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Šiandie Pirmosios
Gegužės Šventė Packard rinkimus

S Susitarė Iškelti Bil

Francija paskelbė Pirmąją Gegužės legale 
švente. Švęs ją ir visų kitų demokratinių 

valstybių darbininkai.

DETROIT, Mich., bal. 30.— 
Užvakarykščiuose darbininkų 
atstovų rinkimuose Packard 
automobilių darbininkų unija.

Laimėjusi tokią milžinišką 
pergalę unija tuojaus pradėjo 
kolektyves derybas su Pack
ard kompanija.

bao Gyventojus
Anglija ir Francija jau susitarusios dėl 

iškėlimo Bilbao gyventojų

Šiandie darbininkai švenčia 
Pirmąją Gegužės — tarptauti
nę darbininkų solidarumo ir 
pasiryžimo kovoti už pilną dar
bininkų klasės išsilaisvinimą 
šventę.

Iškilmingiausia ji bus šven
čiama Francijoj, .kur Pirmoji 
Gegužės pirmą sykį paskelbta 
legale švente. Paryžiuje bus 
suruoštos dvi didelės darbinin
kų demonstracijos. Tokios pat 
demonstracijos bus ir kituose 
Francijos industriniuose mies
tuose.

Geležinkeliai ir oro linijos 
veiks normaliai,Į taipjau ir ki
tos visuomenė/ aptarnavimo 
įmonės, bet lokalė transporta- 
cija ir taksikabai sustos veikę 
8 vai. vakare. Visos mokyklos 
ir valdiškos įstaigos bus už
darytos, taipjau tą dieną ne
išeis ir laikraščiai. Kavinės ir 
restoranai pasiliks atdari, bet 
sankrovos ir bankai bus užda
ryti. Taipjau užsidarys kažku
riose vietose ir teatrai.

Ispanija švęs Pirmąją Gegu
žės karo laukuose, tę$ojama 
baisaus civilio karo, ku/is Siau
čia ten jau dešimtas mėnuo.

Amerikos darbininkai Šie
met irgi iškilmingiau švęs Pir
mąją Gegužės, negu švęsdavo 
kitais metais, nes Amerikoj 
Pirmoji Gegužės nėra įsigyve
nusi ir nebuvo plačiai švenčia
ma.

Abelnai Pirmąją Gegužės 
bute švenčiama tiktai demokra- 

. tinėse valstybėse. Diktatorių 
valdomos valstybėse ji arba 
uždaryta, ar paversta diktato
rių įnagiu ir darbininkai prie 
jos šventimo savu noru nepri
sideda.

8 vai. po piet iš Grant parko, 
o paskiau įvairiais masiniais 
susirinkimais.

Lietuviai darbininkai švęs 
Pirmosios Gegužės šventę di
deliu masiniu susirinkimu va
kare Lietuvių Auditorijoj, kur 
kalbės žymiausi kalbėtojai ir 
bus išpildytas gražus muzika- 
lis programas.

300 Policistų 
Gegužes Pirmos 
Paradui

Chicagos policijos komisio- 
nierius paskyrė 30^ raitosios 
policijos ir pėstininkų dežu- 
ruoti gatvėse, (kuriomis eis 
metinis darbininkų Pirmosios 
Gegužės paradas.

Rinkimai Japonijoj 
bet jie neturi reikš 

mes
TOKIO, bal. 30. — šiandie 

buvo renkamas naujas Japo
nijos parlamentas ir nors rin
kimai buvo skaitomi labai 
svarbus, nes eina aštri politi
nė kova, tečiaus gyventojai 
mažai jais domėjosi ir balsa
vo nenoromis.

Chicagoje Pirmoji Gegužės 
bus švenčiama demonstracija 
vidurmiesty, kuri prasidės apie

NAUJIENŲ

Opozicijos partijų laimėjimas 
yra užtikrintas, kadangi suda
rytoji naujoji valdžios parti
ja nedryso nė pasirodyti.

Bet nežiūrint kokie bus rin
kimų daviniai, jie nepakeis pa
dėties ir nepadarys permainų 
valdžioje, nes valdžią Japoni
joje dabar kontroliuoja milita- 
ristai, o ne parlamentas. Nors 
jau dabar girdisi reikalavimai, 
kad valdžia rezignuotų, nes ji 
neturi gyventojų pritarimo, 
bet militaristų valdžia nė ne
mano tą daryti. O jei parla
mentas kiek griežčiau? nusista
tytų prieš valdžią, tai ir nau
jasis parlamentas bus paleis
tas. *•"

Priimtas naujas 
neutraliteto 

aktas
30.

PIKNIKAS
Austrija traukiasi 

nuo Italijos ir 
Vokietijos

GEGUŽES

CALUMET
GROVE

UŽGESUSI MEILĖ. — Prieš dešimts 
gietis Ray Hullinger teisme 
čiuoti savo jauną žmoną. Meilė 
nasis buvo nuteistas kalėjiman už 
su 'vogtais “laisniais” j Crown Point, 
Teisėjas bandė porą sutaikinti, bet j 
kalinio už vyrą nenori. (N-nų Acme

chiča- 
pabu- r*» ■ 

užgeso, kai jau- 
automobiliu 

apsivesti.
atkirto, kad

WAiSHjINGTON, bal. 
Senatas šiandie priėmė ir 
siuntė prezidentui Rooseveltui 
pasirašyti naują neutraliteto 
bilių. Jis bus pasiųstas prezi
dentui lėktuvu, nes dabartinis 
aktas išsibaigia rytoj.

Einant tuo biliu uždraudžia
ma pardavinėti ginklus ir amu
niciją kariaujančioms valsty
bėms, ar skolinti joms pini
gus.

Be 
galia 
šalis
už pirktas Amerikoj prekes; 
taipgi gali uždrausti Amerikos 
laivams tas prekes gabenti, ar 
ir uždrausti amerikiečiams ke
liauti* kariaujančių šalių lai-

PARYŽIUS, bal. 30.—Fran
ci j a ir Anglija jau yra susi
tarusios dėl iškėlimo iš Bilbao 
civilių gyventojų. Apie tai pra
nešė senato užsienio reikalų 
komitetui užsienio reikalų ml- 
nisteris Delbos. Bet jis nepa
sakė kada tas gyventojų iškė
limas prasidės, nors žiaurus

sukilčliai jau yra visai arti Ba
skų sostinės.

Del bos taipjau pranešė ko
mitetui, kad Anglija ir Fran
ci j a nutarė padaryti tyrinėji
mus vokiečių lakūnų bombar
davimo Guernica ir iš kulkos
vaidžių apšaudymo civilių gy
ventojų.

pa-

to prezidentui suteikiama 
priversti kariaujančias 
mokėti grynais pinigais

KAIP sukilėlių HM 
DAVO IR ŽUDĖ GUE 

GYVENTOJUS

[BOMBAR 
NICA

Už nusižengimą 
mųi numatomos 
$60,000 ( ir kalėjii 
kių Metų.

šiam įstaty- 
bausmės iki 

iki pen-

Baskų kunigo ALERTO ONAIDIA pasakojimas

Bilbao, buvo naktį užpultas 
laukinių maurų, — tos bąįsio- 

’.sios rykštės paimtų ar sunai
kintų miestų. Jie 
stelį, išgėdindami 
ir mergaites, jų 
metų mergaitę,

O dabar aš buvau liudytoju 
puolimo Guernica. Vienas su-

Šaukia pasiaiškinti 
Harlan kasyklų 

savininkus

perėjo mie1- 
24 moteris 

tarpe ir 12
pasriuvusio-
gatvėmis ir
lavonus —
sudraskyti, kilėlių greitasis lėktuvas vedė
senų vyrų,1 ~~1_“ x T‘~

išnaujo 
Harlan 

kasyklų 
žinių apie

Sukilėliai veržiasi 
prie Bilbao ir ban

do jį apsupti

Lojalistų lakūnai 
paskandino suki
lėlių karo laivą

VIENNA, bal. 30. — Austri
ja, kuri ikišiol buvo nuolanki 
Italijos fašistų tarnaitė, stai
giai pradėjo nuo Italijos trauk
tis, 
jos, 
ku, 
jos,

Austrijos laikraščiai, kurie 
ikišiol pilnai pritarė Ispanijos 

‘sukilėliams, dabar pradeda 
juos smerkti. Prisiminę apie 
sunaikinimą Guernica, austrai 
sako, 
tikti 
strai 
mąjj

Traukiasi ir nuo Vokieti- 
su? kuria ji pastaruoju lai- 
veikiausia spiriama Itali- 
bandė susiartinti, 

laikraščiai,

BIARRITZ, Francijoj, bal. 
30. — Aš mačiau kaip buvo 
deginamas ir bombarduojamas 
Guernica miestas — vieną iš 
baisiausių šio amžiaus piktada
rybių.

Aš vaigščiojau 
mis nuo kraujo 
mažiau užmuštųjų 
daugelis jų buvo 
Ten buvo lavonai 
moterų ir vaikų.

O po šios vokiečių lakūnų 
suruoštos skerdynės aš mačiau 
pamišusius nuo kraujo mau
rus slankinėjant naktį gatvė
mis ir gėdinant nekaltųjų mo
teris ir dukteris.

Aš su pasibaisėjimu žiurė
jau kaip buvo išskersta 1,000 
žmonių. O vėliau -aš vaigštinė- 
jau miesto gatvėmis, kurios 
buvo slidžios nuo kraujo ir 
4načiau tas baisenybes, kurias 
atnešė karas seniau buvusiam 
gražiam Baskų “šventajam 
miestui”.,

kad tas pats gali atsi- 
ir su Austrija. Todėl au- 
pradeda smerkti ir taria- 
valstybių “neutralitetą”.^

VARSA VA, bal. 30. — Bu
žo padarytas pasikėsinimas iš
sprogdinti spaustuvę . žymiau
sio žydų dienraščio Lenkijoj 
“Nasz Przegląd”, bet bomba 
tik langus išdaužė. Policija 
vieną jaunuolį areštavo, kiti gi 
pabėgo.

Dabar aš bandysiu pasima
tyti su papa (popiežium) ir 
maldausiu jo intervencijos.

Baskų valdžia Bilbao pavedė 
man paprašyti papos nunci
jaus Paryžiuje leisti pasima
tyti tiesioginiai su papa, pasi
tikint, kad galbūt jam pasi
seks išgauti iš sukilėlių atsi
žadėjimą karo prieš civilius 
gyventojus.

Aš manau esąs vienas iš ke
lių išlikusių gyvais liudytoju 
sunaikinimo Guernica.

Po piet aš pervažiavau Guer
nica kely į Marųuina, kur aš 
norėjau pasiimti motiną ir se
serį. Aš buvau ant kelio, ma
žiau mylios atstume nuo miei- 
sto, kada prasidėjo bombarda
vimas.

Mažas miestelis^ Ceanuri, 
Ubidea sektore, 18 mylių nuo

— jį sekė kiti trys. Jie skrido 
žemai leisdami iš kulkosvaidi 
žiu kulkas į bėgančius gatvė
mis žmones. Juos atsekė try
lika bombininkų.

Pastarieji pradėjo mėtyti pa
degančias bombas. Jie tęsė 
bombų- metimą iki 8 vai. va
kare, (o aštuoni greitieji lėktu
vai 
mi gatves.

Guernica yra apsupta kalnų 
ir gyventojai bėgo slėptis į 
miškus, bet jie liko išžudyti 
lėktuvų, kurie juos vijosi ir 
šaudė į juos kulkosvaidžiu.

Aš palikau savo automobilį 
ir pasislėpiau po tiltu*, kur iš
buvau daugiau pusantros va
landos, žiūrėdamas į naikinimą 
ir žudymą. Mano automobilis 
liko sunaikintas. Tada aš su- 
gryžau j miestą. , ;

Pasiekę Jose Finas ligoninę 
gelbėtojai rado sergančiuosius 
sudegusius savo lovose.

Garsusis Casa de Junta par
kas (kur per šimtmečius rink
davosi Baskų parlamentas) ir 
Santa Maria bažnyčia išliko ne
sunaikinti 
kad jie buvo toli nuo miesto 
centro. -

Vienintėliai kariniai dalykai 
Guernicoj — miesto barakai ir 
karo dirbtuvė — nebuvo pa
liesti. M

Yra aišku, kad sukilėlių la
kūnai norėjo išskersti gyven
tojus ir sunaikinti miestą. Su-

raidė žemai, apšaudyda-

Juos išgelbėjo tai,

HENDAYE, Francijoj, bal. 
30. — Sukilėlių mechanizuota 
armija persilaužė per centrą 
lojalistų linijų Gu’ernica, 
“šventajame Baskų mieste”, ir 
privertė atsitraukti ir kairįjį 
lojalistų sparną.

Neatlaidžiai stumdami di
desnėmis jėgomis gen. Molą 
vadovaujami sukilėlių karei
viai prisiartino iki už šešių 
mylių nuo Bilbao. Bet vieton 
veržtis pirmyn, sukilėliai dabar 
bando sostinę apsupti.

Pasienio žinios iš sukilėlių 
šaltinių “sako, kad gen. Molą 
yra nusisprendęs paimti Bilbao 
gegužės 2 d.

Bombomis naikina Baskų 
miestus.

Espana liko paskandintas Bas
kų įįlankoj. Dar pirmas ka
ro laivas paskandintas lėktu
vų.

WASHINGTON, bal. 30. — 
Šen. La Follette senato civi
lių laisvių komitetas, kuris ty
rinėją samdytojų smurtus prieš 
darbininkus, nutarė 
pašaukti pasiaiškinti 
kauntės, Kentucky, 
savininkus, gavus
tų kasyklų savininkų šalinimą 
iš darbo tų angliakasių, kurie 
prisidėjo prie angliakasių uni
jos.

Komitetui liudijo ir kruvino
sios Harlan kauntės šerifas 
Middleton. Jis prisipažino, kad 
jo vadovaujami mušeikos, va
dinami depučiais, yra papildę 
labai daug smurto aktų prieš 
angliakasius. Jau pirmiau gi 
buvo liudijama, kad tiems mu
šeikoms algas mokėjo’ anglių 
kompanijos ir dalį jų, algų pa- 
siimdavęs pats šerifas. Mušei
kos žudė ir visaip persekiojo 
organizuotus angliakasius. Jie 
bandė nušauti ir savo sėbrą, 
kuris nenorėjo prisidėti prie 
angliakasių žudymo. Padėtis 
toje kauntėje buvo taip bai
si, kad organizuoti angliaka
siai tik naktimis laukuose lai
kydavo susirinkimus.

Tuo pačiu laiku sukilėlių lėk
tuvai sistematiškai griauna 
mažesnius miesfu‘3 i 
liūs Bilbao 
pirmadieny 
Guernica, 
išžudė apie

Dabar gi 
go pusės, 
bombardavo 
mylių nuo Bilbao, ir nusileidę 
žemai žudė iš kulkosvaidžių 
bėgančius civilius gyventojus. 
Ant Galdacano miestelio, 2 
mylias nu‘o Bilbao, sukilėliai 
numetė tonus bombų. Didelių 
nuostolių bombos pridarė taip
jau Baracaldo ir Portugalete 
miesteliams, netoli Bilbao.

Ikišiol sukilėlių lėktuvai ne
randa pasipriešinimo, nes bas
kų lėktuvai yra sunaikinti. Te
čiaus kiek žinoma, jau atskri
do Ispanijos valdžios lėktuvai 
ir galbūt bus sulaikytas suki
lėlių siautimas ore.

IŠGELBĖJO NUO LINČIA- 
VIMO

SAVANNAH, Ga., bal. 30. 
—. Jaunas negras Willie Hawk- 
ins, kaltinamas , bandęs užpulti 
baltą moterį ties Blythe, Ga., 
liko * išgelbėtas iš linčiuoto jų 
govedos ir uždarytas Chatham 
kauntės kalėjime.

kilėliai meluoja kada jie sako
si esą neatsakomingi už bom
bardavimą. Išrodo, kad jie no
ri išnaikinti visą Baskų tau
tą.

BILBAO, bal. 30. — Did
žiausias sukilėliu karo laivas 
Espana, kuris blokavo Bilbao 
uostą, šiandie liko paskandin
tas gilioj ir visuomet audrin
goj Baskų įlankoj. Su laivu 
žuvo galbūt ir šimtai jurinin
kų.

Espana yra pirmas lėktuvų 
paskandintas karo laivas visoj 
laivynų istorijoj.

*Jį paskandino Ispanijos val
džios.,, prįsjųsti baskams lėktu- 
Val/kUriė vakar atšk'i’idb Į Sa'h- 
tander padėti 
kyti sukilėlius 
stinę Bilbao.

Paskandinto 
karininkus išgriebė kitas suki-

>, o dalį 
įgulos išgelbėjo valdžios moto
rinės valtys iš Santander.

baskams sulai- 
ir išgelbėti so-

laivo Espana
° I ~

ir mieste-j lėlių kruizeris Velasco
apielinkėse. Taip 
buvo sunaikinta 

kuriame sukilėliai 
1,000 žmonių.
atskridę iš Duran- 
sukilėlių lėktuvai

Amorebieta, 10

Grūmoja generali 
niu streiku

DĖS MOINES, Ir., bal. 30. 
— Dės Moines darbo taryba 
prigrūmojo paskelbti visų 20,- 
000 Amerikos Darbo Federaci
jos darbininkų, įskaitant ir vi
suomenės įmonių darbininkus, 
generalinį streiką, jei nebus 
tuojaus sutaikinti aštuoni sė
dėjimo streikai skalbyklose ir 
drabužių valymo įmonėse.

Londonui gręsia bu 
sų streikas

At-LONDONAS, bal. 30 
einančią naktį gali sustreikuo
ti busų darbininkai ir tada 
svarbiausia Londono transpor- 
tacijos įmonės bus sifparaH" 
žuota.

Žuvo 12 angliakasių
■ BRIUSELIS, Belgijoj, 

30. — 12 angliakasių liko 
dujų eksplozijoj Memburg 
sykio j.

bal. 
už- 
ka-

bal.SOBERTON, Anglijoj, 
30. — Trims armijos lėktu
vams susidūrus ore vienas la
kūnas užsimušė, o du iššoko 
parašiutais.

FRANKFORT, Ky., bal. 30. 
— Lakūnas G. Pack sunkiai 
susižeidė, o du jo pasažieriai 
liko užmušti vietoj, nukritus 
ir sudužus jo lėktuvui.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei fede- 

talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperati/roje.

Vakar
peratura

Saulė
7:47.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 58°. 
teka 5:47, leidžiasi

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ra tos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Mrs. Anelia K. Jarusz |-Dr. -C. J. Svenciskas
1 " ’ - ■' F -',-V"iN|jll;r;.i.  -----------------l.M»llte.i . ■ ! .O. . .......................................................................

te/o tik Sustiprinkite kliubą ir Mš patyrimo žino, kokias prekes 
susilauksite iš jo padėkos. j Čia užlaikyti. J. Balsevičiaus 
Susirinkimas tg-ėg.: 2, o vpo 'su-' yra ^liausiąs pa-

1 ‘sinnkimo j Wktet4 - visokios rųšles ma-
liavų, ahejAUs, stiklų, varmšių 

*Kliubo susirinkimas įvyks ge- ir kitokių namams, reikmenų.
Butų gerai, kad vietos lietu

viai, reikalui esant, nepamirštų 
; sa'vo tautiečio. Pas jį prekių 
kainos neaukštos. Be to, visi 
kostumeriai gauna gerą patar
navimą, nes p. Balsevičius yra 
simpatingo budo žmogus.

Rep. B. P.

PAVASARIS Raginkite / jaunimą rašytis prie

Pasaulinis karas ir i įvažiavi
mo suvaržymas pakenkė musų 
draugi j iniam 'darbuį. g Tiesa, 
nors' Keistučio Kliubas ir išau- gūžes 2 d. H611ywoo:d svetainė- 
go į stiprią pašalpos ir kultu- j e. Nevėluokite, nes tuoj po su- l 
ros organizaciją, bet, turint siririkimo važiuosime į 1 tą di- i 
mintyje tai, kad senstame, o. iš džiulį bankietą, kurį rengia A- 
Lietuvos jaunų spėkų ‘ tikėtis mėrikos :Liėt4ivių'Kongreso Chi- 
musų vietoms užimti negalima, 
padėtis ir reikalas, verčia ’drau- 

»gijos rytojumi jau dabar susi
rūpinti. O tas rupesnis, gali bū
ti tik vienas, būtent: pritraukti 
čia gimusį jaunimą.

1 Darbas ta kryptimi jau pra
dėtas. Musų kliubas jau turi a- 
pie du šimtu čia’ gimusio jauni
mo. Turime iš jų jau ir getų 
darbuotojų. Kiti jau trečias me
tas dirba valdyboje, štai, pavyz
džiui, BerniCe ’ Rudgalviutė, — 
dabar jau Mrs.’Kėller, antri me
tai užrašų raštininkė. Darbo, už 
ją geriau nieks nepadarys. Ele
na Chepiutė — kontroles rašti
ninkė, • puikiai ‘‘atlieka savo dar
bą, iždininkė *M. Varnienė, čia 
augusi, irgi gerai eina' savo par
eigas. Na, o te4šiųpatarėjas 
adv. Geo Menkas — labai nuo- • 
širdus jaunuolis, bet įstatymus , 
aiškina, kaip senis.

Taigi, kaip matote, prirašy
dami savo sūnūs ir dukteris 
prie kliubo klaidos nepadarysi-

Gegužio Pirma—Gyvybe Nauja
* ■ * *

Pavasaris—gamtos naujo at-į 
gijimo laikas. Dygsta žolelės, 
gėlės, 'medeliai sprogsta, 'pum
puruoja, ir renkasi iš svieto 
pakampių paukšteliai. Ukininr 
kas purena žemę rengiasi sėti 
sėklą naudingą, kad apsirūpinu 
ti duona visam metui. Kruta 
ir visa kita gyvūnija, visi pilni 
energijos ir tfpo; dainuoja^ 
čiurškena, — reiškia pavasario 
džiaugsmą paukšteliai. -

Bet, darbininkas, jis viešT 
pats ‘visų. Juk jis savo raiiktį 
darbu puošia ir palaiko liki
mą visų. Jis gi žemėje dirba, 
kasa geležį, sidabrą, auksą, me
talą brangų ir anglį, jis ir miš-u 
k uos medi kerta, sta to, budavo- 
ja gyvenimą naują. Jis verpia'ir 
audžia, jis ir kelius tiesia nau
jus, sunkiai prakaituodamas ir 
visus 
mas

torių Dr. T*. Grigaitį. Jis pasakys 
kokia yra gegužio pirmo reikš
mė ir ką šiandien darbininkai 
.jau laimėjo. Kitas kalbėtojas 
bus Juozas Jančevskis. Jis kal
bės apie kruvinus įvykius Is
panijoje ir darbininkų kovas 
su reakcija. Gi didžiulis “Pir
myn” coras, Ghicagos Liet. Vy1 
rų choras, vadovaujami Kazio 
Steponavičiaus ir jaunuolių cho
ras “Bijūnėlis” Onuko Skeve- 
riutės vadovaujamas, išpildys 
tai šventei pritaikintą muzikalį 
'programą.

•Įžangos nebus. Tad, atsilan
kykite kuo daugiausia. Pradžia
8 v. v. Darbininkas

-Žodis j Keistučio 
Kliubo Narius

cagos skyrius.
Tiki et u s galite gauti pas J. 

Kondrošką, arba Naujienų ir 
Vilnies skelbiamose vietose. Iki 
pasimatymo bankiete!

-—Jonuk s;

BALSEVIČIAUS GELEŽIES IR 
MALIAVŲ KRAUTUVĖ

vargus ir alkius kęsda

Numesk Junga t 
tą jungą bega-ini ir, ran-mesk

Darbininke, atgijus gamtai, at* 
gyk ir tu. Pajudink žemę ir nu- 
vinančią, pasakyk galingu sa- 
mesk tą jungą begalinę ir, ran
kas pekėlęs į saulę, gyvybę gai- 
vo balsu: “Ir man 
skirtas!”

pavasaris

skaitlingi} 
gatvę, pa- 

Gegužio Pir-

Ir tada, atėjęs i 
darbininkų minią, į 
sveikink drąsiai 
mą.

Vienybėje-galybėje, skaičiuje- 
pergalė. Te skamba Gegužio 
Pirmą pasaulio darbininkų ga
linga daina.

Visi į Auditoriją Vakare
- ■ * a.- 'A* ‘ f- ę įi’l

Ir taip, tad, Gegužio Pirmo 
upu apsiginklavę, šįvakar į Lie
tuvių Auditoriją kas gyvas eĖ 
kime. Ten bi.‘s prakalbos, ten iŠ? 
girsime kalbant Naujienų^edąk-

Kliubas dalyvaus Amer. Liet.
> Kongreso Rankiete 

t

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliūba’s įkurtas buvo dar prieš 
Pasaulinį Karą. Tais laikais lie
tuviai važiavo i šią-šalį ne šim
tais, bėt tūkstančiais.

. z I
Naujieji tie ateiviai lietuvių 

organizacijoms buvo ta medžia
ga, be kurios jokia draugija ne
galėjo bujoti. Per jų pastangas 
fr. paramą tvėrėsi ir kulturūjo 
visas lietuviškasis gyvenimas 
šioje šalyje. Tik per juos susi
tvėrė ir išaugo Keistučio Pa- 
oa’ipos Kliubas.

