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DviStreikas Uždare 
Liejiklas Pittsburghe
Nepriklausomos liej’iklos bando kovoti 
uniją ir streikai tokiose liejiklose plečia
si. Dabar streikuoja 27,000 darbininkų.

ir plieno organiza- 
McGarry pranešė,

13.

CHARLEROI, Pa., geg. 13. — Geležies 
vimo komiteto apygardos direktorius John 
kad streikas tapo paskelbtas PittsbUrgh ‘Steel Co. liejiklose Al- 
lenport ir Monessen, Pa. Jis sako, kad 4,000 darbininkų Mo- 
nessen liejikloje ir 1,800 darbininkų Allenport liejikloj sustrei
kuos šiandie 6 vai. vakare.

STREIKUOJA JONĖS & 
McLAUGHLIN LIEJIK- 
. LŲ DARBININKAI.

PITTSBURGH, Pa., geg.
— Plieno ir geležies pramonė
je prasideda dideli streikai, ko
kių nebuvo jau nuo 1919 me
tų. Streikai pradeda kilti dėl 
industrinės geležies, plieno ir 
cinos darbininkų unijos reika
lavimo pripažinti ją darbinin
kų atstove kolektyvėse dery
bose ir padaryti su ja sutar
tis, kokias yra padariusios plie
no trustui priklausančios gele
žies kompanijos.

Nepriklausomos gi geležies 
kompanijoj savaip aiškindamos 
Wagnerio darbo santykių bi
lių, nenori rašytis jokių sutar
čių su unija ir yra 
sios uniją kovoti.

Dėlei to vakar 
27,000 darbininkų 
Jonės & McLau'ghlin 
kuris uždarė dvi tos
jos liejiklas Pittsburghe. 
liejiklos yra stropiai pikietuo- 
jamos ir streiklaužių nepralei
džiama. Unija betgi sutiko pra
leisti dirbtuvės prižiūrėtojus, 
nes ji nenori pakenkti pačią i 
dirbtuvei.

Steel
Sheet

prieš

vadas

pasiryžu-

prasidėjo 
streikas 

liejiklose, 
kompani- 

Abi

Gręsia 200,000 darbininkų 
streikas.

Viso geležies ir plieno pra
monėje dirba apie 500,000 dar-

NAUJIENŲ

PIKNIKAS

bininkų. Iš jų apie 200,000 
darbininkų dirba “didžiosioms 
penkioms” .. . nepriklausomoms 
geležies kompanijoms, kurios 
dabar kovoja uniją.

Tikimąsi, kad streikas laips
niškai vis labiau plėsis iki ap
ims visas nepriklausomas gele
žies kompanijas, kurios neno
ri pripažinti uniją. Spėjama, 
kad dabar streikas dabar pir
miausia kils Republic 
Corp. ir YoUngstown 
and Tube Co. liejiklose.
Kompanijos ginkluojasi 

darbininkus.
Plieno darbininkų

Philip Murray paskelbė sužino
jęs, kad abi minėtos kompani
jos yra prikrovusios savo dirb
tuves ginklais ’ir amunicija. Jis 
kreipėsi prie senato civilių lai
svių komiteto ištirti tas žinias 
apie tų kompanijų ginklavimą
si prieš darbininkus ir “nepri
leisti organizuoto žudymo plie
no darbininkų ir jų šeimynų”. 
Pasak tų žinių, Republic ir 
Youngstown kompanijų ’ dirbtu
vėse ginklų, dujų bombų, lovų 
ir maisto.

Youngstown Sheet & Tube 
Co. viršininkai sakosi sutinka 
pasiduoti tirimams. Bet tUo- 
jaus pridūrė, kad jie Mahon- 
ing klony turį 15,500 darbinin
kų ir yra padarę “reikalingų 
žingsnių” apsaugoti gyvastis 
dirbtuvių apielinkėje • esančių 
žmonių, taipjau apsaugoti savo 
dirbtuves ir užtikrinti “greitą 
atnaujinimą dirbtuvių 
mo”. Kokie yra 
lingi žingsniai”, 
sisakė pasakyti.
Bando taikinti

Kilus streikui, Jonės & Mc 
Laughlin Co. nė nebandė ope
ruoti savo liejiklų ir dedama 
pastangų greitai streiką sutai
kinti. Tuo tikslu* darbininkų 
vadas Murray tuojaus pradės 
derybas su kompanijos prezi
dentu Horace E. Lewis ir su 
federaliniu taikintoju James F. 
Dewey.

Prie liejiklos Aliąuippa mie
stely buvo kilę riaušių ir po
licija .metė j streikierius 
bombą.

veiki- 
reika-tie jų 

viršininkai at-

kilus; streiką.
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žęmčiugąis išsagstytą tradicinę Anglijos karūną virš George VI galvos. Karalius 
Klupo,. laukdamas archiyyskupo uždedant karūną ant jo galvos, kad palikti An
glijos karalium “Dievo malonę”, šis pa veikslas buvo trauktas Londone, laike 
karūnacijos iškilmių, trečiadienį. IŠ Londono New Yorkan perduotas. per radio, 
o į Chicago per telefono vielas. c Acme Telephoto

PHILADELPHI 
JOJ MIRĖ DR. 
E. G. KLIMAS

Lewis> aštriai pa 
smerkė Green

Merrill Skrenda Į 
Ameriką

Merrill ir Lambie išskrido iš Anglijos su 
karūnacijos paveikslais

PHILADELPHIA, Pa. — šio 
antradienio rytą, gegužės 11 
d., 1:18 vai. naktį mirė žymus 
vietos darbuotojas Dr. E. G. 
Klimas, buvęs SLA. Daktaras- 
Kvotėjas.

Laidojamas bus šį šeštadie
nį. Laidotuvėmis rūpinasi Ma
sonų draugijos skyrius ir lai
dotuvių direktorius J. Kava-, 
liauskas.

Ūkininkai dirba 
naktimis

— J. V. GHnius.

Lojalistai sumušė 
sukilėlius prie 

Toledo >

WASHINGTON, geg. 13. — 
Viltis greitos taikos tarp ama- 
tinių ir industrinių unijų iš
nyko po John L. Lewis kalbos 
moterų rūbų siuvėjų unijos 
konvencijoj.

Toj kalboj Lewis aštriai pa
smerkė Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentą Green ir pa
vadino jį darbininkų klasės iš
daviku.

Pasak Lewis, Green bandė 
suardyti General Motors dery
bas su automobilių darbininkų 
unija. Taipjau bandė suardyti 
ir Chrysler derybas. O ir abel- 
nai visur stengėsi pakenkti 
dustrinėms unijoms.

Taika, pasak Lewis, yra 
Įima tik tame atsitikime,
Darbo Federacija pripažins 
CIO. principus.

PASIŪLYS DARBO 
VALANDŲ IR AL

GŲ ĮSTATYMUS
Prezidentas Rc-oseveltas dar šį 

mėnesį rekomenduosiąs kon
gresui pravesti darbo valan
dų ir algų įstatymus.

m-

ga- 
jei

dujų

net

MADRIDAS, geg. 13. — Lo
jalistai išvijo sukilėlius iš pir
mos linijos tranšėjų į pietus 
nuo Toledo, 40 mylių atstume 
nuo Madrido. Lojalistai čia 
veržiasi į priekį ir siekiasi at
siimti Toledo, svarbią sukilė
lių bazę.

Sukilėliai atsigabeno į Tole
do dar daugiau maurų 
kiečių.

Bet tuo pačiu laiku 
liai pamaži veržiasi į
Baskų krašte ir artinasi prie 
sostinės Bilbao.

ir vo-

sukilė- 
priekį

CHICAGO. — Važinėjantys 
po valstiją žmones sako, kad 
ūkininkai dėl lietų susivėlino 
šit pavasario darbais ir dabar 
naudodamiesi patogiu oru net 
naktimis dirba prisiruošimui 
prie sėjos, ypač prie komų so
dinimo.

Streikai General 
Motors dirbtu

vėse

HARRISBURG, Pa., geg. 13 
— Federaliniai agentai arešta
vo William S. Amberson, 58 
m., iš Waynesboro, Pa., už 
siuntinėjimą grąžinančių laiš
kų prezidentui Rooseveltui.

