėlusiai visu 
tempu eina, šito tik nežino, ku- 
■riė žinoti nenori, arba kurie ne- 
drįsta' gyvenimo tikrovei tiesiai 
į akis pažiūrėti. Socialinio drau
dimo įstaigos, kurios veik išim
tinai iš darbininkų įnašų išsi
laiko, nėra pačių darbininkų or
ganizacijų tiesioginiai arba ne
tiesioginiai kontroliuojamos ir 
tvarkomos. Tai nenuostabu, kad 
ii; čia darbininkai reikiamoje 
valandoje tikros, nuoširdžios 
pagalbos neturi, čia tasai dar
bininkas lyg ir išmaldos kiek
vienu kartu turi prašyti, nors 
šitaip neturi būti. Jis čia turi 
gauti tai, kas įstatymu yra nu- 
ąnatyta gauti, o ne tai, kas nuo 
tų įstaigų reikalus tvarkančių 
asmenų gerų ar blogų norų par
eina. Tų įstaigų^ administracijos 
aparatai tiek išaugo, kad žymią 
dalį lėšų reikia tarnautojams 
išleisti, o tie pinigai tiesioginiai 
neina darbininko sveikatos rei
kalų pagėrnimdi;' Koks čia gali 
būti geras ddibihinkams patar
navimas, jei tose įstaigose tar
nauja ir jas tvarko tie žmonės, 
kurie nieko bendro su darbi
ninkais nenori turėti, o tik juoš 
net pašiepia. 1 »

Tikriausiai Kaune kai kurio
se policijos nuovadose yra įsi
galėjęs žymiai mandagesnis pa
tarnavimas, negu, sakysime, kai 
kur socialinio draudimo įstaigo
se. Tai faktai, kurių nuginčyti 
niekas negalės. Kas su tomis 
įstaigomis turėjo reikalą, tie 

Datbo apsaugos, organai, pa- gerai žino, kaip čia toje savoje 
. ':>• j ilki—ii, .. ...... . ’ —-• ......— —.............      1

.■ ' i /•'H ' A < ' ; / * ' ' f
S. J. Vondrhk. , v • Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
\ q l»03 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Duodam Paskolas
s.'

aht 1-mų iinorgičių nuo 1 iki 20 
mėtų mėnesiniais atmokejimais. 
Taipgi duodam be mėnesinių mo
kesčių nuo 1 iki 5 metų, tik nuo
šimtį kas 6 mėnęsiai. Pinigų tau- 
pytojaihs išmokam 4%. — Norė
dami taupyti kas mėnesį per 7 
metus, išmokam ekstra, viso 
4Į/2% ir ant ilgesnių metų išmo
kam 5%. — Kiekvienos ypatos pi-

atmokejimais.
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į ,nigai apdrausti iki $5,000.00 po U. S. Government 
į priežiūra.

STANDARD 
irirnir-ti ai

j, SAVINGS AND LOAN ASSOCIAT1ON
I OF CHICAGO

■

! S. Leaviit St. Tel. CanaI 1679
■ ' l t 5 D I/. ;

JUST1N MAGKIENVIGH, Pres.

darbininko įstaigoje tasai darbo 
žmogus traktuojamas.

Gi prekybos įstaigose jokių 
įstatymų ir parėdymų, kurie 
tvarkytų tarnautojų darbo lai
ką ir apsaugotų juos nuo per- 
didelių išnaudojimų, p kaistais 
tiesiog nuo piktos valios žmo
nių, čia visai nesama. Dar ne 
taip seniai, kai tarnautojų gru
pė iškėlė klausimą, jog reikė
tų prekybos laikas sunormuoti 
ir duoti bet koks tarnautojams 
poilsis, tai oficiozas atsakė, kad 
esą jau įsigalėjęs toks paprotys, 
kad žmones, girdi, pripratę, kad 
krautuvės ilgiau butų atidary
tos... Krautuvės tai gali būti 
atidarytos nors ir kiaurą parą, 
betgi tarnautojų darbo valandos 
gali gi būti sureguliuotos. Kas 
nori ilgai prekiauti, gali kelias 
tarnautojų pakaitas samdyti.

Nekalbėsime jau apie atlygi
nimą, kuris kaip kur tiesiog 
pasakiškai yra mažas.

