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Svarsto Iškėlimą 
300,000 Baskų

Anglija ir Francija svarsto apie iškėlimą 
iš Bilbao 300,000 vaikų ir civilių gyvento

jų, bet nesusitaria dėl būdų
BILBAO, bal. 29. — Dar ke

turi Anglijos laibai atplaukė 
su maistu į Bilbao uostą. Tuo 
budu Bilbao uoste dabar yra 
11 anglų prekių laivų.

Tiems laivams atplaukus į 
Bilbao, gauta žinių, kad An
glija ir Francija svarsto iškė
limą iš Bilbao ąpielinkės 300,- 
000 civilių gyventojų, nes pri- 
sibijoma baisiausios skerdynės, 
jei sukilėliai paimtų Bilbao.

Anglijos užsienio 
ministerija nuginčija 
kad jos. laivynas padės 
ti Bilbao gyventojus, 
pirmiau nori susitarti
jalistais ir sukilėliais, kad ne
būtų trukdymo evakavimo 
darbo.

bui. Maaioma, kad tokį darbą 
geriausia galėtų atlikti tik An
glijos ir Francijos laivynai.

Vidaus reikalų sekretorius 
Sir Simon paskelbė, kad Ang
lija sutinka priglausti “apry- 
botą skaičių” vaikų iš Bilbao.

Sukilėliai užėmė 
“šventąjį” Baskų 

miestą
reikalų 
žinias, 

evakuo- 
Anglija 
su lo-

Baisenybės Baskų krašte.
Visa Europa liko supurtyta 

gavus žinių apie, tas baiseny
bes, kurios dabar dedasi Bas
kų krašte.

Baskų armijai besitraukiant 
linkui Bilbao, sukilėlių lėktuvai 
puldinėja vienų po. kito neap- , 
saugotum BaSkijOs miestus ir 
bombarduoja juos padegančio
mis bombomis, o kada gyven
tojai bando gelbėtis bėgimu į 
laukus, tai lėktuvai tuos be
ginklius žmones apšaudo iš 
kulkosvaidžių, žudomi ir bė
gantys keliais iš karo sryčių 
gyventojai.

Tomis skerdynėmis vado
vauja vokiečiai, taip kad Vo
kietija galėtų gauti žaliavų iš 
Baskų krašto, jei sukilėliams 
pasisektų šį kraštą paimti.

Dabartinės beginklių Baski- 
jos gyventojų skerdynės yra 
juodžiausias puslapis visoj Is
panijos civilio karo istorijoj.
Anglija neranda būdų gelbėti 

Baskijos gyventojus.
LONDONAS, bal. 29. — An

glijos valdžia nežino kokių 
priemonių stvertis evakavimui 
300,000 tremtinių iš Bilbao, ku
riems gręsia mirtis, jei suki
lėliai paimtų Baskų sostinę.

Siūloma tikslui panaudoti 
karo laivyną, bet laivynas ne
nori prisiimti to darbo, jei ne
bus susitarta su gen. Franco 
nekliudyti evakavimui miesto. 
O Anglijos valdžia nenori ban
dyti susižinoti su sukilėliais.

Iniciatyvą galbūt pasiims 
humanitarė organizacija — Na- 
fcionalis Bendras Ispanijos šel
pimo Komitetas.

Anglija dabar turi Bilbao 
uoste 12 prekių laivų, kuriuos 
butų galima panaudoti evaka- 
vimo darbui. Bet jų toli neuž
tenka tokiam milžiniškam dar-

HENDAYE, bal. 29. — Gen. 
Emilio Molą vadovaujama 
kilėlių kariuomenė šiandie 
ėmė sunaikintąjį “šventąjį 
skų miestą” Guernica.

Baskų valdžia deda visas 
pastangas evakuoti 300,000 ne
kariaujančių Bilbao gyventojų j 
pirmiausia moteris ir vaikus. 
Tuo reikalu4 ji atsišaukė į vi
so pasaulio valstybes tūos 
tremtinius .priglausti.

Baskų armija traukiasi.
Visa šiaurinė baskų armija 

neatlaikė didesnių sukilėlių- jė
gų spaudimo.:ir dabar traukia
si linkui Bilbao.

su- 
už- 
Ba-

Su kariuomene traukiasi ir 
visi civiliai • gyventojai, nes ir 
jiems gręsia neiš vengtina mir
tis, jei jie pakliūtų į sukilėlių 
rankas. Baskų kariuomenė de
da desperatiškas pastangas 
pridengti užpakalaines linijas 
ir išlaikyti lėtą ir tvarkų 
traukimą.

Visos atliekamos jėgos 
biai siunčiamos į naująją 
ją nuo Mundaca iki Lemoųa, 
ant Durango-Bilbao kelio, kur 
lojalistai yra pasiryžęs padėti 
visas pastangas ten sulaikyti 
sukilėlius.

pasi-

sko
lini-

Baskai prisipažysta pasi
traukę dėlei sukilėlių sunaiki
nimo iš oro Guernica ir dėlei 
praradimo Murua kalnų. I

šeši miestai sunaikinti.

O o cs UKriJti
Chicagai ir apielinkei fede- 

talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Vakar
peratura

Saulė 
7:46.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 61°. 
teka 5:48, leidžiasi

MOTINOS “UŽMUŠĖJO” TEISME — Mary Pryor 
Brown (kairėj) ir Frances Taylor, dukterys moteriškės 
Verną Garr Taylor, už kurios “nužudymą” dąbar New 
Castle, Kentucky, yra teisiamas Gen. Denhardt. Su mer
ginomis yra Dr. fe. S. Garr, dėdė. Visi trys dalyvauja 
bylos svarstyme.

Francija 
vokiečių

piktinasi 
nuožmu

mais Basku krašte

Naciai pradėjo per 
sekioti katalikus;

1,000 teisiami
Vokiečių bombardavimas ne

apsaugotų Baskų miestų 
naują neapykantą prieš na

cius ir Vokietiją,. >
K u* • T* . . V- . 7 lY*'

PARYŽIUS,, bal. $». — Prieš 
vokiečius ir’ visą ’Vė’kietiją at- 
gimsta nauja neapykanta, ko
kia buvo tik karo metu, ga
vus žinių apie Vokietijos lėk
tuvų, vairuojatnų vokiečių la
kūnų ir aprūpintų naujausio
mis vokiečių padengančiomis 
bombomis, sunaikinimą neap
saugoto Baskų miesto Guerni
ca, kuris baskams \ yra šven
tas, nes tas miestas yra lop
šys Baskijos laisvės.

Pastebėtina, kad ir pats su
kilėlių vadas Bilbao fronte gen. 
Molą pasiskubino užtikrinti pa
saulį, kad sukilėliai nieko ben
dra neturėję su to miesto su-' 
naikinimu ir 
“raudonieji”, 
visai nėra.

Tas miestas
naikintas ir sudegintas bom
bų iš oro, bet ir jo gyventojai 
buvo išžudyti lėktuvų kulkos
vaidžių ugnies.

Bet kartų su gen. Molą nu- 
ginčijimu apie sukilėlių sunai
kinimą Guernica, tapo paskelb
ta to paties gen. Molą kalbą, 
kurioj jis prigrūmojo 
kinti Bilbao”. Dabar 
klausia: jei 
kinti Bilbao,
retų dvejoti apie sunaikinimą 
Gu’ernica?

Sunaikinimas šio miesto tiek 
sukurstė franeuzus prieš suki
lėlius, kad dabar dagi patys fa
šistai nedrysta ginti Sukilėlius, 
ypač ginti vokiečius, kuriuos 
išnaujo pradedama 
“hunais0. -

Nusistatymas prieš

šeši Baskijos miestai liko 
sunaikinti. Daugiausia gi nu
kentėjo Guernica, Durango, Ei- 
bar ir Marųuina.-

1 Pasak baskų, karo lėktuvai, 
vairuojami vokiečių lakūnų rū
pestingai parenga neindustri
nius miestus į šiaurę nuę Bil
bao ir stengiasi juos sunaikin
ti, tikslu nupuldyti lojalistų 
dvasią ir priversti juos atiduo
ti Bilbao. Bet industrinius mie
stus ir kasyklų distriktus su
kilėliai vengia naikinti, tikė
damiesi patys vėliaus jais pa
sinaudoti.

Baskai prašo Ispanijos val
džią prisiųsti 100 lėktuvų at
mušti sukilėlius, bet valdžia 
gali prisiųsti dabar tik 40 lėk
tuvų, kurie, baskų nuomone, 
neįstengtų dideles sukilėlių oro 
jėgas atmušti.

Nušovė 3 kalinius

jį padegękad 
kurių Baskijoje

ne tik buvo su

Molą gali 
tai kodėl

Atstovų butas pri- 
IMNI J "W •eme naują neutrali-

teto bilių
/ , i  »'—*■ -mi n Į

WASHINGTON, bal. 29. — 
Atstovų butas paskubomis pri
ėmė naują pastovų kompromi
sinį neutraliteto bilių ir' tuo- 
jaus pasiuntė senatui jį patvir
tinti.

Buvo skubinamąsi su biliaus 
priėmimu, nes1 greitai užsibai
gia dabartiniai neutraliteto į- 
statymai.

Kongresas jau .pirmiau buvo 
priėmęs neutraliteto bilių, nes 
dėlei didelių skirtumų senato 
ir atstovų -buto (riliuose. Ėmė 
laiko iki prieita prie bendro 
susitarimo dėl vienodo bi
liaus.

Wall gatvė valdanti 
darbininkus, sako 

Fordas

Lietuvos Naujienos
Įvežama sėklų

KAUNAS. — Sėjos laikui 
artėjant, ūkininkai suskato rū
pintis trąšomis. Daugiausiai 
reikalaujamas zuperis. Atrodo, 
kad jo suvartojimas šiemet pa
didės apie 10,000 tonų. Iš vi
so šiemet zuperio suvartojimas 
sieks ligi 37,000 t. Azotinių 
trąšų .pardavimas sieks ligi 9,- 
000 t. Kalio trąšų suvartoji
mas nepadidėsiąs.

Kita svarbi prekė — sėklos. 
Atrodo, kad vasarinių javų sė
klų šiemet truks. Buvo sten
giamasi pasitenkinti vietos 
klomis, tačiau, pasireiškus 
trukumui, yra įvežamos iš 
sienio.

Lietuva daugiausia 
pagamina bekono 
visame Pabaltijyje

Laikraščiai stengiasi sukursty
ti neapykantą prieš katalikų 
bažnyčią.

BERLYNAS, bal. 29. — Vo- 
kietijos na^ai: pradėjo naują 
labai didelį ič<smarkų puolimą 
katalikų bažnyčios ir daugiau 
kaip 1,000 katalikų kunigų, 
vienuolių ir šiaip svietiškių 
“broliukų”'' • liko atiduoti teis
mui ir daugelio jų bylos jau 
prasidėjo. ‘

Sąryšy su tomis bylomis na
ciai visaip kolioja katalikų baž
nyčią, kaip dar niekad pirmiau 
naciai nesikoliojo. Tos kampa
nijos laikraščiuose tikslas yra 
sukurstyti neapykaptą prieš 
katalikus ir tuo palengvinti 
ruošiamus naujus katalikų per
sekiojimus.
> Katalikai yra teisiami dau
giausia už tris nusikaltimus: 
už prasižengimą prieš “devi
zų” įstatymus ir gabenimą pi
nigų užsienin, ųž “išdavikišką” 
susidėjimą sų komunistais tik
slu4 nuversti nacių valdžią, 
nors dar nesenai katalikų kar
dinolai siūlė naciams “bendrą 
frontą” kovoj prieš komunis
tus ir už nemoralybę.

DETROIT, Mich., bal. 29.— 
Jau pirmiau Henry Ford bu
vo išsitaręs, kad darbininkų 
unijas valdanti Wall gatve.

Tuo laiku unijos atsakė, kad 
kiekvienas jų ižde esantis do
leris yra sumokėtas darbiniu- 
kų. -

Dabar Fordas išnaujo pakar
tojo savo tvirtinimą, kad uni
jos padedančios Wall gatvei. 
Pasak Fordo, dabar einanti ko
va tarp nepriklausomo biznio 
ir , finąnširiiai kontroliuojamo 
biznio. Pastarasis biznis dar
bininkų bu‘kle nesirūpina, bet 
rūpinasi vien'dividendais. Tad 
jis nenori kompeticijos ir siun
dąs unijas prieš nepriklauso
mą biznį, kurį nugalėjęs galės 
unijas pastatyti tokiom padė
tim, kurioj jos nieko negalės 
veikti.

NEVY CASTLE, Ky., bal. 29. 
— Pats gen. Henry H. . Den- 
hardt atsisėdo liudytojo kėdėn 
pasiteisinti dėl primetamo 
kaltinimo^ kad jis nužudė 
lę, kuriai jis piršosi.

jam 
naš-

NEW ORLEANS, La bal.
29. —■ Prezidentas Rooseveltas 
atvyko į čia ir tuoj aus torpe
diniu laivu išplauks žuvauti 
Meksikos įlankoj. Jį pasitiko 
benas, o karo laivas pasveiki
no jį 21 šuviu4.

Tikimąsi, kad bus iškelta 
katalikams ir daugiau masinių 
bylų.

sunai- 
žmones 
sunai- 

jis tu-

MOUNDSVILLE, W. Va., b. 
29. — Kalėjimo viršininkas pa
skelbė, kad trys kaliniai liko 
nušauti ir ketvirtas sunkiai 
sužeistas, jiems bandant pa
bėgti iš valstijos kalėjimo. '

vadinti

fašistus 
ir vokiečius yra labai sustip
rėjęs ne tik Francijoje, bet ir 
Anglijoje.

Baskijos valdžios planas eva
kuoti Bilbao vaikas ir kitus 
civilius gyventojus randa di-1 
delio pritarimo Francijoj ir, 
Anglijoj. Norima prikviesti ir 
Jungt. Valstijas prisidėti prie 
šio darbo.

NEW YORK, bal. 29. — 
Šiandie mirė Norman Hapgood, 
69 m., žymus . rašytojas ir re
daktorius.

PREZIDENTAS KELIAUJA — Beauvoir, rūmai bu
vusios pietinių valstijų konferencijos prezidento Jėffer- 
son Davis. Juos aplanke prezidentas Rooseveltas, kuris 
prieš kelias dienas išvyko žuvauti Meksikos įlankoje.

KAUNAS. — Centralinis sta
tistikos biuras paskelbė nuo 
1925 m. ligi 1937 m. pradžios 
duomenis, kurie rodo, kiek ku
ri Pabaltijo valstybė augina 
kiaulių ir kiek pagamina beko
no. Praėjusiais metais Lietu
voje buvo 1,210,000 kiaulių, į 
užsienius tais metais kiaulių ir 
kiaulienos išvežta 21,808,4 to, 
tame skaičiuje bekono išvežta 
10,267,5 to. Latvijoje praėju
siais metais buvo tik 674,374 
kiaulės, o bekono išvežta į už
sienius 1,910 to; Estijoje bu
vo 244,560 kiaulių, o bekono 
išvežimas siekia 2,254,1 to. 
Kiaulių auginimas ir bekono 
gaminimas visuose Pabaltijo 
kraštuose nuo 1925 metų be
veik vienodu tempu kilo ir auk
ščiausią laipsnį pasiekė: Lietu
voje 1931 m. (daugiausia bu
vo kiaulių — 1,568,543) 7 ir 
1932 m. (daugiausia išvežta 

. bekono — 25,131,6 to); Latvi- 
joje 1935 m. (daugiausia bu
vo kiaulių — 803,101), o di
džiausias bekono išvežimas bu
vo 1927 metais (3,968 to); Es- 

C I tij°je daugiausia kiaulių (354,- 
O j® JŲ, 1097 m c\ hnlznnn

sė
jų 

už-

“Lietūkis” statosi
KAUNAS. — šią vasarą “Lie

tūkis” yra numatęs statyti 4— 
5 didelius sandėlius įvairioms 
savo prekėms. Pernai yra pa
statęs 11 
lių.

Be to, 
Klaipėdoje
vykia, javų valymo mašinos, ir 
kiti įvairus moderniški įrengi
mai. Minėtame sandėlyje įren-j 
gimus daryti pavesta v< 
firmai už 500,000 lt.

standartinių sandė-

Lietūkio” sandėliui 
bus įrengta: džio-

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
nesenai yra išleistas apskritie^
viršininko įsakymas, kuriuo 
viešose vietose draudžiama ko- 
liotis ir keikti. Trys kaunie
čiai: Br. Vidantas, Ant. Va
linskas ir A. Jalinskas už “ru
sišką keiksmą” viešoje vieto
je nubausti po 15 lt.

360) buvo 1927 m., o bekono 
išvežimas buvo didžiausias 
1932 m. (3,935,7 to).

< Iš. tų i duomenų matyti, kad 
įpusų kraštas visame Pabalti
jyje daugiausia augina kiaulių 
ir daugiausia gamina bekono 
išvežimui į užsienius.

“AKCINĖ BENDROVĖ” “SA-
MAGONUI” VARYTI

Illinois valstija su 
stabdė senatvės 

pensijas

SPRINGFIELD, III., bal.
— Valstijos auditoriaus rašti
nė _suspendavo išmokėjimą se
natvės pensijų Illinois valsti
joje, nes ji buk negaunanti pi
nigų iš federalinės valdžios.

CIO organizuoja 
sankrovų darbi

ninkus

29

STAKLIŠKIAI. — Prieš pat 
Velykas ISitakilškių policija 
Aukštosios k. pas našlę Jeru- 
ševičienę sučiupo bravorėlį “sa- 
magonui varyti”. Patyrinėjus 
pasirodė, kad šis bravorėlis bu
vo suorganizuotas lyg kokiais 
akciniais pagrindais. Prie jo 
buvo prisidėję keli apylinkės 
gyventojai. Bet dėl kažkurių 
priežasčių “akcininkai” pradė
jo nesugyventi ir vienas jų 
pranešė policijai, kuri padariu
si kratą, pas Jeruševičienę ra
do užraugtą raugalą ir įran
kius “samagonui varyti”. Su
rašyti protokolai.

CHICAGO. — CIO industri
nės unijos pradėjo organizuo
ti sankrovų darbininkus ir jau 
paskelbė 600 darbininkų strei
ką National Tea Co. sande
liuose. Grandinės ‘sankrovos 
dar nepaliestos, streiko, bet 
busiančios pikietuojamos.

‘ Kompanija turi savo “uniją” 
ir atsisako pripažinti nepri
klausomą darbininkų uniją.

HARTFORD, Conn., bal. 29. 
— Miegant ligoninėj mirė Wil- 
liam Gillette, 81 m., savo lai
ku buvęs dramaturgas ir gar
sus aktorius, ypač detektyvo 
,'Sherlock Holmes rolcse.

ALYTUS. — Metelių ežere 
(Simno valsčiuje) jau iš seno 
laikėsi kelios gulbės. šiemet 
jų tebuvo likusios lik dvi ir 
jas gyventojai ir miškų admi
nistracija globojo. Tačiau šio
mis dienomis ties Buckunų kai- 
mu buvo rasta viena gulbė pa
šauta dar pusiau gyva. Apie 
tai patyrus policijai, pastebė
ta kad dingo ir antroji gulbė. 
Padarius pas Simno gyvento
ją Valdą Kubilių kratą, polici
ja rado gulbės plunksnas. Jis 
už tai patrauktas atsakomy
bėn. Surastoji gulbė perduota 
mokomajai miškų urėdijai.