WEST SIDE. — Visi šios ko-; 
lonijės lietuviai gerai žino, 
kad Juozapo Balsevičiaus (Bal
se vis) gelėžies ir maliavų krau-f 
tuvė randasi adresu 2J325 South 
Hoyne avė., tel. * Ganai 6850. f

'Jau žymi eilė metų 'kai sa4 
vininkas šiam ’ bizny, todėl jis

NAUJIENŲ

PIKNIKAS
GEGUŽĖS 23—1037

< U.l .MKT GROVE
Phųne Hemlęck 2061

DR. JOS. KELIA
DENTIŠTAS

6558 So. Western Avė
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

te

K I

SPECIALIAI
Slfl

SAVAITĘ

L

Physical Therapy 
and Midtftfe ’ 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
“Hentlock 9252 
Patarnauju 

gimdymo namuo* 
se ar ligoninėse, 
d’tro-d u massage 
elfictric tremti 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

DENT1STAS
J OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 

vėl. vakaro. Treč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4800 S. FAIRFIELD AVĖ. 
Telefonas LAFAYETTE 8016

‘Phone Ca n ar 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 WestŽ2nd; Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—*8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutartį 

’ Rez.6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

st.

K. P. G U G IS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 34—Tel.' Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.

Valaridos vakarais nuo 6 ikiJ8f30
Tel. Boulevard 1310 ,

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal''sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS t 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. RotkwbH M.
Telephone: Republic 9723

•3
’įį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So.-Dearborn St.
Room 1230

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

i JUOZAPAS

1704 ’ S. WESTERN AVĖ.
Tel. Virginia 0883

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ 
SPULKĄ pereitais metais

'UŽDIRBO . ....?...... .
Ai Įr V ... . . J, w c ■ ■ (.■>:-

SPŲLKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIRAŠYTU GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LTTHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH 'HALSTED STREET

* A S»

gi

------------*------------ ---------- --------------- -------------------- i------ ----—-------- — —---- .1 •

PONT1AC

Mlih luto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA
' BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
F. BULAW !r K. SABONIS. Bendradarbiai.

nyrw

cm «wa - eERESMmms 1
Gera malevą, tinkamai ’užma.evota, mažiau išsipusti.ia ir utaupo pi

nigų. Tokios yra t populiarės 'Helman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų; gaL ...............  .........
Specialc mialeya, 16 spalvų, gal................... .........

Varnish remov'jr, gal. ..........................................
Grynas baltas/įę^amel,j gal. ........ ..... ....................

, Ąj. brangiau
Sienoms ;p<>piėra, rdlęris ........... ............................

į . “ir’i'Mrangiau.
HĖI1AN PAINT STORE

1411 So. ‘Halsted Street. Tel. Canal 5063
------ ------------- -- ---- ----------------.....  ...... k. ....... ■ ■ i H>

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez/Hyde Park 3395 

®r.. Susanna Slakis 
-Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
~6f>00 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, • 7—8 v. irak. 
iSskyms sėredomis ir'Stibktonris.

?DR. STRIKOL’IS 
Gvdytojas ir Chirurgas 
Ofisas-4615 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vhl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo6 iki 8 

f ik. Nedalioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS h

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510 *-;

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.- — Hyde Parį: 3395

Clemeni J. Svilovv
ADVOKATAS

33 NO. La SALLE STREET 
o-tos lubos T<j1. CLNtral lb46 

Maręuerie Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, vakare ir nagai sutartį.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti -47th Street

Valandos nuo ’9 iki 8 vakaro 
Serddoj ‘ pagal sutartį

Kiti Lietuviai * Daktara.

I Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
J Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, 'nuo 7

)Ui 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12a.m 
AKIU SPECIALISTAI DR. S. NAIKĘLIS 
---- -----\----------------------- ------------- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezid<
3335 So. Kals

CHICAGO, I)

1 VALANDŲ
VARNIAIS

FLAT MIKNOMS
MALEVA ____ ___  “oę
VARNIŠ1O VALYTOJAS—<le- 
raa vurniftiUi ' ar nudėtai nu- 
taryti. * Specialiai *"nž

AEPKOIAI, 4 colių, grynai Juo
dų Šerių tnATeVoti 
iepefai. Kiekvienas

|AT1>ARA KETVIKT., SEŠT. 1

ŽIBANTI MALEVA

980

i
j

w ONE C’OAT KNAMELI8 dar
ini! viduj. TlrAtan; tiaiiR pa
dengiąs; ilgai laikąs. IfidžluVa
per nukt I Kkaldči'aJ Ayhtda-
ina». 1'4,75 vertės
Už galioną .

, Ji 
BALTAS S1IELLAC, lt) 
TYRAS $1.59
OalionaH ..................
85c vertės 5Oc—Skrynų 
ieva; 1 
malevoR 
abu už

i

J

__  ___ „-.J Ma- 
kvorta JiioiIoh Skrynų 
ir » colių SepetyH ir
-------- 50<

,____ , POPIEROS VALYTO
JAS, taipgi vartojamas kalci,- 
mainui ir lancų uždangoms 
valyti __  -- 3 už 230
Miegainiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailiu raStų. Rolei

20c, 15c, 10c ir 5c
SIENŲ POPIERA NUTRL? 

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

A
SIENŲ

RES
3 KRAUTUVĖS

3354 W. 26th Street 
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė b 
8k

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
. LAIDOJIMO ĮSTAIGA ę,

John F. Eudeikis I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCEI 
•PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAI- AYETTE 0727 

koplyčios visose U 
Chieae'os dalvse

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais,-10:00 
vai. vakaro iš1 W.H.F.C. stoties (1420 K'.)—Pranešėjas P." Šaltimieras.-

■■ . —————— ...........................................   ■.............  _ j -■ -- ■ Į ■ .   .

Reikalaukite DEGTINES i

fir

J

0i i

į>WK»

Tom Taylor
2 Metu 
senumo

t

Laideituvių -Direktoriai

$1.85
- S7C 

95c
$1.39 ■ I

......

STRA1GHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

-NARIAI
Chicagosį 

'Cicero / 
Lietuvių

Laidotuvių » 
‘Direktorių 
Asociacijos '♦ • • v ; •

Ambulance 
Patarnavi- 

, mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti • priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemime, ne.rvuotu- 
mo, kkauo'tma kkių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kmn.dse egzaminavimas daromas su 
k lektra, parodančia mažiausias klai
dus. Specialė atyda atkreipiama j mo1 
Ryklus vaikus. ' Krėvos akys atitaic 
somos. Valandos m o 10 iki 8 v. Ncr 
delioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulcva/d 7589

DR. A. J. MANIKAS
' PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116 
Valandos: 1—8; 7—8:30 p.p.

Office & Residence 2519 W. 43rd Si 
i’el. Lafayette 3051 

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 1 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

u •'

TURIME 
KOPLYČIAS * 

' VISOSE MIESTO 
, DALYSE.

t /

,...f . A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
■____________ ■ .-.t. ;________________________________________ ■_____________

i A. PETKUS
1410 South 4,0'th Court Cicero "Phone Cicero 2109

BĮ P. J. RIDIKAS
3Š54 So. HiilSted Street Boulevard 4089
■■■— ' Ii I ll\|.į. 1,1 i   .‘■■U—...■l,..l ...u ..tel   Į —    ..................................... . ........

I.J.ZOLP
1646 West’46lh Street Phones Boulevard 5203

------------ .------ ,—i-----------------------------------------------------------------------------------

S. M. SKUDAS I
718 West 18(h Street Phone Monroe 3377 ■

I

EZERSKIS IR SŪNŪS
■ 10731 S. Mictugan *Ave._________ Tel. Pullman 5703

LACHAWIGZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Piace 
SKYRIUS: 42-44 Ea«t 108th Street

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

___  ■ _ ... ———m

Phone Canal 2515 
Tbl. PiilJinan 1270

S. T. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Plione Yards 1138 •

J.LIULEVIčHjS
4348 So. Califor-nia Avenue Phone Lafayette 3572 [

BR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS 

^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
" 756 VYest 35th Street 

kampas - Halstėd St.
Valandos: nuo 10 iki 4," nuo 6 iki 

Nedėliomis ' pagal sutartį.
• II Į II f l. l»l IĮ -...................——

LIETUVIAI
' GYDYTOJAI IK DEPiTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
'.Draugijos JĮariai

8

A. Montvid, M. D.
AVest TovVn 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 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 Sotith Halsted St.
Tel. Bo.uĮevard J401

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Rėz. 4910 SOJmICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvrood 5107

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

ROSELAND—CilICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277 :

DR. W. V. NORAK
’PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Res. 1400 S. 3rd Avė.,'Maywood A v. 
Phone Maywood 21.

KITATAUHAI

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 metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
» ■ ■ t , ...te ... .  ||„ .... III, j ftll Į-

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ‘ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 poi pietų 
7-iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

’ Rez. Tfelebhone PLAZA Z4O9



šeštadienis, gegužės 1, 1937

Organizuoja 
Skerdyklų 
Darbininkus

v ■ m

C. I. O. Komitetas Industri
niam Organizavimui šią savai
tę pradėjo organizuoti Chica- 
gos skerdyklų darbininkus į in
dustrinę uniją, UNITED PACK, 
INGHOUSE WORKERS UNI
ON.

Narių vajus oficialiai prasi
dės antradienį, gegužės 4 d. 
su masiniu mitingu, kuris įvyks 
Cohimbia' salėje, prie 48th ir 
Paulina gatvių.

Mitinge kalbės N. Fontaehio, 
ir Henry Johnson, C. I. O. at
stovai, kurie organizavo plieno 
pramonę Chicagoje.

Unijos raštinė randasi Si- 
kore svetainėje, ties 4758 So. 
Marshfield avenue.

Mitingas prasidės 8 vai. va
kare.

Išteka

P-lė Adolfina Paulius, 4530 
South Mozart Street, kuri ge
gužės 8 d., ištekės už Dr. C. 
J. Svencisko. Susipažinusi su 
jaunu dentistu prieš porą me
tų, jaunoji panelė netrukus .už
kariavo jo širdį, susjžiecjąvo, o 
ateinantį šeštadienį paims šliu- 
bą vietos lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Ji tarnauja Central Die Cast- 
ing firmoj už Assembling ir 
Purchasing skyriaus vedėją. 
Baigė komercijos mokslo sky
rių Lindblom mokykloj.

Vestuvių puota įvyks ties 
4400 S. Fairfield avenue, o 
jaunieji gyvens adresu', 4300 
S. Fairfield avenue. “Honey- 
moon” jie praleis vakaruose.

Jaunasis, Dr. Svenciskas yra 
nevien dentistas, bet ir pasižy
mėjęs dainininkas.

Yra narys Sasnausko Vyrų 
choro (kuris dainuos vestuvių 
iškilmėse), lankė dainavimo 
mokyklą, dalyvavo operetėse ir 
dainavo koncertuose ir per ra- 
dio. Jis baigė dentisterijos mo
kyklą Loyola universitete, šių 
metų pradžioje.

Gimė 18 Apielinkėje, bet jau 
kurį laiką gyvena Brighton 
Parke.

Be Vyrų choro, vestuvių iš
kilmėse dainuos p. Ona Piežie- 
nė.

Rep. B.

Jaunoji Birutė ren
gia šokių vakarą

Įvyks Lietuvių Auditorijoj ge
gužės 2 d.; programas įvairus

BRIDGEPORT. — Sekmadie
nį, gegužes 2 d. Lietuvių Audi
torijoj įvyks Jaunosios Birutės 
šokių vakaras. Pradžia^, 6 vai. 
vakaro.

Šoks A. Andrejevo išmokintas 
baletas toks, kokį butų galima 
matyti tik dideliuose teatruose, 
šoks duetu, kvartetu ir grupė
mis gerai išlavinti Bridgeporto, 
Brighton Parko, Gaty Indiana 
ir Harlem jaunuoliai. Dalyvau
ja ir rusų šokėjai, dainininkai, 
žodžiu, programas bus įvairus. 
Įžanga 55c. — vaikams 15c.

Prašoma visuomenės paremti 
šiuos jaunuolius.

—A. Mis&kaitienė.

Kazimieras Pažarskis •
Rytoj, Roselande, Stanciko 

salėje, 205 E. 115th Street, 
įvyks Kazimiero Pažarskio ir 
SLA 139 kuopos bendras vaka
ras: koncertas, teatras ir ba
lius. Programą išpildys p. Pa
jarskas, p. Pažarskienė ir ki
ti dainininkai ir vaidintojai.

Apsiėmė Dalyvauti 
Miko Petrausko 
Iškilmėse

Artimi draugai ir bendra
darbiai Chicagoje gegužės 12 
dieną rengia gedulo vakarą pa
gerbimui velionio Miko Petraus
ko, žymaus lietuvių kompozito
riaus.

Vakaras įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsited Street.

Iškilipėse apsiėmė dalyvauti 
sekami chorai ir solistai:

Chorai:
“Pirmyn”
“Birutė” ir
“Kanklės”
Solistai:
Anelė Salaveičik-Steponavi- 

čienė :*
Nora Gugis
Adelė Kaminskienė
Antanas Kaminskas
Apie kitus ‘artistus, kurie dar 

neatsakė į kvietimus bus pra
nešta vėliau.

Dainuoja Roselande ir 
M. Petrausko Iškilmėse

Antanas Kaminskas, tenoras, 
kuris rytoj vakare dainuoja 
SLA 139 kuopos ir Kazimiero 
Pažarsko rengiamam Koncerte, 
Roselando Stancik svetainėje, 
205 E. 115th Street. Vakaras 
prasidės 6:30 P. M. Įžanga yra 
35 centai.

Be A. Kaminsko, koncerte 
dalyvaus K. Pažarskas, Marijo
na Pažarskienė ir kiti daininin
kai. Taipgi bus pastatytas sce
nos veikalėlis, “Likimo Baus- 
me .

Gegužės 12, d. A. Kaminskas 
tockfordiečiai jį gerai žino kaipo 
Vakare, kuris įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

St. Rimkus
I. L. D. Koncerte

Stasys Rimkus, jaunas lietu
vis baritonas, sekmadienį ge
gužės 9 d., dainuos koncerte, 
kurį rengia rusų skyrius In
ternational Labor Defense. 
Koncertas įvyks Peoples Audi
torijoje, 2457 Chicago Avė.
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KĄ ŽMONES MANO
APIE SVEIKATOS SKYRIUS daugiau rašyt’, daugiau kalbėti.

r-*-

Ieškomi Taukų Bendras AFL-CIO
gimines Streikas Chicagos

Mirė du broliai palikdami įstaigoj
namus apie $3,000 vertes

priklausantys Federacijai. Gin
čas eina dėl unijos pripažini
mo.

Chicagoje tebevyksta valizų 
ir bagažo darbininkų streikas, 
kuris turi pa.ietęs 40 įmonių.

RaŠ3 Dr. A. L. Graičuna:
Aiškiai matyti, kad visuome

nė dabar vedamais sveikatos 
skyriais nėra patenkinta. Pa. i- 
taiko, kad pusiau privatiškos 
paskaitos yra surengiamos iš 
sveikatos Srities. Tokiais atve
jais prelegentu yra kviečiamas 
koks gydytojas. Bet kažkaip vi
sa tai nėra ant tinkamos aukš
tumos pastatyta.

štai kodėl pradeda pasigirsti 
atskirų asmenų atsiliepimai, 
kad sveikatos skyriai nėra to
kie, kokie jie turėtų būti. Ir 
reikia tiesą pasakyti, kad tie 
priekaištai yra teisingi. Vadi
nasi, nurodomos yra tikslios 
ydos.

Daugelis juk žino, kad ne 
tada laikas apie sveikatą moky
tis, kai jau žmogus suserga: 
sergančiam žmogui reikia į gy
dytoją kreiptis. Visuomenei ru
pi ir svarbu žinoti, kaip galima 
apsisaugoti nuo tos ar kitos li
gos, arba bent sutvirtinti savo 
organizmą, kad jis butų atspa
rus ligoms.

Kai žmogui dantis gelia, tai 
jis skubiai eina pas deptistą, 
kad ta'sai skausmą sustabdytų. 
Su vaikučiais irgi tas pat. Kai 
jie pradeda dantimis nusiskųsti, 
tai motinos Veda pas dantų gy
dytojus. Bet lai juk dar nereiš
kia, jog dantų pataisymas jau 
yra viskas: netrukus juk gali 
sugesti kitas ir trečias dantis.

Kodėl tad dantų gydytojai 
savo raštuose, kurie yra deda
mi į sveikatos skyrius, tiek 
mažai terašo apie tai, kaip tė
vai turi savo vaikus prižiūrėti, 
kad jų dantukai negestų? Kiek
vienas dantų gydytojas juk ži
no, kad daugeliu atvejų vaiku
čių dantys sugenda-dėl netinka
mo maisto. Yra atsitikimų, kad, 
kaip šventraštyje pasakyta, dėl 
tėvų nuodėmių turi vaikai ken
tėti. Pavyzdžiui, jeigu . nėščia 
motina nesimaitina tinkamu 
maistu, tai ir jos gimęs vaikas 
turi labai blogus dantis.

Juk tai vis tokie dalykai, ku
rie yra gerai žinomi dantų gy
dytojams. Apie juos ir reikėtų

Šiaip ar taip, o butų t.krai nau
dinga, jei sveikatos skyriuose 
pasirodytų daugiau raštų apie 
maistą, jo sudėtį, apie įvairias 
mineralines druskas ir Lt. Taip, 
kalbėti apie tuos mineralus, a- 
pie tuos junginius, iš. kurių yra 
dantys sudaryti. O rhšyti apie 
tai, ką motina gydytojo ofise 
kalbėjo savo vaiką atsivedusi, 
niekam nėra nei įdomu, nei nau
dinga. Tai tik savotiška rekla
ma, ir pasakysiu, — visai ne
vykusi reklama.

Gal kas pasakys, jog *a'pie 
dantis daug ko čia ir neparašy
si. Ne, daug kas galima para
šyti, kas plačiajai visuomenei 
tikrai naudinga. Nuolat vis 
naujų dalykų surandama.

DENVER, COLO. — Prieš 
kięk laiko čia mirė Jurgis (Ge
orge) Taukus, kuris drauge su 
savo broliu Vincu (William) 
turėjo namus. Kadangi brolis 
Vincas mirė jau prieš dvejetą 
tą metų.

Kiek žinau, Jurgis Taukus 
mirdamas namus paliko kažko
kiam draugui, kuris nėra’ visai 
giminė. Tiesą sakant, broliai 
Taukus giminių čia ir neturė
jo. Tačiau, galimas daiktas, jog 
jų giminės kur kitur gyvena.

Paliktos Taukų nuosavybes 
yra vertos apie $3,000. Jų ad
resas — 4673 ir 4679 Pearl St., 
Denver, Colo.

—Denvfrietis.

Del gydytojų raštų aš čia' 
mažiau kalbėsiu. O tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad pas
taruoju laiku jie kažkodėl*visai 
nedaug į sveikatos skyrius te
rašo. Tačiau nenagrinėdamas ir 
nekritikuodamas tų raštų, aš 
vis dėlto pastebėsiu, kad gydy
tojams pravartėtų kiek galima 
daugiau rašyti iš higienos sri
ties. Taip, rašyti apie tai, kaip 
žmonės turi nuo ligų apsisau
goti, kaip jie turi tvarkyti savo 
butus, savo maistą, kad galėtų 
įgyti daugiau atsparumo. Vadi
nasi, mokėtų gyventi taip, kad 
jaustųsi gerai ir mokėtų nuo li
gų apsiginti, f

Manau, kad sveikatos skyrių 
vedėjai atkreips dėmesį į daro
mas pastabas. Juo labiau, ka'd 
tai daroma ne su blogais norais.

RAM0VA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKAIS', prop.

834 W. 35th Street
Phone JARDf ,.6547 

Bendras karų'pėįtąiąjhnas, baterijų; 
aptarnavimas, body ir fender darbai

Nužudė
Iš Keršto

Ketvirto aukšto kainbaryje, 
ties 1027 N. LaSalle Street, bu
vo rastas negyvas Alvin Gisel- 
son, 40 metų stalius. Atrodo, 
kad jisai buvo pasmaugtas. 
Prie kūno gulėjo raštelis, ku
riame nežinomasai žmogžudis 
sako, kad Giselsoną nužudė iš 
keršto už jam padarytą piktą 
darba.. v

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKaKIJ C 4
Sąlygos I SAVAITĘ *1

DR. O’CONNELL
135 S0. STATE ST.

0360 N. Clark St.
4619 Broadvvay
3138 Lincoln Av.

160 Madiaon 8t. 
1320’Cottage Grove ....... .... -.002 Madison St.

2567 Milwaukee Ar. 6204 S. Halsted St. 
4002 Irvlng Park 3234 Madlson St. 
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SUTAUPO DARBĄ!

PILSE.N 
LIGHT FLOOR OIL

Įsisverbia j skylutes jūsų nudėvėtų grindžių. 
Išdžiūva skaisčiai žybėdamas.

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

Vakar National Tea Compa- 
ny įstaigoje kilo streikas, ku
riame figūruoja’ abi didžiu ės 
darbininkų organizacijos, Ame
rikos Darbo Federacija ir CIO 
Komitetas Industriniam Orga
nizavimui.

Pirmiausiai sustreikavo 600 
darbininkų, priklausančių ant- 
rąjai grupei ir dirbančių įstai
gos sandėliuose. Netrukus po 
to, jiems simpatiją reikšdami, 
sustreikavo ir ofiso darbininkai,

Perkūnija 
Nutrenkė 
WPA Darbininką

Perkūnas, trenkęs į šėtrą, 
prie 112th ir Avenue B., kurio
je nuo lietaus slėpėsi WPA 
darbininkai, vieną žmogų už
mušė, tris kitus smarkiai su
žeidė. Užmuštasis buvo Jcnn 
Howanik, 13522 Buffato avc.

Atėjo
NAUJAS
KULTŪROS NO. 3

TURINYS:
Tautiškumo elementai ir ribos —

.. .   Tadas šuleas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

’ .......................... V. Stankevičius
čigonai ...................... A. S. Puškin
Henrikas Ibsenas .... Kazys Boruta 
Gandas ----------- Banas Pumputis
Du eilėraščiai .......... J. Kruminas
Kita Ameriką ..........  E. Voytinsky
Fova prieš dykumą....... M. Ilijinas
įdomioji fizika ....... J. I. Perelman
Knygų Apžvąlga, Politika ir

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI 

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street

tt.

Victor Bagdonas 
2 Ofisai 

fomičius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOtfTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040
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PASARGA
Pirm negu pirksit tnalevas Ir ki
tan reikmenis atlankyklt didŽiauMų 
filoa rųMra krautuve Chieagoj. pnr- 
dtiodnnMų tuktitanHiis galionų stan
dartinių

MALEVŲ
IR VARNISIO NUO 1/8 IKI

PIGIAU RKGULIARKS KAINOS
čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasčiauslos kitur. 
Atminkite—tik čia—jus galit rau
ti TIKROS IŽdirbyetčs. žinomas vi
sur. nuo 1/3 iki % pigiau. Musų 
garantija: “Kiekvienas kostumeris 
turi būti patenkintas.”

Į ĮJŽ DYKĄ PRISTATYMASĮ
Sherwin 
$2.25 
kaina 
1.000 
Paint. 
$2.70 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White
1037 Wall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už Vi Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

WilliamB trim Varnlsh 
vertas. Musų 95 Č
galonų Trim tt < 25 
Gabonas _____ _
vot ♦‘s visur žinoma Fiat ir 
Pulut. Musų $1.50

... $1.20

K 
e

x

PIRKITE

r KUU Ix It O o
KRAUTUVĖJ

NAUJA “SUPER DUTY” 
1937 Metų Mados

FRIGID AIRES
Su “METER MISER” 

SUGĖDYSITE DAUG PINIGŲ

Brighton Parko Aludininkų Organizacija

Neseniai Brighton Parke susiorganizavo skyrius aludininkų organizacijos, Illinois Tavern 
Owners Protective Association. Skyriaus valdyba sudaro sekami asmenys: (sėdi iš kairės de
šinėn) : Jonas Yuška—vice-prezidentas; Joseph W. Urbut—prezidentas; Al Litterio—sekreto
rius. (Stovi, iš kairės dešinėn) : Paul Wilkus,—iždininkas; Joseph Perry—maršalka ir William 
Popeli—delegatas.

Organizacija sako esanti nepolitinė ir ne pelnui. Ji veikianti tam, kad apsaugoti švarių 
aludininkų interesus. . 3 P

Lengvus • Išmokėjimai' 
p° 15c į dienų

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGEjlATORIAI 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 didį ekonomiškumą.

Naujų FRIGIDAIRIŲ kainos visiems prieinamos, 
šeimyniškos miero-s nuo ...................... $*| ”| 4 50

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

3224 So. Halsted Street
Tel. VlCtory 4226 Chicago, Illinois-



šeštadienis, gegužės 1, 19
................... . ft .... . .   —————■

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa 

Published Daily Ezcept Sunday 
Che Lithuanian Newi Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street *

by

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

, .75

. 8c 

. 18c
75c

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

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

Uiaakymo kalnai 
Chicago je—pažtu:

Pusei metų
Trims rnCpesiams ___ ___
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ______

Chicagoje per išneSiotoJus:
Viena kopija __ ______...
Savaitei _________________
Menesiui ..............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams -...u_____________  $5.00
Pusei metų _______      2.75
Trims męnesiams .......................1.50
Dviems menesianis. ______ ... 1.00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Darbininkų vienybės ir pasiliuosavimo 
šventė '

Tarptautiniame darbininkų kongrese Paryžiuje 
1889 metais buvp nutarta kasmet visose šalyse, kur yra 
susipratusių darbininkų judėjimas, švęsti 1-mą gegužės 
mėn„ dienų, demonstruojant tarptautinės darbininkų 
vienybės idėjų ir reikalaujant trumpesnės darbo dienos.