Darbo žmogus netekęs darbo 
taip pat tik iš malonės gali gau
ti pašalpas arba prie viešųjų 
darbų darbą. Nors kai jis dar
bą turi, tai bedarbių fondui lė
šos yra skiriamos ir išskaito
mos. Tai darbą praradus ne dėl 
jo kaltės turėtų jis, turėti prie
volę vėl darbą, arba pašalpą 
gauti, o tie, nuo /kurių tai pri
klauso, turėtų turėti pareigą 
jam paramą, arba darbą su
teikti. Bet šito čia nėra. Visa 
tai tik pareina nuo kitų neva’ 
gerų norų.

Jei dirsteltume tiesioginiai į 
socialines apsaugos reikalą ir 
čia mes susidurtume tik su ge-

ra forma be turinio. Taigi, ofl- 
ciozinė spauda išeidama, iš for
mos mėgina įrodyti, kad- Lietu
voje, visi šitie reikalai yra pil
noje tvarkoje, ir kad darbo 
žmogus yra visais atsitikimais 
nuo išnaudojimo apsaugotas ir 
nuo piktų žmonių valįos globo
jamas. Tikrai visa tai karčia 
ironija skamba.

Kas iš darbo žmonių visa tai 
pasiskaitę, kas oficiozinėj spau
doj socialiniais reikalais buvo

• 
kyti ir savęs paklausti, kas tąi 
yra, — ar tai piktos valios žmo 
nes Šitokius dalykus rašę, ar 
tie, kurie gyvenimo visai nepft^ 
žįsta?

Pora metų atgal lygiai tokiu 
ramiu visa kuo patenkinančiu 
tonu šitos rūšies spauda rašė 
apie kaimo žmonių būklę. Tuo
met ji įrodinėjo, kad ūkininkai 
visai patenkinančiai gyvena. Ir 
pusė metų nepraslinko, kaip 
kaime prasidėjo visai rimti 
bruzdėjimai, kurie vietose kai 
kur išsiliejo į viešą kovą. Ly
giai toksai tonas dabar skambą 
ir rašant apie darbo žmonių 
reikalus. Rusti gi gyvenimo tik
rovė visai ką kitą sako ir rodo. 
Jau nekaip seniai įvykęs Kau
ne kepyklų darbininkų streikas 
šitiems ponams turėjo atidary
ti akis; bet tų vyrų akys durnų 
nebijo. * . . • .

Mažiausiai šitokiais atsitiki
mais toliau regj žmonės, tokių 
klausimų arba visai neliečia, 
arba jei jau paliečia, tai labai 
atsargiai. Bet čią' šito diplomą- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

rašyba; tik pečius turi patraįr-

- ar tai piktos valios žmo-
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z)1* AS wal AS CLOTHEŠ,
CLOTHES IMVĖSTMtKT

tlME AHD MONEYz
WITH iH

ABC
WASHift

ABC Heavy-Duty Plo
vykla modelio 157 pa
dės jums padžiauti dra
bužius greičiau, negu 
kada praeity. Tą išim
tinai ABC French Type 
Agitator Skalbimo prin
cipą daugelis šeiminin
kių pripažino kaipo 
vienatinį, kurs visai pa
šalina reikalą ranko
mis trinti drabužius, 
ypač labai purvinus 
kalnierius ir mankietus.

iTiTnYifrftTrCrnVort

Įrengta su daugiau geresnių, tik čia esančių, saugumoJr 
parankamo prietaisų, negu bet kuri kita Plovyklą, Ąp£
Plovykla Modelio 157 turi viską alumino, strepmline 
8-positipn Wringer....ABC Finger-tip Gonlrol,..ABC Finger 
Touch GloŲies Feeder . . . ABC Instantenpus;Tęueh 
Release...AĖC Didžiausios Įtalpos Porceleno Kubilą...ABC 
parankiai nuleidžiamą dangti...ir daug kilį pataikūnių, 
kurių kitos Plovyklos neturi.
Apsaugokite savo rankas, drabužius, išlaidas drabužiams, 
laiką ir pinigus su ABC Heavy-Duty Plovykla modelio’ 
157...Plovykla, kuri turi “Viską”, /
Mes noriai suteiksim už dyką demonstravimą jūsų namuo
se. Pašaukit mus šiandien. • . .