BERLYNAS, bal. 29. — Hit
leris sugalvojo “Vokietijos aro” 
ordeną tiems svetimšaliams, 
kurie pasitarnaus nacių Vo
kietijai.

GUNNISON, Colo., bal: 29. 
— Dvi moterys rastos negy
vos apsivertu*siame automobi
lyje netoli viršūnės augšto Mo- 
narch tarpkalnio.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST
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Natos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS
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Ką veiksime gegužes 
pirmą dieną

Iš Žagariečių Susi 
rinkimo

Darbininkų šventėje pramogų 
vakaras.

Dalyvaus bankiete gegužės 
d.; jų vakarėlis davė 

$6530 pelno.
RO3ELAND. — šių metų 

gegužės pirmos šventės de
monstracijos turi būti įdo
miausios ir didžiausios. Šįmet 
ne tik kad: niekas nesikėsina 
jų trugdyti, bet, priešingai, 
net kviečiama skaitlingai da
lyvauti.

Kad geriau ir įspūdingiau 
tą dieną atžymėti roselandie- 
čiai nusitarė šventės iškilmes 
pradėti iš vakaro, t. y, balan
džio 30 d. Vakare Liet. Darbi
ninkų svetainėje įvyks pramo
gų vakaras. Programą išpil
dys dvi grupės. Bus ir šokiai. 
Įžanga tik 10 centų.

EemonstracLos Gi ant Parke
Gi gegužės pirmą, t- y. šeš

tadienį visi vėl rinksis i dar
bininkų svetainę, 10413 Michi- 
gan avė. ir iš ten trakais ir 
automobiliais pasileisime į 
Union parką. Demonstracija 
prasidės 3 valandą ir eis. į 
Grant Parką. Čia susirinks ir 
visi Chlcagos darbininkai.

Yra žinių, kad kai kurie 
neketina leisti vaikų j demon
straciją. Tai, žinoma, nemalo
nu. Demonstracija yra legali 
ir leidimas gautas, tad, nėra 
reikalo ko bijotis. Negalės bū
ti ir nelaimių, nes miesto val-

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, balandžio 25 dieną 
Y'uškos svetainėje įvyko Žaga
ri ečių kliubo susirinkimas. 
Tuo pačiu sykiu į kliubą įsto
jo naujas narys, būtent Juozas 
Bitvill.

Sekretore S. Ambrozaite 
perskaitė protokolą, kurį su
sirinkimas priėmė. Paskui se
kė pirmininko ir komisijos 
nario P. Arlausko raportas iš 
įvykusio vakarėlio. Pasirodo, 
kad vakarėlis davęs pelno 
$65.30. Ačiū už tai žagarietėms 
ir žagariečiatns už pasišventi
mą, o ypač p-niai Onai Nipri- 
kienei ir Petrui Arlauskui. Jie 
davė dovanas. Prie jų darba
vosi ir p. R. šniukas.
Vienbalsiai nutarė dalyvauti 

Naujienų piknike.
Perskaitytas Naujienų pa

kvietimas i Naujienų gegužes 
23 dienos pikniką, kuris įvyks 
Calumet Grove. Vienbalsiai 
nutarta dalyvauti- Kitas pa
kvietimas buvo į M. Pet
rausko memorial vakarą ge-

Išrinkta darbininkai pikni
kui, kuris yra rengiamas ge
gužės 16 d, p. Spaičio darže. 
Po to p. R. šniukas iškėlė Chi- 
čagos Lietuvių Kongreso Sky
riaus bankieto klausimą ir pa
siūlo jame dalyvauti. Pritari
mas buvo didelis ir toj imta 
vietoj pirkti tikietus. Tikietus 
pirkosi Soifja Ambrozaite, O- 
;na Užkuraitė, Magdalena Mak- 
aveckienė, Brigita Paulauskie
nė, Ona Niprikienė Elzbieta ir 
Mykolas Rudauskai, Julius Ado
maitis, Emilija Ramašauskienė, 
Tarnas ir Zuzana Šalkauskai, 
Petras Arlauskas, Rokas šniu
kas ir kiti, kurių pavardes 
pranešiu vėliau.

Oak Forestsenelius 
aplankius

komisija žagarie- 
pa- 
jie

kad

Bankieto
■čių dideliam buriui turės 
rūpinti geros vietos, kad 
jaustus kaip danguje.

Prie progos pranešu*,
pasiunčiau pakvietimą į Gar- 
field Parką Juozui Klastaus- 
Jkui. Laukiu ir daugiau mielų 
svetelių atsiliepimo. Iki pasi- 

1 matymo bankiete.
R. šniukas

“Naujienų Piknikas 
GEGUŽES 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

ei jos skersgatvėms apsaugoti.
Belo, turėsime gerą, papuo

štą vaikučiams traką, jie pri
žiūrimi mokytojų dainuos ir 
kartu bus dalyviais. Juos pri
žiuręs visiems žinomas Maike 
Ice Cream.

Ta proga žagariečiai išreiš
kė gilią simpatiją tam did
žiam lietuviui muzikos auklė
tojui ir dainos tėvui, pasiža
dėjo dalyvauti. Gautas ir per
skaitytas laiškas iš Žagarės 
Laisvų Kapinių Valdybos.

Laidotuvių Direktorius

E
 JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
1704 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883

Atvykite penktadienį į dar
bininkų svetainę pasitarti, su
Maike. M

SPECIALIAI

SAVAITĘ
ŽYBANTl MALEVA 9fc£

9se

980

1 VALAM, V
VARNIAIS ..........

FLAT SIENOMS 
MALEVĄ ............

VARNIŠKI VALYTOJAS—Ge
rą* vurniMliil ar maleval nu
valyti. Specialiai už 
galioną ............................
ŠEPEČIAI, 4 colių, grynai Juo
dų šerių malevoti 
Šepečiai. Kiekvienas r

|Ati*AKa Siter. vAkarAIs

ONE COAT ENAMELIH dar
bui vidui. Tirštas: daug pa
dengiąs; ilgai laikąs. Išdžiūva 
per n «k11 skaisčiai žybėdn- 
mas. $2.75 vertas QĘ
Už galioną    ą>*,,*7**

RM.TA8 SHELLAC, 100CS, 
TYRAS << EQ
Galionas ........... ......
85c vertas 
Ieva; I 
malevos 
abu už

50c—Skrynų Na- 
kvorta Juodos skrynų 
Ir » colių Šepetys Ir 

---------------- 50<į

POI’IEROS VALYTO-

Ir langų uždangoms
- 3 už 230

I Miegamiem ir gyve- 
I namiem kambariam 
I ir priebučiam popie^ 
I ros.
' Šimtai dailių raštų. Rolei

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

MUOJAMA UŽ DYKĄ
MES PRISTATOM

sir\V
JAS, taipgi vartojamas kalci- 
mainui 
valyti

3 KRAUTUVES
3354 W. 26th Street 

4163 Archer Avė.
Į923 Blue Island Avė.

8k

SUSTOK ir
PAGALVOK .
ĮDĖTI PINIGAI J ŠIĄ 
S POLKĄ iper,eitais 'metais 
UŽDIRBO .... ....... L...
čf SPULKA YRA NARYS FEDERAL HČMEsLOAN 

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE!
♦ K

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAI-aYETTE 0727

T~A-^- Z1 Z koplyčios visose 
L -< . UnI 1, Chicagos dalyse

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

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRlBUTORlUS

Kun. Mockaus pądėtis rimta
Kovo7 21 dieną drauge su A. 

Kairiu aplankėme Oak Forest 
prieglaudoje esančius senelius. 
Be senelių prieglaudos čia yra 
ir džiovininkams ligoninė. Lie
tuvių Čia yra' nemažai, Aplan
kėme Budrių, Lekavičių, M. X.! 
Mockų, Stankų, Peteri ir kitus.

Lietuviškų laikraščių yra. At
eina Naujienos ir Vilnis. Nau-'^, 
j ienos tam tikrose vietose yra 
dalinamos veltui, Vilnis laiko
ma lik knygyne. Sekmadieniais 
knygyne Įvyksta muzikališki 
programai. > >

Įteikta kun. Mockui aukų 
pinigais.

Kunigo Mockaus padėtis rim
ta. JĮ aplankydamas įteikiau ir 
aukų, kurias įteikė man jo sim
patijai. Aukavo: M. Chioklins- 
kas $1.00, M. Tarutis, Al. Jo-

kubauskas ir B. Bendokaitls po 
50e. — viso $2.50,

Gi fondo iždininkas aplaikė 
aukų nuo sekančių ypatų: He- 
len Stanislovaitis, Chicago, III.

' $1.00, Frank Venckus, Chicago, 
$1.00, fondo sekretorius — nuo 
Anna Videikis, 107 E. 4th g., 
Frankfort, III. per T.» J. Kučin
ską $1.00, Stanley Montrimas, 
Chicago, $1.00. Visiems M. X. 
Mockus taria širdingą ačiū.

i prašoma gerbiamųjų aukau- 
' tojų padaryti savo išvadas. Pa- 
‘ dėtis rimta ir todėl jei galite, 

prašoma aukauti. Visos aukos 
į1* i yra ir bus Įvertintos. Aukas

Penktadienis, bal. 30,1987
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Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrtfe
6630 So. Westem 
Ate., Žnd floor
Hentlock 9252 

Patarnauju prie
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir ft.

-Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

siųsti patogiausiai yra Antano 
Jociaus vardu, 135 E. 114 
arba Dambrausko — 31 E. 
g,, Chicago, III.

Antanas Jocius,
Mockaus šelpimo Fondo sekr.

PL,
101

Phone Hemlock 2061
DR. JOS. KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Si.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted Si.

X‘alandos vakarais nuo 6 iki 8:80 
Tel. Uoulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartj.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telenhonet Boulevard 2800
4631 SOUJTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. b515 So. Rouktfell U 
Telephono: Republie 97Ž3

Dr. C. J. Svenciskas
Dantistas

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki U 

visi, vakaro. Tred ir sekm. pagal 
susiterima.

4300 S. FAIRFIELD A VE.
Telefonas LAFAYETTE 8016

• —rr>"t *■' —- - ra-“i t* -~ rn~

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomlfc ir nedčl. pagal sutarti 
Rex.868t So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rel. H/de Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v, vak. 
iSskyms seredomis ir ftubatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gvdytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v Ik. Nedalioj pagal sutarltniĮ 
Ofiso Tel.e Uoulevard 7820

Namų Tel.: Piospect 1930

PONTIAC

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

F. BŲLAW 5r K. SABONIS, Bendradarbiai.

Milda Auto Sales
806 W. 81st Street

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
> . ' ■ * 1 t \ • • _ , . ,

Gera maleva, tinkaniai UŽma^evota, mažiau iŠsipustiaa ir ..utaupo pi
nigu. Tokios yra populiares Helihail malevos. Ir kainos 

nebrangios, o stakas visada pilnas,
Moore’s maleyą, 30 spalvų, gal- ................. $tb85
Specialu maleva, 16 spalvų, gal, ....................... ........  97^
Varnish reniover, gal. . .... ................... ...........    95$
Grynas baltas ęnamei, gal. .....      $1.39

’ ir brangiau
Sienoms popiera, roleris ..................................................... 4$

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. H^sted Street Tel. Canal 5063

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
Tel. Victory 1696

Laidoti
NARIAI į 

Chicagos,
Cicero

■ fc

Lietuvių ( 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoj

3307 Lituanica Avenue

1410 South 49(11

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street ■ Boulevard 4089

L J. ZOLP
1646 West 46lh Street Pliones Boulevard 5203

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

EZERSKIS IR SŪNŪS .
10734 S‘ Mlchžgan ■ Avė. ________ Tel. Pullman 5703

LACHAIVICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East.108t.Ii Street. Tel. Pullman 1270

, S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Pitone Yards 1138

MULEVIČIUS
4348 So. Caliloinia Avenue Phone Lafayette 3572

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS! 

3407 Lowe Avė, • Tel. Yards 2510

Ofišo Tel. Virginia 0036
| Residence Tel. BEVERLY 8244 
I IAT> rr TYTTVmTTT T

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vietfi: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel. r — Hyde Parlf 3305

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iKi 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktare*

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STKEE1
o-tos lubos Tai. CENtral tb46

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVD.

Telefonas PROspect 1012
Antradieniais ir ketvirtadieniai? nuo
7-8 yak. šeStartieniais nuo 3 iki 6 T , Boulevard 59u Dicn, jr Nakų 
_.val,-vakare jr naXaL.sutart). Ic.fis'o valandos; nu0 2 ikf 4, nuo 7

) aki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS L 
, ■i Ofisas ,ir Rezidencija i 

3335 So. Halsted St<
CHICAGO, ILL.

AKIU SPECIALISTAI

Dli. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrlc«»iiy Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialČ atyda atkreipiama | mo
kyklos vaikus. Krr’VOs akys atitai
somos. Valandos nio 10 iki 8 V. Np- 
dėlioj nuo 10 iki 12 V. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandom 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office & Residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 6016

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

r Kreivas, Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuveAfisaš ir 
756 VVesl 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI 1K DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliotais nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Ofiso Tel. Boulevard 5013
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 36th and Halsted Šts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedeliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. K«nwood 5107

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

ROSELAND—CHICAGO, 1LL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

DR. W. V. NORAK
I’HYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo fO—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vąl. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubOs 

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yftrds 0004

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki lį
Reife Telephone PLAZA 2409
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KORESPONDENCIJOS
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENE SVEI

KINA JAUNIMO ŽURNALĄ
Tuojau po musų atsišaukimo 

pagelbos išleisti Amerikos lie
tuvių jaunuoliams žurnalą ang
lų kalba, taip kad visi jaunuo
liai galėtų jį skaityti ir supras
ti, iš plačios Amerikos pradėjo
me gauti atsiliepimus, sveikini
mus ir paramą. Tas mums duo
da entuziazmo ir energijos tęs
ti pradėtą darbą visu smarku
mu.

Čia duosime biskj ištraukų iš 
tų laiškų - atsiliepimų, kuriuos 
tik ką aplaikėme.
SLA PREZIDENTAS SVEIKI

NA SUMANYMĄ
K. Michelsonas.

Gerbiamas Tamsta:
Sveikinu Jumis ir Jūsų ben

drus sumaniusius leisti jaunuo
lių žurnalą angliškoj ka’boj. 
Linkėdamas Jums kuogeriausio 
pasisekimo, aš čionai sykiu pri- 
siunčiu $10.00 pagalbai Jūsų 
darbo.

Su draugiškai^ linkėjimais, 
Jūsų,

—F. J. Ragučius.
Dr. A. K. Rutkauskas, iš Chi- 

cagos atsiuntė labai gražų laiš
ką su daug patarimų, kuriuos 
ims domėn besirūpinąs komite
tas. Tarp kitako daktaras rašo: 
“Kas man labai rupi, kad “Bal
so” darbuotė butų pasekmin- 

’nė už visus jaunimo bandymus 
musų tautoje giliai įleisti šak
nis į išeivijos lietuvių plačiau- 
siąją visuomenę, žinoma, demo
kratinio nusistatymo, ir tai 
skubotai.” Dr. Rutkauskas at
siuntė prenumeratą savo sunui 
ant šešių metų! ir dar dolerį 
extra pridėjo. Labai ačiū dak
tarui už tokį gražų laišką ir pa
ramą.

vardai - pavardės bus paskelb
ta žurnale.

Mes dar sykį atsišaukiame į 
visus jaunimo prietelius, į tuos, 
kurie nori matyti lietuvišką 
jaunimą veikiantį lietuvių tar
pe: paremkite žurnalą! Rinkite 
prenumeratas, kurių kaina tik 
$1.50 metams. Reikia būtinai 
gauti 500 skaitytojų pirm, ne
gu galėsime leisti “Balsą.” Rei
kia taipgi' kiek galint paaukoti, 
kad sudarius bent $1,000 rezer
ve, kad užtikrinus žurnalo 
guliarį išėjimą.

Rašant šiuos žodžius, jau 
laikėme virš $200. Bet dar 
Ii gražu nuo tūkstančio,
bruskime, jaunuoliai, tėvai,^pro
fesionalai, biznieriai ir darbi
ninkai ! \

Aukas ir prenumeratas siųs
kite sekamu antrašu: Lithua- 
nian American Publishers, P. 
O. Box 38, Station W., Brook-

Rockford, III .ĮGALIOJIMAS

re-

ap- 
to- 

Su-

—J. Ormanas, 
Komiteto Sekretorius

F PAIN-EXPELLER 1

Neseniai <teko kalbėtis su 
Dr. A. Petriką, iš Brooklyn, N. 
Y. Jis užsiprenumeravo žurna
lą ir pasižadėjo būti nariu to 
žurnalo “advisory board” (pa
tarėjų komiteto). Dr. Petriką 
irgi sveikina naujo žurnalo idė
ja.

Į Toronto lietuvius

Skaudamos strėnos? Gau
kite - malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

w o a i o jamous

L I N I M E N T

Taigi, gauname daug laiškų 
ir nuo jaunuolių. Jie sakosi se
niai laukią tokio žurnalo, ir pa
sižada visais budais remti jį. 
Taipgi daugelis organizacijų 
jau prisiuntė aukų. Vėliau 
smulkmeniškai paskelbsime vi
sas aukas. Taipgi visų aukotojų

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS!, PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT!
Išpardavimas! Pėtny^į<Ų,ir.rSubatoj Balandi 304r geg. 1

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

SVIESTAS 32/20

Gerbiami Toronto lietuviai!
Matome visi, jog visame že

mės rutuly eina didelės kovos 
tarp senojo buržuazinio pasau
lio ir naujos galingos jėgos so
cializmo. Be abejonės, visiems 
vieningai kovojant žus senas 
pasaulis neteisybių ir skriaudų, 
o užtekės naujos gadynės auš
ra, laisvės, lygybės ir brolybės.

Kad greičiau iškovoti naująjį 
pasaulį, reikalinga vienybė. Kad 
galėtume parodyti, jog mokame 
būti vieningais — Toronto liet, 
kom. Liet, demokr. ginti kvie
čia visus Toronto ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti 1 d. gegužės 
šventės demonstracijoj, kuri 
prasidės nuo 1:30 popiet iš 
Stanley parko ir maršuos iki 
Queens parko, * kuriame susi
rinks viso miestcr demonstraci
ja ir paminės šią šventę prakal
bomis, dainomis bei kitais įvai
rumais.

