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Šiandie Karūnuoja
Anglijos Karalių

ŠIANDIEN VAINIKAVIMO IŠKILMĖS RUSIJA PAŠALI
NO KARO VICE- 

KOMISARA

Karaliaus Jurgio VI karūnacijos iškilmės 
ir paradas tęsis visą dieną

Garsus Rusijos maršalas Tu- 
chačevski pašalintas iš vice- 
komisaro vietos ir išsiųstas 
į užkampį.

užsikimšęs 
centruose 
susįgrudi- 
nė prava-

LONDONAS, geg. 11. — 
Rytoj (trečiadieny) Anglija 
karūnuos savo naująjį karalių 
Jurgį VI. Karūnacija bus ne
paprastai iškilminga ir iškaiš- 
tinga, tikslu didelėmis iškilmė
mis paveikti žmones ir sutrau
kti daug žrtionių į Londoną iŠ 
viso pasaulio kraštų.

Londonas yra 
svečiais ir iniesto 
viešpatauja tokis 
mas, kad nė praeiti, 
žiuoti negalima.

Karūnacijos iškilmės įvyks 
didžiulėj Westminster 
ir užsitęs kelias valandas. Jo
se dalyvaus keli tūkstančiai vi
sų. Valstybių ir - įvairių Angli
jos dominijų ir kolonijų atsto
vai.

Po karūnacijos įvyks didelis 
paradas, kuris pervažiuos di
džiosiomis Londono gatvėmis, 
kuris irgi užsitęs kelias valan
das. Paprasti žmonės turės pa
sitenkinti vien paradu, bet j# 
tai tik tie, kurie išsigali brajįi- 
giai užsimokėti 
do gatvėj.

Radio transl
Visos iškilmės b 

mos ir transliuojamos per ra
dio. Anglijos radio trarlsliuos 
iškilmes per visą parą.

(Iškilmės bus transliuojamos 
ir’ Amerikoj. Jų transliavimas 
čia prasidės nuo 4 vai. ryto ir 
tai vienos, tai kitos stoties bus 
tęsiamas visą dieną).

. Anglija karūnacijos iškil
mėms išleido dideles sumas pi
nigų, taipgi buvo varoma pla
čiausia propaganda tikslu kuo- 
daugiausia žmonių sutraukti į 
Londoną.

Streikai Londone.
Bet karūnacijos nuotaiką 

Londone sudrumstė pastaro
mis dienomis kilęs dalies Lon
dono busų darbininkų streikas, 
kuris labai sutrukdė transpor- 
taciją mieste.

Gatvekarių ir požeminių ke
lių darbininkai grūmoja pa
skelbti užuojautos streiką, ne
žiūrint savo unijos viršininkų 
priešihimos. Jei tokis streikas 
kiltų, tai jis visai suardytų 
trahsportaciją Londone;

Taipjau gręsia ir' visuotinas 
angliakasių streikas, kuris pra
sidės gegužės 29 d., jei iki to 
laiko Nottinghamshire kasyk
los nebus pripažinusios uniją. 
Tad ir po karūnacijos valdžia 
turės daug darbo iki nuramins 
visą šalį.
Apie savo brolį nė neužsiminė.* »

Vakar karalius Jurgis VI 
priėmė ištikimybės priesaiką 
nuo visų dominijų ir kolonijų 
atstovų.

Abbey

už vietą para-

/^kilmes.
X- • X JT**9T?*** • 

s filmuoja

Atsakydamas į jų kalbas ka
kalius Jurgis pasižadėjo eiti 
(savo tėvo pėdomis ir ištikimai 
tarnauti Anglijos imperijos ge
rovei.

Ęet apie savo brolį Edvar- 
Idą, dėl kurio abdikacijos jis 
ir pateko į sostą, karalius Jur
gis nė neužsiminė.

Londono oras.
Karūnacijos nuotaiką labai 

gadina ir prastas Londono oras. 
Per pasfarasias kelias dienas 
nuolatos Ii ja. Oras irgi šaltas. 
Dėl lietaus miesto dekoracijos 
peršlapo, subliūško ir neteko 
savo pirmykščio gražumo.
’" Lietus pranašai ū j amas ir ka
rūnacijos dienai.

Be to Londonas ir visi ki
lti smalsuoliai viena akia žiu
ri į karūnaciją, o kita — į bu
vusį karalių Edvardą ir jo su
žadėtinę Mrs. Wallis Warfield 
(ji teismo leidimu paliovė va
dintis Mrs. Simpson ir dabar, 
vadinasi mergystės pavardė). 
Nors jie ir Vengia viešumos, 
nenorėdami kenkti karūnacijai, 
ląikraščiai vistiek yra pilni ži-

nuo j a- Del kart/nacijos jie dabar ne-
skelbia ir savo vedybų planų 
ir juos paskelbsią tik ateinan
čią savaitę.

O Airijoj. 
A

DUBLINAS, geg. 11. — Kuo
met visos Anglijos dominijos 
paskelbė šventę karūnacijos 
dieną ir karūnacija jose bus 
miipma visą savaitę laiko, tai 
Airija karūnaciją visai igno
ruoja ir dagi yra griežtai prieš 
ją nusistačiusi. ;*

J' _ ■' ' 1

■ Dubline nešiojantys karūna
cijos emblemas yra mušami 
gatvėse ir jų emblemos yra 
draskomos, šiaurinėj Airijoj 
(Ulstery), kuri karaliaus ka
rūnaciją švenčia, Belfaste ka
talikes darbininkės pasipriešino 
prikabinimui prie jų mašinų 
Anglijos vėliavukių ir dėlei to 
paskelbė streiką.

Uždraudė rašyti apie 
ex-karalių

LONDONAS, geg. 11.—Ne- 
pficialė, bet labai - veiksminga 
cenzūra uždraudė Anglijos 
laikraščiams bent karūnacijos 
metu ką nors rašyti apie ex- 
kąralių Edvardą ir jo sužadė
tinę. Todėl šiandie laikraščiai 
apie juos tyli ir dagi nepami
nėjo apie jų sužiedotuves.'

Vėliausias portretas Anglijos karaliatfs George VI ir 
jo žmonos.karalienės Elžbietos, kurie šiandien bus apvai- I.’-'
nikuoti. Karūnacijos iškilmės įvyks Londone, Anglijos ir 
Britų imperijos sostinėje. Apie 2 valandą po pietų, Chica- 
gos laiku, naujasis karalius pasakys kalbą, kuri bus per
duota radio keliu ir į Ameriką.

Italai pasažierinį t 
laivą pavertė 

karo laivu

Streikieriai ragina 
boikotuoti^ 

teatrus

Chicagai b apiellnkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai pra
našauja: <

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chieago j e buvo 69°.

Saulė teka 5:33, leidžiasi
7:59.

PARYŽIUS, geg. 11. — Ita
lijos į pasąžierinis laivas ■ Ligu- 
ria, kurį Italija pastaruoju lai
ku daugiausia naudojo kaipo 
transporto laivą, dabar stai
giai liko paverstas Italijos lai
vyno pagelbiniu kruizeriu. Apie 
tai oficialiai buvo pranešta An
glijai ir Franci j ai ir pareika
lauta tą laivą traktuoti kaipo 
karo laivą.

Tokis Italijos 
lė daug kalbų, 
reikėjo menką
karo laivu, kuomet ji ir taip 
turi gerą karo • laivyną ? Pri
eita prie išyados, kad Italija 
tuo laivu gabens sukilėliams 
ginklus ir .kareivius, o kad jis 
nebūtų kratomas, tai tapo pa
verstas karo laivu.

HOLLYWOOD, Cal., geg. 11 
— Streikuojantys mūviu stu
dijų technikai išleido atsišau
kimą, kviečiantį visus gyven
toj us boikotuoti teatrus, taip
jau juos pikietuoti, iki mūviu 
\porduceriai nesusitaikins su 
streikieriais.

žingsnis sukę-
Kam Italijai

laivą paversti

Nuomininkai grū
moja streiku

PREZIDENTAS BAIGĖ 
ATOSTOGAS

----- —
GALVESTON, Tex., geg. 11. 

— Prezidentas Rooseveltąs 
baigė 11 dienų žuvavimo Mek
sikos įlankoj / atostogas ir 
šiandie išlipo į krantą. Jį pa
sitiko gubernatorius Allred, o 
fortąs pasveikino prezidentą 
21 kanuolės šuviu. čia prezi
dentas sės j traukinį ir penk
tadieny sugryš į Washingto- 
ną.

Atidarė bažnyčias
- - - - - - - ■ - - '

HERMOSILLO, Meksikoj, g. 
11. Sonora valstija leido at
sidaryti valstijoje esančioms 
katalikų bažnyčioms. Bet viso
je valstijoje galės būti tik trys 
fkunigai, kurie Važinės iš vie
nos bažnyčios į kitą. Bažnyčias 
buvo uždaręs buvęs guberna
torius Rudolfo Calles, sūnūs

PONTIAC, Mich., geg. 11.— 
Automobilių darbininkų unijos 
komitetas paskelbė kovą aug- 
štoms nuomoms ir apgarsini
mais laikraščiuose prigrūmojo 
paskelbti “sedėjirpo streiką” 
namų savininkams, jei nuomos 
nebus nupigintos nuo birželio 
1 d j Nuo tos dienos unijos na
riai paliaus mokėję nuomą, bet 
kartu atsisakys ir ' kraustytis 
iš namų.

SŪNŪS PIKIETUOJA TĖVO 
DIRBTUVĘ

toriu‘3 Rudolfo Calles, 
buvusio prezidento.

MILWAUKEE, Wis., gėg. 11 
— pristatymas šviežio maisto 
ir vaisių apsistojo, sustreika
vus trokų draiveriams.

NEW YORK, geg. 11. — Al- 
fred E. Smith, buvęs demokra
tų kandidatas | prezidentus, 
bet pereitais rinkimais kovo
jęs prezidentą Rooseveltą, - Ii*- 
ko pašauktas į Vatikaną pa
dėti paruošti planus katalikų 
bažnyčios kovai su komuniz
mu. r

PAWTUCKET, R. L, geg.
11. —. Tarp pikietuoj ančių New 
England Paper Tube Čo. dirb
tuvę streikierių yra ir dirbtu
vės savininko Eugene DoUg-> 
las, 18 m., kuris kartu su ki
tais streikieriais reikalauja pa
kėlimo algų ir pripažinimo 
unijos.

NEW YORK, geg. ii. -7 24 
žuvusieji zeppelino Hinden- 
burg avarijoj svetimšaliai liko 
išvežti laivo Hamburg atgal į 
Vokietiją ^alaiįęjimui.

1. 1

MASKVA, geg. 11. — Mar
šalas Michail Tuchačevski, 
daugelio skaitomas žymiausiu 
Rusijos karvedžiu, staigiai li
ko pašalintas iš karo vice-ko- 
misaro vietos.

Jo vieton liko pastatytas A. 
I. Jegorov, generalinio štabo 
viršininkas.

Generalinio gi štabo viršinin
ku paskirtas B. M. Sapožnikov, 
o gen. J. E. Jakir liko par- 
šauktas iš Kijevo ir paskirtas 
atsakomingu Leningrado ko
mendantu.

2,500 žuvo Barcelo- 
nos anarchistų 

sukilime
PARYŽIUS, geg. 11. — At- 

vykęs iš Barcelonos New Yor- 
ko socialistų vadas Sam Baron 
sako, kad Ispanijos preziden
tas Manuel Azana buvo per 
keturias valandas kalinamas 
anarchistų Barcelonos prie
miesty laike Katalonijos anar
chistų sukilimo.

Pasak Baron, susmukusiame 
anarchistų sukilime žuvo apie 
2,500 žmonių. Taip bent ap
skaičiuoja Katalonijos vald
žios hariai'

SUKILĖLIAI Iš

Tokių svarbių permainų Bu
si jos kariuomenės vadybėje 
nebuvo nuo pat pašalinimo 
Leono Trockio iš karo komi
saro vietos.

Maršalas Tuchačevski gi li
ko paskirtas komanduotoju ne
svarbios Volgos militarinės 
apygardos, kurios štabas yra 
Kuibiševe.

Jokios priežasties staigiam 
maršalo Tuchačevski pašalini
mui iš vietos ir jo ištrėmimui 
į užkampį nepaskelbta. Jo var
das buvo įįįąmį^ėtas nesenai 
įvykusiuos^ ; trockininkų b'ylo- 
s e; Gal ši m t a i to s e bylose ‘ pa
minėtų žmonių buvo areštuota. 
Bet tvirtinama, kad Tuchačev
ski likęs išteisintas kaipo ne
turėjęs jokių ryšių su trocki- 
ninkais.

Tuchčevski yra tik 44 metų 
amžiaus, caro laikais, baigęs 
Aleksandrov militarinę moky
klą ir buvo karininku pasauli
niame kare. 1918 m. jis pata
po .bolševiku ir dalyvavo ei vi
liame kare. Būdamas 31 metu 
amžiaus jis patapo generalinio 
štabo viršininku, o vėliaus ir 
karo vice-komisaru. Bolševikai 
juo pilnai pasitikėjo, o ir už
sieny jis padarė nepaprastai 
gerą įspūdį, kada prieš kelis 
metus apsilankė Franci joj ir 
kitose valstybėse. Jis jau ta
da 'buvo skaitomas kaipo vie
nas iš žymiausių Europos stra- 
tegikų. Į

Vokietija dirižabe
liuose nebenauduo- 

sianti hydrogeno
Berlynas, geg. 11. — 

Gen. Goering organas rašyda
mas apie Hindenburgo avari
ją sako, kad negali būti ir kal
bos apie tolimesnį naudojimą 
smarkiai degančio hydrogeno 
pasažieriniuose dirižabeliuose.

G£af Zeppelin šeštadieny 
parskrido iš Brazilijos ir dau
giau- neskraidysiąs iki nebus 
ištirta Hindenburgo avarija.

Df. Eckener, dirižabelių ko
manduoto jas, visą laiką stojo 
už^ naudojimą dirižabeliuose 
nedegančių heliumo- dujų. Bet 
helitimą galima gauti tiktai 
Jungt. Valstijose, kurios iki- 
šiot heliumo niekam neparda
vinėjo. Vokiečiai adugiausia ir 
kalba apie tai, kaip gauti he
liumo iš Amerikos. Amerikoj 
nusistatymas linkui uždraudi
mo pardavinėti heliumą jau 
kinta ir dabar Amerikos kon
gresas jau svarsto pardavinė
jimą heliumo komerciniams di- 
rižabeliams.
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ORO BOMBAR
DUOJA BILBAO ——■■

Baskų sostinė buvo bombar
duojama per penkias valan-
das, bet karo lauke sukilė
liai sulaikomi.

KELIA AIKŠTE.
DIKTATŪROS

SĄMOKSLĄ
Ambasadorius Dodd įspėja, 

ir Amerikoj yra turtu 
norinčių finansuoti dikt: 
res įkūrimą.

BERLYNAS, geg. 11. 
Jungt. Valstijų ambasado 
William E. iDodd prisipai 
parašęs kaikuriems demoki 
vadams Amerikoj, kad ari 
jam draugai konfidencu 
pranešė, jog atsiranda žmoj 
“turintis arti biliono dol. 
tą” norintis finansuoti “ir, 
noma, kontroliuoti” Amer: 
diktatūrą.

Ambasadorius Dodd to 
tuolio neįvardijo, bet įsj 
demokratų vadus prieš gręs 
tį diktatūros pavojų, jei 
tija- spsiskaldys tir neber 
prezidento.

BILBAO, geg. 11. — Į pen
kias valandas sukilėlių lėktu
vai padarė vienuolika puolimų 
Bilbao. Pirma Vokietijos lėk
tuvų armada pasirodė virš Bil
bao 6:30 vai. ryte ir nuo to 
laiko per penkias valandas ver
tė pilną tremtinių miestą nuo
latos ieškotis saugios prieglau
dos nuo oro bombų,

Tirščiausia apgyventas mfc-
sto - centras - nuo bombų * nenti* •*-**'■ 
kentėjo, neš btfvo bombarduo
jami daugiausia miesto pakraš
čiai. Spėjama, kad tai buvo su
kilėlių parodymas ką jie gali 
padaryti, nes jie yra prigrū
moję 'be jokio pasigailėjimo 
bombarduoti miestą iš Juros, 
oro ir sausumos, jei Bilbao iki 
trečiadienio nepasiduos sukilė
liams.

Smarki lojalistų artilerijos 
ugnis sulaikė sukilėlių verži
mąsi Bilbao apielinkėse. Vė
liausiomis žiniomis iš fronto, 
lojalistai tebelaiko Sollube kal
ną į rytus nuo Bilbao ir atmu
šė smarkią sukilėlių ataką, 
pridarydami sukilėliams dide
lių nuostolių.

Bilbao ruošiasi gintis iki pa
staros ir mano, kad sukilėliai 
neįstengs miestą paimti, nors 
ir prieitų prie pat miesto var
tų, kaip sukilėliams nepasisekė 
paimti" Madridą, kurį irgi bu
vo apsupę.