Tas kongresas įsteigė Antrąjį Socialistinį Interna
cionalų.

Už metų laiko po to Pirmoji Gegužės buvo pirmų 
kartų švenčiama įvairiose Europos šalyse ir Ameriko
je, kaipo tarptautinė darbininkų šventė, šiandie sukan
ka lygiai 48 metai nūo tos dienos.

Pirmosios Gegužės šventė per tų laikų praplito vi
same pasaulyje. Šiandie tos šventės iškilmėse dalyvauja 
jau ne tik Europa ir Šiaurės Amerika,' bet taip pat ir 
daugelis šalių Pietinėje Amerikoje, Australijoje, Azijo
je ir Afrikoje. Ištisoje eilėje šalių ši diena yra pripažin
ta nęt valstybine, švente.

Visoje istorijoje nesurasime kito tokio atsitikimo, 
kur idėja,, paskelbta suvažiavusio nedidoko būrio žmo
nių, butų taip sparčiai pasklidusi aplink visų žemės ka
muolį.

Ką gi tokio nepaprasto sako pasauliui šita Pirmo
sios Gegužės šventė, kad tiek daug milionų žmonių, kal
bančių įyųiriausiomis kalbomis ir gyvenančių visuose 
žemės kraštuose, randa joje sau paguodų ir įkvėpimų?

RIEJASI
“Tėvynė” drožįą pamokta 

“Keleivio” redaktoriui apie 
žmoniškumą ir laikraštinę eti
ką, bet kartu sako: ...  < ■•■■■

“Nemalonu užimti SLA or
gane vietą ir ginčytis su ty
kiu ląiįraštininkh, kaip ‘Ke
leivio’ redaktyrius^” 
Na, o koks laikraštininkas 

tas “Keleivio” redaktorius? Vie
nas iš gabiausiųjų, kokių yra 
kada nors . buvę pas lietuvius! 
Tai pripažįsta ir “Keleivio” 
draugai, ir priešai.

Bet “Tėvynės” redaktorius 
kalba apie jį su panieka—lyg 
kad jisai pats butų koks jau 
ten labai didelis žmogus.

šitaip jisai išliejo savo tulžį 
tik dėl to, kad “Keleivis” leido 
vienam savo bendradarbiui p. 
Vitaįtį truputį pašiepti; Tuo 
tarpu p. Vitaitis “Tėvynės” 
(fraternalės organizacijos laik
raščio!) špaltose kartais ir pats 
parašo tokių dalykų, kuriais y- 
rą plėšiama garbė kitiems žmo
nėms.

Žmogus, Kurio Bijojo 
160 Milijonu Žmoni

L
* S$SR suimtas, 
reikalų komisarus įr išgarsėjęs 
GPU šefas, Henrikas Jagoda 
(Jahuda).

Tai tikra “sensacijų sensa
cija”, palyginti su kuria že
mės drebėjimas Maskvoje bu
tų tik paprasta } kasdieninės 
kronikos žinutė.

Dąr neseniai, prieš metus Ja
goda buvo galingiausias žmo
gus ne tiktai SSSR, bet, 

’but, ir visame pasaulyje.
Juk nuo jo žodžio, nuo 

'rašo priklausė kiekvieno iš 
milionų Sovietų piliečių 
mas, gyvybė ir mirtis!

GPU pirminipko valdžia
turėjo ribų, nes GPU yra “pro
letariato diktatūros įrankis 
priešams naikinti”,

Jagodai buvo suteiktos ypa
tingos teisės, kad galėtų ap
saugoti Sovietų santvarką nuo 
pasikėsinimų prieš ją. Jam bu
vo pavesta ir Sovietų vadų 
sauga.

Savaime suprantama, kad
kios gyvybinės režimo funkci
jos pavedamos tik tokiam žmo
gui, kuriuto absoliutiškai pasi- 

' tikima.
Jagoda naudojosi dideliu pa- 

/sitikėjimu ir turėjo faktiško 
diktatoriaus valdžią.

Net kiečiausi čekistai buvo 
išsigandę Jagodos “absoliutiz
mo”.

Kartą komunistų 
politinio biuro posėdy 
GiPU vadas čekistas 
/neištvėręs pareįškė:

Mane net šiurpas nukre- 
kai pamanau, ' kokia val- 
sukoncentruota vieno žmo- 
rankose. Tokios valdžios

bu v. vidaus
1 Nuo 1924 metų Jagoda 
Valstybės Politinės Va|dy] 
(GPU) pirmininko pavajuo 
jas, kandidatas į komuni 
partijos centro komiteto : 

SSSR Centralinio V; 
komiteto (Vciko) j

žinias

metais
vidaus

gal

pa-
160

Ilki-

ne-

tenka papili

Jagoda buvo 
reikalų komi

Ji yra, visų pirma, darbininkų vienybės simbolis.
Darbininkai seniai patyrė, kad tik vienybėje; jie yra 

stiprus. Nuo to laiko, kai atsirado samdomas darbas, 
darbininkams teko kovoti prieš savo išnaudotojus ir 
šitoje kovoje jie, laikui bėgant, suprato, kad susivieniję 
jie lengviau gali laimėti.

Toliaus, augant pramonei , ir didėjant darbininkų 
skaičiui, drąsesnieji jų ėmė svajoti apie tai, kad sujung
tomis jėgomis darbininkai galėtų nuversti savo išnaudo
tojų jungą ir pakeisti visą visuomenės santvarką, taip 
kad darbo žmonės daugiaus nebebūtų' skriaudžiami. ŠL 
tie drąsus svajotojai dėjosi į kuopeles (kurios tais lai
kais buvo, žinoma, dažniausia slaptos) ir žodžiu bei raš
tu stengėsi savo mintis paskleisti tarp kitų savo klasės 
draugų.

Paprastai jie vadindavosi “komunistais”, nes dar iš 
pirmųjų krikščionių laikų buvo pasilikęs mokslas, kad 
žmonės turi gyventi “komunose”, kur viskas yra valdo
ma bendrai, jeigu jie nori savo tarpe įvykinti brolybę 
ir ‘laimę. ' į

Šitokios “komunistiškos” kuopelės ėmė sparčiai 
dygti Francuzijoje,, o vėliaus ir kitose Europos šalyse, 
ypatingai nuo Didžiosios Revoliucijos laikų, kuri prasi
dėjo 1789 m. Paryžiuje. Apie vidurį pereito šimtmečio 
jau buvo Europoje gana platus, nors ir slaptas, komu
nistiškas judėjimas, kuris turėjo savo centrą, susidedan
tį iš įvairių šalių atstovų. *

“Komunistų Sąjungą”, kaip ta organizacija vadino
si, pritraukė į sava eiles ir kai kuriuos apšviestus žmo
nes iš pasiturinčiųjų klasių. Iš jų du pagarsėjo labiau
sia, tai — Karolis.Marksas ir Friedrichas Engelsas.

Jiem dviem “Komunistų Sąjunga” savo suvažiavi
me Londone, 1847 metais, pavedė parašyti programą., 
kuriame butų išdėstyti komunistų principai, tikslai ir 
siekimai. Juodu pagamino garsųjį “Komunistų Manifes
tą”, kuriam buvo lemtą pasidaryti svarbiausiu ir popu- 
liariškiausiu darbininkiškos literatūros leidiniu 19-am 
šimtmetyje.. .J •

Šitoje nepaprastai įdomioje brošiūroje jos autoriai 
paskelbė obalsį: “Visų kraštų proletarai, vienykitės!”

Čia buvo pirmą kartą aiškiai suformuluota mintis, 
kad darbininkams reikia vienytis ne tik savo šalyse, 
bet ir visame pasaulyje. ,

Šitą tarptautinės darbininkų vienybės idėją paskui 
priėmė, kaipo savo obalsį, Tarptautinė Darbininkų Aso
ciacija (pirmas Internacionalas), kurį, buvo įkurta Lon
done 1864 metais, ir ją vėl pakartojo Antrasis Interna
cionalas, kuris, kaip minėjome, buvo įsteigtas 1889 me
tais, Paryžiaus kongrese. ' ,

Taigi šitai tarptautinės darbininkų vięnybęs įdėjai 
sustiprinti daugiausia ir buvo įsteigta Pirmoji Gegužės.

T; j • -

Bet yra ir kita labai svarbi idėja, kurią vaizduoja 
ši pasaulio darbininkų šventė. Jį sako darbininkąms, 
kad pasiliuoąuoti nuo išh^ųdojipio jie gali tik eavo^pa-? 
stangomis. '

Kol darbininkų klasė, buvo neskaitlinga ir neap
šviesta, buvo dvi teorijos apie beturčių skurdo /panaiki
nimą. Vieną skelbė mokyti geros širdies žmonės iš tur
tingųjų klasių. Pirmas toks žmogus buvo garsusis Tho- 
mas More, kuris gyveno 16-ame šimtmetyje ir parašė 
knygelę po/vardu “Utopia” (vieta nebuvėlę). Tenai ji
sai dėsto, k^ip žmones, panaikinę privatinę nuosavybę 
ir įvedę komunistišką tvarką, gyvena laimingai ir gra
žiai.. • V '

Visi, kurie panašias mintis skelbdavo, yra žinomi, 
kaipo “utopininkai”. Charakteringas jų nusistatymui 
dalykas buvo tas, kad jie norėjo, piešdami gražios vi
suomenės santvarkos vaizdą, įtikinti valdžias ir šiaip 
įtakingus žmones (milionierius, vyskupus ir t. t.), kad 
tokia visuomenės santvarka privalo būt įvesta.

Jie tikėjo, kad karaliai, kunigaikščiai ir kitokie val
dovai savo vąli$z padarys vargdienius laimingais, jeigu 
tik jiems bus parodytas geras planas.

Kita teorija buvo pasklidusi tarpe darbininkų, ku
rie netikėjo savo valdovų ir išnąudotojų gera širdim. 
Šitie darbininkai manė, kad beturčiai gali nusikratyti 
priespaudos jungo tik per kovą. Taigi pagrindinis jų
nusistatymas buvo toks, kad darbininkų išvadavimas 
turi būt pačios darbininkų klasės darbas.

Šito nusistatymo laikėsi aukščiaus paminėtos ko
munistų kuopelės, gyvavusios pereitame šimtmetyje Eu
ropoje, ir taip pat ta “Komunistų Sąjunga”, į kurią įs
tojo Marksas su Engelsu,

f

Pritardami tai pamatinei idėjai, kad darbininkai 
turi patys kovoti dėl savo išvadavimo, juodu tuomet ir
gi pasivadino “komunistais”. Bet Markso ir Engelso ko
munizmas jau labai žymiai skiriasi nuo tų komunistiš
kų teorijų, kurios buvo praplitusios tarpe darbininkų. 
Markso ir Ęngelso pasekėjai vėliaus priėmė vardą “sų- 
cialištų” arba “socialdemokratų”.

Tie. darbįninkai komunistai neturėjo aiškios nuovo
kos apie tai, kaip jie savo tikslą gali pasiekti. Jeigu 
valdžių ir turtingųjų klasių negalimą prikalbinti, kad 
jos geruoju įvestų komunizmą, tai kokia jėga gali tokį 
perversmą visuomenės tvarkoje padaryti? Prieš 90 me
tų darbininkų klasė buyo dar beveik visose šalyse labai 
silpna ir tamsi. 'A* A i

Marksas surado tą jėgą, kuri u^tikrįna galimumą 
darbiriinįųs(kląsęi savo troškimus įvykinti. Ta jėga tai 
— ekonominio gyvenimo evoliucija. <

Besivystant pramonei, auga darbininkų skaičius. 
Kovodami dėl savo būklės pagerinimo, darbininkai or
ganizuojasi ir lavinasi. Galų gale, turės ateiti laikas, ka
da darbininkų klase bus pakankamai skaitlinga, susior
ganizavusi ir apsišvietusi, kad galėtų paimti į savo ran- 
.kas valdžią ir pakeisti visą ekonominę krašto santvar-

Didžiausias Markso nuopelnas yra tas, kad jisai ne 
tik matė darbininkų klasę tokią, kokia ji tuo laiku bu
vo, bet ir pramatė, kokia ji ekonominės evoliucijos eigo
je pąridarys. Tik geniališkas protas galėjo tai prama
tyti.

Ir ar tas Markso “pranašavimas” nesipildo? Kas 
yra nuostabesnio žmonijos istorijoje, kaip ta milžiniška 
protinė ir kultūrinė pažanga, kurią per paskutinius ke
lis dešimtmečius yra padariusios darbininkų masės pra
monės krąšįuose?

Buvusioji tamsių skurdžių klasė jau visoje eilėje 
valstybių šiandie turi galingas politines organizacijas, 
kurių atstovai dalyvauja miestų valdyme, parjamentuo- 
se ir ministerių kabinetuose. Kai kur darbininkų atsto
vai jau stovi prie valstybių vafrp. Gal nebe toli tąs laL 
kąs/ kada darbo žmonės vaįdys vi^ pąsaųjįl
/ štaj ko^ėl pasaulio, darbininkų švente įgyja vis dau
giau ir daugiau reikšmės. Ji yfa darbininkų vilties sim
bolis, geresnės pasaulio ateities skelbėja.

Tęgy vuo j a Pirmoji Gegužės!
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mjlwauk®es liberalai 
DALYVAUS GĖGU- 

ŽJNfiJĘ
Kaip, pranęša “The Milwąų- 

kee Leadęr,” tame Wisconsino. 
didmiestyje šiąndjen dalyvaus, 
pąsaulio darbininkų šventės iš
kilmėse kartų, su darbininkų or
ganizacijomis taip pat ir Far- 
mer - Labor Progressive Fede.- 
ration, t. y. pažangieji libera
lai. Bendras jų parengimas į- 
vyks Old Courthouse parke, 
1:30 vai. popiet.

Kitoje, vietoje ląikys savo ąt- 
skįras prakalbas komunistai.

PRANCŪZIJOJE ŠIANDIEN 
OFICIALI ŠVENTE

Pirmoji Gegužės šiandien 
švęnčįąmų, Frąppuzįjoje, kaip 
oficiali švente, lokį patvarky
mą pądarė valdžią, kurios prieš
akyje stovi sociąlisttas • Leoii 
Blum.

Pirmiaus ta švente buvo val
džios nepripažinta, bet darbi
ninkai daugumoje per 1-ją Ge
gužes vis tiek nedirbę|a'yo. To
dėl daugelis pramonės įmonių' 
ir vąĮstyŲė^ įstaigų turėdavo 
užsidarytlr>

SLA. REDAKTORIAUS ŽMO
NIŠKUMAS IR ETIKA

Balandžio 23 d. “Tėvynes” 
redakciniame straipsnyje duo
dama vėjo vienai SLA kuopai, 
kuri prisidėjo prie “tūlo ‘bend
ro fronto’ ” — nes, girdi, tai 
“grynai politinė dviejų srovių” 
organizacija, kuri rūpinasi pa
dėti Lietuvos žmonėms atsteig- 
iti demokratybę. Susivienijimo 
kuopoms dėtis prie tokios orga
nizacijos, esą, nepritinka.

Bet kodėl? Juk SLA. niekuo
met neatsisakė remti Lietuvos, 
demokratijos jėgas kovoje prieš 
demokratybės priešus. Da ir 
pereitame SLA. Seime buvo pri
imta rezoliucija, kuria Susivie
nijimas pasižada teikti materia- 
Įę ir moralę pagelbą Lietuvos 
demokratijos gynėjams. Seimas 
nutarė, duoti ir auką ($400 su
moje) Lietuvos pOlįtįpiąųĮS ka7 
liniams.

Nesvarbu, kad p. Vitaitis 
prieš tą rezoliuciją balsavo, bet 
ji yra oficialus Seimo nutari
mas. Seimas yra vyriausia įs
taiga Susivienijime. Ne “Tėvy
nės” redaktorius, bet Seimas 
sprendžia, koks turi būt SLA. 
nusistatymas.

Tačiau p. Vitaitis ne tik ne
vykina to nusistatymo pats, bet 
da ir bara SLA. kuopą, kuri 
Seimo priimtos rezoliucijos dva
sioje veikia.

Kokią teisę turi p. Vitaitis 
šitaip elgtis ?

Tačiau paklausykite tyliau, 
ką tas žųioniškumo ir laikrašti
nės etikos mokytojas savo re
dakciniame straipsnyje (bal. 23 
d.) pagiedojo.

“Kaip žinome, ta ‘frontas’ 
» pastaruoju laiku pradėjo rem

ti ir Ispanijos lo j alintus,”— 
skaitome p. Vitaičio editoria- 
le. — “Dalyvaujant kuopos 
ątytyvams to ‘fropto’ veiki- 
mę, įvykp tųjų neaiškumų (? 
—“N.” Red.) delei aukų Is
panijos lajaĮįątąmč* Mąt, sa
kyta, buk toą aukpSr vietoję 
Ispanijon, tik Chicagą pasie
kia...”

. P-as Vitaitis, matyt, neseka 
musų visuomenės veikimo. Kon
gresas Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti nėra svarstęs 
Ispanijos klausimo ir jokio nu
tarimo tuo klausimu nėra pa
daręs. Taigi ir aukų jisai ši
tam reikalui nerenka, 

’ Jeigu vįepoje arba kityje ko
lonijoje koks nors vietinis ko
mitetas rįuko. Ispąmjoa lojalis- 
typis aukas, tai jisąį. veikiausia 
ir pasįrupino, kad tąs, aukos bu
tų kur reikia priduotos. Bet 
cenilralinis Kongręso komitetas 
Chicagoje jokių pinigų Ispani
joj reikalams iki šiol nepriimi
nėjo.

Tai kuo pasiremdamas p. Vi
taitis meta viešą įtarimą Kon
greso centrui Chicagoje, kad 
jisai gaunąs' auka j Ispanijos 
reikalams ir jas pasilaikąs • —

irius ir 
domojo 
J-ys”. 
\ šitas 
'ti.

1934 
skirtas
ru ir GPU pirmininku. Tok 
valdžios neturėjo net ir p 
Dzeržinskis.

Bet 1936, “trockininkų” 
lų metu, Jagoda staiga bi 
atleistas iš savo pareigų ir 
skirtas ryšių komisaru, šioi 
dienomis visas pasaulis suži 
jo, kad ryšių komisaras... “ 
mezgė ryšiuos” su kalėjimu.

III.
revoliucijos veik' 
biografijų autor 
Gulis štai ką pi

ap-

to-

partijos 
Maskvos 

Mėsingas

&

Rusijos 
politinių 
Romanas
'keletą metų rasė apie Ja

komu- 
veikė- 
moky- 
darbą.

“Jo tikra pavardė — Ja 
da. Tautybė — žydų. Jo 
grindinė specialybė — farr 
ceutas.

Jagoda 18 metų dirbo VČK 
GPU. Jis liejo įvairų krai 
Jis žudė aristokratus, int 
gentus, “buržujus”, ukinink 
darbininkus, monarchistus, 
beralus, socialistus-revoliui 
nierius, menševikus ir net tr 
kininkus.

žmonės, gerai pažįstą Ja 
dą, pasakoja, kad jis išblyš 
žmogus isteriškomis akimis 
nepaprastai bailus. Čia n 
nieko nuostabaus. Revoliuci 
istorijos baisiausieji žino 
— bailiai, įsitvėrę valdžios, 
niekas taip neiiėja kraujo, k 
bailumas ir atpildo baimė, 
goda griebėsi revoliucinio d 
bo ne tuo tikslu, kaip Sol 
Perovskaitėl), kad pasiauto 
rusų liaudžiai. Farmaceu 
stojo į kovą dėl margų kak 
ryšių, dėl geltonų pusbačių, 
sagų, dėl tokio gyvenimo, 1 
rį jis akies krašteliu kada 
matė žemutiniame Naugar 
puikiame anomelinio “mini 
valdovo”, rašytojo Maksi] 
Gorkio bute. Gorkio bute rii 
davos jauni revoliucionieriai

čia, 
džia 
gaus 
nieks pasauly neturi!

Jei tokį užgrudįntą čekistą, 
kaip Mėsingas “šiurpas krėtė” 
nuo Jagodos galybės, tai ne
sunku įsivaizduoti, kas darė
si s(ų tais piliečiais, kuriem 
lemta buvo tapti Jagodos val
džios “objektais”.

II.
Sovietų enciklopedija, išleis

ta 1931 m., duoda tokių žinių 
apie Jagodą:

“Henrikas, Henrikovičius Ja- 
igoda, (gimė 1891 j m.) 
nistas, žymus Sovietų 
jas. Baigė aukštesųiąją 
klą ir dirbo statistiko
Dar jaunas būdamas dalyvavo 
revoliuciniame judėjime. 1907 
m. stojo į Rusijos socialde- 

’mokratų darb. partiją. 1911 m. 
buvo suimtas Maskvoje ir iš
tremtas. 1915 metais buvo mo
bilizuotas. 1917 m. dalyvavo 
Rusijos socialdemokratų daiv 
hininkų partijos (bolševikų) 
kariškoje organizacijoje, Spa
lių revoliucijos aktyvus daly
vis. Po spalių revoliucijos dir
bo vyriausioje karo inspekci
joje. 1919 metais buvo paskir
tas užsienio prekybos komi
sariato kolegijos nariu, o 1920 
m. į V. Č. K. prezidiumą.
------------------------- j_________  
kitaip sakant, kad ši demokra
tijos gynimo organizacija ap
gaudinėja visuomenę?

Visai teisingai “Keleivis,” dėl 
šito p. VitaiČio jtaripio sako:

“Tai yra šlykšti insinuaci
ja, kurią ponas Vitaitis turė
tą tuąjaus atšaukti ir viešai 
atsiprašyti, kad pavartojo Su
sivienijimo narių organą sa
vo pamazgoms pilstyti.” 
šitą “Keleivio”, reikalavimą 

mes pilnai remiame, nes p. Vi
taiČio išpiltos pamazgos teršia 
tos. srovės vardą, kurią atsto
vauja ir “Naujienos^”

“Tėvynes” redaktorius rašo 
apie žmoniškumą ir laikraštinę 
etiką — taigi tegu jisai parodo,taigi tegu jisai parodo, 
kad. žmoniškumas ir etika nėra : • M ' •* • • ?■' ’ ■ < ’ > '
svetimi ir , jam pačiam.

SU

1) Aristokratė mergaitė, c 
lyvavusi caro Aleksandro II 
nužudyme.

Gudyrbė, pagieža, pataika 
mas, sugebėjimas bet ko į 
tverti, intriguoti — štai k 
'išvedė farmaceutą į “minisl 
rius”.

Jei spalių perversmo moine 
tu, skubėjęs prie valdžios fa 
'maceutas bulų galėjęs suv: 
dinti revoliucijoje kitokį vai 
menį, jis, gal būt, butų nuėj 
kitais keliais. Bet Jagoda 
godus nulis.

Ir jis suprato, kad kelyje 
sotumą ir valdžią jam uždą r 
tos visos durys, be vienų 
Atidarytos tik baisiausios, b 
'už tai pelningiausios durys - 
[VČK durys.

Kiekvienoje santvarkoje v 
dybos visada yra tikriausia p 
litinės karjeros priemonė. T< 
dėl Jagoda vedė Vciko pirm 
ninko Sverdlovo dukterčią. Ti 
da Sverdlovas rekomendav 
savo giminaitį Dzeržinskiui, i 
Jagoda pradėjo dirbti “čeke 
je”.

(Bus daugiau)

. “NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

SEKMADIENĮ, 
Gegužes 23 d. 1937 m



šeštadienis, gegužės 1, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III.

Budrike Programas 
WCFL

Iš galingos WCFL radio sto- 
ties ryt vakare, t.y. sekmadie
nį, nuo 7:30 iki 8 vai. bus duo
damas puikus dainų ir muzi
kos radio programas. Progra- 
me dalyvauja dainininkas Sta
sys Rimkus, kuris pritariant 
orkestrui sudainuos naują ku
rinį, “Dainų Vainiką” ir kito
kius numerius, ši didžiulė ra
dio stotis yra girdima visose 
lietuvių kolionijose Amerikoje 
ir Kanadoje, tad patartina 
kiekvieną sekmadieni pasiklau
syti. Programas prasideda 7:30 
vai. vakare Chicagos nauju 
laiku. Primintina dar, kad šie 
puikus programai yra leidžia
mi Juozo Budriko rakandų ir 
radio krautuvės, 3417 S. Hal- 
sted st. Chicagoje, kurioje dar 
yra proga bile ką pirkti su di
deliu sutaupimu pinigų, laike 
šio perkraustymo Btfdrik Fur- 
niture Mart krautuvės išpar
davimo. Kreipkitės viršminėtu 
adresu.

Girdėjęs.

Bankieto 
Darbininkams

333 JSo. Ashland Blvd. Amal- 
gamatų Centro svetainėj buki
te sekmadienyj, gegužės 2 d.

Virėjos ir gaspadinės 
Visos kai 8 vai. ryto.