“GOLD MEDAL”

MILTAI 24^2 svarų ę |
maišelis ip I ■Uw

“SNIDER’S” TYRAS TOMAIČIŲ

CATSUP Didelės 4 Ą 
bonkos

“CREAM of WHEAT” Cereal maistas 14 unc. pak. ^4c
“Quaker” PUFFED WHEAT ...................... 2 pak. 15£
“Midwest” ŽEMUOGIŲ PREZERVAI sv. kenai 190
“FARMLAND” PUIKIOS RŲŠIES
TOMAITeS
“GLADIOLI” PUIKUS
Trnn\T AT WHOLE KERNEL *>KORNAI No. 2 KENAI ........................... C už fcOO

' VEGETABLE SHORTENING Jvl 3 svarų kenai 61c ....... Svaro kenai

2 už 25cuž

Kadangi šiemet 1 d. gegužės 
šventė išpuola šeštadienį, todėl 
visiems yra daugiau galimybės 
dalyvauti šios šventės minėji
me. Prie progos pranešame, jog 
po paminėjimo 1 d. geg. šven
tės minimas komitetas turi dar 
vieną svarbų Toronto lietu
viams paminėjimą, būtent, kom- 
poziotriaus Miko Petrausko 
mirties paminėjimą, kurs buvo 
brangus musų kilmei — arti
mas musų luomui. Apie šį pa
minėjimą. greitu laiku bus pra
nešta spaudoje plačiau.

šaunus parengimas

.Musų kolonija' ir vėl turės 
malonumo gėrėtis chicagiečio. 
Jurgio Steponavičiaus vadovau
jamu orkestru, kuris grieš erd
vioje šokių salėje (The New 
Paramount Ballroom). Ta salė 
•yra prie HaTlem Rd. ir North 
Second St. Tas iškilmingas pa
rengimas įvyks šeštadieiiio va
kare, gegužės 1 d.

Jurgis Steponavičius šį kar
tą yra pasirengęs prieš rockfor- 
diečius pasirodyti dar su dides
nėmis muzikos jėgomis. Kiek 
teko patirti, jo vadovaujamas 
orkestras susidarys iš 2(> asme
nų. Jų tarpe bus trys šaunios 
aktorės, pasižymėjusios šaki
kės, kurios šoks įvairius klasiš
kus šokius. Be to, keturi geri ir 
įgudę dainininkai visą laiką dai
nuos. Tai reiškia, jog susirin
kusieji turės didžiausi nialonu- 
mą ir galės tikrai smagiai ke
lias valandas praleisti.

Vietas iš anksto galite rezer
vuoti telefonu. Pašaukite:' Park_ 
side 460.

—o—
Streikų banga plečiasi po vi

są Dėdės Šamo žemę. Pagaliau 
ji palietė ir rockfordiečius. 
Menkas atlyginimas baldų įmo
nėse privertė darbininkus kovo
ti dėl savo būklės pagerinimo. 
Kad ir nenorėdami, darbinin
kai buvo priversti streiką pa
skelbti ir pareikalauti, kad bu
tų valandos sutrumpintos ir at
lyginimas padidintas. Pareikala
vo taip pat unijos pripažinimo.

Pirmiausia streikas palietė 
Weiman kompanijos rakandų 
dirbtuvę, paskui jis persimetė į 
National Chair kompartiją ir 
West End ‘'rakandų dirbtuvę. 
Kadangi streikininkai solidariš- 
kai ir vieningai laikosi, ^ai nė- 
ra abejonės, kad jie kotą lai
mės. Derybos tarp darbdavių 
ir unijos atstovų-Jau prasidėjo. 
Darbdaviai jau sutinka uniją 
pripažinti, tik dAr nėra visai iš
spręstas algų pakėlimo klausi
mas.

Streiko paliestos dirbtuves 
yra uždarytos ir streikininkų 
pikietuojamos. Manoma, kadį 
netrukus algų klausimas bus 
palankiai išspręstas ir darbinin
kai vėl' grįš į darbą.

—žvalgas.

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejus (Kaune) Šiuomi įga
lioja KUN. A. MILUKĄ Ame
rikos lietuvių tarpe rinkti tin
kamus muziejui. eksponatus.

Visų Amerikos lietuvių įstai
gų, organizacijų ir atskirų as
menų prašoma neatsisakyti tu
rimus muziejinius eksponatus 
per kun. A. Miluką aukoti V. 
D. Kultūros Muziejui. Kiekvie
nas paaukotas eksponatas mu
ziejaus bus priimtas dideliu dė
kingumu; jis ras sau muzieju
je tinkamą vietą ir kartų kar
toms bylos apie - Lietuvių Tau
tos gyvenimo laimėjimus ar

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos I SAVAITĘ * I

DR. O’CONNELL””
135 SO. STATE ST.

6320 Oottag“Grove

4n«2 6Z044002 Irvlng Park 3234 Madlson St.
BVES. TILL 9 — CLOSED SUNDAY

ŠĮVAKAR
Klausykitės
ŠĮVAKAR

SALTIMIERO 
Radio Programo 
W.H.F.C. Stoties 

(1420 K.) 
7:00 vai. vakaro 

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI 

SEKMADIENIAIS 
9:00 vai. vakaro

PIRMADIENIAIS 
10:00 vai. vakaro 

ĮVAIRUS — 
PAMOKINANTI 

— ŽAVINGI

Taupykite su Absorėne

Waukegan, III
“MIDWEST” PUIKUS
PINEAPPLE riekutės Dideli 21/2 kenai 23c
“SUNKIST” GRANDŽIAI Dideli ..............  Tuz. 390
WINESAP OBUOLIAI Extra puikus ... .. ..... 3 -sv. 230 
ŠVIEŽI ŠPINAKAI ............................... .......... 2 sv. 150
ŠVIEŽI ŽALI CIBULIAI ....................  3 pund. 100
ŠVIEŽIOS TOMAITĖS ................................. 2 sv. 27<t
PUIKUS COTTAGE CHEESE (Varškė) 2~^7~170 
BOLOGNA SAUSAGE (Dešra) .................. sv. 191/2^
LAŠINIŲ-PALTUKĖŠ   ................................ sv. 23^
“OSCAR MAYER’S” WIENERS ......
“SWEET-HEART” MUILAS .... . 2 už 11c
“Black Beauty” Skystas Batų Pališas ....... bonkutė 9^
“Litlle Boy Blue” LAZURKAS .

sv. 270

2 bonkos 170
Little Bo-Peep” AMMONIA 2 maži 17c Kvorta 230
KNOX JELL” Visų skonių ...................... 3 pak. 160
Sunshine” TRAŠKUS KREKESAI ..........  sv. pak. 17£

, “LUX” MUILAS ... .. ..
“LIFEBUOY” MUILAS ........
“LUX” FLAKES Maži

RINSO

........ 3 už 19c 
-.....  4 «ž 25^
Dideli pak. 21^ 

2 maži 15c dideli 39c
$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 

TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO |WjpwĘ

MIDWE5lS
350

NES PKBlAu

STORES

Gegužės 2 d. įvyks Liuosy- 
bės Choro teatras, koncertas ir 
balius Liuosybės svetainėje 
(Liberty Hali), 8-tos ir Adams 
gatvių. Svetainė atsidarys nuo 
6 valandos vakaro ir tuoj galė
site pradėti uliavoti. Va'idini- 
prasidės 7:30 vai. vakaro.

“Daina be galo,” vieno akto 
komedija, taip pajuokins žmo
nes, kad šonai paskaūs ir aša
ros byrės. Šį veikalą vaidins še
ši choristai: Juozas Mačiulis, 
Antanas Petkus, Antanas Bi- 
tumskis, Bernice Vaitekūnas, 
Helen Gabris ir B. Masiliūnas.

Koncerte d a i n u os Liuo
sybės mišrus choras, mote
rų choras; bus, dainuojami so
lo, duetai ir kvartetai. Chorui 
vadovauja Verną Dauderienė. 
Šis koncertas bus pamargintas 
su akordiono ir gitaros solo. 
Taipgi pašoks dvi mažos mer
gaitės, Dorothy Yumplot ir Do- 
lores Delkus, kurios savo išla
vintu vikriu šokimu yra gana 
gerai pasižymėjusios Waukega- 
ne. ■ .

Kviečiame visus Waukegano 
ir apylinkės lietuvius atsilanky
ti į šį parengimą —- linksmumui 
galo nebus. Įžanga tik 35 cen
tai.

—Choristė.

vargus. Kiekvienas aukotojas 
■ ..

atliksj kilnų darbą savo tėvynei 
ir tautai.

P. Galaunė,

Muziejaus direktorius
Dr. A. Račkus,

Istorinio skyriaus ved.

Atėjo 
NAUJAS 
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškume elementai ir ribos — 

...................... Tadas Šuleas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

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

KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

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

Yards 3408 Hemlock 5040

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE

PASARGA
Pirm negu pirksit Aalevas fr ki
tas reikmenis atlankyki didžiausia 
žios rųfiies krautuvę Chicagoj, par- 
dundonFią tūkstančius galionų stan
dartinių /

l MALEVŲ
IR VARNIftIO NUO 1/3 IKI

PIGIAU REGULIARfcS KAINOS

čia goriausios malevos kainuoja ne 
(daugiau, kaip prasciausios kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit gau
ti TIKROS iSdirbystčs. žinomas vi
sur. nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

Į Už DYKĄ PRISTATYMAS Į
Sherwin Williams trim Varnish 

vertas, Musų 950 
ga’ipnų Trirti 25

Ga ->nas - --------- ^M'*"“**
vct .ės visur žinoma Fiat ir 
Patut. Musų $1.50
vertfo Fiat
Paini _____ $1.20

$2.25
kaina
1,000
Paint,
$2.79
GIobs
kaina
$2.25
White
1937 Vali Paper viao 20% plriau 

Langams Stiklas už % Kainos

Paint Exchange
2000 Wilwaukee Avė.
6836 S. Halsted St.
22447 Elston Avė.

Skyrius: Kenosha, Wis.
Vist Telefonai ARMITAGK 1440

PIRKITE

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

NAUJĄ “SUPER DUTY”
1937 Metų Mados

FRIGID AIRES
Su “METER MISER”

SUČĖDYSITE DAUG PINIGŲ

iless and sanitarų nrAWrDO X 
VVHY BUY ANY

j Enough foran average size room.
• You ūse būt a few cans a ųear so 

dorit take the risk of suoiling ųour 
good paper - absorbs

ALL dirt.soofand impurities
\ leaving the wall uniformlų spot-

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4

(Curls—kiek tik norėsit) , ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, Hfl
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE*>«UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Kft
BE" MAŠINOS PERMANENT ....................w.UU </
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .......................25c V
MOTERIMS ...... t.................................... ..................35 >
VYRAMS ................... L.........................................40 < x v

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

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

SUTAUPO DARBĄ!

PILSEN 
LIGHT FLUOR OIL

Įsisverbia j skylutes jūsų nudėvėtų grindžių. 
Išdžiūva skaisčiai žybedamas.

Padaro Lengvų Užlaikymų Grindžių Šva
riai. Jūsų Malevos ar Geležies Krautuvėj.
- ■

Lengvus Išmokėjimai 
po 15c i dienų

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGEHATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą.
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didi ekonomiškumą.

Naujų FRIGIDAIRIŲ kainos visiems prieinamos, 
šeimyniškos mieros nuo ..................... $ 114.50

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-
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The UthoanUn Daily News 
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Che Lithuanian New« Pub. Co., In/c.

1739 South Halated Street

Sutacription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8ę per cępy.

Entęred as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chįcago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
jll. Telefonas Canal 8500.
j ■■■■■■■— ... " ..................................

1.50 
.75

8c 
18c 
75c

Uisakymo kalnai
Chicago je—pa$tu:

Metams __________________ $8.00
Pusei metų -------------
Trims mėnesiams ____
Dviem mewiams -----
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopija _ _______
Savaitei -------- ------------ ...
MSnesiui __ ______ ......----------

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
Pešta* 

Metams ...______
Pusei metų -------
Trims menesiams . 
Dviems mėnesiams 
Vienam menesiui 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams $8.Q0
Pusei metų .............................  4.00
Trims mėnasįą#is ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartų su užsakymu.

žodžio laisvo Amerikoje

' Ji,

Tos valstybės tai — Belgija, Danija, Holaftdija, švedj-
ja, Norvegija ir Suomija;

Jos viena kitos nebijo, nes jos visos, mažos.
Kodėl negalėtų prie jų prisidėti Lietuva, Latvija 

Estija? i
i—....... ■!. .

$5.00
2.75:
1.50
1.00

Apžvalga
51.11,1 . .................................. . ....... ...... i

------- ■—---------- ■------------------------------- --------------

tijas, prašydama pagelbos. Kon- 
šervąforią vadas Filjpescp pa
reiškė:

“Už kiekvieną asmenį, ku
rį nužudys Geležine Gvardi
ją, mes užmušime ją dešim-

Penktadienis, bal. 30, 1937
ir dąlyyaųti repeticijcse kas praktiškas rakandas, 3 pėdų 8 

eoliy aukščio ir 36 poliy pločio. 
Jis turi 17 eolių gilumo fr -uži
ma daug mažiau vietos už bfle

Nors jau seniai Jungtinių Valstijų konstitucijoje 
yra įdėtas paragrafas, kuris pripažįsta gyventojams 
žodžio laisvę ir net užgina kongresui leisti įstatymus, 
tą laisvę varžančius, bet iki šios dienos nepasiliauja ata
kos iš įvairių pusių prieš tą pagrindinę žmonių teisę.

Ją dažnai kėsinasi susiaurinti tąi vąlsįijų legįslatu- 
ros, tai miestų tarybos, tai kitos valdiškos įstaigos. Pa
prastai tos atakos eina iš atžagareivių pusės, bet nega
lima sakyti, kad visuomet. Ir pažangus žmonės kartais 
reikalauja tam tikrų ribų žodžio laisvei. Sakysime, ne 
vieną kartą buvo girdėt balsų, fcad Amerikoje turėtų 
būt uždrausta Hitlerio agentams skleisti “nacių” propa
gandą, ypač tas rudmarškinių “į^jąs”, kuriomis yra 
žadinama rasinis ir tautinis fanatizmas.

i
Žodžio laisvė nereiškia, kad kiekvienas gali kalbėt},! 

ką tik jam seilė ant liežuvio atneša. Tai butų ne laisvėj 
bet palaidumas, žodžio laisvė neprivalo išeiti iš tam 
tikrų dorovės, padorumo ir teisėtumo ribų. Bet kyla j 
klausimas, kaip tas ribas nustatyti? Čia gali pasireikš-; 
ti stambių nuomonių skirtumų ir tarpe žmonių, kurie- 
nuoširdžiai stoja už žodžio laisvės principą.

Milwaukee miesto taryboje neseniai buvo paduotai 
svarstymui rezoliucija, kuri ragina mokyklų tarybą už
drausti viešose mokyklose “atakuoti konstituciją, ame
rikonišką valdžios teoHją arba gerą Jungtinių Valstijų, 
kaipo tautos, vardą”. Rezoliucijos autorius Wedemeyer 
norėjo tuo savo sumanymu užkirsti kelių kopiunistų 
propagandai mokyklose, bet daugelis žmonių Milwau- 
kee’je, kurie su komunistais neturi nieko,bendro, pakėlė 
griežtą protesto balsą.

Jie sako, kad tokią rezoliuciją priėmus butų su
duotas didelis smūgis žodžio laisvei. Juk nutarus, kad 
mokyklų kambariuose arba svetainėse neturi teisės kal
bėti tie, kurie “atakuoja” konstituciją arba amerikoniš
ką valdžios teoriją, butų uždraustą visokia politiška kri
tika. Nes kas gali aiškiui nurodyti, kur baigiasi kritiką, 
o kur prasidedą “atakos”?

Atrodo, kąd toks žodžio laisvės suvaržymas Wis- 
eonsino valstijoje nebūtų teisėtas, nes tos valstijos kon
stitucija sako: “Kiekvienas žmogus gali laisvai išreikš
ti... savo mintis visais klausimais”. Ęedėl tad negali iš
reikšti savo mintis kad ir komunistas? Kas su jų min
timis nesutinka, tegu jas kriokuoja, bet draudimu kovo
ti prieš “negeistinas” idėjas butų bergždžias dalykas.'

KATALIKŲ KUNIGAI PADE
DA HITLERIUI KOLONIJOSE

Anglą žinią agentūra “Reu-; 
ter” sako, kad vokieČią katali-; 
ką kunigai Naujojoje Guineoje 
(kuri buvo Vokietijos kolonija) < 
skleidžia hitlerišką propagandą.

Tuo tarpu Vokietijoje Hitle-; 
ris kataliką kunigus areštuoja!

TROCKIS NEPATENKINTAS ;
FRANPUZPOS POI4CJJA
Trockio nepficiąlėje fc‘byloje,” 

kuri buvo svarstoma Meksikoje/ 
kilo klausimas apie tai, ar Troc
kis tam tikru laiku buVp Pary
žiuje. Jisai sakėsi nebuvęs. Sa
vo žodžius jisai, esą, gąlėtų pa
remti Frąncuzijps policijos re
kordais. Bet Trockis skupdėsi, 
kad policiją’ at$įsąkp jąm padė
ti ir neduodą rekordą nuorąšą.

IR KARALIUS KAROLIS “Už-: 
SIAURINO GYVATĘ.”

Rumunįjoję veikia nelegališka1 
.fąšistų organizacija “Geležinėj 
Gvardija.” Ilgą laiką karalius5 
Karolis ją slaptai rėmė,

. Bet pastaruoju lųiku Geležinė 
Gvardiją atsisuko prieš karalių. 
Kai Kąrolis susipyko su savo: 
broliu' Nlkąlojum it atėmė jam 
kunigaikščio teises ir titulus, tai' 
tą fašistų organįziacija stojo: 
Nikalojų ginti. Ędehąrpste pa
sklido gandai, kad Geležinė 
Gvardiją pori nuversti Karolį ir 
pasodinti į sostą Nikalojų.

Valdžia’ ėmėsi griežčiausią 
priemonią prieš tuos sąmoksli
ninkus. Ji atsišaukė į visas par-

- GEN. MIAJA NEPADĖS 
GINKLO.

Buvp pranešta, kad įvairią 
šalių diplomatai sugalvojo sa
votišką planą “taikai” atsteig- 
ti Ispanijoje, pašalinant politiš
kus abiejų kariaujančią frakci
ją vadus ir įdarant milįtarinę
'Vyriausybę su gen. Miaja prieš
akyje.

Užklaustas apie tai, respublį-l 
kos karo jėgą vadas Madride 
pareiškė:

“Mano uždavinys čionai t 
gintį Madridą ir vykinti yalrį 
džios įsakymus, !

“Aš čionai pasiliksiu ir; 
ginsiu Madridą, kol busiu gy-j 
vas.
i “Mes kariaujame, kad ne
būtą įsteigta karo diktatūra, 
Kam turėtume priimti 
kokias nors sąlygas?”

savaitę.
Nnriai į šią prkestraię orga

nizaciją yrą priimami iš 
petįcįjįį šis orkestru^ gyvuoja K 
nuo 1920 metų ir yrą pirmuti
nė tokio ląyinįmp mokyklą 
Amerikoje dėl išvystymo sim
foninių muzikantų. Įvairiuose’ 
simfonijų orkestruose yra mu- 
zįkąntų, kurie yra buvę šio or
kestro nariai, Net 28 tokių es
ti musų Chicagos Simfonijos 
Orkestro savaitėj.