Baskai sako, kad per pasta
rąsias 6 dienas iš Bilbao liko
išvežta j Franci ją 7,400 civi
lių žmonių, daugiausia vien 
vaikų ir senų moterų ir vy
rų.

Baskų kariuomenės vadovy
bė liko reorganizuota ir Bas
kų prezidentas liko paskirtas 
kartu ir vyriausiu karvedžiu.
Bc-mbardavo Madridą; lojalis

tai įsiveržė į Toledo.
MADRIDAS, geg. 11. — 55 

žmonės liko užmušti ir 130 su
žeista laike septynių valandų 
sukilėlių artilerijos bombarda
vimo Madrido. Įskaitant šian
die žuvusius, bombarduojant 
Madridą per pastaruosius du 
mėnesius žuvo 850 žmonių ir 
3,500 žmonių liko sužeista.

Lojalistų kariuomenė įsiver
žė į Toledo, į pietus nuo Ma
drido.

PARYŽIUS, geg. 11. — Hen
ri Girilloux, buvęs karaliaus 
Edvardo VII šoferis, staigiai 
pamišo ir nušovęs savo žmoną 
ir kaimyną, pats nusišovė.

TRUMPOS ŽINK
WASHINGTON, geg. 11. 

Eina gandų, kad trys pa: 
augščiausiojo teismo teis 
ruvišiasi rezignuoti ir tuo 
spręsti kilusį dėl teismo 
zį. Trys atgaleiviai teis 
jau senai ruošėsi rezign 
bet .dabar laikosi teisme 
tik tikslu trukdyti adminis 
cijos reformas.

?BALTIMORE, Md., geg. 
— Po ilgos ligos John Hop 
ligoninėj mirė Harry S. h 
Indianos laikraščių leidi 
prezidento Hardingo lai 
buvęs pašto viršininkas, įv 
oro paštą.

CHATTAHOOCHEE, 
geg. 11. — Keliems sužeis 
mirus, skaičius žuvusių m< 
klos buso katastrofoj pa: 
iki 7 vaikų. 3 yra sužeisti, 
laimė Įvyko busui ant tilto 
sidurus si? troku. Dabar v 
mas tirinėjimas.

NEW YOBK, geg. 11. 
1923 m. turtinga Olive B 
ham Simpson, tada 48 m., 
tekėjo už savo raštinės pas 
tinio Burton S. Tucker, ' 
16 metų vaiko. Dabar jų 
dybos baigėsi perskirų teis 
Ji dabar yra 62 m., o jis 
m. ir kaip ji kaltina, jis j 
savo vaikus pametęs.

NEW YORK, geg. 11. 
Paskilbusi savo vedybomis 
perskiromis, taipgi ir ki 
skandalais buvusi Follies 
tore Betty Randolph liko 
kaltinta už viliojimą pinigi 
turtingo brokerio Louis B 
berger. Ji yra kaltinama i; 
vusi grūmojimais $500, 
brokeris sakosi per 17 pa 
rųjų metų sumokėjęs jai $1 
000.

LOS ANGELES, Cal., j 
11. — Paskilbusi skanda 
evangelike Aimee Semple 
Pherson, galva Angelus T 
ple, susitaikė su Mrs. Rh 
Crawford Splivalo ir past; 
sios užvestoji $1,080,000 I 
už apšmeižimą prieš Mrs. 
Pherson liko panaikinta.

NEW YORK, geg. 11. 
Salvatore Ossido, 28 m., 
pasmerktas mirčiai už išg 

‘nimą ir nužudymą 9 metų n 
gaitės.



■•—r

IŠ DARBO LAUKO
.................................. --------------- ----—''

- ....... --...........
- Kongresmenai abejoja ar 
toks |statymas bus praktiškas, 
viehųk skaito jį dideliu žink- 

vaikų

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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snjtf pirmyn kovoje su 
samda pramonėje.

Naujas Minimum Algų ---------
Įstatymas New Yorke

Inter-

"".....         - ........ . ............... . .R..................  .........

.Kaip eina '“X
plento štktyba ■ - —

UI >1 >■«» . **•
Trečiadienis, geg. 12, 1037
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' New Yorko legislatura ke
lias dienas atgal priėmė naują 
minimum algų įstatymą, į vie
tą to, kurį prieš kiek laiko pa
naikino J. V. aukščiausias teis
mas. Įstatymas nustato mini- 
mum algas moterims ir nepil
namečiams abiejų lyčių darbi
ninkams. Prieš įstatymą bal
savo trys atstovai-republiko- 
nai.

Naujasis įstatymas yra pa
našus Washingtono valstijos 
minimum algų įstatymui, kurį 
aukščiausias teismas pripažino 
konstituciniu.

Meksikon Sugrįžo 
Luis N. Morones

Prieš trumpą laiką Meksi
kon sugrįžo Luis N. Morones, 
ištremtas Meksikos darbinin
kų vadas ir Pan-American Dar
bo Federacijos prezidentas. Jis 
buvo ištremtas ir apsigyveno 
Jungtinėse Valstijose Calles 
diktatūros laikais. Naujoji ad
ministracija sugrąžino Moro 
nes’ui visas teises. Meksikos 
darbininkai jį priėmė labai iš
kilmingai.

Gelžkeliai Priėmė 
Atgal 80,000 
Darbininkų

i Federalės valdžios
įstate Commerce Commission 
skelbia, kad metų bėgy j, bai
giant kovo mėnesiu, gelžkeliai 
priėmė atgal į darbą 80,000 
konduktorių ir kitų traukinių 
aptarnautojų. Į tą skaitlinę 
teįeina Class I gelžkelių dąr- 
bininkai.

Lėtiniai - Amalgamei- 
tų Krepšiasvydžio Ly
gos Čempionai

Amalgamatėd Clothing Work- 
ers of America organas pra
neša, kad lietuvių lokalo No. 
54 krepšiasvydžio (basketball) 
komanda 
tų Lygos 
komandai 
Potofskio

Komandoje lošė sekami jau- 
znuoliai-siu‘vėjai: Walter Tiske-

laimėjo Amalgamei- 
čempionatą. Lokalo 

buvo padovanota 
trofėja.

Kova Prieš Vaikų 
Samdymą Pramonėj

Spėjama, kad valstijos nera
tifikuos konstitucijos pataisy
mą, drautižiantį vaikų samdą 
pramonėje (Child Labor Amend- 
ment), grupė senatorių Wash- 
ingtone ieško kitų priemonių 
tikslo atsiekimui.

Abiems kongreso butams 
buvo įteiktas taip vadinamas 
“VVheeler-Johnson” bilius, ku
ris uždraudžia gabenti iš vie
nos valstijos į kitą produktus 
tų pramonių, kurios samdo 
vaikus. Antra biliaus dalis rei
kalauja, kad vaikų pagaminti 
produktai, pardavinėjami val
stijos ribose (kur pagaminti) 
privalo būti atatinkamai pa
ženklinti.

Naujos Anglijos Valsti
jų “Minimum Algų 
Sutartis”

J. V. kongresas dabartinių 
laiku svarsto Naujos Anglijos 'vičius, Robert Mundheink, Vin- 
senatorių įneštą prašymą au-^cen^as -

Minimum Algų Su- Joseph Tetonic, Zigmund Krau- 
jalis, Adolph Nedvara, Thomas 
Gleason ir Stanley August. Ko
mandos viršininkai yra Frank 
Miliauskas nuo Amalgameitų 

Sutarties tikslas yra apsaugo-. Executive Board ir\ Gene . Sa- 
ti moteris ir nepilnamečius dauskas, manager. 
nuo išnaudojimo pramonėje ir 
užtikrinti jiems tam tikrą at
lyginimą.

“įmonės, kurios neprisilai
kys sutarties patvarkymų, ne
galės platinti savo produktų 
prie sutarties prisidėjusiose 
valstijose.”

RASĘINIAI — Žemei išdžįu 
Vųs ir orui atšilus, vėl prasidė- 
j6 žfemalčiiį plento statybos 
darbai, žemės darbai buvo 
užbaigti d£r pernai, žietną bu
vo skaldomi akmenys, o da
bar prądę^am^. grindinys. 4e- 
ti ir sustiprinama žievė. Nūo 
Babtų iki Ariogalos plentą 
stato rang. Ilgovskis, nuo Ario 
galos iki Raseinių rang. Urbo
nas; nuo Rasemių iki Kryžkal- 
nio plentas jau pastatytas, q 
nuo Kryžkalnio iki Klaipėdos 
plentui pastatyti dabar daro
mos varyžytinėš, kurių rezul
tatai oficialiai dar nepaskel
biami. !

Tarp Babtų ir Raseinių prie 
plento statybos dabar dirba 
apie 300 darbininkų. Vienas 
darbininkas per 'dieną uždir
bąs 4—6 lt., o “kalamaškinin- 
kai” Uždkba iki 10—12 lt. per

AUo Uteiiosj nes vietos ūki
ninkai neprišitąiką.

Rangovai, plento statybos 
darbus (iki Reseinių) turi 
užbaigti ligi lapkr. mėn.

Visas plentas bus baigtas 
statyti pabaigoj 1938 m.

-a;...*.—..... ........ .. .................... .

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

I 1. .................. ............l.ll. «» I ....
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physieal Therapy 
and Midwife 

6030 Sq. Western 
Avė,, 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrię t r e a t - 
ment ir magnę- 
tjc blankets ir tt. 
Moterims jr mer
ginoms patari
mai dovanai.

Paul, Peter Wallace -r*

ADVOKATAI

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofhąs—127 N. Dearborn 
Kamb. 143X4434—TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. o515 So. Roikwell ŲL 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

torizuoti
tarties” pasirašymą.

Tą sutartį sudarė septynios 
Naujosios Anglijos valstijos ir 
New Yorkas su Pennsylvanija. i

A. A» SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crnndoh Avenue 
Namų Tel. r — Hyde Bark 3395

PONTIAC

"NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE

GEGUŽES 23, 1937 M

Milda Auto Sales

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLEL STREE1 
u-tos lubos Tol

Mamute Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVB- 

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

vai. vakare ir pagal sutarti.

iE STREE1
1. CENtral lb46

AKIU SPECIALISTAI

Dr. C. J. Svenciskas
DENT1STAS L

OFISO VALANDOS: 10 v. r. ild « 
vai. vakaro. Trąč ir tefcm, pagal 

4300 S. FAIR^PELD AVĖ. 

Tdftfonas LAFAYETTE 8016

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandas 1—4 po pietų, 7-4? v. rak. 
išskyrus wad uni« ir subato.mis.

DR. STRIKOL’IS
Gvdytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 80/ ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąl.t Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 1H 8
5 ik. NedilioJ pagal sutarimą 

Ofiso TeLt Iloųlevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

—Mit ------------------- -- nn-r-^i ■ . .. . ■ -  -SI ■

’ Ofiso Tek Virginia 0036 
Residenče Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro, 
t 
8939

Ofiso valandos:

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—Q—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Laidotuvių Direktorius

E
 JUOZAPAS
UPEIKI

IR TĖVAS
1704 S. VVESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883

SUSTOK ir .
PAGALVOK [
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA ■- 
SPULKA pereitais. metais 
UŽDIRBO ..................... ufc .

ŠJ SPULKA YRA NARYS FEDERAL 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

HOME LOAN

RYTO IKI 8 V. V.

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ, 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