WASHINGTON, geg. 13. — 
Iš administracijos legalių ra
telių patirta, kad prezidentas 
Rooseveltas dar šį mėnesį pa
siųs kongresui specialį prane
šimą, raginantį naują darbo 
valandų ir algų bilių dėl tarp- 
valstijinės industrijos. Kitų 
svarbesnių pasiūlymų kongre
sui šiame posėdyje prezidentas 
nenumato.

Prezidento artimiausi pata
rėjai ragina pravesti maximum 
darbo valandų ir minimom al
gų bilių ir uždrausti gabenti 
iš vienos valstijos į kitą tas 
prekes, kurios nėra pagamin
tos prisilaikant šių įstatymų. 
Galutinas biliaus projektas 
bus patiektas prezidentui be- 

L

gyje ateinančių dviejų savai
čių.

NASHVILLE, Tenn., geg-. 13 
— Tennessee legislatura pri
ėmė bilių, kuris uždraudžia 
valstijoje sėdėjimo streikus:

DETROIT, Mich., geg. 13.— 
Keliose General Motors dirbtu
vėse įvairiuose miestuose kiloi 
streikai, kurie palietė 7,000 
darbininkų. Dedama pastangų 
skubiai tuos streikus sutaikin
ti.' • ’ '

Chicagai ir apielinkei fede- 
t’alio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra; tiek fcat šalŲ^.
Vakar 2 vii. po piet tempe

ratūrą Chicago j e buvo 57°.
Saulė teka 5:31, leidžiasi

8:01.

KONTRABANDINIS SPIRI 
TAS JUROJ

LONDONAS, geg. 13. —La
kūnai Henry T. “Diek” Mer
rill ir Jack Lambie šįvakar iš
skrido per Atlantiką atgal į 
Jungt. Valstijas.

Išskrido jie iš Southport, 
prie Liverpool, kadangi Londo
no aerodromas nėra užtektinai 
didelis pasikelti lėktuvui su di
deliu4 kroviniu gasolino. Jie pa
sikėlė 9:13 vai. vakare ir tuo
jaus išnyko tamsoj. Juos išly
dėti susirinko apie 10.000 žmo
nių minia.

Jie tikisi būti New Yorke 
už 22 valandų. Jų skridimą 
buvo sulaikę smarkus vėjai, ku
rie dhbar aptylo. Bet visgi jie 
tikisi susitikti su priešingais 
vėjais virš vandenyno. Tečiaus 
jie vistiek nemano, kad gry- 
štamoji kelionė ims daugiau 
laiko, negu ėmė nuskristi į 
Londoną (Jie nuskrido iš 
Yorko į Londoną į 20 vai. 59 
min.).

Tai yra ketvirtas Merrill 
skridimas per Atlantiką.

Abu lakūnai betgi nusiskun
džia, kad jie nieko nepelnysią 
iš šios pavojingos kelionės, nes 
jie gryšta tik su paprastomis 
karūnacijos fotografijomis. Jie 
tikėjosi parvežti iš Anglijos 
karūnacijos filmas ir greitu jų
pristatymu Amerikon gerokai jie tikėjosi.

uždirbti. Tečiaus paskutinę mi
nutę filmų kompanija atmainė 
savo nuomonę ir atsisakė duo
ti jiems krutamųjų paveikslų 
filmas. O paprastos fotografi
jos jau tą pačią dieną buvo 
perduotos laikraščiams per ra- 
dio.

Nors jie nuskrido dar prieš 
karūnaciją, bet karūnacijos jie 
taip ir nematė, nes prieš ka
rūnaciją jie turėjo išskristi į 
Liverpool prisiruošti naujon 
kelionėn per Atlantiką.

karūnacijos. Sulaikc 
skridimo nepalankus

jie susilaukė naujc

SOUTHPORT, Anglijoj, geg. 
13. — Lakūnai Diek Merrill 
ir Jack Lambie, prieš pat ka
rūnaciją nuskridę į Londoną, 
vis dar negryšta namo, nors 
jie ketino išskristi tą pačia 
dieną po 
juos nuo 
vėjai.

Be to
nesmagumo. Filmų kompanija 
kuri buvo sutikusi duoti jiem; 
parvežti karūnacijos filmas 
dabar betgi pabijojo rizikuot 
ir įduoti filmas, nes jai laki? 
nai žūtų, tai žūtų ir brangio? 
filmos. Ji sutiko įduoti tik pa 
prastas karūnacijos fotografi 
jas. Tad jų uždarbis iš skridi 
mo bus daug mažesnis, neg’

die- 
poli-

KLAIPĖDA. — šiomis 
nomis Klaipėdos pasienio 
cijos tarnautojai aptiko juroj 
ties šiaurės molo švyturiu 240
Itr. spirito, supilto į skardines 
po 10 Itr. kiekvienoj.

Skardinės buvo viena prie 
kitos pritvirtintos abipusiai 
geležinėmis štangomis, kad ne
galėtų atsipalaiduoti.

Pasirodo, ir jura pradeda 
save išdavinėti musų policijai, 
ir “vargšams” kontrabandinin
kams vis labiau nebesiseka.

Susektas sąmokslas Eksplozija Anglijos 
nužudyti Jugosla

vijos princą
karo laive Ispanijoj 

vandenyse
PARYŽIUS, geg. 13.—Slap

toji policija paskelbė susekusi 
sąmokslą nužudyti Jugoslavi
jos regentą princą Paulių. Dė
lei to tapo areštuotas Stepas 
Mazurik, vadas garsios terori
stų organizacijos Ustači, kuri 
1934 m. nužudė karalių Alek
sandrą.

Pasak policijos, princą Pau
lių planuota nužudyti po jo 
sugryžimo į Belgradą iš karū
nacijos Londone.

Prie tos organizacijos, sako 
policija, priklauso apie 500 as
menų. Pas vieną jų rasta 9 
bombos. Dabar ieškoma kitų 
narių.

LONDONAS, geg. 13. - 
Anglijos admiraltija visu pa 
skubumu tiria priežastį eksplo 
zijos, kuri ištiko Anglijos tor 
pediniame laive Hunter, kuri 
plaukiojo prie pietrytinio Ispa 
nijos pakraščio.

Eksplozijoj trys jurininką 
liko užmušti ir 12 sužeista.

Pirmos žinios apie eksplozi 
ją yra neaiškios. Vienos sake 
kad laivas užgavo sukilėlių pa 
dėtą miną. Kitos. sako, ka 
lėktuvą užgavusi lėktuvo mes 
ta bomba, bet tai nuginčija 
ma.

Taipjau eina gandų, kad i 
Anglijos submarina taipja 
buvo užpulta ir keli jos įgi 
los nariai užmušti.

Lojalistai suteikė pirmą p: 
gelbą nukentėjusiam Angliji 

ikaro laivui ir nuvilko jį į A 
500,000,000 šelpimui meria uostą, kurį valdo loji 

! listai.

Komitetas patvirti 
no paskirimą $1,

. WASHINGTON, geg. 13. —DpiLro Jo ii-jo ivžirHvi
Atstovų buto finansų komite- Y'ClKdldUJdl Įydrayi 
tas palankiai raportavo prezi- Amerikos diktaturo 
dento Boosevelto pasiūlymą pa-‘ 
skirti dar $1,500,000,000 bedar
bių šelpimui ir > pašelpų dar
bams.

Bilių atstovų butas pradės 
svarstyti ateinančią savaitę.
Tikimąsi, kad bilius praeis, ne-'dorių Dodd ir pareikalautų 
žiūrint kaikurių atstovų pa- įvardyti tą bilionierių, kuris si 
stangų sumažinti bedarbių šel- tinka finansuoti diktatun 
pimą. įsteigimą Amerikoje.

rėmėją
WASHINGTON, geg. 13. - 

Senatorius Nye, remiamas k 
tų dviejų senatorių, pasiul 
kad senatas pašauktų ambasi

f

Alibi
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ADVOKATAI

O’CONNELL

imitaiioųs
8939

Phone Boulėvard 7042

AKIU SPECIALISTAI

PONTIAC

■IH■ ■ "B.. ■’ BB'"....m'Milda Auto Sales Kiti Lietuviai Daktarai

980

Laiclotmrių Direktoriai
LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Reikalaukite DEGTINES

Tel. Pullman 5703

3 KRAUTUVES

Garsinkite “N-nos^

98 C 
98ę

Turėkit š/arius ir 
Sveikus Kambarius

(koplyčios visose 
į Ghicagos dalyse

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

3354 W. 26th Street 
4183 Archer Avė.

1923 Blue Island Ava

SIENŲ 
JAS 
mainui 
valyti

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1730 SOUTH HALSTED STREET

STRA1GHT
KENTUGKY 

B0URBON 
DEGTINĖ.

