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Zeppelinas Hindenburg Eksplodavo; 90
No. 108

žm. Žuvo
Milžiniškas Orlaivis Sprogo 

Nusileidžiant Amerikoje
Didžiausias pasaulyje orlaivis eksplodavo 
ir sudegė nusileidžiant Lakehurst, N. J. 

Tik 10 žmonių išsigelbėjo.

ir liepsnose 
savo stiebo 
stoty 7:15 

betgi žinių,

LAKEHURST, N. J., geg. 6. 
— Didžiausias pasaulyje zeppe
linas Hindenburg, kuriuo skri
do 39 pasažieriai ir 61 narys 
įgulos, eksplodavo 
nukrito prie pat 
Lakehurst laivyno 
vai. vakare. Yra
kad dešimčiai žmonių pasisekė 
kažkokiu budu išsigelbėti, li
kusieji 90 žmonių veikiausia 
žuvo liepsnose, ar užsimušė or
laiviui krintant žemėn.

Orlaivis Hindenburg baigė 
savo pirmą šį pavasarį kelio
nę į Jungt. Valstijas ir jau 
ruošėsi leistis, kada jį ištiko 
avarija. Tuo laiku siautė smar
ki perkūnija. Bet orlaivis au
drą atlaikė ir pradėjo leistis 
žemyn prie savo stiebo. Tuo 
laiku jis buvo kokių 300 pėdų 
augŠtumoj ir jau buvo nume
tęs dalį virvių, kutins pastvė
rė. juriųinkąi -rr orlaivį ^pama
ži vilko prirakinimui prie stie-

yra at-
iš Vo-

ir kitą

kietijos ir Jungt. Valstijų be 
mažiausios nelaimės, nors jam 
teko kartais skristi per dide
les audras. Jis taipjau 
likęs ir kelias keliones 
kietijos į Braziliją.

Vokietija turi dar
kiek mažesnį dirižabelį Graf 
Zeppelin, kuris taipjau yra at
likęs daugelį kelionių ir yra 
sėkmingai padaręs kelionę apie 
visą pasaulį.

(Jungt. Valstijos irgi yra tu
rėjusios kelis didelius dirižabe- 
lius, bet ir juos ištiko panašus 
likimas. Tas pats atsitiko ir su 
Anglijos dirižabeliais. Dėlei to 
juos paliauta statyti, nors Vo
kietijai su dirižabeliais ikišiol 
sekėsi. Bet dabar panaši ne
laimė ištiko ir didžiąusį Vokie
tijos dirižabelį).

Jury nesusitaikė 
gen;Denhardt 

byloje

AUTOBUSŲ STREIKAS LONDONE — Londone, Anglijoje, kur visi didžiūnai įsikarš
čiavę rengiasi karaliaus vainikavimui, kilo autobusų darbininkų streikas. Pirmam pa
veiksle būrys šoferių pikietuoja busų garažą. Dešinėj, pį-kietininkas eina gatvėmis su 
plakatu, ragindamas gyventa jus nenaudoti autobusus, beteiti peštiems ir tokiu budu 
pagelbėti streiką laimėti. NAUJIENŲ ACME PHOTO

Vokietija ir Italija 
ir toliau rems su

kilėlius

2,300 vaikų iš Bilbao 
išvežta į Franciją

ir 
ir

Naujas Anarchistų
Maištas Barcelonoj

400 žmonių užmušta, 1,000 sužeista naujo 
se kruvinose kovose su anarchistais

PARYŽIUS, geg. 6. — Gau
tomis radio žiniomis ir kelei
vių pranešimais, Barcelonoj iš
tiko naujas anarchistų maiš
tas, dėlei kurio ištikusiuose mū
šiuose žuvo 400 
000 žmonių liko

Susisiekimas 
Barcelona, kuris
tas vakar, šiandie vėl liko nu
trauktas. Traukiniai iš Fran- 
cijos gali įvažiuoti tik 10 my
lių į Kataloniją. Ne kiek to
liau gali įvažiuoti ir automo
biliai.

žmonių ir 1,- 
sužeistaL
telefonu 
buvo atsteig-

j Smarkiausias mušis ištiko

antradieny, valdžiai bandant 
atsiimti telefonų triobėsį. Spo- 
radiški mūšiai tęsiasi ir va
kar, bet šiandie atsinaujino la
bai smarkus mūšiai su dide
liais nuostoliais.

Anarchistai kovoja ne tik 
prieš Katalonijos valdžią, bet 
ir tarp savęs. Kraštutiniai gai
valai pastvėrė tankas Aragon 
fronte ir vyksta į Barceloną. 
Nuosaikesni anarchistai mal
dauja paliauti kovą, bet kraš- 
tutiniejj jų neklauso. Dėlei 
maišto Barcelonoj iš Aragon 
fronto atšaukta 12,000 karei
vių.

Tuo laiku ir ištiko labai 
smarki eksplozija, apie per vi
durį orlaivio, kuri buvo girdi
ma visoje apielinkėje. Orlaivis 
užsiliepsnojo ir pradėjo kristi 
žemėn. Milžiniška pūslė, talpi
nanti 800,000 kubinių pėdų 
smarkiai degančio hydrogeno. 
pavirto milžiniška liepsna. 
Gondolose ir orlaivy buvo gir
dimi šauksmai žmonių.

Tūkstančiai susirinkusių pa
žiūrėti atskrendančio milžino 
žmonių su pasibaisėjimu bejė
giai žiurėjo į baisų reginį, ne
galėdami suteikti jokios pagel- 
bos žūstantiems žmonėms.

Tada orlaivis su trenksmu 
nukrito žemėn, klykiant susi
rinkusiems žmonėms. Gal tik 
keli galėjo išlikti gyvi šioj bai
sioj avarijoj. Pasažieriams yra 
tik vienas išėjimas — per or
laivio priekį, kur jis prisiraki- 
na prie stiebo. Jei jie ir nebū
tų žuvę liepsnose, tai jie tik
rai turėjo žūti orlaiviui atsi
trenkus į žemę. Nemanoma, 
kad galėjo išsigelbėti daugiau 
dešimties žmonių.

Lakūnas Wies, kuris skrai
džiojo virš orlaivio sako, kad 
orlaivis jau leidosi, kada stai
giai ištiko smarki eksplozija. 
Liepsnos apsėmė visą orlaivį 
ir jis tuojaus krito žemėn.

Dirižabelis Hindenburg buvo 
didžiausias pasaulyje dujų or
laivis. Pereitą vasarą jis pada
rė dešimtį kelionių tarp Vo-

6.NEW CASTLE, Ky., geg.
— Jury neįstengė susitaikinti 
sensacingoje gen. Henry H. 
Denhardt, 61 metų senio, by
loje ir tapo paleistas. Senas 
generolas, buvęs Kentucky ge
neralinis prokuroras ir vice- 
gubernatorius, buvo teisiamas 
už nušovimą našlės Mrs. Ver
ną Garr Taylor, prie kurios jis 
piršosi. Jis gi tvirtino, kad ji 
pati nusižudė jo revolveriu. Ka
dangi niekas įvykio nematė, 
tai buvo remiamąsi daugiausia 
ekspertų liudijimais. Ir kuomet 
valstijos ekspertai liudijo, kad 
ji pati negalėjo nusižudyti, tai 
jo ekspertai iš tų pačių faktų 
padarė visai priešingas išva
das.

Nuo antradienio vakaro ju
ry tarėsi ir neįstengė susitai
kinti. Dauguma jury stojo u*ž 
jo išteisinimą, bet 4 jurininkai 
reikalavo mirties bausmės ir 
1 kalėjimo iki gyvos galvos.

Byla dabar vėl turės būti iš- 
naujo nagrinėjama.

su-

Vo- 
lin-

Lojalistai atstumti 
Aragon fronte, sa

ko sukilėliai

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

Giedra; šilčiau į vakarą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chieagoj e buvo 55°.
Saulė teka 5:39, leidžiasi

ŠU SUKILĖLIAIS ARAGON 
FRONTE, geg. 6. — Sukilėlių 
karininkai giriasi, kad sukilė
liai per penkių dienų ofensyvą 
išstūmė Ipjalistus iš pozicijų 
į šiaurę nuo Teruel, kurias jie 
buvo užėmę po penkių mėne
sių sunkios kovos. Esą daigiau 
kaip 1,000 valdžios kareivių li
ko užmušta ir sužeista.

Sukilėliai giriasi išstūmę lo- 
jalistus iš viso Sierra Palome- 
ra kalnyno ir vėl pastatę pa- 
vojuh Valenciją, kuri randasi 
72 mylių atstume.

(Dalis lojalistų kariuomenės 
liko ištraukta iš Teruel fronto 
ištikus anarchistų sukilimu: 
Barcelonoj) A I IliĮlIi

Nacių vadai zuja Italijoje 
siekiasi sudaryti Italijos 
Vokietijos kariiję sąjungą.

RYMAS, geg. 6. — Italija 
ir Vokietija dar kartą pakar
tojusios savo nusisprendimą 
neleisti įsisteigti Ispanijoje 
“ekstremistų” valdžiai ir ‘įprie- 
šintis plytimui komunizmo”.

(Bet jau yra įrodyta doku- 
mendataliai, kad Italija darė 
sąmokslus ir prieš Ispanijos 
konservatyvę valdžią ir buvo 
pasižadėjusi ginklais ir 'pini
gais paremti monarchistų 
dilimą).

Tvirtinama, kad bendra 
dėti jos ir Italijos politika 
kivi Ispanijos yra sekama:

1. Italija ir Vokietija stoja 
už sukilėlių pergalę. Bet dėlei 
opumo internacionalinės padė
ties jos nenori daryti atviros 
intervencijos ir tik stoja už 
sulaikymą ginklų Ispanijai, pa- 
sitikėdamos, kad izoliacija il
gainiui padės sukilėliams.

2. Nė viena šių dviejų val
stybių netrukdys pastangų su
taikinti civilį karą, bet tik jei 
bus užtikrinta, kad Ispanijoje 
neįsikurs komunistinė valdžia.

Yra taipjau žinių, kad Vo
kietija ir Italija svarsto suda
rymą formalės karinės, sąjun
gos. Vokietijos nacių valdžios 
vadai nuolatos zuja Italijoje. 
Nesenai lankėsi pas Mussolini 
Hitlerio padėjėjas gen. Goe- 
ring, dabar tris dienas čia kon- 
feravo Vokietijos Užsienio rei
kalų ministeris von Neurath, 
neužilgo gi į čia atvažiuos ir 
Vokietijos karo ministeris mar
šalas Werner von Blomberg. 
Bet diplomatai nemano, kad 
tokia sąjunga galės greitu lai
ku įsikurti, nes abi jos nori 
susitarimo su atsiginklavusia 
Anglija. T)ik jei nebus prieita 
prje susitarimo su Anglija, gal 
tada ir užsimegs Italijos-Vo- 
kietijos karinė sąjungą.

PITTSBURGH, Pa., geg. 6. 
— Geležies ir plieno gamyba 
pereitą savaitę pašoko 1% 
punkto ir pasiekė 92 nuoš^ 
augščiausio kiekio produkci-

Laivai su Vaikais plaukia po 
Anglijos karo laivų apsau
ga, juos ištolo sekant suki
lėlių laivams.

BILBAO, ge'g. 6. — 2,300 
Ispanijos vaikų paliko savo tė
vus ir liko išvežti į saugesnę 
vietą, negu civilio karo terio- 
jama Ispanija. Juos išvežta į 
Franciją, kuir bus priglausti 
įvairiuose Franci jos miestuose. 
Daugelis tų vaikų gal niekad 
nebegryš į Ispaniją, nes jie' 
yra netekę savo tėvų ir netu
ri kur gryšti. Kiti gi vėliaus 
bus atvežti į kitas lojalistų val
domas Ispanijos dalis.
( Vaikai liko išvežti ispanų 
pasažieriniu laivu? Habana ir 
žvejų laivu Izarra. Laivai iš
plaukė iš Santurce, 12 mylių 
atstume nuo Bilbao. Juos pa
lydėjo iki trijų mylių nuo kran
to lojalistų ginkluoti žvejų lai
vai, po apsauga krantų bata- 
rejų. Už trijų mylių nuo kran
to juos pasitiko du Anglijos 
torpediniai laivai.

Išplaukiančius su vaikais lai
vus tykojo du sukilėlių karo 
laivai, bet nedryso juos pulti 
ir tik ištolo sekė vaikų laivus.

Vaikus išlydėti susirinko di
džiausios minios žmonių. Bet 
nors lojalistai davė garbės žo
dį nedaryti jokio skirtumo tarp 
vaikų, sukilėliai atsisakė pra
leisti laivus su vaikais, nes esą 
vaikų evakąvimas iš Bilbao ap
sunkins sukilėliams paėmimą 
miesto.

Lojalistai savo žodį išpildė. 
Vaikai buvo vežami be jokio 
skirtumo — turtingųjų ir be
turčių, lojalistų ir sukilėlių. Vi
si buvo įčiepyti, gydytojų per
žiūrėti ir sudaryti grupėmis. 
Kiekvieną grupę lydėjo moky
tojai.

BERLYNAS, geg. 6.
ciai pradėjo raginti vokiečius 
ilgiau kramtyti savo maistą ir 
tuo padėti nacių keturių metų 
planui. Turbūt naciai mano, 
kad ilgiau kramtant maistą, 
žmonės mažiau suvalgys, nes 
Vokietijai vis labiau pradeda 
trukti maisto.

Anglijai gręsia vi
suotinas anglia
kasiu streikas

Premieras Baldwin maldauja 
taikos industrijoje ir bando 
darbininkams gerintis.

vidu-

palan
kai ko-

LONDONAS, geg. 6. — Grę
siantis visuotinas angliakasių 
streikas, kuris gali kilti gegu
žės 22 d., privertė baigiantį sa
vo tarnybą premierą Baldwin 
viešai maldauti taikos Anglijos 
industrijoje ir įrodyti, kad de
mokratijai gali išspręsti 
jinius keblumus.

< Jo kalba buvo labai 
ki darbininkams ir buvo
ma išginklavimui Darbo par
tijos ir patraukimui unijų. Jis 
labai augštino angliakasius ir 
reikalavo, kad “ta sau jale žmo
nių, nuo kurių priklauso tai
ka ar karas”, išsklaidytų su
sirinkusius tamsius debesius. 
Nėra abejonės, kad tuo jis tai
kė į kaikuriuos kasyklų sa
vininkus, kurie priešinasi pri
pažinimui angliakasių unijų ir 
panaikinimui kompanijų unijų, 
dėlei ko ir iškilo pavojus vi
suotino angliakasių streiko.

Konservatoriai jau ne pirmą 
sykį bando pasirodyti pažan
giais ir vykinti darbiečių pro
gramą. Tuo tikslu jie vykina 
plačią pigiųjų butų statybą, 
taipjau supirkinėja subsiduoja- 
mas kasyklas, kaip to reika
lavo darbiečiai. O numatomas 
naujasis premieras Neville 
Chamberlain pasiūlė uždėti di
delius taksus nat padidėjusio 
pelno. Tokio pasiūlymo prieš 
'pelnagaudas gal nebūtų drysu- 
si daryti ir pati Darbo partija, 

’nes tokis darbiečių pasiūlymas 
itikrai butų sukėlęs audrą pro
testų iš kapitalistų pusės.

Londono busų darbininkų 
streikas tebesitęsia.

Valdžiai didelio galvosūkio 
suteikė Londono busų darbi
ninkų streikas, kurį sutaikinti 
vis dar nevyksta. Jis tęsiasi 
jau šešta diena ir gali užsitę
sti net ir po karūnacijos.

Provincijoje busų darbinin
kų streikai liko laikinai sutai
kinti.

Naciai taksuoja žy
dų labdaringas 

įstaigas
BERLYNAS, geg. 6. — Vo

kietijos teismas nusprendė, kad 
globojimas neturtingų žydų 
vaikų, nėra , labdarybė, neą_į.žy- 
dai h&&%>0klėčių' rasės drau
gai ir toaėl žydų labdaringos 
įstaigos negali būti paliuosuo- 
tos nuo taksų mokėjimo.

Teismo nuosprendžiu, nuo 
taksų gali būti paliuosuotos tik 
tokios labdarybės, kurios šel
pia rasinius vokiečių draugus; 
naciams gi visai nerupi leng
vinti šelpimą žydų.

Dabar naciai reikalauja taip
jau panaikinti ir sumažinimą 
taksų didelėms žydų šeimy
noms.

Anglija paliks priva 
tinę ginklų indus

triją

LONDONAS, geg. 6. — An
glija .nutarė palikti privatinę 
ginklų ir amunicijos 
ir prekybą, kaip 
davo karališkoji 
komisija, kuri 
prieš nusavinimą 
trijos.

gamybą 
tą rekomen- 
ginklavimos 

irgi pasisakė 
ginklų indus-

LOS ANGELES, Cal., geg. 6 
— Prokuroras įrodymui, kad 
jis neužmiršo prieš 15 metų 
įvykusio nužudymo mūviu pro- 
ducerio William Desmond Tay- 
lor, pašaukė liudyti prieš grand 
jury Mrs. Margaret Fillmore, 
seserį buvusios mūviu aktorės 
Mary Milės Minter, labai arti
mos nužudytojo draugės ir ku
ri prieš pat nužudymą buvo 
Taylor namuose. Mrs. Fillmore 
piktai susivaidijo su savo mo
tina ir patraukė ją teisman. 
Ji taipjau kelia aikštėn ir iki- 
šiol neišaiškintus .dalykus są
ryšy su Taylor nužudyme.

GRAND RAPIDS, Mich., g. 
6. — Trys ugniagesiai liko su
žeisti sugriuvus laike gaisro 
keturių aukštų Columbian Sto- 
rage and Transfer Co. sande
lio sienai. Sudegė ir $20,000 
vertės laikraštinės popieros.

Dar daugiau katali
kų vienuolių nuteis

ta Vokietijoje
BERLYNAS, geg. 6. — Vis 

dar tęsiasi bylos kaltinamų dėl 
nėmoralybės katalikų vienuo- 
liųv jpoblenz^ teisme, kur dau
giausia vien uolių buvo teisia
ma, šiandie trys kapucinai li
ko nuteisti 5 metams kalėj i- 
man, o kili trys gavo po pus
antrų metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Gaudo Illinois pre 
kių taksų sukčius
SPRINGFIELD, III., geg. 6. 

— Jau senai buvo nužiūrima, 
kad toli ne visi sankrovininkai 
pilnai sumoka valstijai surink
tus prekių taksais pinigus. 
Pradėjus tyrinėti tuojaus liko 
susekta nusuktus $500,000 tak
sų. Dauguma sugautų sankro- 
vininkų tuojaus nedamokėtus 
taksus sumokėjo, bet kitus 
teks traukti teisman. Vien Cook 
kauntėj į vieną dieną liko pa
traukti į teismą 27 biznieriai. 
Pirmiau šeši biznieriai buvo 
priversti teisme užsimokėti 
taksus, o du gavo ir kalėji
mo.