» * «
Naujas Rekordas

Iš Cleveland, G., ateina' žinia, 
kad naujas pasaulinis rekordas 
buvo padarytas lankyme ope
ros bėgyje vienos savaitės. New 
Yprko Metropolitan opera' da
vė tep 8 spektaklius, kuriuos 
lankė 66,604 žmpnės, arba 2,000 

^daugiau, negu rekorde padary-
tam 1928 metais. Kas «akėa kad 
rimtos muzikos pasekėjai 

feja?
ma-

Pavojus baskų sostinei
Jau mėnesis laiko, kai sukilėliai po gen. Molą vado

vybe puola šiaurines Ispanijos tautelę baskus, kurie 
laiko teisėtos respublikos vyriausybės pusę. Vėliausi 
pranešimai iš to karo fronto rodo, kad baskų sostipė 
Bilbao yra dideliam pavojuje. Fašistų artilerija ir bomb- 
nėšiai jau nustūmė baskų miliciją už miesto Durango, 
kuris yra tik už 16 įnylių wo Bilbao.

Jei Bilbao bus paimtas, tai pateks į fašistų rankas 
svarbus Ispanijos pramonės centras.

Bet kuomet eipa šita purtina kova Ispanijos šiau
rėje, tai kituose Ispanijos frontuose beveik viskas yra 
aptilę. Susidaro įspūdis, kad Madridas, Vale nei j a ir Ka- 
talonija su baskais nepakankamai kooperuoja. Kai ku-į 
fie korespondentai sako, kad pirmiaus baskai taip pat] 
permažai rėmė Madridą. Jie rūpinosi tik savo provinci
jos saugumu. ,

Čia, tur būt, bus vyriausias respublikos silpnumo: 
šaltinis. Fašistai sukoncentruoja savo jėgas bet kuria
me punkte, kuris jiems yra svarbus strategišku atžvil
giu. O lojalistai kovoja išsiblaškę; kiekvieno vietinio 
fronto vadovybė mažai tepaiso, kas dedasi kitaose fron
tuose. Be centralizuotos vadovybės karų laimėti sunkų, 

žinoma, da ir netekus Bilbao, respublikos gynėjams 
nepražūtų viltis nugalėti fašistus. Bet karas užsitęstu.

Mažųjų tautų sąjunga
Neseniai šešių valstybių atstovai suvažiavo Suomi

jos sostinėje ir nutarė padaryti apsigynimo sąjungą.

M U ZIK O S ZINIO S
ŠIANDIEN PARLAMENTO 

RINKIMAI JAPONIJOJE
Balandžio 30 d. Japonija 

rinks naują parlamentą. Mano
ma, kad valdžią prąląimčs, nes 
prieš ją eina visos stambiosios 
politinės partijos: Minseito (li
beralai) , Seiyukai (konservato
riai) ir Socialinė Masių Parti
ją (socialistai).

Ministeris pirmininkas gen. 
Hayashi bandė įsteigti valdžios 
partiją — panašią kaip Hitlerį© 
arba Mųssolinio, bet rinkimuose 
ji vargiai turės pasisekimo. .

SUIMTAS SOCIALISTŲ VA
DAS’ INDIJOJE.

Už dyięjų savaičių po to, kai 
Indijoje buvo įvesta naujoji 
konstitucija, buvo suimtas ir 
nuteistas trims mėnesiams į ka
lėjimą Jayaprakash N ą r a i n, 
Kongreso Socialistų Partijos sa- 
kretorips,

Naraii) orgaųiząvo demonst
raciją prieš konstituciją, nepaL 
sydamas policijos draudimo. 
Kartu su. juo buvo suimta dar 
15 socialistų. J

PLEPA, 
z ,.|h < A .1 , C,M » . b

Vytautas širvy dūkas sako, 
kad nuo 1907 metą lietuvių so
cialistų vadai “griežtai pasuko 
veikti prieš viską, kas surišta 
su žodžių ‘tautiška’.”

Jisai čįa turį gajvoje tuos me-( 
tus, kąį jo tėvas j. .Q. Sirvydas* 
buvo priverstas pasįtrąukti iš 
“Kovos” redakcijos. Bet senis 
Sirvydas pasitraukė ne dėl 
“tautiškumo.’' Nuo sociąlįs-tų ji
sai nuėjo pirmiausią pąs jnafc- 
simalistus .(pusi'a'u-aųar.ehįstus). 
Socialistus jisai dagi kaltino 
tuo, kad jie esą perdaug “tau*1 
tiški.”

Tik kąį jnąksimalįzmas su
bliūško,'tai Sirvydas ėmę plak
tis prįe “tautiečių” ir ėmė lai
žytis Dr. J. šliupui, kuris apie 
Sirvydą sakė;

“Užsjaųgmau gyvalt# savo 
antyje, o ji dabar mane kan
da!”

■

JinįiĮfiili ntjhi |<||||»||| II iii Uliniai

Rašo NORA

“Viena priežastis, dėl kurios tiek mažai iš 
musą tepasiekia viršūnę, yra ta, kad 
niekas dar neišrado metodos, pagal ku
rią atsisėdęs galėtum čiuožti aukštyn 
kalnan . . . ”

Originališkas Vasarinės 
Operos Namas

Wiiliąm M. Sullivąn, advoka
tas gyvenantis New Yorke, iš
pildys $ąvo gyvenimo •ambiciją, 
įsteigdamas, kaip yra sakoma,' 
pirmą priyatipį operos namą 
šipje šalyje. Suilivan, kuris per 
daugelį metą buvo advokatas 
įvairių operos žvaigždžių ir mu
zikantų ir ėjo pareigas 
prezidento
Asociacįjos, atremantuos savo 
šimto akrų palikimą, padaryda
mas teatrą, kuris fa'lpįns 300 
sėdynių perstatymui .operos 
“intįme” ir kamerines muzikos.

Perstatymai prasidės birže
lio mėnesį ir bus po tris kas 
savaitę, tiktai pakviestai publi-

vice-
Draugų Muzikos

■ H|l|lWtll|Įlll|ĮiIIĮt..lly|    Ilįlin; IjĮių IfflUI.H I n

Jys turit būti 
patenkinti

ASHEN MOTOR
Iš 75 karų pasirinkimas visokių 
išdirbysčių ir modelių. Kainos 
nuo $35 iki $900

« • 4 *

SPECIALIAI ŠIANDIE 
1931 m. FQBD — 5 $QE 
pasažierių .... ..................... ww
Įmokėti taip pažai kaip $5 >00
kitus 12 iki 20 mėnesių išąi,ok.čtU 

j jūsų sąlygos išmokėjimui.
Atdara iki 10 P. M. kas vakarų.

ASHEN MOTOR

6424 S. Western Avė

Savaite

kuKurįnip < turto, paudosis 
progą, kurią ^ųteikįą Nącįo- 
nąįp Muzikos Savaitė, ne
tiktai prezentuoti
publikai programus aukš
čiausios kokybės, bet taipgi 
surengti vietinius progrątnus, 
kurie pagelbės surasti ir ug-' 
dyti įdėtinį muMkalj talęn-:

Gegužes Mėnesio 
Parengimai

Northsidės Vaikų Draugija 
“Bijūnėlis”, kurį veda musų 
gabi ir energinga dainininke 
Oną Skeveriute, tyrės savp ant
rą muzikalį parengimą šį sezo
nų, gegužes 8 d., J. Grigaič.c 
svetainėje, 3800 Ąrmitage Avė 
Perstatys jie operetę '“Lėlių 
Krautuvė”, kurią pati mokyto
ja sutvarkė ir išmokino, ir ku 
ri, sprendžiant iš pačių vaiku 
čių entuziastiškų pasakojimų 
bus graži ir įdomi. Aš norėčial 
tikėti, kad tėvai, giminės ii 
draugai įvertins p-lės Skeveriu 
tės pastangas lavinant šiuo: 
vaikučius ir rodant jiems gra 
žiąją pusę gyvenimo, atsilahky 
darni į šį vakarą ir pasigėrėda 
mi mokytojos ir pačių vaikučii 
darbu.

Antras ypatingai svarbus pa 
rengimas bus MIKO PETRAU 
SKO ATMINIMO PAGERBIM( 
VAKARAS, kurį rengia jo se 
n'i draugai ir per ilgus metu 
kartu su, juo dirbę dailės srity 
je, ir kuriame dalyvaus visi tie 
kurie domisi ir dirba daile 
darbą kaipo grynai kuitųrin 
darbą. Tas MIKO PETRĄUS 
KO ATMINIMO PAGERBIM( 
VAKARAS įvyks trečiadi£iM 
yąkare, gegužės 12 d., Cmca 
gos Lietuvių Auditorijoj. >

Dar galima įstoti 
Davis Square Soft

ąbelnaij

Remkime Nacionialę 
Muzikos Savaitę

Nącionalė Muzikos
bust šveijčiama nuo iki 8 die
nos gegužės mėnesio. Savo laiš
ke į p. C. M. Tremaine, sekre
torių šios Muzikos Savaitės ko
miteto, Suvienytų Valstijų Pre
zidentas Rooseveltas, tarp kit-; 
Ko, rašo:

“Aš džiaugiuos mintyje, 
kad Amerikos žmonės ir vėl1 
turės Nacionalės Muzikos Sa-i 
vaijtės stįmuliupjantį efektą^ 
ant jų kultūrinio gyvenimo.- 
Jos abelnam atsišaukime į; 
visas kliasas it grupes žmo-; 
nių, ir į kiekvieną individu-! 
alą, muzika rodo tvirtą įtaką 
ugdyme įp plėtojime musų 
kultūros ir atnešime rpąlonu-t 
mo į musų gyvenimą. Bėgy-! 
j e ,to trumpo periodo, kuria
me mes duodame muzikai 
progos .dominuoti mumyse,’ 
mes pri jaučiam (smagumą, 
kuris pąkeli^ musx viršum? 
paprasto musų (gyvenimo ir į 
padanges idealų,

2 i *“Pęr muziką mes įgyjam 
gilesnį įvertinimą tų dalykų 
gyvenime, kurie turi tvirtas 

. ypatybes,1 ■ • <
“Aš noriu tikėtk kad visi

tie, kurie domisi ugdymu J T ,
muzikos, kaipo nacijonalio rą, harmoniją, dirigavimą, ete

24-tas Metinis Fęstivalas 
Ciiiciig'ps Civjc Muzikos 
Asociticijos

Sekmadienį popiet (geg. 
d.) Orkestrą Hali bus scei 
metinio festivalo kombinuok 
Civic Muzikos Vaiką chorų, -si 
sidedant iš suvirs vieno tuk 
itančio balsų. Marx E. Oben 
dorfer, vedėjas, ir Cliica'gi 
Civic Orkestros, iš netoli šin 
to muzikantų, Dr. Frederic 
Stock, muzikalis direktorių 
Hans Lange, vedėjas.

Šį draugija susitvėrė 191 
metais ir duoda nemokamą ch< 
ralį lavinimą vaikučiams p< 
visą tą Tąi'ką. Šiuo laikų klase 
yra laikomos net aštuoniuos 
Ghicągos parkuose ip įstaigos

Sąryšyje su choraliu darbi 
ši draugija suteikia progos S 
jaunuoliams kiekvieną met 
studijuoti orkestraiį repertui

Operos namąS bus pavadin
tas “Mozartp, pirmos operos 
bus Možart’o, nes jos nereika
lauja didelių ehorų ir yra tin
kamiausios tokiems artimiems s 
pastatymams.

* *

SuJankotmias Pianas
Piano industrija, po kelių 

metų neveiklumo, vėl dirba 
ypatįngų smarkumą ir sųsidu- 
riįą są įvairiomis problemomis. 
Paskiausia jų tai pritaikymas 
didelio fortepijono į moderniš
ko aparimentp patalpą.

“Consolette Folding Piano” 
yrą atsakymas šiam reikalavi
mui, Sako, kad toks pianas tu
ri pįlpą, gražų toną ir, kąi su-1 
lenktas, yra dekoratyvis ir

šiaip

Šįvakar, 7:30 pirmas traukimą 
• ’i pi r mani žaislų raundui

TOWN OF LAKE, 
dien galima prie Davis Squar
Senior Soft Bali lygos prisira 
syti. Lošimai eis kas vakaru 
per visą vasarą. Paduokite pra 
šymus neątidčliodami.

Prisirašant prie draugi jos rea 
kalaujama įnešti ir jstojim' 
mokesnio du doleriu. Iš tos su 
mos bus padengiama' ir tos iš 
laidos, kurios susidarys per 
kant emblemas ir medalius lun 
gtyn.es laimėjusiems grupėms.

ABC OF

PARK TAXE5

SHADY TREE GROVE
DARŽO SAVININKAI RENGIA DARŽO ATIDARYMĄ
Sekmudieny, Gegužės-May 2—1937

; SHADY * TREE*71 ROVĖ
89 and ARCHER ROAR. WILLOW SPRINGS, ILL.

Skersai "Olįi Renry parjk,.
ydingai kviečiam; visus draugus ir pąžistajnus atsilankyti, pus gera 
muzika ir skanus užkandžiai veltui. Kviečia Savininkai:

JUOZAS SPAITJS IR JO MOTINA.

Nežinai kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiejcviepam apdrauja 
ir pašelpa yra užtikrinta, kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoje pašelpos gali gaut j $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudps ir ligoję pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitjnių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE) '
307 W. 30th St. New York, N. Y.New York, N. Y

IUJNOIS legislaturos nariai, daugęljs kurių gyvena uz 
.Ohicągos ribų, sVar&to bilių, kurs gali nukapoti taksus, 
kuriuos jus mokate Chicagos parkams, apie 75/10Q nuo 

vieno nuošimčio.
Taksų nukaposimas Skamba gerai daugumai iš musų, 

bet ar yra Šis siūlomas taksų kapojimas taip geras, kaip 
skamba ?

Jis reiškia sutaupimą jums tik 37% centų ant $50 
taksų kilos—tik |5 centus ant $100 taksų bylos—ir taip 
toliau. Bet jis .reiškia sumažinimą, apkarpimą ir paauka- 
<yjmą daugelio iš narankumų, kuriuos jusi| parkai dabar 
teikia jums dykai. Tai reiškia pažeidimą fiziškos jūsų par
kų ar bulvarų padėties. Tai reiškia sumažinimą real esta- 
to vertybės, o taipgi bausmę laimei, sveikatai ir saugumui 
jūsų šeimos ir jūsų vaikų.

I Siūlomas bilius nesutaupįns mažam taksų mokėtojui 
per metus jo vienęfe (jięnos kurjeriu arba automobilio kaštų 
išvažiavimui j Fojrest Preserve^ ar j Brookfield Zoo. Ta
čiau, jeigu jis taps jstatymu, jūsų parkai praras keturiąs 
dolerius J. V. Valdžios pagelbos*ant kiekvienų penkių do
lerių, kuriuos jieiųs tenka išleisti, kad dirbti atstatymo ir 
pataisų darbą. Mes negalim gauti WPA paramos, jei mes 
>vienu savo doleriu neprisidedam prie tų keturių. Padidė
jęs nedarbas :Chicagoj padidins taksų mokėtojams pašal
pos kaštus.

Chicagos parkų sistema yra jos garbė, jos didžiausius 
pavienis turtas, ja stebisi visas pasaulis. Jeigu jus pri
taria,n.t Mšaviinųi UŽ jūsų parkus, o ne prieš jūsų parkus 
ir bulvarus, tai pranešate apie tai Savo Valstijos Sena
toriui arba Valstijos Ąstovams. Arba pasiuskit mums at
virutę, o mes jau jsp.ėsime ju°s vietoj jūsų.

R. J. DUNHAM, President
Chicago Park District

(This advertisement paid for by. friends of your Parks 
from private funds).

gtyn.es
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Steigia saugumo mokyklą. — Pašalino “sėdėto, 
jus”.—Reikalauja $100,000 už vyro pavilioji-.
mą. — Valstija remia Petroito mokyklas. .— 
Priešinasi, kad farmos butu pardavinėjamos 
už mokesčiu nesumokėjimą. — Šauniai pasiti
ko buvus’ sukilėlį. — Žuvo Michigano “pauk
štis”. — Automobilių inžinieriai,

Gražus Dailės Choro 
vakaras

Dailes cjioro vakaras radio 
programoms paremti ge- 
rąi pasisekė.

120 policininkų lankys 
mokyklą

Nelaimės su automobiliais 
vis didėja, nors visą laiką žmo
nės yra įspėjami, kad reikia' 
saugotis. Jedgu žiemos metų 
nelaimių įvyksta daug, tai ką 
jau? bekalbėti apie vasarą, ka
da tūkstančiai ir tūkstančiai 
automobilių užtvenks visus ke
lius ir gatves.

Vasarai besiartinant, sau
gumo reikalu susidomėjo ne 
tik policijos departmentas, bet 
ir automobilių gamintojai. 
Jiems taip pat rupi, kad auto
mobilius butų, palyginti, saugi 
susisiekimo priemonė, štai ko
dėl jie sukurė fondą, kurio pi
nigais Detroito miestas turės 
išlavinti kelias dešimtis susi
siekimo specialistų.

Saugumo mokyklai vadovaus 
Jeit. Frank Kreml, žymus spe
cialistas. Pagal padarytą pla-^ 
ną bus bandoma išmokslinti: 
120 poilieininkų, kurie vėliau rū
pinsis miesto saugumu, tiks
liau sakant, ♦rūpinsis, kad De
troite kiek galima mažiau įvyk
tų nelaimių su automobiliais.

Rodosi, tai bus pirma tos rų- 
Jpes mokykla, Taigi po.kelių 

,!;imėnesių..pasiwdys,<ir rezultatai, 
atseit, kiek susisiekimo speci
alistai galį atsiekti saugumo 
rityje.

“Sėdėtojai” liko pašalinti
Įš Parke, pavis ir kompani

jos dirbtuvės Nr. 1 liko paša-' 
lipti streikininkai, kurie buvo 
paskelbę spėjimo streiką. Prie 
streikiųinkų pašalinimo prisi
dėjo ir federajęs valdžios agen
tai. .Numatoma, kąd aštuonio
likai streikininkų bus iškeltos 
bylos.

Dalykas tas, kad Parke, Da- 
vis ir kompanija gamina viso
kius medikališkus preparatus, 
vadinasi, patentuotus ir šiaip 
vaistus. Ji gamįną taip pat 
daug narkotiškų vaistų, kurie 
yra federalcs valdžios priežiū
roje. Kadangi 18 streikininkų 
buvo užsidarę kaip tik tame 
departmente, kur yra sukrau- 

ap- 
su-

Detroito mokyklomis. 
Detroito mokyklos iš 
yra gavusios $5,277,

tus Valstija suteikė pusėtiną 
paramą 
Iki šiol 
valstijos 
276.

Protestjjųja prieš farmų 
pardavinėjimų iš 

varžytinių
Lansing, Mich-—Į senatą yra 

įneštas bilius, kuris reikalau
ja, kad butų parduodamos fąr- 
mos iš varyžytinių už nesumo
kė j imą mokesčių. (

{
Tas bilius susilaukė didelės: 

opozicijos. Iš visur pasipylė! 
protestai. Yra daromas spaudi-]
mas, kad bilius butų atmestas.|

Iškilmingai pasitiko
Filipinų pręzidentą

Prieš trisdešimt penkerius ji
metus Anwik.a pasiuntė kariš-il i““0'4 -
v. ; » labal «abuS komis

Konferencija
' . ..j>.......į.... rengtų gerbiamai daininkei pa-

Detroito lietuvių Draugijų
Kongreso konferencija į- 
yyko balandžių 24 d.