4605-07 So; Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAPAYETTE 0727

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

couple to mareli 
aisle ar Bernice 
apd Charles Zic-

Zęmos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKbKIT C*
Sąlygos I. SAVAITĘ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ence would 
sies for the

ROSELAND—CHICAGO; ILL.
Tel. 'PULLMAN- 1193-8277

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOU/H ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell LL 
Telephone: Republic 9723

1 VALANDŲ 
VARNIAIS ........

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

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Mrs. Anelia K. J'arusz 
Physical Therapy 

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

i Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 

M *4^7 d u o.d u massage
Ir electric t r e a t -

mėnt ir magnę- 
Bb blankets *r i'1.

Moterims ir iner- 
11 EQK gihpms patari- 

" thai dovanai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

DR. W. V. NOR AK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

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

2400 West Madison. Street 
Val.,1 iki 3 po piety, 6 iki 8 vak.

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS

UnEIKI1
IR TĖVAS | 

1701 S. VVESTĘRN AVĖ..
, Tel. Virginia 0883 i-

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742

J. LIULEvičius
<348 §o. Cąlifornia Avenue Pilone Lafayette 3572

ATDARA KETVIRT., SEAT. VAKAR

Gyv, vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel. r — Hyde Park 3895

I. Ji ZOLP
1646 West 46th Street PĮiones Boulevard 5203

ORY CUE AN ERA- WASHABLEWALL PAPER

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
J Tel. Lafayette 8016

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

AJPSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tiuomi užtikrinsi sau

these members re- 
Talk i s Cheap !

seeing ■ you next
“Rasheij Huetf'

S. M. SKUDAS
718 \Vest 18th Street Phone Monroe 3377

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, U .L.

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS 
ūdytojas, ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: ProspecĮ 1930

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ave< 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj; pagal sutartį

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

Tel, Office We»tworth 6330 
Rez. Hyde Park 3895 

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

Valandos 1 _
išskyrus sered >mis ir- subatomis.

posipg as Dan Cupid. You 
knovv; with a little bow apd 
arrow in his hands. Anyway, 
the latest 
down the 
Kenstawi.cz
kils* Their weding has been 
sėt for June 5th. May we ex- 
tend our sincerest and hear- 
tiest congratulations.

Clement J. SviloM
ADVOKATAS 

33 NO. LA SALLE STREET 
o-tos lubos T<?L CENtral lb46:

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

^ Albina Trilik, ąur 
chairmaft, who has been very 
busy giving affairs for the

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGAI I ŠIA 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO A .   i :
’į-} SPULKA YRA 'NARYS !• EDEUAL HOME LOAN 

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

• It seems tliat Pirmyn h 
sort of a port of lonely Iicarts. 
Therc are ąuite a few coup- 
les now married, who first 
mot eacli other at our chorus. 
In fact there are many of 
them. I suggest that our di- 
rector Mr. Stephens (in cos7 
tume)) have a piefure taken i Michigan Avenue

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

: ? BRIDGEPORTE
806 W.; 31st Street • TeL .Victory 1696 

DOMININKAS KURAITIS
' ' SAVININKAS

r. BULAW 5r K. SABONIS, Bendradarbiai

Speakin
wonder why Lil. Stupar, when- 
cver shc walks >past Pele Kit
elius goes into a stroll that is 
both strange and mistifying.
• Johnny TAckus was eleeted 
by the Valdyba to be the ma- 
nager of our bąli tcain. He is 
niarshalling forces for the o- 
pėning game, Inoat . likjely 
\vith “Naujos Gadynės”. Let’s 
give our rivals a chance to re- 
deem themselves.

Dr. C J. Šventiškas
. . DENTISTAS
OFISO VADASNDOS: 10 v. r. ikL V 

vai. vakaro.. Treč ir sekm. pagąl 
susitarimą,. *

4300 S. FAIRFIELD AVĖ;
I Telefonai LAFAYETTE 8016

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE/ 
Ofiso valandos:

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

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

swimmer s 
feet in length, 

three 
foot depth at one end to nine 
feet' at the other, and the wa- 
ter will be so clean you’ll he 
able to see a needle on the 
bottom in any part of the pool. 
Madison and Cicero doesn’t 
happen to be in the Orient, 
būt just the šame, the man- 
agement keeps the pool and 
shovver room so clean that no 
bne is ėven. allowed: to go in
to the dressing rooms wearing 
Street shoes.

' J- ahotlietr one. A splash party 
2.i7,.^i J / ‘ "i : iš- going ta be held for the 

“Pirmyn joined lašt even- chorus at the Madison Athle- 
ing in paying homage to- the tie Club, 47,11 W. Madison St. 
dean of Lithuanian composers Not ohjy willi there be swim- 
and father of the Lithuanias ming, būt also dancing for 
chorai moveinent in America— those who do not wish to swim. 
Mikas Petrauskas. The memo- Also, for those who wish to 
rial exercises took place toss roses* to fair maidens and 
at the Chicago Lithuanian Au- handsome inen swimmers,

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
463K> SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 iki 12

the pool. Throwing brieks 
chaiis fęom the balcony 
those who cannot swim 

strietly prohibitcd, 
kindly refrain from doing

R Į Šimtai dailią raštų. Rolei

120c, 15c, 10c ir 5c
SIENŲ POPIERA NUTRI- 

MUOJAMA Už DYKĄ 
MĘS PRISTATOM

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS.

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

or liked’ if separated from each 
a t other. Altbough' we do not 
so know the purpose of it, būt 
so1 thes people have a mėthod of 
so. j eonduetihg under-hand gossip 

a concerning our director and 
eye. į our members; we are very 

happy to say that none of this 
gossip is true and should not 
be lolerated. Three members 
have left our fold because of 
this. May 
alize that 

Will b€
Friday

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos-: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office & Residence 2519 W. 48rd Si 

Tel. Lafayette 3051’ 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi; galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rp9, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Aūihparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas ddromas 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.
)augely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av..

Phone Boulevard 7589.

«300 N. Clark St. 7fl0 Mndtson St. 
ffljg Broadn-ay 6320 Cottage Grova
212S Jįtacoln Av.- 4002 Madison St.
J507 MMwaukec Av. 0204 S. Halsted St* 
4002 IrvIngrPark 3234 Madison Sf. 
Ę.VJE8. TILL 9 — CLOSEI) SUNPAV

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Phone Canal 6122.
DR. S, BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22ud Staeet

Valandos: nuo 1—3 ir- 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.6681 So. California Avenue

Telefonas Republię 7868

• There is a certain group 
which has soi;jehow devclop- 
ed in the chorui consisting pf 

ditorium, 3133 South Hnlsted there is a balcony all around people who might be greatly 
Street.

ONE COAT RNAMEIJS- dar
bui vidų*. Tiratua; daug PH- 
dengh>H; ilgai laiktja. Išdžinva 
l>er iviktj Hkaisf-lal Zybėda- 
n»a». vertės (£< QCZ
už galioną .........

• BALTAS SIIELLAC, lOOCį, 
Iy"AS $1.59 Galionas _____ ___

85c vertės 
Ieva;. 1 

‘ malevoa 
abu u-l

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Mieste oP»afc—127. N.. Dearborn St. 
Kamb, 1431-14 34—Tel. Central: 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St* 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8130 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hals'fed Street ' Boulevard 4089

ftOc—Skrynų Ma- 
kvorta Juodos skrynų 
ir Z colių Šepetys ir 

. 50ę 
rOPIEROS VALYTO- 

talpgl vartojamas kalel
iame) uždangoms 

3 už 23£ 
* 

Miegamiem ir gyve- 
n aini e m kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

VARNISIO VALYTOJAS—Ger
ra* varniiiiii ar. maleval nu
valyti. Specialiai už 
galionų .......   *^"vf

hEI’ECIAL 1 colių, grynai Juo
dų šerių malevoti QQ 
šepečiai. Kiekvienus. r NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
. \ -.si.--' : •;’>

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Aki.« 
ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki i 
Nedaliomis pagal sutartį.