« BRIDGEPORTE
, 31< Street • Tel. Victory 1696806 W. 31st Street • Tel. Victo

DOMININKAS KURAITIS 
.į Mvininkas

F. BUiįAW fr K. SABONIO, Bendradarbiai.

~~~ ~<Įfr <?■?».'itf'.iįfr-

SPECIALIAI
ŠIA

SAVAITĘ
2YBANTI MALEVA 980

980
980

* VALANDŲ 
VARNIAIS -......

FLAT SIENOMS 
MALEVA ............

VAHN1ŠIO VALYTOJAS—Gu
ra* varnišiui ar malevai nu
valyti, Specialiai už QO 
galionų ..............   r

AEpEČIAI, 4 colių, grynai Juo
dų šerių malrvoti QO gk 
šepeč'ai. Kiekvienas r

L KETVlftT., aE§T. VAKAhAIHĮ

ONE COAT ENAMELJS dar
bui vlihii. TirAtan; daug: pa
dengiąs; ilgiai laikąH. Išdžiūva

1 |>er naktį nkainčiai Žyhėda-
I mas. ^‘4.73 vertėa C1C
I už galioną .........
I BAI.TAH SHELLAČ. IOO<%
I TYRAS <£« e<|
I Galionas ..................

I 85c vertfs 50c—Skrynų Ma-1 Ieva; 1 kvorta Juodon akrynųĮ malevofl ir 2 colių Šepety* ir
I abu už --- ------ 500

I
" SIENŲ POriEROB VALYTO

JAS, taipgi vartojamai! kalcl- 
mainul ir langų uždanKoma 
valyti ---- 3 už 23^

Miegamiem ir gyve- 
namiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raštų. Rolei
20c, 15c, 10c ir 5c

SIENŲ POPIERA NUTRI- 
MUOJAMA Už DYKĄ 

MES PRISTATOM

3 KRAUTUVĖS
3354 W. 26th Street 

4163 Archer Avė.
ifiOO niiiA leland Ava.

■ ".'y
m------ ■■—T ■ ■ v

■ gr* .-v r r-r v—r:------  ■■■ «■——
..................1 ' ! '» 'I", l— yiUH!llHI»i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAI AYETTE 0727

* koplyčios visose

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

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

WM»SK

STRA1GHT
KĖNTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801

GERA
Gera maleva, 

uigų.

Moore’s malę va,
Specialė. malev.ą, 16 spalvų, gal. ..... .
Vąrnish removęr, gal, ................................ .. ........
Grynas baltas enamel, gal. .................  .........
; z 4 ir brangį

Siefloms poplera, roleris .. ......................4,.
• , ir brangiau.

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

tihkalnai užma.evota, 
DokiAš* yra populiares 

'TTebrangirts,' o sta 
ęva, 30 spalvų, gi

GERESNIS DARBAS
mažiau iŠsipustiaa ir ..utaupo pi- 
lielinan maievos. Ir kainos

visąda pilnas.
$1.8S

97tf 
95ė 

$1.39
........

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
. Palengvina akių įtempimą, kurįs 

?sti * priežastimi 'galvos skaudėjimo, 
fevaikimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, t skaudamą akių karštį, atitaiso 
.rumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atydą atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Oaugęly atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

Pbnne Boulevard 7042

DR. C Z. VEZELTS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
* arti 47th Street
Valandos nuo 9 ik! 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį
—    — .  -------------------—j>—■———

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąl.; nuo 2 iki 4 v, p. p. ir nuo "• 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So; Fairfield Avė.
Tel. LafayettąJ 8016 ; ų ,

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
cmCAGO. II4*

v —........... 1 1 1 1 'I"! ...... .....

JLaidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829
_Pritaiko Akinius

Kreivas, Akis 
ištaiso ■

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

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

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. I^fayette 3051 
Kasdien, išskyrus serędą.

Sekmadienį susitarus

NARIAI
\ Chicagds, 

Cicero
Lietuvių i 

Laidotuvių 
Direktorių. 
Asociacijoj

Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
■ ir Naktį

r TURIME 
T KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ii... ■! I I'.......... . ...H. ' " ............ .........—

A. MASALSKIS
3307 Lituąnica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court ' Cicero Phone Cicero 2109

P. J, ridikas
3334 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP
1646 West 46tli Street Phones Boulevard 5203

■ "■!! • . - ■ ų -i w   N,!!,.,,  ii, 1 ».-w .-i. .y
S. M. SKUDAS

718 West 18lh Street Phone Monroe 3377
. „y , ... i ?; n .ii n vi-r —.■1T.nrĮ)wli ? i ... — rjrv--

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. __________ Tel. Pullman 5703

LAČHAWICZ IR SŪNUS ~
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street. Tel. Pullman 1270

. . > S. I’. MAŽEIKA
3319 Litųaiiica Avenue Phone Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 So. Californįą Avenue Phone Lafayette 3572

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DeNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
______Draugijos, Nuriai __

Phone Hcjnlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SŲRGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7—9 vakąre, 
Tel. Melrose Pąrk 660 

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

KITATAUČIAI

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

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

TeL Setley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulęvard 14QĮ

9

DR. HERZMAN
'•/ IŠRUSIJOS

. Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cydo staigias ir chroą|škas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędns X-Ray ir -kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso TeL Boulevard 5918
DR. BERTASH
T56 West 35th St.

Cor. of B5th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos'nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel, Kenwood 5107

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

ROSELANP—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOSj

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

Phone M1DWĄY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4^31 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandose
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pq pietų
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- Literatūros Premijos -
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvoje įsigalėjo labai gra
žus paprotys skirti geresniems 
veikalams grožines literatūros 
premijas, šiokias premijas be 
švietimo ministerijos dabar 
jau skiria stambesnės knygų 
leidyklos, kaip štai Spaudos 
Fondas, Sakalas ir valstybinė 
spaustuvė Spindulys. Be to 
Raudonasai Kryžius skiria pre
mijų už geresnius pasiskaity
mus skiriamus vaikams.

šiemet Švietimo ministerijos 
premijų laimėjo savamokslis 
rašytojas Liudas Dovydėnas 
už romanų—Broliai Domei
kos. Tai romanas, kuris daug 
musų kaimo gyvenimo neigi- 
nybių nupasakoja.

Spaudos Fondas pirmų pre
mijų tukstanties litų paskyrė 
taip pat savamoksliui rašyto
jui Plačeniui už tikrai lengvai 
skaitomų romanų — Pulkime 
ant kelių,—tame romane at
pasakojamas kun. Vienažind
žio gyvenimas, to vieno iš my
limiausio liaudies dainiaus, 
kurio dainos iki šiol Lietuvoje 
plačiai skamba.

Antrų Spaudos Fondo premi
ja (penkis šimtų litų) gavo jū
sų amerikietis rašytojas Tulys 
už jo veikalų—Bučiavau aš 
tavo žmonų. P. Cvirka šiemet 
taip pat premijuotas už jo pa
rašytų romanų—Meistras ir jo 
sūnūs.

Lietuvoje jau veik susida
rė tradicija, kad daugiausia 
grožinių veikalų išleidžiama 
gruodžio, sausio mėnesiais. 
Todėl ir tų premijų skirstymas 
kaip tik šiuo metu atliekamas. 
Visas premijas kartu įteikia 
vasario 16 d. valstybės teatre. 
Žinoma, šioksai premijų skiri- 
mas paakstina rašytojus dau
giau.' tašyti ir sustiprina {fų 
materialių būklę.-; r

Aišku, gauna premija tie, 
kurie atitinka šių dienų gy
venimo nuotaikai. Tad nenuo
stabu, kad seniau lyg ir radi
kaliau rašę dabar jau rašo la
bai neaiškia dvasia, arba pa
sirenka visai nekalto . turinio 
temas-

Šiaurės Amerikos lietuvių 
radikalioji visuomenė gyven
dama visai kitose politinėse 
sųlygose tikrai gerų daiktų pa
darytų, jei nuo savęs sumany
tų skirti už geresnius grožinės 
literatūros veikalus premijų.

Butų galima sudaryti tam 
tikras fondas, iš kurio metai 
į metus butų skiriamos už ge
resnius romanus, novelles, net 
feljetonus, arba gerus verti
mus premijas. Siekiame kon
kurse galėtų dalyvauti visi lie

tuviai rašytojai, nepaisant kur 
jie gyvena.

Tikrai butų atliktas kilnus 
ir gražus darbas.

Šioksai fondas butų galima 
taip pat sudaryti, kad jis ne 
vien tik iš S. Amerikos lietu
vių lėšų butų sudarytas, bet 
kad jomis galėtų prisidėti vi
si lietuviai; ar paskiri asmens, 
ar organizacijos, nepaisant 
kur jie gyventų, ar butų.

Clevelando kongreso suma
nytojams ir jo nutarimų vyk
dytojams į savo darbų progra
ma, kaip tik reikėtų šioksai 
sumanymas įtraukti.

Tai butų konkretus ir visai 
realiai visiems apčiupiamas 
darbas.

Dabar ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitur tikrai gabus lietuviai 
rašytojai mėgina savo veika
lus pritaikinti premijų daly
tojų dvasiai.

Juk Lietuvos švietimo minis
terija skiria net penkių tūk
stančių litų vienų premijų, šio
kia premijų laimėjęs veik vie
nus metus gali pragyventi. O 
be to, toksai premijuotas vei
kalas visuomet labiau išperka
mas, taigi ir čia turi naudos.

Jei Amerikos Clevelando 
kongreso sumanytojai šiokio 
darbo imtųsi, tai jis butų ga
lima taip organizuoti, kad 
premijuoti veikalai butų ga
lima versti i kitas kalbas ir 
tuo budu lietuvių radikalesnių 
rašytojų veikalai butų įvesti 
į platesnį pasaulį.

Žinoma, toksai literatūros 
premijų .fondas reiktų suorga
nizuoti biznio pagrindais, kad 
ateityje šios premijos susida
rytų visai pastoviu reikalu ir 
joms skirti nereiktų kasmet 
pinigų, kačioti, iš kitų išmal
dos prašyti, kad jos kitu keliu 
į tokį premijų fondų plauktų.

• Man š. Amerikos lietuvių 
gyvenimo sųlygos svetimos, 
ta dir šis mano sumanymas 
gal atrodys utopišku, bet tik 
viena tikiu, jei buvo galima 
sušaukti Clevelande kongres
as, tai spėju juo labiau šitas 
kongresas reikia kokiu nors 
visiems prieinamu geru darbu 
vainikuoti. Tokiu darbu, ku
ris ilgiems metams paliktų gi
lius pėdsakus ir kuris toly
džiai dvelktų Clevlandiškio 
kongreso vienybės galinga dva
sia.

Net butų galima ir skiria
mų premijų pavadinti Cleve
lando kongreso premija. Tik
rai butų šaunu, kad viso že
mės ritulio lietuviai radikališ- 
kos krypties rašytojai, vieš-

vien kur jie negyventų, Šia
me konkurse galėtų dalyvau
ti. O juk jei šūktelti smagiai, 
reikia turėti vilties, kad ši
tam sumanymui iš viso pasau
lio, kur tik gyva demokratinė 
dvasia arba atbunda, vis atsi
lieptų, ir kas kaip gali ir mo
ka, šitokį darbų paremtų.

Home- Lithuaniens

Galima pamatyti vi
sas Chicagos miesto 
žymiąsias vietas 
dykai

Kas savaite WPA. rengia 
speciales ekskursijas į žymės
imas Chicagos miesto vietas. 
Tos ekskursijos turi lavinimo
si tikslų ir dalyviams tai nie
ko nekainuoja, štai ateinan
čios savaitės programas:

SEKMADIENĮ, GEGu 16. 
‘‘Indiana State Park”. Tų die- 
inų galėsite pamatyti pasaulyj 
žymiausias kopas — DuneMmd 
of Lake Michigan, Prairie 
Club būstinę, aukščiausį smė
lių kalnų ir kitkų. Reikia tu
rėti kų nors pavalgyti ir apsi
rengti kaip dėl hiking.

Susirinkti 10:30 v. r. Chica
gos laiku prie Indiana Difties 
State Park, Waverly Beach 
įėjimo. Važiuoti Route U.S. 12, 
jei traukiniu—išvažiuokite 9 
-*v. r. Chicagos laiku South 
Shore Electric, Illinois Cent
ral Randolph. Tikietas į abi 
'puses $1.00, įžanga į parkų 
10 centų. *

ANTRADIENI, GEG. 18. 
“Herzl Junior College”. Aplan
kysite vienų Chicagos viešųjų 
junior College. Pamatysite 
daug skirtingų departmentų ir 
tos moderninės mokyklos dės
tomų dalykų.

Susirinkti 10 v. r. prie 3711 
Douglas Blvd.i ’1

TREČIADIEN0, GEG. . 19. 
“The Original Central Mahti- 
facturing District”. Apvažiuo- 
•stie Chicagos pirmų modelių 
gamybos apielinkę. Išmoksite 
jos įdomių istorijų. Tai proga

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT <R-f 
Sąlygos I SAVAITE * I

DR. O’CONNELL
135 S0. STATE ST.

«3B0 N. Clark St. 760 Madl.on St 
<oįg Broadwny 0320 Cottage Grovt 
2122 JJfteo’n Av. 4002 Madison St. 
1807 MUwaųkee A v,- 6204 S. Halsted St. 
4002 Irvlng Park 3234 Madljon St. 
KVK8. TILL 9 — CLOSED SUNDAT

'MASKVOS RESTAURANTAS-3206 s. Halsted st.'
Smagi Vieta, Gardus Valgis iš Šviežių Produktų. 

Prieinama Kaina. Mandagus Patarnavimas 
Seniau buvęs Mildos, o dabar MASKVOS Restaurantas.

Savininkas A. SEREDA.

CARBIT

MASTER WIND()W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

PAINTS

VERTELGAUKIT SU Drauginga įstaiga
Skolinkitės iš APDRAUSTOS Asociacijos

Kai jus finansuojat savo namą per 
šią asociaciją, tai vertelgaujat su drau
gingais žmonėmis. Musų tarnautojai vi
suomet prisirengę pasitarimams. Jus 
esat tikri, taipgi, kad asociacija turinti 
sutaupą sąskaitas apdraustas (iki $5,000) 
per J. V. Valdžios agentiją, yra pasto
vi, veikianti įstaiga. Finansuodami sa
vo namus čia jus išvengsit atidėliojimų 
ir augštų kaštų.

APFROVED F. H. A. MORTGAGEE
WALTER J. PFIEFFER, Secretary.

OFCHICAGO • 3517 Archer Avė, • Lafayette 3489
Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraudos Planais

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

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

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

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų.

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

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

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

1616-28 VVEST OGDEN AVĖ.
Ogden prie Monroe Street 
(Skersai nuo Wieboldt’s) 

Haymarket 7177

Į'ąįŽį 1į Jįį j

pamatyti moderninę dirbtuvę A VUĮ 
ir buduti kaip padaromas dirbJ 
tinas sviestas.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
1200 W. 35-tos gatvės.

KETVIRTADIENĮ, GEG. 20. 
“The American Scene”. Patir
kite moderninės Amerikos me
nu susidomėjimo išsivystymą, 
valdžios paramų artistams.

Susirinkti 2:30 meno insti
tuto koridoriuje.

RAŠO 
ANTANAS G. KARTANAS

PENKTADIENĮ, GEG. 21. 
“The Near-East in Chicago”. 
Pamatysite Assyrijonų bažny
čių ir išgirsite tos bažnyčios 
chorų. Susipažinsite su rytų 
kaurų istorija ir reikšme. Iš
girsite iliustruotas paskaitas 
apie tų kaurų raštus.

Susirinkti 8 v. p. p. prie 54 
W. Huron gt.

ŠEšTADIENįĮ, GEG. 22. 
ų‘Migruojantys Giedoriai”. Ap
lankysite Jackson Parkų ir 
pamatysite kaip Chicago palai
ko paukščius—svečius, taip 
vadinamoj, sanetuary of natio- 
nal f am e.

Susirinkti 2:30* y. p. p. prie 
63-čios gatvės ir (Stony Island. 

V‘L” stoties.
Visos ekskursijos įvyks, ne

žiūrint koks oras butų. Del 
tikslesnių informacijų galima 
pašaukti Calumet 6841.

Sp.

Gryna gliceriną, kokią mes šian
dien žinome, yra gan naujas vaistas. 
Ją išrado švedas vaistininkas, Kar] 
Wilhelm Scheele, 1779. Jis išrado 
ją netyčiomis, dirbdamas ką kitą 
savo laboratorijoj. Keletą metų vė
liau jis mirė negavęs progos pasi
naudoti savo išradimu. Nors gryna 
gliceriną yra gan nauja, tačiau Ro
moje pirmame šimtmety po K. žmo
nės naudojosi jos geromis ypa
tybėmis visai nežinodami jos kaipo 
atskiro elemento. Romėnų rašytojas 
Plinius rašo, kad tuo laiku jau bu