Patarnautojos 
(Waitresses)

Būtinai kai 3 vai. po pietų. 
Bartenderiai

Lygiai kai 3:30 vai. po pie
tų.

{ėjimas per šonines duris.

DAINUOS BANKIETE

visi kunigai draudžia pa

par-r-

parąi-

Ne
\ rapijonims Naujienas skaityti

B *
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ALICE SALAVEIČIKAITĖ-STEPONAVIČIENĖ rytoj dai
nuos Amerikos Lietuvių Bankiete, 333 S. Ashland Blvd. Tai 
darbščiausia ir mėgiamiausia Chicagos lietuvių dainininkė, ku
ri netik pati pasiekė garbingos augštumos, o taipgi išlavino ne* 
mažą skaitlių stebėtinų dainininkų ir dainininkių.

MADOS

Marųuette Park SLA 260-tos kuopos susirinkimas įvyks gegu
žės 2 d., sekmadienį kaip 2 valandą po pietų, Mr. Schults 
svetainėj, 2449 W. 69th St. Visi nariai prašomi būtinai at
silankyti ir atsivesti savo draugus prirašyti prie SLA 260 
kuopos. —K. Liutkus, sekr.

Pijie gatvės kampo stovi 
gerb. Nepažįstamas ir atidžiai 
seka žinias iš Naujienų skil
čių. Neiškenčiu jo, nepakalbi
nęs.

“Ką gero “Naujienose?”
Nepažįstamasis tyli. Atradę, 

kad nenugirdo. Bet, kiek luk
telėjęs pakelia akis, aplinkui 
apsidairo ir, į mane nepažiu- 

įbedęsrėjęs, vėl j laikrašti 
akis sako:

“Darbininkų reikia...
rsidu-uoda...”

Dar kiek nekantriai 
tęs sulanksto atsargiai laik
raštį įsikiša į kišenį.

“Naujyna yra orait... raŠQ> 
apie viską... kad ir neleidžią 
skaityti, o kad tas Draugas 
nieko nerašo...”

“Jis aprašo gerai bažnyčios 
'reikalus,” pertraukiau jo kal- 
ibą.

“Apie kunigėlius, vyskupė
lius... o apie draugijas, nie 
žmones nieko...”

Tuo ir baigėme.
Pasikalbėjimas, kaip 

i te, buvo trumpas, bet 
mingas.
Ar galima skaityti Naujienas?

Šis klausimas ne vieną ka
taliką kutena. Jis, todėl, yra 
gyvas ir vertas tam 
žmonių dėmesio.

Kodėl neskaityti?
Amerika laisvės šalis, 

skaityti, valia ir rašyti. 
Ii niekas žmogau 
apynasrius uždėti, 
ne sektos, 
nes ir jos reikalų 
budįs laikraštis

inąjto- 
reikš-

Kad Naujienos nekenkia re
ligijai, parodo ir kai kurių 
dvasiškių rimtas atsinešimas. 
štai pavyzdys.

Tuoj po Velykų įvyko tūlos 
religinės draugijos susirinki
mas. Pirmiausiai buvo ap
svarstyti draugijos tiesioginiai 
klausimai. Paskui, atėjo p al
sai klebonas N. ir tada pradė
ta svarstyti draugiją mažiau 
liečiantys klausimai. Vienas iš 
dalyvių, uolus, kaip, galima 
spėti iš jo pasiryžimų, katali
kas iškelia Naujienų skaity
mo klausimą.

Ginčytas už ir prieš. Buvo 
įrodinėta, kad Draugas neat
lieka ( savo pareigų, kad ner 
talpina draugijų ir atskirų 
straipsnių ir tt. Buvo pasaky
ta ir tai, kad Naujienas skai
to visiška parapijonų didu
ma, kiti net pasislėpdami.

Ginčas butų dar daug užsi
tęsus. Tačiąus klebonas nuta
rė juos ir pats paėmė pasku
tinį žodį. Savo kalboje jis per
žymi, žinoma, daug platesnėr 
j e plotmėje tą, 'ką ir parapi- 
jonys pasakė, būtent, kad 
Draugas nėra geras laikraštis, 
kad niekas negali uždrausti 
žmogui žinoti kas dedasi pa
sauly, o tųolabiau pačioj Chi- 
cagojb. w

Kalbą baigdamas dar pri
dūrė, kad jis Draugui pasiun
tęs poras straipsnių, ir, nežiū
rint to, kad jis klebonas, mo
kąs ir žinąs ką parašyti, — 
nepatalpino.

Todėl, jis ir sako, kad Nau
jienos yra geras laikraštis ir 
“kas skaitys, išrišimą gaus.”

Jus turit būti 
patenkinti

ASHEN MOTOR

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimai vasaros laiku bus laiko
mi kožną mėnesį pirmą pirmadienį. 'Sekantis1 susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gegužės 3 d., 7 vai. vakare šv. Jurgio 
parap. svetainėj. Narės, malonskite atsilankyti ir išgirsti 
naujų raportų. —O. Kliųčinskaitė, rašt.

lietuvių Moterų Draugija “Apšvieta” laikys mėnesinį susirin
kimą gegužės 2 d. 1 vai. p. p., Sandaros s'vet., 812 W. 33 
gat. Bus Vidurvakarinių Valstijų Socialės Gerovės ir Tai
kos Konferencijos, ir kiti raportai. Prašoma visas atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti, -Pirmininkė.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 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.

gau-

atsi-
3133 
mu- 
Juo-

4022—Namie dėvėti suknelė. Pa
togi ir graži. Sukirptos mieros 16, 
18, 20, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

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

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

Čia |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pa<yzd| No----------- -
Mieros____________ , per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
• .. '4^’ r. ■■

Nega- 
norams 

Naujienos 
b laisvos vlsuome- 

sargyboje
. Jose aprašo

ma tiktai tie svarbieji gyve
nimo įvykiai, kurie yra nau
dingi kiekvienam atsikram 
žmogui, 'o įtaigi ir organizaci- i 
joms. Jose nieko nerandama' 
kas ne tiesa ir kas kenkia 
žmonijai ar, sakysim lietuvių 
interesams. Nekenkia nė reli
gijai. Tad, kodėl nevalia skai
tyti?
Rimtesnieji kunigai kitaip 

ižiuri.

Iš 75 karų pasirinkimas visokių 
išdirbysčių ir modelių. Kainos 
nuo $35 ibi $9QQ

SPECIALIAI ŠIANDIE 
1931 niHFORD — 5 $QE 
pasažierių .................... -.... ww
Įmokėti taip mažai kaip $5»0Q

12 iki 20 mėnesių išmokėti; 
jūsų sąlygos išmokėjimui.

Atdara iki 10 P. M. kas vakarą.
ASHEN MOTOR 

SALES
6424 S. Western Avė.

f==. ” .
I ••N,” '-t* ^*<11,' įrf- *4'-" Į*1 ■ V'* V ’ ■■ s

Automobiliu Paroda
Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas laikys savo. mėnesinį su

sirinkimą gegužio 2 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd 
\ St., 12 vai. dieną. Mėnesinės duoklės priimamos nuo 11 

vai. ryto Visi atsilankykit, nes yra daug svarbių tarimų.
Bernice Keller, rašt.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubas rengia sa
vo vienų metų veikimo 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 apvaikščiojimas 
bus šeštadienį, gegužės 1 dieną, Lietuvių Auditorijoj, 
S. Halsted s t., didžiojoj svetainėj. Prakalbos, dainos, 
zika. Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Grigą'tis,
zas Jančevskis, seniausis 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 Centralė kuo
pa, prisidedant Lietuvių Darbininkų Draugijos (sklokinin- 
kų) 45 kuopai, Kviečiai Rengėjai.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro visi nariai susirinkite į Lietu
vių Auditoriją ne vėliau, kaip 7 valandą vakare šeštadie
nį, gegužės 1 dieną, nes turėsime dalyvauti apva kščioji- 
me darbininkų šventės. O reguliąrės dainų pamokos atsi
bus nedėlioj, gegužės 2 dieną, Neffo svetainėj, 2435 So. 
LeaVitt st., 10 vai. ryto. Kviečiame ir mylinč.us dainas 
prisidėti prie choro. —Valdyba.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sekr 
madienj, gegužės 2 dieną, 12 vai. dienos Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugijos narys privalo būtinai da
lyvauti. —P. K., sekr. r

Prelekcij'a's moterims rengia Chicagos Lietuvių Moterų Kultū
ros Kliubąs pirmadienį, gegužio 3 d. Pradžia 7:30 v. v. 
Mark Wįiite Sųųare Park Lijąrąry, 29 ir S. ĘaĮsted St. 
Prelegentas daktaras Bertašįs. Įžanga' veltui.

Autorizuotas Sandelis
’36 PLYMOUTH 4 DOOR SEDAN —
Dual Equipment .............. r.>..............................................
’36 PLYMOUTH 2 DOOR SEDAN—
Daug pridėčkų -...................................................................
'34 PLYMOUTH P. E. 4 DOOR DE DUXE SEDAN— 
Dual Eųuipped, Specialus ratai ........................ -.............

*475 
*465 

_ ____ _ .......................*385
’34 PLYMOLTH P. E. DE LUXE CONVERTIBLĖ COUPE $975 
'36 DODGE DE LUXE 4 DOOR TQŲRING SEDAN $575
’35 DODGE DE LUXE 5 ŽMONĖM TOURING SEDAN $4g5
Ibudavota skrynia, radio apšildymas, atrodo kaip naujas

*345

'36 DODGE DE LUXE 4 DOOR TOJJRING SEDAN
Kaip, naujas ................................. ..................................

’33 DODGE DE LUXE 4 DOOR SEDAN—
Originalus tairai ir spalva ...................
’32 CHRYSLER DE LUXE CABRIOLET—6 drabniai ratai, $9 £5 
įtaisai, skrynia. Atrodo kaip naujas ..................................... fciVw
'30 CHRYSLER 65 COUPE — Su sėdyne užpakalyje; 
priedai .'.................... ......... ........................... ................... . *95 
’35 LA SALDE CLUB COUPE—Radio, apšildymas, elektra $5Q5 
laikrodis, parankios sėdynes. AtioTlo kaip naujas .............. wvw
’36 OLDSMOBILE 4 DOOR MASTER TOURING SEDAN $gfi5 
’35 OLDS. 4 DOOR MASTER TOURING SEDAN—Radio, $5g5 
apšild., edektr., laikrodis ir kitkas; kaip tikrai naujas ..... ».

*395, 
*495 
*425 
*285 
*445 
*465 

______ ____ ......... *645 
'32 FORD 4 Cįiinderią 5 žmonėm SEDAN— Side mounts, $1C|5 
skrynia, apšildymas ir kitkas _____________________.___ ■

*195 
*165 

*95 
- 6 cilinderių, geram, stovy *95 

Priimam Jūsų Seną Automobilių kaip 
{mokėjimą

apsild., elektr., laikrodis ir kitkas; kaip tikrai naujas ..... ».
’34 OLDSMOBILE DE LUXE CONVERTIBLE COUPE
—Side mounts, daug pridėčkų ........... ....................................
’36 CHEVROLET MASTER 4 DOOR SEDAN —
Su knee action ..................... ..... .............................
'35 CHEVROLET MASTER 4 DOOR SEDAN — Radio, 
apšildymas, spot light, ir kitkas ................................. .......
'33 PONTIAC CONVERTIBLE COUPE 
kaip naujas ..................    -..............................
’35 BUICK 4 DOOR MASTER SEDAN —
Dual Eųuipped ........'...'.... ................-......... -................... -.......
’36 FORD DED LUXE TOURING SEpAN — 
Skrynia, apšildymas ir kt........................ ..................... .......
'33 FORD D,E LUXE ’5 , ŽMONĖMS SEDAN — 
Apšildymas ir kt. Mažai važiuotas ............... ....... ...... .......

’32 TERRAPLANE, 6 ęiljndęrių COUPE — 
užpakalio sėdynė -J........... ‘............... ............................
’31 STUDEBAKER CONVERTIBLE COUPE — , 
užpakalio sėdynė, sTde mounts .......... .......................
’30 WILLY’S 4 DOOR S£DĄN — Side mounts; 
apšildymas, air homs jt kt. . 
’30 DODGE 4 DOOR SEDAN

5

EDW1N C. H1LL, kuris penktus 
kartus, į savaitę, pradedant pir

madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja “Your News Parade," 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi- 
rČdžįusio New Yorko žurnalisto 
vardą. Tą vardą jis pilnai užsitar
nauja,, tačiau jis mėgsta ir savo 
seniausiais rūbais, kokius jis tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti 
gamta, kaip kad du viršutiniai pa
veikslai parodo. Jis ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairėje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvų pagauti. 
Čia jį matome laikanti visą virtinę 
tiesiog iš šalto King ir Ęartlętt ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktų žųvų. Kitame pa
veiksle jis gąlima matyti žygiuojant 
per mišką su savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas iš šių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privati gyve
nimą, ir jis tapo garsiu tik todėl,

kad jis moka naujienas atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

“Your News Parade” yra patie
kiama Lucky Strike cigąretų išdir
bę jų, kurie suteikia rūkytojui išim
tino “toasting” proceso gerklės ap
saugą. šis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinau- , 
čias priemaišas.

LUCKY TAVERN
3139 South Halsted Street

Kathcrine Virkietis ir Joseph Bartkus kviečia visus savo 
draugus ir pažystamus atsilankyti ir linksmai laiką pra
leisti

Šeštadieni ir
Sekmadienį, Gegužio 1 ir 2 dd

IR JUS GALITE DABAR TURĖTI ŠĮ 
PUIKŲ REFRIGERATORIŲ

RNh /ŽPfc Igpig Įmokėkite mažą depozi- 
im @ fUII KfflT tą, o balansą iš mokė ji-

S Bis Ii 7/hh* Enkite, kad ir 20
■■ ' Ibi mėnesių.

3 Dalių 
BED ROOM 

SETAI
49^2

lengAis 
IŠMOKSIMAIS

Earl Motors Ino.
AUTORIZUOTAS SANDELIS

2244 Sįo. Mięhigan Avenue,
JBU VICTORY 98,61 ' CHICAGO, ILL.

MMMSMI

ROOSEVELT
FURNITURECO.

2310 West Roosevelt Road 8760

Z ♦ A
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Kur galima pirkti
tikietus

i
AMERIKOS LIETUVIŲ KON

GRESO BANKIETĄ.

Norint rezervuoti vietas Šaukit 
E. Mikužiutę—-Brunswick 4887

A. Juris — 950 W. 54th St.

Marųuette Park
A. Grigas — 7200 S. Camp

bell Avė.

“JAUNOSIOS BIRUTES”
ŠOKIU VAKARAS

18th Street Apielinkėj
1. “Naujienose” — 1739 S. 

Halsted St.
2. Chicagos Lietuvių Drau*- 

gijos Ofise —s1739 S. Halsted 
Street.

Bridgeporte
1. Fellowship House — 831 

W. 33rd PI.
2. Vilnis — 3116 S. Halsted 

Street.

Brighton Park
1. People’s Fumiture Store 

— 4183 S. Archer Avė.
2. J. Jokantas Tavern — 

4138 Archer Avė.

North Sidej

Roseland
J. K. šarkiunas — 10458 S. 

State St. t

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

Rockfordas Artinasi 
Prie Chicagos

S. J. Petrauskas atvažiuoja 
pas chicagiečius i Amerikos 
Lietuvių bankietą, kuris įvyks
ta rytoj po pietų. Kviečiu visus 
rockfordiečius sekti jį į Chica
gos pusę. Manau, kad nėra rei
kalo aiškinti, kuo galima pa
žinti S. Petrauską, nes visi 
ockfordiečiai jį gerai žino kaipo 
progresyvių organizacijų vadą.

VEDA POWELL, jauna ir gabi šokėja, 
kuri dalyvaus “Jaunosios Birutės” šokių va
kare, kuris įvyks rytoj, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Jaunoji šokėja, “Jaunosios Birutės” 
nariai ir kiti Andriaus Andrejevo mokiniai iš-

šeštadienis^ gegužės 1, 1937

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ NORTH AVENUE
BATUS

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

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

Telefoną® Humboldt 7276

PAINTS
CARBIT MALEVOS, iki šiol var

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 

Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

1. K. čepukas — 1534 N. 
Oakley Blvd.

2. E. Mikužiutė — 2121 N. 
Westem Avė.

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

Madison St.
West Sidėj

C. Kairis — 333 'S. Ashland 
Avė.

Tolimoj South Sidej
J. Gasparaitis — 5021 So. 

Kildare Avė.

Jis nuolatos darbuojasi SLA 
kuopoj ir Kultūros draugijoj.

Manau, kad nė vienas nesi
priešins, jeigu jiems bus rezer
vuota geriausia vieta bankiete. 
Jie to užsitarnauja, atvažiavę 
šimtą mylių į Chicagą.

Čia noriu pašnibždėti į ausį 
vienam S. Petrauskui (kiti šios 
dalies neskaitykite). Noriu pa
tarti, kad tuoj kaip atvažiuosi 
iš Rockfordo, privažiuosi kelias 
vietas, kur randasi didelės pel
kės. Pasisaugok, kad neapsi-

pildys visą programą muzikalių ir baleto nu
merių. Jie planuoja sušokti ir pirmą dalį ba
leto iš operos “Pikų Dama”.

Programas prasidės 6 vai. vak. Įžanga —
55 centai. (Sp)

taškytų jūsų naujas -automobi
lius. O taipgi neužmirškite at
sivežti Rockfordo t kvartetą, 
ypač tas gražias moteris, ku
rios taip žavingai dainuoja'.

Kregždė.

“Naujienų” Piknikas

$20.00 NUMAŽINTA KAINA
Ant

1937 METĮJ MADOS 
MAYTAG 

PLOVYKLIŲ

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

GEGUŽES 23 DIENĄ
—o—

CALUMET GROVE
ta ■■■ M*MMtaMatata«v«aWMtaw»

t . f .r • «»'• . ■

LOVEIKIS “-r11 IV Visas Pasaulio
...................... Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

• COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

.1...................... ......... $5.75 TON.
EGG ............................  $6.00 TON.
NUT .............................. $6.00 TON.
SCREENINGS ............. $4 75 TON.

PRISTATYMAS MJESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

totos didžiausių trobesių, ligoni
nių, viešbučių ir įstaigų, dabar 
parduodamos fabrike.

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

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

Geresnes negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, C 4 „25 
5 gal. kenas; už gal. * ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybę krautuvėse.

No. 57 INTERIOR 
ŽIBANTIS ENAMEL

8 spalvų—skaistus žybejimas — 
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

MATERIOLAS NAMŲ 
STATYBAI \

Didelis pasirinkimas statymui 
namų, taisymui Įtarčių, stogams 
popiera, rynos, sietai, langai, du
rys ir kiti reikmenys.

BUILDER’S SUPPLY 
Parūpiname lietuvius darbininkus

M. ZOLP
Savininke

3562 So. Halsted Street 
Tel. Yards‘2576

Atdara vakarais ir nedėliomis

, ....................................." . 1 - '........... ■—

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

Pradžia 1 valandą po pietų.
SHADY TREE GROVE

89 and ARCHER ROAD. WILLOW SPRINGS, ILL. 
Skersai Oh Henry Park.

Širdingai kviečiam visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus gera 
muzika ir skanus užkandžiai veltui. Kviečia Savininkai:

JUOZAS SPAITIS IR JO MOTINA.

Ateikit Gegužes Die
ną Praleisti Sonotone

Paskutinės 6 Lienos 
Sovietų Rusijos Istorijos Epika 

^Revoliucionieriai” 
Kilimas Revoliucinio Judėjimo 

Rusijoj.
Sonotone Teatras 

Van Buren ir Wabash 
Tęsias iki Vidurnakčio.

Durys atdaros Gegužės Dieną 
I 10:45 A. M.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai iŠ Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms VVlioIesale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 355H

Stebėtinai gera proga šią savaitę įsigyti šią Naują 
1937 Metų Mados MAYTAG išdirbystės su ketvirtainia 
Ahiminum tub plovyklą ir sutaupyti ...... $20-00*

* I

Tik aprubežiuotą skaičių turime parduoti už šią su
mažintą kainą. — Paskubėkite duoti užsakymus tuojau. 
—Mažai tereikia įmokėti, galima išmokėti dalinais mo
kesčiais.

Turime keletą pilnai dirbtuvės pernaujintų MAYTAG 
plovyklų, kurios atrodo ir veikia kaip Naujos. — Specia
liai sumažinta kaina — tik ......................

Imame senas plovyklas į mainus ir duodame 
didelę nuolaidą.

Visi draugai ir pažystami esate kviečiami atsilankyti į

GRAND OPENING
ANTON SHIMKUS TAVERN

Subatoj ir Nedėlioj, Gegužes 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.
V—" — ... ...................... .... ..

4179-83 Archer Avė, 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas.

CHICAGO, ILLINOIS

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 & «ž 82 c
SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PĖTNYČIOMIS

18 sv- už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS _

DAMP WASH ’SV,
Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

Išplautas ir sulankstytas — prosiniipui.
Mes turime ir kitokj patarnavimą tinkama jūsų reikalavimams

Marškiniai Rankomis Plaunami
Musų kainos neaukštesnes kaip kitų. Geresne darbo rūšis ir 

teisingos kainos užlaiko mus iiuolat darbe.
Pabandymas įtikins jus—tik patelefonuokit
........... ........  1 ..... ...................... .

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

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

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

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

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

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

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
■ •

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo imokesnj ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
meltu.

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

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

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

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

DIDELIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Prasidės šeštadienį, Gegužės 1, 1937. Tęsis VIENĄ savaitę tiktai

Aukštos rųšies vyram siutai taip pigiai, kaip $15.50. Top Coats 
taip pigiai, kaip $13.95. Over Coats taip pigiai, kaip $12.95.

Pasinaudokit šiuo didžiuliu Išpardavimu.

GOLDBERG’S CREDIT STORE 
4230 Yi Archer Avenue

Atdara Antrad., Ketvirt. ir šeštad. vakarais 
iki 10 P. M.

i

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE"

DAILY BUSINESS DIRECTORY’t

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 

įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbtinų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite Informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

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

5 bušelius už ...................... $1.00
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą 4*6 jardus už $10.00

Taipgi perkrapstome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą. 

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Rompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

GEGUŽES 23 DIENA

CALUMET GROVE

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ĖNG. 5883-5840

Naujienų Piknikas
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

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

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
tarnavimas. Savininkai,

KUCHINSKAI,
1858 Weat Pershing Rd. .
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Dvi Iškilmių Die
nos Chicagiečiams
Šįvakar Pirmos Gegužės Vakaras; 
Rytoj Bankietas

Didėle Minia 
“Janitorių” Vado 
Laidotuvėse f IH

Apie 5,000 žmonių vakar 
dalyvavo laidotuvėse Jėrry J. 
HoR’an’o, “janitorių’’ unijos 

šios

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTSJ
y—1 — ————— ——MM——■ m— m I —

Šiandien pažangiesiems Chi
cagos lietuviams prasideda 
dvi iškilmių dienos, kurios 
pasibaigs 'didžiuliu bankielu 
Amdlgameitų salėje.

Šįvakar Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks Pirmos Ge-

Lieitu-

t

DUODAM
PASKOLAS i

ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

Chicagoje ir apielin k ė s e. 
dėl 

ir

gūžės šventės iškilmės.
vių Socialištų Sąjungos Cent- 
ralinė 'Kuopa, kuri iškilmes 
rengia, pakvietė į kalbėtojus 
“Naujienų” redaktorių P. Gri
gaitį ir drg. Jančevskį. O 
programo pagrąžinimui dai
nomis rengėjai gavo ‘Pirmyn’ 
chorą, Chicagos Lietuvių Vy
rų Chorą ir “Bijūnėlio” Vąikų 
grupę, Įžanga nebus imama. 
Rengėjai tiki, kad susirinks 
didžiulis darbininkų būrys at
švęsti savo 
kilmes bus 
sios.

viršininko, kuris mirė 
savaitės 'pradžioje.

‘Įvairus žmonės, daugiausiai 
namų ližveizdos, susiuntė apie 
15,000 vainikų. Reikėjo 30 di? 
dėlių limuzinų visas gėles nu
gabenti į Calvary kapines^ 
kur kūnas buvo pakastas.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
lietuvių, kurie priklausė prie 
“janitorių” unijos, Chicago 
Fiat Janitors ir International 
Building Service Employees’ 
Union. /

Help Wanted—Male-Femak
Darbininkų Reikia

REIKALINGOS ŠEIMYNOS dir
bti cukrinių burokų farmas Wiscon- 
sine. Geras mokestis; dykai renda ir 
transportacija. i
Ofisas: 1537 W. North Avė,, arti 

Ashland.
Valandos: 10 iki 11 ryto; 2 iki 4 

po pietų.

^REIKALINGAS patyręs darbinin
kas ant ūkės suprantąs gerai visus 
ūkės darbus, niokąs karves melžti. 
Mokestis 20 dol. mėnesiui, arba 've
dusi pora be vaikų. Moteris pagel
bėti šeimininkei stubpj 
dol. mėnesiui. Negirtuokliai. Rašy 
kit Naujienos, Box 617.