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susįvienijime Lietuviu Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra Užtikrinta* Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6,00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

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

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

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

... .................................................................................................................................................................III' I | m——

MUTUAL LIQUOR COHSPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard^ 1401

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

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6;80-8:80 

Nerišliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MiCHIGAN BLVD* 

Tel. Kenvood 5107

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE

10734 S. Michigan Avė. y
.. .. , .................................... ;...w . ..........J, » .................................................       r

LACHAWTCZ IR SŪNUS
2314 West 23f<l Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street.__________Tel. Pullman 1270
———s p MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue - Phone 'Yards H38

Persunkus, 
nuo kulkų 
negalėjo pabėgti

Vienas 6 pėdų ir 3 colių 
aukščio Barron Elder, 26 me
tų, buvo beįsila’i'žųs į kepyk
lų prie 24 Westz Division gat. 
tikslu ją apiplėšti. Tuo tarpu 
pasirodė policijos skvadas pri
vertė plėšiką bėgti, bet nepa
jėgė išbėgti nuo policijos kul
kų. Mat, buvęs persunkus. Jis 
svėrė 260 svarų. Gyvenąs 5239

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

• It’s all very amusing 
anvone to write a column and well 
then go down to chorus re 
hearsal and listen to members The pool itself, I hear, 
comnient about it. Judging cįelight to į 
from the comment on my own Į Seventy-five 
first column, it doesn’t look' slanting down from 
as tho’ it was VERY bad. Ęven 
Frankie will get around to li- 
king us, we hope. He’s the 
most exacting critic of all.
• If our girls, while singing, 
made faces that Felix Mason, 
whom we now cali “Whis- 
kers”, does when he tries to 
imitate them, even our staun- 
chest supporters in the audi- 

flee down the ai- 
nearest exit.

cleans

MAKES 
CLEAN 
HEALTHY 
ROOMS

"" 1 .........       1 ",, 1 ■■■"" 1 __ '

Kenstawi.cz
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Penktadienis, geg. 14, 1937 NAUJIENOS, Chicago, H

MUZIKOS ŽINIOS
■ I ............... . . ................. ' —

Rašo- NORA

“Svarbus dalykai gyve
nime yra atsiekiami 
atsidavimą vienai 
jai”.

per 
idė-

MIKO PETRAUSKO 
VARDO KOMITETAS

Kaip valdžia kovojarašymą pirmo originališko ku* 
rinio Amerikoje. Tai buvo dai
na “Mano pirmos dienos čio- 
taais buvo taip stebėtinai lais
vos”.

Julės Massenet, kuris para
šė operas “Thais”, “Manon” ir 
“Le Jongleur de Notre Dame” 
gimė Franci joj, gegužės 12, 
1842 m.

Richard Wagner gimė Leip- 
zig’e, Vokietijoj, gegužės 22, 
1813 m. Apie šio kūrėjo dar
bus turbūt nereikia minėt ne 
vieno žodžio, visi muzikos my
lėtojai pažįsta juos.

Isaac Albeniz, vadinamas Is
panų Chopin’u, mirė Ispanijoj, 
gegužės 19, 1909 m. Tarp jo 
geriausiai pažystamų kurinių 
yra “Tango”, “Serenada iš Gra- 
nados” ir “Festivalas Sevili
joj”-
■ Franz Josef Haydn mirė 
Vienoje, gegužės 31, 1809 me
tuose. Haydn gyvenimas buvo 
labai įdomus ir jo muzikaliai 
kuriniai skaitlingi ir svarbus. 
Apie jo darbus jau buvo pla
čiau aprašyta vienam Muzikos 
Žinių skyriuje praeitais me
tais.

UlĮ/ TUlUUia 1KVTVJIA ITodllf

su maliarija
Ųodias ancpheles yra tos ligos 

nešėjas

minusiai reikia užatakuoti tuos 
įl'odus, kai jie dar perais yra, 

i dar nėra išėję iš savo kiau
šinėlių. Taigi darbas, kaip ma
kote, nelengvas ir be pinigų ne
įmanomas. Dabar tie pinigai

Brazilijai gręsia 
naujas sukilimas

BUENOS AIRES, geg. 12. 
J— Iš pasienio gautosios žinios

gauti iš WPA ir paskirti dar-’ sako, kad Brazilijos preziden-
i. _ f .. XI4-i 4- a o ri/vf ulirt A/avrrna ciitvaillrn

ŠĮVAKAR
Klausykitės
ŠĮVAKARtas Getulio Vargas sutraukė 

didelę kariuomenę prie šiauri
nės sienos Rio Grande Do Sul 
valstijos, įvykus aštriam susi
kirtimui tarp prezidento ir bu
vusio tos valstijos gubernato
riaus Flores De Cunha.

Gubernatorius De Cunha bu
vo prezidento pašalintas iš vie
tos penkios dienos atgal ir jis 
paskelbė sekamuose rinkimuo
se remsiąs De Olveira kandi
datūrą į prezidentus. Rinkimai 
įvyks už 8 mėnesių.

Pašalintasis gubernatorius 
turi suorganizavęs didelę ir 
gerai ginkluotą kariuomenę ir 
Brazilijai gręsia naujas gink
luotas sukilimas.

bando ligai užkirstibininkai 
kelią.
Sausina

Ar uodas ga ėjo bu'a viena 
iš galutinų Graikijos ir Romos 
nupuolimo priežasčių ?

Į tai istorikai atsako, kad 
maliarijos laipsniškas išsivysty
mas nusilpnino Viduržemio Ju
rų pakraščių gyventojų pajė
gas, kad jie dėl to nebegalėjo 
tinkamai savo pareigų atlikti ir 
prisdėti prie civilizacijos pro
greso. Jie maliarijos buvę įveik
ti ir todėl nebegalėję atsispirti 
prieš barbariškuosius užpuoli-

žės 28 dienos, tai bus pirmas 
sykis, kad šis Nacijonalis Liau
dies Festivalas bus laikomas 
'šioje pusėje taip vadinamo 
*“Mason and Dixon” linijos. 
Chicagos Suaugusių Apšvietus 
Taryba, kuri globoja šį festr- 
ivalą, turi didelį skaičių rėmė
jų savo darbe, tarp kurių ran-

kur

pi e

įvy

teatre Kaune, kuria- 
koncertinės • dalies 
dalyvaujant operos 

chorui ir orkestrai,

•Zidento žmona, ponia Roose- 
velt.

Balandžio 28 d. 1937 m.
ko Miko Petrausko minėjimas Idasi ir Suvienytų Valstijų Pre- 
Valstybės 
me apart 
piogramo, 
solistams,
buvo paskaitos Prof. Pureno ir 
kompozitoriaus Stasio Šim
kaus. Kitas paminėjimas įvyks 
Dusme-nyse, (ten kur Mikas 
Petrauskas palaidotas) rodos, 
24 d. Gegužės.

Amerikoje irgi toki paminė
jimai yra rengiami įvairiuose 
miestuose, kur tik Mikas 
rauskas dirbo arba randasi 
pės žmonių, užinteresuotų 
turiniais darbais.

MARSHALL FIELD
& COMPANY
CHORALĖS DRAUGIJOS
31 METŲ SUKAKTUVĖS

kus.

balas, kad nebultų 
uodams veistis

Darbas jau pradėtas. 16 
tinių valstijų plote dirba jau
apie 50,000 darbininkų. Jie ka
sa ravus, žodžiu, sausina tas 
balas, kuriose gali veistis ma
liarijos nešėjas “anopheles”. 
Jei kur negalima tinkamai nu
sausinti klampynes, tenai nai
kinama perai tam tikra alyva 

kurios

MOZARTO 
FESTIVALAS

Pet- 
gru- 
kul-

Paminėjimui savo 31 metų 
nepertraukiamo darbo dailės 
dirvoje, didžiosios firmos Mar
škai! Field & Company Chora
le Draugija neseniai šventė sa
vo sukaktuves su ypatingai 
įdomiu programų, kurį pildė 
pats choras, Chicagos Simfo
nijos Orkestrą, iš penkiasde
šimts narių, ir keturi operos 
solistai-dainininkai. Koncertas 
turėjo didelio pasisekimo.