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 So, Halsted Street 

Tel. Boulevard 7010 
—. . .......... ................. ... MMaaB&iBai

BUDR1KO RADIO PROGRAMO NEDALIOJE PERMAINYTAS 
LAIKAS, PRASIDĖS 7:30 VAKARE VV.CF.L., 970 K. .U _ ____ ■
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Važiuojam Į Žvėryną
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LIETI VOS GYVENIMO ŠEŠĖLIAI
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PAVASARIS JAU ČIA, TAD SUSĖDĘ. ;Į AUTOMO- 
bilj.kurį nors sekmadienį, kad ir rytoj, nuvykite į Brook
field žvėryną; Pamatysite daug įdomių dalykų/ štai, pa
vasariu jau džiaugiasi ir pasipūtęs'povas. Didžiuojasi sa
vo1, uodegos garžumu. . ‘ ‘ ' ' '

ŠIĄ SAVAITĘ PIRMĄ KAR1ĮĄ ORAN BUVO Iš
leista ši pora tigrų, atgabenta žvėrynan iš šiltųjų kraštų. 
Brookfield žvėryne žvėrys randasi ne grotų “nelaisvėj”. 
Nuo žįtfrėtojų juos skiria gana plačios ir gilios grabės.

■ r' - - -
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(Tąsa Ruo 3-čio pusi.) 
tinio gudruri’.o visai nebesamą;

žinoma, bititų daugiau kaip 
neišmintinga' tiek darbo apsau- 

s i-, , „ _
dimo darbe iiį socialinės, globos negu rimtaš biznio veiklos žmo

gus. O jisai čia todėl toksai, 
kad įstatymais reikiatriai nepa- 
žabotaš, ■ nėra ^visokiais parėdy
mai sbdrąųstąš ’ perda'ug kitą 
išnaudoti • iri hėf piktai' išnaudo
ti.

Nėr,Ą jatif t’dip gera Lietuvo
je darbo zibogiVi, kaip Lietuvos 
tautiškoji spauda, atseit, bficio- 
zinė,- rašo. "

žinomą, butų taip pat klai
dinga tvirtinti,, kad Lietuvoje 
yrą iš vispį ,$skfts blogiausia. 
Lietuva čia/ nesudaro išimties. 
Visųr? kur panaši tvarką kaip 
Lietuvoj ęj?yya^jsigalėj ųsį, itena’i 
buvo ir bus lengviau kitų dar
bu, kitų panaudojimu ir išnau
dojimu savd pragyvenimo šal
tinius didinti.v

Turėsime viltį, kad ir Lietu
va visus jai opius klausimus su 
laiku mokės Ir sugebės tinkamai 
sutvarkyti, ir tai tuomet bus 
atlikta, kuomet darbo Lietuva 
pati savo rankomis pas save šei
mininkaus. ‘■ • • V • • •

p; &TAI,. BĖLLa', jBAL- 
tas pelikanas, tupi ant dvie
jų kiaušinių, įtikėdama ne
tolimoj ateityj susilaukti

' PO MEDŽIUS JAU - LAI- 
pioja .ir šokinėja ■ Congo, 
septynių ’ metų, z sportiškai

gos srityje, t^iek spcialio drau- 
i
klausimuose iŠ šiandieninių vi
suomenės minties monopolistų 
laukti, kad jie* esamas tbj'e sri
tyje įstatymo^ formas duotų 
bent kiek konkretesnį turinį, 
kuris sustiprinių darbininko ir 
iš viso žmonių ^yisokeriopą būk
lę. Ne, iš jų laukti šito netenka. 
Nes jie svetimomis rankomis 
žarijas žarsto. Perdaug čia įsi
galėjęs didelis biurokratinis a- 
paratas, kuris bititų galima u- 
mai kita linkme ^pasukti. Tąsai 
biurokratinis aparatas tiek yra 
išgudrėjęs ir tiek 
riopai apdraudęsj, kad net tie, 
kurie tikrai nuoširdžiai ir pano
rėtų čia tikrovę pažinti, vis dėl
to į viską žiūrės i iik. per šito 
aparato nustatytus akinius.’ • ,' /*'' ■ i i"

Šitas širšių lizdas tiek gerai 
yra apsikasęs ir tiek' suktai -ap
sukrus, kad visuomet mokos iš 
nebūto- padaryti biitą. Ir ne
nuostabu ,kąd jis, tasai tos sri
ties aparatas, iš šito ir minta. 
Kiek jis yra negabus šituos rei
kalus’ tvarkyti, tiek jis yra ga
bus kitiems galvas susukti ir 
viską gražioje šviesoje parody
ti ir įtikinti, kad čia viskas yra 
tinkamoje tvarkoje ir visi tie 
reikalai tinkamoje aukštumoje 
tvarkomi. Tai tikrai apsukrių 
karjeristų lizdas, kuris save su
gebėjo pakankamai sultingai 
aprūpinti. į
.Ir rūpina jis save ne kieno 

kito, kaip tik tų pačių darbi
ninkų ir darbo žmonių' lėšomis.