30

M

Misc^llarieous
L____Įvąirjnę

Vartoti Automobiliai
FORD Vėliausias 1934 DE LUXE 

Sedan. Kaip naujas karas. Garantuo
tas tobulas motoras. Mažai gazo 
suvartoja. Visi tairai geri. Taipgi 
Studebaker, mažas De Luxe Seda
nas. Turi 6 ratus. Karšto vandens 
šildytuvas. 6 tobuli tairai. Meka- 
niškai garantuojamas kaip naujas. 
Paaukuosiu tik už $265. Išmokėji
mai patikėtinam pirkėjui.

3188 Clybourn Avenue.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING C& 
3216 So. Halsted Street

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 taugštų, apačioj yra taver
na. Labai pigiai su visais įtaisymais, 
ant lengvų išmokėjimų. Arba mai
nysiu ant bile • ko.

. • 832 West 33rd St.

Real Estate bor bale

Exchang e—Mainai
IŠMAINOME 4 flatų medinį na

mą fant farmos nuo 60 iki 100 ake-( 
rių, netoli Chicagos. Namas 2 po 5* 
ir 2 po 4 kambarius. Nėra skolos. 
Agentų nereikalaujame. Savininkas 

MIKAS SUDEIKAS, 
3544 So. Pamell Avė.

DAILUS KAMPINIS TROBĖSIS 
Cicero j; 16 po 4 kambarius ir 3 po 
tris kambarius apartmentų; paja
mos 8,400; kaina dabar tik $42,000. 
Kreipkitės adresu 5645 West Madi- 
son Street.

BIZNIAVI LOTAI, kampas, Mar- 
ųuette rarK. parduosiu už 1/8 kiek 
Kamavo. Atsišaukite 6«20 So. Camp
bell, antros lubos.

Financial
Finansai-Paekolos

JUODŽEMIS? gardais arba veži
mais, specialė žemė — —

šventę, ir kad iš
kilo ■ pasekmingiau-

dienos bankietų
Amerikos Lietuvių

lengvais išmokėjimais 
nupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.
Išmokam 4%

Rytoj aus 
rengia
Kongreso Chicagos . Skyrius, 
sukėlimui Fondo kultūriniam 
darbui čia ir Lietuvoje.

Bahkiete dalyvaus nevien 
įvairių organizacijų atstovai 
ir veiklus chicagiečiai, bet 
delegatai iš daugelio aplinki
nių miestų.

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furiiišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greita? ir mandagus patarnavimas
Namon Financ'e Corp.

Po valstybės priežiūra.
6755 SO. WESTERN AVĖ. • 

Phone Grovehill 1038.

mais, specialė žemė — “humus 
25c už bušelį, .5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišyšit sų moliu ar Smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj, 
CHARLES GAVCUS, 6100 S./State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

; '• I 1 Į iįl n> 1»

‘Personai
'Asmenų Ieško ,

dU

Business Chances
Pardavimui Bizniai

/PARSIDUODA BARBER SHOR 
Biznis gerai eina. Randasi Town of 
Lake. Savininkas ' turi kitą biznį. 
Atsišaukite 4572 So. Wood Street.

• PAIEŠKAU APSIVEDIMUI vai
kino arba našlio, negirtuoklio, tu
rinčio gerą darbą. Esu našlė, 31 me
tų amžiaus. Turiu nuosavą namą. 
Atsišaukit laišku Box .< 615, 1739 So. 
Halsted St. ’•

PARSIDUODA pirmos klesos Ta
vern—arba piriimsiu 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 Įsland Avė. 
Klauskite Thomas.

ne

PARSIDUODA LOTAS pigiai; 
25x125 pėdos; 85th ir Marshfield; 
3-čias nuo kampo arba maihyšiu.

3244 West lllth St. 
Beverly 0223.

IEŠKAU P1RKTL nebrangų na
mą su mažu j mokėjimu. Aš turiu 
$i>o0.W. Kurie interesuojates, atsi
liepkite laišku, pažymėdami adresą, 
1'139 bo. Halsted St., Box 618.

PARDAVIMUI NAMAS, mūrinis, 
2 flatų po 6 kambarius, labai pigiai. 
Duosiu morgicių, jeigu reikzs.

3243 Soutn Emerald Avė. 
1-mos lubos

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Del informacijų kreipkitės į

SI M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. ’Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

Amalgameitų rūmai, 
bankietas įvyks, randasi 
333 So. Ashland Avenue.

Nusižudė 
Negalėdamas 
Rasti Darbo

kur 
prie

bituation VVanted
Darbo ieško

b u < ture & Fixtures
fU ’iari dai-Įtaisai

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGA1TIS, 
1608 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 645.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Per metus laiko veltui ieško
jęs darbo, vakar nusižudė 19 
metų jaunuolis Valentine Bo- 
rowski, 2136 LeMoyne st. Jau
nuolio kūnų atrado tėvas, pa
stebėjęs, kad garaže degė švįe- 
sa. Jaunuolis nutroško nuo ga- 
solino dujų.

REIKALINGAS KRIAUČIUS j 
Cleaning šapą prie taisymo senų 

drabužių. 240 West 51st Street 
Boulevard 6474.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kąinomis -— Prieina

momis išlygomis. . ' 
$100 Importuoti ię Amerikoniški 

kaurai $15—$20—$2f
$150 Amer. Orient kaurai ’ $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ...................... $175
•Ajdara vak. iki 9—Nedėboi iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNlTURE 
5746 So. Ashland Avė.

prieina

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.

PARSIDUODA TAVERNA 
pigiai. Priežastis — 2 bizniai 

12217 So. Halsted St. 
Pullman 2448.

labai

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

8815 So. Campbell Avė.

Medžio namelis ir garažas.; Proga 
darbo žmogui pirkti. Kaina tik— 
$1800. Įmokėti $500.

2 fl. namelis, galima gyventi ir 
rendą gauti. Kaina tik $1950. Įmokė
ti $750.

2. fl.» muro' namas, gerame padėji
me, kaina tik $3900.Įmokėti $1500.

Biznio muro namas, štoras ir gy
venimui kamb. užpakaly, taipgi fla- 
tas viršui. Kaina tik $4800. įmokėti 
$1500.'

4 fl. moderniškas muro namas, ran 
adsi' Marųubtte Parke, kainavo $25,- 
000, dabar parduosim tik už $13,800, 
įmokėt $5000.

4 lotai, geras namas gyvent, 2 
muro garažai, medžių apsodinta ir 
kitos geros aplinkybės. Kaina tik 
$3200, įmokėt $1000.

Šie namai paimti už skolas, tad 
parduodame už pusę kainos. Kas 
apžiuręs, tas nesigailės. Mes turime 
ir daugiau bargenų. Kreipkitės pas 
įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS
2346 W. 69th St., 2-ras aukštis 

Tel. Prospect 3140
—O—

PARSIDUODA 2 mūriniai namai 
po 3 pagyvenimus. Vienas 1838 So. 
opauiumg avė., kitas bZ9 JNorth 
itidgeway Avė. Vienai moteriškei 
suiiku užlaikyti. Mainysiu ant bun- 
gaiow aroa lotų.

PARDAVIMUI 4 kamb. namelis^ 
kieto meažio trnningas; 
iviarųuecce jrarko apiennkėj. 
$27 ou. Įmokėti $10uu, Kitus 
cius. BArta CO.

4438 Archer Avė. Virginia 0055.

randasi 
Kama 

morgi-

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas — 5 ir 6 kambariai; 
randasi ant Bndgeporto; kaina 
$2500. Įmokėti $1,UOU, kiti paliks 
morgičia. BaKS CO.

Archer. Virginia 0055.

PARSIDUODA “DUFLETIS” pen
kių kambarių mūrinis namas, -ant 
kampo 46U1 So. Fairfield Avė. su 
dviejų autų garažu. Kreipkitės po 
penkių vakare ant pirmo aukšto.

T

REIKALINGAS automobilių—Ra- 
dio mechanikas, turi būti gerai pa
tyręs. Atsišaukite K. Hartman, 

2540 No. Halsted St.

PARSIDUODA . LABAI , ; PIGIAI 
visi valgyklos fikčeriai dėl priežas
ties mirties. 72? West Cermak Rd.

. < . 1 ' < ' « ■

PARDAVIMUI pigiai geias kam
pinis grocėrio biznis išdirbtas per 
daug ■ metų. Einame į Tavernos bizT 
nį.‘3465 Lituanica Avenue.

REIKALINGAS virėjas, vyras ar^ 
ba moteris. 5758 West 65th St.

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

2916 W. 40tH PI., Chicago, Iii.

PARDUOSIU Bučernę ir Grosernę 
už pirmą- teisingą pasiūlymą, nes 
viena .negaliu laikyti.

1967 Canalport Avenue.

6 KAMBARIŲ kampinis muro 
bungaiovv; 5416-72 crt., Summit, 
Ali., bloko šiaurvakariuose nuo 
Harlem, Archer ir 5oth St. Karšto 
vandens apšildymas; didelis atikas 
ir beismentas; lotas 37^x125; 
$7,618.60; $3,U00 cash; balansas 
HulC $40.9a per mėnesį.

Miss Loretta Malion.

7)4 BUGALOWS, 28 DUFLAČIAI 
ir 15 BIZNIO NAMŲ greitam par
davimui tiktai su 10% iki 20% įmo- 
kėjimo, o likusius per 15 metų iš
mokėjimais nuo valdžios | Home 
Owner’s Loan Corp., kurių mes 
esam įgalioti agentai. Taipgi dau
gelis kitų namų forklozuotų iš įvai
rių resyverių. Parduodame už la
bai numažintus kainas.

VIENI Iš GERIAUSIŲ ĘARGE- 
NŲ YRA DIDELIUOSE Apartmen- 
£ųose nuo 10' iki 30 flatų; mes 
Vom dabar vėl naują listą'iš recėi- 
verių, kuriuos gali pirkti tik už 
vieną trečdalį kiek jie kainavo pa- 
budavoti, ir lengvoms išlygoms.

PARDUODAM ir MAINOM 
mas

HOTELIS ir TAVERN; visi kam.- 
banai parenduoti. Pajamos $2b0.00 
mėnesiui, žema renda $125.00. Kai
na biznio $2,200; leas’as 3 metams, 
raraūosiu visą namą ir biznį už 
foLLoOO. Rašykit, 1739 So. Hąlstvd

far-

For Rent

ANTANAS RUDAUSKAS
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Furnish-^d Rooms
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Ieško te
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kam- 

$43.

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

pn- 
per

REIKALINČAS VYRAS abelnam 
namų prižiūrėjimui kaipo janitorius 
ir porteris. 2710 W. 59th Street.

Klauskit Mr. Budris.

REIKALINGAS KRIAUŠIUS prie 
taisymo ir prosinimo drabužių. Dar
bas ant visados. 2614 W. 71st St.

PATYRUSIOS moters atmatų po- 
pieroms sortuoti. Geras mokestis.

Continental Paper Grading Co.
1623 Lumber St.

' PARSIDUODA namas su Tavern 
- Tavernas pilnai įrengtas.

■y 4213 So. Carppbėll‘A.ve.

MARŲUETTE PARKO apielibkėj, 
gražus kambarys prie mažos šeimy
nos. 6502 So. Rockwėll St., antros’ 
lubos. . .

PARSIDUODA TAVERNA arba 
priimsiu partnerį. Vienai > moterei 
per sunku — Gera vieta.

•4200 So. Campbell Avė.

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

. REIKALAUJAM MOTERS prie 
visuotino namų darbo. Atsišaukite 
laišku. K. WITKO, 140 State Rd., 
Dowagiac, Mich.

ANT RENDOS FORNIŠIUOTAS 
kambarys dėl vyrų ar merginų ant 
antrų lubų. 6836 So. Maplevvood Av. 
Tel. Prospect 2761.

NAŠLE PAAUKOJA storą kau
rą; tikrai impdrtuotą oriental raš
to; $18.50; 3930 > Jackson, Ist, Van 
Buren 1078. • 3 %

Iceb.aksis, geras 
erio ir du stalai

PATYRUSI MERGINA; . namų 
darbas; padėti vaikams; savas kam
barys; $8; Buckingham 0424.

PARSIDUODA bizniavas NAMAS, 
didelis štoras, garu apšildomas. La
bai gera vieta dėl taverno.

Englewood 2116. :

OPERUOTO JAI-JOS patyrę prie 
Power Sewing Machines. Pastovus 
darbas; geras mokestis. ROŠZAK.

1218 West Chicago, III.

REIKALINGA MOTERIS; 25—45 
metų; mandagi; vaikas; nereikia 
skalbti; pasilikti. Rogers Park 8747

PARDAVIMUI tavernas arba pri
imsiu partnerį, nes esu našlė; vie
nai per sunku.

Atsišaukite laišku:
1739 S. Halsted St. Box ėl2.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; nėra skalbimo; geras 
namas; 'pasilikti; $8; Edgewater 
1129.

PASIRENDUOJA & kambariai 
prie šeimynos, dėl" žinotos poros be 
vaikų, arba su vienu vaiku. 'Atsi
šaukite po’6 Vai. vhkare, 6718 Soj. 
Morgan St., 2 lubos.

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

Lakevievv 8739. PARSIDUODA BĄRBERNĖ ir 
saldainių krautuvė arti prie 2 dide
lių 'ųnokyklų. Vieta išdirbta per 
daug metų, biznis geras. Nebrangiai. 
Pašaukite YA’RDS 6035.

PARSIDUODA 
dėl Tavern ir gi 
ir 8 krėsįai. f

7159 So..;Racine Avenue.

RENDON šviesus, apšildomas 
kambarys vaikinui, merginai ar ve
dusiai -porai, su ar be valgio.

7011 So. Oakley Avenue.

80 AKERIŲ PIENO FARMA, arti 
Hollande. Mich. Gėri trobesiai; miš
kas ir mnuck”. Arti miestelio. Mai
nysiu į savastį Chicagoj.

Hemlock 2875.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui; nereikia skalbti; nereikia 
virti; $7—$8; pasilikti.

Borns, Juniper 0141.

J BAiEšKATR s r'apysenio ' hežeriotė 
žmogaus prie abelno namų darbo.

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

REIKALINGA patyrusi VEITER- 
KA, gera mokestis, 6 dienos į sa
vaitę. Juliau Restaurant, 

4656 So. Western Avė.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 

•prieinamos. Už pakartoji 
mus duodame gerų nuo-

MaWa.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parda
vimui > pigiai.

1803 West 46th Street.

IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI su 
visais rakandais. Savininkai 'aplei
džia miestą; labai pigiai. 5046 So1. 
Koline Avė. ir Aręhcr Avė.

I ■ • .

RENDON KAMBARYS, prie mat 
žos šeimynos, /šviesus, gražioj apy
linkėj, pusė bloko huo Archer.

4014 Brighton Place, 2 lubos

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

Teefonas Lafayette 5211.

kuris mirė 24 dieną balandžio ir palaidotas tapo balandžio 28 d. ; 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalė 
damas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patamavi 
mą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

RENDON STORAS (namas par
davimui), tinkamas visokiam biz
niui ir 7 kambarių flatas antrame 
aukšte. Tel. Boulevard 3697.

'8238 So. Halsted Street.

REIKALINGA MERGINA ar mo
nteris pagelbėti namų darbe; 2 už
augę ir vaikas; savas kambarys; 
$5 iki $7. Sheldrake 4847.

REIKALINGAS PATYRĘS like
rių selsmanąs. Puikiausias pasiūly
mas. Pašaukite Motei, Prospect 
7008. 7

' Help W anted—Female
Darbininkių reikia

Furnished Rooms—W'anted 
ario . , J>?

VYRAS paieško kambario prie i 
mažos.-šeimynos šu ar be valgio.

J. BALDAUSKAS,

^■^iahaa.Cc-.

"i** 'M 0,4/Of

PADĖKAVONĖ
PARDAVIMAI grosernė, kend- 

žiu ir aTšpymo ir visokių smulky 
menų krautuvė; gerai įrengta, ge
ras stakas; visokių tautų apgyven
ta; geri kambariai gyventi.

4442 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Saldainių Krautuvė su namu arba 
be namo, arba mainysiu į namą ar 
biznį. Prie/grosernėš yra 4 kamba
riai pagyvenimui. 4412 So. Cali- 
fornia Avenue. • ;

ant miesto nuosavybių.
JOHN LIPSKI and CO. 

4018 Archer Avenue, 
Tel. Lafayette 3036.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA 2 BIZNIAVI LO

TAI, 50x125, ant Western Avė. ir 
67th St. arba išsimaino ant namo 
ar biznio. Atsišaukite pas

P.- M. SMITH 
4177 Archer Avė. Lafayettę 2235

<■

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, i 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir t 
suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškam • 
tėvui, kun. Valančiui, šv. Jurgio parap., kurs atlaikė įspūdingas į 
pamaldas bažnyčioje Už jo sielą; dėkavojame gėlių aukautojams, 
mišių aukautojams, grabnešiams, Keistučio Kliubo, Kl. kunigui* 
Baltučiui už pritaikytą pamokslą ant kapinių ir Jonui Krušui, ve- 
dejui šv. Kazimiero kapinių už gražią tvarką kapinėse ir paj 
lios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
tau, musų mylimas vyre ir tėveli, sakome: ilsėkis šaltoj žemėje

Nuliūdę lieka,

MOTERIS, DUKTERYS, SUNAI, MARTI, ŽENTAI, 
ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

PRANCIŠKUS PAZARECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 29 dieną, 3:15 valandą 

po pietų, 1937 m., sulaukęs 44 metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskrity, Jurbarko mieste. ‘ *

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko .dideliame nubudime moterį Prancišką po pirmu vyru 

Sabaliauskienę, po tėvais Petraičiukę, dukterį Wandą, posūnį Juo
zapą, 3 brolius: Chicagoj brolį Joną; Boston, Mass., Kazimierą, 
Hyde Park, Mass., Juozapą, pusbrolį Pranciškų Burbą ir gimines, 
o Lietuvoj — seną motinėlę Oną ir gimines.

Velionis buvęs ex-kareivis. Priklausė American Legion Post 
98. Narys Lietuvių Piliečių Kliubo. Velionis gyveno 1866 South 
Hamlin Avė., namų telefonas Crawford 1886.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioj 8604 W. Ogden Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 3 dieną, 9:00 vai. ryto 

iš koplyčios į Blessed Sacrament parapijos bažnyčią, Ogden and 
Millard Avė., kurioje atsibus gedulingos pamaldos už yėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Pažareckio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Posūnis, Broliai, Pusbrolis 

Laidotuvėse patarnauja laid. dir. Lachawicz ir 
CANAL 2515.

ir Gimines..
Sunai, Telefonas Remkite tuos, kurie 

•garsinasi 
“NAUJIENOSE’

IDEALUS DENTISTERIJAI ofi
sas, žinomas per 10 metų. Taipgi 
tinkamas akių, nosies ir gerklės 
praktikai. 2602 W. 47th St.

---- ^--0-------
————————Į———įMĮ——II——

PASIRENDUOJA frontinis mie
gamasis kambarys. Antros lubos 
fronto.

3229 So.7 bituanica Avė.
Tel. YARDS 6063.

—-y------- i
>—MM—M—■>M—i>■——Mmmi

MODERNIŠKAS TAVERNAS nau
jai įrengtas su visais patogumais 
gyvenimui; garu apšildomas; 2 ka
rų garažas. (Renda labai pigi. Ieš
kantys šitokio biznio lietuviai, ma
tykite trumpu laiku. Svarbi par
davimo r priežastis. Parduosiu pigiai.

2436 <W. 47th St., Chicago, III.

f PUIKUS KAMPINIS 3 aukštų 
muro namas — 3 po 5 kambarius ir 
3 po 4 kamb. pagyvenimai. Steam 
apšildomas. ’29 metais parduotas 
už 1 $40,000. Dabar galima nupirkti 

$16000.
M. J. KIRAS, 

3352 So. Halsted St. 
. Tel. YARDS 6894.

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. Grov.’hlll 0306.

TAVERNA MARQUETTE PARKE* 
parsidud'da už pirmą teisingą pasiū
lymą arba priimsiu pusininką. Gali
ma pirkti lengvais išmokėjimais. 
Vėliausios nuidos įtaisymai, graži 
vieta, pigi renda. Kas norite daryti 
gražų gyvenimą, telefonuokite

1 Republic' 0515.

MARŲUETTE PARKE
PARSIDUODA rezidencija 

aukšto dėl 2 šeimynų 5 ir 13 
bariai. Rendbs neša į mėnesį 
Medinis — cementuotas basemen-
tas. Furnace heat. Laundry Tubs. 
Kieto medžio trimingai. Garažius ir 
visi kiti patogumai. Savininkas 
verstas parduoti už 3000. Cash 
2 dienas arba prarasti.

6635 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir šiaip kitų bar- 
genų.

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

Hemlock 0800.

U alins for Bale
Ūkiai Pardavimui

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

...................... ......  . i CHARLES i; TOBIANSKY, 
6834 So. Tąlmąn, ‘"Hėtnlo'ck 5022. Rdute 2, Benton Harbor, “ Mich.

PARSIDUODA MARŲUETTE PARK 
BARGENAI:

NAUJI GRAŽUS APARTMEN- 
TAI 10 flatų. kampas, renda dar 
nekelta neša $4,500 į mėtos.

Kaina ........................  I $22,500
10 f lėtų kampas, ..............  $19,000
6 fletų, šviesiausis namas Chi

cago je ..................................... $16,500
4 fletų namas arti Parko $12,500
2 Ifletų po 5 kambarius 2 boile

riai, garadžius ..................... r $7,300
2 fletų po 5 kambarius brick ve- 

neer, ..................................  $5,500
2 fletų mūrinis abidvi fletas, ap

šildomas, ...................................Į. $5,500
6 kambarių mūrinė bungalow, 

karštu vandeniu apšildoma ....$4,500
2 Sfletis medinis po 4 kambarius 

$2800.00. Bizniavas namas $3 flatai.
Rezidencija tinkama profesiona

lui arba biznieriui — graži. Pigiai, 
tik ......................................... $12,500

BRIGHTON PARKE;
2 f Ietis po 4 kambarius medinis 

arti Archer Avė.................. $3000.00
Bizniavas namelis, medinis što- 

riukas ir 5 kambariai ....... $1,500.
2 fletų gražus medinis po 4 Kam-; 

barius arti 47-tos gatvės .... $2,600
6 kambarių medinis namas, gara

džius, vištininkas su 5 akrais prie 
Archer Avė.; ^taipgi 2 fletis naujas 
mūrinis ........   $5,500

Rojus gyvenimui kas myli gyventi 
priemiestyje.

McKinley Park; mūrinis, 2 aukš
čiai ir 3 kambariai viršuj; 2 karų 
garadžius apšildomas; Archer Avė.;

kaina <....................  5000.00
Teisingas patarnavimas ir pirksi- 
pigiai. 

CHARLES URNICH 
(KAZYS URNIKIS) 

4708 • So. • Western Avenue 
Tel".' Lafayette 6404.

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

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

4631 SO. ASAuAND AVĖ. ' 
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VI$I SKAITO...



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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šeštadienis, gegužės 1, 1937
—. ............ ■>■> ■■ ................................................... . . ,,

Liet. Namų Savinin
kų PoL Kliubo darbo 

vaisiai
Mini metines sukaktuves

CICERO. . — Vakar sukako 
lygiai vieni metai, kai • susi
tvėrė Ciceros Lietuvių Namų 
Savininkų Politikos Kliubas. Ta 
proga norėčiau padaryti ir 
trumpų to kliubo metinės dar
buotės apžvalgų, t. y. supažin
dinti visuomenę su jai padaly
tais naudingais darbais.

s y

Pirmiausiai buvo reikalauta 
nustatyti automobiliams važia
vimo greitumą ir pastatyti dau
giau “stop” ženklų. Tai atsiek
ta. Kitas buvo reikalavimas, 
kad atmatos butų atimtos re
guliariai ir kad butų sustabdy
ta vaikų gembleriavimas saldai
nių ir valgomų daiktų krautu
vėse. Tai, irgi atsiekta’:

Dabar dedama visos pastan
gos, kad Įvesti kai kuriose gat
vėse geresnė šviesos sistema, 
kad butų padaryta kai kurie 
pagerinimai Vandens Departa
mente arba išlaidas sumažinti. 
Tuo norima atsiekti 1932 metų 
vandens bilų lygmens.

Ne be kliubo paramos buvo 
ir adv. Norbert Tumavich lai
mėjimai į Mokyklų Tarybos 
kandidatų rinkimus bal.\ 10 d. 
Kas parodo, kad kliubas daug) 
yra nuveikęs visuomenės nau
dai. ■ .

šiandien parengimas
Savo pasekmingai metinei 

darbuotei atžymėti kliubas nu
tarė šiandie surengti šokių va
karą. Tai įvyks Liuosybės sve

tainėje. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įžanga tik 40c.

Paminėtina, kad visi atsilan
kiusieji bus atžymėti su rožių 
žiedeliais' dykai. Atsilankykite 
visi. <

—Cicerietis.

Specialė Laida 
Motinų
Pagerbimui

Ateinanti šeštadienį, gegužės 
8 d., išeis specialė padidinta 
Moterų Puslapio laida, pažymė
jimui Motinų Dienos, kuri iš
puola’ sekmadienį, gegužės 9 d.

Įvairios Moterų Skyriaus 
bendradarbės ir skaitytojos pa
ruošė puslapiui specialių straip
snių ir kitokių raštų.