—o—
BIJUNĖLIO
PASISEKIMAS

Mozart’o 
įvyks Glyndebourne, 

nuo Gegužės 19 iki 
dienos.

Ketvirtas metinis 
f esti valas 
Anglijoj, 
Liepos 3

'GEGUŽĖS MĖNESIO 
SUKAKTUVĖS

RADIO
OPERA

Com- 
vienu* 
para

National Broadcasting 
pany padarė sutartį su 
Gian-Carlo Menotte, kad 
šyti operą specialiai dėl trans
liavimo. p. Menotte yra kompo
zitorius “Amelia ai Bali”. Nau
jai rašoma opera dėl radio 
užbaigta prieš pabaigą šių 
tų.

kus 
me-

—o—.
CHALIAPINO
“TEMPERAMENTAS”
ATSIMAINĖ

sezono 
statoma

Užbaigimui operos 
Monte Carlo buvo 
Moussorgskio opera “Boris Go- 
dounoff”. Publika susirinko la
bai rinktinė ir susidėjo iš vi
sokių karalių, princesų, ete, 
Principalę Boris’o rolę vaidino 
garsusis Chaliapinas. Bėgyje 
spektaklio, Chaliapinas buvo 
nepatenkintas kokiu nors ges
tu iš paties dirigento La Ros- 
tella pusės ir rengęsis, neuž
baigus operą, išeiti. Tuom tar
pu, jis pamatė, kad kitas bas- 
so, Doubrowski, rengiasi už
baigti spektaklį ir Chaliapino 
rolę. Tas tai jau buvo per daug 
ir Chaliapinas vėl apsirengė, 
nusigrimavo ir užbaigė operą. 
Publika, tačiaus, šį Chaliapino 
ypatingai “temperamentą” ne
įvertino, ir jos aplodismentai 
dirigentui ir kitiems solistams 
buvo daug karštesni nekaip di
džiam j am Chaliapinui. Atrodo, 
kad nė viens nėra taip svar
bus, bet kad jo vietą visuomet 
gali užimti kitas....

—o—
LIAUDIES 
FESTIVALAS 
CHICAGOJE

Anton Dvorak, Čekų kompo
zitorius, mirė Pragoj, gegužės 
1 d. 1904. Vienas iš jo svar
biausių ir geriausiai žinomų 
kurinių yra simfonija “Iš Nau4- 
Jo Pasaulio”.

Peter Ilyitch Tšchaikowsky 
gimė Rusijoj, gegužės 7 d. 
1840 metais, šis įžymus rusų 
kompozitorius parašė daugybę 
muzikalių kurinių, ypatingai 
simfonininių, be kurių neapsi
eina nė vienas geresnis kon
certas. ( <

| Johanneš Brahms gimė Ham- 
burg’e gegužės 7 d. 1833 me
tuose. Iš visų tų laikų kompo
zitorių Brahms buvo skaitomas 
kaipo artimiausiai priėjęs prię 
Beethoven’o, ne tiktai savo in
dividuališkumu, bet idealiam 
siekime jo meliodiškų tvarinių. 
Jo kuriniai paliečia visus sky
rius, apart dramatinio. Kaipo 
dainų rašytojas, jis neturėjo 
sau lygaus.

Francis Hopkinson, pirmas 
amerikietis “kompozitorius, mu 
're gegužės 9 d. 1791 metuose. 
Jis yra kredituojamas už pa-

7 Ypatiškai neturėjau malonu
mo pamatyti ir pasidžiaugti 
šių jaunųjų artistų ir. ypatin
gai Onos Skeveriutės, jo mo
kytojos pastangoms praeito še
štadienio perstatyme “Lėlių 
Krautuvėje”. Tačiaus girdėjau 
/tiek daug gražių išsireiškimų 
‘apie tą parengimą, kad noriu 
pridėti ir mano nuoširdų pa
sveikinimą jų -šiame pasiseki
me1. Noriu palinkėti, kad atei
tyje jie vis dar smarkiau dirbs, 
atsiras vis daugiaus vaikučių 
'kurie naudosis šią gražią ir 
jiems reikalingą mokyklą; kad 
'jų talentingai ir darbščiai mo
kytojai, kurią .mes .mėgstam 
Vadinti “Musų Ontfks” vis taip 
sparčiai žengtų pirmyn ir pro
gresuotų, ne tiktai savo mu
zikos studijomis, bet pasidali- 
inimu jų tarp to musų augan
čio jaunimo.

Taigi maliarija savo laiku 
daug prisidėjo prie žilos seno
vės civilizacijos sugriovimo. Ji 
dar galinga ir šiandien šios ša
lies pietų krašto ūkininkų tar
pe. 1933 metais ji buvo užpuo
lusi net suvirš milioną žmonių. 
Bet dėka mokslui daug tx/s li
gos aukų išgelbėta.

Bet maliarija tik tada pasek
mingai nugalima, kada atkrei
piama į ją visos žmogui žino
mos pajėgos. Mes žinome, kad 
balose veisiasi uodai, “anophe- 
les” vadinami. Tie uodai ir yra 
tos baisios ligos nešėjai. Kad 
pašalinti tos ligos pavojų, pir-

MALEVOS
IR VARNIŠIAI Vi IKI

Pirkit tnalc- 
vąs ir varni- 
fiji lSrt didžiausios 
firmos Chicagroj! 
Naclonaliai produk
tai,, kuriuos mos 
favom iš Bankruto 
krafltuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo į iki 1/2 pi
giau, Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES

KRAUTU- 
Ateikit i ar

šiausią krautuvę. Mil- 
waukee Av, krautuvė 
atdara nedSlioj ld-1.

CARBIT

rirba užveisiama žuvys, 
juos naikina.

Toks itad yra valdžios 
gos pavojaus mažinimo

tos Ii- 
budas. 

Gi skaičiais jis atrodo šiaip.
Visoje šalyje WPA pastango

mis iškasta 22,000 mylios gra- 
bių ir nusausinta apie 340,00 
akrų žemės plotas. Tuo budu 
apsaugota apie 14,000,000 žmo
nių gyvybių. — Sp.

Garsinkitės “N-nose”

Kuomet įvairių šalių žmones 
turės savo liaudies dainų, šo
kių ir muzikos f esti valų Or
kestrą Svetainėje vidurmiesty- 
je nuo Gegužės 22 iki Gegu-

rorECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tžsted!Doub/eAcfionf 

■FgR baking IVV POVVDER 
Šame PriceTodayas45SSarsAqo 

) 25 ounces for254 <
FuII Pack .* v, No Slack FiTlin^

ivfarmafa'

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT .

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus

3406 SOUTH
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.

Yards 3408

arti ar toli.
. J | 6921 SOUTH

Hemlock 5040

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

(1420 K.) 
7:00 vai. vakaro 

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI 

SEKMADIENIAIS 
9:00 vai. vakaro 

PIRMADIENIAIS 
10:00 vai. vakaro 

ĮVAIRUS — 
PAMOKINANTI

— ŽAVINGI

1726 S. Halsted St., Canal 0§46

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽĖS 23—1937
CALUMET GROVE

reguliarūs kainos

PAINI EKCHANGE
2000 Mlhvaųkee Avė.
2836 So. Halsted St.

2247 Elšton Avė. 
Skyrius KENOSHA, WIS.

Centralis telefonas
ARMltage 144,0

Sherwin Wil- 
liama trim var- 

nišis $2.25. Musų 
kaina ........

1,000 galionų trim 
Malevoa. Galionas .......

$1.25
$2,70 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina....