čia įstatymų srityje daug kas 
iš kitur nukopijuota, bet'ne 
tam, kad tuos įstatymus tikrai 
įgyvendinus, bet tik tam, kad 
sudarius, sakysimą, tolydžią 
formą, kurios, tų^įpį butų gali
ma vikriai, paslėptų Kitaip ta
rus, kad viską butų galima at
virkščiai parodyti.
• Taip, Lietuvoje nėra didelių 
milijonierių, net nota gerai pa
siturinčių asmenų, bet yra daug

avė visoke

vieš, erkė, įknibusi j svetimą 
kailį kitų krauju rninla.

Tasai • Lietuvos tariamasai mi
lijonierius yra. žymiai piktesnis 
ir darbo žmogui pavojingesnis,

.   —. —'T» ■' 1 '!■■ ........

likvidacija, pastebiarria ypatin
gai svarbi evoliucija ir kad at- 

usiranda ir naujos perspektyvos, 
rimo C. _ . .

Betkas

• ( t, . i z. • . . . ■

Labai įdomi paskai
ta apie Rusijos 

įvykius
Sekmadienį, balandžio 11 d.
NORTH SIDE. — Sekmadie

nį, balandžio 11 d. 7:30 vakaro, 
2040 W. North Avenue, Wicker 
Park salėje, 'įvyks ypatingai į- 
domi paskaita. Buvęs prie Lai
kinosios Vyriausybės Jūrių Mi- 
nisteriu p. 'V. I. LEBEDEV 
skaitys: *

“Kas dedasi Rusijoje?”
(“Trockiškųjų” bylų reikšme)

Savo paskaitoje p. V. I. Le
bedev į tą klausimą duos at
sakymą. Jo nuomone, Rusijoje 
vyksta pilna/“Didžiojo ir šven- 

-tokių žmonių, kuriė lyg ana a- įtojo Spalio” ideologinė ir fizinė

BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI

Ypač smulkiai jis nagrinės, taip 
vadinamuosius, “trockiškuosius 
procesus” ir sensacinį A. A. 
Trojanouskio, SSSR atstovo 
Washingtone pareiškimą.

Gi šiandien, balandžio 10 d., 
7:30 vakaro, 917 N. Wood St. 
įvyksta jo paskaita šia tema: 
\ “Ar reikia ginti Rusiją ka
rui ištikus?”

Toj savo medžiaginiai turtin
goj paskaitoj V. I. Lebedev nuo
dugniai palies tą ypatingai sun
kią padėtį, kurioj atsidurs Pa- 
blatija, o ypač Lietuva, karui 
ištikus. —Rep.

Išspręs Cicero lietu
vių vieningumą

Šiandien rinkiniai į Mokyklų 
Tarybą

CICERO. — šiandien Ciceroj 
rinkimai i Mokyklų Tarybą. Tad 
ir vėl lietuvių vieningumo ban
dymas. Kandidatuoja j tą vald- 
vietę ir vienas lietuvis, būtent, 
advokatas Norbert Tumavick.

Lietuviai^ manau, šiuose rin
kimuose turėtų laikytis iš vie
no ir tuo pačiu parodyti Savo 
pilitinį subrendimą. Norbert

SONOTONE v*.‘. K.
Tęsias nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 v. p. p.
Antrą savaitę Pilnas

Nepraleiskit šios Puikios Sovietų 
Pažibos

BIROBID.TAN ‘Didesnis Prižadas’
Pasaka » Imigranto gyvenimo nau
joj Autonominėj Respublikoj — 

su Tamarina ir Zuskinu.i.

DABAR LOŠIA
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Tumavick tai vietai yra tinka- 
miausis. Jis gyvena' Ciceroj nuo 
kūdikystės dienų, Ciceroj išė
jęs mokslą nuo pradinės mo
kyklos iki Morton Jr. Kolegijos. 
Paskui lankė De Paul ir Illinois 
universitetus.

Lietuviai jį išrinkę, pasiųstų 
į Mokyklų Tarybą tikrą ir atsa
kantį atstovą, ir neturėtų jokios 
sarmatos prieš, kitataučius. To-

Jeįtąiįienis,. bąlan. 10, 

dėl, visi šiandien balsuok 
Norbertą Tumavick. šiuos 
kimuose partijos nėra. Vi 
lį balsuoti taip, kaip sąžii 
pia. Balsavimo valandos 
ryto iki 5-tos vakaro.