■ ’ . ■ I ‘ ’
-----  ..................... Į

Detroito Lietuviu Drąugijų 
konferencija įvyko seštadįenį, 
.balandžio 24 d. Lietuvių sve
tainėje. Į konferenciją atvyko 
24 atstovai nuo kuopų ir drąų- 
gijų-

Buvo pakeĮtaS1 kjaušimas apie 
debatų surengimą. Vi^pirm. 
Tėvulis pranešė, jog demokra
tijos priešai stoti į debatus 
nenori. Tad debatų reikalai 
liko paliktas vice-pirmininkui:

Opęros idirektorius paprašė 
p. Br. Nekrašių, kad jis i su-

gerbimo vakarėlį. Vakarėlis 
įvyks balandžio .30 d. Statler. 
Viešbutyje. Prasidės 7 vai. va
karo.

; Kadangi buyo gauta liūdna; 
'žipia apie Miko Petrausko mir
tį, tai tam vakarėliui yra ruo
šiama speeialė programa iš ve-j 
lionįes kompozitoriaus kurinių. ■ 
Tokiu budu ir p-lė' Kaskas pri-; 
sides .prie pagerbimo Miko Pe
trausko. Vakarėlyje
gerbsime mįrusipjo kompozi
toriaus atminimą ir tuo pačių

mes pa

I QQ 11 fi Lrimnna fcėtojai. Visi darbininkai daly- 
Ijmm 110 KllUuvb vaukite tose iškilmėse.,

susirinkimas

reiki las

Balandžio 25 .d. įvyko LSS. 
kuopos susirinkimą^ kurį ati< 
darė organizatorė M. Veąyerię- 
nė 2 'vai. po pietų. Susirinkimo 
pirmininku buvo išpinktąs J- 
Chesonis.

Sekretorius J. Bęsasparis per
skaitė protokolą ir r.aportąyo, 
kad narių mokesčiai liko pasiųs
ti Waynę kauntęs socialistų 
eentraliniam komitetui. Gegužės 
1 d. šventei esą viskas jąų pri- 

šventė bosianti

Pirmas didelis piknikas
Pirmas didelis piknikas L&S 

116 kuopos įvyks gegužes 9 d. 
& Urbono darže, prie Midiebeįt 
kelio.

To daržo šokių svetainė yra 
labai gerai įrengta. Orkestras 
bus šaunus. Ir šiaip ten turėsi
me visokių parankamų. Todėl 
yisi, kas tik atsilankys, turės 
progos labai smagiai laiką pra
leisti.

Detroito1 ir apylinkių lietu
viai yra kviečiami dalyvauti <ą- 
me pirmame pavasariniame pik-ląiku pasveikinsime pirmą lie- ruošta. T oji 

■tuvaįt^ kuri kaip daminkė p^ švenčiama drauge su unijomis, 
jei bus galima, tai jis drauge 'sįekė aukštybių. Raportas priimtas.

Vakarėlio rengimu rūpinasi J Pramogų komisiją 
muz. Br. Nekrašius, o jam pa- sa^ris, Justinas Piji 

i\/r būrys musų profesionalų! Strazdienė) raportuoja, kad ge-
JOS nąiys M. Masy., etinę intęligentų .Norintieji ^ly.1 gūžės 9 d. (Motinų Dienų) yra 

vauti vietas gali rezeryuoti te- rengiamas didelis pavasarinis 
lefonuodami p-iai Stapnauc- Piknikas S. Urbono darže. Ko- 

3 'ikienei (tel. Lo. 4302) arba p-iai misiJa Prašo, kad butų paskir-
Krątavičienęi.

su pramogų komisija surengs 
debatus.

Knygų peržiūrėjimo komisi-

Jaikraš- 
ir “Vii- 

. Aiškinosi, kad hepasįu’ntę

Raportas priimtas.
. (A. Mą- 

saitis, Justinas Pilku' ir M-

SLA 352 kuopos 
susirinkimas

SLA 353 kuopos mėpesinįs 
susirinkimas įvyks gegužes 2 
d., 9 vai. ryk), Lietuvių svetai
nėje {kampas 25 ir Vnr. Hwy).

Visi nariai dalyvaukite suvi
rinkime. Įsitėmykite taip pat, 
jog susirinkimas prasidės 9 vai. 
ryto.

Pętroit, Mįęh.—Balandžio 11 
d. Lietuvių svetainėje hufįp su
rengtas Dailės choro vakaras 
transliuojamoms lietuviškoms 
radio programoms paremtį 
medžiagiškai. Va^ąrą kalimą 
laikytį visai pusiselcųsiu: žmo- 
nių buvo daug, p programą 
įvąįri ir gerą.

Pirmiauria pąsirodč rusų sty
gų orkestras iš 25 žmonių bei 
jaunutė šokęją. Orkestrui pri
tariant toji šokėja tikrai šau
niai pašoko. PuJblikąi tas nu
meris labai patiko.

Po to 4aWV0 Alex V.esly, apyskaitą pąsluptė 
kuris detroitiečių yra labai čiams, išėmus “Laisvę” 
mėgiamas dainininkas. Jis labąi nį”. 
šąunjai išpildė keliąs dainas,.'todėl, jog P. Jačiopiš irgi taip 

patiko, Pasielgęs. Būtent, pepasruntęs 
rezoliucijos “Nąująjąi Gad.y- Keikia manyti, jog Detroito! 
nei”. Tuo tarpu konferencijos lietuviai gausingai atsilankys 
:yra nutarta, kad rezoliucijos į vakarėlį p-lei Kaskas pagerb- 
>ir šiaip raštai, kurie lįečia ti, o taip pat 
bendrą veikimą, turi būti siun- Masonip Temple išgirsti, kaip 
čiami visiems laikraščiams, pa- musų pagarsėjusi tautietė dai- 
laikantiems pažangiųjų akciją. nut>ją. -w—X • • • i -w—X *w* V • • i l!

didelis pavasarinis
lefonuodami p-iai

ti darbininkai. Tačiau tuoj ąt- 
I sirado lluosnorių, tąd dėl to rei
kalo daug ląiko neteko gaišti-

Kiti kuopos reikalai buvo 
greit atlikti-

—LSS 116 kp. sek.

kurios publikai tiek
jog nė nup scenos nenorėjo jo 
paleisti—vis plojo ir plojo bei 
reika;layo, kad daugiau dainuo
tų.

Štai išeiną Jonas Valiukas, 
i| musų kojonįjos dainininkas, vo

ką ekspediciją įvykusiam Fįli-J^^*“9 lL 
■pinų salose sukilimui malšin- kų P^jas. Jjs yra ne-! 
,. L, , . .... . paprastai publikos mėgiamas,ti. Tada vienas sukilimo vaduok • j i . , . . /buvo- Manuel QueZpn. Vadinasi, ®W«av<> damų, tai 
.. , i-isv • j-j i- a į publikos aplodismentams nelis buvo sukilėlis ir didelis A- t . . .x ... . v* ’ : buvo galo. Negalėdamas kitammenkos pnesas. ; J . . & ,v . . ,.* nuo dainavimo išsisukti, jis

Nuo to laiko daug kas per-! pareiškė, kąd jam turėsią prį- 
simainė. Pakitėjo j*- Amerikos! tarti choristai ir visa publiką, 
santykiai su Filipinų .salomis.:] Mergaitės tuoj išdalino piiblikąį 
Buvęs sukilėlis Quezon jšiandien lapelius, ant kurių buvo sura- 
yra Filipinų prezidentas. Jo šytos dainos. ( Na, ir pradėjo 
Santykiai su Amerika yra vi- dainuoti! Tikrai buvo daug 
sai gerąi. O tai rodo tas faktas, juoko, kai žmonės negalėjo 
kąd jis lankosi Amerikoje ir, susigaudyti.: vieni dainavo vie- 
visur yra nuioširdžiai priima-; ną dainą, o kiti—kitą. Tai bu
mas. į vo naujas dalykas, kurįs iš-

.. . ,. . ~ į judino publiką.šiomis dienomis Qųezon su< G',. „. ,• . . . _ . ~ Vakaro vedėjas buvo Beji'savo palydovais apląnkc ir Dę-; c. ... n- i • • • . ., T. J. , u - x • - R»nlier, Dailės choro pirminiu-' troitą. Ji čia labai sąuniai jrL ^ . . . / . 1
1Skilmmgai patiko M1clUgan vito s Ds eiti Daflgs 
valstijos gubernatorius. H , i ’ r

Taigi, per trisdešimt( penke-j 
rius metųS daug kąs pasikeitė.:|

žuvo pagarsėjęs 
parašiutjstas

Pereitą sekmadienį Vincennes 
mi.es te, Prancūzijoje, 30,000 
žmonių akivaizdoje žųyo Glppi 
Sohn, garsusis Michigano pa
rašiutininkas kuris buvo kilęs 
įš Ląnsing.o.

Pey kelis paskutinius metusi 
Sohn pagarsėjo visame pasau
lyje savo nepaprastai drąsiais^ 
triukais ore. Su parašiutu jis] 
išdarydavo tokias mirties kil-' 
pas, kokių niekas kitas nedrįs- visi Detroito lietuviai nų- 
dayo daryti. Dėlei to daugelis pjudo išgirdę, kad visų įnyli- 
jj vadino paukščiu. rotas Mikas Petrauskas jau ap-

Pirmininkas P. Jačionis kon
ferenciją ’ uždarė į.0.:2.0 ‘ vai.

Atstovasvakaro.

Užuojauta
• —— i ■

Draugams , Valerijai ir Juo
zui PučkoriaWs, jų mylimam 
ir brangiam sunui Vytautui! 
mirus, reiškiu didžiausią užuo’ 
jautą* / >(.M* J. Kemešienė

Detroit; Mich.

į ro mokytojas.
Kai koppertinė

:Į baigėsi, tai abiejose svetainėse* 
(viršutinėj ir žemutinėje) pra
sidėjo šokiai, kurie1 užtruko iki

I vėlumos.
Per visą laiką biznis ėjo ga

na geras/ tad reikią tikėtis, 
jog radio programų palaikymui' 
liks gerokai ir pelno.

—Arpą

—Mariutę.

gegužės 1 d. į VRl^
M» L. Ęąlchunas

Pirmosios Gegužes 
proklamacija

Pasižymėjo jaunuolių 
sirtstėtas

Detroit, Mich.—Balandžio 
’d. SLA 200 kuopa ir Moterų 

į Klubas surengė
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TMD susirinkimas

Kaip žinoma, Gegužės Pirmą ;DraUgiškas 
švepčią viso pasaulio susipratę vakarą šv. Jurgio svetainėje, 
darbininkai. Detroite iki šių 
metų švenčiama ši istoriš
ka dubininkų šventė tik kai 
kurių mažų grupelių. Tačiau šie 
1937 metai paskatino darbinin
kus sujungtum jėgom švęsti 
darbininkų šventę, Gegužės Pir
mą. Praeitų ir dar tebesi tęsian
čių streikų laimėjimas permai
nė Detroito darbininkų mintis, 
—jie pamatė, kad tik veikiant 
visiems išvien jie galės atsiekt

suvaidinta vieno akto’ 
Jonas Burbulas’’,, 

Veronika į 

Širvaitis

jFOuiCKL'r -

a TiREU
% REDDFNED

cECOMMfcNDFC
(•OP 40 YFARS

ti narkotikai, tai jie ir liko 
kaltinti narkotikų įstatymo 
laužymu.

Daug nori gauti ųž 
prarastą meilę

Michįgan valstijoje netrukus, 
nebebus galima kelti bylas už 
visokius pąyijiojįmus ir reika
lauti pasakiško atlyginimo. 
Mat, legislatura priėmė įstaty
mą, kuris tokioms byloms už
kąrą kelią. Bet kadangi tas į- 
statymas nėra įėjęs j galią, tai 
kai kurios moterys vis dar te- 
bereikajauja iš savo konkuren
čių ‘‘širdies balsamo” dolerių 
pavidale.

Štai ir dabar yra pagrinė- 
jąma labai įdomi byla, kurią 
iškėlė Hallie Gudina n. Savo by
loje jinai sako, kad p-lė Laura 
Strittmatter prisikabinusi prie 
jos vyro ir tiesiog payęrgusi jį. 
O kadangi ji jaučiasi labai nu
skriausta dėl savo .vyro mei
lės praradimo, tai p-lę gtritt- 
mafer turinti jai sumokėti— 
nei daugiau, nej mažiau—visą 
šimtą tūkstančių dolerių!

Pagalba Detroito 
mokykloms

atidarė susirinkimą. Po to bu-1 
vo perskaitytas ir; priimtas 
protokolas. Finansų sekretorius 
K, Būtis pranešė, kad kuopos 
ižde yra Jcelios dešimtys dole
rių ir daug knygų.

Liko išrinkta pramogų komi- 
'sija, kuri turės šią vasarą su
drengti pikniką.

Nutarta susidėjus drauge su 
pVisconsin valstija krivūlės 
keliu išrinkti centro valdybą.

Iš susirašinėjimo su kitomis 
kolonijomis paaiškėjo, jčg TMD 
butų galima atgaivinti ir at-

• įsteigti, jeigu kiekvienas, narys 
mokėtų po vieną dolerį per me
tus. Tuo atveju kiekvįenas na- 

jj vadino paukščiu. Imas Petrauskas jau ap- L ?S"
’ Prancūzijoje jis iššoko' išT^o gį pasaulį. *|toryą” arba ‘baudžiava Lietu-;

^ lėktuvo 6,000 pėdų aukštumo-] Kadangi Dailės Choras pasi-.
*)e?. I? pradžių viskas ėjo skįaų- skyrė sau dailės kelią, .tai ir 
džiai, ir Sohn, kaip ir papras- ’stęiigėsi .pagerbti taip pagar- 
tai, darė visokias mirties kil- ‘sėjusį dailės kųrėją per savo 
pas. j Bet kada jau buvo visai |racp0 programą. Programa bu

vo pailginta jo atminimui, p* 
yien tik jo dainas dainavo. 
Pradžioje programos visų pa
žįstamas Dr. Jonikaitis pri-l4 
minė apylinkės lietuviams kom
pozitoriaus M- Petrausko nu
veiktus darbus; pareiškė, kad 
M. Petrauskas buvo vienas iš 
pirmutinių Lietuvos dainų kū
rėjų. Dėkingi esam M. Pet
rauskui už suteikimą Lietuvai į' 
ir J°s 
šaulį 
gražių ir malonių dainų-daine- 
lių, operų ir operečių.

Programa išpildė Detroito 
mylimi dainininkai: J. Vaciukas, 
Alekas Vasiląuskas, Ralph Vp- 
Jatke ir Albinus Vasiliauskas. 
Taipgi dainavo ir vyrų kvar- 

' tetas.
Ilgai minės Detroitiečiai są

netoli žemos, tai jr įvyko taj,5 
ko niekas nesitikėjo: neatsidarė 
parąšiųtąs. žinoma, tada Sohn 
smarkiai nukrito ant žemės ir’ 
užsimušė.

I?aujo& rųšies inžinieriai
Lawr.epce -technologijos in

stitutas šj rudenį rengiąsi ati
daryti naują skyrių, kurio tik
slas bus paruošti automobilių 
'inžinierius. Mokslas truks pen
kerius metus.

Iki šiol tokios šakos, kąip 
automobilių inžinierystės, ne
buvo. Tokiu* bUdu La.wre'nce: 
'institutas padarys pradžią.

—Aklys

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

programa

M. Petrausko 
paminėjimas

nu-

Buvo 
komędiją 
.Vaidino J. Vaitkus, 
Gabužienė, Antanas
ir darz viena moteris, kurios 
pavardės neteko patirti.

Pati komedija visai tutsi iri . 
nuobodi. Monologai nesvietiškai 
'ilgi. Be to, nuolat kartojasi po
sakiai.

Nors vaidintojai buvo parink
ti ir geri bei vaidino Sudęrįn- 
\tai, tačiau komedija jokio įspū
džio nepadarė.

1 Antra programos dalis susi-’ 
dėjo iš dainų, kurias išpildė 
^vaikučių sikstetas: penkios ne- 
dičkės mergaitės ir vienas ber
niukas. Sikstetui vadovavo 
daiiųninkė M. širvaitienė.

iSiksteto sąstatas buvo toks: 
Leonardas Galinskutįs, Bernar
dina širvaite, Elena Dailydai- 1 
tė ir trys sesutės Gabrytėsi 
(Pranutė, Magdutė ir Marytė). 

' Reikia pasakyti, jog sikste-! 
tas publikai buvo tikras siur- 
priząs. Jis taip šauniai padai-: 
navo, kad publika tiesiog bu
vo sužavėta. Kelis kartus jau*-! 
nuėjai dainininkai buvo iššauk
ti dainuoti. Didžiausias kredi
tas tenką atiduoti p-iai Šjrvai-

Detroit, Itilcli.—Tėvynės My-;
lėtojų Draugijos vietos skyrius 
laikė' susirinkimą balandžio 
25 d. pas sekretorių Juozą .0- 
veraitį. Pirmininkas F. Motuzas tp, ko jie reikaląųja. Todėl ir 

Pirmą Dieną Gegužės jie nuta
rė švęsti vieningai Tlmes Sflua- 
re (State and Cass Avė.)-3 vai. 
po pietų.

Kalbos, reikalavimai bei 
protestai

Darbinįnkai iy taika.
Auginkime Ųpijąs. Mes pąsi-i 

sakom už galingą automobilių 
pramonės Ųnijąl

Apsaugokim savus 
mus.

■Prieš fašizmą.
Ispanijos 

dėl laisvės.
Rusijos Sovietų Sąjunga ir 

darbininkai.
Už nepriklausomą politiškų

darbininkų akc9|-
Laikas suprasti visiems dar- tienei, kuri tikrai gražiai su- 

bimnkams, kad jeį mes ,dirbąm;
drauge, tai reikia ir kovoti 
drauge. Ęaįp pikie tuoj ant dirb
tuvę ^peiko metu, taip žymįnt 
balotą laike balsavimo.

šyentė Firmos Gegužės, ku
ri gimė iš kovų tarp darbo ir. 
kapitalo, pažymi draugingumą 
tarpe tų, kurie peni- ir dengtą 
visus, o patys yra persekiojami- 
ir išnaudoją'mi.

šyęsdanu ‘Gegužės Pirmą,- 
darbininkai tuo pareiškia nę tjk; 
ištikimybę savo šaliai, bet ir vi
so pasaulio kovojančiai dėl lai
svės darbininkų klasei!

Atskirai mes merdim. Vieny
bė yra galybė!

šeštadienį, 3 vai. po pietų kas 
gyvas į Times Sąuare. Kalbės 
parinkti, kalbėtojai.

United May Day Committee.

|voje”. , < 1 į
Organizatyyis darbas liko pa

vestas valdybai.
-Narys

Linksma naujiena ;
Gegužės 1 ditsnų Mąsonic 

Temple svetainėje , 
ųyos pde Dųg Katkaus-: 
kaitė.