$1 so

$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva „„ $1,20

___i.-------------------------- --------------------------------- ---------------------- 1
................................................ ?" ----------------- --------------------------- ------------ -------------- :—

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
ŠIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegų 
Widman teikta'tik aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKlT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

30 COLIŲ SIENŲ POPIERA, ROLEI ............................ 15c
4 COLIŲ MALIAVAI ŠEPETYS ................. .... ......... 89 C
MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 95C
GARANT. QUICK-DRY VARNIš TIK ........................... *1.19

WIDMAN’S PAINT STORE
3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

PILSEN KWIH 
RLEAN

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

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

PAINTS
CARBIT MALEVOS, iki šiol var
totos didžiausių trobesių, 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, $1.25 
5 gal. kenas; uz 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 
skelbimu už kvortą .......  wvw
Kartu DYKAI ir enamelio šepe

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

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

Haymarket 7177

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI
SPECIALfi ALIEJINĖ PEKMANENT $4 CQ 

. (Curls—kiek tik norėsit) ■
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $t AA
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE W-UU 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O EA 
BE MAŠINOS PERMANENT ....................
PLAUKU KIRPIMAS VAIKAMS ......................... 25c
MOTERIMS ................................................................... 35
VYRAMS ........................................    40 ___

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

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

lAround

CLEANER

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos RARfl I D

PARŪPINO

Nauji ir Vartoti Baisikeliai 
SENUS BAISIKELIUS PRIIMAM Į MAINUS 

PARDUODABfl^ TAISOMI, 
MALEVOJAMI 

DALYS IR ĮRENGIMAI
Kainos $į.7g 

ir brangesni

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.
..   II , ' ' ! '............................................... ' ■ ■ . .1 . U    ' '• fili. I> - '■ i

VAIKINAI ir MERGINOS!
DABAR YRA ROLLER-SKATING LAIKAS 

ŠTAI KAIP GALIMA GAUTI PORA “IRVING JAFFEE” 
OLYMPIC CHAMPION BALL BtJARING ROLLER SKATES 

$1 QO VERTĖS TIKTAI Už
* I .90 su 10 “MIDWEST” LĖBELIŲ VJ Vlf* 

ARBA ĮVYNIOJIMŲ ' '

Maisto Išpardavimas!
Petnyčioj ir Subatoj, Gegužės 14 ir 15

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

‘MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
DE LUXE KAVA .... ..
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖSPVZ’ūC RIEKUTĖS AR ritus pusės

sv. kenai 27c
DIDELI 2% fQn 

KENAI

“OVAI/TINT?” FOOD DRINK MAŽI OQAV V ALUUNUj dideli kenAI 53c , KENAI tJJC

“Midwest” Puikus SALDUS ŽIRNIAI No. 2 ken. 180
“NANCY JO” SPINACH No. 2 kenai 2 už 170
“Delight” SALDUS KORNAI .... No. 2 kenai 2 už Į9<

Arun BR0WN LABEL 1/4 sv. pak. 1 OpSALADA JUODA ARBATA MažL pak. ,9c. ■

ken. 25C
-• .... ......  ■" -. ■■■■■ 1 ......... ■■■■—■

IŠKOŠTASUrJhKoJblV P VAIKŲ MAISTAS

“COMET” RYŽIAI .......  1 sv. pak. 2 už 190
“Midwest” ŽELATTNO~DEŽORTAI ........... 3 pak- 130

.... ¥t*s kenai 160
“CRISCO” 3 sv. ken. 63c......“šv^kėnTžl’Aš
RAIKYTI LAŠINIAI
BOLOGNA SAUSAGE (DEŠRA)
“Midwest” LUNCHEON MEAT

ST. REGIS” TUNĄ ŽUVIS

........ . ¥2 sv. cello pak. 150
sv. 190
sv. 280

BANANAI Puikus dideli
ŠVIEŽIOS TOMAITĖS ...................
WINESAP OBUOLIAI ...................
FLORIDOS SALERIAI .......... .....L.

... 4 sv. 25c
.... .........................—.. 2 sv. 270

■■ 3 sv. 230
2 pumd. 90

“SUPER SUDS” Reguliariai pakeliai ....... 2 už 17^
‘‘OCTAGON” VEIDO MUILAS ..........   3 už 14c
“OCTAGON” CLEANSER .............................  3 už Į40
“OCTAGON” SOAP POWDER     3 už 14£

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb aa
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois

DYKAI! DIONNE CUT-OUT KNYGA. TIK PRISIŲSKIT 3 BAN
DAŽUS I PALMOLIVE CO.. JERSEY CITY, N. J.

PALMOLIVE MUILAS ....... . 3 smot. 16c
$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 

TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO IDVVESTĮ NES PIClAu
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naujicnos
■Ą» Litioanlan. Diiliy Nevi 

Pnbllshed Daily Exc«0t gunda? 
Che Uthuanlan News PuK Co^ Jhc.

saętlr Street

<• kalnai

by

Mietams
Pusei mMi -™ 
Trims mėnesiams , 

‘ " " mš

$8.00 
4.0Q; 
2.00

.75

SaUcription Rato:
$8.60 įfer ybari Iri Canada . „
$5.00 pėr year outsida ęf ChicagO
$8.00 per yęar in Chicago 
8c per copy^

Entered as Second Clasa Matter 
March* 7tK 191'4 ai the Post Office 

undeV th9 act ot

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 17^9 S. Halsted St,. Chicago, 
III. telefonas Canal 8600.
. ui m.*; -—=========

. Dviem mŠnesląms ______
Vieiiam iniriesiui ................

Chicagpje pęr išnešiotojus:
Wna kopijM
oii ▼ aitci

i.Mėnesiui. ..n,,..
^Suvienytose Valstijose, ne C1
‘ Metant ..-.L...—.... $5.00

Pusei metą •••••••• 2.75
Trims mėnesiams .................. 1.50
Dviems mTriėffiaO 1.00
Vienam jnSnesįul ---- . ,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta) - Ji'
Metams .....
Pušėi mėtį

18* 
75c

$8.QQ 
4.00

Trims , mgnęsiam^ c 2.60
Pinigus reikia .siųsti pašto Money 

Orderiu kartii stf užkakyhfu.
. ! I ‘ . I I ,1 i.-’ . . . . ■- / ■ ' u -...i.li. ■!,

Sąmokslas — ari Mo burbulas?
Sdnatoriai ir kiti' stambus politikos šulai dabar gin

čijasi dėl ambasadoriaus’ Dodd’ laiško: Viėrii sakoį kdd 
jisai pafašė tiės^ įspėdamas dėūibkratų partijos l^dfe- 
riūš, kūd Jungtinėms Valstijoms grasina diktatūros 
pavojus; kiti* sako, kad Dodd bereikalingai gąsdina pub
liką- ir kelia skandalą;

Jungtinių Valstijų arhbRsadprius' Bėrlynė, kaip ži
noma, savo laiške senatoriui Bulkley ir kitiems aną diė- 
nų parašė, kad' jisai girdėjęs apie vienų Amerikos’ bi- 
lionieriiį kuris siitijktų remti diktatūros įsteigimą Ame
rikoje. Jisai įšpėjd demokratų partijos Vadus, kad Anle- 
rika susilauksianti Hitlerio arba Mussolinio, jeigu de
mokratų partija nekooperuos su Rbbšėveltp administūa- 
eija.

Įdomu butų patirti to bilionieriaUS Vard^į. 1 ,
Bilionierių net ir Jungtinėse Valstijose yra tik ke

letas. Tai kuris iš jų turi tokių diktatoriškų užgaidų: 
' Fordas, Rockefelleris, Melionas — ar kuris kitas?

Senatorius Nye pasiūlė senate rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad ambasadorius Dodd tą slaptą “dikta
tūros patroną0 įvardintų..

Atrodo, kad ambasadorius Berlyne turės keblumų 
dėl savo' atvirumo laiške.

... NATJJIiĖNOS; Chl&įjffii I0L
ikį” (Fraričisco targb Caballe- 
go), ofnę “pučistus,” kurie ndri’ 
irpagįlinti” Ispanijos revoliuci
ja.