—Balsiu

Pirkite savo apielinfc 
krautuvėse

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSU

Į LIETUVA
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužės :

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ
TIESIOG I KLAIPĖDA

Laivo nemainant
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus į laivą New Yo 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinon 
Kaip įvestas švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas t 
New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą, motorlaivis Gripsh- 
beveik kas met bent vieną sykį plaukia į Klaipėdą, su skaitliu 
mis lietuvių ekskursijomis. Laivas nepaprastai švarus, gera 5 
teliacija ir mandagus patarnavimas. Valgių atžvilgiu švedų 
tuvė yra išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Platesnių informacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis 
LITHUANIAN NEWS PUBLISHING COMPANY 

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street—Chicago, UI.

* Autorizuota agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

Pontiac

■ ORAN JAU YRA. IŠLEISTI JR VISŲ/ŽVĖRIŲ.KA- 
raliaLliutai. . Jiems parūpinta aplinkumą, kuri labai pa
naši į kalnuotus Afrikos džiunglių /kraštus,, iš kur; liūtai 
buvo atgabenti.

Piknikai dar neprasidėjo, tad važiuokim' į žvėryną I 
NAUJIENŲ-ACME PHOTOŠ

^Night and Morntag|
Pramatė aClean, HealthyCondition
Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba'Dulkių, vartokite keletą lašų Ma
tine. Jis Atgąivijls, Suramins pasmagins.

' Safeforlnfant or Adult. At all Druggists. H
- RSritofor Free EyeBook * Murinę Cornpany, Dept. H. S., Chicago g

Statom naujus ir taisom se- 
į nūs namus. Apkalam as- < 

bestomis.
TAI YRA VIŲNINTĖLĖ LIETUVIŲ KORPbRACIJ17

VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUŠ.
BRUNO SHUKIS

4131 So. Francisco Avenue
Telefonas LAFAYETTE 5824. , "

PR/CES40i ro*/.65 M/. TAX 
SEAT SALE MO/L LYON&HEALY, 

OL/CAGOMOTOR CLUB&C0L/SEUM

FRED HALL
; / Autorizuoti Pontiac automobilių pardavėjai. 

Pirm negu pirksi automobilių atsilankyk į Fred Hali s 
mobilių parduotuvę ir apžiūrėk naujus, gražius Poi 
automobilius, čia gausi gerą patarnavimą.
3962—66 Archer Avenue Tel. Lafayette 1

J ffl DUBI Roosevelt Furniture Co
Krautuvė Atidarą—
Pirmadieniais, Trečiadieniais i:
Penktadieniais iki 6 v. vai

SERVICE
f/y Ar esi turtingas, ar 
' biednas—galite pasinaudoti ijžgF 
musų slaptu dreditų planu i|ggL 
savo karui , įrengti. Planas W|g|
pritaikytas kiekvieno kišenei \|||| 
ir užtikrinami kad gausite 
malonų asmeninį patarna- ; 
vima. k .

GOODRICH TIRES 
BATTERIES • AUTO RADIOS 

•Pirmos rušiės, garantuoti pro
duktai —-• prieinamos kainos — 
lengviausios kreditų sąlygos. Mes 
veržiamės vien savo finansine* at
sakomybe ir pritaikome savo planą 
prie jūsų reikalavimų. Nežiūrint 
savo praeities patyrimų, atlanky
kite mus pirma, negu pirksi.

, NĖRA ATIDĖLIOJIMŲ 
l NĖRA VARGINANČIŲ 
X FORMALUMŲ

GREITAS PATARNAVIMAS

Maži Mėnesiniai Išmokėjimai.

Antradieniais Ketvirtadieniai: 
ir Šeštadieniais iki 10 v. vąk

Sekmadieniais — 10 5 v. p.p

DABAR 
yra laikas sumoder 
ninti jūsų virtuvę, 

įsigyjant

NO R GI
Elektrikinį Refrigen 
torių ir Gazinį Pečii
10 Metų Garantij: 

Pečiai — nuo ....... $59 5l
Refrigeratoriai .... $ 116.01

BOHNETT TIRE CO
3843 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4800
' -.: • - j / > < •>:*. >• -<

Prasidėjo Birželio 1, 1925 metais
” ! KalbaW6'‘lfetUvi5Kąr;rri--777/.'.’

Skalbimo Mašinos $
Įvairiią Išdirby sčiią |

. (Priimame Jūsų senų mašinų mainais)

.50
aukštyn

Roosevelt Furniture Co., Ine.
■ 2310 W. Roosevelt Road

1 ...... *