Mich.—-Gegužes 1
d- Jdasonic Templę patalpoje 
bus pastatyta eCąyalle'ria Rns- 

v _ . , iticąųą”. Pajyyaus ir .pagarsė-P° jusios Metropolitu! Op.er.os so-
įfoMfarsciusienis, p.lė .Om

(Kaskas). Ji išpildys Labos 
partjją. Tat tur būt, pirmuti- 

į nė lietuvaitė, kuri pateko į 
garsiąją New Yorko operą.

gą, kompozitorių M. Petraus
ką. Jojo veikimą musų tarpe 

v. 'negreitai Užmiršime*
vo seną ir visų mylimą drau-l ’ Dolkė

laimėji-

darbininkų 'kova

mokino sikstetą dainuoti.

43jSQ

4360—Sesukei suknelė.. Graži ir 
.elegantiška. Bile koks lengvas arba

Jaunasis Cibulskis pasirodė šilkinis materiolas tiks šiai sukne- 
esąs višąi neblogas akordinis- 
tąs,. Puikiai duetu sudainavo 
M. širvaitienė ir M. ;Stankienė. 
ĄKomponavo p-lė Stankiutė.

Publikos buvo pusėtinai daug. 
Vadinasi, vakaras pasisekė.

Jaunamarte

Parengimai Detroite;

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Darbininkų demonstracija f k 
i po Visų darbininkų priedermė y- 

ra veikti vieningai. Darbininkai / 
turi suglausti savo jėgas ir ko-; 
voti dėl savo teisių. Juo darbi-, 
pinkąi sutartiniai! veiks, juo fą- 
šistįškiems gaivalams bus ma-/ 
žįąu progos išvystyti savo jųdė-t 
j imą. . '

Gegužės 1 d. Times Sąuare 
.aikštėje įvyks milžiniška darbo' 
žmonių demonstracija. Prasi
dės 3 vai. popiet. Bus geri kai-

lei. Padabinkit, ikitos spalvos, stuge- 
lėmis. Sukirptos mieros 2, i, 6, 8 
ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

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

Lvyzdžio kaina 15 centų. Gąli- 
I te pasiųsti pinigus arba p.aŠ- 
; fo ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
įSo. Halsted St., Cbicago, III,

.................................   ■""... .  "Į f *!| 
NAUJIENOS Pattern Dept.
1739? S. Halsted St., Chicago, UL;

Čia |dedu 15 centų ir prašą? į 

atsiųsti man pa/yzdj No__ _

Mieros--------- - ------ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Pasirodo, kad per šiuos me-yra flRUdiflgOS.



Universal Food 
Stores

DYKAI 1 SVARAS BIG 
KAVOS.

HIT

Šiandien, kaip ir kiekvieną 
penktadienį, telpa Naujienose 
svarbus skelbimas Universal 
Food Stores.

šiame jų skelbime yra /dė
tas KUPONAS* Būtinai išsi-

kirpkit šį 'kuponą, nueikit į 
Universal Food Krautuvę, 
gausite 1 svarą BIG HIT' ka- 
vo DYKAI.

Toks kuponas telpa dar tik 
pirmą sykį į du metus. Pa
tartina šeimininkėms pasinau
doti šia nepaprasta 
gauti dykai Big Hit 
svarą.

Nėra 
tančiai 
dos iš

proga, 
kavos

abejonės, kad 
šeimininkių pasinau- 
šios nepaprastos pro-

t ūks-

Visi draugai ir pažystami esate kviečiami atsilankyti į

GRAND OPENING
ANTON SHIMKUS TAVERN

Subatoj ir Nedėlioj, Gegužės 1 ir 2 
3059 West 38th Street

Bus skanių užkandžių veltui, geri gėrimai ir šauni muzika. Užtik
rinu visiems, kad turėsite gerą laiką.

Kviečia ANTON SHIMKUS. Savininkas.

gos. Tos, kurios šisikirps šiuos 
kuponus, turėtų pasakyti ir 
savo kaiminkoms, kad ir jos 
pasinaudotų šia proga.

Remti tas biznio įstaigas, 
kurios garsinasi Naujiehose 
visuomet ąpsimoka. Apsimo
ka pirkėjams ir biznio įstai
goms. Naujienoms iš to irgi 
yra naudos. Naujienos tarpi
ninkauja tarpe biznierių ir 
pirkėjų. Tie, kurie skaito 
Naujienas ir seka skelbimus, 
labai tankiai pasinaudoja to
kiomis progomis, kuriomis 
neskaitytojai nesinaudoja.

Taigi dar primenu, 
šeimininkės išsikirptų 
ną iš Universal Food
skelbimo ir atsilankiusios į jų 
krautuvę gautų dykai Big Hit 
kavos svarą.

—Biznio Žvalgas.

NAUJIENOJ, Cl^cago, III.

štoš kokybės tavorą ir parduo
da žemiausiomis galimomis 
kainomis.

Tarp šių pažangių biznierių 
jus rasite kiekvieną ;MidwefCt 
Store savininką. Jus rasit jį 
veiklų ir patikėtiną. Jus ra
sit, kad jo krautuvė yra mo
derniška. Tavoras, kurį jis 
parduoda yra visas geriausios 
kokybės. Jq kainos tęikia ge-
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Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel. Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982 

sv. Už 82c
SEREDOMIS. KETVERGAIS

18 sv- už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH

IR PĖTNYČIOMIS

kad 
kupo- 
Stores

Kiekvieną Dieną!
šiandie, rytoj ir kasdien 

kiekviena šeimininkė turi pla
nuoti ir priruošti valgius savo 
šeimynai. Tai nepabaigiama 
užduotis ir kai kada net ne-, 
dėkinga, ba juk sunku paten
kinti visiį skonį ir visuomet.

Be to, kiekvienos šeiminin
kės galvoj yra sekama min
tis: kaip pirkti geriausią mai
stą—geriausią skonio ir mai
stingumo atžvilgiais, o išleis
ti pinigų juo mažiau? Ji kon
troliuoja šeimos šernolės siū
lus ir jos išlaidos turi būti 
daromos protingai ,nes visos 
šeimos gerovė randasi jos ran
kose.

riausias vertybes.
Kad galėtų suteikti šitaip 

gerą tarnybą, šie gro^erninkai 
žinojo, jogei pavieniai jie ne
pasieks tobulumo. Todėl, 
daugiau kaip šeši metai atgal, 
jie susiorganizavo ir uždėjo 
savus sandėlius. Tuo budu jie 
pašalino bereikalingais išlai
das ir tuo patim laikii sukom
binavo savo supirkimus. Jie 
sudarė tokią milžinišką pir
kimo pajėgą, kad dabar visas 
jų tavoras yra perkamas tie
siai iš fabrikantų ir išidirbėjų 
vagonais.

Kiekvienas asmuo žino, kad 
supirkimas tiesioginiai atsi
liepia ant kainų. Dėka gero 
supirkimo daroma sutaupos, 
kurios mažina kainas ir teikia 
geresnį tavorą. Štai kodėl tūk
stančiai šeimininkių I perka 
pas Midwest Stores — jos ži
no, kad čia gauna geriausias 
vertybes už savo pinigus — ir 
jų kasdieninė problema, ką 
pirkti ir kaip brangiai mokė
ti, pasidaro, lengvesnė.

dama atgal ji sumoka kita 
tiek. Per du sekmadienius ji 
sumokės 96 centus. Ir ta suma 
jau bus didesnė 21 centu už 
75 centus.

Antrą vertus, per 1936 me
tus skaičius žmonių, kurie 
naudojos parkų tarnyba, pa
didėjo 25 nuošimčiais. Viso 
tais metais naudojosi parkų 
patarnavimais 51,000,000 as
menų — taip automobilistų, 
kaip pėstininkų.

Reikia turėti omenėj ką 
Chicagos parkai reiškia mies
to gyventojams. Juk per vie
nus tik 1936 metus parkus 
aplanke penkioliką kartų tiek 
žmonių, kiek mieste randasi 
gyventojų.

“NAUJIENŲ”

SEKMADIENĮ, 
Gegužės 23 d. 1937 m. !

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas ....... $19.50
Naujas Crosley refri gera t orius,. 
^garantuotas 5 m.......... $113.50

išmokėjimais po 15c. į dieną
General Radio Store

3856 Archer Avenue

3 Dienas Persikėlimo

Real Estato Atgi
jimas

CARBIT

PAINTS

Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 
Išplautas ir sulankstytas —. prosinimui.

Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams
Marškiniai Rankomis Plaunami

Musų kainos neaukštesnės kaip kitų. Geresnė darbo rūšis ir 
teisingos kainos užlaiko mus nuolat darbe.

Pabandymas {tikins jus—tik patelefonuokit

Budrųs biznio žmonės žino 
tai ir deda visas pastangas 
patarnauti kiekvienam kostu- 
meriui-rei kaip1 galima našiau. 
Tokie biznieriai užlaiko nio- 
dernes krautuves ir teikia pa
tikėtiną tarnybą, užlaiko auk-

Veikiant kuone visiems fak
toriams, kurie praeity prisidė
davo prie Real Estate atgiji
mo, d a b ar 
Chicagoj real, 
estatas pasi-

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

ta investmen- 
tams. Tokią 
nuomonę pa-

CARBIT MALEVOS, iki šiol var
totos didžiausių trobėsių, ligoni
nių, viešbučių ir įstaigų, dabar 
parduodamos fabrike.

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS 

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj ........ $1-39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų,

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, $1.25 
5 gal. kenas; uz gal. « 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybę krautuvėse.

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

8 spalvų—skaistus žybėjimas — 
lengvai nušluostomas, gerai plau- 
jamas .................. Gal. $1.85

The Carbit Paint Co.
1616-28 WEST OGDEN AVĖ.

Ogden prie Monroe Street 
(Skersai nuo Wieboldt’s) 

Haymarket 7177

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadieni - Baland. 30 ir Geg. 1

išvengtu 
artinasi 

trukumą tinkamų reži-

Grynas Aukštos Kokybės
Universal

SVIESTAS
svaro Rolė 331/2c

Thom. J. Webb’s
KAVA

Sv. blėkinė . 29c

Big Hit

KAVA
1 Sv- pak..............19c

Lipton’s Arbata
(Juoda)

% Sv-pak......21c
■j Q unc. mieros .... 8c

Universal
PYČĖS 

(Riekutėmis arba 
Pusėmis)

No. 2% kenas .... *|0Q 
g No. 1 kenai .... 25c

GRYNAS CANE

Country Kist 
Saldus Wrinkled

ŽIRNIAI
No. 303 O už
kenai &

CUKRUS

Sherwood

SLYVOS
No. 2¥z kenas .... 15c

•| Q svarų drobės
Maišiukuose

WHEATIES
Čempionu Pusryčiai
2ž 23c

Pusryčiam indas

Dykai

P. Pullen, iŠ 
Divišion of L 
of the Chicagę Title and 
Trust Companyir instrukto
rius NorthWestėrn universite
te. 4

P-as Pullen ■ murodo, kad 
šimtai chicagiečįų perka na
mus šiandie, idant 
kylančių rendų; kad 
tikra
dencinių namų; ikad kitokie 
investmentai moka mažą nuo
šimtį; kad valdžia noriai gel
bsti statybai; kad pas dauge
lį žmonių randasi ^gatavų pi
nigų investmentui į real esta- 
tą; kad vedybų skaičius didė
ja. Nurodo taipgi p. Pullen 
tą faktą, kad daug žmonių 
perka real estatą apsisaugo
jimui nuo infliacijos. Visus 
tuos faktus suėmus domėn, 
sako jis, žmonės numato real 
estato. kilimą, ir Cliicągo Tit
le and Trust Company mato 
reikalą pranešti apie tai pub
likai. ' ;

Ateikit Gegužės Die
ną Praleisti Sonotone

2-ra Triumfo Savaitė 
Sovietų Rusijos Istorijos Epika 

‘‘Revoliucionieriai”
Kilimas Revoliucinio Judėjimo 

Rusijoj.
< Sonotone Teatras

Van Buren ir Wabash
:• Tęsias iki Vidurnakčio, 
Durys atdaros Gegužės Dieną 

10:45 A. M.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiui, ralendvitsa, Liežuviui, Baravy
kui, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nui ifi Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms VVhoIesale. < '

BALTIC IMPORT CO. 
805 West 19th Street

CHICAGO.
Tel. Iluyinarket 355b

Viena iš Budrike krautuvių yra perkeliama j kitą vietą . .. 
prekės turi būti išparduotos.
Pečiai, lovos, matrasai, gražus parlor setai, karpetai 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietą ir kad nereikėtų mufuoti.

DIDELIS SUTAUPYMAS PERKANT DABAR

Magazine rack po

59c
vertas $1.50

Tiktai 2 dėl kostumerio.

Jus sutaupysite daug ant elektri- 
kinčs ledaunės. 

Kainos nuo 

79.50 
ir aukščiau.

vėliausių gražių parlor setų po •49.5050
ir $72.50; tikra vertė dviguba

Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00;
Paprastos skalbyklos po ........................... $27 OO
11 tūbų radios 1937 metų po .... 39.50

JOS. F. BUDflIK,
3417-21 So. Halsted St.,

Tel. Boulevand 7010

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS 
Nedėlioję WCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketvertais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

Ine.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.. ‘į

Universal
TOMATŲ ar DARŽOVIŲ

SRIUBA
ir ■

PORK&BEANS ) Jūsų
SPAGHETTI f pasirin- 

KIDNEY BEANS ' kimu!g J limbo kenai 19c

Pressings Whole Kernel
KORNAI

Country Gentlemen 
arba Golden Bantam g No. 2 kenai .... 25c

MILTAI
CERESOTA 

5ZT25c %bačk-$1.05 
Big Hit ar Town Crier 
g sv. maiš. g j Vs bačk.

Gelbėkite parkų 
tarnybą

Dykai! Dykai!
Išsikirpkit šį kupo
ną ir nueikit i bile 
vieną Universal Food 
Krautuvę, gausit 
DYKAI 1 svarą BIG 
HIT KAVOS.

Valley Rose Grėpfruitų
SUNKA

g No. 2 kenai .... 19c

Winesap
OBUOLIAI .......... ........ 3 sv. 230
Texas šviežios
BULVĖS .............. ....5 sv- 230
CELERIAI .....

ar
pundelis 50

CIBULIAI ......... ..... 3 sv. 100

Universal
COCOA

•j Sv. kenas .......

Universal DRUSKA
2 Sv-pak- ••••■....15c
(Free Running ar lodizedj 
Domino MILTŲ ar RUDAS 
Cukrus 27ak.15C

siekia

Big Hit Juodi
PIPIRAI

Sv- pak............■) 0c

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
ivairią paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisą ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimą 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia Jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Muilas .... ....... 3 190
mažas pak......... ............- 8^
dideli pakai .. 390

LUX FLAKES mažas pak. .......

Didelės mieros 210
LUX Tualeto MUILAS .... 4 už 25e

Lifebuoy
RINSO

2 Universal
CATSUP

14 unc. bonk. 25c
8 unc. bonk. "f

Fireside
Marshmallow

1 Sv. 8 unc.
Pak. I < V pak.

ŠALAMI 33C Sv‘
MATYKIT MUSŲ MĖSOS 

nur> A PTMV'MT A

Praeitą šeštadienį Chicagos 
parkų tarybos prezidentas, 
Robert J. Dunham, 'kalbėjo 
Illinois valstijos legislaturos 
komiteto konferencijoj. Tarp 
kitko jis nurodė ve ką:

Viso Chicagos, kaip miesto, 
biudžetas 1936 metais
$187,855,000. Čia įeina ir pra
šomi visai parkų sistemai $9,- 
000,000.

Norima numušti iš nužiūrė
tos parkams sumos $1,400,000. 
ši pastaroji suma, palyginta 
su viso biudžeto suma, suda
ro 75/100 vieno nuošimčio.

Tatai reiškia, kad palikus 
parkams visą prašomą sumą, 
taksų mokėtojams tektų pri
dėti po 75 centus ant kiekvie
nų 100 dolerių sumokėtų tak
sams.

Ką reiškia ši 75c suma. 
Šeimyna, susidedanti iš tėvo, 
motinos ir dviejų vaikų, va-

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 4/2 jardus už $10.00 

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas <48 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-

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima lansilus. Ekzarriintioja akis, 

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

DOtfGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

ČONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir-JaL T s 
mos rųšies su moder- *1
niškomis užlaidomis ir
Hollyvvood šviesomis. /
Darbas garantuotas. j®

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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern 
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, 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

“Naujienų” Piknikas

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

Pranešam visiems pažinties drau
gams, kad persikėlėm iš Willow 
Springs į Chicagą ant Pershing Rd. 
ir Lincoln gatvių. Užlaikome geriau
sios rųšies gėrimus, degtinę, vyną, 
alų, cigarus ir kasdien gaminame 
skanius šiltus valgius ir greitas pa-
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Kur galima pirkti 
tikietus
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E. Mikužhitę—Brunswick 4887 West SidŽj

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESU SANKIRTĄ.

18th Street Apielinkėj
1. “Naujienose0 — 1739 S.

Halsted St* >

C. Kairis — 333 'S. Ashland. 
Avė.

Norint rezervuoti vietas šaukit

2. Chicagos Lietuvių Dratf* 
gijos Ofise — 1739 S» Halsted 
Street.

Tolimoj South Sidėj
J. Gasparaitis — 5021 So 

Kildare Avė.
A, Juris 950 W» 54th St.

* '  Mini II !<■■*■ ....................M M Ii ii «■ M Mllll HMlM ■ M tumu <1 III Į ***!<■*  >iml.l..tM   III m HlįHiMH

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS.Į
" Help Wftftted—Malė

Darbininką Reikią

DUODAM
A S K O L A S
ANT PIRMŲ

Bridgeporto
1. Feilowship House — 831 

33td PI
2. VilnU 

Street.

Marųuette Park
A. Grigas — 7200 S, Camp

bell Avė. -

REIKALINGAS KRIAUčIUiS ; 
Cleariing šapą prie taisymo Šėnų 

drabužių. 240 West 51st Street 
Boulevard 6474. 

—-"1l 1 ' !——. . .. •
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Help VVnnted—Malė
Datbihinku Reikią

REIKALINGAS VYRAS' abelnam 
namų prižiūrėjimui kaipo janitorius 
ir porteris. 2710 W. 59th StVėėt.

Klauskit Mr. Budris.

■M Hi. i yiliiyHĮIMa I , atliMĮ, Tr.1 TIĮĮ .įiriĮ Įilįįiial

frurnished Rooms—Wanted
Ieško Kambario

VYRAS paieško kambario prie 
mažus šeimyhos su ar be valgio.

J. BALDAUSKAS,
6834 *So. Talman. Hemlock 5022.

. .......... II t II .11 I.............................. ....

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEP0RT ROOFING CG 
3216 So. Halsted Street

Roselattd

REIKALINGAS automobilių—Ra- 
dio mėčhanlkaš, turi būti getą! pa
tyręs. Atsišaukite K. Hąrtman, 

2540 No. Halsted St.

3116 S. Halsted
ei. K. šarkiunas — 10458 

State St.
S.

MORGICIŲ
Chicagoje ir apielin k 5 s e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Brighton Park

1. People's Furuiture 
— 4183 S. Archer Avė.

Store

Išmokam

2. J. Jokantas Tavern 
4138 Archei Avė.

Taipgi galima gauti pas 
J. Kondrošką, ' R. Šniuką, 
Mekšrienę,
Alex Ambrose, L. Jonik, J. 
Skeberdytę, U. Nedveraitę, M. 
Batutį, A. Abeką, J. Milleriu- 
tė, V. Dučkorių, V. Mankų, ir 
F. Mason,

M.
Miščikaitien^,

- . ------------ -------
REIKALINGAS bučeris mokantis 

tą darbą.
Emerald Avenue.