Šifohiis sdVO’ paštaboiriiis 
‘‘l^ąujibnos0, pasirodo, labai rie- 
jtikb VidriUni kpmUiiistiškam ?a- 
šyibjui. Jisdi' dfožiil ‘“Naujie
noms” iš peties, vadindamas' 
jų . pastabas “insinuacijomis” 
ir rūsčiai gėdindamas “Naujie
nas” už tariamiis faktų “nuslė
pimus” ir “neteiširigus” palygi- 
nirriiiŠ.
< Meš čia panagrinėsime to įsi
karščiavusio komunisto argu
mentus, bet pirmiausia norime 
(pasakyti jam štai ką: Be rei
kalo jišai siaučiasi moralisto ir 
mokytojo skraiste! Kas įvyko 

’Rųšijoje 1917 metais, jau' pri
klauso istorijai, o istoriją aiš
kinant reikia žiūrėti faktų ir 
ykdoVauti^ Mifca/ bet nfe pa- 
■mbltsliiiįiikaiiti, kaip “sald/Vei- 
Šiai”. ifemuhistai iK viso leidžia » . < r y- f •« •• • j
sHU perdaUg dažnai polemikoje 
atakuoti saVo oponentų* d^inrib- 

’iiib; prikdišibdUriii jiems viso
kius “šmeft’ėiiiuš griėkuš” (he- 
sąžifein^uftią, par sidaviirių ir

Penktadienis, geg. 14; 19^

v. bandė ntiVėršti kerėnSkinę grobe valdžią į savo rankds 
deriibiįrdtiįąi tai Boiše'vikai Bolševikams tokiu budu paSiše- 
uoliktisia pradėjo ją ginti nuo kė geriau, 
tų lailtų fdŽiŠtų^ ntio cariz- anarchistams.

y . f* ' •< ' • ■ . ..

Garsusis Anglijoš rašytojas Gėorige Bėrhard Shaw 
nupeikė Airijos prezidento De Valeros naujosios kdri- 
stitubijbs prdjėlltį, sulig Iturid Airija butų rėšpublika.-

Pats Shaw yra airių kilmės, bet jisai yra priešin
gas kraštutiniam airių ancionalizmui. Jo nuomone, Ai
rijai yra daug saugiau gyventi Britų inipėrijojė, negu' 
būti visai nepriklausomai.

Bet įdomu tai, kad savo kritikoje De Valeros kon
stitucijos projekto George Bėrnard Šhaw pareiškė, jd- 
gei tas Airijos prezidento šiimdriymas atsiduodųs “ra
šteliui”. . ,

Seriiail tas britų .dramaturgas anaiptol1 riesišiaušda- 
vo prieš fašizmų. Jisai kelis kartus atsiliepė visai pa
lankiai apie Mussolinio diktatūrų, iššaukdamas didblį’ 
pasipiktiriimą' Europos darbininkų spaūdbjb.

Kas gi dabar jam pašidarė, kad jisai f aš temą jau! 
laiko1 netik'ūšiii daiktu?

G. B. Shavv mėgsta jU6kuS "krėsti’ iš tb,„ką kiti žmo
nės kelia į padangės. Gal būt, jam įkyrėjo begalidiS’ 
jūbdmafškinrų' ir fudmarškiiiiū putiniaši ir blbfavimhs;

■

r'
*

•jLApžvalga
-"■—*• , ■ " ■*! I I I
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NEGALĖJO UŽPUSTI ELEK- mažai žmonių; kurie gyvena itd- 
TRIKOS ŠVIESĄ Ji nuo šių dienų civilizacijos.

SĖRENSKIN®
JA ik fSPANlS&Š' DENIO.

I KRATIJA

TRIKOS ŠVIESĄ

čėkbsloVakijoš laikraščiuose 
aprašoma' toks atsitikimas:

Viėna šeima Pragoję pasi
samdė tdmąitę iš kalnuotos 
provincijos,- kurioje žmonės gy
veni labai vargingai. Pirmą die- 
nį tai marginai atsikrąusčius j 
sSJo' samdytojų butą, šeiminin
kai išgirdo apie vidurnaktį, kad 
ji savo kambaryje graudžiai 
vėllcia.

Įėję į jos Kambarį, jie pama
tė tarnaitę pasilipusią ant kė
dės ir apsipylusią ašaromis. Ji 
pailso bepūsdama elektrikos 
lemputę iri niekaip negalėdama 
ją užgesinti.

Kfi šeimininkai parode tar
naitei, kad reikia paspausti 
mygtuką (“gųžiką”), norint už
gesinti elektrikos šviesą, tai 
mergina ėmė juoktis ir tarė: 
“Tai, mat; kokių gudrių išmis- 
lų turi miėsčiohys!”

Iš tb rriatonię, kad ir ganą 
kulturingoše šalyse dar yra ne-

Ahą diėną “NaUjietiėsė” kal
bant apie Barcėlohos* anarchis
tų “pučą,” buvo pastebėta, kad 
Ispanijos komunistai Šito “pii- 
čo” nerėmė, bet kartu su Kata- 
lonijos Generalidad’u ir Ispahi- 
jjos respublikos vyriausybe stėh 
gėsi. jį nuslopinti. UŽ šitą ls- 
pahljoš komunistų nuslstatyriią 
“Naujienos” juos pagyrė, nu
rodydamos, kad 20 metų patyrii- 
pias nėpriačjo koihuiuštatfis bė 
naudos, nes dar 1917 metais 
komunistai Rusijoje elgėsi Vi
sai panašiai; kaip dabar kad el
giasi Kata'lbnijos anarchistdi: 
karo laiku1 jie tuomet sukilo 
prieš denuokraitinę liaudies vy
riausybę, ardydami bendrą dar
bai žmonių frdntą ir statydami 
j pavijų revoliuciją. Jie šian
dien remia “ispanišką Kerens-

v

J; Laždauskas

ANTISEMITIZMAS URUGVAJUJEkė geriau, negu Katalonijbš 
, Bet koks buvd 

šito bolševikų pasisekimo rezul- 
“Jei su kub jau galima ly- tatas? Nu-gį tas, kad Rusija 

ginti Barčėlbnos pučą, tai sįi‘ pksiitririiikė iš kurio įr buVd prii- 
verišta pasirašyti su' Vokietijos 
kaižeriti' pa^ėniituaii^ią" taiką 
Brrišf Litovškė.

Pagal tą sutartį kaizeriškbš; 
yokiėtjds fniikbse' Paliko kud- 
’ne višd Lerikijds ir Pabaitijd 
tėritoriijri iri dari jaf buvo su
teikta teisė okupuoti ir išriaii- 
dofi Ukrainą;
t Stalinas šiandie kaltina “trde- 
kištb'š”, kad jie’ darą šąihbkšlą 
štl\ lįitlėriiška: Votiėtija pnbš 
sbSHbtų Valdžią, Žadėdami Hlt- 
ibtiui ukriaind už jo talką prieš 
Ma^kVį. bolševikai jiau phy- 
drivė Ūkrihiiią Vokiėiijoš kaize
riui Brest Litovsko sutarityje, 
Jr jeigU Sdhtarvės valstybės ne
būtų vėliaus (su Amerikos pa- 
ge’lbą), sumušUsios Vokietiją, 
itai* Ukraina šiandie butų vokie
čių provincijai iri visa Rusija 
Ibutų Vokietijos vašalas!
i Panašus Pavojus dąbar gra- 
iSina Ispanijai, nes Vokietijos 
kareiviai padeda generoltu 
Franco. Jeigu anarchistų “pu
čas” Katalonijoje butų , pasise
kęs — taip, kaip pdsišbkė. Le
nino ir Trockio' “pričdš” Rusi
joje '— tai Ispanijos fašistais 
ir jiį‘ falkiriirikdmš beveik bų- 

' tų biiVusi ųžtikriiita pergale, 
kiiriibs' režiiltktė Vokietija pa
verstų šrivo kdlBiiija Baskų že
mę (šu još turtingomis geležies 
kasykldriii^) iri I^panijb’s Vdlšty- 
•b| padariytų savo tarririitė.
' ĖUšijbš bblhėvikų lUiHiė buvo 
tri’’ kad- jie po š&Vb “pergalės” 
buvo’ išgelbėti lino kaižėriško 
jUii^d Frdiicųzijds, Ariiglijti^ iri 
Amerikos driniljų' ji^ddiis. Ka- 
dkhgi Vakartį Europ6s ir Ame
rikos denibkridtijbš VOkibtiją 
sUiiiiiše- iri padaikibb begėdišką 
Brėšt' Litovsko toikbs siitaritįį 
tai ^Lėhįridš iri TročkįS galėjo 
štėigti R'dšijoje saVo ^dUkšteš- 
iiio: tipo dėfhbkriątiją”, — kurią 
Stalihdš šihfidiė šluoja lauk, 
kaipb' netikusį' šlamštą!