vo dirbamas ir vartojamas muilas, 
o gliceriną gaunama iš riebalų ka
da dirba muilą. Romėnai pasigamin
davo muilą iš skruoblo medžio pele
nų šarmo ir lajos.

Glicerinos išdirbystė yra surišta 
su muilo išdirbystė. Kai pagamina 
100 svarų muilo, glicerinos gauna
ma vos 4 svarai. Neubergas 1912 
metais surado naują būdą dirbimui 
glicerinos, tai cukraus fermentaci
joj. Jis įrodė, kad vartojant jo bū
dą, galima gauti 25 svarai glicerinos 
iš 100 svarų cukraus. Pasaulinio ka
ro metu kai buvo trukumas riebalų 
buvo naudojama tas išradimas.

Sintetišką gliceriną jau dirbanti 
Italija. Uaromi bandymai ir Suvie
nytose Valstijose. Vokiečiai bando

pasigaminti riebalų rukŠties iš ku
rių butų galima dirbti" muilą, bet 
glicerinos iš tų nebūtų. Tačiau, jei
gu pasisektų pagaminti riebalų ruk
Šties, tai ■ naturališki riebalai liktų 
glicerinos dirbimui.

Chevreul, 1813 m., daug laiko pa
dėjęs glicerinos studijoms, davė 
jai dabartinį pavadinimą. Graikų 
kalboe GLICERIN reiškia saldus. 
Mat glicerinos skonis yra gan sal
dus. Medicinoj pati gliceriną neturi 
labai svarbių gydymo ypatybių, bet 
ji įeina į daugybę chemiškų kombi
nacijų. Kadangi gliceriną nedžiusta 
ir negaruoja, o dar traukia vande
nį iš oro‘, o toji ypatybė pasilieka

pakol ji neatailiešuoja ligi pusė ant 
pusės vandens, tai ją deda i viso
kius kosmetiŠkus preparatus, kre
mus, kad jie neišdžiutų. Ją vartoja 
svaiginančių gėrimų, saldainių, tabo
kos, spaustuvių dažų klijų ir dau
gybėje kitų išdirbysčių. Tačiau svar
biausią vietą gliceriną užima sprog
stančios medžiagos, nitroglicerinos, 
išdirbystėje. šiais metais gliceriną 
yra gan pabrangusi, nes Europa 
smarkiai rengiasi karui.

(Sekantis straipsnis apie lodina).

VARTOKITE “NIDA'’ 
LADORATORIJŲ VAISTUS IR 

GROŽIO PREPARATUS

VISOS BUSIMOS JAUNOSIOS IR PAMER
GĖS KVIEČIAMOS ATSILANKYTI IR 
GAUTI PAKETBUKO VEIDRODĖLĮ SU 
VARDU IR GIMIMO DATA, IŠSPAUSDIN
TA AKMENĖLIAIS ANTROJ PUSĖJ. ŠIS 
PASIŪLYMAS YRA GERAS VISAM MĖ
NESIUI.

'THE HOUSE OF WEDDING RINGS

G. REICHMAN S
JEWELER

4940 S. ASHLAND AVĖ.

iiiiiiiiii'lin‘ “

IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

fa^CLEANER^^;

sPILSEN KWIK
KLEAN

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei štorus 

arti , ar toli.
3406 SOUTH , _ Z“ “ :
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ. 

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

v.

.fORYoUR

Y E S
RECOMMENDED 

FOR 40 YEARS

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

SIEJAU POPIER A
Mafevos--Variusiai

$ j * ,   ___
■■ ■ -■ "' j ' 1 : -  ■  ---------------------------------------------------- ----

ŽEMA KAINA NUSTEBINS JUS!
Mes abejojame ar kada jus gausit tokią aukštą kokybę ir tokį pasiten
kinimą taip vertingomis sutaupomis. Visi musų tavorai yra geriausi ir 
siūlo jums sąžiningiausią vertybę už jūsų pinigus. Pirkit čia, kur mes 
garantuojam, kad gausit daugiausia už savo dolerį!

Jūsų Senose Patikimose Patalpose
MALEVŲ IK SIENŲ POPIEROS

Išpardavimas
Budriko krautuvė yra prisirengusi ^ių visų savaitę duo
ti didelę’vertybę perkant naudingus daiktus dėl motinos.

BARRIGK’S MALEVŲ 
KRAUTUVE | Greito 

IPristatymo 
____ J Tarnyba
6050 SOTH HALSTED STREET

(PirfaĮąu prie 5905-07 So. Kedzie Avenue) 
Atdara vakarais—Antrad., Ketv., šešt.—-Sekm. iki Pietų

Pirkit 
Pasitikė

dami

Skalbiamos mašinos po
*39.50

Pasirinkimas įvairių išdir- 
• byščių

Dulkių valytojai elektriki-
niai po $7.95 ir 14.50

Elektrikinės ledaunės spe- 
cialei nupigintos —po

$89.50
Ant didžiųjų ledaunių nuo-
•aida iki ....... $50.00

Tik Patelefonuokit: Englewood 7369
8687

MES PARENDUOJAM SIENŲ POPIEROS NUĖM&- 
JUS IR GRINDIMS SANDING MAŠINAS. 

PAMOKINIMAI Už DYKĄ.

'...................................................

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO GAMTA
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrbąta
/

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 vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Ghicago, Illinois.

Parlor setai naujos mados ir gražių spalvų po 559.50
verti $95.00

Didelis pasirinkimas rakandų, Lovų, Pečių, Stalų, ir 
Karpetų

JOS. F. BUDRIK, Ino
3417-21 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 7010

Atsiminkite, krautuvė dabar randasi vienoje vietoje. Ne
padarykite klaidos užeidami į svetimų krautuvę.

Budriko žįmus programas nedelioje iš WCFL, 7:30 vakare girdžia- 
mas aiškei visur. ....................
Budriko metinis piknikas įvyks Gegužio 16 dieną Birutės darže, 
Archer avė. ir 79th St. Willow Springs.

I
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Published Daily E^cept Sunday by 
fhė Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1789 South Halsted Street

Subscription Kates: 
year In Canada 
year outside of Chicago
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ne Chicagoj,

Anglijos karalius jokios galios valdžioje neturi. Ji
sai yra tik papuošalas. Bet anglai yra taip prie jo pri
pratę, kad nęnori be jo apsieiti.

Daugelis betgi mano, kad Jurgis šeštasis gal'jau 
bus paskutinis karalius.

Pasikalbėjimas su Lietuvos
Garbės Konsulu Urugvajuje

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

UiMkynio kaina:
Chicago je—paltu:

JM[0taiY)9
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams _____
Dviem menesiams ------
Vienam menesiui ...........

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

Suvienytose Valstijose, 
paštu:

Metams ------ ---------
Pusei metų ----------   ...r
Trims mėnesiams --------------- 1.5®
Dviems mėnesiams ........ — 1.00
Vienam m3nes|ui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta),
Metams ......----------------------  $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trim? mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderių kartu su užsakymu.

Apžvalga
‘TAIP IR REIKIA”

Kapitalistai nori diktatūros
Vienas pačių stambiausiųjų Amerikos kapitalistų, 

turįs apie bilioną dolerių turto, yra pasiruošęs remti 
diktatūros įsteigimų šioje šalyje. Apie tai rašo demo- 

. kratų partijos vadams Jungtinių Valstijų ambasado
rius WHliam E. Dodd, kuris per ilgus metus buvo isto
rijos profesorius Chicagos universitete.

Ambasadorius Dodd yra rimtas asmuo, kuris ne
mėgsta svaidytis tuščiomis frazėmis.

Jisai sako, kad daugelis turtuolių Amerikoje sva
joja apie diktatūrų. Pačiame J. V. senate esu politikie
rių, kurie padėtų kokiam nors Huey Long patapti dik
tatorium arba' patys mielai suvaidintų Mussolinio rolę 
— jeigu tik pasitaįkytų proga. O tą proga, ambasado
riaus Dodd nuomone, susidarytų, jeigu pakriktų prezi
dento Roosevelto partija.

Reikia pripažinti, kad šituose samprotavimuose yra 
gera porcija sveikos sųmonės.

Butų klaida manyti, kad demokratų partijoje yra 
Amerikos demokratijos išganymas. Bet tos partijos 
kandidatas buvo išrinktas milžiniška balsų dauguma į 
J. V. prezidentus ir ji šiandie kontroliuoja abudu kon
greso’ butu. Jeigu kongresas nekooperuotų su preziden
tu ir sabotažuotų jo sumanymus, tai valdžia butų supa
ralyžiuota. Tuomet demokratinė valdžios forma, iš tie
sų, atsidurtų dideliame pavojuje.

Hitleriui buvo praskintas kelias į diktatūrų tuomet, 
kai valdžios partijų blokas neteko reichstage daugumos, 
taip kad kancleris Brueningas buvo priverstas valdyti 
kraštų dekretais. Panaši padėtis susidarytų ir Ameri
koje, jeigu demokratai suskiltų ir kartu su republiko- 
nais imtų trukdyti kiekvienų Roosevelto žinksni.

Vyriausiojo teismo klausime demokratai jau yra 
suskilę. Liberalai senatoriai Wheeler,' Burke ir k., kovo
dami prįeš teismo reformų, padeda tiems, kurie nori 
demokratijų sugriauti, nors jie įsivaizduoja ginų demo- 
kratybę.

Rašydamas apie tai, kaip Is
panijos fašistai su italų ir vo
kiečių pagelba išstūmė baskų 
miliciją iŠ kai kurių pozicijų 
Bilba'o miesto apielinkėse, Chi
cagos Marijonų “Draugas” bai
gia:

“Taip ir reikia.”
Taip ir reikia, kad fašistai 

laimėtų karą! .
Nesvarbu klerikalų “Drau

gui”, kad Baskų provinciją, ku
rioje fašistai lieja žmonių krau
ją, valdo katalikai. Taip pat 
jam pes'varbu, kad jeigu Hitle
rio ir Mussolinio intervencija' 
Ispanijoje suteiks fašistams 
pergalę, tai Hitleris bus daug 
drąsesnis užpulti Klaipėdą...

turinei daug* narių, bet trockis- 
tai vedų “pašėlusių anti-so vie
tinę kampanijų” nuo sausio me
nesių, kuomet įvyko antroji ta
riamųjų trockistų byla Mask-

Komintepie pastaruoju laiku 
— taip pat, kaip ir SSRS, ko
munistų partijoje — buvo “iš
valyta” daug opozicionierių, jų 
tarpe kai kupė Lenkijos, Aust
rijos ir Latvijos komunistų vei
kėjai, įtarti simpatizavimu opo
zicijai.

NACIAI UŽPUOLĖ* KATALI
KUS KATEDROJE

ko- 
na-

Maršalo Tuchačevskio pašalinimas
Vienas iš penkių SSRS, maršalų, Michailas Tucha- 

čevskis, tapo staigiai pašalintas iš krašto apsaugos pir
mojo vice-komisaro vietos ir perkeltas į nežymių ko
mendanto vietų Pavolgėje.

Pirmuoju vice-komisaru yra paskirtas maršalas 
Egorovas, kuris buvo armijos generąlipio štabo virši
ninkas (neperseniai jisai lankėsi ĮJetuvoje ir kitęse Pa
baltijo šalyse), o generalinio štabo viršininku dabar 
bus šapošnikov, kuris nėra maršalas. ‘ .

Krašto apsaugos komisaras yra maršalas Voroši- 
lov.

Kodėl buvo pažemintas vyriausias Vorošilovo padė
jėjas, aiškių žinių nėra. Bet Tuchačevskio vardas buvo 
mipimas “trockininkų” bylose. Matyt, jisai nėra pilnai 
ištikimas Stalinui. Galimas daiktas, kad Tuchačevskį ir
gi butų teisę, jei Vorošilovas nebūtų jo užtaręs.

Apie Tuchačevskį sakoma, kad jisai esąs vienas ga
biausiųjų armijos generolų ne tik sovietų Rusijoje, bet 
ir visoje Europoje.

Taigi jau ir sovietų armijos viršūnėse ne viskas 
tvarkoje. Nėra abejonės, kad visa sovietų valdžia per
gyvena gilų krizį, kuris dar nežinia kuo pasibaigs.

Monarchijos spektaklis
Anglija šiandie vainikuoja savo karalių Jurgį šeš

tąjį ir karalienę Elzbietų.
Ši iškilminga ir lųbai puošni ceremonija jokius tik

ros reikšmės neturi. Anglija jau turi karalių. Kai tik 
Edwardas rezignavo, tai buvo paskelbtas karalium jo 
brolis Jurgis. Karūnacija čia nieko nepakeis.

Tai yra grynas spektaklis, kad publika turėtų į ką 
pažiopsoti. Kaip kiekvienas spektaklis, šis karaliaus vai
nikavimas yra surištas ir su bizniu.. Londonas padarys 
daug pinigų iš šimtų tūkstančių žmonių, suvažiavusių 
tų iškilmių pažiūrėti.

SLAPTAS KOMINTERNO 
PREZIDIUMO SUVA

ŽIAVIMAS

“The Manchester Guardian” 
korespondentas Maskvoje pra
neša, kad apie balandžio mėn. 
pabaigų SSRS sostinėje susirin
ko Komunistų Internacionalo 
“prezidiumas”, susidedąs iš 
įvairių šalių atstovų. Prezidiu
mo posėdžiai visuomet būna 
slapti, todėl tikrų žinių apie jo 
svarstymus nėra’.

Beit manoma, kad vyriausias 
klausimas dienotvarkėje buvo 
“trockizmo pavojus”. Įvairios 
komunistų partijos turi gana 
daug keblumų su trockistais, 
ypatingai nuo; j#, į laiko, kai bu
vęs sovietų, karo komisaras ap
sigyveno Meksikoje, kur jisai 
turi teisę kalbėti ir spaudoje 
reikšti savo nuomones.

Padėtis Francuzijos komunis
tų partijoje verčianti prezidiu
mo narius susirūpinti. Partija

Londono “Daily Herald” 
respondentas praneša, kad 
cių smogikai užpuolė katalikų 
minių, kuri klausė vyskupo 
Ruckl pamokslo Eichstadt ka
tedroje, Bavarijoje.

Vyskupas savo pamoksle pa
sakė, kad kunigas Kraus nepri
valo klausyti Gestapo (slapto
sios policijos), kuri liepė jam 
kraustytis iš miesto.

Kun. Kraus buvo karininkas 
armijoje ir tris kartus buvo 
sužeistas kare. Jisai pasakė, pa
mokslų, protestuodamas prieš 
nacių atakas prieš katalikus. 
Tuomet Gestapo įsakė jam iš
važiuoti.

Vyskupas. Ruckl stojo užtar
ti kunigų ir prabilo j didelę mi
nių katedroje, smerkdamas Hit
lerio policijos sauvaliavimų. 
Korespondentas rašo:

“žįniaH. apie šita vyskupo 
pamokslų pasiekė Gestapo 
jam dar* tebesant sakykloje, 
ir smogikai tuoj aus atūžė į 
katedrų.^"

Daugelis žmonių, išeinančių 
iŠ katedros, buvo suimta.

NAUJI SIDABRINIAI PENKLIČIA1
KAUNAS—Vykdant 1936 m. 

birželio 3 d. “Monetų įstatymą” 
tolesnį įgyvendinimą, naujai 
nukaldinamos ir paleidžiamos 
į apyvartą 5 litų sidabrinės 
mųnetos. Iš numatytųjų šiuo 
įstatymu išleisti sidabrinių pi
nigų po 1, 2, 5 ir 10 litų jau 
nuka|dintos ir paleistos į apy
vartą monetos po 1 ir dešimtį 
litų- Šiomis dienomis jau pa
sirodė pay vartoj e 5 litų mo
netos. Kiek vėliau bus nukal
dintos ir dviejų litų sidabrinės 
monetos.

Naujai pasirodžiusios 5 litų 
monetos žymiai skyriasi tiek 
savo lydinio sudėtimi, tiek dy
džiu ir bendra išvaizda nuo 
senųjų sidabrinių penkličių.

Naujos monetos lydinį su
daro 75% sidabro ir 25% va- 
rio-senoje 5 litų vertės mone
toje sidabro ir vario po 50%- 
diametras 27 mm.-senosios mo
netos 29.5 mm.-ir svoris 9 gr.- 
senosios monetos 13.5 gr.

Esant naujosios 5 litų mone
tos lydinyje brangiojo metalo 
nuošimčiui 50% aukštesniam, 
negu ankščiau išleistoje toly
gios vertės monetoje, rodos ga
lima žymiai sumažinti šios 
monetos dydį, o tuo budu ir 
bendrą pinigo išvaizdą.

Naujos 5 litų monetos pie
šinio detalizacija yrą šitokia: 
Priešakinėje monetos pusėje 
Centre atvaizduotas Basanavi
čiaus bareljefas profiliu į-aki- 
riąją pusę su ingrąvirųotu ap
link užrašu: “Jonas Basanavi
čius” ir apačioje “5 litai 5”, 
kurį skiria iš kiekvienos pu
sės keturių lapelių ingraviruo- 
tos vaizdelis.

Antroje monetos pusėje sti
lingai ir gražiai išryškintas

Jau kuris laikas kai vieti
niai Montevideo dienraščiai 
pranešė, 'kad Lietuvos garbės 
konsulų Urugvajuje patvir
tintas plačiai žinomas ir įta
kingas urugvajietis milijonie
rius p. Roberto Pietracaprina. 
Bet iki šiol Konsulatas dar 
neatidarytas. Todėl Jūsų ben
dradarbis pasistengė aplanky
ti poną Konsulą, kad sužinoti 
neatidarymo priežasties ir 
bendrai patirti jo nuomonę 
bei nusistatymą. Pasimaty- 
jnas įvyko 18 d. kovo šių me
tų, puikiame p. Konsulo pa
lečių j e, Ayenidpje Bulivar Ar- 
tigas 1410, kur bus atidaryta 
Lietuvos konsulato raštinė.

Pasveikinimo prakalbėlė
—Leiskite man, ponas Kon

sule, pasveikinti Jus nuo mu
sų spaudos Argentinoje, Šiau
rės Amerikoje ir Lietuvos 
laikraščių, kuriuose bendra
darbiauju. Atvykau sugaišinti 
tik 10 minučių laiko. Žinau, 
kad Jus kaip urugvajietis ir 
kaip Lietuvos Konsulas Urug
vajuje, neturite noro kompli- 
kuotis musų kolonijos politi- 
kerijoje-.. Mes esame tikri, 
kad Lietuva turi garbės turėti 
Jus Konsulu. Didelio įtakin- 
gumo ir pasitikėjimo asmuo, 
kuris pasekmingai gali veikti 
musų valstybių intelektuali
nio, komercinio ir diplomati
nio bendradarbiavimo suarti- 
nimo plotmėje, esate Jus, po
nas Konsule!

—Dėkodamas Jums už taip 
nuoširdžius žodžius, noriu 
pasakyti, kad esu pasiryžęs 
dirbti kaip musų valstybių.

P-

meniu, kuris musų visuome 
nes nerinktas pasivėlina sai 
kalbėti jos vardu. Jis yra “bal 
tas rusas”, taip jis pats savi 
vadina laikraštyje “EI Deba 
te” ir kitur. Mes lietuviai esą 
me pasiryžę bendradarbiaut 
su ponu Konsulu visuose Jusi 
pozityviuose sumanymuose 
Šiame reikale musų spaudi 
ir aš pats laukiame Jūsų ma 
lonaus įsakymo.

—Taip, vizitavo. Bet turėti 