REIKALINGA 2 gerų patyrusių 
automobilių mekąnikų. Atsišaukite 
greitai pas JUOZAS BLAUZDIS, 

Westėrn Auto Šėrvieė 
4318 So. Wėstern Avė.

' Help IVanted—Female
Dttrbininkią reikia

JAUNA PAVIENĖ AR VEDUSI 
moteriškė reikalinga už veiterką. 
Trumpos valandos. 5702 West 65th

AtaŽaukitė^ i3301'Z South Street. PrOšpėčt 1363.

i-------- * " > ■<'   'i ——iMl.imi/iri'i i

REIKALINGAS virėjau vyras ar
ba moteris. 5758 WeSt 65th St.

PAIEŠKAU apysenio
North Sidėj ta

barnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

. r.n«>r r »a. ju. .v.(......  

PATYRUSIOS moters atmatų po 
pieroms sortuoti. Geras mokestis.

Continental Paper Grading Co.
1623 Lumber St.'

MERGINA ar moteris; abelnas 
namų darbas; maža šeimyna; pasi
likti; savas kambarys ir vonia; $8.

CėdartJteBt 4880.

80 AKERIŲ PIENO FARMA, arti 
Holland, Mich. Geri trobesiai; miš
kas .ir “mučk*’. Arti miestelio; Mai
nysiu į savastį Chicagoj.

Hemlock 2875.

11 AKEĖIŲ VAISIŲ FARMA. 
1 mylia į rytus nuo Benton Harbor, 
prie State vieškelio; nauji trobesiai, 
tinkami road hauzei, rezortui ir tt. 
Del informacijų rašykite:

CHARLES TOBIANSKY, 
Route 2, Benton Harbor, Ind.

re kent
ANT RENDOS kampinis štOras 

tinkamas dėl bite biznio. Karštu 
vandeniu apšildomas; prieinama 
renda. 2058 West 21st St. >

u .................... ■■■.........■ ■ ■ ■■■h..i m. ■ .

RfiNDON STORAS (namas par
davimui), tinkamas visokiam biz
niui ir 7 kambarių flatas antrame 
aukšte. Tel. Boulevard 8697.

3238 So. Halsted Street.

Real Estate For Sale

D1V1DENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS, 

Kiekvietio hsrfteils pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fedefal Savingš and 
Loan Corporation, Wasį 
ington, D. C.
DSl Informacijų kreipkitės i

SIMANO 
DAUKANTO 

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cerniak Rd. 

Phone CANAL 8887

15341. K. čeptikas 
Oaktey Blvd.

2. Ė. Mikužiutė — ^121
, 4*1 V ‘

VVestern Avė.

N.

N.

Garfield Park - Apielinkėj
Dr. A. Montvid — 2400 W.

Madison St,

Peoples Liijuor Store
2646 West 63rd Street

i Tek. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

SUSIRINKIMAI

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP . . ........  16.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS

.................... ............ $5.75 TON.
EGG .....................    $5.00 TON.
NUT ......     $6.00 TON.
SCkEENINGS ............  $4.75 TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

PAIEŠKAU apysenio hėŽenoto 
žmogaus prie abelno namų darbo.

J. BARSAUŠKAŠ,
4156 Archer Avė., 2-los lubos / 
užpakaly. Tel. Virginia 0130.

.|HlltW>W>IMU   - ■ 4^ 1 -• < ■ 
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J. BARSAUŠKAŠ,

LOVEIKIS s®-“”LiVVLillllV V isas Pasaulio 
' ..... ..... '.... . Dalis.

KVIETKININKAŠ
Gėles Vestuvėms. Bartkietams 

ir Pagrabams k 
&316 So. Halšted Street

Tel. BOULEVARD 7314
.... . ■ > .< «.-„l ■ ■

PATYRUSI MOTERIŲ trims die
noms savaitėj; lengvas namų dar
bas ir skalbimas; 2 užaugę; geras 
mokestis; Lakeview 7714.

—i-

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namu darbas; nėra skalbimo; getas 
namas; pasilikti; $8; ' Edge\vater 
1129.

PATYRU8I MERGINA; . namų 
darbas; padėti vaikams; savas kam
barys; $8; Duckingham 0424.

2 AKERIAI; 4 kambariai; mau
dynė; bėismentas; garažas; vfštiny- 
čiat 60x20: elektra; gazas; vanduo; 
arti katalikų bažnyčios; $3,700; 
$700 įmokėti; $30.00 kas mėnuo; ge
ra transportacija į Chicagą. Virgil 
Martin, New Lennox, III.

Bu&ness ChancBu
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BARBER SHOP. 
Biznis gerai eina. Randasi Town of 
Lake. Savininkas turi kitą biznį. 
Atsišaukite 4572 ŠO. Wood Street.

i VdllUUU

katalikų bažnyčios; $3,700

PARDAVIMUI 4 kamb. hamelis, 
kieto medžio trimingas; randasi 
MarųUette Parko apielinkėj. Kaina 
$Ž7bO. Įmokėti $1000, kitus 
čius. baKS Co.

4488 Archer AVe. Virginia 0055.

morgi-

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas — 5 ir 6 kambariai; 
randasi ant Bridgeporto; kaina 
$2500. Įmokėti $lt000, kiti palik# 
inorgičiu. RAKS CO.

4438 Archer. Virginia 0055.

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA

NORTH AVENUE
BATUS

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

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

Telefoną* Humboldt 7276

’ r- 'h •

Marųuette Park SLA 260-tos kuopos susirinkimas įvyks gegu
žės 2 d., sekmadienį kaip 2 valandą po pietų, Mh Schillts 
svetainėj, 2449 W. 69tl| Št, Visi nariai prašortlj būtinai at-
silafh^T ir atgWesti^ąVt)*drūlTgUš prirašyti260.1
kuopos. —Ė. Liutkūs, sekr. f

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 
jvyks balandžio 30 dieną, 9 valandą vakare, daktarų Stri- 
kolio-Vezelio ofise po numeriu 4645 S. Ashland avė.

Dr, J. J. Shimkūs, rašt.
Gegužio mėn. 2 dieną Mildos svetainėj, 8142 S. Halsted St., 3 

vai. po pietų Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelis la.kys 
visuotiną narių susirinkimą. Prašau visus pribūti, nes bus 
svarbių dalykų apsvarstyti. —Alfred’as J. Butkūs, korėsp. 

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimai vasaros laiku bus laiko
mi kožną mėnesj pirmą pirmadienį. Sekantis susirinkimas 
įvyks plrmadienj, gegužės 3 d., 7 vai. vakare šv. Jurgio 
parap. svetainėj. Narės, malonėkite atsilankyti ir išgirsti( 
naujų raportų. —O. Kliučinskaltė, rašt.

Lietuvių Moterų Draugija “Apšvieta” laikys mėnesinį susirin
kimą gegužės 2 d. 1 vai. p. p., Sandaros s'vet., 812 W. 33 

j gat. Bus Vidurvakarinių Valstijų Soclalės Gerovės ir Tai
kos Konferencijos ir kiti raportai. Prašoma visas atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti. —Pirmininkė.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadieni, ge
gužio 2 d. 1 vai. po pietų, J. Petrausko svetinėj, 1750 So. 
Union avė. Visi nariai atsilankykite į susirinkimą ir atsi
veskite naujų narių prirašymui. —Valdyba.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys savo mėnesinį su
sirinkimą gegužio 2 d, Hollywood svetainėj, 2417 W. 48rd 
St., 12 vai. dieną. Mėnesinės duoklės priimamos nuo 11 
vai. ryto Visi atsilankykit, nes yra daug svarbių tarimų.

Beriiiee Kelte r, rašt.
Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubas rengia sa

vo vienų metų vbikimo sukakties Gegužinį ir Rožių šokį 
šeštadienį, gegužės 1 d. Parengimas įvyks LiuoSybės svet., 
14 st. ir 49 ot. Pradžia 8 vai. Tikietai pas kliubiečius 
narni dykai, Kviečia Visus dalyvauti. —Kliubas.

Pirmos Gegužės — Darbininkų šventės apvalkščiojimas 
bus šeštadienj, gegužės 1 dieną, Lietuvių Auditorijoj, 
S. Halsted st, didžiojoj svetainėj. Prakalbos, dainos, 
įsika. Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Grigaitis, 
zas Jančevskis, seniausia iš Chicagos lietuvių socialistų, V. 
Ambrose. Dainuos “Pirmyn”, Ch. Liet. Vyrų ir “Bijūnėlio” 
chorai. Pradžia 8 vai. vakare. įžangos mokėti nereikės. 
Rengia Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos Central^ kuo
pa, prisidedant Lietuvių Darbininkų Draugijos (sklokinln- 
kų) 45 kuopai. Kviečia Rengėjai.

Chicagos Lietuvių Choro visi nariai susirinkite į Lietu
vių Auditoriją ne Vėliau, kaip .7 valandą vakare šeštadie
ni, gegužės 1 dieną, nes turėsime dalyvauti apvakščioji- 
me darbininkų Šventės. O reguliarčs dainų pamokos atsi
bus nedėlioj, gegužės 2 dieną, Neffo svetainėj, 2435 So. 
Leavitt st., 10 vai. ryto. Kviečiame ir mylinčius dainas 
prisidėti prie choro.’ —Valdyba.

gau-

atsi-
3183 
mu- 
Juo-
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MAtERIOLAŠ NAMU 
s STATYBAI į

' • ■ i ■. ‘/ i'.

Didelis pasirinkimas statymui 
namų, taisymui porčiu, stogams 
popiera, tynos, sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys. /

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
■■ Savininkė

3662 /Halsted Street
Tėl.’ “ įdš 2576

* Atdara vakif$ it nedaliomis
.i.~ij,    į''įjį„į^įį?,,,i■—'T.į,n ..... .—r. „.L.u

OPERUOTOJALJoS patyrę prie 
Power Sewing Machines. Pastovus 
darbas; geras mokestis. ROŠZAK.

1218 Wėšt Chfettgo, Ilk

MERGINA, patyrusi; namų darbas^ 
nėra skalbimo; būti; $7.00 iki $8.00; 
sumigusi šeimyna.

Dorchester 0602.

PARSIDUODA pirmos klesos Ta- 
vern—arba priimsiu pusininką. Vie
na iš geriausių South Sidėj. Biznia
vau! distrikte. Biznis išdirbtas per 
4 metus. Yra Beer Garden ore. šo
kiams platforma. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

6828 Stony Island Avė. 
Klauskite Thomas.

PARSIDUODA “DUFLETIS” pen
kių kambarių mūrinis namas, ant 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. su 
dviejų autų garažu. Kreipkitės po 
penkių vakare ant pirmo aukšto.

Urba' Flo^er Shoppe
Gėlės Mylintį

Bankietaihs^
_____

4180 AręReit Avenue
Phofiė LAFAYETTE 5800

is-r^V estu vėmė— 
ąidotuvems— 
rtaifts.

MERGINA AR MOTERIS; abeL 
nas namų darbas; nėra skalbimo; 
paprastas virimas; savas kambarys 
ir voninė; gera alga.

Lakeview 8739.
iA4 ■ »i... .w > a ■ ■ i .-mramb jh .. -

MERGINA 20 iki 35; namų 
bąs; geri namai; $7—$8.

EdgeWter 3749.

PARSIDUODA arba išsimaino ant 
bile kokios propertės—40 karų ga
ražas arba paieško patyrusio me- 
kaniko. Priežastis patirsite ant vie
tos. Z. M., 5349 So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ kampinis muro 
bungaiow; 5416-72 crt., Summit, 
iii., 1Y2 bloko šiaurvakariuose nuo 
Hariem, Archer ir 55th St. Karšto 
vandens apšildymas; didelis atikas 
ir beismehtas; lotas 37’^x125; 
$7,618.6U; $3,000 cash; balansas 
HuLC $40.9a per mėnesj.

Miss Loretta Mallon.

dar-

PARSIDUODA TAVERNA 
pigiai. Priežastis — 2 bizniai.

12217 So. Halsted St.
Pullman 2448.

labai

Persiskyrė' su“šiuo pasauliu 
balandžio 26 d., 5:00 vai. vak., 
1937 m., sulaukęs v 66 metų 
amž., gimęs Lietuvoj, kovo 
19, 1875. !

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elžbietą, po tėvais Ru- 
bic, 2 dukteris; Betty ir He- 
len, 3 sūnūs: JOSeph, Frank ir 
Leonard ir giminės.

Velionis Juozapas Shelkis 
gyveno po adresu 1904 W. 19 
Avė., Gary, Ind.

Kūnas pašarvotas Williamš 
and Burns koplyčioj, 7th St. ir 
Adams St., Gąry. Indiana.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gegužės 1 dieną, 9:00 vai. iš 
namų į šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią, Gaty, Ind., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
UŽ vėllonio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas Į Calvary kapines, 
Gary, Ind.

Visi A. A. Juozapo Sheikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, Simai ir 
Giminės,

REIKALINGA pagyrusi VEITER- 

Vbitę,V\

- -.............................. .

ttelė VVantėd—iJaič^etnak
Dąi^h^Įd^Rfeikją 

MES DABAR EŠAM naujose pa
talpose.

202 So. State Si. 9th Floor.
WABASH EMPLOYMENT AGENCY

Furttisyed RoOnis

KA, getą mokestis, 6 dienos į sa-
1 Juliai! Rėstaurant, 

?4656 „.So. "AVestern Avė.

PARDAVIMUI MEAT MARKET; 
elektrikinis šaldymas; aisbaksis ir 
fikčeriai. Visai nebrangiai.

3815 So. Campbell Avė.

KOTELIS ir TAVERN; visi kam
bariai parenduoti. Pajamos $2»U,00 
mėnesiui. Žema renda $125.00. Kai
na biznio $2,200; leas’as 3 metams. 
Parduosiu Visą namą ir biznį už 
$12)000. RašyKit, 1789 So. Halsted 
St., Box 616.

A. t A.
VERONIKA BASKUS 
(po tėvais Katutaitė)

Persiskyrė, su Šiuo pasauliu 
balandžio 27’dienų, 3:80 Valan
dų ryto 1937 m4j sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
parap., AugŠgirių kaime.

Amerikoj išgyveno 37 metus
Paliko didėliame nuliudime 

vyrą Liudviką, 2 dukteris Ele
ną ir žentą Jurgį Roman, ir 
Oną, sūnų Pranciškų, anūkę 
Robertą Roman, seserį Oną ir 
švOgėrį Juozapą Mickevičius, 
gimines Joną, Juozapą ir Pran
ciškų Babkus ir kitas gimines 
Amerikoj. Lietuvoje 3 seseris, 
2 brolius ir gimines.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos ir Amžinojo Rožančiaus 
draugijoms. Gyveno po antra
šu 3204 So. Emerald Avė.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioje, 3307 LitUahica AV. 
Laidotuvės vyks šeštad., gegu
žės 1-rną d., 9-tą vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėliones 
sielą, o iš ten bhs nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Veronikos Bab- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras, Dukterys, Simus, Anū
kė, Sesuo, švogeris ir Gimines

Patarnauja laid. dir. A. Ma
salskis, Tel. BIvcl. 4139.

A

JUOZAPAS KAIltlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 dieną, 6:45 Vai. 
vak, 1937 im, sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Panevėžio aps* 
krity, velykių parap., Kodžlų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Juzefų, po tėvais 0k« 
saitikę, 2 sūnūs: Danielių it 
Bronislovą, 2 marčias; Aivlną 
ir Margaret, duktefį Marijoną 
Redetskienę, jtentą Karolį, 3 
anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avenue. Laidotuvės įvyks šaš* 
tadienį, gegužės i d„ 7:30 v. 
ryto iš koplyčios į ŠV. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines,

Visi A. A. Juozapo Kairio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, ■ Hunai, Duktė, Mar

čios, žentai, Anūkai Ir
Giminės.

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

FURNIŠIUOTAS apšildomas kam
barys su arba be valgio. 4917 
Komensky Avė. 1 blokas nuo 
cher Avėnue.

Teefonas Lafayette 5211*

RENDON Šviesus, apšildomas 
kambarys vaikinui, merginai ar Vė* 
dusiai pdrai, su ar be valgio.

7011 So, Oakley Avenue.

So.
Ar

IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI su 
visais rakandais, Savininkai aplei
džia miestų; labai pigiai, 5046 So. 
Koline Avė. ir Archer Avė.

_i . . '

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humūs0 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumėišy&it su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Prtetatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. Tel. WentWorth 704Ž.

Personai 
Almeną Ieško 

VM-J- -l.fcanmr ir ii. .»Į-a<artairfinMU*<« xrt

PAIEšKAU APSiVEDIMUI vai
kino arba našlio, negirtuokllo, tu
rinčio gerą darbą. Esu našlė, 31 mė
tų amžiai Turiu nuosavą namą. 
Atsišaukit laišku Bok 615, 1739 So, 
Halsted St.

a a. a;Mri < m r

PARDAVIMUI .pigiai gėlas kam
pinis grocerio ? biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame j Tavernos biz
nį. 3466 Lituanica Avenue.

EkTRA bargenas
PARSIDUODA 2 BIZN1AV1 LO

TAI, 50x125, ant Western Avė. ir 
67th St. arba išsimaino, ant namo

bizbio. Atsišaukite pas *
“ > P. SMITH
4177 Archer - Avė. Lafayette 2235-

TAVERNA PARDAVIMUI. Gera 
vieta. Biznis gerai išdirbtas.

5300 So. Union Avenue.

PARDUOSIU Bučsrnę ir Grosernę 
UŽ pirmą teisingą pasiūlymą, nes 
Viena negaliu laikyti.

1967 Canalport Avenue.

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

C. P. SUROMSK1S and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grovihill 0306.

PARDAVIMUI grosernė, kend- 
Žių ir aiskrymo ir visokių smulk
menų krautuvė; gerai jrengta, ge
ras stakasj visokių tautų apgyven
ta; geri kambariai gyventi.

4442 So. Talman Avė.
i.-, ',;juxi.l£.^ ;̂i.. i -.^.1- . / ■ ■ Ji. r JL—m. .I . ...................... .

PARSIDUODA BARBER SHOP. 
Biznis gerai eina. Randasi Town of 
Lakė. Savininkas turi kitą biznį. 
Atsišaukite 4512 So. Wood Street.

PARDAVIMUI GROSERNė ir 
Saldainių Krautuvė su namu arba 
be namo, arba mainysiu j namą ar 
bifenj. Prie grosernėg yra 4 kamba
riai pagyvenimui. 4412 So. Cali- 
fornia Avėnue.

MODERNIŠKAS TAVERNAS nau
jai įrengtas su visais patogumais 
gyvenimui; garu apšildomas; 2 ka
rti garažas. Renda labai pigi. Ieš
kantys šitokio biznio lietuviai ma
tykite 
davimo priežastis. Parduosiu pigiai.

2436 W. 47th St;, Chicago, III.
V I ■ Į j.Į •—u—.—. ... ......................

PARSIDUODA bizniavus NAMAS, 
didelis Stotas, garu apšildomas. La
bai gerą vieta dėl taverno.