Reguliaris Moterų Puslapis 
išeis, kaip paprastai, ketvirta
dieni I

Klovainiečiai ruošia
si motinų 

pagerbtuvėms
šeštadienį, gegužės 8 dieną 

šokiai ir kitkas

CICERO. — Klovainiečių 
Kliubas sparčiai ruošiasi moti
nų pagerbimo dienai. Tai įvyks 
gegužės 8 dieną. Sekmadienį, 
bal. 25 diėną įvyko narių susi
rinkimas, kuriame jie be kitų 
kliubo bėgamų reikalų apsvars
tė ir motinų pagerbimo paren
gimą.

Programoje numatyta be val
gių ir šokiai, bet be svetimų 
pagelbos. Pačių vaikai išpildys 
programą, šoks visą naktį, grie-

Iš Marųuette Parko 
Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

' u_______________ _  Į

Laukia transportacijos 
pagerinimų

MARQUETTE PARK. — Se
kmadienį, bal. 25 d. parapijos 
salėje įvyko Marųuette Parko 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bo susirinkimas.

Ta proga įstojo 5 nauji na
riai, jų tarpe ir gydytojas Tho- 
mas. Svarstant raportą apie 
Marųuette Parko Field House 
atidarymą kilo ir nesusipratimų 
dėlto, kad nebuvo programe į- 
trauktas kliubo vardas. Tačiau 
raportas priimtas. i

Transportacijos pagerinimo 
komisijos narys p. V. Dirge

lis, liudijęs miesto taryboje, 
pranešė, kad yra paduota virš 
20 projektų, kuriuos remia Ci- 
vic organizacija, ‘a'ldermanas J. 
Egan ir Wardo komitimanas 
M. Flynn. Taigi yra proga lai
mėti.

Ima Aplikacijas Miesto
B. Vabrinskas, A. Sa’moška 

ir J. Simor.s išrinkti piknikui 
surengti.

Gi Beacham pranešė, kad 
yra imama aplikacijos papras
tiems miesto darbams. Kvoti-

-.... ...............................     A-

žiant šauniai klovainiečių muzi
kai.

Kiti paminėtini iš susirinki
mo, dalykai ■ bene bus laiškas, 
kurį nutarė pasiųsti į Klovai
nius p. A. Grigaliūnui ir p-nios 
J. Rašinskiensč dovana, būtent 
Arėjo Vitkausko eilių knyga.

N. Rašė jas. 

mai įvyks gegužes 18 d. Jas 
reikia paduoti prieš dešimt die
nų prieš kvotimus. Aplikacijas 
i^davinėja City Civil Service 
komisija, Rotulėje, 611 kam
bary. ' •’< V: | ■

Dalyvaus Naujienų Piknike
Perskaityta. ir priimti šie 

laiškai:
Iš Naujienų kvietimas į Ge

gužio 23‘ dienos pikniką, Cal- 
umet darže, kitas į kompozito
riaus Miko Petrausko pagerbi
mo vakarą gegužio 12 d. Lie
tuvių Auditorijoje, trečias į 
šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Seimą, Akademijos Auditorijo
je. Visi pąsižadėjo pagal išga
le dalyvauti.;-

-"v /’L-t *

Skaitytas ir priimtas A. 
Kumskio padėkos už dalyvavi
mą parku patalpos atidaryme 
laiškas. Po to sekė įvairių kal
bėtojų kalbos;

'••b ė >0-
Kai kas nusiskundė per auk

štais nejudomojo turto mokes
čiais. Galima paduoti skundas. 
Laikas pratęstas iki gegužės 8 
d. Kliubas tuo reikalu sutin
ka patarpininkauti už 60c.

,v '/

F . A-nis
Kliubo Koresp.

Serga
Mrs. O. Poškiene

Pereitą ketvirtadienį, Bal. 
28 d. staiga apsirgo p-a Doro- 
thy Poškienė ir tapo nuvežta 
į ligoninę.

P-a Poškienė užlaiko taver
nos biznį antrašu 1900 Weist 
Oakdale St. Northsidčje.

— VBA

Garsinkites “N-nose’’

NE “TĖVAS”. — Filmų ar
tistas -Clark Gable, kuris 
džiaugiasi laimėjęs keblią 
bylą Los Angeles teisme. 
Viena moteriškė, Violot 
Wells Norton, apskundė ar
tistą, tvirtindama, kad jis 
yra jos 14 metų nelegalės 
dukters tėvas. Ji reikalavo 
pinigų mergaitės užlaiky
mui.

Teismas nusprendė, kad 
Gable nėra mergaitės tėvas, 
ir moteriškę patraukė atsa
komybėn už “juodrankys- 
tę”.

Naujienose Illinois 
Kelių Planą Gausite 
Dykai

Tik ką gauta 1937 metų Illi- 
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, pasinaudokite šia nepa
prasta proga.

| LIETUVIAI IR LIE- 
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

TVARKO

Alfred Mishkinis, 19, su Ber- 
nice Poška, 20

Ignatius Kaczor, 25, su Van
da Krupski, 19

Baletas, Koncertas 
ir Balius

JENNIE ZYMONT
** -

PAŠAUKIT -

CANAL 8500

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

Grandioziškas šokių, dainų 
ir visokių įvairumų vaka
ras. — Programoje daly-

♦ vaus apie 100 žmonių.

Rytoj Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje įvyks nepaprastai 
gražus vakaras, kurio progra
ma susidės iš baleto, dainų ir 
kitokių pamarginimų. Dalyvaus 
apie 100 žmonių.

Vakarui vadovaus Andrei An
drejevas, plačiai žinomas šokių 
mokytojas. Dalyvaus Jaunosios 
Birutės šokėjai ir grupės šo
kėjų iš Gary, Indiana Harbor 
ir kitų kolonijų. Viso susidarys 
apie 100 šokėjų ir dainininkų. 
Bus ir profesionalų šokėjų.

Kai programa pasibaigs, tai 
bus šokiai ir šaunus balius. 
Pradžia 6 vai. vakaro.

Beje, rytoj a’pie 11 vai. ryto 
p. Konradas filmuos šokėjus ir 
šiaip dalyvius. Vadinasi, bus 
padaryti ir krutamieji paveiks
lai.

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽES 23, 1937 M.
CALUMET GROVE

APDRAUDA
(INSURANCE) į

NAUJIENOSE 4 
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

___   _______ _—-..................... »—

Garsinkites N aujienose

Ku Klux Klanas Tebeveikią-“Atgaila” Už Pasigėrimą

KU KLUX KLANAS TEBEVEIKIA. — Ma skuoti nariai garsiosios organizacijos Ku 
Klux Klan’o laike iškilmių Atlanta' mieste, Georgijoje. “Ku Klux Klanas” ten tebevei
kia, nežiūrint valstijoje išleisto įstatymo, kuris organizaciją draudžia.

VAŽIAVO GIRTA: PLAUNA GRINDIS KALĖJIME. — Helen Reynolds, 28 metų mo
teris iš Shawąno, Wis., kuri buvo suimta Chicago j e už-važiavimą automobiliu neblai
vam stovyj. Ji nuteista kalėjimai!, kur dabar plauna grindis. (N-nų Acme Photo)

MIRĖ. — William Gillette, 
garsus artistas ir drama
turgas, kuris mirė Hart
ford, Conn., ligoninėje.

ROOSEVELTIENĖ CHICAGOJE. — J. V. prezidento žmo
na, Mrs. Roosevelt, sų drauge, Mrs. J. T. Basset, laike 
trumpo vizito Chicagoje. Prezidentienė čia sustojo kelyje 
j Seattle, Wash., kur gyvena duktė, Mrs. John Boettiger.

TEISIAMAS. — Brigadier-generolas Henry H. Denhardt, 
New Castle, Ky., teisme, kuu yfa teisiąmas už nužudymą 
savo sužieduotinės Verną Garr Taylor. Jis dabar liudija 
ir ginasi neturėjęs nieko bendro su žmogžudyste.

■ - , .r)4

MOKA PINIGUS. — Chica- 
gietis Edward Stankey, kurį 
trafiko teismas nubaudė su
mokėti $50 pabaudos už lei
dimą savo neblaiviai mergi
nai Helen Reynolds, valdyti 
automobilį. Ji buvo nuteista 
kalėj iman, kur turi plauti 
grindis (žiūrėk pav. viršuj). 
Chicago dabar aštriai bau
džia neatsargius automobilis
tus, nes pasirodė, kad Chica
go “nesaugiausias” miestas 
Amerikoj. (N-nų Acme Ph.)

“SAUGUMO SALOS” NESAUGIOS. — Vaizdas prie 22-os 
ir Archer gatvių, kur neatsargus automobilistas užvažia
vo ant gatviakarių keleiviams pastatytos “saugumo salos”. 
Automobilis buvo be teismų. šoferis pabėgo.
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Kas Yra Sur-Realizmas?
Vėliausia tapybos forma, gurios publika nesupranta

tai jis galėjo galvoti apie mu
ziką, kaip ir kiekvienas savo 
amato žmogus kad galvoja 
apie ką nors. Tačiau kam tas 
chemikas ten buvo reikalin
gas? Jeigu pianą tampytų po
ra štyvų vyrų, tai visgi butų 
panašiau, šešėlis — “pabus
ta”, gerai,—jis reprezentuoja 
patį AVagnerį, kuris nusiba- 
ladojo į pustynę proto ir kū
no pailsini. Bet tas chemikas? 
Kągi, pagalios, jis reiškia ir 
kam reikalingas? Jis reiškia 
muzikos įpėdinį daugskaiĮto- 
je. Moteriškė su gėlėmis reiš
kia muzikos meilę ir garbę, o 
kartu ir pavydą.

Dabpr šito sur-realistinio 
kurinio “paslaptis” bus išriš
ta.' *

Čiurlionis buvo “sur- ,• 
realistas”

Dar nebuvo išgalvotas žo
dis “sur-realizmas”, musų 
genialus dailininkas, Konstan
tinas Čiurlionis, savo meną 
jau kūrė “sur-realizmo” for
moje. Dauguma Čiurliohies 
kurių, įskaitant zodiako ženk
lus, “Rex”, “Sonatą” ir k. yra 
fantazijos ir poezijds vaisius.

^iurlionis gerai žinojo, kad 
gamtiškas realizmas kūrėjui 
yra bereikšmis dalykas. Jis 
žinojo, kad gamtos kūryba ir 
žmogaus kūryba yra du skir
tingi dalykai. Kad gamtą yfą 
tiktai gamta, o ne menąs. 
Gamtos grožis, kurį kiekvie
nas savaip supranta, toli gra
žu nėra menas ir ne dailė. .Vi
sokis menas turi būti proto 
veiksmo išdava. Anot sur-rea- 
listų, .katinas—nėra katinas, 
jeigu jis neveja pelės. Arklys

šiame skyriuje kartą buvo 
rašyta ir trumpai paaiškinta 
sur-realizmo prasmė.

Sur-realizmas yra jau nebe 
naujas dalykas.

Enciklopedijoj Britanikos 
balandžio mėn. priede apie, 
atsiradimą sur-realizmo yra 
pasakyta:

“Istorijoj sur-realizmas atsi
rado Paryžiuje 1924 m., kurio 
sumanytojas buvo Andre Bre- 
ton. Tuomet buvo organizuo
tas sur-realizmo judėjimas. 
Sur-realizmo pirmtakunu bu
vo Dadaizmas, kuris 1916 m. 
atsiradęs Zuriche, tapo tarp
tautiniu judėjimu ir greit per
simetė į New Yorką, o 1919- 
22 m., pasiekęs savo subrendi
mo, mirė... Dėl savo ‘moksliš
kumo’ ir subjektingumo sur- 
realistų menas, kaipo simbo
liškas charakteris, atsistojo 
priešakyje kubizmo ir užbėgo 
už akių abstrakštikam menui, 
neišskiriant realistinių pavei
kslų, landšaftų, stiliefų, port
retų ir kitų viešųjų scenų.”

Šis sur-realistinis judėjimas 
išsiplėtė ne tik Europoje, bet 
ir Amerikoje, nežiūrint pro
testų, ekskomunikacijų ir 
menko pritarimo iš visuome
nės pusės, kuris sukėlė didelių 
sensacijų. Galima sakyti, kad 
šios rųšies meptas^yra.. grynai 
psichinis asmens * dalykas,:, — 
ieškojimas išsifeiškftho, kuris 
lyg turėtų panašumą j moks
liškas studijas, siekiąs virš- 
normališko realizmo.

Amerikiečiai meno mėgėjai 
ir parodų lankytojai dabar 
suinteresuoti silr-r e a 1 i z m o 
“misticizmu”, jo fantazija ir 
enigmatika bei keistumu, no-!—nėra arklys, jeigu jis neveža ’ V • TT • *1 • m • » •»rėdami surasti jame paslėptą 
reikšmę ir mintis* Daugelis 
žmonių ieško išėjimo iš “rea
lizmo pasaulio”, su visu jo pa
prastumu ir įkyria iki nuobo
dumo monotonija — į sapnų 
pasaulį, kur nėra gyvenime 
realybės...

Bet... šitokie idalykai 
atsitikti tik sapne; o ne 
dieniniame gyvenime.

Šis dvilipis žodis “sur-rea- 
lizmaš”, trumpai suglaudus, 
štai ką reiškia: “Sur”, reiškia 
“virš” arba “už”, o “realiz
mas”, reiškia tikrenybę, rea
lybę. Taigi “sur-realizmas” 
reiškia “virš realybės.”

Pavyzdžiui, Chicagos Dailės 
Institute (Stickney galerijoj) 
yra parodon išstatytas ispano 
dailininko Salvador Dali sur- 
realistinis paveikslas. Jis pa
vadintas “A Chemist Lifting 
with Precaution the Cuticle of 
a Grand Piano”. Yra įdomus 
tas sur-realisto kūrinys.’ Pa
veiksle vaizduojamas kompo
zitorius Richard Wagner< Jis 
sėdi pustynėje ant smėlio. Jo 
šešėlis suformu’oja gulinčio 
pabastos figūrą; kairėje pusė
je, daug mažesnės dimensijos, 
chemikas tampo didelį pianą; 
dešinėje pusėje stovi mažytė 
moteriškės figūra su gėlėmis.

Pažvelgus į tą paveikslą ir 
visa istorija, rodos, pasibai
gia. Bet, palaukit 1 čia yra 
klausimas... Kokiems galams 
Wagneris su pianu nusikrau
stė į Sacharą? Gal būt, jis ra
šė kompoziciją apie tropikų 
klimatą, apie jų gyventojus? 
Gal būt. Bet visgi čia perdaug 
plačiu mastu paimtas kurinio 
siužetas. Daleiskim sau> Wag- 
neris buvo nuvažiavęs atosto
gauti ir saulėje pasišildyti,

gali 
kas-

vežimo. Laikrodis—nėra laik-X.
rodis, jeigu jis stovi, etc.

Sur-realizmą šitaip reikia ir 
suprasti. Sur-realizmo. prasme 
imant, menininkai bando dai
ktus atvaizduoti minties ir 
proto keliu, darydami logiš
kas išvadas, iš ko ir kuriasi 
menas.

Jeigu šitaip suprantame sur- 
realizmą dailėj, tai tokiu pat 
budu reikia suprasti muziką 
ir literatūrą, nes pastarieji 
dalykai yra proto / ir jausmo 
veiksmas, sukurtas fizišku 
darbu.

Savo laiku futuristai ėjo, 
truputį toliau ir suklupo. Jie 
jandė daiktus atvaizduoti ju
desiais, kas, suprantama, nė
ra galima. Dailė,, mat, yra 
statiškas dalykas. Futuristai 
griebėsi net matematiškų iš
skaičiavimų, tačiau padariny
je išėjo tik chaosas. Jie ban
dė einantį žmogų atvaizduoti 
su trim, keturiom kojom... Jie 
klydo bandydami atvaizduoti 
judesius realizmo 
Sur-realistai laikosi 
naujų kompozicijos 
išreiškimui judesių 
gesti jos budu, t. y. 
masių harmonijos.

Kaip futuristai, taip "ir sur- 
realistai sakė: “Didelįo čia 
daikto, kad piešėjas nupiešia 
kokį nors gamtos vaizdą, kurį 
ir taip visi gali ma’tyti dar ge
resniu ir tikresniu. Ar kam 
svarbu, jeigu kas aprašo kokį 
nors dalyką, neturintį ne reik
šmės, nė turinio?” T

Čiurlionis, visa tai supras
damas, ėjo toliau. Jis, kaipo 
kurėjas-menininkas, poetas ir 
muzikas, negalėjo tenkintis 
paviršutina medžiaginės gam- 
tos išvaizda. Kūrybinis jo dvą-

Miko Petrausko Darbuotės Reikšmė Amerikos Lietuviams
Rašo-NORA /
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“Supinsiu. dainužę iš meilės balsų,
Kaip rūtų vainiką dabinsiu,
Suteiksiu sparnus jai pilkų debesių,
Supinsiu dainužę, supinsiu. . .

Nuskris ji linksmutė augštai ir toli, 
Kur mirga žvaigždelių daugybė,

Nuskris tą; dainelė, maloni, daili,
Per skaisčios padangės berybę. . . ” 

(Iš Miko Petrausko dainos
“Geismai ir Svajonės”)

Prisiminus Praeitį

jos karaliaus George VI vainiką 
12 d., bus 'panaudotos parodymui 
kų pasauliui. Kariuomenė yra 
glijos kampų, ir iš kai kurių kolonijų, 
pulkų škotų pėstininkų.

IŠKILMĖS. — ANGLI- 
viino iškilmes, gegužes 
t Anglijos’ kariškų spę- 
itraukiama iš visų ,An- 
nijų. Paveikslas parodo

-i—.

sios rezervas buvo didesnis ir 
platesnis, negu akimis ' mato
ma gamta. SaVo kūryboje jis 
vartojo proto ir dvasios jėgas, 
•kurios veržėsi iš jo sielos pa
saulin. Kas, kad <‘tik sapne to
kie dalykai gali atsitikti, o ne 
realybėje”. Juk kiekvienas 
žmogus savaip protauja, turi 
savotiškas fantazijas ir savaip 
prieina prie ekspresionizmo,

iįKįadąi žmogus savo'fantazi
jas sukuria meno arba išradi
mų formoje, tai mes gėrimės 
ir skaitome, kultūros- nuopel
nu. Žmogus ieško savęs išsi
reiškimo proto veiksmuose. 
Dailė, spauda, literatūra, mu
zika ir k. juk tam ir yra, kad 
žmogus galėtų save išreikšti 
arba , kitus atvaizduoti.

x ' ■■ ■ ' T:'' v, ■ 7 -;

Gydytojas Ašmenc-

Europon

Paskaita apie karūna 
Ci ją.

. Ateinantį ketvirtadienį, 
gūžes 6 d., Dailės Institute 
6:30 vai. vakaro Fullerton sa
lėje įvyks įdomi paskaita tema 
“A Cdronation Cruise — Lon-^ 
don.” (Geg. 12 d. apie kara
liaus Jurgio VI karūnaciją).

šitoj paskaitoj bus paveiks
luose parodyta Londono aris
tokratų pąlociai, monumentai 
meno brangenybės ir kiti įdo
mus dalykai. \ , T

x Skaitys p-lė Helen Parker. 
Įžanga visiems nemokamą.

ge-
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Simfonijos Orkestro
Programas Mon-
trealo Lietuviams

formoje.
senų ir 

taisyklių 
tiktai su-

Rugsėjo męnesy sugrįš ir 
užsiims praktika 

įlhicagoje
* ’ i^seniai^rįžęs iŠ‘ "Pearl (Gįty/ 
Illinois, Dr. J. P. Ascher trum
pai rengiasi išvykti į Europą. 
Dr. Ascher northsidės lietu
viams yra žinomas kaipo gydy
tojas Ašmenckas. ; v*

Europon vyksta studijų tiks
lu. Pirmaiusiai mano aplankyti 
Edinburgh, Angliją ir iš' iten 
nuvykti į Vienną,. Austriją. 
Vienur, ir kitur yra nusitaręs 
prabūti po šfešias savaites.

Be tų vietų gerbiamas gydy
tojas ketina aplankyti Paryžių, 
Veneciją, Budapeštą, Berlyną, 
Pragą, Hagą, Antwerpeną ir 
Bruselį. Ir tada grįžti į Chicar

Bal. 25 gros Harmonijos or
kestras, vedamas lietuvio

( E. Kaunačio
MONTREAt; Que. —. Mont- 

realo Lietuvių Neprigulmingas 
Kliubąs turi už^vietęs Harmo
nijos Simfonijos orkestrą duo
ti pirmą kartą lietuviams Sim
fonijos koncertą, sekmadienį, 
balandžio 25 d., 1937, 5 valan
dą vakare, Vytauto Svetainėje, 
2161 St. Catherine St. East.• ' . ■Orkestrui vadovauja Prūsų 
lietuvis p. E. Kaunatis, kurįš 
Montreale savo koncertais yra 
plačiai žinomas. Kaundtis turi 
specialiai prirengęs Dainų Vir
tinę, Lietuvių Dainų Popuri, iki 
šiol dar negirdėtų.

Tame koncerte dainos žymus 
Klaipėdos solistas baritonas p. 
V. Kunkis, kuris yra {Vokieti- 

‘i. ■ •' ' t''’'- ■ ' /

Užsiims gydytojo praktika 
kartu su sesere.

Grįžęs iš Europos Dr. J. P. 
Ascher apsigyvens GhiCagoje ir 
užsiims praktika kartu su Dr. 
Natalie Ashmenckas, kuri veda* 
savo ligoninę šiuo antrašu: 1002 
Wilson Avenue. Ji yra jo se
suo. <

Abu gydytojai mokslus ėjo 
Loyola Universitete. Gimę ir 
augę lietuvių veikėjų šeimoje. 
Judviejų tėvas Jonas Ašmenc-* 
kas nekurį laiką yra veikęs 
draugijiniame gyvenime ir daug 
nuveikęs lietuvybės dirvonuose 
bei šiaip laisvosios idėjos veik- 
loję, -.‘y

Trisdešimt metų atgal. Bbdos 
pusėtinai ilgas laikotarpis. Bet 
kaip aiškus, kaip gyvi, kaip ne
išdildomi tų dienų įvykiai, ku
rie turėjo tokios- svarbos ma
žos mergaitės gyvenime. Ne 
tik kad neleido jai užmiršti 
juos, bet turėjo tiesioginę į- 
tekmę ant visos jos gyvenimo,' 
kuriame ji ir šiandien randa 
tiek daug < ideališko, tiek daug 
gražau’s ir gero. Kaip tas mede
lis, įsodintas geroj žemėj, taip 
ir muzikos šaknis pasiekė gi
lumą tos mergaitės sielos. O 
jos tėvai, irgi mylėdami dainą 
ir muziką,. džiaugės, matydami 
dukters toRį prisirišimą, ir ne
sigailėjo nieko, kad pagelbėti 
ugdyti ir vysti tą jos meilę mu
zikai.

Tai buvo tam senąjam, augš- 
tais kalnais apsuptam, gražiais 
upeliais išvingiuotam) Waterbu- 
ry, Connecticut’o*' valstijoj.
I ' TTai laikąis Waterbury’is buvo 
kaip ir lietuvių sostinė, kurią 
atlankydavo kiekvienas Ameri
kon atvykęs Veikėjas ir kurio
je visuomet atsirasdavo žmonių 
pasišventusių kultūros darbams 
(šiaųl^ ^Vėjyje galima paminė- 
ti tiktai kelis gerus lietuvius, 
kaip Joną Pruselaitį ir Antaną 
Povilaiką, abudu, kurie jau mi
rę) ir kuf’ie ąkstino jaunus ir 
suaugusius, dalyvauti tokiam 
veikime.

Ir tais laikais Waterbury ja’u^ 
buvo choras, kurį mokino Jo
nas Pruselaitis prie; smuikos, ir 
kuriam rašytoja šių žodžių bu
vo akompanistė koncertuose. 
Didžiausia dalis musų repertu- 
ro susidėjo iš tos pagarsėjusios 
“raudonos -knygos,” ir kelių 
liaudies dainų, kurias pats mo
kytojas Pruselaitis sutaikydavo, 
kaip jis geriausia mokėjo. ,

Bet štai vieną dieną pasklin
da žinia* po Waterbury apie at
vykimą kokio tai ypatingo gar
saus dainininko-kompozitoriaus n : ‘ .i , ■
iš Europos, kartu su kitu, augš
tai išsilavinusiu pianistu. Abu
du jie lietuviai, čia tai jau 
mums iš.tikrųjų naujanybė. Iš
girsti lietuvį, kurį Peterburgo 
Imperatoriška Konservator i j a 
diplorhavo kaipo Liuoso Meno 
Dailiniriką, Paryžiaus Konserva
torija* atestavo kaipo kompozi
torių !i Negana to, jis speciali- 
’zavosį Italijoj ! Tai buvo šven
tė, kurios laukėm su nekantru
mu. -

Ir tada, pirmą sykį pamatėm 
MIKĄ PETRAUSKĄ ir. su juo 
atvykusį pianistą Skirgėlą.