Dabar valstija ketina pasių
sti tyrinėtojus į visas kauntes 
ieškoti nusuktų taksų, kurie 
siekia gal milionines sumas.

SEATTLE, Wash., geg. 6.— 
Prokuroras pareikalavo mirties 
bausmės Enichi Kato, kuris 
prisipažino nužudęs savo žmo
ną ir keturis vaikus. Jis tei
sinosi tai padaręs dėlei didelio 
skurdo ir užmuštuosius palai
dojęs savo namų kieme.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

•
Ratos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS
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______ _ Kaip jau minėjau, vietos 
laikraščiai apje darbininkų pa- 

Darbininkų šventė. 10 va- radą labai palankiai atsiliepė. 
Tik Hearsto laikraščiai (atseit, 

Vietos anglų l*kraš«ai( o y- seltonlapiai) neapsiėjo be sen- 
patingai Ne wYoxk Times, gana ' sacij'J’ pasirūpino vis ą 1 
rimtai ir nuosekliai aprašė ge_!jlla.1- a-P’ 8 
gūžės 1 d. demonstraciją, kuJ darbininjai jau prie revobucį- 
rioje dalyvavo apie 70,006 žmor*^s en^iasL 
nių. Paradas prasidėjo 11 vai. 
ryto. Kai paskutinės eilės pa
siekė Union Square, tai jau bu
vo 9 vai. vakaro. Jei valando
mis apskaičiuosime, tai turėsi
me 10 valandų ilgio paradą.

Viskas ėjo sklandžiai ir tvar
kingai. Todėl ir policijai nebu
vo jokio reikalo ki&tis į tvar
ką. Be to, organizuoti darbinin
kai iš policijos pasistengė gau
ti sut'kimą, kad jinai nesikištų 
j tvarkos darymo reikalus. Pa
skirti darbininkų tvarkdariai 
turėjo raudonas juostas ant 
rankovių. Jie žiurėjo, kad vis
kas eitų sklandžiai ir nebūtų 
sumišimo.

Policijos viršininkas Valanti- 
ne pareiškė visi ką pasitenkini
mą tuo, kad darbininkai suge
bėjo tvarką palaikyti.

Parade daugiausia dalyvavo 
organizuoti darbininkai, vadina
si, unijistai. Iš Norman Tho- 
mas, kuris dabar vieši Maskvo
je, buvo gauta tokio turinio te
legrama: “Gi ve greetings to 
United May Day celeration 
from Mosco\v. Let the work- 
ėrs’ strenght be the aswer to 
fascism.” Mirgėjo visur iška
bos su reikalavimu išlaisvinti 
Tom MOoney.

Šį kartą nesimatė iškabą, ku- 
r os butą niekinančiai apie po
liciją atsiliepusios. O tai darė 
labai gerų įspūdį, nes visa nuo
taika buvo rimta. Atrodę, kad 
susipratę ir drausmingi darbi-

............. 11.35
45 LKF Komitetas, pitts-

buTgb ....... ,...............   - 76.R0
1629

City ...
Penna. iš viso .

Illinois

S. Gegužis, Mahanoy 
.. 5.00
$2503.80

landų ilgio paroda

—Rytietis.

Racine, Wis

vi-
su-

širdingą! ačiū!
Tariame širdingą ačiū 

sįemSi kurie prisidėjo prie 
rengimo musų 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pami
nėjimo. O ypač tariame didelį 
ačiū ponioms, kurios sumanė 
tą parengimą ir daug darbo pa
dėjo. Būtent, A. Jocienei, O. 
Daukšienei, M- čeplinskienei ir 
Vižinskienei.

Dar kartą visiems ačiū.
—Juozias ir Julė Grūzdai.

Lyga, 
$78.35 

5.00

5.00
$701.35

44 Liet. Moterų 
Chicago ..............

1002 N. N., Chicago ....
1003 R. Marzeliauskienė

Chicago ..................... ’
Illinois iš viso....... . .

Massachusetts
1458 K. Zibickas, So. Boston

...................... $1.00
Mass. iš viso............... $81.80
Aukas siųsdami, rašykite če

kį vardų: Lithuanian Memorial 
Room Fund, o adresuokite: V. 
Zambliadskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh (10) PA.

LKFK Sekr. J. Baltrušaitis.

džią ir tą, kurs niekur neturit 
Skubėti.

Prie murę sienos stovi ir de
juoją, tartum visko hęt>kę§i 
paniuręs nepažįstamas pilietis. 
Jo burna neprausta, barzda ne
skusta ir rūbai netvarkoje,—iš 
PO kelnių būtų nesimato, nors, 
matomai, drabužių butą ir ne iš 
prastųjų.

“'Et, tur būt, šiąnakt jie po
ilsio neturėjo,” pamaniau aš 
sau.

Bet, ne. Kaip neblaivus oras 
taip ir neblaivus buvo jo pro
tas, Jis tarta lietuviškai: “Ga
vau peidūkę aš neblogą, bet į 
porą dienų ir vėl aš “broke.” 
Nebeturiu kišeniųje nei vieno 
dolerio. Neapsimokėjau bučer- 
nes knygutės ir už gėrimą li- 
kaus skoloje, po šimts velnių, 

: daugiau aš taip nebedarysiu.
Jis nusispjovė.
“Tik protingam žmogui mo

teris, pinigas ir degtinė,, bet ne 
man,” baigė jis, pasikalbėjimą 
ir išsiskyrėme kas sau.

—žemes Dulkė

Prisidėkit Prie
Kultūros Darbo

NOJRTH LAWNDALE.—šeš- 
tądięnįi gegužės 8 d., 8 vai. vak. 
George Bematones bute, 1251 
South St .Louis avė. įvyks Ku
piškėnų Kultūros Draugijos su
sirinkimas.. Nartai esate prašo
mi dalyvauti.

Kupiškėnų Kultūros Dr-ja y- 
ra apšvietos ir kultūros dr-ja. 
Įstoti gali visi, kas tik nori. 
Įstoję jus tik prisidėsite prię

apšvietos ir kultūros platinimo' 
darbo. Atsilankykite svečiai.

......  J ............. r <..< „ui

ADVOKATAI

K.P.<iUGIS
ADVOKATAS

Mieąt? ofisas—127 N. Dearborų St. 
Kamb, 1431-14 34—Tel Central 4411-? 
14amų ęfisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sųtųrtj.

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS 

OFISO VALANDOS: 10 v. r. ik| W 
vai, vakaro. Treč ir sekm. pagal

4800 S. FAIRFIELD A VE. 
Telefoną? LAFAYETTE 8010
ĮJ.'VA!,*............      4""'^.

Phone Canal 6122
OIL EL __._

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Tik protingam vis
kas yra skirta • ' “S ■

124as sarašas auka 
vošiu jų Liet. Kamba- j skubančio

(Vaizdelis)
. Pirmadienio nejaukus rytas, 

dąngus apsiniaukęs, ūkanota. 
Lietutis tik drėkina miesto niu- 
rįus murus ir gatves. Neaplen- 

ikįa jis ir praeivio nervingo, 
> savais reikalais, guo-

__________ _______________ -

rio Fondan
Pennsy'vanią

SLA 192 kuopa, New 
Kensington .....     $28.00

1102 Sandara, Pittsburgh

258

Laidotuvių Direktorius
MB JUOZAPAS
[UDEIKI
I IR TĖVAS

4704 S. VVESTERN AVĖ. W 
Tel. Virginia 0883

—w

<■>■«

SPECIALIAI
ŠIA 

SAVAITĘ
i

ŽIBANTI MA1.EVA 980
980
98c

N

I VALANDV
VARNIAIS A

FLAT SIENOMS 
MALKYA ............

VARNIĄIO VALYTOJAS— 
ras varnišhil ar inaleval nu
valyti. Specialiai ui 

galionų ......................... - n

AEPKCIAI, 4 colių, grynai Juor 
<lų &erJų malevoti 
šepe«al. Kiekvienas

įAthara K^TVIRT., AĮCAT. VAKAKAIŠĮ

ONE C O AT ENAMKLJS <lrtr" 
bul vidui. Tirštas? daine pa- 
<U'ngii>H; ilgai laikus. IšdŲuva 
per ųr.ktl i.............
piąs. $2.75 
už galionų .........

BAETAS 
TYRAS 
Galionas

85c 
ieva; 1 
malevOH 
abu už

• - 
w skaisčiai žyb?<h\-

$1.95
SHELLAC. lOOOį,

$1.59
vertės 50c—Skrynų Mn- 

kvorta juodos skrynų 
ir Z colių Sepętys ir--------- so^
POFIEKOS VAI.YTO-

i

SUSTOK ir
PAGALVOK j 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■ 
SPULKĄ pereitais metais 

'UŽDIRBO .............. .......\
' SI SPULKA YRA NARYS FEbERAE - HOMBSitOAN "4

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATTON 
1739 SOUTH HALSTED STREET

IHll'.'H111 ĮULUI'I "IJII> 'Jll.Ul'i".".1’ r ■f I'L .m I — 
-**........................ '' ' . ' ■ /' 7 -r-—■«?.

• ’. imą l L IĮ I m  , mini ur

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis k
LAIDOTU VIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE!
■ , *

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
46.05-07 So. Herniitagc Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAI-AYETTE 0727

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tl. 
Moterims ir mer^ 
ginoms patari
mai dovanai.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 230.0 
4631 SO™'“ A GU r A MTV AVfK 

Res,
Telephone: Republic 9723

Tel. Office WeUtwojrth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sered >mis ir subątomis.

IIKTH ASHLAND AVENUH
.feSo.Romuti DR STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso fel.: Boulevard 7820
Namų Tel: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

ABUICK & 
<7 PONTIAC

A. A. SLAKIS 
advokatas 

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

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

' AGENTURA .

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
F. BULAW Sr K. SABONIS, Bendradarbiai

27'

L
Gera maleyąį^tyM . „ ___ ________

uigų. To,kh £ ęopuliares Helman maievos. 
’ į; ieb,rangios, o atakas visada pilnas.

Moore’s maleva| ;30 spalvų, gal- .................. ...
Specialu malev
Varnish remį

Ir kainus

16 spalvų, gal.

Grynas įdel, gal......... .....
X ir brąngiav 

Sjęnomo Dbpierh,, roleris ...... ....... .
■ B • J ; ir Vrąngįąų

HELMAN PAIMT STORE
1411 So. Halsted Street

r____________ ' • ■ " ' , ' , . i , . _______________

$1.85
— 970

950 
$1.39

40

Tel. Canal 5063

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREE1 
b-tos lubos Tel. CĘNtral lb46

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH VVESTERN A VE.

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

. y ai. vakare ir pągaj sutarti-

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.

AKIŲ SPECIALISTAI

I’hoųe Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’IS
' DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valaudus nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktara.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

. Optometrįcally Akių Specialistas
Palengvina' akių įtempimą, kuris 

’esti (pjriežavimi galvos: skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
trfo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

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

Phone Boulevard 7589.

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakų 
(;fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
.ki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
& CtflCAGO, n.I*

SIKN’V , x _ _
JAS, taipgi vartojamas kalcŲ 
maiųui ir langų uždupgoųiH 
valyti ........ 3 už 230
Miegamiem ir gyve
nantiem kambariam 
ir priebučiam popie- ■ 
ros.

Šimtai dailių raAtų. Rolei

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

MUOJAMA Už DYKĄ 
MES PRISTATOM

koplyčios visose U 
.Chicagos dalyse -M

t

BARTIS LEJCA

M

Klausykite musų Lietuvškų rądio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vąl vakdro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

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

1 Į‘. ....... ■»

Reikalaukite DEGTINES

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 261h Street 

4163 Archer Avė.
1923 Blue Island Avė, 

8k 

“  —---——*

Tom Taylor
2 Mėty 
senumo

■

gTRAlGHT
KENTUCKY

BO.URB.ON 
DEGTINE.

90° ’
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

■r

LIETUVIS

Lai^š^tiųvių Direktoriai

r

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

I, J. ZOLP
1646 West 46th Street Pltones Boulevard 5203.v L ) • l' 5 . . . , ». ' ♦ - •'
• r——— ■" ■ ■"vkm"*1 ........................ ... ■»- y ""T."V  ......................   ■■■ .—5——

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Tel. Pullman 5703
# i , ► Y * l •y—r.1 1 .Į....................—T—

A. PETKUS
1410 South 49lh Court Cięero Phone Cicero 2109

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Nakti

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

S. M. SKUDAS
718 West 18tĮi Slręel Phone Monroe 3377

' . tŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micliigan Ąvę.

. ■ n  .ty* - ...11.-1,;.,■ <!■:j.ji ,  .....................................

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
2314 Wesl 23td Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4,4 Easjt 108th Street. , Tel PuUmah 127(1

S. P. MAŽEIKA
3319 Liituįh.ĮijįcĄ Avęnue_______ Phone Yards 1138

; 0,'LlilLĘVIČIUS
4348 SęQ. Califbrųią Avęnue, * Phone Lafayettę 3572

DR. G. SERNER 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

yTalandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomįs gagai sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DEM TĮSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Drau gi j os Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Rouievard 1401

9

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

Cor. oi 3fit.li and Halsted $ts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėl'ioinis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIQAN DUVD.

Tel K«nwood 5107

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

ROSELAND—<CIf!eAG(), Iht.' 
Tel. PULLMAN 1193-8277

.MA NIKAS'
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
(Tel. Virginia 1116

ValamRjj?: 7—8:30 p.p.
Office $ ResijĮęnče 2519 \V, 43rd Si 

l'el. I^fayette 3051 
Kasdien,/ išskyrus seredą. 

Sekmadiepį susitarus

DR.

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA * 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayetle 8016

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGĘON 

10 N. BROADiVAY, MelrOSe Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir f 

iki 4 ir nuo 7—v^kąre.
Tel. Melrose Park 660

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

4 * ’V1 i?. .H '
.... .. ... "... ...  ... .........r............ .

KITATAUČIAI
. » ‘ •»- • - • -v. . • • c •

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 metodus X-Ray ir kitokius 
elektros, prietaisus. , ,

Ofisąs ir Laboraptrija:
1034 W. 18th Si., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Ceątral 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pp pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
yajandaj dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurtce Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
J^uo. 10 iki 12 diena, 2 iki 8, po pietų 
' 7 iki 8 vai. Nedm. nuo 16 ild 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

X

“i ■ i f i t ir m' iiwMi MMMk'
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Svečiai iš Lietuvos, su ku 
riais netrukus pasimatysite

Jau nutarta ir paskelbta, kad į Ameriką važiuos agrono
mas Galvydis ir mokytojas Kviklyš, abu seimo atsto
vai. — Sportas.*

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Anuomet rašiau, kad seimo 
nariai ruošiasi šiaurės Ameri
kos lietuvius aplankyti. Tuomet 
dar nebuvo aišku kas ir kiek jų 
tenais vyks pasikieminėti. Da
bar jau galima paskelbti kaipo 
faktą, kad vyks ne vienas, bet 
du. Ir tenais keliaus kaip tik 
tuodu abudu, tarp kurių lyg e- 
jo savotiškos varžytynės: kam 
iš jų važiuoti.

Taigi, susilauksite seimo vi
cepirmininko agronomo Galvy
džio ir seimo sekretoriaus mo
kytojo Kviklio. Tautiškoje vi
suomenėje abudu aukštai paki
lę vyrai ir įtakingi politinėse 
sferose. Bet ne tik įtakingi, o 
kartu ir atsakingi!

Agronomas Galvydis kaipo 
seimo vice-pirmininkas gauna 
pusantro tūkstančio litų per 
mėnesį atlyginimo ir kaipo Liet
ūkio vienas iš direktorių gau
na taip pat tūkstantį litų. Tad 
ir piniginiai pajėgus asmuo.

• Kaip ir kiti seimo nariai, taip 
ir jis turi dar nemokamą trau-

kaipo 
gauna 
kaipo 
gauna 

Mat,

gali pasakyti, kaip fenais yra.
Mokytojas Kviklys 

gimnazijos direktorius 
virš šešių šimtų litų ir 
seimo sekretorius dar 
tūkstantį du šimtu litų,
pas mus ikišiol seimo nariai ei
na' ir senas savo tarnybines 
pareigas, bet šitais atvejais pa
grindinis tarnybinis atlyginimas 
turi būti atitinkamai sumažin
tas; žinoma, jei alga' imama iš 
valstybės iždo. Tai mokytojas 
Kviklys už einamas direkto
riaus pareigas atlyginimo, tur 
būt, negauna.

Agronomas Galvydis jau nuo 
senesnio laiko aktingai dalyva
vo visuomeniškai ūkiškose or
ganizacijose, tai yra kooperati
niame judėjime, bet čia jam jų 
viršūnių nepavyko pasiekti. Ka
dangi tose organizacijose valdo
mieji organai renkami demo
kratiniu budu, tai reikia many
ti, kad agronomas Galvydis tuo
se visuomenės sluoksniuose ne
turėjo reikiamo pasitikėjimo,

įgys kitų varsų.
Lygiai, kaip ir saulės spindu

liai prasimušę pro prizmę įgyja 
kitus atspalvius, tai, reik’-a' ma
nyti, ir tų vyrų intencijos už 
Atlanto vandenyno kitomis var
somis bus nudažytos.

Iš tolo viskas kitaip atrodo, •.tenais negu iš arti žiūrint, o be to, į 
jiems čia atvykus dar reikės 
prisitaikinti vietos lietuvių per
gyvenimams ir jų papročiams.

žinoma, butų visai kitas rei
kalas, jeigu su jais kartu galė
tų atvykti ir tos 
suomenės dalies 
rie čia Lietuvoje 
galimumo plačiau 
norus ar nusistatymus pareikš
ti. šitokiu atveju turėtumėte 
progos bešaliau pažinti Lietuvos 
gyvenimą. Bet ką gi, dabar da
rysi, kad ne visiems lemta' jū
sų tarpe pasirodyti ir pasišne
kučiuoti.

Jus jau ne 
kys Lietuvos 
Buvo . laikai, 
buvo atvykęs 
srovių seimo 
juk ir šitasai 
tais keliais surinktas, tad 
kie o ne kitokie jo atstovai 
Ii atvykti.

Ką turime, tuo ir pasirody
sime...

IŠ viso, regis, tai pirmas at
sitikimas, kuomet tautininkai 
pasirodys iš Lietuvos jūsų tar
pe. Tai turėsite progos su jais 
gyvu žodžiu pasikalbėti ir vie
ni kitus įtikinėti. O mes čia 
lauksime ir seksime, kaip tenais

Lietuvos vi- 
atstovai, ku- 
dabar neturi 

veikti ir savo

pirmą kartą lan- 
seimo atstovai, 
kuomet pas jus 
ir kitų politinių 
atstovai. Dabar 
seimas visai ki- 

to- 
ga-

o ne vien tik tenkinsis savo dos nugalėtojams amerikiečiui 
vienminčių tarpe pasitarimais. Pranui Lubinui dalyvaujant,

« - JiBet mums čia atrodo, kad jLietuvai lengva buvo galima 
vienminčių amerikiečių lietuvių latvius nugalėti. i

Kaip dabar Lietuvai seksis, 
sunku 
spoito 
dariusi 
maža nuopelnų tenka’ ir jūsiš- 

Įkiam Žukui. Be to, nemaža sa
vo laiku čia pasidarbavo ir chi- 
cagietis sportininkas advokatas 
Savickis ir Pranas Lubinas.