EngleWood 2116.

trumpu laiku. Svarbi par-

PARDAVIMUI NAMAS su taver
nų. Priežastis—esu našlė.
4527 Wentworth Avė., Yards 2393.

BIZNIERIŲ ATYDA'i
$6000 nupirks 50 pėdų fronto, mu

rini namą, ant Western, arti 71-mos 
Tavern it restoranas su visais įren
gimais. Įrengimai kainavo virš 
$6000. Parsiduoda namas ir visas 
biznis už $11,500.

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir Šiaip kitų bUr- 
geiių.

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

Hemlock 0800.

irMTĄ-iiViiiarrdi iniTf.irnw rtIm tnlon amdilrrtirriM •*»■*

MARCIJONA BALTRUŠAITIENE 
(po tėvais Puidokaite)

Mirė balandžio 27 d., 1937 m. 10:50 vai. ryto, sulaukus aplė 4? 
metus amžiaus* ,

Kilo Iš Raseinių apskričio, Girkalnio parapo Misiūnų kaimo,
Amerikoj išgyveno 3o metų,
Paliko didėliame nuliudime vyrą Antaną, 2 siiftUš: BromsĮovą ir 

Antaną, 2 dukteris: Stanislavų ir Marijoną, žentų Charles Keęner> 
seserį Domicėlę Zaleckienę, švogetj Boleslovą, 2 sesers valktis: Bro
nislovą ir Ireną, tetą M. Račienę ir jos dukteris; Šileikienės, ir jų 
šeimynas, pusbrolį Praną Puidoką ir jo šeimą, pusseseris Oną Ka* 
siulienę ir jos vyrą Viktorą/ Ievą Šimonienę' ir jos Šeimyną, Marijo
ną Damskienę ir jos šeimą, o Lietuvoje 2 sėsėris; Antaniną Naujo* 
kaitienę ir Marijoną Poškienę ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas 2607 W. 69th , Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 1 d. IŠ namų 8 vai. ryto bus 

atlydėtą į Gimimo Pan. Švenč. M. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus-ges ir piižystamus-as 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
Vyras, Sūnija, Dukterys, žentas, Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, Tel. BOULEVARD 5203.

ir. t u..r. 4.

TAVERNA MARQUETTE PARKE, 
parsiduoda Už pirmą teisingą pasiū
lymą arba priimsiu pusininką. Gali
mą pirkti lengvais išmokėjimais. 
Vėliausios mados įtaisymai, graži 
vieta, pigi renda. Kas norite daryti 
gražų gyvenimą, telefonuokite 

Republic 0515.
IffiątfTflfrrtrr.-. .i. ii'CTU.^/i-iĮĮ'iri, n.i į 

Furftiture & FiKtures
R«TuindaLĮta>sai

$25,1)00 Naujų Rakandų Pardavimu* 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

m o m i s išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ...... ........ $15—$20—$2*
$150 Amėft Orient kaurai $30—S3B 
$186 gražus, nauji parlor

sėtai       $39—-$49 
#375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
#600 vertės 4 kamb. įrengimas

dč luxe ......      #17f
Atdara vak. iki 9—Ncdeiin* iki 6 v. v 

RAPP storage EURNITURE 
5746 Šo. Ashland Avė.

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

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

4631 80. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Gtish

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

sa:

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
visi valgyklos fikčeriai dėl priežas
ties mirties. 722 «West Cerniak Rd.

BARGENAS. Parsiduoda barber- 
nės fikčeriai labai pigiai, iš priežas
ties vyro mirties. Mrs. Štukas,

2916 W. 40th Pi., Chicago, III.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kalno* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidu.

______ ___
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Gegužio Pirma Vie
nintelė Darbininkų 

Šventė
Iškilmės įvyks Lietuvių 

Auditorijoje
Vakar po

šeštadienį Gegužio Pirma 
arba viso pasaulio darbininkų 
šventė. Religijos ir tautos turi 
daug savo švenčių, o darbinin-

mą.
Daug dar yra šalių, kur 

šiandien nevalia darbininkams 
tos Šventės minėti, ji skaitoma 
nelegale ir darbininkai yra 
persekiojami. Buvo laikai 
praeityje, kada darbininkus 
policija ir kareiviai šaudė gat
vėse, varė būriais į kalėjimus 
ir kalėjimų rūsiuose, nuož
miai kankinami, mirė be lai
ko, vien tik dėl to, kad minė
jo Gegužio Pirmą, tą darbo 
žmonių solidarumo šventę.

Kiti laikai.
Pamažu laikai keičiasi. Vis 

daugiau teisių įgauna darbo 
žmogus, kartu ir Gegužės Pir
moji darosi legale švente. 
Vis tai, dėka darbininkų susi- 
partimui, jų vienybės reikš
mės ir reikalo supratimui. Jie 
atėjus Gegužės Pirmą j ai jau 
renkasi gatvėse ir iškilmingoj 
eisenoj apvaikščioja 
vienintelę šventę.

• Rusijos caras savo 
žydėjimo dienose per pirmą 
gegužės ^durtuvo ir šautuvo 
pagelba t ūksiančiai s išžudė 
nekaltų žmonių, išvarė Sibi
ran ir naikino jų gyvybę ka
lėjimuose. Bet, štai, atėjo lan
kas, kada jo sostas sugriuvo 
ir pačiam teko žūti.

Gegužio 1 dieną Chicagos 
vidmiesty įvyks didžiulės dar
bininkų demonstracijos, o va
kare L. S. S. Centralinė kuo
pa rengia prakalbas . su pro
grama. Tai įvyks Lietuvių Au
ditorijoje. Kalbės Naujienų 
redaktorius Dr. P. Grigaitis, 
Juozas Jencevskis ir Ambrose.

Iškilmingai 
Palaidojo 
Vytautą Pučkorių

ROSELAND. -
pietų Lietuvių Tautiškose kapi
nėse buvo palaidotas Vytautas 
Pučkorius, 18 metų jaunuolis, 
sūnūs Juozo ir Valerijos Puč
korių, 10049 Pcrry avenue.

Laidotuvėse dalyvavo keli 
šimtai žmonių, daugiausiai iš 
Roselando. Po iškilmių Dė 
Young koplyčioje, 108th ir Mi- 
chigan avenue, jie nulydėjo 
jaunuolį į kapinyną. Prie kapo, 
pirm nuleidžiant grabą, įvyko 
kitas trumpas programėlis, ku
riame dalyvavo kalbėtojas An
tanas Žymontas ir dain. V. Ta
rutis.'

Koplyčioje įvyko ilgesnės ce
remonijos. čia dainavo daini
ninkas K. Pažarskas ir V. 'ka
rutis, o kalbėjo Antanas Vai
vada ir P. šaltimiera's. Laido
tuvėmis rūpinosi laid. dir. J. F. 
Eudeikis.

Jaunam 
atidavė ne 
vo didelis
kaimynų, ir būrys mokyklos 
draugų iš Fenger Migli School. 
šeši velionio mokyklos suolo 
draugai buvo grabnešiai.

Vytautas Pučkorius mirė pe
reitą sekmadienį, balandžio 25 
d., po septynių savaičių ligos. 
Jis paliko tėvelius ir 
brolį Edwardą.

velioniui pagarbą 
vieni lietuviai. Bu- 
burys svetimtaučių

savo tą

Kenosha
Ir Bankietas

14 metų

y $

Kenoshos Councilmanas 
ksta j Bankietą.

J. Martin, Kenoshos council- 
manas taip įprato važinėtis į

“Pirmyn” choras, Vyrų cho
ras ir Bijūnėlio choras, va
dovaujant Onutei Skeyeriutei.

—Senas Petras.
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\ Penktadienis,. bal. $Q, 1937

Chicagą SLA. finansų komiai-, 
jos reikalais, kad šiandien tos 
70 mylių į Chicagą yra jam 
kaip ir penkios. Nėra reikalo 
nė abej oti, kad Martin ir j 6 
žmona dalyvaus Kongreso 
bankiete. O dar gi prižadėjo 
paskatinti visą Kenoshą, ypač 
SLA kuopas dalyvauti šiame 
progresyvių organizacijų pa
rengime. - s . z

šia proga, mes kviečiame ir 
kitus Kenoshos veikėjus, kaip 
tai H. Labanauską ir C. K. 
Braze ir kitus taip pat darbš
čius kenoshiėčitis, kuriuos 
mes iš matymo pažįstame, o 
visų vardus gerai neatsime
name. ' ' f k/.'

—Kregžde

Ewaldo Bankruto
Byla Atidėta Geg.
6 dienai

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Demereckis, ‘ daubas, , Zalato- VtainionnaA IllinAK 
rius, Zacharawich, Bijanskis, liallJIVllUbC- llUllVlb 
Tamkewichį Margevich, Pupau- 
skas, Spaitis. j

Tačiau p. Stanley Stanewich 
atsisako pervesti minėtą notą 
teismo globaį.
: ■ Tolesnis r bylos tardymas liko 
atidėtas: JkLgegčiž$s: 6 d.
"' ■ Rep.

“MeilėsEleksyro”
A J ' - ’ »•' \

Kelių Planų Gausite 
Dykai

Tik ką gauta 1937 metų 1111- 
nojaus Valstijos kelio siste
mos planų kiekis. Atsilankę 
gausite dykai.

Planai peržiūrėti ir pertvar
kyti. /Keliai parodyti juodomis 
spalvomis. Tai ■ padės jums 
lengviau kelį susirasti. Darbas 
labai gražiai padarytas.

„Tad, pasinaudokite1 šia 
prasta proga,

nepa-

greitai išpirko, o p-ia Šalkau
skienė iškepė gardų pyragą.

Pinigais aukavo p. Laučie
nė. Ji apmokėjo $2.00 už at- 
'vįručių spausdinimą. Tikietus 
pardavinėjo B. Bubalis. Jis par
davė 21 tikietą, p-ia Miravi- 
Čienp 15, p-ia Povilaitienė 16, 
p-ia Rimdžienė 4. Ačiū visiems 
ir publikai už atsilankymą.

Vakaro Komitetas.
------------ - —

Sifilio ligos ir jų gy
dymo budai paveiks

luose
V-'#

’

t Balandžio 29 d., prie Refe-' 
ree in Bankruptcy p. Sullivan, 
įvyko tardymas p. Ewaldo ban
kruto bylos.

Teismui buvo 
promiso planas 
kreditorius
turto iš p. Ewaldd pusės

pasiūlyta kom- 
sutaikyti visus 
$1500 bendro

1JU A___ • ir
■ tuomi viską užbaigti šioje by
loje.

Tam planui pasipriešino p. 
Zalatoriaus advokatas, p. Gor
inau — todėl, kad Judgement 
nota prieš Lietuvių Auditoriją 
$48,000 sumoje, nebuvo pri- 
skaityta prie bendro turto.

Tas pats advokatas Gorman 
taipgi pasiūlė išpirkti tą notą 
už $500, jeigu 
perversti visas 
prie to turto, 
turėti.

Adv. Gorman 
vo priimtas.

Teisme paaiškėjo, kad toji 
Judgement nota pNeš Lietuvių 
Auditoriją7 buvo pervesti 1932 
metais tūlam p? Stanė-
wich, 858 W. 33rd Št. naudai r t . I ■ ■
sekamų p. Ewaldo skolininkų:

Lz

teismas sutiks
Trustee teises 

ktfrias jis gali

pasiulymas bu

. • 4 * • . .7- ‘ > • f

PrfiŠo piemenėlio” dažniau 
lietuvi^ tarpe pasirodyti

. , i ._____ , •' :
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Smagu man aprašinėti savo
Čiceros apylinkę ir jos svar
biausiu.^ atsitikimus, nes tuo 
pasirodome ką nuveikę, kuo 
pasižymėję ir kuo už kitus la
biau prasikišę.

Štai kad ir sekrnądięnio, ba
landžio 25 dienos atsitikimas. 
Gražus būrys cįcerįečįų aplan
ko Goodmąn teatrą, tą vietą, 
kur suskambėjo lietuviškos 
dainos Aida ir į<ur “Pirmyn” 
choro jaunuoliai'..taip įspūdin
gai operą “Meiles Ęleksyrą” 
suvaidino. ; , .

1 Tos operos pastatymo nuo
pelnas yra pp. Stepppavičių ir 
jų triūso pasekmes.
visi savieji, visi pąžįstami. Tik 
vienas “piemenėlis”, ne. Jo dai
nos mane kaip ir visits žavė- 
te žavėjo. Tai tikras Babravi
čius No. 2. •
- Aš meldžiu to jaunikaičio p. 
Ėėndoriaus ihepąsišalinti ir 
dažniau pasirodyti musų tar- 
pe; Gi kitiems visiems taipgi 
linkiu neapleisti dainos.

. N. RaŠėjas.• ■ ‘ ‘ •. •

Ačiū Joniškiečių
L. K. K. Rėmėjams
Vakaras buvo rengiamas lab

darybės tikslu; davė pelno

Dalyviai

/ —-

Revoliucionieriai 
Yįdiųiesty

Vidmiesty, SonotOnę teatre 
eina iSoviėtį- Rusijos istorinė 
pažiba Revolii^pnięrįąi.

> Tai vienas igįdomiausių So
vietų filmos Imrybos produk-

Vienas tokios filmos padarymas 
kainuos apie $30,000

BRIGHTON PARK. — Nors 
Joniškiečių L.K.K. vakaras įvy
kęs sekmadienį, bal. 25 d. ir 
nebuvo skaitlingas svečiais, nąs 
buvo rengtas paskubomis, pel
no, visgi, paliko gražaus. Pel
nas, kaip jau buvo, pranešta, 
skiriamas dviejų kliubo ser
gančių narių paramai.

Todėl, vardan Joniškiečių L. 
K.K. ir sergančių narių p-ios 
A. Miravičienes ir B. Barniškio 
širdingai dėktfojame šio vaka
ro rėmėjams.

Dėkuojame Naujienoms, p. 
Budrikui už skelbimus, p. Yuš- . I x I
kai už svetainę ir visiems už 
gražias aukas.

Davė aukas
1 Musų geras kliubo rėmėjas 
p. W. Ed. Čepulis aukavo už
kandą, p-ia Povilaitienė iške- 

’pė gardžių lašinuočių, ką taip

Medikų Sąjunga ir Suvieny
tų Valstijų Viešosios Sveikatos 
Aptarnavimo įstaiga rengia pir
muosius sifilio ligų ir jų gydy
mo būdų krutamuosius paveik
slus.

dedančiu iš dainų ir muzikos. 
Programą išpildys pačios Kliu
bo nanes. Po programo bus tos 
dienos iškilmėms pritaikyti pie
tus. Parengimu, rūpinasi paren
gimų komisija, susidedanti iš 
ponių: V. šatunienės, F. Ažbi- 
•kienės, H. Rempertienės ir P. 
M. Dargienės.

Parengimas privatiškas, da
lyvauja’ tik Kliubo narės ir jų 
motinos su savo šeimynėlėmis. 
Todėl iš pašalinių žmonių į šį 
parengimą niekas nebus kvie
čiamas.

Chicagos Lietuvių Jaunų Mo
terų Kliubas (Chicago Lithua- 
nian Young Matrons Club) yra 
lietuvių labdarybės draugija, 
užsiimanti šelpimu pavargusių 
lietuvių šeimynų ir našlaičių, 
šio Kliubo pirmininke yra po
ne N. šatunienė.

Korespondentas.

Filmuose bus parodyta ligo
ninės, vėliausi gydymo budai, 
diagnozas ir visų fazių gydy
mai. Darbas jau pradėtas. Da
lyvauja Hollyvvoodo artistai ir 
devyni tų ligų specialistai. Vie
nas iš jų Dr. John btokes iš 
Pennsylvanijos Universiteto.

Tikimasi, kad filmą bus pa
ruošta A.M.A. konvencijai, ku- 
ri įvyks birželio 7 d., Atlantic 
City. Ji kainuos apie $30,000.

Jaunų Moterų Kliu 
bas Pagerbs Savo 

Motinas
Chica-

Įspėjimas automo
bilių savininkams
Manoma, kad Gegužio 1 d. 

pradedant bus visi tie auto
mobilių savininkai areštuoja
mi, kurie nedavė savo automo- 
biliaus patikrinti.

Iš 250,000 automobilių per 
visą automobilių tikrinimo lai
ką patikrinti tik 102,000, t.y. 
mažiau kaip pusė.

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

tas. Nepraleisk šios progos. 
Įžanga tik 25c iki 2 vai. po 
piet; — 35c iki 6:30 vai. vak. 
Teatras randasi prie Van Bu- 
ren ir Wabash avė.

Sp.

1 T0WN OF LAKE.
gos Lietuvių Jaunų Moterų 
Kliubo narės rengia saVo moti
noms pagerbimą, kuris įvyks 
ateinančiame sekmadienyje, ge
gužės 2 d., 2:30 po pietų ponios 
Walsky’s’ namuose, prie Marsh- 
held ir 46 gatvių.

Motinų pagerbimo iškilmės 
prasidės su programėlių,

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

susi-“APSIVESKIT” -- JAUNAS NAKTIBALDA
< • <• • ■ ' • -L .‘J.f ' * b-f * t m* •. • * • z < • i / -A . .: ’?•' .• ‘ •s

“TURITE APSIVESTI!” — Iš kairės dešinėn: Emil Middendorf, mergaitės tė
vas; Ruth Middendorf, adv. Maurice Gab a, Dr. Gordon Mordoff, jaunuolio tėvas 
ir sūnūs Gordon, Jr., prieš Chicagos teisėją Molines. Teisėjas įsakė jaunuoliams 
apsivesti.

“NENORIME APSIVESTI!” (No. 1): Emil Middendorf ir duktė Ruth; (No. 2) 
Dr. Mordoff ir sūnūs Gordon, Jr. aiškina teisėjui, kad jie (jaunuoliai) nenori ap-
sivesti. Teisėjas nusprendė, kad jie turės sumokėti $200 pabaudą, jeigu jo įsaky 
mo nepildys. Jaunuoliai gyveno kaip vyras ir žmona be vedybinio leidimo.

‘■d.

• iNAK 1 ’IBALDA" —Kay 
Regg, 3 metų cicerietis, 
kuris nakties laiku išėjo į 
gat^ęi pasirengęs vien pa- 
žamomis. Jis “apžiūrinėjo” 
pasaulį per kelias yalan-
das, pirm negir policija 
kūdikį surado.

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

STATISTIKAS — Virgi- 
nio Gayda, kuris renka 
nias neitralioms valsty
bėms apie ginklų siunti-NAUJAS ŽVĖRIS ŽVĖRYNE — Dviejų metų kalnų 

liūtas, kuris neseniai buvo atgabentas į Chicagos Brook- 
field žvėryną. Šis liūtas yra patinas. Prieš kelis metus 
žvėrynas įgijo pataitę. Dabar bus pora.

KELIONĖ PER PRIEVARTA. — Miss Josephine 
Howe iš Kalamazoo, Mieli., pasakoja Chicagos detek-
tyvains kaip du nežinomi piktadariai įsigavo į jos auto
mobilį, ir ją privertė nuvažiuoti Chicagon.

f 
i

McEnally, kuri nuo vyro 
išmokusi “weldyti”, dabar 

mokytojauja mokykloje ir 
mokina vyrus vyriško dar
bo.