Atsimenu, kaip šiandien, tą 
ypatingai šventadienišką nuo
taiką, ku p Viešpatavo tame 
koncerte.' Nekurie iš mus jau
buvome girdėję svetimtaučių 
pasaulinius dąinininkus dainuo
jant koncertuose, bet tie daini
ninkai nejstegė paliesti tą sty
gą musų jausmų, kurią palietė 
Mikas Petrauskas, kuomet jis 
Uždainavo, apart savo arijų iš 
operų ir kitų kurinių, dar “šių 
nakcėly; Bernužėli nes’voliok 
Apynėlis bijo vėjo ir Suktinį.’ 
Čia mes pamatėm ir pajutom 
ne tiktai dainininką, išpildyto- 
ją dainų, bet žmogų, kuris pats

ir parašė <tas dainas, žodžiais 
nupiešti tą jausmą, kuris vieš
patavo mumyse, nėra galimy
bės. žinau tik, kad klausiausi 
jo dainavimo ir gėrėjausi - to
mis gražiomis lietuviškomis dai
nomis su kokia tai kaip ir bai
me širdyje, kad aš tiktai sap
nuoju, kad tai negali būti tik
renybe.

Pasibaigus koncertui, buvo 
pasisvečiavimo valandėlė, čia 
tuoj aus turėjau garbės būti su
pažindinta su svečiais artistais 
ir pasikalbėti su Miku Petraus
ku. Ta baimė mano širdyje mo
mentaliai virto džiaugsmu, nes 
jau tada žinojau, kad čia tikrai 
tokie pat lietuviai kaip ir mano 
tėvai ir mes vaikai, ir dar to
kie nuoširdus, tok'.e draug’š-

Nepra'ėjo nė valanda laiko, 
kaip užeina scenon Mikas Pet
rauskas ir pakviečia visus su
sėsti. “Noriu išmėginti jūsų bal
sus, tuoj aus sutversime chorą 
ir mokinsime naujų dainų., Mo
terys, sėskite šioj pusėj, o vy
rai antroj.” Paskirstęs balsus 
pra'šo visų, tėvų ir vaikų, įsi- 
tėmyti šiuos žodžius: “Serben
tą, serbentą saldi uogelė, Tek- 
lytė, Teklytė graži mergelė, 
etc.” Patsai priėjęs prie piano 
paskambino, melodiją ir mes, 
pridėję žodžius prie melodijos, 
dainuojam. “Gerai, na dabar vy
rai!” Tie padainavo savo “žil
vytis, žilvytis gražus medelis, 
etc.” ir tuomet “sudėjom visus 
balsus į krūvą.” Išėjo gan pa-

. ‘

lavinusio artisto dainininko, 
gabaus muziko ir mokytojo, ir 
simpatingo žmogaus, kuris mo
ka atsiliepti į žmogaus širdį ne 
vien daina, bet ir žodžiu.

Mikas Petrauskas atsivežė 
Amęrikon turtą, kurio įgijimas 
kainavo jam daug pasišventimo, 
energijos ir darbo. Atvažiavęs 
čionais, jis ne tik, kad nesusto-; 
jo dirbęs ir kūręs naujus vei
kalus, bet labai nesaumylingai 
dalinosi visu tuo savo turtu sU 
mumis, rodė mums reikalingu* 
mą ir naudingumą dailės musų* 
gyvenime, kūrė choraįes drau
gijėles, davė joms savo kuri
nius, ( ir akstino pavienius mo
kintis muzikos ir siektis abel- 
nos apšvietos kaip daugiausia- 
galima. ,

Po koncerto abudu artistai 
apsigyveno musų namuose ke
lioms dienoms paviešėti. Ka
dangi, kiek nuo pat mažens pa
menu, musų namai buvo vieta, 
kurioje apsistodavo visi tie, ku
rie atvažiuodavo su prakalbo
mis, etc., ir ‘mes, mergaitės, 
nuo pat mažų dienų eiliavome 
pirmiausia deklamuoti, paskiau 
jau daugiau drąsos įgiję, dai-z 
nuoti ir kitiems akompanuoti, 
tai musų namas buvo visų, ne 
tik iš kitur atvažiavusių, bet ir 
vietinių veikėjų centras.

Mikas Petrauskas tuojaus 
prašė sušaukti visus choristus. 
Išmėginęs mano ir kitų tų lai
kų “solistų” balsus, jis nutarė, 
kad mes <turime mokytis jo 
muzikalį veikalą “Kaminkrėtis 
ir^Malunininkas.” “Visoms ro
lėms- turite žmones, Pruselaitis 
bus Sabukas, Vokietaitis geras 
Malūnininkas, Teklytę atliksi pa 
ti, tik Pranulį, tenorą, tai jau 
reikės atvežti iš New York’o.”

(Tęsinys sekantį šeštadien )
(Žiūrėk žinią kitoj vietoj a- 

pie Miko Petrausko pagerbimo
kenčiama harmonija. To tik ir iškilmes).
reikėjo. Po to sekė “Buvo dėdė 
Vilniuj, Saulelė raudona” ir ki
tos. Publika labai užinteresuo- 
ta, linksma*.

“Bet prie dainų reikia ir šo
kių, tik ne bile kokių, o tikrai 
lietuviškų”, toliaus pareiškė Mi
kas Petrauskas. Kėdės tuojaus 
j pasienius. Susiformavo dide
lis ratas ir Mikas Petrauskas 
viduryje. Mokino jis “aguonė
lę, suktinį, klumpakojį” ir ki
tus, čia ir vėl intriguojanti nau- 
janybė, ypatingai mums vai
kams. O jau tai, kurią p. Pet
rauskas parinko pamokinti ir i 
parodyti kitiems, tai jau buvo! 
atmintinas momentas.

Ir taip, nuo pat pradžių, Wa- 
terburiečiai prisirišo prie Miko 
Petrausko ir visuomet turėjo 
giliausią pagarbą dėl jo. Jis pa
darė j juos įspūdį augštai išsi-

Neužmirškite 
Savo Motina 
Lietuvoje

PASIŲSKIT JAI 
DOVANĄ 

per
NAUJIENAS

Lietuva apvaikščioja 
MOTINŲ DIENĄ 
Gegužes 9 dieną, kaip 
ir mes čia Amerikoje. •

Jūsų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga.

joj baigęs konservatoriją ir da
bar randasi Moritrealę,

Tai bus pirm^ kartą, kąd 
Montrealiečiai galės gėrėtis kil
niais muzikos garsais.

■'y 7 t a
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NAUJIENŲ”

CALUMET GROVE

GEGUŽES 23, 1937 M

Koncertas

SANDRA KOHN

Teatras ir Balius
ROSELANI)

Rengia
KAZIMIERAS PAZARSKIS ’ 

. j IR SLA. 139 KP. ’

Gegrižės-May 2,1937 
STANCICK HALL, 

205 E. 115 St.
Bus vaidinama dramatiškas 

vaizdelis
LIKIMO BAUSME

Koncertinę programa dalj pil
dys Kazimieras Pazarskis, stip
rus baritonas, M. Pažarskienė, 
Panelė Sandra Gohn, garsi 
dainininkė, pirmą sykj pasiro
dys tarpe lietuvių stipriu, gra
žiu, maloniu balsiu Antanas 
Kaminskas, lietuvių mviimas 
dainininkas tenoras. P-lė Ge- 
nevieve Woicick, smuikininkė, 
žavės savo smuiko verkiančiu 
balsu, šokiams gera orkestrą, 
įžanga 35. Pradžia 6:30 v.v.



diena U Dienos

Mrs. Urbik

PAMINĖKIMEne
nau

Ką PetrausKą

šelpia sergančius narius

uz

MIKAS PETRAUSKAS

Duodam Paskolas

TAUTIŠKA MUZIKA

Tel. Ganai 1679

Lietuvai 
vargoni

Šin nakcėly per nakcely 
Nemigau nemigau, 
Su bęrpuciji pbę'luci 
Sodinau sodinau...

Oi Raguti dievulė|i, 
Duok mums gartjų gėrimėlį 
Duok mums gardų gėrimėlį 
Ir minkštutį patalėlį.

M. Petrausko 
“Pagerbimo 
Vakaras”

Iš Žagąrįečių Lab
darybės Vakarėlio

-O tu jieya jipyuže, 
Ko nežydi žiemužę 
Qi-a, oj-a-ja, 
Ko nežydi žiemuže..

Toms pagerbtuvems daugiau 
šia a pasidarbavo; p. 
kienė, p, šakumene

3417 Sp. Hąlstęd Si.
PASIKLAUS YKIT gražaus pro 
gramo nedėlioję \VCFL—970 Kil. 
7:30 iki Š vai 
laiku.

Nopip miego, saldaus miego 
Netupiu kur gulti...

Susirinkti 2:30 popiet prie
383 S. Ashland Blvd. *

ma jaunuolių problemos.
Susirinkti 10:30 ryto prie 005 

S. Lincoln g.
ŠEŠTĄDĮEja ; Geguži 8 < 

^‘Orgapizuotas dirbąs/’ Aplan
kykite žymiąsias darbo uniiąs 
ir turinčius tarptautines reikš
mės kpygyną, auditoriją, susi
rinkimų sales ir pramogų kam
barius.

Pirkite savo apięlipkėh 
krautuvėse

narių sušelpimas, /būtent: M 
Mieravičienės ir Baltro Barnis

BUDRIK
FURNITURĘ MAKT

WPA ręngią špeciales 
kursi jąs pp žymiąsias vietas jr 
už tai nieko neskaitant. Atei
nančios savaites programas yra 
sekantis ?

Susirinkti 2:3,0 popiet pire 
Lucy Flower S'chool, 35 15 Ful- 
ton JSlyd.

KETVIRTADIENI, 6 
dieną “Aųglišlsąsįs Menas.” An
glijos sentimentalus pavęiksĮai, 
spalv įloti landšaftai (žemvaiz
dai). Studijuokite antiškojo

Clark gatvių. '
ANTRADIENI, Gegužes 4 d. 

Vienintelės Chicągos mergaičių 
technikos mokyklos aplanky
mas. Pamatykite,, kaip yra mp- 
komą namų ir gražusis jpępąs 
puikioj, moderninėje mpkyklo-

STANDARD
I?ir TMT O A' 1

SAVINpS AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO ' :

žmonių buvo tarp
Dainavo sekami solistai: V 

Giedraitis, J. Romanas, J. Ku 
dirka ir K. Sabonis.

Basų dcnponstp
37.50

.Programe dalyvavę kęji so
listai ir. du chorai, “Birutė”, ir 
Sasnausko V&HĮ Chprąs, Kal
bėjo gi konsulas P. Pąpžvąr- 
disį Mickevičius, kaipo se
niausias birutiefis; L. Šimutis, 
M. Valdyta, J. Tysliaya ir Ą. 
Vanagaitis.

Programas buvo labai 
pusiškas, Mikas Petrauskas 
buvo kaip ir nustumtas į šalį. 
Išklausius kalbėtojų pasirodė, 
kad vieninteliai žmonės, kurie 
padarė ką nors gero 
muzikos srityje, yra 
ninkai ir tautininkai.

Kas neatsimenate šių žavėtinų kurinių 
išplaukusių iš musų muzikos tėvo ir ne
nuilstančio tautos darbininko širdies? 
Ruoškitės 
Miko 
gegužio 12 d. Lietuvių Auditorijoj

, viso 
įšmo- 

Kipkvienos ypAtos pi-
S. Governpiept

120 Rasų perdirbtos iiž
*55,00

120 Basu naujos už '
*99,50

Inas kursas, lekcijų dykai

“Vidmie^čio bažnyčios”. Aplan
kymas seniausios Chięągoje 
bažnyčios. Sekminių misijos. 
Toliau, Vidmiesčip OrtoęloLšų 
sinagoga, metodistų šventykla, 
ir WPA koncertas.

vak., Chicągos

Boutevard 7010

—Šokim; trypkim, linksmi bukim 
' Visi linksmai ‘ pasųliokim, 

Kol širdis plasta krųtinęj, 
Apsisukįn^e linksmai....

Nikiu Miego:

GENERAL BUILpING CONTilACTORS 
6551 So. Kedzie Ąve. Tel. (Jrovehill 0306

-Saulele rąudona, 
Vakaras netoli, >
Paleisk mane, motinėlė
Už saųlęs namole...

BRIGHTON PARK. — Sek
madienį, Balandžio 25 d., Holly- 
wood svetainėje įvyko joniš
kiečių L. K. Kliubo pasilinks
minimo vakarėlis. To vakarė
lio tikslas buvo dviejų savo

Vakar Chicago Rapid 
šit Co. paskelbę, ka<| pradedant 
pirmadieniu panaikinanti ti- 
kietų pardavinėjimų po tris už 
25c. tvarką, ir vėl atstatanti sa
vaitinius neapriežto važinėji
mosi pasus. ' j

Savaitiniai tikietai bus to
kie, kokie buvo prieš 1936 me
tų rugpiučio 3 d., būtent: 90 
centų'pasai trijų mylių apyra-1 
ty nuo vidmieščio, $1.25—de- 
šimteis centų “L” zone ir $1.60 i 
po visa ' Chicago ir u’žmiesčius;!

Bus ir taip vadinamieji—“4 u- 
nior fares”. 5 centai mieste ir

• x • • ; • » > *

8 centai užmiesty vaikams iki 
19 metu amžiaus. Firma būda- 
vo iki 17 metų.

Elevatorių tikietai 
nuo pirmadienio 

po 10centų

P-ia Mierąvįčienė serga jau 
penktas mėnuo; p. Barniškis 
buvo sužeistas dirbtuvėje. Bu
vo sudaužytą jo fcpja ir gavo 
kraujo ųžnuodijiplų.

Daug sunešta aukų
Neminint tų laikotarpį, ką- 

dą ėjo lošįmąi bunco, vakarė
lis buvo jaukus. Publikos bu
vo . susirinkę • yidutiniškai, nors 
gąlęjo būti ir daugiau. Dėkui 
darbščioms rengėjoms: A. Bal- 
tienci, M. Laučienei ir Povilai- 
tienei ir tiems, kurie suauka- 
vo dovanas, mes turėjome ga
na smagaus laiko. Girdėjau, 
kad p. Yuška, taip pat, prisi
dėjo prie šio labdaringo vaka
rėlio.

Atsilankiusių tarpe buvo ne
mažai žagariečių, gruždiečių, 
mačiau buvo ir pp. Čepuliai, Si- 
monavičius, Kazimieraičius, 
Gasparaitis, ■ p. Miller, Šalkau
skas, p. Rimdžius, * Baltas, Po
vilaitis ir daugelis kitų. O ku- 

mokėjo gerai kaulelius ber- 
tie laimėjo ir dovanų, nes 
buvo daug.

Trečiadienį vakare Chicągos 
Lietuviu Auditorijoje įvyko 
•‘Draugo”, “Sandaros” ir A. 
Vanagaičio bendras vakaras 
“pagerbimui” Miko Petrausko,

Naujos skalbyklos pp 
s49.50 

ir augščiau.
PeĮnonstrųptps skąlbyl 

ApČ, Thor po 
27.50

Davidaus- 
LiųĮę- 

vičienė ir kitos* Svečių atsi
ims velk iš visų kolonijų, apie 
poras šimtų. Tai tikrai buvo 
tų ppiliučių ųemažai pasidar
buota.

Prie apkrautu gardžiais val
giais ir lietuviškomis vėliavo
mis papuoštų stalų p. Davidau- 
skienė pakvietė p. Statkienė 
vesti vakaro programą. Kalbė
tojais buvo pakviestą ponius 
Liulevičienė, Zaleckienė, Kviet- 
kienė, Pa'keltienė, Rašinskienė, 
Raubunienė, Vaičiupienė, Bar
kauskienė, p. p. Dovidauskas, 
Bartkus, J. Liulevičius, Kišku- 
nas, Arcinas ir kiti.

Gi pp. Paukščiai nuo savęs 
padėkųoja visiems už tą gra
žių puptų ir dovanas. Buvo ir 
muziką. Vieni šoko uliavojo, o 
kiti alutį pagurkšnojo ir taip 
iki vėlyvos nakties.

Ten buvęsVažiuoja j Lietuvą 
ir p-ia Daugskurdienė

Važiuoja į Lietuvą paviešėti 
ir p-ia
ton Parko. Ketvirtadienį, ge
gužės 6 dieną jos išleistuvių 
puota. Taverną prižiūrės p-ia J 
Adeiina Kiška su vyru. Jos iš- 
leistdvėmij rūpinasi p nia 
montiene.

t
ani 1-iųų morgičių nuo 1 iki 20 
pietų mėnesiniais atmokėjim^ls. 
Taipgi-duodam be įpėųesinįų mo
kesčių nuo 1 iki 5 metų, tįk puor 
šimtį kas 6 mėnesiai. Pinigų tau- 
pytojaiųs įšipokam 4%. — Norė- 
, dąmi taupyti kas mėnesį per 7 
metus, išmokam f/2% ekstra 

ir ant ilgesnių metų 
kain 5%

pigai apdrausti iki $5,000.00 po

i aiman Leidimus
Vedyboms

Joseph Gergils, '21, su 
Cichanauskis, 18.

Boleslaus Kryzstofczyk 
su Irene Kalazas, 21

Surprize Parė 
pp. Paukščiams

Balandžio 25 pp. Wengeliaus 
kų svetainėje 
av. įvyko lietuviams gerai ži
nomų pp. M. ir A. Paukščių 
pageri.tuvės. Nes p-ia Marijona 
Paukštienė yra daug pasidar
bavusi šeimų ir bendrai visuo
menės reikalams.

Vąžiųoją į Lietuvą 
p-ia Šidlauskienė, 
duktė ir p. Svilainis

Gegužės 25 d- išvažiuoja į 
Lietuvą p-i'a Agnės Šidlaus
kienė, duktė Florence ir p. 
Stanley Svilainis, Oąk Leaf, 
3428 S. Halsted g. tavernos sa
vininkai. Lietuvoj mano apie 
3 mėnesius paviešėti.

Iš Chicągos išvažiuoja su 
savo nauju Plymouth karu. Ve
žasi jį ir Lietuvon. Jei rastų
si norinčių nuvažiuoti į Nevv 
Yorkų automobiliu, mielai su
tiks priimti, nes vietos yra 
dėl dviejų...... Sęnas Petras

STATYKITE!
Tegul jūsų renaų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
jiengtą dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiam,e name turėsite 
sdu gražų flatą, 6- antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokius rųšjes naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupjjiam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planuš, duodame išrokavlmus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

visi ateiti į Gedulingų a.ą.
Petrauskų Paminėjimo Vakara

kuris mirė pereitų mėnesį, Kaunaeųo įtą^ I Franci jos ir Ame- te tas įstaigas, kur studijuoja- 
'tikos hieną.
| Sųsįriųkti 2:^Q popiet Meno 
instituto ,k^idQdwe-

KETVĮRTĄDIENĮ, Geg
“Northwesterp Gegužes fiįęną.” 
4ptoįiykiitę Npr^esįtem Upi- 
versitęto gražiupsius paežępus 
ir stovyklas Evansfone. Dąly- 

įyauĮ<ith Gegužės Pienus šventė
je vąkarę. Parnatykitę Gegužės 
Karalienės svitų. ' •

Susirinkti 4 vai. popiej Deer- 
ing Library prięgrindoje.

j PENKTADIENĮ, Gegužės 7 d. 
‘‘Lenkų Gegužės pieną?’ Ap
laižykite lenkų mzikos krautu- 

,yęs ir pąsil?Įąųsykite se' 
piaųsio Chicagoje vyrų choro.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie Paipatykite • SokoĮų demonstra- 
šv. Petro bažnyčios, Polk ir ėijąs.

SųsiriiĮktį 8 yąl. vąkaro prie 
lenkų Amerikos Veterą'nų šta
bo patalpos, 1239 N. Wood St.

ŠEŠTADIĘNJ, 'Gegužes 8 d. 
“Jųvenilę Resęarph?’ Pamątyki-

Daugskurdicnė iš Brigh- Naujame Biznyje
šeštadienį, geg. 1- d., 

/Urbik atidarys savo name 
ją biznį, užvardintų Hawaiian 
Gardens, antrašu ,9858 So. Ar- 

itesian Avė. Bus naujai įrengta 
pirmos rūšies užeiga ir restau
racija. Mrs. Urbik pirmiaus už
laikė valgyklos biznį prie 43 
ir VVestern Avė. Linkėtina ge
rų pasekmių naujoje vietoje.

. —-VBA

JIS MUMS DAVĖ
LIETUVIŠKAS DAINAS 

■Kam šėrei žirgelį, 
Kaip šveitei kardelį, 
Į<ųr josi broleli?
Baltas dobilėli?
Aš šių naktį per naktelę 
Aš miegelio nemiegojau...

No other refrigerator,at any price, 
offers you so ąn?ęh for your money 
in conveniencė, in economy, in de- 
pendabdity. Be fair to y0Pr pock- 
etbook—sęe t|je new Scewart- 
Warper today at

GOLDBERGS CREDIT 
STORE

4230’/z Archer Avė.
Atdara Antrad., Ketvirtad. ir §eštad 

; vakarais iki 10 vai. nakties

Išpardaviinąs aiit BiaįU 
Akordionų. 10-12^Basų de 
monstratoriai po '

>14.50

Birutę:
-—-Jums gąrbė, garbė, dievaičiai 

. If gęriemsięms ir piktįęrps:
Mės lietuviai ir žęmąifiai 
Puodam, garbę jums yisięms!

i . v ,’r ; ( .

Eglę Žalčių Karalienę

IT s HiįĮ i-nusjt
STEWART

WARN E R

AMAZING N£W T£RM£

NODOWN
PAYMENT

- f. •*. ‘

/.. asmuchas
3 YEARS TO PAY!
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šeštadienis, gegužes 1, 1937 NAUJIENOS, Chlcago, III.

Pavasaris
Vaje, vaje, kaip gražu, kad 

pavasaris jau čia!
Dienos jau pratyso, naktys 

susitraukė ir saulė lyg šypsoda
ma šviečia ir šildo.

Kasdien naujos permainos 
ganioj, kasdien nauja gyvybe 
gimsta, kasdien vis grąžiau, 
kasdien ką nors naujo pamatai.

Užvakar tik viena skruzde 
perapgiąi bėginėjo,* vakąr jau 
trys, o šiandien net penkioli- 
ką suskaičiau!

Roosevelta’s norjs padidinti 
aųgščiausio teismo teisėjų 
skaičių, kad duotų jamee viętos 
bent keliems musų tautos ad
vokatams.

Vot kas neaišku
Kas tik buvo ir yra Susivie

nijimo viršininkais, visi raštu 
ir žodžiu nesvietiškai skundėsi 
ir skundžiasi turį baisią, naštą 
vilkti: nežmoniškos atsakomy
bės, kiauliškas sunkaus darbo 
neįvertinimas, visų narių ši- 
dersitvai pasidavimas, ir mučel- 
nikiškas darbas.

praeitimi, ypač savo šalies ir 
tautos istorija kam gali būti 
nenaudinga? Kas nesigerėja ir 
nesinaudoja, susipažinęs su 
svarbiųjų rašytojų veikalais ir 
su savo kalbos literatūra? Ka
da beveik kas dieną tenka gir
dėti ir net diskusuoti su žmo
nėmis, kurie yra tam tikrų te
orijų ir filosofijų sekėjai, kaip 
menkas ir kvailas jautiesi, ka
da nesi su jomis pagrindiniai 
apsipažinęs! Galima butų su
skaityti tūkstančius dalykų, 
reiįalingų žmogaus kultūrini
mui. čia’ įeitų ir kūno tobuli
nimas ir prie draugingumų, 
švelnumo pratinimos, ir turimų 
talentų tobulinimas ir, galų ga
le, - auklėjanti, nekenksminga 
rekreacija. ’

WESTVILUE RINKIMUOSE LAIMĖJO
LIETUVIAI

Majoru liko išrinktas W. A. (Shąrkey) Dowiatt. — Lie
tuvių sudarytas tilpetas laimėjo. — Mirė Kostantas

Užvakar tik. viena musė laks
tė ir, tur būt, apsvaigusi nuo 
saulės trenkė į sieną ir užsimu
šė. Vakar jau bent kelios vik
riai skrajojo ore, o šiandien— 
nė suskaityti nebandžiau.

Užvakar ant medžių tik pum
purėliai tebuvo, vakar jau žals
vi lapeliai skleidės, o šiandien 
puikiai žaliuoja!

Šiandien jau ir kialpienėS 
pražydo ir lyg sagutėmis gelto
nomis apsagstė žalią pievutę.

O <tie paukščiai, paukščiai! 
Tik laksto, tik čirškia ir čiul
ba, tik neša šapelius, suka ir 
krauna lizdus, šen ir ten pasto
gėse, medžių šakose, pievose ir 
niekas nežino kur.

Kai kur ir vabalai keisti len
da iš puvėsių ir atsargiai žval
gosi aplink.

ši diena Jau ne ta, kaip va
kar. Gamta lyg ne ta. Mano 
mintys ne tos. Jumoras lyg ne 
savas. Visi žmonės, rodos, ne 
tie ir aš pats ne tas!...

Vakar norėjosi sėdėti trobo
je ir žiūrėti pro langų, šiandien 
norisi skristi su paukščiais!

Vakar sutingusios mintys ne
rangiai sukosi galvoj, šiandien 
jau nė suvaldyti negaliu!

Vakar dar sausas gyvenimo 
problemas galėjau spręsti, o 
šiandien — ne.

Vakar dar ir jumoras tebebu
vo sveikas ir visi juokingi da- 
lykai juokingai atrodė, o šian
dien kitaip.

Šiandien jumoras kokią tai 
slogą pagavo ir degdamas karš
čiu tartum bludyti ima...

Šiandien tik poeziją norisi ra
šyti ir meilės dainą dainuoti... 
O protarpiais nieko nesinori.