Tai tiek iš Lietuvos naujie
nų. Bent tiek šiuo tarpu. j

" —Jūsų Keistas.

tarpe veik kaip nesama, jei ne
skaityti paskirus asmenis. Ro
dos, tos rūšies organizacijų vi
sai nesama. O gal norima jas 

bent 
visai

įgy vendinti ? Bet 
čia mums atrodo, kad tai 
neįmanomas daiktas.

Tad laukite iš Lietuvos 
jų svečių.

pasakyti, bet gi šioje 
šakoje Lietuva yra pa
didėję pažangą. Čia ne-

nau-

šiemet Rygoje įvyksta Euro
pos tarptautinės krepšiasvydžio 
rungtynės, šiose rungtynėse 
sparčiai ruošiasi ir Lietuva da
lyvauti. Lietuvos komandoje da
lyvaus ir jūsų čikagietis spor
tininkas Žukas. Rungtynėms 
užsibaigus, jis jau, regis, grįš 
atgal į šiaurės Ameriką. >

Be Žuko, dabar dar poras 
sportininkų lietuvių amerikiečių 
jau vieši Lietuvoje. Supranta
ma, ir jie čia padeda mūsiš
kiams sportininkams mokytis ir 
lavintis. Tai tarp Lietuvos ir 
•amerikiečių sportininkų gyvi 
ryšiai jau sumegsti! Vieni kitus 
lanko, vieni pas kitus mokosi.

O kaip Lietuvos sportininkų 
dalis atrodo ir ką jie gali ir mo
ka, turėsite progos savo akimis 
pamatyti.

L a t vijos krepšiasvydininkų 
komanda Europoje skaitosi vie
na iš stipresnių. Bet Lietuva 
Pranui Lubinui dalyvaujant 
latvius pusėtiriai supliekė, žino
ma, Berlyno pasaulinio olimpia-

IV-19.
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Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT 
Sąlygos J SAVAITĘ * B

DR. (TCONNELL
135 S0. STATE ST.

Clark A™ Madison St.
•320 Cottage Orova 

waukeė’A v. 0204 S?HaU telTš t. 
Iną Park 3234 Madlson St.
I'ILL 9 — CLOSED SUNDAY

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus ir.Pąrkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH3400 SOUTH

HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.
Yards 3408 Hemlock 5040

Likvidavo Odos 
Darbininkų 
Streiką

pesnes valandas, algų pakėli
mą, nepriklausomą tarybą gin- 

sprendimui ir kitas lengva
tas. ; ; .

kiniais važinėti pirmos klasės 
bilietą, žinoma, jam daug ten
ka važinėti ir Lietūkio reika
lais, ar čia jis gauna kelionės 
atlyginimą, tai, rodos, taip ne
privalėtų būti, bet kas dabar

MADOS

todėl ir jų viršūnių rinkimo bu
du negalėjo pasiekti. Bet vis 
dėlto buvo skirimo keliu pa
skirtas vienos iš tų ūkiškų or
ganizacijų direktorium, būtent, 
Lietūkyje.

Pereitų metų Lietūkio meti
niame suvažiavime agronomas 
Galvydis smarkiai kandidatavo 
į valdybos narius, bet nebuvo 
išrinktas.

Mokytojas Kviklys dalyvauja 
visą laiką tautiškose pedagogi
nėse organizacijose ir bendro 
pobūdžio visuomeniniame gyve
nime jo neteko matyti.

Kaip vienas taip ir kitas ben
drame Lietuvos visuomeninia
me gyvenime seniau visai ne
dalyvavo, ir tik tuomet jie čia 
pasirodė, kai tautininkai Lietu
voje įsigalėjo. Tad tik jau susi
darius savotiškoms Lietuvos 
politinėms sąlygoms šituodu vy
ru išgarsėjo.

Ir vis dėlto juodu dabar at
vyks pas jus ir kalbės Lietuvos 
visuomenės vardu ir atstovaus 
Lietuvą...

Na, gerai, kad tenais pas jus 
jie atvažiuos ir turės progos 
pažinti amerikiečių lietuvių gy
venimą bei įsitikinti, kuria 
linkme tenais eina lietuvių po
litinis ir visuomeninis gyveni
mas ir išgirs tai, ko Lietuvoje 
jiems netenka girdėti, arba ne
nori išgirsti.

O jus tenais išgirsite jų in
tencijas. Reikia laukti ir tikė
tis, kad jų tenais tos intencijos

P'a's jus tiedu seimo atstovai 
bus sutikti ir-pavaišinti.

Reikia tikėtis ir laukti, kad 
jie darys ir viešus pranešimus,

CARBIT

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

Spalvotos—vartojimui oro pusėje 
ir viduj ......  ......$|.39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBES 
FLAT BALTA

Tiršta—daug padengianti —-aukš
tos kokybės produktas, $1.25 
5 gal. kenas; už gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokybe krautuvėse.

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

16 Dailių Spalvų. Kaip stiklas 
politūra rakandam, woodworkui, 
sienom. Specialiai su šiuo QEn 
skelbimu už kvortą .......
Kartu DYKAI ir enamelio šepe

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

1616-28 WEST OGDEN AVĖ.
Ogden prie Monro© Street 
(Skersai nuo Wieboldt’s) 

Haymarket 7177

Ladies Handbag, Pocketbook 
and Novelty Workers Union ir 
Chicago Association cf Ladies 
Beit ManufactuTers vakar pa
sirašė sutartį, likviduodamos 
kelių savaičių streiką.

Darbininkai laimėjo trum

“Naujienų” Piknikas
GEGUŽES 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

GAMTA INAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrbątą
’ ■■■■■■■■■■■■■■■i

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 
lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.

TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,s?
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

“Mes Nusipirkom Namą
kad išvengti Rendu Kilimo!

s
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pnMtn vertybė’!
PnliP"»lv RokoPp Cb’cntroM plote 
rlJnoiiprt '’f'l’if.fnfn bnongnmn pnro^Č 
žvmii nnkiliinPv verb’hčl b»*’m pnsta- 
rv<n poros meti) Si<]o nrie-
n»tejfv. nnvyz.. kolonijinio styll',’iR 
nanins hnvrt nlrk<'»R <r«<r>igpq 
pi nęręlta n’Mii nž *8.’,;nO. Tis tapo

. nesenlf’i nąrduAtnp už $11.500.

Atminkit praėjusią namų trukumą 
Iškarpa viršuj iš Chicagos dienraš
čio, pažymėta balandžio 17, 1920, 
parodo kas atsitinka, kai aštri na
mų trukumą pasireiškia. 1917 me
tais buvo šimtai tuščių apartmentų 
ir namų Chicagos plote. Rendos bu
vo žemos, nuolaidos dažnos. Tris 

• metus vėliau partmentų ieškotojai 
jau siulijo bonus už gyvenamas vie
tas.

4375—Naujausio išmislo sukne’A 
su taip vadinamu “swing” sejonu. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, tai
pgi 32, 34, 36, 38 ir 40 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
varde 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.

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

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

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

•Kai tuščių namų ir apartmentų pasidaro tru
kumą, tai rendos kjla. Per paskutinius metus 
didėjanti trukumą pakelė vidutiniai rendas 
apie 10%. Kodėl yra ši trukumą? Ar ji ga
li tęstis? .. > j .

Depresijos metais labai mažai namų pa
statyta Chicagos plote. Tūkstančiai namų su
degė, tapo nugriauti ara pasmerkti kaip ne
tinką gyventi. Tuo tarpu Chicagos ir apie- 
linkių gyventojų kiekis padidėjo.
Rezidencijų apgyvenimas viršija dabar 96%

Abelnas pagerėjimas biznio perskyrė tuk- 
stahčius “dvigubai” gyvenusių šeimynų. Vė
lesniuoju laiku vedybos — atidėtos per sun
kius laikus — pasidarė dažnesnės. Gyvenamos 
vietos reikalingos tūkstančiam naujai vedu
sių porų. Šių veiksnių pasėkoje rezidencijų 
apgyvenimas pašoko nuo 72 nuošimčių 1932 
m. iki 96% šiandie!

Kad apsiginti nuo rendų kįlimo, daug Chi
cagos šeimynų dabar perką namus. Patrau
kiančios progos pirkti — daugeliu atvejų že

miau šiendieninių pastatymo kaštų — vis dar 
tebėra Chicagoj ir jos priemiesčiuose. Išmo
kėjimai, bendrai imant, galima padaryti pa
rankus, mėnesiniai. ■ •

Kas reikia daryti perkant namą
Kai perkate namą, tai sekami patarimai,ga

li jum pagelbėti. Išekzaminuokit atsargiai per
kamą savastį. Jūsų namas veikiausia bus 
svarbiausias jūsų viso gyvenimo pirkinys. 
Jus norėsit išsirinkti jį protingai — kad bū
ti tikriems, jogei jis atsako jūsų reikalavi
mams ir pajamoms. Turėkit reikalą su savo 
real estato brokeriu. Jis gali pagelbėti jum 
įvairiais budais. Pagalios reikalaukit Title 
Guaranty Policy. Ji apsaugos svarbią jūsų 
investmento dalį.

Kodėl jus neplanuojate pirkti namą dabar? 
Paprašykit real estato brokerį parodyti par
duodamas savastis toj apielinkėj, kurioj norit 
gyventi. Jus galit nedaug įmokėt, o balansą 
mėnesiniais išmokėjimais veikiausia mokėsit 
ne didesnį, kaip dabartinę rendą.

Apiėlinkė prie Irving Park Blvd. ir 
Lincoln Avė. pirm 1910 ir šiandie

Daug northsidiečių atmena, kai ši 
gaivi sekcija atrodė lyg paveiksle, 
kurį matot aukščiau. Per paskutinį 
Šimtmečio bertainį nepaliaująs di
dėjimas Chicagos gyventojų kiekio 
pakeitė daug tuščių plotų į apgy
ventas apielinkes.

IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

PILSEN KWIK
KLEAN

Švelnus, Bet Labai Našus—Greit Veikiąs—Namų 
Valytojas. Patenkinimas Garantuotas arba 

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

■ CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY
Chicago, Illinois69 West VVashington Street

Istorija garsios vietos 
title rekorduose

CHICAGOJ REAL ESTATAS, GERAI

Kaipo BUbdivįzija padaryta biržely, 1830, 
ChicagroB fortas jau pasidarS ‘‘Fort 
Dcarborn Priedas Prie Chicagos”. Šian
die The London Guaranty Building už
ima dali Šio istorinio kampo. Pilna le- 
gaJ5 istorija Slo brangaus ploto yra 
Chicago Title & Trust Company 46,000 
tomų rekorduose, apimančiuose milionus 
tranzakcijų, liečiančių J.100 000 ga
balų žemčs Cook KauntSje. Pasirėmusi 
Šiais rekordais Alos kompanijos Title 
Guaranty Poltcy apsaugo savasties val
dytojus nuo nuostolių kylančių dčliai 
ydų esamų tuose titlcs. Reikalaukit Šios 
apsaugos kai jus perkat savastį.

Tegul jūsų brokeris padės jums 
Jus galit susilaukti daug pagelbos 
pirkdami namą iš savo real estato 
brokerio. Jis žino vietines sąlygas, 
keitmąsi, zonų įstatymus, apielinkės 
charakterį ir kitus veiksnius, da
rančius įtakos į real estato vertybę. 
Jis paaiškins apie įvairias finansa
vimo metodas jūsų pirkiniui.

NUPIRKTAS, ĮRODĖ ESĄS VIENAS GERIAUSIŲ INVESTMENTŲ

•’o. JtH



NAUJIENOS, Chicago, IU. Penktadienis, geg. 7, 1937

NAUJIENOS
‘The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
Che Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halated Street

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 pėr year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

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

Ufaakymo kalnai
Chicago je—paltu:

Metams ___________
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams ....._ ...
Dviem mėnesiams__ ...
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje peu išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei ___ ____________
Mėnesiui ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštat

Metamą ---------------------------- $5.00
Pusei metų ____  2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviems menesiams' ..-,r,.^....,., 1.00 
Vienam mėnesiui .................  .75.
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metamą .......__ ____ _____ _ $8.00
Pusei metų  ........................ 4.00
Trims mėnesiams ___ ........ 2.50
Pinigus reikia siųsti pajšto, Monėy
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2.00 
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. 8c 
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MUZIKOS ŽINIOS

i

*... nni»»"r 
Ražo NORA

Meto sezonai praeina, bet muzikos dvasia 
pasilieka.”

s=====

šeimų sveikata
Illinois legislatura milžiniška balsų dauguma priė

mė įstatymo sumanymų, kuriuo siūloma reikalauti svei
katos paliudymų iš vyrų ir moterų, pasirengusių steig
ti šeimas. Reikalaujama ypatingai, kad gydytojas pa
liudytų, jogei kandidatas į. “moterystės stonų” neturi 
syfilio arba kurios kitos limpančios lytinės ligos.

Tai yra sveikintinas sumanymas. Jį įvykinus, su
mažėtų fizinių ir protinių išsigimėlių skaičius. Iš tėvų, 
kurie serga Veneros ligomis, retai begimsta sveiki vai
kai. Valstijos sveikatos departamento statistikos žinios 
rodo, kad 18 nuošimčių bepročių, esančių Illinois įstai
gose, serga syfilisu..

Žmonės seniai žinojo šituos faktus, bet tarpe politi
kų iki šiol buvo per mažai tokių drąsuolių, kurie butų 
norėję atvirai pasisakyti už tai, kad tas opus dalykas 
butų įstatymo keliu reguliuojamas. Įstatymų leidėjai 
nelabai nori kišti savo nosį į tokius reikalus, kurie lie
čia žmonių sentimentų ir tam tikrus jų prietarus.

Juk nuolatos kalbama apie šeimos “šventumų”. 
Santykis tarpe vyro ir žmonos yra laikomas “Dievo pa
laimintu”. Taigi reikalauti, kad butų ištirta besituokian
čiųjų porų kūno sveikata, daugeliui atrodo lyg kokiu tai 
“šventvagišku” daiktu. O jeigu sifylitikai tėvai gimdo 
ligonius ir bepročius, tai sakoma, kad tokia “Dievo va
lia”

Tačiau Illinois valstijos legislatura nutarė, galų ga
le, imtis priemenių prieš tą pavojų visuomenės sveika
tai.. Kad viešoji opinija šitam žinksniui dabar pritaria, 
tai daugiausia nuopelnas apšviestų moterų organizaci
jų, kurios pastaruoju ‘ laiku veda smarkių kampanijų 
prieš lytines ligas. Šitų kampanijų remia ir gydytojų 
profesija.

Pusantro biliono šelpimo darbams
Prezidentas Rooseveltas nori, kad kongresas pa

skirtų pusantro biliono dolerių viešiemsiems darbams- 
ateinantiems “iždo metams” (kurie prasideda su liepos 
mėn, 1 diena ir baigiasi su birželio 30 d.). Visi finansi
niai sumanymai turi būt pirmiausia svarstomi atstovų* 
bute, taigi atstovų bute Washingtone tas prezidento 
reikalavimas dabar ir yra gvildenamas. Tuo tarpu dar 
tik bdto komisijoje. • A

Kaip būna paprastai šitokiuose atsitikimuose,, ko- 
misija kviečia valdžios atstovus išdėstyti savo nuomo
nes^ ir komisijos nariai stato jiems klausimus ir su Jais 
ginčijasi Kai visi išreikš savo, nuomones, tai komisija 
patieks savo rekomendacijų atstovų buto susirinkimui.

Prezidento reikalavimų gina daugiausia viešųjų 
darbų (WPA.) administratorius, Harry Hopkins. Komi
sijoje eina smarki kova. Kai kurie kongresmanai įrodi
nėja, kad skirti tokių didelę sumų pinigų, kokios nori 
Rooseveltas, bedarbių šelpimo darbams, nesu reikalo ir 
kad toks valdžios išlaidumas grasinus pakenkti Jungti* 
nių Valstijų kreditui, užtraukti infliaciją arba priversti 
valdžių kelti mokesčius..

Spauda irgi daug rašo apie tai, reikalaudama, kad 
Rooseveltas laikytųsi “ekonomijos”^ nes kitaip tai Ame
rika įklimpsianti į neišbrendamas skolas.

Bet kieno lėšomis siūloma ši ekonomija vykinti? 
Bedarbių lėšomis!

Jeigu trūksta pinigų viešiemsiems darbams, tai ko
dėl kongresas negali uždėti. daugiau mokesčių turtin- 
giemsiems?

Dabartinė Amerikos valdžia, kaip sakoma, yra li
berališka. Kai kurie vadina jų net “radikališka” arba 
“raudona”. O betgi Anglijos konservatoriai ima daug 
didesnius mokesčius iš turtingųjų klasių, negu Ameri
kos valdžia. Sakysime, jeigu Anglijoje šeima vyras su 
žmona ir dviem vaikais turį metimų pajamų $10,000, 
tai jisai moka $1,625.50 valstybės iždui; o Amerikoje 
žmogus su tokia pat šeima moka nuo dešimties tūks
tančių dolerių mėtinių pajamų tik $296 mokesčių.

Tie žmonės, kurie turi dideles įplaukas, galėtų daug 
daugiau prisidėti prie bedarbių aprūpinimo.. Tuos tarpu 
bedarbiams viešieji darbai yra paskutinis pragyvenimo 
šaltinis. Tuos darbus panaikinus, kas juos maitintų?

Stasio Šimkaus 
50 Metę Sukaktuvių 
Proga

“Lietuvos Žinios” rašo, kad 
Kauno Universiteto Choras ne
seniai suruošė 'Stasio Šimkaus 
naujųjų kurinių koncertą, pri
taikydamas šį dainą vakarą pa
minėjimui šio tiek daug nusi
pelniusio. kompozitoriaus 50 
metų sukaktį.,

i Programa buvo turtingą iįr į- 
’ vairi,, daugiausia susidedąnti i;š. 
naujai harmonizuotų Hamlies 
dainų ir originalių melodiją.

Apart, paties choro,, progra- 
me dalyvavo keli operos solis
tai, kuriems akompanavo pats 
kompozitorius Šimkus, ir pia
nistė prl^ N. Dukstul^k^tė.; Ji 
skambino Šimkaus “Siluetus”.

Choro dįrigentaą p. K. Ka- 
veckas apibudino Stasio Šim
kaus asmenybę ir muzikabnę 
veiklą. Gausi auditorija, susi
dedanti iš studentą, profesorią 
ir kitų svečių*, entuziatiškai 
sveikino nusipelniusį kompozi
torių ir programo. pildytojus.

Pabaigoj koncerto, Universi
teto. Choro valdybos atstovai 
Jteike Stasiui Šimkui choro gar
bes nario diplomą.