prisiminti vieno prancūzų ra 
šytojo žodžius: “Moliu kove 
jančios pusės palieka molino 
abi”! Esu tos nuomonės, ka 
lietuviams reikia būti pavyz

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)
taip ir čia gyvenančių lietu
vių labui. Bet Šia proga verta 
prisiminti didžiojo urugvajie
čių nepriklausomybės kovoto
jo, generolo Gervacio Artigas 
reikšmingus žodžius: “Jus 
mane išrinkote, labai Jums 
dėkui, bet aš vienas nieko ne
padarysiu, jeigu Jus neištiksi
te man savo rankų!”

Lietuviai turi Jniti pavyz
dingi ūkininkai

—Aš žinau, kad Jus,
Konsule, vizitavę daug mano 
tautiečių, bet nesu tikras, kad 
jie perstatė nąušų Jiolpnijos 
dalykus taip, kaip jie iš tik
rųjų yra. čia beveik visi, su dingais ūkininkais, o ne poli 
labai maža išimtimi, esame 
darbo žmonės ir politika mus 
neinteresuoja taip labai. Be 
abejo, yra mažutė individų 
grupė, kuri dėl savo asmeniš
kų ambicijų 'kelia nesusiprati
mus Urugvajaus lietuvių ko
lonijoje. Pirmiausia noriu pa
brėžti, kad vienas iš tokių 
yra paminėtinas, E. Dikas (ne
žinau, ar Jus jį pažįstate?), 
kuris norėjo čia būti konsulu. 
Jis dėl savo tamsių ir antipa- 
triotiškų aktų yra susilaukęs 
generalinės musų antipatijos. 
Daug kam giriasi, kad jis bu
vo kviestas būti Urugvajaus 
lietuvių centro pirmininku. 
Realybėje (prašau man atlei
sti, ponas Konsulas) visa tai 
yra melagystė, todėl 'kad jo 
centras egzistuoja vien tik po
pieriuje ir jo rezultatai yra 
toki, kad jis mums, lietuviams 
daro nemalonią reklamą, ir 
dėl to mes nenorime turėti 
bet kokio bendro su tuo as-

vienos greta kitų.
Prieš pat išleidžiant naujas 

5 litų monetas, tenka pasakyti, 
kad jos ras daug didesnį vi
suomenės pamėgimą, negu se
nieji penkličiai. Naujosios mo
netos yra labai portatyvinės, 
piešiniai aukštai meniškai at
likti ir dėl to pati moneta sa
vo dydžiu ir išvaizda labai 
simpatiška.

Į akis krintą labąi natūra
lūs ir įtikinamai gerai išpildy
tas Basanavičiaus baraljefas. 
Sidabro monetų gipso moda
lius išpildė skulptorius Juozas 
Zikaras, ir vejionies įpusų 
tautos patriarcho portretas 
buvo dailininko pieštas iš na
tūros ir vėliau perkeltas į gip
so modelį. Po Basapąvičįaus 
baraljefu dešinėje ję pusėje 
yra padėtas inicialas: j. Z. 
(Juozas Zikaras).)

(Paprotįs žymėti

paimtas iš Vakarų Europos

Lietuvos valstybės ženklas Vy
tis su tekstu apačioje “Lietu
va 1936”.

Monetos graižlyje įbrėžtas 
šūkis: Tautos gerove-tavo ge
rovė.

Naujų 5 litų monetų bus nu
kalta 1,000,000 egzempliorių. « *
Senųjų sidabrinių pen'kličįų 
puvo taip pat išleista 5 mili
jonų litų sumai. Senosios ir (Paprotįs žymėti dailinin- 
naujosios • monetos kursuos kams monetose inicialus yra

Pel šio naujojo* 5 litų sidab
ro pinigo vartojimo tenka dar 
pastebėti, kad tai yra labiau
siai nusisekusi moneta iš vi
sų iki šiol pasirodžiusių jų. Me
tus tik akį į ryškiai ir labai 
natūraliai atvaizduotąjį pini
ge dr. J. Basanavičiaus pa
veikslų, šių monetų lengvai 
išskirsime iš visų kitų sidabri
nių monetų.

Greta tiek simpatijų įgiju
sio mėlynojo su Basanavi
čiaus atvaizdu 50 litų bankno
to, dabar apyvartoje bus ir 
baltojo metalo: stilingai, me
niškai ir labai vykusiai nu
kaldinta 5 
moneta su 
atvaizdu.

Metalinių 
darbų atlieka 
bendrovė Kaune.

tikierįais. Jie svetimame ’krs 
šte privalo kurtis ūkiškai vis 
100%. Hipotekos Bankas y r 
suinteresuotas kolonizuoti ai 
eivius žemės ūkiuose, tod( 
jums lietuviams vertėtų tu 
klausimu daugiau interesuoti 
ir ruoštis kūrybiniam dai 
bui. Pramonės darbas šiai 
dien ne visiems prieinamas, 
be to, tikrasis lietuvių ąim 
tas, kuris daugiau atatinka j 
psichologijai, kiek žinau, yr 
žemdirbystė. Taigi lietuviam 
šioj srityje reiktų ir veikt 
Reiktų sukurti tam tikslui i 
pačių lietuvių organizacija 
kuri visu 100% rūpintųsi sav 
tautiečių ekonominiu įsikur 
mu. Tik gerai ekonominiai įs 
kūrę lietuviai galės išauklė 
gražiai savo jaunąją kart: 
galės išlaikyti savo tautine 
mokyklas, turėti gerus lai! 
raščius ir išlaikyti savo tau t 
nes savybes. Gi kol lietuvi: 
bus ekonominiai suvargę, t< 
jų tarpe viešpataus karšti 
politikieriavimas, nesusi tar 
mas. Padėti lietuviams įsikui 
ti ekonomiškai, kultūriškai 
matyti juos musų krašte la 
mingais, tai aukščiausias nu 
no idealas. Šioje plotmėje es 
pasiryžęs veikti su lietuviu 
išvien kaip lietuvis, — sak 
ponas Konsulas.

litų nąuja sidabro 
tautos patriarcho

pinigų kaldinimo 
“Spindulio” 

Tsb.

Inžinieriai Pridėjo 71 Pėjią Įžiūrimo Kelio

OĮ 
•saugumą į karus, 
1937 metų Cliev- 

priekį mažo ūgio 
ypatai operuoti automobilį, tai kartu ji ir pasikelia. Dėka sėdynės pasikėliipo, 
vieškelis pasidaro matomas net 71 pėdų arčiau prie automobilio. Moterys karų 
vairuotojos ypač skaito šį pritaikymų kaip gerą prietaisą saugumui ir pąrankumui

• operuoti automobili.

Automobilių inžinieriai nuolat darbuojasi įterpti didesnį 
kuriuos jie planuoja. Pavyzdžiui, pritaikoma priešakinė sėdyne 
rolet karuose yra padaryta taip, kad kai ji yra patraukiama į 

pasikelia. Dėka 
arčiau prie automobilio.

gera

skelb 
kand

Lietuvai reikalinga 
propaganda

—Lietuvių spauda 
apie tris bandomuosius
datus į Konsulato sekretorių; 
Kokią Jus nuomonę turit 
apie tai?

—Konsulatui reikalingas s< 
kretorius su geriausiomis kvs 
lifikacijomis. Aš negalėsiu pa 
sirašyti po raštu su bet kokie 
mis klaidomis, tai butų sar 
mata ir Lietuvai ir man. Te 
dėl sekretorius turi būti žino 
gus, kuris be klaidų rašytų i 
kalbėtų ispaniškai, daugiau a 
mažiau mokėtų prancūziškai 
butų mandagus ir turėtų ger: 
presenciją. Be to, aš noriu 
kad mano sekretorius būti 
dar žurnalistas. Lietuvai rei 
kalinga gera propaganda, ne 
ji palyginti neseniai dar a t 
gavusi savo nepriklausomybę 
ir šiame krašte dar reikiama 
nėra žinoma. Lietuvos gera: 
vardas šiame krašte privali 
triumfuoti. Tuo tikslu galvoji 
sutelkti lietuvius žurnalistus, 
surandant jiems galimybes 
propaguoti Lietuvą ir jos iš
eivius urugvajiečių spaudoje. 
Nuo šito naudingo darbo, ma
nau, neatsisakysite ir Jus?

—Laukiu Jūsų įsakymo, po
nas Konsulai I Mano bendra
darbiaujamieji laikraščiai yra 
tos nuomonės, kad anie trys 
kandidatai (mok. F. Kairaitis, 
“Daktaras” Štabinskas ir Di- 
kas) yra visai netinkami to
kiai vietai užimti, nes jis ne
moka teisingai kalbėti nė ra
šyti... Musų kolonija ir mano 
atstovaujami laikraščiai ma
no, kad Jus, ponas Konsule, 
esate tas asmuo, kuris turi 
pilną teisę pasirinkti sau sc|c- 
retprių pagal savo nuožiūrą. 
Kokios Jus apie tai nuomonės?

(Bus daugiau) • •
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6KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS PIRMOS 
GEGUŽES TORONTE, ONT.

Nors darbininkai ruošėsi iš Visa ši šventė praėjo labai 
anksto minėti šią savo šventę 'gražiai ir ramiai, be jokių inci- 
labai entuziastiškai, bet dėl blo- dentų.
g o oro, buvo abejojama ar ga
lės būti šis svarbus Pirmos Ge
gužės minėjimas gausus. Vie
nok sulaukus šventės, visų pri
siruošimas nenuėję niekais. Ir 
gamta, lyg prijausdama darbi
ninkams, — suteikė gražią die
ną, ir saulute savo kaitriais 
spinduliais teikė gerą nuotaiką 
darbininkams.

Malonu pažymėti, kad lietu
vių šiemet dalyvavo demonstra
cijoje žymiai daugiau, negu ki
tais metais. Linkėtina, kad se
kančiais metais šios šventės mi
nėjime dalyvautų visi Toronto 
lietuviai darbininkai, kas reikš
tų dar didesnę vienybę musų 
tarpe. Nors tikrų žinių negaliu 
patiekti, bet maždaug nuskaito
ma, jog viso maršavo Toronte 
apie 20 tukst. žmonių įvairių 
tautų, o galėjo būti nepalygi
namai daugiau.

Kaipo svarbiausiu objektu 
šios Geg. Pirm., buvo Ispani
jos suvarginta' liaudis, kuriai 
visi reiškė užuojautą gausiomis 
aukomis, kalbose bei? dainose 
linkėjo galutino nugalėjimo 
priešų.

Visose šios dienos iškilmėse 
darbininkai buvo gerame upe ir 
linksmi jausdami, kad Gegužės 
Pirmoji yra vienintelė šventė 
metuose, kurioje visi darbinin
kai vieningai susirinkę gali nuo
širdžiai pasikalbėti ir aptarti 
bendrus reikalus, laisvai išreik
šti savo mintis, arčiau vienas 
kitą pažinti, suprasti ir užjaus
ti.

Po visų iškilmių darbininkai 
skirstėsi namo su didžiausiu 
pasiryžimu ir energija, atšven
tę savo vienybės ir solidarumo 
šventę.

MM

Anglijos karalius ir karaliene su šei mynos nariais ir giminėmis laike vainika
vimo iškilmių repeticijų. Iš kaires dešinėn: Lord Baden-Powell, skautų vadas, ka
ralienė Marija, motina; karalius George VI, karalienė Elžbieta—jo žmona ir prin
cesės Elžbieta ir Margarct Rose — dukterys. Vainikavimo iškilmės įvyks užporyt, 
trečiadieni, gegužės 12. Acme Photo

Miko Petrausko Darbuotes Reikšmė Amerikos Lietuviams
Rašo NORA

—O. I.

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
|t.t. Ontario provincijoje nėra
* leista viešose salėse vartoti 
svaigieji gėrimai ir dėl to vi-

• sos draugijos gerbiančios savo
i vardą, Vengia gėrimus vartoti.
Kartais pasitaiko, kad kas nors 
kešenėje atsineša bonką, o kra
tos prie durų negi darysi. Taip 
tai ir tos -bonkos užkulisiuose 
atsidūrė, bet tai dar nieku ne
galima buvo įrodyt, kurios 
draugijos parengime tas atsiti
ko. Gali būti kad ir patys pa- 
lapijonys ga’ėjo jas sunešti.

i Tai buvo jų didžiausi argumen-

Karūnacija Šiandien ,
TORONTO, ONT. — šiandien 

įvyksta Anglijos karaliaus Jur- > 
gio VI karūnacija. Nors visur! 
apie tai kalbama, kaip tenka1 
patirti per radio, bet pas mus, 
Kanadoje, kaipo Anglijos Do
minijoje, itin didelis dėmesis į 
tai atkreipta. Ne tik visos val
diškos įstaigos jau savaitė 
prieš tai, apdekoravo savo rū
mus įvairiais karūnavimo ce
remonijų atvaizdais — bet taip 
pat ir privalės didesnės įstai
gos ir kompanijos; o šiandien įr ir0(|ymai5 kodėl ta drau- 
bus didelis paradas. To negana;' - - .. .
kaip ir visuomet prieš kokias 
šventes ar iškilmes, krautuvės 
ir įvairus petl.’oriai pasipini
gauja — taip ir dabar. Krau
tuvės priverstos įvairių vėlia
vėlių, medalių, paveikslėlių, ne 
tik karaliaus ir jo šeimos, bet 
ištisų dinastijų, o žmonių užsi- 
grudimas, kaip prieš Kalėdas. 
Taip tūkstančiai lengvabūdžių 
išmėto savo centus, vien tik dėl 
bereikalingos tradicijos. Nėra 
abejonės, kad didelė dalis tų 
tradicijų, prisidėjo prie buvusio 
karaliaus abdikavimo. Juk tuo
jau po tėvo — karaliaus Jurgio 
V mirties, jis paneigė tas ka
rališkas tradicijas. Kai specia
lus vežimas atvažiavo prie jo 
gyvenamų rūmų, kad nuvežti 
jį į parlamento rumus, kur se
natoriai ir didžiūnai žemai pa
silenkę į durų pusę — laukė jo 
šviesenybčs įeinant, o jis—Ed
vardas VIII, rūmų koridoriais 
pats vienas atžingsniavo ir įė
jęs pro atsragines duris atsi
stojęs savo vietoje, prabilo:

—Gražus teatras, ar ne?

“Supinsiu dainužę iš meilės balsų,
Kaip rūtų vaįniką dabinsiu,
Suteiksiu sparnus jau pilkų debesių, 
Supinsiu dainužę, supinsiu.

Nuskris ji linksmutė augštai ir toli,
Kur mirgą žvaigždelių daugybė, 
Nuskris ta dainelė, maloni, daili, 
Per skaisčios padangės berybę. .

(Iš Miko Petrausko

čia
(Tęsinys)

Pennsylvanijos valsti-
tai buvo vasara ir va-

ir būtinai rei 
organizuot 

duoti užsiėm 
muzikos veikloj, ir iš jo 2-

retą “Birutė” ir išimtinai vie
tinėmis jėgomis. Čią jau rašy
tojai šių žodžių teko vaidinti 
atsakomingoji Birutės rolė, ir Į

užilgo po jo persikėlimo Bos- metų (su mažom išimtim) 
ton’an, gaunu laišką, datuotą vęnimo Amerikoje ir bekur 
18 d. liepos 1914 m. kuriame dalykus išimtinai suaugusia 
jis rašė: “Padariau jau dvi cho- Petrauskas pastebėjo reiki 
ro repeticijas, žmonių labai gumą domės atkreipimo j 
daug, ypač vyrų. Viso choro bus augančius mažesnius vaikui 
apie 120 žmonių. Neužilgo ma- kad reikia,
nau pradėti davinėti lekcijas, jais rūpintis, 
nes kiti jau prašė. Net Bago- (draugijėles, 
čius (dabartinis SLA Preziden
tas) buvo susitikęs, irgi prašė vasario, 1915 metų laiško s 
dainavimo lekcijų.”

“Pradėjau vėl dirbti ‘Velnias 
Išradėjas,’ bet nesparčiai eina. *50 vaikų. Dainavome ir ša 
Aš manau, kad per metus nu- me. Baigiu 
sidirbau ir viskas taip susidėjo, ■ ‘Vestuvės,’ ‘Consilium Faki 
kad turiu truputį palaukti —- — ----
pailsėt.

Bet koks buvo tas Petrausko' reikalinga, 
poilsis! Toks, kad jis kure nau
jus dalykus, pertaisįnėjo ir ge
rino senuosius, mokino bosto
niečius “Birutę” ir “Kaminkrė
tį,” kuriuos scenoj statė 1 d. 
spalių, 1914 m., ir apie kurį 
perstatymą jis rašė man sekan
čiai : “Musų Boston’o vakaras 
išėjo gerai — kaip pirmam kar
tui, nors galėjo būti daug ge
riau, nes repeticijose buvo ge
riau. Žmonių buvo daug. Aš 
dabar gerokai užsiėmęs, instru- 
mentuoju didesniai orkestrai 
“Adomas ir Jieva”, nes staty
sime su pilnesne orkestrą 5 d. 
lapkričio.”

Kaip kad darė gyvendamas 
Connecticut, New York ir Penn- 

j sylvania valstijose, Petrauskas 
važinėdavo ir po apielinkės

I turiu prisipažinti, kad jaučiau- miestelius su savais koncertais 
si labai “important.” Seimo ren- .
gėjai, norėdami pasirodyti prieš Massachusetts valstijoj.
si labai “important-” Seimo ren iu perstatymais. Tą pati darė ir

j visą pasauli, paėmė patį di-
I J-yimioio virlnrn'iinctviadainos džiausią teatrą vidurmiestyje,

Tie iš mus, kurie turėjom pa
tyrimo anais laikais važinėti po

Geismai ir Svajonės”) ir sukvietė visus miesto valdi- kolonijas, jr žiniome, kokos tai

tau: “Pradėjau rašyti vaik 
operetę. Panedėlj priėjo su

instrumentu

gija neturėjo gauti salės.
Bet štai, kiti metai ir kiti la

pai. Dabar po vadovystę šven- 
tablyvo airio, j parapijos sa’ę 
ne tik kišenėje bonką ar kitą 
galima atsinešti, bet desėtkais 
statinių alutį risti! (žinoma, tik 
pavapi jonims). Ir tai ne drau
giškam išsigėrimui prie vaka
rienės, bet bizniui. Vadinasi, 
viršui Dievas, apačioj karčiama.' 
Mes išparduosim alutį ir Tau, 
Dieve, nupirksim namą ir už- 
mokčsim taksus...

Iš šalies žmogus stovėdamas 
žiuri ir savo akimis netiki; ne
jaugi tie patys, žmonės ir tas 
pats tikėjimas taip gali keite- 
liotis... čia tink ta sena patarlė: 
tikslas pateisina' priemonę.

—Frances.
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NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.Ar Atvyks j Brolio 

Karūnaciją?
Anglai labai susidomėję, ar 

atvyks buvęs karalius Edvardas 
į brolio karūnaciją. Daugelio 
nuomonė, kad jeigu ir atvyks, 
tai gal kokio barzduoto dėdės 
pąvidąle, nes esą,, daugelis pra
dėtų jį garbinti vietoj esamo 
karaliaus.

Kiti Metai,
Kiti Lapai

Vos metai praėjo nuo to lai
ko, kai Toronto lietuviai pąra- 
pijonys, norėdami apjuodinti 
CJT A OO.II nnv.iiia •nrivors- I

Ratps prieinamas — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonud^it NAUJIENOMS

Ir 
joj, nors 
kacijos laikas, kuomet, dabar
tiniu laiku, chorai turi būtinai 
pertraukti savo repeticijas, M. 
Petrauskas sugebėjo sudominti 
ir organizuoti Shenandoah’rio 
ir apielinkės lietuvius į muzi- 
kalę grupę, kuri taip nuošir
džiai dirbo, kad jau 27 d. rug
sėjo, 1913 m., jis rašė man: 
“Abudu vakarai — ‘Birutė’ ir 
‘Kaminakrėtis’ -— iš dailės pu
sės pasisekė puikiai. 9 d. spa
lių pastatysime dar ‘Faustą’ ir 
‘Užburtas Kunigaikštis.’ Ko to