Viena valandėlė tokia links
mutė, meilutė, o kita — be tu
rinio.

Bet visitick gerai, vistiek 
smagu, kad pavasaris jau čia.

Vaje, vaje, smagu!...
z —Padauža.

Padaužos šitokias padėtis į- 
vertina' ir prašo, kad niekas į 
viršininkus nekąndidatųotų, nes 
mes turime specialią mučelnin- 
kų gildą, kurios nariai apsiima 
būti uredninkais bet kokiai or
ganizacijai ir dar kartais pini
gų iš to padaro. ' .

Pastaba
Mums teko patėmyti, kad 

straipsnius ėmė yąšįųėti net tie 
ir tos, kurie nemoka rašyti. Pa
vardes jų paskelbsime kada 
nors vėliau, kada laiko turėsi
me.

Du gerieji
“Mudu nuolatos kalbame apie 

kitus,“ sako vyras savo žmonai, 
“ir nerandame tokio gero, ga
baus. ir išmintingo žmogaus, kai 
mudu.“

“Tai tiesa,“ sutinka žmona.
“Bet man pradeda išrodyti, 

kad tik aš vienas esu tokis to
bulas. Tavo galvoj kai kada ne 
viskas taVrkoj.“

Kai kuriose kulturinioi darbo 
srityse šį ir tą daro bažnyčia, 
nors ir savotiškai; Stambią par
eigą atlieka laikraščiai. Gerokai 
prisideda palaipinės draugijos 
ir chorai. Reiškia, nėra padėtis 
desperatiška, vienok ji ganą 
varginga. Kur gyvepa' apie 150,- 
000 lietuvių kilmės žmonių, nė-' 
turime prieglaudos seneliams ir 
našlaičiams, chorai dėl gyvybės 
kovoja, neturime nė vieno kny
gyno ir skaityklos, neturime, ne 
vienos pastovios svietiškos mo
kyklos lietuvių jaunimui mokin
tis saVo t.ėvų kalbos, neturime 
centro suėjimams, nevaržomoms 
diskusijoms ir įvairių kliubų ir 
kliubelių steigimui ir jų darbo 
plėtojimui. Apie kultųrinip cen
tro įsteigimą kajbama jau se
niai. Sayp laiku p. Ą. Vanagai
tis ragino lietuvių organizacijas 
imtis "to darbo. Tai buvo daro
ma per “Naujienas.“ Nebuvo 
balso, kuris butų sakęs, kad to
kis centras nėra reikalingas, 
tik nebuvo organizacijos, kuri 
butų drįsusi1 imtis šito didelio 
ir atsakomingo. darbo.

tyvių sudarytas tikietas laimėjo.
Mazuraitis.

WESTVILLĘ, ILL. —i West- Dailidę gyveno rimtas vyras, 
ville — tai gal yra lietuviškiau
sias mįestas visoje Amerikoje. 
Per'daugelį metų lietuviai poli
tikoje vadovauja: jie vis išren
ka savo žmogų majoru.

.Taip atsitiko ir šį kartą. Rin
kimai įvyko balandžio 20 d. Rei
kia pasakyti, jog jie buvo gana 
“karšti.“ Labiausiai teko susi
kirsti su italais, su kuriais šį 
kartą nebuvo galima susitarti. 
Mat, rialai į majorus norėjo 
pravesti savo žmogų. Tačiau 
jiems teko labai, nusivilti. Kaip 
sakoma, daug norėdami, jie ne
teko visko.-. ;;

Majoru ir vėl liko išrinktas 
senasis. Būtent, lietuvis W. A. 
(Shąrkey) Dovriatt. Tokių bu
du per keturis metus musų 
miesto valdybos priešakyje ir 
vėl stovės lietuvis.

Lietuviai buvo sudarę “Čiu
žens Tįgjcet,“ kuris rinkimuose, 
kaip vietos laikraštis sako, lai
mėjo “ęleąn sweep.” Vadinasi, 
italų sudarytas sąrašas liko iš
šluotas kaip su šluota.

Per ilgus meįjįs pas Joną

Kostantas Mazuraitis. Jis buvo 
nevedęs ir galėjo turėti apie 50 
metų amžiaus. /

Per kelis metus Mazuraitis 
nedirbo. Bet šiaip jis jautėsi 
visai neblogai. Tik pereito me
nesio pradžioje jis nusiskundė, 
kad kažkokia “kyąraba“ įsime
tė ir jis nelabai gerai tesijau- 
čiąs. Tačiau niekas negalėjo ti
kėtis, kad su juo kas nors blo
ga galės atsitikti.

Bet štai balandžio 24 d. šei
mininkė pastebėjo, kad su Ma- 
zuraičiu nėra viskas tvarkoje: 
jis labai ilgai nesikėlė. Kai įėjo 
į kambarį, jį rado Mazuraįtį ne
gyvą lovoje. Vadinasi, ils jau 
buvo užmigęs amžinų miegu. ■

Balandžio 25 d. iš John Ur
bos koplyčios velionis buvo nu
lydėtas į tautišką v bažnyčią, kur 
buvp atlaikytos įspūdingos ce
remonijos. Po to Kostantas li
ko nulydėtas į tautiškas kapi
nes amžinam poilsiui.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies juoda žemelė!

—Senas Mainerys.

M

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI JĮ. —-—

Nors dabar

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak 4 Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
ią03 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
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.įsta ig'os Stiprybė
Ir pažanga turi visada 
sekti saugumo pėdomis. 
THE HALSTED 
ĘXCUANGE NATIONAL 
BANKAS rūpinasi saugu
mu savo kostumerių. Čia 
padėti jūsų pinigai visuo
met bus apsaugoti.

Mes ? kalbame lietuviškai

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST. prie 19(th PLACE 
Nariai 

FEDERAL RESERVE SYSTEMOS
FEDĘRAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJA

Šią Savaitę Siūlome
Linoleum Bargenus

Naravas
Yra pasakojama, kaip vienas 

daktaras išgydęs histerišką mo
terį. Ji įsitikino negalinti vaikš
čioti, esanti paralyžiuota ir gu
lėjo lovoj savaitę po savaitės. 
Daktarų pastangos ' negelbėjo. 
Vienas daktaras, kuris lankė ją 
kasdieną, sugalvojo naują bu- 
cj?.

“Aš gulėsiu su tavim lovoj, 
kol tik tu sirgsi,“ pareiškė jis.

Ir įsitikinimui, kad ne juo
kus jis kalba, tuoj nusivilko 
švarką, marškinius, nusiavė ba
tus ir pradėjo smaukti kelines 
žemyn. Moteris pašoko iš lovos 
ir pabėgo į kitą karpbarį.

Padaužų pastaba. — Gal šitas 
būdas ir geras tūloms moterims 
gydyti, bet mes nętikime, kad 
visos jos iš lovų iššokinėtų.

Pakaitos
Keli metai atgal buvo kovo

ta Jungtinėse Valstijose už Ru
sijos pripažinimą. Už kelių me
tų gali prisieiti kovoti Rusijoj 
ųž* Jungtinių Valstijų pripažini
mą. ¥

Gandai

Chicagoj yra buvę apie 80 
tūkstančių lietuvių. Spėju, da
bar jų yra apie 60 tūkstančių. 
Bet jie užaugino didelį vaikų 
skaitlių. Sakau, užaugino, nes 
■ateivių vaikai jau patys prade
da šenįį; jau patys turi vaikų. 
Tokiu budu, lietuvių kilmės 
žmonių Chicagoj, įskaitant se
nius ir čia gimusius, dabar bus 
apie 150,000.

Kaipo vienos tautybės žmo
nės, ką jie čia turi? Kelias baž
nyčias su parapijinėmis moky
klomis prie jų; katalikišką klio- 
štorių, katalikišką augštesniąją 
mokyklą, katąjikišką ligoninę. 
Einant katalikų bažnyčios tai
syklėmis, šitos visos įstaigos 
nėra lietuvių nuosavybe. Nė lie
tuviai kunigai čia kalti, nė kas 
kitas. Tokios jau bažnyčios tai
syklės. Nors legaliai tos įr ki
tos įstaigos įr nepriklauso lie
tuviams, bet jie praktiškai nau
dojasi jomis. Reiškįa, kad lie
tuviai katalikai jau turi šį-tą 
įsikūrę.

Gali patikti ar nepatikti kam 
katalikiškos įstaigose ir jų tiks
lai, apie tai čia'nesiginčysime. 
Bet yra nemąža žmogaus a’kti- 
'vumo sričių, kur bažnyčiai ir 
religijai ne vieta kištis .ir už
siimti. Politika, unijos, streikai, 
biznis, drama ir aplamai menas 
ir šimtai kitų dalykų geriau, 
kad nemaišoma su bažnyčia ir 
religija. Ir dvasiški j a ir tikin
tieji .gali turėti savas nųomp- 
nes įvairiais klausimais įr iruti 
da'lyvumą bile kokiame reika
le. Tai kiekvieno žmogaus pri
vilegija, neatsižvelgiant kokiai 
religijai arba kokiai profesijai 
jis priklauso. *.

Yra eiles reikalų ir dalykų, 
kurie kiekvienam yra' svarbus 
arba įdomus. bukime kad ir 
raštiškumo klausimą- Išmokti 
skaityti ir rašyti visiems svar
bu ir reikalinga. Tinkamas nors 
vienos kalbos žinojimas irgi 
yra kiekvieno žmogaus reika- 
« * a • w a • • ' ’ 4 w ' S • • ’

Dabar, kada didelis Chicagoj 
organizacijų skaičius su 12,- 
000 narių , prisidėjo į prie Ame
rikos ; Lięįųyių^^ggįį’eso, kuris 
yrą užsibrėžęs tfipintis ir ben
drais Amerikos lįetuyių kultū
riniais reikalais, proga pagerė
jo. Kongreso Chicagiškis sky
rius nutarė padaryti pradžią 
kultūrinio centro steigimui. Jis 
skiria 'visą pelną iš savo ban- 
kicto, įvykstančio gegužės 2 d., 
tam tįksĮuE yėįiąu bus pątįęį? 
ti planai,'kaip sukelti stambes
nes sumas. Visi chicagiečįąį be 
srioyinių skirtumų turėtą rem
ti šį pasiryžįma. Ypatingai pa
žangioji visuomenė, inteligenti
ja ir visuomenės darbuotojai. 
Čia jau ne politinis, o grynąį 
kultūrinis reikalas.

—-Dr. O. Montvidąs.
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IT f* BAKING ILV POWDER
Šame Price Todayas 45 tearsAqo 

> 25 ouncęs for254
Full Pack • •• No $lack HRinj

Statom naujus ir taisom še- Į ' ĮJp
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TAI YRA V^ENINTĖLĖ LIETUVIŲ KORPORACIJA.' 
VEDĖJAS ŽINOMAS KONTRAKTORIUS.

f BRUNO SHUK1S 
4131 Šo. Francisco Avenue

Telefonas LAFAYETTE 5824.
---... . ■ '

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į UI E, T V V Ą
Išplauks iš Nejv Yorko 1937 m. Gegužės 29 į ’ moderniškam mųtorlaivy
t L. * . < * 4 • , . ; '

Yorke

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

•' . i]Luįyo ijeinainanti
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus į laivą New 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinomas. 
Kaip/įvestas švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas tarp 
£Jėw Yorko ir Klaipėdos, per Gothėnburgą, motorlaivis Gripsholm 
beveik kas met bent vieną syk| plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo- 
ųris lietuvių ėkskursijoipis. Laivas nepaprastai švarus, gera yen- 
teliacija ir mandagus patarnavimas; Valgių atžvilgiu švedų vir
tuvė yra išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Platesnių informacįjų ir laivakorčių malonėkite kreiptis 
įLITHlTANlAN NEWS PŲRLISHĮNG COMPANY 

’ ■‘‘‘NAUJIĖNŲ’’ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
,1739 South Halsted Street—Chicago, III.

, Autorizuota agentūra '

i. SWEDISH AMERICAN LINE

Garsias ARMSTRONG Standard Rūšis
BELT BASE FLOG COVERING

Kaip,, matot paveiksle—geriausio išdirbimo ir 
įvairių spalvų ir piešinių! Didelis pavirinki- 
nias 6pėdų, 9 p., 11 pėdų, 3 colių platumo. 
Tikras pirkinys už kvad. varda tiktai .J... __

CONGOLEUM gold seal KAURAI
Didžiausios Amerikos

' Vertybės
šie kaurai yra labai puikus, atsargiai 
piešti. Laikys ilgą laiką, jei prižiu- 
rėsite. 1936 metų modeliai 9x10% 
parsiduoda tiktai C O
už.........................................

T1KRL -r -r-k Dažai Eina 1NLAID Perdem
RŪŠIS KURI DEVęSIS PER DAUGELĮ METŲ 

Štai jums puikiausios rušięs linoleum! Pastovios 
įstatytos spalvos. Jus didziuosites savo grin
dim, jeigu nusipirksite naujoviškos spalvos ir 
piešinio padengimą, kuri dabar parduodame. Kai
nos kįla; nusipirkit dabar tvad. 98C 
^XN1S FLdoi COVERING 
PAMATAS (Grindims padengimas)
4 gražus dezainiai pasirinkimui—tile ir marble 
piešiniai 49c kvadratinis yardas; nusį- 
pirksit dabar tiktai už ....... kvad. yard

ARMSTRONG LINOLEUM FLOOR
Pasirinkit geriausią iš musų gražiai sutaikyto pasirinkimo. 9x10 
grindim užklojimas pricementuotas prie grindų. $18-90
Garąhtųotąs, už tiktai ................      ■ w F
■' qii. ■——b-—

ATS1NEŠĖIT ŠI KUPONĄ, KAD GAUTI ŠIAS NUPIGINTAS KAINAS 
Aukščiausios Rūšies Tavoras — Naujausios Mados ir Padarimas

MIGALA
RUG COMPANY STORES

Į- :i: »•?' ;; .jj; X to iŠ. .Iširai j L x. i įą, ii'.4,fa .įj il.XliilLi M J t r ' 11 I • .................... ■

kampas 65th St. 
GrovehilI 2777 
arti 61st St. 

Wentworth 3131
Pullman 4211

Ątdara Antrad., Ketvirt. ir šešt. vakarais

6501 S. WESTERN AVĖ.
6117 S. HALSTED ST.

11254 S. MICHIGAN AVĖ
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT



šeštadienis, gegužės 1,

K ORESPONDENCI] OS
NEPAPRASTAS VAKARAS

Netaktiškumas

Garsinkitės “N-n<

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

KELEIVIS

Amerih<> Lietuviu

vai. po pietų

Nes pavyko gauti dar vieną svetainę trims šimtams svečių šalia Didžiosios Auditorijos; kurioj telpa 1000

TIKIETUS NUSIPIRKSITE PRIE DURŲ

KIEKVIENAM Už $2 ĮŽANGOS

253 Broadwayj
SO.. BOSTON, MASS

DAINOS 
MUZIKA 
ŠOKIAI

organiza- 
i nusista- 
lietuvybe

jie yra 
budais remti

Franklin universitete

VIŠTIENOS PIETUS 
DOLERIO VERTĖS GĖRIMŲ 
UŽKANDŽIAI VISĄ VAKARĄ

Apskritai imant, visi studen
tai, kurie dalyvavo tame susi
rinkime, buvo. vierios ir tos 
pat nuomonės, būtent, kad .'šis 
parengimas' buvo svarbiausias 
iš visų kokį draugija iki šiol 

Dalyviai iš joyra turėjusi
daug patyrė apie Lietuvą.

Pertraukos metu visa publi

laikraščiai tą 
kaip “Lith- 

Atsiliepe tie 
palankiai ir

Nida Herb ąrbat

Lietuvių vakaras labai gerai nusisekė. Dalyvavo daug 
svečių. — Vakarų vedė profesorius Wright. — At
silankė Latvijos atstovas Dr. Alfredas Bilmanis. — 

v Kreditas p. Vladui Esunui

C. CHASAS 
Tai vienintelis

dėjimu apžiūrinėjo iš Lietuvos 
^atvežtus rankdarbius, mezgi
nius ir kitute daiktus, kurie bu
vo gražiai ir tvarkingai išdė
styti ant*stalų ir scenom Rank
darbiai ir kiti daiktai padarė’ 
žiūrovams gerą įspūdį.

Kai programa universitete 
pasibaigė, tai būrelis lietuvių 
nuvyko į Mayfair Cafe of Ali 
Nations vakarieniauti.

Visi Amerikos lietuviai gerai 
žino, jog Lietuva pergyvena la
bai svarbų momentą, štai kodėl 
kiekvienas sąžiningas lietuvis 
galvoja, kaip butų galima tin
kamiausią pagalbą 'suteikti sa
vo vargstantiems broliams Vil
niaus krašte. Vietos draugijos 
nariai, kai jie pernai < 
vosi, buvo kaip vienas 
itę vyriausia rūpintis 
ir parama Lietuvai. Daugumas 
narių ir šiandien tebėra to pat 
nusistatymo. Vadinasi 
pasiryžę visais 
gerus ir naudingus darbus Lie
tuvos gerovei. Bet štai tas ne
lemtas įvykis draugijos narių

‘mūšiam lietuvių jaunimui tiks
liau pažinti savo tėvų kratšą ' 
bei sužadinti jutose meilę ir pa
siryžimą dirbti Lietuvos gero-’• ■ v ■ A" ve!.

Bet štai kai vakaras jau bu
vo visai sutvarkytas, pasiro
dė atvirukai, kurie t skelbė,, jog 
Lietuvių draugijos nariai yra 
kviečiami į YMCA. Dėlei tų at
virukų paskleidimo kilo tik
ras nesusipratimas. Daugelis 
suprato, jog lietuvių parengi
mas iš universiteto yra nuke
liamas' į YMCA. Aišku, kad 
'kai kurie dėl tos priežasties į 
lietuvių vakarą neatvyko.

šią korespondenciją aš ra- 
išau’ kaip pašalietis. Aš gerai 
pažįstu draugijos/ vadus ir ži
nau jų nusistatymą. Gerai pa
žįstu p. Esuną ir kitus veikė
jus. Ir štai p e tik man ,bet ir 
'kitiems lietuviams studentams 
butų įdomu patirti, kokiais su
metamais ^draugijos pirminin
kas, Dr. J. Braęinskis, ir kun.

Giedra, kai p. žadeikis netikė- tarpe sukalė daug lermo 
'tai išvažiavo j Chicagof suma
nė sušaukti kelių narių konfe
renciją ir visos organizacijos 
vardu* paskelbti savotišką boi
kotą lietuvių vakarui, kuris 
buvo rengiamas universiteto 
patalpoje?

Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu. Jis yra daug rašęs 
pasaulio taikos klausimais. Lon
dono taikos konferencijoje ir 
Pan-Amerikos »• konferencijoje 
jis ne tik dalyvavo, bet ir iš
kėlė daug įdomių sumanymų, 
apie kuriuos plačiai rašė pa
saulio spauda, žodžiu’, tai toks 
fžmogus, su kurio nuomonėms 
skaitosi tiek Amerika, tiek 
Europa.

Savo įžanginėje kalboje pro f. 
AVright labai palankiai atsilie
pė apie lietuvius. Jis pareiškė' 
kad Lietuva yra kraštas darbš
čių, progresyviškų, kultūringų 
ir inteligentiškų žmonių. Apie 
tas lietuvių ypatybes kalba is
torija. , t

Kalbėjo dar Karpius apie 
Clevelando Kultūros Darželį. 
Paskui sekė filmai .iš Lietuvos. 
Juos rodė broliai Motuzai. Ten
ka pasakyti, jog Washingtono 
lietuviams pirmą kartą teko 
tokie fįlmai matyti. Daugeliui 
tai buvo didžiausia naujiena, 
'nes jie pirmą kartą pamate sa
vo tėvų kraštą. Pamate,' kad ir 
>ten gyvenimas nestovi vietoje, 
‘bet smarkiai progresuoja. Uni
versitetas, valdžios įstaigos ir 
kiti pastatai padare labai gra
žų įspūdį.

Viena čiagimė lietuvaitė po 
programos pareiškė,1 jog tie 
filmai jai padarėt tokį didelį 
įspūdį, kad nuo dabar ji yra 
pasiryžusi visais galimais bu
dais dirbti Lietuvos naudai ir 
gerovei. t

Publikos susirinko apie 200. 
Tai buvo labai mišri publika, 
kurią sudarė keturių tautų 
žmonės, diplomatai, profeso
riai, kunigai ir studentai.! Lie
tuvių buvo apie 40.

Kadangi suširinkusi publika 
buvo marga ir daugelis, žino
ma, lietuvių kalbos nesuprato, 
tai visą laiką buvo vartojama 
anglų kalba. Vakaro programą 
vedė prof. Herbert' Wright. Tai 
plačiai žinomas mokslininkas, 
kuris dėsto tarptautinę teisę. 
Prof. Wright savo laiku* tvar
kė Jungtinių Valstijų valsty
bės departamento istorijos 
skyrių, atseit, buvo redakto
rius. Ten bedirbdamas, jis tu
rėjo progos susipažinti ir su

Tarp susirinkusiųjų buvo 
Latvijos atstovas ‘Amerikai, 
Dr. Alfredas Bilmanis. Jis la
bai domėjosi kalbomis apie tuos 
Ryšius, kuriuos palaiko Ameri
koje gimę lietuviai su savo tė
vų kraštu^

Be 'Latvijos pasiuntinio/ dar 
dalyvavo kitų trijų Šalių atsto
vai. Mes esame tikri,, kad butų 
atvykęs ir p. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos pasiuntinys, jeigu jis 
nebūtų turėjęs vykti į Chicago 
ir'ten dalyvauti Dr. M. Bagdo
no laidotuvėse. Tačiau lyg ir 
nemalonu buvo, J<ad nė yvienas 
neatsilankė iš Lietuvos pasiun
tinybės.

Washingtono lietuviai tikrai įkuria suteiktų Amerikoje 'gi

WASRINGTON, , D. C. — 
Vietos lietuviams studentams 
ir kitiems Catholic University 
patalpose buvo surengtas labai 
gražute vakaras. Reikia pasa
kyti, jog toje mokslo įstaigo
je mokosi nehiažas skaičius ir 
lietuvių.

Vakaras susidėjo iš kalbų, 
Lietuvoje pagamintų filmų ir 
iš Lietuvos atgabentų rankdar
bių. Vietos anglų 
vakarą pavadino 
uanian Night”. 
laikraščiai labai 
daug kredito suteikė jaunam 
veikėjui, p. Vladui J. Esunui. 
Ir to kredito jisai tikrai užsi
tarnavo, nes tinkamai sugebė
jo vakaro. programą sutvarky-

turetų įvertinti p. > Vlado Esu- 
/no pasidarbavimą. Vyriausia 
jo dėka buvo' surengtas tas 
■sėkmingas vakaras. Ir iš viso 
Teikia pasakyti, kad p. Esunas 
jau nuo seniai stengiasi kiek
viena proga lietuvių vardą gar
binti amerikonų tarpe. Jis bu’vo 
ir vienas pirmųjų organizato
rių .vietos lietuvių draugijos.

Esunas yra gimęs Lietuvoje 
1907 m. Kilimo jis yra iš Tau- 
jienų. Tėvai jį atvežė į Amo- 
riką, kai j ik buvo šešių metų 
amžiaus,. Amerikoje jis ėjo 
■mokslus, ir 1936 m. baigę Ben- 
jamin 
komercijos mokslus su B. C. S 
laipsniu (Ėachelor of Commer- 
'cial Science).

Nors ir labai nemalonu, bet 
vis dėlto tenka prisiminti vie
ną įvykį, kuris paliko negardu 
skonį. Apie tą įvykį vertėtų 
visiems Washi'ngtono lietuviams 
pagalvoti.

. . >: ■ ■. '•Kaip jau minėjau, lietuvių 
vakaras pasisekė ir paliko ge
rą įspūdį; Amerikoje gimę lie
tuviai tūrėjo progos šiek tiek 
daugiau patirti apie Lietuvą: 
pamatyti ją filmuose, pasiklau
syti įdėmios prof. Wright kal
ybos ir t. t. Jeigu nebūtų pa
kenkta, tai vakaras butų bu
vęs dar sėkmingesųis.

P-as Esunas troško vieno 
dalyko: surengti tokį vakarą,

lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane 
dealeris. šie automobiliai zyra vieni iš geriausių.

GHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.
2037 West Cermak Road

T'el. CANAL 2469...... *

vikus jisai lupą be jokio pasi
gailėjimo.

> ~ .
Be to, jame rasi visokių pa

tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
rią, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo patapk 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

CHASAS
MOTOR SALES

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

HUDSON TERRAPLANE
’^nroso^1

VAISTUS, kuriuos
PARŪPINO

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turiu 
lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.

TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite n

NIDA LABORATORIES,
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

: 2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

gelis griežtai pasmerkė 
zinsko-Giedros kdmbirt 
netaktišką pasielgimą. < t

Dabar kyla kitas klaus 
ar draugijos nariai ir 
tylės ? Ar Washingtono 
viai stos į eiles tų, kurie 
nąsi Vilniaus krašto motei, 
lių likimu ir stengiasi 
visais galimais budais pi

—Stuc

STEPHEN’S REVELERS ORCHESTRA
Rengia 68 Chicagos organizacijos su 12,000 narių per A. L. K. CHICAGOS SKYRIŲ
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