Įdomu ir malonų, kad šis U- 
.nivęrsiteto' Choras teikia kom? 
certus, turinčius tokios didelės 
reikšmės muzikos kult u r o s 
skleidime lietuvių studentijąs 
tarpe. Ypatingai svarbus ir 
daug; reiškianti, tai savųjų kom
pozitorių kūrybai skirti kon
certai.

Tokių koncertų susivedant iš 
• vieno kompozitoriaus , kurinių, 
■šis choras turėjo jau met tris 
‘pirmesnius, skiriamus A, Ra- 
;Čiunui, J. Nabazui i Jį. Gruo
džiui.

Mes Amerikoj, rodos, nieka- 
idos neturėjom panašaus koncer
to iki šiam laikui* — tik gaila, 
kad dabar rengiama jau nė 
tarp muą esančiam, kuomet jis 
:butą žinojęs musų įvežtinimą 
į jo atsidavimo dirbti, kad* įve
dus musų gyvenjmaų malones- 

ines valandėles. Tas žmogus bū
ro MIKAS PETRAUSKAS. Jo 
mirtį chicagiečiai dailės mylė- 

; tojai, jos rėmėjai ir pildyto jai, 
ir visi tie lietuviai, kuriems ru
pi kultūringa pusė musą gyve
nimo, minės išimtinai MIKO 

‘PETRAUSKO kūrybai skirtu 
i sekantį trečiadienį, gegužės 12 
■dieną, Chicagos Lietuvių Audi- 
jtorijoj,

dalyvavo, 2,000 moterų, repre
zentuojančių penkių valstijų 
kliubus. '

Septynių Metų Amžiaus 
Kompozitorius

; Andrė Mathieu, 7 metų kom
pozitorius ir pianistas, neseniai 
padare savo debiutų Paryžiuje, 
■pildydamas programų, kuris tai- 
'pino kubinius Bach, Ibert ir Dę- 
ibussey ir net 19 jo paties ku
rinių. Šfe vaikutis yra Kana- 
idietis, sūnūs direktoriaus Ka
nados Muzikos Instituto. Jis 

‘pradėjo skambinti pianų buda- 
Jmas vos keturių metų ir da
lyvavo daugelyje radio koncer
tų prieš važiuojant Europon.

metų, kurie užsibaigę su 30 d. 
birželio 1936 m. Dabar viso mu- 
įZlkalės literatūros šioje įstai
goje randasi 1,150,044 knygų 
ar atskirų, veikalų?*

Dr. Walter Damrosch, kuris 
veda muzikos mokyklą oro ban
gomis, neseniai apvaikščiojo sa- 
ivo 75 metų sukaktuves, nė kiek 
nepertraukdamas savo kasdieni
nių pareigų?:

'----- —O-----—•
1
\ Kalbant apie gimtadienių su- 
•kaktis, Dr. R. H. Woodman ąp- 
įvaikščiojo savo 78, metų sukak
tį prie vargonų? presbiterijonų 
bažnyčias Brooklyn, K.1, Y., kur 
jis praleido- 57 iš savo; 63: metų 
.kaipo vargonininkas. Jis pradė
jo vargonininkauti būdamas 
jvos 13: metų; amžiaus, kuomet 
;jp tėvui susirgus, jis turėjo už-, 
.imti jo vietą.

----- o

Paslėpti Geltonojo Aukso 
turtai ir Lobiai 

ji*1 'Į.. .
GMaras — Lietuvai auksas 

Keli praeities bruožai. Mi- 
lionieriai.

; šiuo metu iųusų pajūryje iš 
’sąmanų pražvilga vadinamojo 
lietuviškojo aukso trupinėliai, 
kurių rankioti ankstybą pava
sarį visada gausiai atsiranda 
mėgėjų. ' Gintaras tikrai yra 
.tipiška lietuviška brangenybė, 
net musų liaudies dainose ir 
'padavimuose dažnai minima. 
'Šiandien to žemės turto ga- 
mymyba yra labai ištobulčju- 
■si ir išsišakojusi, tačiau mes, 
apie tai neadug težinome. 
Mat, ilgą laiką musų visas pa-

......... » IĮĮHIĮ. ■ !■■■» iy.

tik už gaunamų joje gintarų. 
Tai buvo 1857 metais. Jau 
1962 metais prie to darbo dir
bo apie 60 darbininkų. Tada 
jau ta firma dirbo su 6 kem- 
semėmis ir gavo puikaus pel
no. Valdžia uždėjo net mo
kesčius už bagerius. Tačiau 
tai pelnui nė kiek nepakenkė. 
1865 metais jis jau išsėmė iš 
marių 360 centnerių gintaro, 
T865 metais — 530 centnerių. 
1868 metais minėta firma gin
taro jau išsėmė 940 centnerių, 
7883 gi metais
nerių. Nors valdžia uždėjo 
mokėti apie 200,000 lt. mokes
čių, vistiek firma dirbo su la-

Maty daina

1,510 cent-

’juris buvo svetimųjų valdo- 'k>ai- dideliu pelnu.
Jie tenai sau krovė tur- firmos nepaprastai didelį pel-

AR ŽINOTE, KAD:
( Wagnerio pirmoji orkestrais 
fkompozicija girdėta Amerikoje 
•buvo overtura operos “Tami- 
haušer,” kuomet ją grojo Ber- 
gman’o orkerstra' Bostone 1853 
metuose? .
! uit p .

i Pirma piano recitalč Londo
ne buyo 1768 metuose. Pildė ją 
Johano Christian Bach, sūnūs, 
garsiojo Johann ' Sebastian
Baęh ?

—o—
Ljlį Bculanger buvo pirma 

moteris laimėti “Prix de Ro
me” už muziką. Tai buvo už

Helena”jos kantatą “Faust ir 
1913 metuose?

«’•—o—
Moterų balsai choro 

me buva pirmą kartą
mi 1^73; metuose, Arne orato
rijoj “Judith”? r ’

dainavir 
vartoją-

Northsidės Vaiką Draugija 
“Bijūnėlis”' statys operetę “Lę- 

’lią Krautuve” šį šeštadienį,, ge
gužės 8 d. Grigaičio svetainėje, 
3804 Armitage Avenue. šiop 
gražios vaikučiu grupės moky
toja, Ona Ske'veriutė; pašventė 
'daug laiko prirengime ir sumo- 
(kinime šio veikalo. Kad palai
kyti vaikų domę šiame darbe, 
■p-lė Skeveriutė stengiasi duoti 
jiems visiems progos išsireikšti 
ir parodyti savo gabumus. Bet 
vaikučiai mokinęsi per ilgą lai
ką nori, kad ją darbu irgi kas 

‘nors gėrėtųsi.
Užtai, Įvertinimui mokytojos 

pastangų: ir pasišventimo, ir pa- 
iakstinimiii vaikučių tolesniam 
darbui ir lavinimui, turėtų prį- 
^įrįnkti pilnutėlė, svetainė šešj- 
tadiienio. ®

Vien tik notthsidiočių, kurie 
turi tą pavydėtiną reputaciją 
gausit remti savo kolonijos 
Veikimą,, turėtų susidarytį di-

\ Pirmus žinomas patentas už 
įteis$ spauąd.inti muzikų buvb 
i išduotas Thomas Tallis ir Wil- 
'liam Ęyrdi fi per karalienę Elh 
zabeth J5J5; motais ?

Į ----
; Muzikos, skyrius kongreso, 
įknygyne Wa$hingtone pasidau
gino 18,547 kuriniais < bėgyje

Lietuvių Liaudies 
Opera Pietinėje 
Amerikoje

Įdomu skaityti apie lietuvių 
'veiklumą Buenos Airėse,, ypa
tingai dailės srityje.. Nors šios 
šalies lietuviai naujakuriai, pa
lyginant sU Šiaurine Amerika, 
tačiau jie pradedą pralenkti mus 
savo darbštumu. Nę^eniąi Bu
enos Airėse įvyko lietuviu me- 

• nininkų ir meno mėgėją pasi
tarimas reikale dainos meno 
'centro įsteigimo, iš kurio turės 
išaugti lietuvių liaudies operą.

: Tokiai operai tenai lietuviai tu
ri pakankamai jėgų.
L;- -... --
Moterų Kliubai Pager
bė Dr. Stock

Frederick Stock’as, per 32 
metus vedėjas Chicagos S&ąfos 
nijds Orkestros, kuris įš prie
žasties ligos negalėjo užbaigti 
.šio sezono; programų, buvo ir | 
vėl ypatingai pagerbtas už jo ; 
ilgą ir taip žymią darbuotę dai- į 
lės srityje. Pagerbimo ceremo
nijos įvyko Chicagoje, konfe- 

i rėpei joj kliubų prezidentų ir į 
programų pirmininkų praeitą 
antradįepį, šioj kopfe’eįicijoj

K

Klaipėdos krašte.

dėlė reprezentacija... 4i- •• x > 
F i
vaikučių turį savo tėvus, bror 
liušį. Spseyi^ ir ,gimines, ku
riems turėtą? rupėth ką; jų vai
kai1 mokinasi, kaip jję progre
suoja, nekalbant jau a^ie ge
rus lietuvius, kuriems rupi pa
matas, apt kurio remsis lietu
vių ateitis.

a/ncbįM/ų mote?
I am buying my €oal

V

KURO KAINOS dabar yra tokios, kad pa
tyrę aprokuotojai tiki,, jogei jos, pasirodys 
pasiekusios žemiausio laipsnio šiemet. Aky-‘ 
vaizdo j šio fakto, specialūs vasaros kainos 
Copsumers Garantuotai Angliai iy Koksui 
teikia nepaprastos prpgos sutaupyti pini
gų ant busimos žiemos apšildymo* kaštų.

Loškit atsargiai — užiikrinkit sau šią su
taupą leisdami mum pripildyt jūsų anglies 
aruodą šiandie.į

i
i t

• Kiekviena^ vežimas atveža pil
niausių garantiją aukštos ko
kybės, teisingo svorio ir kostų- 
merio patenkinimų.

6400
i

ICOAL-COKE-ICE ’buuding MATERIAL

■mas.
,'fus, musą liaudžiai vien dai
gomis gintaru besigerint. Ga
lima sakyti, gintaro gamyba 
;iki pat šiai dienai pas mus te- 
'bčra beveik primityvi, nors iš 
jo seniau yra ne vienas milio- 
inus susikrovęs. šiandieną 
;giparo vertė jau yra vėl at- 
: gaivinta.

To tipiško Lietuvos, geltono
jo aukso didžiausias gabalas 
syrą rastas istriškosios Lietuvos 
■ribose. 1803 metais Gumbi- 
Sp,ės apylinkėse rastas, tarp ki
ltą akmenų gintaro gabalas su- 
:ljg duonos kepalo didumu: 
,j,is bąvo. 37 cm- ilgio, 21 cm. 
ploeię 14 cm storio, ir 6,5 klg. 
.svorio. Jo kaina buvo apskai
čiuota apie 300,000 lt. Šian
dieną šis rądinys yra Benlyno 
jninerologijos muziejuje, o. jo 
.padarytas modelis Karaliau
čiaus gintaro rinkiniuose. 
Gausiausią gintaro praeityje 

‘buvo randama Baltijos pajūry
je, vadinamuosiuose Rytprū
siuose ir
T862 metą naktį Jalmininkų 
apylinkėje žvejai sužvejojo 40 
centnerių. 1875 metais D a m 

]cigoj 'apylinkėse iškata gintaro. 
įUŽ apie 40Q,Q00 lt. 1911 me- 
jtais. prie vokiškai vadinamo 
Gross-Kphreno. kaimo žvejai 
surinko 10 eentnerią gintaro. 
Jįe už vieną surinkimą uždir
bo apie 15,000 lt.

Vienas pačių garsiausių gin
tarinių papuošimų yra 1728 
■metų gintarinė spinta. Tą 
spintą tais metais Prūsijos ka
ralius Friedrichąs Wilhelmąs 
I padovanojo Augustui Stip
riajam. Ir dabar ta spinta 
tebėra Dresdeno brangenybių 
muziejuje “Gruencs Gewocl- 
bė”. Kitas vienas pačių gar
siausių visame pasaulyje gin- 

:taro dirbinių yra 1600 metų 
■Dancigo laivelio modelis, ku
rio ilgis yra 120 cm ir aukštis 
:98 cm. Tam modeliui pada
ryti sunaudota 46 klg. gryno 
gintaro ir 6,000 darbo dienų. 

l’Apskritai jo pastatymas ir gin
taro, atriiikimąs tęsėsi apie 
trejus metus laiko. paskuti
niu laiku iš gintaro, pradeda
ma gaminti vis daugiau įvai
rių smulkių papuošimų. Ta
čiau kai kas iš gintaro praeity
je yra susidėjęs mitionus pi
nigų. Tai* buvo Klaipėdos pir- 

t’kliukšeiai.
; To pralobimo istorija trum- 
,pai yra tokia: netoli Klaipė
dos Pempininkuose gyveno 
malūnininkas Stąntienąs. Smel
tėje jis turėjo karčianią. Jo 

i darbininkai vis rasdavo že
mėje gintaro ir jį išnešioda- 
;vo pardavinėti. Būdamas gu
drus vyras, Stantienas nujaur 

ttė, kad čia to brangaus daik
to ir daugiau yra. Jis pakasi- 

’nėjo Šudnagių pievas. Ir čia 
jo rado.. Vėliau išsinuomojo 
tris žemsemes ir jopiis pra
dėjo. kasti Kurmių Marėse. Dar
bui neblogai vykstant, jis į 
kampaniją pasikvietė iš Klai
pėdos žydelį Bekerį ir su juo, 

rs.udarė firmą gintarui gamin
ti, pavadinęs “Stantien ir Be- 
iker7. Nariais pritraukė kelis 
pirklius iš Klaipėdos ir Karar 
liaučiaus. Sudaręs tokią ben
drovę, jis su vokiečių valdžia
susitarė gilinti laivų vagų vien

ną, Vokietijos vyriausybė 
“Stantien ir Beker” firmą at- 
tpirko už 22 mil. litą. Uždirbę 
milžiniškus pinigus, firmos da
lyviai išsiskirstė po platųjį pa
saulį: Stantienas išvažiavo į 

: Vokieti jos gilumą, Bekeris nu
sipirko Kilerią dvarą Palmi
ninkuose, kiti gi dalyviai kaip 
kitai]) gerai išsitaisė.

1886 metais sustabdydama 
savo, veikimą minėtoji firma 
Klaipėdoje turėjo 29 didelius 
igarinius semiamuosius laivus, 
5 garlaivius ir 1 juros laivą, 
kuris specialiai gintarą vežio
davo kur toliau. Gintaro ka
lsimo, darbą dirbo per 500 dar
bininką.

! Sakoma, kad Kuršių Marėse 
aki šiai dienai dar yra išlikę 
daugiau gintaro. Tačiau ne 
lik Kuršių Marėse yra jo, bet 
ir visame Baltijos ‘juros musų 
pakraštyje, nuo pat Nidos iki 
Šventosios. Ar jo gamyba 
šiandien išsimokėtų ar ne, vis 
d<ėlto gintaro gamybą Lietu
voje reikėtų labiau skatinti.

f ' (L, A.) ;

Neteka Darbo — 
Nusižudė

Frank Holland, 50 metų vy
ras, nuo 7117 Lafayette avė., 
nusinuodijo, prikvčpavęs dujų. 
Jis neteko darbo.

“Motinų Dienos” 
Iškilmės 
Mokykloje

ru- 
gt., 
pie-

LįiHlblom High scbool 
inuąse,. 61 st ir Ljncotn 
šiąndien 2:30 valandą po 
tų įvyks iškilmės pagerbimui
mokinių motinų. Mokyklos 
mergaitės turi paruošusios gra
žų muzikas, dainų, ir šokių pro
gramą, po kurio motinos bus 
pavaišintos arbatėle. Įžangos 
nėra, j-'--

Svarbtts Įstatymas 
Busimiems 
Jaunavedžiams

Illinois valstijos legislatu’ros 
(butas jau priėmė, o senatas 
tebesvarsto įstatymą, kuris rei- 
ikalauja sveikatos paliudymo iš 
busimų jaunavedžių pirm negu 
jie gali apsivesti. Įstatymo tik
slas yra užkirsti kelią sifilio 
ir gonorėjos — veneriškų 
platinimuisi.

( Pirm negu jaunavedžiai, 
ir išsiėmę laisnius, galės
Įsivesti, jie turės pasiduoti dak
taro egzamįnacijai. Jeigu dak
taras ras, kad jaunavedžiai ne
turi veneriškų ligų, tai jie ga
lės apsivesti. Kitaip, jie turės 
išsigydyti pirm negu! galės pą- 
įimti šliubą. Gydymas kartais 
užtrunka metus laiko ir dau
giau.

ligų

kad
ap-
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MOS IŠ DETROITO IR KITUR
William S. Knudsen liko išrinktas General Mo

tors korporacijos prezidentu.—Liko sužeisti! 
trys geležinkeliečiai.—Nori gauti drausmę 
prieš žmonos draugą,—Smerkia gubernatorių. 
—Žydai sukėlė $223,088.

Naujasis pasauliu didžiau 
sios automobilių} korpora

cijos prezidentas

Ge- 
di- 

kuris

Šiomis dienomis įvyko 
nėra! Motors korporacijos 
rektorių susirinkimas, 
padarė žymių permainų korpo
racijos administracijoje, 
na 
tai 
to. 
ko 
šen, 
yra labai įdomus žmogus.

Knudsen, kaip amerikonai 
sako, yra “self made” žmogus. 
Pradėjo jis iš apačios ir dabar 
pasiekė pačių viršūnę. Vadina
si, liko stambiausios pasaulio 
automobilių korporacijos pre
zidentu. Labai galimas daik
tas, jog nėmažai prisidėjo 
streikas, kad jis į tą vietą pa
teko.

Vie- 
ypač svarbi permaina — 
išrinkimas naujo preziden- 
O naujuoju* prezidentu li- 
išrinktas William S. Knud- 

, kuris visais atžvilgiais

koti darbo prie, mašinų^ Tada 
'jam ypač rūpėjo susipažinti su 
.dviračių pramone. Mat, jo bro- 
jlis Kopenhagoje laikė dviračių 
krautuvę.

Vėliau jo akį patraukė auto
mobiliai. Netrukus jis jau praę- 
deda dirbti Fordui, ir ten dar 
ro karjerą. 'Savo gabumų dė
ka jis gr^it pradeda kilti į vir
šų. Pagaliau jam pavedama or
ganizuoti Fordo dirbtuvės 
įvairiuose Amerikos miestuose. 
Algos jis tais laikais jau gaur 
davo kelias dešimtis tukstan- 
įčių dolerių per metus.

Kai Amerika įsivėlė į karą, 
Knudsen pradėjo gaminti 
cialius laivus submarinoms 
kinti. Po karo jis ir vėl 
žo pas Fordą ir jo alga 
buvo $50,000 per metus.