liau gyvenu, ko sunkiau vis diiM 
bu, tai vis ir daugiau man dar-' 
bą prikrinta į rankas. Nors 
sunkiai važiuoju, bet darbus 
bus padarytas.. Rašau naują, tri 
jų vęiksmų muzikalį veikalą— 
‘Šventoji Naktis,’ taip, kad dar
bo turiu daug, ilsėtis nėr kada. 
15 d. spalių pradėsiu darbą 
Brooklyne ir pa konservatori
jos skyrius, Waterbury ir Eli- 
zabeth.”

Reiškia, kyo daugiau jis va
žinėjo po lietuvių kolonijas, įtuo 
labiau jis pajuto ir suprato rei
kalingumą dainos, kuri kelįa 
žmogų kultūriniai. Svarbiausia, 
reikėjo duoti lietuviams lietu
viškos dvasios mzikatynių kuri
nių. Žmonės norėjo dirbti, rei
kėjo tik duoti jiems medžiagos. 
Kaip pats Petrauskas sakydavo, 
jis jautėsi, jog jo buvimas A- 
merikoje buvo lyg kokia pa
siuntinybė, kad žadinti lietuvių 
dainą to atėjūno širdyje! Dėl to, 
kad lietuviui atvažiavus sveti- 
mon šalin, daina buvo taip sun
ku prisitaikinti prie tos jam 
visiškai naujos aplinkumos,

ir prakilnių minčių, tačiaus ne
turėjo budo išraiškai, taip kad 
amerikonai paprastai žiurėjo į 
tą lietuvį, kaipo į nelabai kul
tūringą priedą jų garbingai ša
liai. O kadangi Petrauskas bu
vo pirmas toks kultūros pasiun
tinys Amerikai, tai jis sudomi
no netik senesnius iš Lietuvos 
atvykusius gyventojus, bet kar
tu ir Amerikoj gimusį lietuvių 
jaunimą, didelis skaičius iš ku
rių nusprendė eiti Miko Pet
rausko keliais, pradėjo studi
juoti muziką, imdami, kur ga
lima, lekcijas nuo paties Miko 
Petrausko, šiandien, galima drą
siai sakyti, kad nekuriu Pet
rausko mokinių yra atsiekę gan 
aiigštąs vietas .. muzikos veik
loj, kaip Amerikoj, taip Lietu
voj ir svetur. Galima taip drą
siai sakyti, kad mažai, jeigu 
kiek, randasi muzikalių draugi
jų Amerikoje, kuriose Miko 
Petrausko įkvėpti ir jo mokin
ti ^mppęs i neimtų vadovaujan
čias roles.

PIRMOJI BIRUTĖ 
WATERBURY’JE

Nors tas Waterbury’is buvo 
lietuvių seniai apgyventas mies
tas' (sako, kad ten pirmieji lie
tuviai apsigyveno 'apie 1850 m.) 
ir jie turėjo^visokias draugijas, 
bažnyčią, politiškus kįiubųs ir 
kelis dailės raitelius, bet tik po 
Petrausko pirmo atsilankymo 
mes į gi jom inspiracijos ir, jo 
globojami, 'turėjom ganėtinai 
drąsos imti didesnius žingsnius 
musų dailės darbuotėje.

Ir štai jau SLA 28-29-to sei
mo metu, kuris įvyko Waterbu- 
ry gegužės mėn. 1914 metuose,

nipkus ir kitus žymesnius sve", būdavo kelionės ir prie kokių 
tim’taučius svečius į šį persta- apijnĮ<yį)įų įr sceniškų patogu- 
tymą, kad duoti jiems progos rejkedavo vaidinti ir dai- 
pažyelgti j Lietuvos praeitį, ir | nuoį.j} (dabar, turiu pasakyti, 
pažinti įyis gražias ipelodijas, ^a(j mes neturėdavome to 
kurios piija pasaką apie jamią įajp vadinamo “artistiško tem

peramento” ir pasitenkinom e- 
,'sančiom sąlygom, arba jau bu- 
; vome taip pasišventę tam dai-

i ti’ ir ‘Tarnaitė-Pamokė’ — 
kų operetę. Viskas gre’tu 1:
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1915 m. birželio mėnesį, 
ko S.L.R.K. seimas Scranto 
kuriame irgi buvo statomi 
rausko veikalai, apie kurių 
sisekimą gavęs žinią, rąšė n 
“ ‘Birutė’ ir ‘Adomai ir Ji 
Scranton’ę per S.L.R.K. se 
buvo sulesti gerai. Tas n 
smagina, nes visgi smagiau 
met jautiesi, kad veikalas 
riau pastatomas. Mano ‘Ve 
vės’, trijų veiksmų Liau 
Opera, buvo pastatyta Bost 
19 ir 20 dienomis birželio. 
Vyko puikiai, nors stengėsi 
kenkti, net Šimkų kviesdam 
siląnkyti, bet nieko iš to i 
ėjo...”

“Pradėjau rašyti naują 
retą, ‘Girių Kara’ius’,”—tęsė 
savo laiške, ir vėliau, kad 
d. rugpiučio turėsime vaiki 
atrą.”

(Tęsinys gegužes 15 d.
(Šįvakar Chicagos Liet 

Auditorijoje įvyks Miko 
rausko pagerb’mo va'ki 
Smulkmenos kitoje vietoje)

KORESPONDENCI
ir gražią Palangos mergaitę Bi
rutę ir Kunigaikštį Keistutį; ir 
dar pačiątn kpmpozitorįui va
dovaujant; Spektaklis užimpo- h-s j.a^bui, kad matėm patogu* 
navo visiems. Jie grožėjosi to i 
mis jiems naujomis ir savo 
pupširfįžių paprastumą yilįojąn- prasįį įr jvei t nti visokias ne- 
čiomis melodijomis, kurios> rąn- prjejanĮ4įas ir nelaukiamas aplin- 
dą'si Birutėj. Jdoipįos jiems , kybes kurios susidarė taip jam 

bekoncertuojant, beva'zmėjant 
ypatingai po mažesnius mieste
lius.

Lapkričio 9 d. 1914 m. Pet
rauskas jau rašė man: “Statėm 
‘Kaminkrėtį’ ir ‘Adomą ir Jie- 
vą’ Lawrence, Brockton, Wor- 
cester ir W. Lynn, Mass. Da
bar instrlimentuoju “Vestuves” 
ir rengiuos prie eilės savo kon
certų po didesniuosius miestus, 
nekųriuos prašysiu, kad ir pati 
dalyvautum.”

Tame pačiame laike, pradžio
je lapkričio mėnesio, mes, wa- 
terburiečiai, irgi buvome pa
statę “Užburtą Kunigaikštį” ir 
turėjom geriausio pasisekimo.

buvo to seno vaidylos ir vaide- 
lyčių gįęsmes ir apiegps! prie au
kuro. Jie džiaugės gavę progą 
žvilgteręt į praeitį tų žmonių, 
kurių gyventojų SkąiČius ir vei
kimas pradėjo turėti svarbos 
Wąterburio judėjime. Svetim
taučių spauda atsiliepė kuogrą- 
žiausai apie tą įvykį, ypatingąi 
akcentuodami faktą, kad prin- 
cipalės fplės įr didžiuma ansam
blio sudarė Amerikoje gimęs ir 
augęs jaunimas, ir pareiškė, 
kaip labai ideališka, kad atsi
randa žmonės, kurie teikia <tam 
jaunimui tą progą ir mokyklą, 
kurios jis negauna savo regu- 
lia’rėje mokykloje. Visus šiuos 
gražius svetimtaučių spaudos 
pareikštus žodžius pilniausia 
užsipelnė MIKAS PETRAUS- 
kas. O jau apie malonumą, ku
rį mes patys lietuviai turėjom 
iŠ to viso veikimo, nereikia nė 
kalbėti.

BOSTON’E
Neužilgo po seimo, įr vėl va- 

kacijų metu, Petrauskas išva
žiavo Boston’an gyventi ir tęs
ti savo gražų, darbą, neapleis
damas, betgi, savo studijos Wa- 
terbury’je, kur jis atvažiuoda-

kad, nors jis ir turėjo gražių buvo pastatyta Petrausko ope- vo po vieną dieną į savaitę. Ne

mą ir gerumą ten, kur jo ir 
nebuvo), galime pilniausia su-

BOSTON’O KONSER
VATORIJOS 
ĮKŪRIMAS

Pradžioje 1915 metų buvo į- 
kurta Lietuvių Konseryatprija 
Bostone. Vasario 18 d. 1915 m. 
Petrauskas rašė man: “Rašau 
‘Consilįųm Fąkultiatis,* naują 
vieno akto operetę, greitu lai
ku ir pradėsiu orkestraciją. Tas 
naujas veikalas bus pastatytas 
Boston’e 10 d. balandžio, kartu 
su ‘Birute’.”

Bet laikotarpy jo aštuonių

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS
Gegužės 23 dieną 1937

Broliai lietuviai 
prašau jūsų Pa

Atvažiavus j Ameriką 
nam, gražiausiose jaun; 
dienose, 'vos sukakus 17 . iamžiaus, 1916 m. dirbtuvėj, 
piovė man dešinę ranką, ( 
darius operaciją reikėjo 
piauti ranką iki alkūnės, 
ir likau su viena ranka, 
pradėjau užsidirbti sau p] 
venimą vaikščiodamas pei 
tuvius ir pardavinėdamas 
rias gyduoles ir knygas, 
nės mane atjautė ir didelė 
dos nebuvo.

Bet jau 4 motai esu t 
nelaimingas. Atvažiavus į 
woodą vėl sukrėtė mane ; 
di liga. Du kartu darė op< 
ją ir dabar gyvenu iš ir 
pašalpos. Rankos opera'ciji 
darė negerai ir pradeda c 
likusi dalis rankos ir p; 
žuoti visą pusę. Reikia < 
operaciją iš naujo. Jokių 
iš niekur neturiu. Dai 
žmonių mane pažysta Chi 
j e, Pennsylvanijos valstijoj 
troite ir kitose kolonijose 
gų galėčiau juos pasiekti 
tiškai, jie man pagelbėtų.

Todėl šiuomi atsišaukiu 
sus geros širdies lietuvįi 
prašau mane sušelpti. ( 
pradžią gal aš vėl galėsiu 
dėt pasidaryt sau pragyvei 

—Jonas Ša
845 Washington St., 
Norwood, Mass.

Atidarė Naują Tave
ĘNGLEWOOD. — Pp. 

lockai sugrįžo iš Cleveland 
kur jie pas savo žentą ir 
terį Feliksą ir Algą Ade 

!Čiųs viešėjo. Jie gyvena :
E. 133 g. Clevelande.



Diena Iš Dienos

Išvyksta 
Provincijon

Orui žymiai atšilus ir me- 
džiams-žolei suvaliavus, p. Ony
tė Davidonienė šiandien išva
žiuoja kelių mėnesių poilsiui 
5r atostogoms pas savo mamy
tę, Spring Valley, III., mieste
lyje. Ji ikišiol gyveno su 
dviejom dukterim ir broliu, Dr. 
Bertashium ir jo šeimyna ties 
4910 South Michigan avenue.

Padėka
Ferdinandas Jakubka, jaunas 

Brightonparkietis, kuris guli 
lovoje, kamuojamas paraližo, 
prisiuntė sekamo turinio laiš
ką (jis dėkoja už vakarėlį, su
rengtą sukėlimui pinigų jo gy
dymui) :

“I wish to thank all those 
kind and x generous people 
who bought the benefit 
tickets helping to make the 
party successful.

My thanks to Mr. Frank 
Jakavičia Sr. who gavę a 
wonderful speech during the 
supper which resulted in 
$57.50 more. I wish to thank 
Mrs. Eleanor Jakubka, Mr. 
Charles Jakubka and his 
family, Mr. and Mrs. S. Lu- 
cas, Mr. and Mrs. Jakavičia, 
and my relatives who helped 
in many ways by selling 
tickets, working at the bar 
and in the kitchen.

Ferdinand Jakubka. ,

Netikėta puota
p. Kasmausko varda
dieny

šeštadienį, gegužės 8 d. bu
vo Stasių vardadienis. Ta pro
ga netikėtos puotos susilaukė 
ir p. Stasys Kasmauskis, gyv. i 
324 Normai Parkvvay. Mat

" ' . ■/

• . • . . • c

NAUJIENOS, Chicago, m. Trečiadienis, geg. 12, 1937
Lietuvių Draugijos sekr. pa
sveikinimo telegramų.

Svečių buvo net iš Auroros, 
111. —> p. Pociai, kurie užlaiko 
tenai prie 61 River St., taver
nų ir Montgomery rodauzę. 
Buvo, taipgi ir Naujos Gadynės 
Choro vedėjas Jurgis Stepona
vičius su žmona, lošėjai Ver
bickas su Valentu, ir gydytojas 
Witanauski iš Brighton Parko. 
Visi prie skanios turkės ir ki
tokių valgių linksmai laiką pra
leido. Už tai p-nia Anna Dvogin 
puotos dalyviams už atsilanky
mą ir dovanas taria širdingą 
•a'čiu.

—Senas Petras.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Mitchell Markus, 29, su Ca-
therine Lynch, 23

Manuel Kochiorimbas, 27, su
Amelia Nacknickas, 17

Alexander Brazauskas, 29, su
Eileen Sheaheen, 22

Jerome Bartis, 21, su Marie
Sero, 20

Frank Fittanto, 22, su Mar-
garet Valent, 22

Josefrh Jankovsky, 25, su
Blanche Makes, 20

Steve Jurkiewicz, 23 su Lot- 
tie Malenowski, 19

Stanley Gura, 23, su Helen
Stojack, 22

Tony Dambrauskas, 23, su
Estelle SLackauskas, 19

Frank Miknius, 24, su Miar- 
garet Kovaloski, 2.2

Joseph Kessenich, 70, su An
na Kuschsl, Kenosha, Wis., 51

Charles Wolf, 21, su Helen 
Sabas, 21

Anthony Ranicke, 26, Patri- 
cia Cerkauskas, 24

Bohumil Borkovec, 23, su
Ruth Neckar, 22

Thomas Domrose, 28, su Ei-
leen Baranauskis, 21

Joseph Šturmą, 27, su Julia
Mikulas, 22

William Hodoval, 24, su An
na Zeman, 27

Arthur Puta, Berwin, III., 25, 
su Chr'stina Skaritka, 25

draugai ir giminės susirinkę pas ; Edvvard Vaivafa, 22, su Eve- 
p-nią Kuzins, 2548 Marųuette j iyn Bendia, 19
Rd. vienu sykiu visi nuvyko Stanley Bakun, 22, su Ver- 
Stąsių pasveikint, ilgų metų pa- nette Tarczydlo, 17 .
linkėti.

P-nia Kuzin ir p-nia Malcevi- GAVO
čienė turėjo labai gardžios už- J PERSKYRAS
kandos, prie kurios nestokaVo, _ , T .. . . Stanley J. Miknius nuo An-hnksmių kalbų, pasakų ir apie Ra R Miknius.
praeitus laikus prisiminimų.'. _______ [
Buvo ir muzika. Šoko jaunieji 
ir senieji. Jauniesiems, ypač, 
patiko senių pasakos.

—A. Malek.

P-ios Anna Dvogin 
gimtadienio puota

šeštadienį, gegužės 8 d. įvy
ko p-nies Annia, Dvogin, gyv. 
6108 S. State g. gimtadienio 
puota. Dalyvavo gražus būrelis 
artimų draugų. “Pirmyn” choro 
vedėjaas p. K. Steponavičius ir 
pp. Pollockai, gyv. 6530 S. Da- 
men avė. prisiuntė gėlių puoš
tus, o pp. Paul Miller, Chicagos

Du Broliai-Miko Petrausko Iškilmėse

Jurgis Steponavičius (kairėj) ir Kazys Steponavičius, 
broliai, kurie dalyvauja šio vakaro iškilmėse, pagerbimui 
velionio kompozitoriaus Miko Petrausko. Jurgis Stepona
vičius yra vedėjas “Naujosios Gadynės” choro, o Kazys 
Steponavičius — Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn”.

Geriausia Iš 
200 Dainininkių

Jaunutė dainininkė Alma 
Bedrįs 16 metų amžiaus, lai-' 
mėjo radio dainininkų konkur
są, kurį per stotį WCFL bu‘- 
vo surengusi Master Jewel 
Krautuvė. Iš 200 dainininkių 
;ji laimėjo pirmą vietą, ir gavo, 
$50 laikrodį ir metų kontrak
tą dainuoti per radio. Ji yra 
dailininko ir dainininko L. 
Brunvaldo mokinė.

S K I N
Ar kenčiat niežėjimą, degimą, 
erzinimą odos? Nėra reikalo 
tam. Per 30 metų Žemo pa
gelbėjo milionams kentėjusių. 
Dėką nonaprastos sudėties, Že
mo atšaldo, suramina ir paša
lina Ekzemos niežėjimą, pa
prastus Rashes. Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Pirkit Žemoj 
šiandie—visose ap tiekose, 35c, 
60c, $1.

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiniai 
Neduoda Šios Garantijos

INSURED" GLASSES
.' Req. U. S. Pat. Office C. A. 5. No. 75529 V • < ; •?’:*

“Apdraudos Certifikatas”. garantuojąs kitus stiklus, jeigu pirmieji sulūžta metų laiku, 
yra duodamas jums perkant akinius pas Winner’s tiktai. Įsodinimas į rėmus vienas 
doleris.

Amerikos geriausi akinių 
stiklai. kuriuos nutekina 
mnsų pačių modemėj labo- 
ratonioj meistrai amatnln- 
kai tiksliu akuratnumu. To
dėl Winner’s akiniai padėda 
jum matyti NATŪRALIAI!

Pasitarkit Su Musų Registruotais Valstijoj Aklų Specialistais, Išėjusiais Pripažintas 
Kolegijas, Kurie Žino Jūsų Akių Tikrą Vertę.

Profesijos Patarimas Veltui
Vadovybė D-ro Albert Earl ’VVinner. O. D.. D. O. S.

eiles tūkstančių, 
Winner’s Gar

siuosius Apdraustus Aki
nius. Jie teikia nė nesva
jotą patogumą.

VVINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.

Atdara Anradlen] — Ketvirtadieni — Šeštadieni iki 9 v. v. 
Krautuvės Daugely Žymiųjų Miestų

Dekliamuos

Adelė Zavistaiyė-Nauslėdienė,
gabi ir mėgiama vaidintoja, 
kuri šįvakar, M. Petrausko iš
kilmėse dekliamuos mirusiam 
kompozitoriui paskirtas eiles.

Naujas automobilių radio, 5 
tūbų, garantuotas ....... $19.50
Naujas Crosley refrigeratorius, 
garantuotas 5 m.......... $113.50
išmokėjimais po 15c. j dieną

General Radio Store 
3856 Archer Avenue

Žagariečiai atsi
sveikina su sve
tainėmis ir miestu.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žio 16 dieną, žagariečių Kliu- 
bas su savo keliais šimtais na
rių apleidžia miestą, sako su
die svetainėms ir žada per vi
są tą dieną gyventi užmiesty j, 
arčiau miškų, arčiau pačios 
gamtos—p. Spaičio darže.

žagariečiai drauge su savo 
kaimynais tą dieną gėrėsis 
aukštaisiais kalnais, žaliuo
jančiais ftiiškais ir, vienu žo
džiu, linksminsis, tyru oru 
Sveikatą taisys, vaišinsis ir 
smagiai laiką praleis.

Bus ir muzika, bus ir šokiai. 
Tad, visi sekmadienį pas žaga- 
riečius į pavasarinę gegužinę.

R. š.

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 sv- už 82 c
SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PETNYčIOMIS18 sv. už 99C

PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS
DAMP WASH Ji

Bandykit šj ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas 
Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.

Mes turime ir kitokj patarnavimą tinkamą jūsų reikalavimams
Marškiniai Rankomis Plaunami

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

Pabandymas įtikins jus—tik patelefonuokit

Šiandien paskaita 
Miesto Vedėjo 
klausimu

Šiandien, University Coi- 
lege, 18 South Michigan Blvd., 
prof. A.. R. Haton skaitys pa
skaitą: “The History and 
Development of the City Man- 
ger Plan of Government”. Ti- 
kietus galima gauti Chicago 
City Manager Committee, 343 
South Dearborn, arba Univer- 
sity College.

Kita paskaita bus gegužio 
19 -dieną, kurią skaitys Chi
cagos Universiteto profeso
rius John A. Vieg. Gi'gegužio 