Prieš penkiolikę ar šešioliką 
metų jis nutarė susidėti su^ 
General Motors. Pirmais me
tais jis turėjo išimtinai rūpin
tis Chevrolet automobiliais, čia 
jis padarė nepaprastą progre
są: Chevrolet automobilių par
davimas tiek pakilo, jog pra- kojos liko sulaužytos. Kiti peti

tų amžiaus. Vos spėjęs šią ša- dėjo nustelbti fordukus.
Toks didelis pasisekimas su- Visi sužeistieji yra geležinke-

spe- 
nai- 
grį- 
jau

Pravartu čia bus priminti, 
kad Knudsen. yra ateivis. Gi
mė jis 1879 m. Danijos sosti
nėje, Kopenhagoje. Į Amerikj 
jis atvyko jau būdamas 20 me-

teikė Kiiudsen’ui progos dar {liečiąi iš Detroito, 
aukščiau pasikopti. Jis liko. pą~ 
skirtas korporacijos vice-pre- 
zidentu. Tiesą pasakius, pastą- 
ruoju. laiku jis buvo savo rų- 
šies dirigentas visai korpora
cijos veiklai.

Kai kilo streikas, kiek žinią. 
Knudsen buyo labiausiai su
kalbamas. Pasitarimuose su 
darbininkų organizatoriais jis 
elgėsi visai džentelmeniškai. 
Darbininkų atstovams jis pa
darė gana gerą įspūdį.

Kaip jau buvo minėta, 
šen yra ateivis. Nors 
kalbą jis vartoja gerai, 
kalbos akcentas vis dar tebė
ra “ateiviškas”.

Sakoma, kad jis laba! daug< 
skaito ir yra didelis knygų mė
gėjas.

Nušoko traukinys nuo 
bėgių

I0NIA, Mieli. — Gegužės 3? 
d. čia nušoko traukinys nuo 
bėgių. Ta nelaimę įvyko dėlę! 
to, jog, nebuvo, laiku, duotas- 
signalas, kad< bėgiai yra išar
dyti. Kai mašinistas pastebė
jo signalą, tai jau buvo per- 
veltr: jis nebegalėjo šešių, de
šimčių mylių greitumu per va
landą bėgantį traukinį sustab
dyti. Traukinio pirmieji vago
nai nušoko nuo bėgių ir nusi-. 
-rito į griovį. Skaudžiausiai nu
kentėjo mašinistas, kurio abi

Knud- 
anglų 

bet jo

ki liko sužeisti kiek lengviau
lį pasiekti, jis tuoj pradėjo ieš-

v
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IŠPARDAVIMAS!

Penktadienį ir šeštadienį - Gegužes 7 ir 8 *
Wilson’s Gryni

TAUKAI Sv 14c 
uak. 1

Universal
Fruit Cocktail l8 unc- kenai 25
Universal
PYČIAI

i

Paskutiųiame vągonę bifvo 
ir keletas pasąžięrų. Tačiau 
tas' vagonas nenušoko nuo bė
gių ir pasažierai nenukentėjo;. 
•Jie buvo tik truputį sukrėsti.

Sako, kad sunui tai 
riesveika

Į • *■' ■*>

William T?; Wąlkęr kreipėsi 
i teismą reikalaudamas draus-- 
?nęs. Jis nori gauti iš teismo 
patvarkymą, kuris draustų vie^- 
nam vyrui nuolat lankytis pas 
jo žmoną. 6 tai todėl, kad vi
sai jaunutis . sūnūs jau pradė
jęs tą vyrą vadinti “mammą’s 
boy friend”.

Walkėr’iai jau nuo pereigų 
metų nebegyvena drauge. Bet 
vyras vis dėlto mano, jog vąK 
kui nėra sveika 
f era, kur nuolat 
mamos frentą”.

Walker yra 
sūnūs..

Nemokėjo, meluoti 
i ■ ■' : *

Michaęl Ship^e, 23 metų jau-, 
nuolis, važiavo per mieštą, kaip, 
akis išdegęs., .Policininkąs jį su
laikė ir nugabeno į daboklę. 
Vėliau jis turėjo stoti prieš, 
teisėją ir pasiaiškinti, kas jį I 
vertė taip smarkiai miesto gat- I 
vemis važiuoti (policininkas: I 
liudijo, kad. jaunuolis važiavęs- I 
68 mylias per valandą). I

Shippe teisinosi, kad jam, I 
tas važiavimas nęatrodęs< grei- I. 
tas. Girdi, jis manęs, kad jo |: 
aųtomobilįus bėgąs tik apie 30 I 
mylių pe£ valandą. I

: 4’}”c a ' I

Teisėjas nusprendė, kad I 
Shippe turės tris dienas kalė* ■ 
jime pasėdėti ir rimtai sau iš- I 
siaiškintiį jog mieste tokiu be- | 
protišku greitumu 
važiuoti/ O paskui,

tokia ątmos-. 
kalbama apie

milijonieriaus

IŠ LIETUVIU VEIKIMO DETROITE
SLA 352 kp»K susirinkimas

SLA 352 kuopos susirinkiĮ- 
mas įvyko Lietuvių svetainėje 

; gegužės 2 d., 9 vai. ryto. Pir
miausia. buvo perskaitytas ir 
priimtas protokolas, o paskui 
sekė valdybos raportai. Pirmį- 
ininkas raportavo, jog yra mir 
Tęs senas Susivienijimo narys, 
būtent, P. Ambrozevičius. Kuo
pos vardų buvęs, pasiųstas vai? 
inikas. Paprašę,, kad vęlioųięs- 
'^atminimą visi nąriai pagerbtų 
atsistojimų, 

; Pirmininkas C. Martin to
liau raportavo, kad pradžioje 
birželio musų kuopa rengia dį-’ - - - : 

’delį1 pikniką. Be to, jis dar pa^ net 
rdicslra incr ugoT nAmtirnc Ireiru ; 5 j.skui su pašaipa 

.šiojji kuopa lyg 
jai pritarianti, o 
kurie jos nariai 
smurto griebtis.

; Pats korespondentas gerai.

imt^s su pastaba, kad labiau 
laikytųsi konstitucijos patvar- 

i'kymųį,.
i Kati nariai nieko naujo ne- 
t pasakė. Pagaliau
prie korespondento 
.Klausiama, kodėl musų, kores
pondentas parašę tokią mela
gingą žinią į ‘Tėvynės” Nr. 
16,. O ten pasakyta, jog po Lie
tu vi,ų Draugi j ų; Demokratiški! 
Tvarkai Atsteigti atstovų ra
porto kai kurie nariai bešališ
kai užprotestavę, kad esanti 
ne vieta siųsti- pinigus Ispar 
nijos ręvoŲųcij.ai į, Chicago. 
-Dėlei tų. pastabų, kilę karšti 
ginčai,. ir trys karžygiai norė- 

pavartoti, Par 
priduria, jog 
ir demokrati- 
tuo tarpu kaj 
yra pasiryžę

lietuvių kongresą#, daugelis 
sų kuopa bei išrinko savo atį 
kuopų pritaria. Pritarė ir mu- 
:stovus. į

Kalbant apie balandžio 4 d, 
susirinkimų, tenka pasakyti; 

„„„JV _  'jog pats k.orespondentaą pake-
prieinamą jie triukšmą ir įnešė, ką4 atį 

raporto. Į stovai butų atšaukti. Pagaliau/ 
kai klausimas buvo pavestas 
nariams išspręsti, tai tik sep
tyni nąriai pritarė koręspon- 
dęnto įnešimui, o didelė dau* 
Rutilą pasisakė už tai, kąd atž 
stovai ir toliau pasiliktų veik-; 
ti.

Ir jeigu didelė dauguma na
rių pasisakė už tai, kad atsto
vai nebūtų atšauktu tai kaip 
gi galima kalbėti apie kažko
kį. smurtą? 4~

Susirinkimas vienbalsiai pa
sisakė,. kad- korespondentas ne
tiesą parašė ir kad turi tą ne
tiesą atšauktu

reiškė, jog jisai nematęs, kad- 
kokis ten kuopos .narys butų, 
sugniaužęs kumščias ir grasiu J 
hięs, kaip tai korespondento paį- 
sakyta “Tėvynės” Nr. 16 apie i 
balandžio susirinkimą. Paskui 
pridūrė, jog tuo klausimu daų- i 
giau neįeisiąs kalbęti. žino, jog tam tikslui, kurį pa-yynčs” Nr. 17 skaityti p. Vi

Pirmininko; raportas liko pųir sistatė sau Clevelande įvykęs (Tąsa ant 6-to pusi.)

Narys.

S., Ruvo tikrai keista “Te

25-fas METINIS IŠPARDAVIMAS
SIDABRINIS JUBILIEJUS PRASIDĖJO KETVIRTADIENĮ

GEGUŽĖS 6 d. ir tęsis iki GEGUŽĖS 16 d.
GREENHUT CO.

SIENOM POPIERA—M ALE V A — HARDWARE
4605 SOUTH ASHLAND AVENUE

TELEFONAS BOVLEVARD 1334

Šio Metinio Išpardavimo Kainos tiktai už Cash—Visos 4 krautuvėse

SFEUIALIS PASIŪLYMAS
ATSINEŠKIT ŠĮ APGARSINIMĄ IR JUS <C >4 
GAUSIT 2 GALIONU “77” VARNl^O UŽ ,,

“77” FLOOR IR TRIM VARNISAS
Specfal už galioną .......... . ............ .......... ........ — Ov

Tvirtai išdžiūsta ir blizga

PUIKUS METALUI POLISAS. Greit nuvalo, 
nęužsiliepsiToja. Kvorta V V

^i-xjn_i** 'j—.—*"* ** — —1 —11 —‘i—•u—•į—'j—-į—ii~lj—_i—i_į—i-

SIENOM 
POPIERA 

18-COLIŲ .MIEOKAMBARIUI 

4<

DEVOE’S DERA YČO

NAMAM 
o,MALEVA ..

' f ' * ■ I *

VIDURINIAM IR LAUKINIAM
MALIAVOJ1MUI

Balta ir 24 kitų spalvų. Regu
liari $2.50 Vertybę. Jubil. Išpar
davimui $9-15 IGairinąs ***fciĮ < *■

PhiladeĮphia
LAWN M0WERS

(Žolei Nupiąutl. 1‘ri.etaipai)
14-colių su bnlJ-bčringąls, 6 ašmenys. 8 
cųllų pats nuHigalaiulft ;......   $4.89
IB-colhj, su 6«lĮ-b|?ringtKij«, 4 ašmenys, 
10-colių pats uusigaianda.... $5.89
LB-colių, 5 ašmenys, pats susireguliuoja, 
ball-bčringai $6.89
ią-cojių-r-4. ašmenys, Special. 29 
18-collų, 5, ašipenys, Special $7.49

negalimą 
išėjus į 

laisvę,j pėr ’60 dienų jis nega
lės savo automobiliu važinė
tis. 4 f

Tą nuosprendį skelbdamas, 
teisėjas pHMrė, jog jis butų 
tik pinigišką baudą paskyręs, 
jei; jaunuolis butų sugalvojęs 
nors šiek tiek įmanomą pasi
teisinimą.

Sako, kad gubernatorius 
norįs uždrausti 

streikus
Netrukus Michigan valstijos 

legislaturoje bus svarstomas 
bilius, kuris, j:ei bus priimtas, 
nuątątys santykius tarp dąr- 
bininku ir darbdavių. Homer 
Martin, automobilių darbinin
kų unijos prezidentas^ yrą 
griežtai nusistatęs prieš tą bi- 
lių. Jis sako, jog bilius siekia- 
si faktiškai ‘ uždrausti streikus. 
O kadangi gubernatorius Mur- 
phy remia tą bilių, tai Martin 
smarkiai puola jį.

Tuo tarpu gub. Murphy pa
reiškė, jog bilius visai dar nė
ra suredaguotas. Daug kas ja
me esą taikytina.

Vietos žydai surinko 
$223,088

Vietos žydai pereitą pirma
dienį Stątler viešbutyje turė
jo bąnkietą. Paaiškėjo, jog iki 
šiol vietoš žydai / sudėjo jau 
$228,088 savo tautiečiams šelp
ti. Aukų Vajaus pirmininkas
Winemari pareiškė, jog tokio 
pasisekimo niekas nesitikėjo. 
Spėta pasimatyti tik su 75- 
kiaįs nuošimčiais prospektų, o 
jau išpildyta 90 nuošimčių 
kvotos.

Armija aukoms rinkti susi
dėję iš 1,000- asmenų.

šiąip ąr tąip,. o., reikia tik 
pasigerėti, kaip žydai moka su
siklausyti ir vieningai veikti, 
kada tenką rūpintis likimu sa
vo tautiečių, kurie dabartinių 
laiku yrą tiesiog barbariškai 

^persekiojami Vokietijoje, Len
kijoje ir kitur.

— Detroitietis.

HOUSE PAINT
Pulki- lųąjcva, Lvairiųsę apal.-
vųųe. N'uiU>iiviis bjyzgžs. RcgUilai $1.50 
vertybg galionas .................. *1.19

1937
POPIERA ......... y| A UŽ rolę ir

~ brangiau
1937 30—COLI V PLARTIC IK
WKAVKS...... už rolę ir

g brangiau
Visokios rųSies borderiai pritaiko
mi įvairiam pępieriui po 1c už 
jardų.

1IOT WATER CALCIMINE 
(Kalkių ištartą)

. Balta ir Spalvuota 25 sv. maišelis, 
ftęg. vertybė |il.25 GUI f* 
Specialiai už __ _________

4-rlu Valandų Gr^>di>ns Var
lį i šus aukštos rūšies ir blizgantis- Reg. 
$T.il0 vertybė,
Galionas —..............................
SPKęiALIjS FAySMJLmMAS — Atsi- 
nešklt šj apgarsinimų, genslt » ga
lionus už, ..................  *1.66

CIKOLK BALTAS 1-NOS KILUS 
ĘNAMKL18

Išdžiuvęs labai blizga, šis enąmelis su
mėto bile kųr| kitą vleųps eilės enamel|. 
Musų supažhųiiiiimo kaina už šj reg. 
$2.25 vertybę yra už C 4 **7Q 
galiopų ...................-............. - | ■, | V

Pusėmis
arba 3 8 unc. kenai 25< 

Supiaustyti
Universal Dailus
Rauginti Agurkai 22 unc džiaras 17'
Universal Gąrden _ .SPINAKAI 2 Xo- 2 kena. l9c.

— ■ ...... .......... ...........................:........... 111 ..... .... ..... "■

‘T?” FIAT SIENOM
: MALEVA
' Regullurt kaina $1. S|iečiaiIhJ šiam iš- 

pardgviinui už galionų <C fift

Universal Vacuum Pakuota
KAVA

____ i____ —___ -____ _____ —____________ —_______

1 sv. ?7c.
blekinė “ ■

KOSTO (pudingas) 2 už 9C4
JELL-SERT (visų skonių) 2 9C‘
Ma Brown Grynas
GRAFE JELLY 12 unc. džiar. J 5 c.

KELLOG’S
CORN FLAKES didelis pakas JJc.

2 mažos mieros J5 c*
KĘLLOG’S
ALL-BRAN 2 11 unc- pak 23 c-

Maišymo šaukštas dykai
BIG HIT
LUNCH MĖSA 29 c- sv-
California 50/60
SLYVOS 2 sv. 15c.

Dailios Bleached
RAZINKOS 2 sv. pak. 21c-
Dromedary Pitted
DATES 2 7JA unc. pak 2SC-
PTRięSCn X Daržovių

Shortęning
1 sv. kenas 21c. — 3 sv. ken. (Jie.

Grandžiai (dideli) 39c> tuz>
Tomatės . 2 sv. 27c-
No. 1 Idaho
Bulvės pako 27c-
Ridikėliai 2 pundeliai- 5C-

CIKCLE VALANPV GLINDŲ IR

Universal Parinkti
ŽIRNIAI
Universal Goųnlry
KORNAI

Saldus . ; .g No. 2 kenai 27
Geutlemąn
2 No. 2 kenai 27c

NtJ-VAEUE Porčiams ir Grindims ?ną- 
mellsv RcKUiiąriąi ~ $3.00 vertybę. 8 
populiariŠKlausių spalvų. Šiam - išpaydįv- 
vimu| specialiai už galioną *2.19
—________________________________ _ ____ —
G"rhiiifii»H Jųpdąs. Skrynąm Enąmelis. 
Vienos kvortos, kėnas ir grynų šerių še.- 
petys šiame išpardavime už 01525C

Gerjausia^ OribdĮm Vamlšus koki pinigas 
galį nipilrkri. Reg. $3,5<) vertybė. JubL 
li^Jlni.ant Išpgrtlavlme kalną 
už galioną ................................į
Selpuiiąs galionas už ... ...............2SV
Arba 2 Gųliųnal u? ....................... $3-00

ŠIS. GRINDIM VARNIŠAS 
. gAJrAntlotaš

1.4 ppint.fįs JĮnvov’s M.lr.r.oiac Fn-’ųplis 
Reg. 4$5c vertė, specialiai 4^4^

2lc-sv

sienų popieros 3' 25c-

2

?

MUSŲ

TT*

Paul Schulze Biscuit Co’s
Jelly Tarta
Paradise Malted
Graliam Krekesai 17*-. sv. pak.

■MM**

Steęl U’QQ1, No, 3, 
svaras ...... .................

29c
18c

[Rapin Wax (<Lwnčiui popjera) 2 15ę
s. o. s. (valytuvas) pakas 

OLD DUTCH 4, »ž
ČLEANSER 2 už
CLLMAX ~
ČLEANSER - *“ '

[argo
[Gloss ar Curn Krąknjolas ®c pak

23«- 
i'5*. 
37c-

Girelė Maliavą ir Var
niai Valytojas

Užsilaikę šlapias iigia.u *7CIa 
Galionas. .......... ........
Juodas Skryaums Enąmelis gi Į?
Galb’iįų. kenai.................................... OvU

S3®

‘*77” Baltas 
Enąmelis

Malioriaus 1-I’oat. Enąmelis

Kgliiiarė verti} $2.0pr Specialiai šiame
ktyda vinie, galionas ____ $1.59

12»
27 
14c.

:Borax Muilo Chips 22 unc pak 
.20 Mule Team Borax 1 Y- pak- 
ŠlUOtOS4 (5 siusiuvimų) viena
UNIVERSAL

[ Hardwater Muilas
PalmoKve Muilas
[Oetagon Laundry Muilas $ J*2 
lOctagon Cleanser 
Oetagon Pauderis 

[Super Suds
(Mėlyam bakse)

Abudu
No Run rąkandam politūras unc. bonk. 
UNIVERSAL BLEACH 32 W 1’0nka

5c.
16c:
23c.

už C<J.

UŽ C0.

20c

21c.
29c.
10c

Girele. No, 345—4 vai. Vernišin. Džiūva 
skaisčiui žy beduinais. Galima vartoti orė 
injHėj. ' Reg. verto $2. klaipė ifipardavliųe 
tik? galionas ..... ...................... *1.69

M ES ESAMI? DISTRIBUTORIAI 
pevoė Ir ReynoJ(l«—Benjumin Mopye 
—-Sherwin—AVilHan,^ — fjįįcle Brijsh 
un<| l’atnt Cof—Puteli Buy and Hafli- 

mar White Leu<|.
■---■ .y-ii ' ' '• ■

Tik gryną> Baltas Shellac 
41/, sv. cnt, galionas —-

O range .Shellac, -U/z sv. cut, <21 OO
ga»<nW ..... .................................  4>*"^**

ęąrąntuotHH ti|< grynas virtas 8SI 
Liiiseed Aliejus, gal._______
Gyynai gumos spirito Tarpen-.. 56<^

Meldžiama ataineSti kenus aliejui ir 
'iarpcątinui

Greenliut’s Auburn. Park Z<ilės Sėklos 
origiimliiiose, 5 sv. maifielluose. Specialiai 
piusų Metiniame Ižpardaviine 870

Sherwin-WiHiams
Fiax Muilas

sv. kenas ir 07« 
kempinė už O į G

23c
Fųpicros Valytuvas arbp p 
Maliavų Valytuvas ....:... 

4 kenai už

• IHc-A-Doo MALIAVOS Valytu
vas, didelis 'baksas, tik ........

Sienų
. H»a

Ąliejavlipul Mapg Ir bopka Polishing 
Aliejaus, 79c vertėti, specialiai 39< 

' 1 4-colių Maliavėti šepetys vertės $1.50,
Specialiai už ................................ 98 C

Speciatoms kainoms visiem maliavoti 
Ąepertams. 

Kcgųliayls 12-iųe»h juodas skrynų sietas, 
pH«M tik už ...... 20
Screenų Motihllng ir Skrynų LZ 
Slide pėda už ....--------------------
ęirclę No, 55 1-coai Bs1*“’’ Be-
guhato $2.5© vertė, 
HieęlpIJni._______________________A

25c

NU-VALUE

NAMU MALIAVA
, Buita ir 18 patraukiančių Hpalvų. R-*- 
giillarč verto. Specialiai jimlnuota 
Šiam išpardavime, SlaSff
galjolHlH ..... . „ . .... p

'40c ŽALIU KOTU ŠLUOTA
4 SUSIUVIMŲ. Išpardavimo kaina ...............

.10-SVARŲ VIEDRDAS SIENŲ VALYTUVO

1 PAINTeS KENAS GRĘ1TAI-DŽIŲSTANČIO 
,LIN0LEUM VARNIŠia .................................. .

75c
25c

4605 SO. ASHLAND AVENUE
I’HONE BOULEVARI) 1334

6022 SOUTH HALSTED STREET
PHONE ENGLEM’OOD 114©

f ;!E 1 36.9 EAS.T 61st STREET pL- „ /■ PHONE WKNTWORTH 1904 !-----

9238 COTTAGE GROVE AVENUE
PHONE RA»(,LUFE 9230

/Arei tas t
A t.vežiman f
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Penktadienis, geg. 7, 1937

Šunes Per Tris
Diena Iš Dienos Dienas Sukandžiojo

279 Žmones

......... 1 'IMfliii..—..... . ............................. r............ fa*.,

MUSŲ SKAITYTOJAI
mazcųos žūva, tad
rodykim, kad mes su musų lie
tuvišku jaunimu šimtą procen
tų drauge einame ir jį remiam.

— Dr. A. L. Graičunas.
Kam žada vestuvių 
varpai suskambėti

Rožių Žemes jaunimas, naš- 
liukės ir našliukai žada riepasi- 
duoti kitoms lietuvių koloni
joms.

štai p. A. Dambrauskas eina 
j moterystės ryšius su panele 
SteUa Stočkauskaite birželio 13 
d. Apeigos įvyks Visų Šventų 
par. bažnyčioje. Liepos mėnesy 
susiriš tampriais ryšiais p-as 
Povilas Gaudutis su p-le. Jose- 
phine Dambrauskaite ir dar ke
letas tuo pačiu ar ankstybesniu 
laiku. Bet apie juos kitą syki.

Senas Petras.

Chicagos sveikatos depart- 
mentas skelbia, kad per pir
mas tris šio mėnesio dienas 
šunes Chicagoje sukandžiojo 
279 žmones, šeši iš devynių 
šunų, kurie buvo sugauti, bu
vo pašėlę. Visi tuoj buvo nu
šauti, o nukentėjusieji atiduo
ti daktarų priežiūrai.

Prie 119 ir Sangamon vien
as šuo sukandžiojo net aštuo
nis vaikus.

(SKAITYTOJAI YRA KVIEČIAMI tuvių Studentų -Klubas rengia 
RAŠYTI ŠIAM SKYRIUI. REIŠKI- 
TE SAVO NUOMONES JUMS RU
PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE 
TRUMPAI).

Kas bėga?
musų,r jaunimas bėga nuo 

ar mes šimtaprocentiniai lie
tuviai !

štai po nosim Lietuvių Au
ditorium gegužės 9 dieną Lie-

Koncertą ir šokius, ir visą pel
ną skiria stipendijai neturtin
gam studentui. Tikslas kilnus 
ir remtinas.

Manau, kad musų biznieriai 
ir profesionalai nuo širdies ir 
iš peties tą studentų pramo
gą parems, atsilankydąmi di
džiausiame skaitliu j e.

Taip, vaitojam dejuojam, 
kad musų jaunimas ameriko-

PADEKITE MUMS 
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKENO 

NEVARTOTŲ

PRIMESTŲ 
DRABUŽIŲ 

KAUTŲ

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

Palauktuvės 
p-lei Čepukaitei

žino- 
grjžo 
važi-

P-le Valerija čepukaite, 
ma smuikininkė, nesenai 
Chicagon. Ji nekuri laiką 
ne josi su koncertais ir apvaži
nėjo keletą valstijų. Ta proga 
pirmadienį, gegužės 4 d„ po 
SLA 313 kuopos susirinkimo, 
p-Iės E. Mikužiutės bute, 2121 
N. Westem avenue, įvyko jo
sios priimtuvės, (tikriau pasa
kius, palauktuvės. čia buvo už
kanda ir draugiškų kalbų.

J. IHaiza.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Edward Kuždąs, 22, su Marie
Toman, 20

Alois Kobei, 30, su Paula
Zellner, 18

Willard Karp, 32, su Hedwig 
Bowers, 30

Užvedė Divorso 
Bylą

Mary Adomaitis prieš 
Adomaitis.

Iš Lietuvių Veikimo 
Detroite

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
taičio editorialą, kuris kaip 
nagrinėja musų kuopos įvy
kius. Be niekur nieko, p. 
taitis smerkia ki&pą už 
kad ji pradeda perdaug į 
litiką klimpti.

Butų įdomu žinoti, kokią
sę p. Vitaitis turi nustatyti 
kuopoms politiką, atseit, padik
tuoti joms, kokios linijos jos 
turi laikytis?

Kiek man žinoma, p. Vitai- 
čiui tokios galios niekas nėra 
suteikęs.

tik

tai, 
po-

tei-

doma publiką sutvarkyti taip, 
kad visi tie, kurių motinos te
bėra dar gyvos, piknike prisi
segtų raudonas rožes. Tuo tar
pu pikniko dalyviai, kurių mo
tinos jau yra mirusios, turės 
baltas rožes.

LSS 116 kuopa kviečia vi
sus detroitiečius atsilankyti į 
pikniką ir tyrame ore smagiai 
praleisti kelias valandas.

šokiams grieš . geras orkes
tras.

— M. Kemešiene.

Sonotone Teatras
VAN BUREN ARTI WABASH 

Nuo vidudienio iki vidunakčio— 
85e iki 2 P. M.

PASAKA VAIKŲ MUZIKOS
Stebuklų U. S. S. K. šiandie

— N.

LSS 116 KUOPOS 
PIKNIKAS

eBECTHOO
LSS 116 kuopos 

įvyks gegužės 9 d. 
pirmas pavasarinis 
Beech Nu t darže.

Pikniko rengimo 
kuri susideda iš M. 
nes, A.
Pilkos, 
gramą

piknikas 
Tai bus 
piknikas

komisija, 
Strazdie- 

M. Masaičio ir Justino 
ruošia ir specialią pro- 
Motinų dienai pažymė-

žavėtina filmą apie vaikus. Niekad ne
užmiršt jos I Taipgi vėliausios žinios apie 

U. S. S. R. šiandien.

ŠĮVAKAR

Klausykitės
ŠĮVAKAR

ŠALTIMIERO
Radio Programų
W.H.F.C. Stoties 

(1420 K.) 
7:00 vai. vakaro

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI 

SEKMADIENIAIS 
9:00 vai. vakaro 

PIRMADIENIAIS 
10:00 vai. vakaro • 

ĮVAIRUS — 
PAMOKINANTI

— ŽAVINGI

$^.50
AUGščIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU

PARKWAY
TĄILORS

✓

VIENINTĖLĖ KRAUTUVĖ
NETURIME SKYRIŲ

405 E. 61 gatvė
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

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

BALTIC IMPORT CO.
805 We«t 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Hayinarket 8555

Alęx! ti.
Kiek teko patirti, btfs ban-

EXTRA EKONOMIJA
Kai jus Perkate “Midivest Stores” Krautuvėse 

Puikiausias Maistas! Žemiausios įkainos! 
Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužes \7 ir 8

PASARGA
Pirm negu pirksit malcvas ir ki
tas reikmenis atlankyklt didžiausią 
šios rųšies krautuve ChicagoJ, par
duodančią tūkstančius galionų stan
dartinių

MALEVU
IR VARNI8IO NUO 1/8 IKI

!w o

GUDRIEMS SIENINES POPIEROS 
VALYTOJO PIRKĖJAMS

ŠVIEŽUTĖLIAI

KIAUŠINIAI No. 1 kokybes O M g* 
Tuzinas/

WISEBUYERS °F ^teANER* |

INTO THE 
FIBRE-LEAVEJT 
NO yTREAKT 
OU JPOTS- 
MAY COTTA 
PENIMY OP TWO 
more (perroom) 

BŪT 15 f 
WORTH IT/

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4 RQ „

(Curls—kiek tik norėsit) ■ ZQį|
DU ART, BE MAŠINOS, EUGENE, $C OH /S 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE*>-VU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O E O 
BE MAŠINOS PERMANENT ................... O-UU Z
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS
MOTERIMS ...................................
VYRAMS .......................................

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

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA, Vedėja.

.25c
.35
.40

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS 

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ..................

SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA .....................

GRINDIMS COVERING 9x12 ............................................. $3 98
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
TeL BOULEVARD 3998

95c 
$1.19

4‘Midwest” PUIKIAUSI KIAUŠINIAI kartone Tuz. 290 
“MIDVVEST” PUIKIAUSI GOLDEN §ANTOS
KAVA Šviežiai spraginta ......   sv. ken. 17c
PIENU ŠERTOS, PAVASARINĖS KEPIMUI
VIŠTOS Ištaisytos ... .....
Puikus ŠVIEŽI ŽALI ŽIRNIAI ........ .
GRAŽIOS ŠVIEŽIOS TOMAITĖS ......

Dideli pinui. 2 už
...... . ...... 3 sv. 23^

... sv. 26*/2C
- 2 sv. 150
.... 2 sv. 250

NAUJI SALERIAI ......
WINESAP OBUOLIAI 
1‘DAVIES” MINKŠTA 
BOILED HAM 
“HAWTHORNE” FRANKFURTS 
KIETA SALAMI DEŠRA ... . ....
LOAF CHEESE American arba Brick

. 3/g sv. 25c
....... SV. 210 ..... . *..  M "i I'... —• ——■ 
...... sv. 330
........ sv. 270

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

| Už DYKĄ PRISTATYMAS |
Sherwin NVilliains trim 
$2.25 
kaina 
1,000 
Paint. 
$2.79 
Gloss 
kaina 
$2.25 
White Paini
1037 YVall Paper viso 20% pigiau 

Langams Stiklas už % Kainos

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

Skyrius: Kenosha, Wis.
Visi Telefonai ARMITAGE 1440

i Varnish 
vertės, Musų 950
galonų Trim 25
Gabonas —-------
ver,«5s visur žinoma Fiat Ir 
Paint. Musų $1.50
vertės Fiat $1.20

“JUSTICE” GEROS RŲŠIES
RAUG. KOPŪSTAI Did. 2’4 kenai 10c

"NANCY JO” ŠPINAKAI Dideli 2'/2 kenai .... ...... 2 Už 25c
■            ■     ■—U., I I -II —I ■■■■,■!■      9.     įį||i| ,,, ||lrtip|,^IĮ|,|li;     

“Campbell’s” TOMATO JUICE 14 unc. ken. 3 dž Į90 
‘CRACKER JACK” .............   . 3 pak~10Č

“BRILLO” Valo Aluminiumą ......................  2 pak. 170
“CLEANSWEEP” ŠLUOTOS Stiprios Viena 290
“CLIMALENE” 2 maži 17c Did. pak. 20c 
“BOWLENE” 
SPECIALIAI! 35c BONKA “TREJUR” KPEPALŲ už 1c su 
CAMAY MUILAS ........   3 už 17c
4 OXYDOL” 2 maži 17c .........
“P & G” NAPHTHA MUILAS .........
“AMERICAN FAMILY” MUILAS ..... 
‘‘LAVA” MUILAS 7ZT 
“AMERICAN FAMILY” FLAKES J 
"“IVORY” MUILAS 2 dideli 19<

Maži kenai 2 už 19c

Did. pak. 21c
......  4 už 170 

....
....... 3 UŽ 17č
......... pak. 220

3 maži

“CHIPSO” 2 maži 17c Did. pak. 21c
$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 

TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO

M1DWEST
350

NES PIGIAU 

store

15 SV- US B2c
SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PĖTNYČIOMIS

18 sv- už 99č
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS (}

DAMP WASH
Bandykit ši ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

Išplautas ir sulankstytas —• prosinimui.
Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams

9 Marškiniai Rankomis Plaunami
' Musų kainos neaukštesnės kaip kitų. Geresnė darbo rūšis ir 

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

KELIAUKITE TIESIAI Į KLAIPĖDA

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

Gegužės 29 d
laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių, nes yra 
užgirta per Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungą

Tuojaus užsisakykite kambarius ant laivo 
per Naujienas pakol dar ne visi parduoti.'

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 South Halsted St.

•• , ■ . • v

Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

5 bušelius už ...................... 1 $1.00
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą 4’/2 jardus už $10.00 

Taipgi perkrajustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽĖS 23 DIENĄ

e
CALUMET GROVE

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški 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.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 

. Hollywood šviesomis.
Darbas garantuotas. 

42C W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Naujienų Piknikas
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMĖT GROVE

LINCOLN TĄVERN* AND 
RESTAURANT

Pranešam visiems pažinties drau
gams, kad persikėlėm iš Willow 
Springs i 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 West Penhing Rd.

4



Penktadienis, geg, ?. 19Ž7
........  “H "  J  ........... , —-

Antradieni gegužinė
tailtll CVAnto šoki^ instruktorius Vytautas 

Tldlį l/tlUI/lį vii v v Beliajus, padedant Parkų vai-
i ■ ii.■■

BRIDGĘPORT. — Antradie
nį, gegužio 11 <į., įvyks ypatin
gai įįomi gegužinė šventu, 
šventėj atstovaujamos: Lietu
va, Meksika, RUšija, Ispanija, 
Italija’, Norvegija, Švedija ir 
Lenkija. Dalyvąuja ir Kentu- 
cky senoviški kalnų žmonės.

šventė prasideda su parada 
Bridgeporto gatvėmis. Apėję 
keletą gatvių, pasuks j Mark 
White Sąuare lįrką, 2900 So. 
Hafcted g. ir čia tęs iškilmių 
programą.

Programoje numatyta įvairių 
•tautų šokiai, muzika ir daina. 
Dalyviai puošiasi tautiniais dra-

n .......................     JIMLŲĮ R-

DUODAM
P A S K O LA S

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Išmokam

D1VIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.
i Phone CANAL 8887 p 

SUSIRINKIMAI

A. Kaulakis, rast.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 7 d. 8 vai. vakare, J. 
Peti'ausko svetainėje, 1750 S. Union avė. Visi nariai daly
vaukite. —B. Žolynas, sekr.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, gegužės 7 d. Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Nariai, kurie dar šiemet 
nemokėjote, būtinai užsimokėkite, kad neliktumėt suspen
duoti nuo pašalpos. —A. Kaulakis, rast.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny,. gegužės 9, Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 12 vai. dienos. Visi nariai kviečiami daly vau-, 
ii

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadieny, gegužės 9 d., Law- 
ier Hali, 3929 W. Macįison St., 1 p. xn. Nariai, kurie turit 
tikietų paėmę parduot, prašomi sugrąžinti kuogreičiausia.

Rašt.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 

susirinkimą penktadieny, gegužės 7 dieną, 7:3v valandą 
vakare Chięagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Visi nariai malonėkite laiku pribūti. —S. Kunevičia, rast.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 8 d., 8 v. v., George Bernatones bute, 1251 South 
St. Louis Avė. Prašome atsilankyti. —P. į., se^r.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo regųliaris mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 9 d. p. Yuškos 
ąvet., 2417 W. 43-čia g. Pradžia 1 v. p. p. Yra svarbių rei
kalų, būtinai dalyvaukite. —B. Vąįtėkunas, rast.

■ I .H.i-iil .■Rl.iniWWiiĮ"l!i. i»J l Ui n ii y

PARENGIMAI
Šeštadieni, 8 d. Jaunuolių choras “Bijūnėlis” stato opere

tę “Lėlių krautuvė’*, J. Grigaičio svet., 38.04 W. Armitage 
avė. Operetėje perstatoma visų tautų lėlės. Jos šoka ir 
dainuoja. Scenai paruoš# p-įė Onųks Skeveriute. Pradžia 
7;30 v. vak. Paskui šokiai ir vaišės^ Kviečiame visus.

Lietuvių Namo bęndroyė rengia šokių vakarą su serijų laimė
jimais gegužės 9 d. Darbinįnkų svetainėj, 10413 Michigan 
avė. Pradžia 7 v. v. Visus kviečia atsilankyti

Rengimo Komisija.

bužiais. Programą paruošė Chi
cagos Parkų Valdybos tautinių

Greenhut and
. r . ’ < / ■' •

Company

turiGreenhut and Company 
keturias krautuves. Jų adresai 
yra:

369 Kast 64 St.
4605 South Ashland Aye.
9288 Cottage Grove Avė.
6022 South Halsted St.
ši kompanija yra Wholesaįe 

jobbing distributoriai Ben- 
jamin Moore & Co., Devoe & 
Reynolds Co., ir Sherwin Wil- 
liams Co; produktų, kartu kar
tu savo pačių Cicle Brush ir 
Maliavų ' produktų. Dėka šių 
ypatybių, kompanija gali su-> 
teikti savo kostumeriams visus 
pareikalavimus tikrai pinigus 
taupinan.čiomis kainomis.

• Maliavų ir Sienų Popierų de
partamentai čia ištobulinti na
šumo ir ekonomijos atžvilgiais, 
taip kad jų patarnavimą užgi
riu visas didžiulis kostumerių 
skaičius. Greenhut and Com
pany laiko aukštos kokybės ta
voms ir teikia gerą tarnybą, o 
tatai padaro kiekvieną naują 
kositumerį nuolatiniu ir pasto
viu.