126 dieną vyks diskusijos mies- 
Įtų vedėjų depresijos laikais 
klausimu. Birželio 2 d. prof. 
Walter Dodd skaitys: Illino- 
jaus įstatymai įmesto vedėjo 
reikalu4, o birželio 9 d.—prof. 
Jerome Kerwinį/i paskaita su 
visais svarbiaisiais klausimais 
Chicagos miesto, vedėjo reika
lu. ' Sp.
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PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar įšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street

Prospect 7474 *
Valandos 10 Ą. M. iki 9 P. M.

RAMOVA AUTO
REPAIR SHOP
JOHN MIKSIS, PROP.

834 W. 35th Street
Phone YARDS 6547 

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

Pataisyk Stogą ir .
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
inų. 25 metai patyrimo. Blėkorius 

įjr stogu . dengėjas.
Leonas Roofing Co. 

3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250.

........... .....  1 "7..........      —
Sonotone Teatras
VAN BU.REN ARTI WABASH

DABAR VAIDINA
Paskutines 2 Dienas

Nuo vidudienio iki vidunakčio— 
? »r,c iki « r. m.
PASAKA VAIKŲ MUZIKOS
Stebuklų U. S. S. B. šiandie įj 

‘Bęethoven Concerto’ 
žavėtina filmą apie vaikus. Niekad ne
užmiršt jos i Taipgi vėliausios žinios apie

U. S. 8. R.ii šiandien.

• COAL
KAINČS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMlNGTON COAL
nuo

*4.75 IKI $6 TONUI 
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MENESĮ 

t

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

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 95C
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ............... $1.19
SKRYNAM SIETAI, KVAD. PĖDA ..................................... PVof*

GRINDIMS COVERING 9x12 ............   *3.98
WIDMAN’S PAINT STORE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 3998

-

VARNIŠIAI Yi IKI

regu Ii arės kainos

sudužimų, vi-

i KRAUTU-'
Ateikit į ar-

Sherwin Mei
liame trim var- 

nišis $2.25. Musų 
kainą

PAINT EKCHANGE
2000 Mihvaukee Avė.
2830 So. Halsted St.

2247 Eleton Avė.
Skyrius KENOSHA, WIS.

Centralis telefonas
ARMitage 1440

950
1,000 galionų trim 

Malevos. Galionas ____

--------  $1.25 
$2,79 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musij kaina....

- $1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva .... $1.20

Pirkit male- 
vas ir varni- 
šį iš didžiausios 
firmos Chicagoj I 
Naeionaliai produk
tai. kuriuos mes 
gavom iš Bankruto 
krautuvių, galerų ir 
gelžkelių 
si nuo \ iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES — .
čiausią krautuvę. Mil- 
waukee Av. krautuvė 
atdara nedėlioj 10-1,

MALEVOS
IR

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

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

BALTIC IMPORT CO.
805 We«t 19th Street 

CHICAGO.
Tol. Haymarket

KELIAUKITE TIESIAI J KLAIPĖDĄ

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 iant 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.

Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

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

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

Taipgi perkratustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avė.

x Tel. Yards 0965

CUT’N* CURL BEAUTY BOX 
2555 West 47th Street 

Telefonas 7643
Buvusi . savininkė Unity Beauty 
Shop. 754 W. 35th St. Kas atsineš 
šitą skelbimą iš Naujienų, gaus $10 
vertės Permanent Wave už $5.00 .
$5 Permanent Wave ........... už $2.50
$4 Permanent , .............. už $2.00
Taipgi galima gauti Hair Sėt už 25c 
Visi kiti patarnavimai už žemą kai
ną. Užkviečia atsilankyti,

ANNA VENCKAITe

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 įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

UniversaI 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.

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

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Gegužės 23 d. 1937 m.
CALUMET GROVE

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

Pranešam visiems pažinties drau
gams, kąd persikėlėm iš Willow 
Springs į Chicagą ant Pershing Rd. 
ir Lincoln gatvių. Užlaikome geriau
sios rųšies gėrimus, degtinę, vyną, 
alų, cigarus ir kasdien gaminame 
skanius Šiltus valgius ir greitas pa
tarnavimas. Savininkai,

KUCHINSKAI, 
1858 Weat Pershing Rd.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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Įvyko Labai Šaunus 
Liet Studentu Kliubo
Vakarėlis '

>W«ia*w«WiiiiiBiiiiiil-> m «<

Programas Buvo Gražus:
Programą Pildė 

Studentai ,

THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

BRtDGfcPORT—Sekmadieni 
gegužio 9 d. Lietuvių Audi

torijoje įvyko šaunus Lietuvių 
Universiteto kliubo Vakarėlis.

Muzikėlis programas, kaip 
ir veikalas buvo tiek malo
nus ir gražus, kad atsilankiu
sieji tikrai turėjo kuo pasige
rėti. Programų išpildė visas 
būrys merginų ir vaikinų, va
dovaujant p-lei Pečiukaitei. 
Čia matėsi susibūrimas geriau
sių intelektualių spėkų, matė
si geras išsilavinimas muzikoj 
ir dainoje gražus balsų są
skambis. žodžiu, tas, aukšto 
mokslo siekiantis jaunimas 
padarė tikrai gerą įspūdi į vi
sus dalyvius.

Kaip matėsi, už vis labiau 
publikai patiko Lietuviškos 
Vestuvės ir studenčių choras. 
Algirdo Rulio ir visų savo ro
lių išpildymas tiek jaudino, 
kad norėjosi sušukti: ‘‘Jus, 
gražus jaunime, nors Amerikoj 
gimęs ir augęs, bet esate tik
ri lietuviai ir lietuvaitės. 
Džiaugiasi su jumis Chicagos 
lietuviai, džiaugiasi ir pati 
Lietuva.”

Vakarėlio Pelnas Skiriarpas 
Stipendijoms

Šio vakarėlio tikslas buvo 
irgi gražus. Visas vakarėlio 
pelnas skiriamas stipendijų 
fondui, iš kurio yra duodama 
medžiaginė parama tiems stu
dentams, kurie nori ir' turi ga
bumą, bet neturi finansinių 
galimybių, 
i A

j Publikoj matėsi .‘ir pažangių
jų lalktfflŠČtųk- redaktoriai.'iGal 
publikos pati diduma susidė
jo iš veikiančiųjų jaunuolių 
tėvų ir šiaip muzikos ir me
no mėgėjų. Buvo ir didis Lie
tuvos mylėtojas Dr. Graičunas 
ir dar keletas jo kolegų. Tai
gi, stokavo profesionalų didu
mos. tyebuvo ir tų, kurių kal
bos taip didžiai kalba kitiems 
didžią tėvynės meilę ir apie 
Amerikos jaunosios kartos iš- 
tautėjimą. Gaila, o Šiame va
karėly jie tikrai butų pama
tę kaip tikrųjų lietuvių tėvų 
sūnūs ir dukterys, paėmę kny
gą ir lyrą, eina Lietuvos keliu.

Gruzdžių Grinorius

McFetridge 
“Janitorių” Unijos 
Prezidentas

William McFetridge, pre
zidentas School and Munici- 
pal Janltors union, lokalus 
46, buvo išrinktas prezidentu 
Chicago Fiat Jahitors union. 
McFetridge taipgi yra* vice
prezidentas Building Service 
Employes* Union.

Pirmesnis Chicago Fiat Ja
nitors unijos, Jerry Horan, mi
rė balandžio 27 d.

“Naujienų” Piknikas
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Pirkite savo apielinkės 
krautuvei

——-1 a nu ii i«

Coronation Sūckers
Chew More for Hitler

Coronation Suckers
Some 15,000 Americans, hun- 

gry for a thrill, willing to pa*y 
as high as $150 for a seat al- 
ong the coronation route, will 
spend thpusands and thous- 
ands of American dollars at 
the British Empire’s biggest 
show* J. P. Morgan, ban'ker, 
has been invited to šit in the 
King’s box. Suckers are these 
15,000 in the broader sense, 
just likę the boy who pays a 
dime at a small town circus 
to see the fat woman with two 
heads. For to alert and s.o- 
phisticated Britishers, the co- 
ręnation is a gigantic business 
enterprise, got up to draw 
suckers from the four corners 
of the e'arth.

If those 15,000. American 
lickers of England’s royal 
boot never coine back, this 
country will suffer no real 
loss. Indeed, our land might 
well benefit by their staying 
away forever, particularly ‘if 
they cease drawing out Ame
rican dollars. For, by and 
large, those 15,000 Americans 
are spiritual descendants 6f 
the Tories of the American 
Revolution, of the copperheads 
and profiteers of the Civil 
War. Today such Americans 
usitally admire ruthlcss dieta- 
tors likę Mussolini, Hitler, and 
General Franco, successor to 
Weyler, Spain’s infamous but- 
cher of Cuban patriots. If this 
country ever again has to 
fight for the ideals and prin- 
ciples of ’76, those 15,000 kow- 
towers to kings wpn’t be m 
the rariks m liberty. ;

True Americans, on the 
other hand, doiTt wear knee- 
pants and kiss the hand of 
any king. True Americans 
have built this "country into 
a mighty nation. With brain 
and hand, they have brought 
forth in abundance the pro- 
duets of farm, mine, and fac- 
tory, have created the works 
of art and literature, of mu- 
sic and architėcture that arė 
putting our country in the 
front rank of great comnioh- 
wealths. True Americans in 
church and school, in labor 
hall and legislative assembly 
are steadily striving to realize 
the ideals of America’s great- 
est sons and daughters: that 
every man, woman, and child 
may have a chance to devel- 
op the best that is in him and 
to live the good life. ,

Būt while true Americans 
labor to make this nation 
what its founders and pre- 
sėrvers hoped it should be, a 
small group of kowtowers to 
royalty go to London to liek 
the boot of Britain’s king.

moūthfuls. By consuming less 
food, the argumenturuns, the 
sons and daughters of the 
Fatherland will help the lia- 
zi four-year plan of re-arnia- 
ment and national self-^suffi- 
ciency.

The real reason, howeyfer, 
behind this new, Gerttian or- 
der is the change in diet un- 
der Hitleris regimfe, whįch 
commands all Germans to pre- 
fer cannon to butter as food. 
ObViously, if thė Germarts are 
to ėat such solid food as can
non instead of the softer but
ter, evėn the pure Nordic des
cendants of Wotan mušt chew 
more* They mušt do homage to 
Fletcher, god of chewing, as 
well as to Hitler, god of nazi- 
ism. But'even with much more 
mastication, this new Hitler 
diet of cannon and airplanes 
is likely to give the Fatherland 
a bad case of indigestion. - In 
deed, this new food, in spite 
of Der Fuehrer’s , order to 
chew, cheiv, and CHEW may 
give Germany so severe an at- 
tack of appendicitis that she 
will have to have such an o- 
peration as she underwent at 
the elose of the World War.

bKAUGYSTEB LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

r—pirmininkas^ 5648 So. Bishop 
St. Chicago, III., tel, Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm- 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Pėtras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per-

> shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shriduliene-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III,; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja> 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina Chicago, I1L.; Petras 
TuskUvio? — maršalka, 6939 So. 
Washtenaw-Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antanę Czesnos svetai
nėje. 450) So. Paulina St. (Tel.

''Boulevard 4552), Chicago. III.

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

DR-STES TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1987 
METAMS: Pirmininkas — Petras

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockweil St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 

*'well St.; .Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood' St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 We;st 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina' St.; ka
sos glob-—Frąnas Vienckus, 2718 
W. 48rd St.; lig. apiekUnas —B. 
JOdeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, 2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 West 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mene
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, III.

> 3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo H vai. iš ryto.

« .............  '■ «■ m ' ....—.......... ............... . ■ »' '>■-! Į ^^"II III IUI l

‘‘LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, 111.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
Jr.—fin, rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskas —ka
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Ęris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicagd, III.; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St.„ 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan . St., Chi
cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

Chicago j e ir apielin k e s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo if 
statymo naujų namų.

...........     .-i ..... . -■■■ i ii u,.....

CLASSIFIED ADS.
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTE

Mes dengiame ir pataisome visokioj 
rųšies stogus, taipgi dirbame bletiei 
darbus. Lengvos išlygos, jei page? 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING Cd 
3216 So, Halsted Street

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS ar MERGINA; namų 
darbas; maža šeimyna; nėra skal
bimo; gera virėja; $7 iki $8. 

Village 5679-W.

PATYRUSI MERGINA; abehias 
namų darbas; prižiūrėti vaiką; savas 
Kambarys; Columbus 8576.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; virimas; savas kamba
rys ir maudynė; nėra skalbimo; 
$12.00,

South Shore 2329.

MERGINA NAMŲ DARBUI; pa
silikti; pastovus darbas; šeštadienį 
ir sekmadienį kiekvieną antrą sa
vaitę nereikia dirbti; $7 iki $8.

Palisade 1613.

REIKALINGOS patyrusios skudu
rų sortuotojos; geras mokestis. 
Kreipkitės adresu 1839 West Lake 
Street. Inland Junk Shop, Seeley 
5141. •

MERGINA AR MOTERIS; abel- 
zhas namų darbas; pastovi vieta; 
geras namas; $10; Midway 4721.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

'^PAlEŠKtn^^
į tavern biznį, kuri supranta apie 
zalgių virimą. 6500 So. State St.

h artus for Sale
Ūkiai Pardarimui

PARDUOSIU arba MAINYSIU 
ant miesto prapertės Merrill, Wis., 
330 mylios nuo Chięagos, farmą 40 
akerių. 6 akeriai miško, didelė bar- 
ng ir kiti budinkai, geras šulinys. 
Atneša 50 tonų šieno. $1,500 morgi- 
čius.

FRANK DEHN
6001 So. \Yashtenaw Avė.

PARSIDUODA UKtS
WISCONSIN 
VALSTIJOJ

Cheu) More for Hitler
Chew more for Hitler—that 

is the latest slogan of Propa
ganda Minister Goebbels. 
Duetschland ubėr alles, down 
with the communists, heads 
will roll, cannon instead of 
hųtter—those are some of 
Germany*® rabble-rousing cries 
of yesterday.

Ostehsibly, the idea behind 
this new slogan is that by 
chewlng each mouthful longer, 
the Germans will get more nu- 
trition from the food they 
eat, and so will need fewėr

SUSIRINKIMAI
Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks gegužės 12 d.

8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite lai
ku pribūti, nes yra daug kas apsvarstyti. —Valdyba.

UETŲVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin- 

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė,; A. Jinąvičia—pim. pagelb., 
3852 So. California Avė.; Sophlo 
Ambrozaite—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Mjravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.;’ A. Ra