Kompanija laiko taipgi pilną 
eilę Dutch Boy ir Hammar 
White Lead maliavų marketo 
kainomis, bet teikia liberalę 
nuolaidą kostumeriams.

Kompanijos atstovas mielu 
noru atlankys jus ir parodys 
sampelius, tik patelefonuokit 
bile kuriai jos krautuvei. Tele
fono numerius rasite šios die
nos garsinime Naujienose.

“NAUJIENŲ”

SEKMADIENI, 
Gegužės 23 d. 1937 m 
j ■ t-RMl ■!■!' ........

Organizuojasi 
11-to Wardo 
Aludininkai

BRIDGĘPORT. — Bridge
porto aludininkai, kurių dide
lę didžiumą sudaro lietuviai, 
pradėjo organizuotis. Jie įstei- 
rgę 11-to wardo skyrių Illinois 
valstijos organizacijos Iiin- 
keepers Association of Illinois. 
Tie skyriai veikia autonomiš
kai, tvarko savaip vietinius 
reikalus, o per organizacijos * Stanley Bagdonas turės 
centrą kovoja už valstijinių ar|Vąrdųvią 
federalinių patvarkymų pakei- Stanislovas Bagdonas yra ge-
timą ar pagerinimą.

Organizacijos pirmininku yra 
Albertas A. Kowalski, 3342 
Sototh Aberdeen Street. Jo ko
legos valdyboje yra žymesni 
Bridgeporto aludžių savininkai: 
A. Lunk, finansinis sekreto
rius, 3011 Keeley Street; 
George Zagorski, iždininkas, 
3227 S. Aberdeen Street; John 
Orseske, .vice-prezidentas, 3157 
S. Throop Street; Charles Obe- 
lenus, sekretorius, 701 West 
31st Street. Otto Schoenwald 
kartu su p. Obelenu yra dele
gatai į centro organizaciją.

11 warde yra 270 tavernų, 
iš kurių 80% priklauso lietu
viams. Gegužes 10 d., 1:30 P. 
M. įvyks sekantis susirinkimas 
'(Chicagos Lietuvių Auditorijo
je), 
kai, 
prie1

į kurį kviečiami aludinin- 
kurie dar nėra prisirašę 
organizacijos.

VBA

- -------------------- -- .m.ijĮim ....................................... .............. .............................................

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Peoples Valgykla — ■ 
Restoranas
Naujose v • i 
Rankose

‘ ’d -v .i k i :■

'T0WN OF — Per 1/
metų Peoples valgykla, 1628 W; 
47th St., buvo valdoma popu- 
darės biznierės ir pagarsėjusios 
dainininkės Aleksandros Pier- 
zynskienės. šiomis dienomis ši 
valgykla perėjo i kitas, jaunos 
lietuvės Onos Harper, rankas.

Apie nauj.ą savininkę galimą 
pasakyti tiek, jog ji turi gerą 
patyrimą valgyklų vedime; nes 
nuo pat savo jaunatvės nuola
tos yrą dirbusi po įvairias vai-1 
gyklas. Paskutiniais metais ėjo; 
menadžerio pareigas Union 
Store, prie 35 So. Halsted St., 
valgyklos ir “fountain” skyriu-

• COAL
KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ĄNGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

........... ...i....... ...... . $5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON. 
TON. 
TON. 
TON

EG G ..............
NUT ..............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
kasdiena 

NORTH AVENUE 
BATHS 

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

2639-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mįlwaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 72^6

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Ta grabams 7 
3316 Hąlsted Street 

Tek ROULEVARD 7314

Urba Flower Shoppr
Gėlės Mylintiero?—Vestųvėmsr- 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuoširiląms.

4180 Archer Avenue
Phonf LAŪAYETTE 5809 

>•: * ■

je. Be to, p-ia Anna Harper 
yrą simpatingo budo motens. 
Gi jos vyras yrą vedėju Russell 
Barber Shop adresu 3138 $o. 
Halsted St. Vadinas,, jis iš ama
to yra’ barzdaskutis.

Belieka tik palinkėti jaunai 
savininkei gero pasisekimo už 
jos drąsą ir pasiryžimą 
bizny. —Rep. B» P.

šiame

Varduvių Puota 
ir Ristynūs

’■ ' ’ 4 . ’ '

BRIGHTON PARK. — 
padieni, gegužės 8 dienų,

šeš- 
p-as 
savo 

-Stanislovų puotą.

ras ristjkas, užlaikąs užeigą va
dinamą “Legion Itin”, 2448 W. 
47th St. ■

Bus užkandžiai veltui, gera 
muzika ir šohRi. Taipgi bus 
ristynės, kuriose dalyvaus pats 
celebrantas, Louis Mingėla’, Vi
to Banceyičįuš įJr. ir eile kitų 
gerų rištįkų., Todėl visi p-no 
Bagdono draugiai ir pažįstami 
ir šiaip norintieji smagiai laiką 
praleisti tą dieną atsilankykite.

i Dėdė B. V.

Remkite • tuos, ‘ kurie 
/ garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Peoples Liąuor Store
■ O A Jh.'’ ’ 2646 West 63rd Street

- Tel. Republic 8841
Didelis pąsirinkimas visokios 

rųŠiėš gėrimų.
Kas ateis su šjiįo apgarsinįiųu, 
nusipirks whoiesaij! kainomis.

iiMiaiiitiĮii iiiihi iiirn rnm«rij ~ r~i
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] Naujas automobilių radio,' 5 
tūbų, garantuotas ... $19.50
Naujas Crosley refrigeratorius, 
garantuotas .5-nu $113,50
išmokėjimais po 15c, j dieną

GeneraTifitclio Store
3856 Ą’lcher' Avenue

3 U

, PETR^-KLŲ^IS ...
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 6 dieną, 10:53 valandą 
ryto,<1937 m., sulaukęs 54 m. 
amžiaus, Sgimęs Pail^vėžid ap
skrity, %žų parąp., Dirvona- 
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną, po tėvais
* Krikščiukaitę, sūnų Petrą, ’dufc- 
j terį Lilian, brolį Martyną, br,o-

lienę Marijoną, pusseserę Ma
rijoną Užunarienę, du pusbro
lius: Joną ir. Mykolu Briedžius

, ir daug kitų giminių, o Lietu
voj du brolius Joną ir Jurgį 
ir seserį Amaliją.

y Kūnas pašarvotas 10834 S. 
Michigan Avė.? Roselande

Laidotuvės lyyks šeštadienį, 
geg. 8 ' dieriį,‘1:30 vai. po piėt 
iš namiį į Lietuvių Tautiškas 
kapines. .

Visi A. A. Petro Klusio gi
minės, draugai ir pažįstąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti

• jam paskutinį patarnavimą to 
atsisveikinimą.

.Nulįudę liekame, 
Moteris, sūnus, duktė ir 
Patarnauja Uid. dir. Ląčhą- 
wicz ir sųnai, tel. Čąnal 2515

, , ąrbą pulįman 1270. x .,;.... tfiuj j i>j jiuiiniĮjw»> w

JONAS KINČIUS
i ■ * * ■ 4Persiskyrė su šiuo pasauliu 

; gegjžės 3 dieną, 6 vąl. vak.
103.7 hų, sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Tenenų miestelyje, Tau
ragės apskrityje.

.Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdimą 

2 dukteris Mile ir Bronice, 
brolį Vincentą, seserį Oną- 
Sveika.uskienę. ir jų šeimynąe> 
o Lietuvoj brolį Juozapą, 2 
seseris Liudviką šeperienę ir 
Barborą Kinčaitg ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1819 So. 
Uųion Aye. /Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gegužės 8 dieną, 9 
yąl. ryto, iš narnų į Apveizimos 
Dievo parap. bažnyčią, kurioje 
apsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 

’ nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Kinčiaųs 
giminės, draugai, ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti iaidotUvėsė ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

1 Nuliūdę liekame,
Dukterys, brolijai, seserys ir ;

^iįpįnės. /
Patarnauja laia. djr. Butkus; 

/Tel. Canal” 31^1'.
''Laidotuvėmis f rūpinas 
Mrs. Ūrbbiiąr, 1817 S. 
Avė-, Chicago. *: ’’

• •- ■ ■ ■■ <

Pranešimas 
nariams

Lithuanian Building, Loan 
Savings Association

and

Malonėkite kuogreičiausia 
priduoti į musų Spulkos ofi
są, 1739 S, Halsted S t., savo 
narystės knygeles dėl patikri
nimo musų atskaitos.

Sekretorius.

Restaurants
■’... ' \

MASKVOS RESTAURANTAS — 
3206 So. Halsted st. Smagi vieta, 
gardus valgis iš šviežių produktų. 
Prieinama kaina. Mandagus patar
navimas. Seniau buvęs Mildos, o da
bar Maskvos Restaurantas.

Savininkas A. SEREDA.

r •• - 't-"'-/ :i> - ■................... '.V . -i ■■ K

CLASSIFIED ADS
Tel. Victęry 4965 
STOGDENGYSTĖ

Meš dengiame ir pataisome visokio^ 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtieb 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei 
daujama.'

BRIDGĘPORT ROUFING Cą
3.2Į6 Sb- Street
JSituation VVanted 
y Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO už dženitorių 
prie namų. Esu patyręs prie repai- 
ring, prižiūrėjimo boilerio ir tt.

Juozapas Darša, 
3361 So. Lowę Aye.

Help VVanted— Male-Femak
o- > Beisią. 
PĄIEŠKAU •' patyrusio vyro ar 

merginos dirbti už baro taverne.
.4650 So. Western Avenue.

' ',l,r "7 71 ' ii. i"' i', i nii iiaii liiiim ■!!.. ____

Furnttm & Fixturės
Rr’ ian dai- J t a įsai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
^Tematytomis karnomis — Prieiną- 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

šefai ...........................  $39—$49
?375 vertės 3 kamb,. įrengimas $125

7K600 vertės 4 kamb. įrengimas 
de luxe .   $175

Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v 
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.
«• l. ■ k.HVi iiLh-»<■ *■»< L. t ► * \

PARSIDUODA LOVA pilno saizd 
naujos mados; parlor setas 3 šmo- 
,ų, pečius anglies, ir gesu šildo van

denį. Viskas geram stovyje.
3446 So. Emerald Avė. 

Chicago, III.

Business Cha neės
Pardavimui Bizniui

PARDAVIMUI pigiai getas kam
pinis grocerio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame Į Tavernos biz- 
4iį. 3465 Lituanica Avenue.

PARDAVIMUI — Hemstitch ša
pą. Jei > jus mezgat ir išsiuvinėjat 
ir turit $1,500.00 cash, tai pamaty-. 
kit gražiausią išsiuvinėjimo šapą 

prie 4006 ARCHER AVĖ. *

BUČERNĖ IR GROSERNĖ ant 
pardavimo su namu ar vienas biz
nis. Lafayette 3921.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Priežastis—turiu kitą 
biznį. 936 East 75th Street.

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

1967 Canalport Avenue.

PĄRSIDUpDA pigiai krįaučiaus 
šapos visi įtaisymai ir išsirenduoja 
tas storas. 3316 So. Morgan St.

For Rent
DIDĘLĖ KRAUTUVĖ RENDAI, 

pilnai įrengta grosėrnei ir mėsinei. 
Elektrikinis šaldytuvas. Gera vieta, 
pigi renda. Telefonas Belhvood 8223.

PASIRENDUOJA ROADHAUZĖ 
su barais, visais įrengimais ir dar
žu ant metų arba ilgiaųs* Willow 
Springs, viena mylia nuo Kęan ąve. 
į vąįarus. Atsišaukite Telefonu 
Boulevard 5809. .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS tver- 
nai — vidutinio amžiaus, švarus, 
blaivas ir sąžiningas žmogus. Valgis, 
kambarys ir mokestis.

Boulevard 1365

REIKALINGAS GERAS darbi
ninkas dirbti pyie baro tavernoj. Tu
ri būti gerai patyręs tą darbą ir 
'mokėti gerai anglų kalbų.

1519 Easf 63rd Street

IEŠKAU BĄRĘERĮO ant 3 dienų 
—Pandėliui, Utarninkui ir Seredai 
irba ant visados. 2436 W. 59th St.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
i TAVERN, kurįs: patyręs darbu ir 
Vartoja anglų kalbą. Atsišaukite 
tiktai pavieniai. 2119 So. Halsted 
Street.

I CLASSIFIED ADS. į
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Help Watited—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERIS.
2543 West 69th Street.

REIKALINGAS partneris į duon- 
kepyklos biznį su nedideliu kapita
lu arba parduosiu; šaukite Tel. 
Hemlock 2383 po 7 vakare; dieną 
Pullmąn 6776.

patyręs barbė
to subatomis.

grei-

REIKALINGAS 
rys dirbti vakarais 
Darbas nuolatinis. Atsišaukite 
tai. 752 West 33rd St.

REIKALINGAS patyręs 
prie batų taisymo. 10703 So. 
Street.

vyras
State

au-
REIKALINKA geras automobilių 

mėkanikas — vienas ar du prie 
tomobilių taisymo. Atsišaukite 

JOE BLAUZDIS, 
Western Auto Service, 

4318 So. Western Avenue.

Help VVantea—Femaie
Darbininkių reikia

VIEŠBUČIŲ TARNAITĖS $50; 
pardavėjos, šapų darbininkės $10 
iki $15.,00.
SOUTH SIDE CONSOLIDATED 

AGENCY 
1105 Eąst 63rd Street

2 PATYRUSIOS MOTERS sku
durams sortuoti. 1219 W. Lake St.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; savas kambarys; vo- 
ninė; padėti kūdikiui; $10—13; tik 
kūdikio drabužėliai; Hyde Park 8461.

MOTINAI PAGELBININKĖ; 2 
vaikai; 5 dienos savaitėj; 
kambarys; $7; Merrimac 3805.

savas

MERGINA; abelnas namų darbas; 
savas kambarys; užaugę; gęras na
mas; geras užmokestis; Edgewat-er 
5009.

MERGINA patyrusi prie sodės 
fontano. Pastovi vieta. 8 valandos 
dienoj, 6 dienos savaitėj, 
mokestis.

UNION DRUG CO.
3459 Sb. Halsted St.

Geras

REIKALINGA MOTERIS patyru
si skirstymui skudurų. Lincoln. Iron 
and Metai Co., 6423 Wentworth Av.

REIKALINGA moteris arba 
gina chambermaįd į hotelį.

222 So. Halsted Street 
Tel. Hąymarket 4942.

mer-

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; išeiti naktimis; pilnas 
ar dįlis laiko; Pensacola 1849.

PATYRUSI MERGINA; ąbelnas 
namų darbas; skalbimas; pasilikti; 
$7—$8; Longbeach 6894.

Patins for Sale
Ūkiai Pardavimui

BERGENAS 80 akerių įrengta far- 
ma; Neilsville,. Wįsconsin; 60 akerių 
dirbama; derlinga žemė; geri trobe
siai; $2,000; lengvi išmokėjimai; J. 
J. SCHMITT and CO., 2407 Irving 
Park Blvd.,i Juniper 7124.

PARSIDUODA ŪKIS
WlSCONSlN
VALSTIJOJ

ANT STATE

KELIO 32.

mylios nuo Chicagos
48

298 
mylios nuo Rhinelander 

į pietus.

80 AKERIŲ
dirbama. Prieina žemė 
dviejų mažų leikų, 1/4

Visa 
prie 
mylios iki didelės leikos. Ant 
tos ūkės yra tavernas. Galima 

pirkti su visu bizniu.
Parsiduoda už $3,500 cash, 
arba lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite:

D. GALMINAS
SAPERTON, WIS.

/

Furnishod Rooms
MARQUETTE PARKE pa$iren- 

dųoja pigiai 2 kambarių flatas, kar
štu vandeniu apšildomas ,maudynės 
ir kiti patogumai. Matykite W. Yu- 
caitis, 7134 $o, Maplewood Ayenue 
iš užpakalio. "

MARŲUETTE PARKO apielinkėį, 
gražus kąmbąrys prie mažos šeimy
nos.' 6504 So. Rockvvell St., antros 
lubos. ' .

■ — Jjii.l J .i.iji IHĮIIl JffĮMM

Miscellaneous
įvairus■■ r- — — — — — — ■ »

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, speciale žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Rristatom tik South eijėj. 
CHARLES GAVCUS, 610Q S. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI: Dėliai ligos turiu 
atiduoti savo namą; 182 pėdų fron
tas; 2 flatų medinis namas po 6 
kambarius, plytų beįsmentas; karšto 
vandens ąp^uųymąs; $9,000; įmokė
ti $3,000; priimsiu morgičių. Priver
stas parduoti.

. 8542 So. Lowe Avė.

KĄS KĄ TURITE MAINYTI
TAVERNAS gražiai įrengtas išsi

maino ant loto ar mažo namo. 2640 
West 69th Street.

Brighton Park 4 pagyvenimų na
mas randasi ant 41 ir Maplevvood 
Avė. Kaina 2800. Išsimaino J a.nt 
didesnio narnoj priims lotus už/ pir
mą įmokė j imą.

80 akerių tarma netoli Chicagos. 
Gražios trobos. Kaina $3600.

C. P. SUROMSKIS and CO. . 
6501 So. Kedzie Avenue.

Tel. Hemlock 0306 
Vakarais 2640 West 69th St. Tel.

Republic 0515.

PARSIDUODA dufletis namas, 
dviejų karų garadžius pigiai ir grei
tai ,nes važiuoju į Lietuvą; ir par
siduoda du lotai Willow Springs.

713 West 81st St.

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

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 ypatiėkai ar laišku pas

C. r. SUKUMSK1S and CO. 
6b51 So. Kedzie Avenue.

Tel. Gro\ ą'hill 0306.

Priežastis vyro

PARSIDUODA 6 kmbarių mūrinė 
bungalow—taipgi 4 kamb. cottage. 
Didelis basementas ir šalimais tuš
čias lotas 
mirtis. 5634 W. 64th Place, Clear- 
mg.

PARDAVIMUI MAŽAS NAME
LIS su groserne, labai pigiai. Vieta 
išdirbta. Atsišaukite 2723 So^/Sajv- 
yer Avenue.

PARDAVIMUI 4-—4 kamb. muro 
namas. Lotas 48x125 pėdų; Campbell 
avenue arti 42 St. Greitam pardavi
mui $3,650; pusė cash.

Fairfield Bldg. and Loan Ass’n. 
2729 W. Cermak Road. 

, Lawndale 2978.

4 KAMBARĮ^ moderninis kated- 
žius; visam metui; 20x24 garažas; 
lotas 100x12.5; krūmokšliai; pusė 
kiek kaštuoj'a; rašykit ar šaukit A. 
E. Clifford, South End, Cedar Lake, 
Indiana.

5 KAMBARIŲ APLINK kampą 
narnąs;’ garažas; parinkta sekcija 
Cedar Ląke. Lotas 50x125; apeinantį 
metą verta dvigubai. Savininkas A. 
E. Clifford, Cedar Lake, Indiana.