manauskiene—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. Jndependence Blvd.; 
Franęes Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avę.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—korešp., 4208 South 
Washtenaw Avė,; William Puiris 
■maršalka, 4730 So. SpringfieldAv. 
Kliubo susirinkimai jvyksta kas 
mSnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų,< Hollywoodt svetainėje, 
2417 West ; 48r(l ; CMcago, III.

i .1 l < ' i ’K'iii— ■>!-* '■« ilit, » « IĮ1"" i į. — -

DRAUGYSTES SUSI VIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm,, Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalporf Avė.; Vlce pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—-MiK. Bankevičins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž.' 
Peter Lapenas, 724 W. 18th Sti; 
Korespondentas—juodas Kuzmic
ke, 1938 Oanalport Avė,

AMERICAN LtTRŲANlAN CITI- 
ZENS OLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

IR. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—j. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, nagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4228 So. WelU St„ Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4586 So. Turner Avė,, Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis WilUa> 4469 Archer Avė,; 
Kasos globėjas—J. jesiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka, 2417 w. 48rd St., Lafayette 
5424; Dn-kvotėjas—Dr, A. J. Ma
nikės, 2519 West 43rd St Lafa
yette 8051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka’—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (8) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus. ,

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĘL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John , Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 

. Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs.
Bernicę Keller, 5332 South , tong 
Avė.—Protokolų raštininkė; *Wal- 
ter Smarka, 4685 So, Washtepaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3838 So. Kedde Avė.—Kasierka; 
Helęn Chapute, , 4403 S. Albany 
Ave.—Koht, raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 25k''’W. 46th St. — 
Kasos globėjas;! Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820,*'' balandos nuo 2 iki 
4 pp, nuo 6 Ūki j 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Deąrborn’, Št., tel. Central 4410— 
Patarėjas! K&$s Ytirgbn, 1614 
So. 49tli6 Avė., Cicero, 111.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, ~4t54- South Artesian 
Avė.— Kiįygiusr P- Ališauskas,

/

3 Metų Mirties Sukaktuvės
. Atminčiai ihusų Brangios 
i* = t Dukrelės

Ak* -
i

Aldonos' Urbonaitės

Jau trys . metai, kai mus iš
skyrė žiaurioji mirtis. Pačios 
jaunystės Žydėjime, gegužės 
12 diena 1934 metų, palikai 
mus ant visados.

Negalim užmiršti, minim 
Tave visuomet. Paliko tik 
saldžios svajonės apie Tave 
musų vaidentuvėj. Musų gy
venimas liko budėsiu ant vi
sados.

Tėvai it brolis Urbonai

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIM ANO 
DAUKANTO

FĖDERAL SAVINGS AND 
JO^iSUASSOCIATION OF.

-'^TTHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTE

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
{■ 3216 So, Halsted Street

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5809

LOVEIKIS

MERGINA; nėra namų darbo; nė
ra skalbimo; prižiūrėti 3 metų mer
gaitę; virti; $6.00; Drexel 5268,

PATYRUSI, PATIKĖTINA virėja 
ir namų prižiūrėtoja; geros k reko
mendacijos; pasilikti; nėra skalbi
mo; $8.00. Fairfax 2963.

MOTERYS TROBESIAMS valyti; 
naktimis; $60.00.
SOUTH SIDE CONSOLIDATED

1105 East 63rd * Street.

ANT STATE
KELIO 32.

298 mylios nuo Chicagos 
48 mylios nuo RhiUelandėr 

į pietus.
80 AKERIŲ

Visa dirbama. Prieina žeme 
prie dviejų mažų ieikų, 1/4 
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,

Keai Estate For bale

Miscellanecus
Įvairus

SPECIALIS 16 SAVAIČIŲ KŪ
DIKIAMS AUKLĖTI kursas $15;

Del Har, 116 So. Michigan, 
Deąrborn 6896.

JUODŽEMIS, y ardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South ąidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street.' Tel. Wentworth 7942.

Furuiturt? S HKtures 
R< mndai-Itaisai

^25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

8 KAMBARIŲ Kellastone reziden
cija; arti katalikų bažnyčios; verta 
$10,500; bus paaukota už $4,500; 
išmokėjimai; rakandai, frigidaire, 
furnesas, modernis plumbingaa; 2 
karų garažas; 5921 Normai Blvd., 
Normai 7942.

PARSIDUODA NAMAS South 
Sidėj. TaVern, šokių salė ir 10 kam
barių viršuj. Mainysiu ant didesnio 
namo. / , .

Savininką galima matyti
3800 So. Wallace Street.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

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

Hemlock 0800,

BARGENAS — 2 muro namai vie
name lote. 10 rendų. Reikia parduo
ti į keletą dienų. $6000.00.

Randasi: 2011 W. 18th St.
Savininkas randasi: 

4947 West 13th St.
Cicero, III. Tel. Ųicero 791.

PARSIDUODA namas su taverno 
bizniu. Biznis išdirbtas per daug me
tų. Pardavimo priežastis—mirtis.

4559 S. Wallace St.

MORNlNG STAR kliubo val
dyba 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — Ignas Ambrulevič, 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael ChepUį, 3327 Le Moyne 
St. Tel, Spauluing 7908; Fin. rašt, 
—Bruno Hogerą, 2345 N. Kedziė 
BlVd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
blnlnkas — Stasys Jokųbauskas, 
1510 No. Kedzie Bb’d.; Kasos glot 
bėjai:—-Antanas LUngevič, 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi
čių, 2750 N, Neva Avė.; Kasierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemao 
Ąve. Susirinkimus Mikorfie kas 
pirmą ketvirtadieni po antrašu: 
3804 Armitage Avė, •— Rašt. M.' 
Chėpul.

11 "J 1 ----- ------' -----T'*'"'------
T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žukauskis — vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt.t 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka
sierius; Kasos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupšis; 
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rųmšiene; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas -Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesi pirmą penkta
dieni, Roseland Darbininkų Svetai
nėje, 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 

------------—-------- Dalis, 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314 nu n i i? n n..........

CLASSIFIEDADS

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė. Tikrai gera vieta, tirštai ap
gyventa. Pirma pamatyk, tad ap- 
mąstyk. 1918 Canalport Avė. Ex- 
tension phone Canal 4879.

SENA, IŠDIRBTU BIZNIU BE- 
KERNĖ pardavimui pigiai.

3787 Archer Avė.

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

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

Hemlock 0800.

AIL 
Alk

JONAS PETROŠIUS

Persiskyrė su šiuo, pasauliu 
gegužės 11 diėną, 2:10 valan
dą ryto 1937 m., sulaukęs 44 
amžiaus, gimęs Raseinių aps- 
ktity ir parapijoj.

Amerikoi išgyveno 24 metus
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stepaniją, dukterį Van
dą, žentų Justiną Plunčius, sū
nų Algirdą, brolį Kazimierą ir 
brolienę Valeriją, seserį Pran
cišką, švogerl Julijoną Stru
milą ir daug kitų giminių, 
Amerikoje, o Lietuvbje drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašatvotas randasi 
6004 So. Carpenter St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gegužės 14 d., 8 vai. ryto 
iš namų į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą,9 o iš ten bus nuly
dėtas | šv. Kazimiero kapines.

Visi A- A. Jono Petrošiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ii’ 
atsisveikinimą.

?’.■ ■’ ’ - ■ „i; įį į

Nubudę liekame, '
Moteris, Duktė, žentas, Suiiuš, 

Broliai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

Vartoti Automobiliai

GROSERNĖ ir MEAT MARKET 
pardavimui. Moderniai fikčeriai; 6 
gyvenamieji kambariai; kampinė 
vieta. Pašaukit po 7 vai. vakaro.

Lafayette 0470.

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

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

PARSIDUODA VARTOTAS auto
mobilius Nash 1928; gerai išrodo, 
geram stovy. Labai pigiai.

3356 So. Halsted Street.

Personai
?______Asmenų Ieško______

PAIEŠKAU PRANO PETREIKIS. 
Gyveno West Frankfort, III., pasku
tiniu laiku Chicagoje. žinantys apie 
jį prašomi atsišaukti.

FRANK JURKUS
Route 1, Box 76,

Benton, IIL_______ -i IĮ Į I I I >111 Į W
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
apię 17 metų abelnai ruošai krau
tuvėje. 8464 So. Halsted St.

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

PARDUODU CIGARETŲ, CIGA
RŲ, Ice-Cream, kendžių, grocery ir 
visokių smulkmenų krautuvę. Išdirb
tas biznis per daugelį metų. Par
duosiu pigiai, nes esu našlė. Per 
daug darbo.

1609 South Halsted St.

PARDAVIMUI “BEAUTY SHOP”, 
10 metų išdirbta vieta. Gražus kam
bariai pagyvenimui. Dėl informaci
jų šaukite Telefonas Hemlock 5825.'

Situation Wanted
Darbo Ieško

ŽMO-

pkitSs
4631 SO. ASA^kND AVĖ.

Ofisas 2-ros lubos su J- X Grish

T %

REIKALINGAS DIENINIS VIRĖ
JAS. EAGLE RESTAURANT,

1745 So. Halsted Street.,

REIKALINGAS patyręš žmogus 
I grosernę. 1739 So. Halsted St., 
Box No 622.

PAIEŠKAU SENYVO
GAUS dirbti ant ūkės, kurs supras
tų kiek ūkių darbą. Geram žmogui 
darbas ant visados. Mokestis nuo 
$15 iki $20 i mėnesį. Atsišaukite lai
šku ar ypatiškai.

O. SAVICKIES
R. 2, Gables, Mich.

REIKALINGAS VIRTUVEI vai
kinas ir dišių plovėjas. Turi būti 
patyręs- Harry’s Sandwjch Shop, 
6727 Sheridan Rd., Rogers Park 5216

REIKALINGAS GERAS darbiniu 
kas dirbti prie baro tavernoj. Tu 
ri būti gerai patyręs tą darbą 
mokėti gerai anglų kalbą.

1519 East 63rd Street.

ir

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKiT 
SAVO BARGlENUS 
• < 

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MŪS TUOJAU

CANAL 8500
, ' . '-Ii; >

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos, Ui pakartoji- 
mus duodame gerą nuo
laidą.



NAUJIENOS, Chicago, ID.
.....................  I i......... .....  ,1 .................... . ...I,.-...............................................................

Trečiadienis,8______________________

isi Pagerbkime Lie- 
iviškų Dainų Tėvą, 
Miką Petrauskab 

G C i

(Žiūrėk paveikslų pusią p Į.) 
Šiandien Chicagos Lietuvių 
ditorijoje įvyksta iškilmin
iai vakaras, kurį burys 
u.gų ir bendradarbių rengia 
gerbimui .Miko Petrausko, 
įerikcs lietuvių dainos tė-

Igai ir rūpestingai rengėjai 
•sėsi iškilmėms ir jie suda- 
programų, kuris bus v6r-f 
velionio, pašventusio daug; 

o jėgų amerikiečių naudai, 
yvauja visa eilė solistų, ku- 
yra pasižymėję muzikos 

yje: dalyvauja keturi žy- 
tusi Chicagos Lįetuvių clįo- 
; dalyvauja kalbėtojai, ku*- 

žodžių visi atydžiai klau-
i. žemiau seka programo 
zvių sąrašas:
rAKARO VEDĖJAS: Kleo- 
Jurgelcnis

KALBĖTOJAI: Pins Grigai-

eonas Pruseika
OLISTAI: Genovaitė Gied- 
ienė
klona Grigoniutė

Nora Gugienė
Antanas Kaminskas
Liliu Raben-Micevičienė
Adelė Nausėdienė
Stasys Rimkus
Jonas Romanas
Kastas Sabonis
Ona Skeveriutė
Anelė Steponavičienė
Kaimiečių Kvartetas: (Sta

sė Rimkaitė, Lilija Stuparaitė, 
Feliksas Maženis ir Boni Ja
nulis)

PAGERBKIME JO ATMINTĮ
Šiandie Chicagos Lietuvių Auditorijoje į- 

Vyks iškilmingas mirusiojo kompozitoriaus 
MIKO PETRAUSKO GEDULO VAKARAS, 
dalyvaujant didiemsiems lietuvių chorams ir 
skaitlingam buriui solistų, kurie atliks pa
rinktus velionio kurinius.

Mikas Petrauskas ilgus metus gyveno tar
pe Chicagos lietuvių, mokindamas juos liau
dies dainų, žadindamas juose grožio skonį ir 
kurdamas lietuviškų muziką. Tad šiuomi Ren
gimo Komitetas kviečia lietuvių visuomenę 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti j šį vakarą ir 
pagerbti to didžiojo musų darbuotojo atmin
tį.

Rengimo Komitetas

CHORAI: “Birutė’1, dir. Jo- 
Inas Byanskas
• “Kanklių”, dir. J. Kenstavi- 
čius

“Naujos Gadynės”, dir. Jur
gis Steponavičius

“Pirmyn”, dir. Kazys Stepo
navičius.
/ Solistai ir chorai dainuos iš
imtinai Miko Petrausko dainas, 
■kurių jis tiek daug parašė. 
'Daugelis iš jų yra visų lietu
vių mylimiausios dainos, ku

rios taip veikia klausytojus, 
kad jų niekad neatsiklausysi.

Kleofas Jurgelonis, vakaro 
vedėjas, ir Adelė Z. Nausėdie
nė dekliamuos iškilmėms pri
taikintas eiles. K. , JuTgelonis 
savo eiles specialiai parašė 
šiam vakarui.

Salė, ypatingai scena bus 
gražiai išpuošta laurais, vaini
kais ir gėlėmis. Gėlių apsup
tas, scenoje bus išstatytas Mi
ko Petrausko portretas, kurį 
šioms iškilmėms nupiešė daili
ninkas Mikas J. Šileikis.

Programas prasidės punk- 
tuališkai 8 valandą vakare1, ir 
rengimo komisija prašo publi
kos nesivėlinti.

j Jžanga yra 25 centai asme
niui. įsilietus bus galima gau
ti prie durų. 5

Traukinys! 
Užmušė Du 

i Žmones
Chicago and Northwestern 

traukinys vakar užmušė du 
linijos darbininkus, James 
Barbas, 52, ųųo 2244 West A 1 TAdams Street ir Petrų .latras, 
444 So. Halsted Street. Notai-

Rengiasi Pikietuoti 
Chicagos 
Kinomatografus

Pareikšdami simpatijų HoL 
lywood streikuojantiems filmų 
bendrovių tarnautojams, Chi
cagos unijos rengiasi pikietuo
ti teatrus, kurios rodys fil
mus streiko paliestų bendro
vių. Stręikuoja tarnautojai vi
sų didžiausių Hollywoodo fir
mų, kaip MGM, Paramount, 
RKO, 20 Century—Fox, etc.

Nuteisė Devynis 
Už Suktybes 
Rinkimuose

Apskričio teismas vakar nu
teisė devynis asmenis už suk
tybes laike- balandžio, 1936 
metų, rinkimų 4-tame prccin- 
ktc, 20-tam warde. Penki ga
vo kalėjimo nuo 1 iki 5 metų 
ir $2,000 piniginės pabaudos, 
o keturi — kalėjime nedau- 

mė įvyko prie Damen ir Car- 
roll avenue, kur darbininkai 
taisė bėgės.

giau metų arba $2,000 
nes pabaudos.

pinigi

Dunham Vėl Išrink 
tas Parkų 
Prezidentu

“Naujienų” p 
sekmadienį, g< 
Calumet Grove,
I1Į»

Chicagos Parkų distrikto 
komisionieriai vakar vienbal
siai išrinko Robert J. Dunha- 
mų savo prezidentu. Vice-pre- 
zidentas Harry Joseph, kuris 
išėjo prieš Dunhamo sumany
mų iškovoti parkams $9 
nų biudžetų, valdybon 
teko. Jis ikišiol buvo 
prezidentu.

milio- 
nepa- 
vice-

“Naujienų” 
Piknikan Net Iš 
Floridos!

Lietuviai Stanley Jonaitis 
prisiuntė “Naujienoms” laiš- 
kr iš Btinnell, Florida, kuria
me sako:

“Ligi pasimatymo ‘Naujie
nų’ Piknike. Rengiamės ir 
mes atvažiuoti i jūsų pikni
kų..”

APDH
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NAUJU
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A. RYPK 
galite gauti 

poli:
APDRj3

• Gyvastį
• nuo Ugnie
• nuo Vagių
• nuo Langi

AUTOMOE

Automobilių 
ir pavogimo, 
dimo ar užn 
gaus. Nuo su 
to autpmob 
sudaužymo s 
biliaus. Galit 
dsų (kaucijų! 
kuri tinka v 
ko j e ir daug 
šių apdraudė

Šįvakar Miko Petrausko Pagerbimo Iškilmės

DBA GUGIENĖ, Renginio Komisijos, Narė 
ir Soliste.

JUOZAS KENSTAVIČIUS, 
“Kanklių” Choro Vedėjas'

Ai

MIKAS 
g PETRAUSKAS

ANTANAS KAMINSKAS,
Solistas. ' ' ’;

. • . * •• , . .. •» • ,• !

NĖ, Solistė
t