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. Wėstern Avenue 

Hemlock 0800.

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

Tel. BŲUL
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto-., 
mobilius. Taipgi turimą daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bąrgenus: greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės *

4631 SO. ASA^ANŲ ĄVE.
Ofisas 2-ros lubos su J J. Grįsh

B u,i

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kalno* 
prieinamos. Už pakartoji 
mus juodame gerų g.uo-

i S,i. M.*.* * t ai
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DEL MIKO PETRAUSKO ATMINTIES 
PAGERBIMO

Pagerbkime lietuvybės budintoją

Chicagos lietuviai daro gra
žų ir garbingą darbų,—jie ruo
šiasi masiniai Miko Petrausko 
atmintį pagerbti. Gegužės 12-tą 
dieną sueis Chicagos ir apie- 
linkės lietuviai į Chicagos Lie
tuvių Auditoriją ir čia, susi
kaupę dvasioje, nulenks galvą 
pusei minutes ,tuomi išreikšda
mi pagarbą savo kilniosios dva
sios didvyriui, menininkui, kom
pozitoriui Mikui Petrauskui, jo 
mirtį prisiminę.’

Vargu rasis lietuvis, kuris 
nors per pusę lupų nepalankiai 
prasitartų apie velionį M. Pet
rauską. Nežiūrint, kaip sunku 
yra kiekvienam įtikti, kiekvie
nam būti geram, tačiau Mikas 
Petrauskas tokioje stadijoje 
buvo ir išsilaikė iki pat savo 
mirties. Už tai drąsiai galime 
pasakyti, kad nedaug tokių 
Petrauskų turėjome, turime ir 
turėsime!

Mikas Petrauskas, kiek man 
teko jį pažinti būnant jo moki
niu, buvo pažangus asmuo. Ta
čiau jis nepaniekino,—net pa
gerbdavo,—įvairiausių įsitikini
mų, net religinius žihones, jei 
tik jie nuoširdžiai savo religi
jos laikydavosi. Nes, anot jo, 
ir religijoj kai kurie dalykia' y- 
ra vertingi. Užtai jis ir kure vi
siems dvasiniai kilnių, auklė
jančių dainų, muzikos kurinių. 
Jis labai nemėgdavo snaudolių, 
pesimistų, atbukėlių. Kol susi
rasdavo sau talkininkų, jis pat
sai eidavo, organizuodavo, va: 
dovauda’vo grupėms, chorams, 
meno rateliams.

Kad galėtų kitus auklėti, mo
kyti, jis pats duodavo gražiau
si pavyzdį savo kilnumu, mora
liškumu. Jis grupėms ir pavie
niams visuomet primindavo, 
kad palaidas žmogaus gyveni
mas netoli tenuves. Buvo pati 
jaunystė, pats -aistringumas, 
kai pas jį mokinausi, — todėl 
prabanga, žvilgučiai, blaškima- 
sis tiesiog kvepėjo. Mano myli
masai majestro tą greit paste
bėjo, — jis buvo puikus psi
chologai, ir tuoj įspėjo:

—Nepaisyk, kad kiti tavo me
tų draugai daužosi per naktis, 
tu geras vyras ir tu su jais ne
tinki,—netepk savo jautrios, 
muzikalūs sielos!

Jautrios sielos! Tikrai, tik iš 
jautrios sielos asmens tą tik ir

išgirsi! Mano prasilavinimas 
prieš jo mokslingumą buvo tik 
šapalėlis. Tačiau jis tuo visai 
nesiputė ir nebuvo išdidus, prie
šingai, — buvo nusižeminantis 
ir malonus. Kur jį nepatiksi, 
jis visuomet pirmas ranką pa
duos, užkalbins, užjaus ir paro
dys pagarbos.

Šitą, gerbiamas skaitytojau, 
pirmiau ne dėl savo asmens iš
kėlimo, bet dėl to, kad galėčiau 
įvertinti jo kulturingumą, jo 
tėviškumą. Juk jis jums vk 
siems pažįstamas ir su visais 
taip pat elgdavosi. Užtai jau 
vien tik dėl to jis mums buvo 
ir turi pasilikti gerbiamas.

Kiek Mikas Petradskas ‘ buvo 
kilnus, jautrus, — tai parodo ir 
jo kuriniai. Juk beveik kiekvie
na jo sukomponuota dainelė 
tiesiog dvasinis penas! štai la
bai visų mylima dainelė “Su- 
pinsiu Dainužę,” kurios žodžiai 
yra jautraus poeto R. židžiu- 
no. Petrauskas pamatė, kad jo
je yra “siela” ir užtai jis tą 
sielą paėmęs papuošė ją, aprė
dė gražiausiu rubu,—davė jai 
tolygiai gražią melodiją. Ir ją 
visi pamilo. Ir skamba ji, kur 
tik randasi būrelis lietuvių. 
“Be Laimužės,” J. Baniulio žo
džiams Petrauskas davė tokią 
muziką, kad solistas pildydamas 
ją ir nenorėdamas turi įsigilin
ti į ją, gyventi joje ir tą šir
dies skundą perduoti klausyto
jams. Arba “Ilgu, Ilgu...” Pa
žiurėjus-—sprindžio ilgumo mu
zikos dalykėlis. Tačiau dainuok 
ją — norėsi ją kartoti kažkiek 
sykių, nes juo daugiau ją kar
toji, juo gražesnė ji darosi. To
kia jau buvo M. Petrausko kū
rybinė savybė. Kiekvienai, kad 
ir trumpiausiai dainelei jis pri
dėdavo gražią introdukciją ir 
ta introdukcija bus taip lietuvio 
ausiai maloni, kad kartą išgir
dęs, jau su ja apsipažįsti, ir ki
tą kartą išgirdęs, jau žinai, kas 
po jos bus, kokia daina bus!

Taip tatai pavyzdžių galima 
labai daug prirašyti, bet nuo
dugnesnį jo kurinių įvertinimą 
paliksiu gabesnei plunksnai. Pa
galios aš čia ir nepasimojau au
toritetingai aprašyti ir įvertin
ti tokio didelio žmogaus, kaip 
Miko Petrausko, darbus. Aš no
riu pasidžiaugti Chicagos lietu
vių žygiu, kad jie rengiasi, be

partijų ir religinių įsitikinimų 
skirtumo, pripildyti Lietuvių 
Audtoriją ir tenai išreikšti M. 
Petrauskui, jo mirtį minėdami,- 
tinkamą pagarbą.

Įrodykim tad • kitataučiams 
1 savo kulturingumą, parodykim, 
kaip mes mokam įvertinti savo 
kulturnešius, — susirinkime vi
si! Jei kurie neturėjom progos, 
kai jisai dar buvo gyvas, pa
puošti jo krutinę nors viena 
gėlele, tai dabar nors jo kapą 
papuoškim, nors prie jo kapo, 
kepurę nusiėmę palenkime gal
vą . . .

—-Vargom atęs.

Iš Amerikos Važiuo
ja Gydytojai ir Slau

gės Ispanijon
Jų atsisveikinimas šeštadienį, 

gegužes 15 d.

Amerikos Medikų Biuras pir
mas šioj šaly suprato žmoniš
kumo užduotį, jis pirmas ir 
pradėjo siųsti Ispanijos žmo
nėms pagalbą.

To biuro pastangomis jau pa
siųsta 61 chirurgas ir slaugių, 
pasiųsta virš 50 tonų įvairių 
medikamentų, įrankių ir 10 am- 
bulansų. Bet tai dar ne viskas. 
Ispanijoje jau veikia dvi ligo
ninės, kitos dyi budavojamos. 
Veikia keturi perrišimo punk
tai prie pat Madrido fronto, ir 
numatoma dar keletas įstęigti.

Vienok ir to negana. Tenai 
reikalinga didesnė pagalba. Už 

•tai siunčiama nauja ir jau di
desnė pagalba. Prie jos prisi
dėjo ir keletas kitų ligoninių. 
Norint tuos pasiryžėlius pama
tyti ir jiems palinkėti, atsilan
kykite šeštadienį, gegužės 15 
dieną, Orchestra Hali, 8:30 v.

P-
Kalbės Father Michael

J ’ 1 1 < ■O’Flannagan, galva’ Airijos pro- 
gresyvių pajėgų Ispanijos loja- 
listams paremti.

Įžanga 35c,. 55c, 75c ir $1.10 
su taksais. -—Sp. 

. < ■ I

Mirė Po 
Traukiniu

60 metų Maywoodo gyvento
ja Elizabeth; Draper, 401 So. 
8th Street, mirė po Northwes- 
tern prekiniu traukiniu, ties 
5th avenue.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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SKERDYKLŲ DARBININKAI
ORGANIZUOJASI ENTUZIASTIŠKAI

1 —---------
Du streikieriai sumušti prie Hali Prmtmg
Co. spaustuves; Lydy firma pakėlė algas.

C. I. O. vajus Chicagoje su
organizuoti skerdyklų darbi
ninkus atnešė netikėtų rezul- 
tatų. Dai?h,inįpkąi entuziastiš
kai .sutiko pdsiųlyį^C susior
ganizuoji į ^industrinę uniją 
ir urmu ėpiėįj rašytis į narius. 
Organįzųojhnią tipija yra Uni
ted Packing Iloųše Workers 
Indusinai Uhioų, kurios vy- 
riąusiu - organizatorium yra 
Frarik McČartliy, C. I. O. at
stovas. «

. Tarp Uiiyd^jpcitąrėjų yra di
džiulis skaičius lietuvių, kurių 
daugelis dirbai skerdyklose. An
tradienio masiniame mitinge 
Columbia sa|ėją.^Town of Lake, 
kuris oficialiai, atidarė vajų, bu
vo didelis nuošimtis darbinin
kų, kalbėjusių tarpusavyje lie
tuviškai. ■

. Orgąhįzatoriai apskaičiuoja, 
kad prisarašiusių prie unijos 
yra apie 5,000. Jeigu organiza
vimas ir toliau tokiu greitu 
tempu eis kaip ikišiol, tai visi 
40,000 skerdyklų darbininkų 
busią suorganizuoti prieš Kalė
das.

Columbia Hali, kur randasi 
laikinas organizatorių centras, 
yra prie 48-tos ir Paulina gt.

Viskas gerai skerdyklų dar
bininkų fronte, bet taip nėra’ 
kitur. Prie W., G. Hali Printing 
Company, 4720 Diyersey avė., 
mušeikos vakar smarkiai sumu
šę du streikuojančius darbinin
kus. Atlikę savo piktą darbą, 
mušeikos .pabėgo., , Nukentėju
sieji yra Sąn^pęĮ/Rizzo, 36 me
tų, 915 Milton-avenue ir Harry 
Ford,, 44, 2227.;73rd Ct., Elm- 
doow Park. .; )1;

Streikas, eigą .spaustuvėje

bet svar-

apie du mėnąsįų Įąiko. Ji ope-l 
riioja su pągąjjąą streiklaužių, 
bet didelis , nuų^iiųtis darbinin
kų tebestreikupja.j Jįe reikalau
ja yriijos pripažinimo, trum
pesnių darbo valandų ir atlygi
nimo pa'kėlįrųę.^/;.. ...

Streikas : tebevyksta National 
Tęa Company maisto, krautuvių
firmoje. Jam vadovauja . C.I.O., [tenka imti domėn, 
kuri :. organizuoja »•krautuvių biausia iš visų yra g aranti j a 
tarnautojų uniją. Streikui pri- Title, reikalinga kiekvienam 
taria ir, A. Ė. L. -

International Brotherhood of'Guaranty policy, kurią išduo- 
Teamsters, lokaląs 727, 
paskęlbe,. kad pasirašė naują Tany, yra čia geriausia apsau- 
sutartį su p. G. Lydy Co., ga.

: saugiam investmentui. Ir Title 

vakar1 da Chicago Title & Trust COm-

“parkinimo” aikščių operato
riais. Valandos buvo sutrumpin
tos iki dešimts į dieną (šešias 
dienas į savaitę), o atlygini
mas pakeltas $1.80 ar daugiau 
savaitei.

Real Estatas yra 
saugiausias in- 
• vestmentas

Laike depresijos manyta, 
kad jeigu reikmenių kainos pa- 

Į kils,' tai gerbūvis sugrįš. Reik- 
( menių kainos pakilo, tačiaus 
jrendos pasiliko kokios buvo. 
(Dabar tačiau, kai rendos kįla, 
tai girdėti šauksmai apie pel- 
nagaudystę, kas tikrenybėj nė- 
ra teisinga.

Tikra rendų kįlimo priežas
tis yra, namų trukumas. 1932 
metais namų buvo apgyventų 
72%, o šiandie 96%. štai ko
dėl rendos kįla.

Pasak p. Paul P. Pullen, ži
nomo Northwestern universite
te prelegento žemės ekonomi
jos klausimais ir veikiančio 
kartu su Chicago Title and 
Trust Company, Chicagos real 
estatas yra puiki vieta invest- 
mentams dabartiniu laiku. P- 
nas Pullen nurodo, kad prie 
privačių kapitalų ir šalia pri
vačios iniciatyvos, dabartiniu 
laiku Jungtinių Valstijų vald
žia padeda, finansuoja ir re
mia namų statytojus. Ir kai 
viskas apsvarstoma ir apskai
čiuojama, tai tenka prieiti iš
vadas, kad namas yra sveikiau
sias investmentas kiekvienam 
žmogui. °

Chicago Title and Trust 
Company ugdo namų statybą 

i ir per įvairius savo departa
mentus teikia pagelbos ir pa
tarimų ieškantiems informaci- 

į jų real estato klausimais. Per- 
fkant real estatą daug dalykų

Griausią Strauko 
“Rezidenciją”

Mrs. ..Stanley ..Straukienė su 
duktere Phyllis prie garsiosios 
“rezidencijos” ties 9917 South 
Union Ąvenue.

Miesto advokatas Barnet 
Hodes vakar suteikė leidimą 
ugniagesių departamentui nu
griauti lietuvio Stasio Strauko 
medinę “rezidenciją” ties 9917 
S. Union avenue. Advokatas 
taipgi pareiškė, kad policija 
privalo ateiti ugniagesiams tal
kon, jai Straukai pasipriešins.

Miestas yra nusistatęs prieš 
Strauko namą dėl kelių prie- 
žaščių. Pirmiausiai, ta “rezi
dencija”, sukalta iš senų med
galių ir vagonų dalių, stovi 
distrikte, kur negalima namo 
stalyti pigiau $9,000. Antra, 
Chicagos ribose medinio namo 
negalima statyti. Trečia, yra 
didelis gaisro pavojus.

Ar gaisrininkai namą griaus 
ir kada griaus—nežinia. Tuo 
tarpu Straukai jame ramiai 
ir gražiai sau tebegyvena.

Ar Jus Skaitot 
Atsargiai

Yra labai įdomu žinoti, kaip 
žmonės skaito dienraščius. Na
tūralu, pirmas susidomėjimas 
kiekvieno skaitytojo yra patir
ti apie įvykius, kurie pasitai
ko kasdien visame pasauly.
; Musų moderniai dienraščiai 
patiekia šiandie daugiau, nei 
'Vien žinias. Yra juose edito- 
rialų pastabos apie žmones ir 
įvykius, yra departmentai įdo
mus moterims, yra sporto sky
riai ir komiškos dalys jaunuo
menei ir, žinoma, skelbimai.
t šiandie dienraštis yra tai, 
kas atsargiai paruošiama, kad 
suteikti žinių, informacijų ir

Penktadienis, geg. 7, 1937 , —, ... ......
pramogų visiems šeimos na
riams. Skelbimuose teikiamos 
informacijos yra ypač brangios, 
kadangi jos liečia išlaidas kiek
vienos šeimos pinigų. Skelbi
mai apeina pirkimą drabužių, 
maisto, gyduolių, ir daugelio 
kitų musų kasdieninio gyveni
mo reikmenių.

Todėl apsimoka skaityti skel
bimus atsargiai. Kai fabrikan
tas arba biznierius išleidžia pi
nigus skelbimui, tai jie teikia 
skaitytojui tikras žinias apie 
tai, ką jie turi parduoti. Pa
vyzdžiui, maisto reikmenių 
skelbėjai teikia šeimininkėms 
nepaprastai vertingą tarnybą, 
kadangi pirkimas maisto kiek
vienoj šeimoj sudaro didžiau
sią atskirą rųšį jos išlaidų.

• \ Imkite, pavyzdžiui, Midwest 
IStores skelbimą šios dienos lai
doje ir šiame dienrašty. Jis 
aprašo išpardavimą maisto 
reikmenių, kurios vartojama 
kasdien. Ypač pažymėtina tai, 
kad šios maisto reikmenės yra 
puikiausios kokybės, ir kadan
gi jų kainos taip žemos, tatai 
reiškia ekonomiją ir ekstra su
taupąs kiekvienam namui.

Dienraščiai teikia labai ver
tingą ir įdomią tarnybą vi
siems. Skaitytojai, kurie skai
do atidžiai, pasisemia pilniau
siai naudos iš visų žinių, pata
rimų ir išpardavimų, kurie yra 
siūlomi dienraščio skiltyse.
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APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

< Gyvastį
t nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

AUTOMOBILISTAI:

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

...... .......................—

Pasidavė Cicero Brokeris - - “Saliamoniškas” Nuosprendis

vaunikuOTA — Užvakar vakare Michigan gubernatorius Murphy, St. Joseph 1 
mieste apvainikavo Alice Merson, “Žiedų Karalaitės” vainiku. Ji stovi viduryje 
svitos.

PERSISKIRI A—Chicagos 
teismas išnešė ‘“saliamo
nišką” nuosprendi, svarsty
damas vienų chieagiečių 
Smithų divorsO bylą. Spii- 
thai turi dvr dukterįs, Ma
riom kairėj, Bernįcę, deši
nėj. Kad abi puses pa.ten- 
kįdūs, teisėjas vieną pasky
rė gyventi su mdtina, antra 
su tėvu. Paveikšle seserys 
atsisveikina. ’

ko policija, ugniagesiai, 
gatvių tiesėjai subėgo gel
bėti šį jaunuoli, Herbert 
Scheper (šalę motina), iš
girdę aliarmą, kad įvyko 
nelaimė. Ęidamas šaligat
viu, berniukas įkišo koją 
į duobę. Koja taip įstrigo^ 
kad jis negalėjo pasijudin
ti.

.fej. J/. 'K1tūli

KVIES AMF2RIKĄ CHICAGON — Keturi jauni chica- 
giečiai, kurie senoviškos mados diližanu važines po
Ameriką, kviesdami gyventojus Chicagon. Dešinėj, ma
joras Kelly, kuris ekspediciją išlydėjo. Jaunuoliai yra, 
iš kairės, John F. Ryan, Carol Scott, Dorothy Levei ir 
Lorraine Frankenbush. Toje ekspedicijoje, kaipo vir
šininkas ir oficialis miesto atstovas dalyvauja Col. Ju
lius Houghthaling, didelis lietuvių draugas ir įtakingas 
chicagietis.