( Mes dar kartą pabrėžiame, 
kad bolševikai šiandie turi nė-

# ’ r'4 “ ■' . |

palyginamai daugiau senso, ne
gu prieš 20 metų; Jie tuomet1 
Rusijoje liaudies frontą griovė, 
O šiUiidife^ IšpUIiijb'jF MfcT t^ frbri- 
® rėtoik< Wbjb
^riibš' ‘ “buržukzihę” dėmdkrati- 

o‘ šiandie Ispanijoje jiė ėtd-
# iiž1 d^teHii^eWalSiiUi ir 

1^’’ Kiiiife-^Veiiu-

mo...
Sunkiausiomis žmonijos gy- kūrybiniam darbui, galėtų nu 

venimo epochomis, kaip kad 
dabar gyvenamoji, pirmiausia 
tekdavo nukentėti 1

galėti kad ir didžiausius sun 
kukius.caristo Kornilovo puču, nes 

objektyviai imant, abiejų 
tikslas buvb ba’š pats, iiofŠ 
žodžiai ir buvo kitokie. Kbr- 
nilovui ir jo caristinei klikai 
rūpėjo pakeisti kerenskinę 
demokratiją carizmu, o Bar- 
čelonos pučistams rūpėjo ati
daryti vartus generolui Fran- 
co, Molą, Llanb.”
Tai nė faktai, bet “teorijos” 

— ir pusėtinai šlubos.
, , korriiiovaš buvo1 kontr-revd- 
jlįiičibhįeriųs tąja prasme, kaH1 
jaih atrodė Kerenskio liberaliz
mas “per kairus”; bet sakyti, 
Ik^d jišai ribfėj0 “apkibti ca- 
irižmą”, tii niekti’ neparemtas 
jšiVaižd&Viniad. (BblKėvikai j ilk 
sakydavo, kad pats KėrėnškĮs 

’riorjš būt “calrU”, ries jis riiiė- 
igoj^s “cdro 10vojė”l)!
* pat didėsnis rioriserišaš pasa-^ 
kbti, kad Eteįčfelbfioš driarčhiš- 
tams rūpėję “atidaryti vartiis” 
fašistą gbribrolamš. AilatčKistai 
jėriėtgiiigai kbvbjb prieš fašis
tus Katalbnijojė’ kartu su kitb- 
!ihis darbiriiilką Srovėmis ir, to 
dėka; g'eri; FrkricO šalininkai 
Katalbriijoje buvo sutriuškinti 
pačioje pilietinių karo pi’adžib- 
1 • j. • **

H 

‘ Ne fašizmui norėjo padėti 
(’irk.k.rt 4. t VA,, romi i 'anarchistai, darydami dabar su- 
kilimą prieš Ktalonijos vyrra’ū- 
'sybę ir Ispanijos rešpublilią, 
Ot dorojo “buržrikžinę” rea
linei ją paversti “proletanškd”. 
Į dabartinę Ispanijos liaudies 
fronto valdžią, kUrios priėąMky- 
je stovi pažangusis rėpubliko- 
uas Azaha ir sOčiaiįstaš ’ędoa- 
llero, jie žiuri, kaip į proleta
riato priešą. Tddet jie: atšisalic 
Įsu tąja Valdžia’ kooperuoti; d 
kuomet Caballero sumanė pa
statyti anarčhištų miliciją po’ 
cėriitraline respublikos karo ko
mandų, t'^f jie griebė ginklą ir 
Įsukjlo/;’:, J ; t . 
’ T-di šitokie yra faktai. Aiš
ku, kad librnilovo maištą lygiii- 
;ti su Bdrcelbnbs sukilimu dė- 
ra’ mažiausio pagrindo. Korhi- 
lovaš riOrejo “Stabdyti” revoliu
ciją, d ūiiarchistai norėjo ją 
“gilinti0.

Bet Ispanijos anarchistų tak
tika yra labai panaši į tą tak
tiką, kurią vartojo Rusijos bbl- 
Ševikai 1917 .iri N*es ir bolše
vikai Sriierkė Ęėrėpskio vyriad- 
sybę, kaipo* “priešingą proleid- 
Tiatui0;’ ir jife kdvrijb' ptiėš de
mokratiją; ir jie griebė ginklą’ 
prieš liaudies valdžią, kuri tojb 
valandoje vedė karą su pavojin
gų kraštui pti^Šu.

lidlševizhiUš padėjO Idifdėii

Tiesa, kad’ bolŠ^yikdt pddėjb 
Laikinajai RusijbšJ Vytiaiišybdi 
(kurios priešakyje Stovėjo Kė- 

jrenskis) sUriiiiŠti' Ėbrhiibv’ą. 
Bet komunistei Užmiršta tį4 
Taktą; kžRT jiį’ kbv£ pfieT Laiki
nąją Vyriausybę davė progoj 
Kornilovui sukilti.

Kerenskio vyriausybė t ulėj 6 
t-. ... 1 • f >k-»Darbininkų Tarybų pritarimą. 
Ji biivo tikrąja to žodžio pbUŠ- 
mė lia(idĮės valdžia. Jeigu bbl- 
šėVikai* (kurie irgi turėjo su<VoJ 
•atstovus Triryboše) butų tą vy
riausybę rėmę, tai Kornildvaš’ 
valgiai butų drįsęs kelti maiš-

j Po to, kai Korriilovo' maišta'š’ 
buvo nuslopihiaS, bolševikai Vėl' 
pradėjo atkaklių kovą prieš Lai
kinąją' Vyriausybę. Musų ko- 
munistįškas kritikas sako, kįad 
tuomet jau nebuvę jokio pavo
jaus1 iš kontr-revoliucijos pu
sės. Jq atmintis labai silpria.’ 
Rusija tuo laiku kariavo su kai- 
zeriška Vokietija, ir kaizeriškoš’ 
armijos jau laikė okupavusios 
ididelitis Rusijos plbtriš.

Lapkričio mėn. pradžioje’ 
(1917 m.) bdlhėVikams pasisė

tą, kuris rėmė Rusijos Laiki- 
riųjų-Vyriausybę, kad ji sugriu
vo; ir Leninas su Trockiu pasi

■j

i

į

Šitokia dvasia vesti ginčus: 
visuoihėrilriidik klaiišimais tai 
kaip tik ir tuiretą būt gėda, 
tiems, Itdriė’Earidii kitus mokin
ti “dorovės”!

Dabar, grįžtant prie to 'ariar- 
čhistiį šukiliriib Bafcėlbnojie, 
pažiūrėsime, kokius gi faktus 
“NUUjiėhbš” riUŠlėpė”.' KririlU- 
riištiškas “cnatlyvumo” eksper
tas itria.mus. į nagą už tai, kad 
mes užtylėję apie trockištiiš iri 
fašistų šniriiis.

”Trbckizmb baubas” i
Jisai, rašo: ,

“Naujienos” negali nežino^ 
ti, kad vadinama P. 6. Ū. M. 
organižačija, vadiiiaiiti save 
‘marksistine’, yra trockinin- 
kų kontroliuojama ofgariizri- 
cija ir kaęl tos organizačijbš: 
vadovybėj. , taiką 'vede 
biauriausįą;. kovą prieš liau
dies valdžią. P. O. U. M. va
das, tročkistriš Aridrės Niii,' 
net gegužiniame La Batri'lla 
numery šaukė versti liaudies 
valdžią...”
Gal būt; kad tai tiesa; bet 

turime prisipažinti' kdd’ tai nė-’ 
dideles vertės dalykai, kokio 
čia daikto, ar Ktalonijoje skan- 
dKllrib vien tik “gryni” anar- 
dRi&taį ar kartu su ariarčhis- 
tribjaričiUis “trockistais” ?

Tai yra. taip menkas dalykas, 
kad didieji laikraščiai, nežiūrint 
kttribš spalvos, apie thoš skir
tumus nė neužsimena. Jie ne 
kartą minėjo, kad nė visi anar- 
chisttai pritarė “pučui”, bėt 
mums niekur rieteko pastebėti, 
kad j tą sukilimą buvo įmaišy
ti “trockiriihkai”. Apie tai- iki 
šiol dar nieko nerašė net,ir 
Anglijos darbiečių dienraštis 
“Daily Herald”, kuris turi sa
vo specialius koresporidėrituš ir 
Barceįo^oje, iri Valencijbjėį ir 
Madride.

Tai* kodėl dabar turi apie 
tuos “trockininkus” rėkti 
“Naujienos”?

Koriiuihisfų spadda tai jtriš 
kita. Još amžink- mali-maliėne 
apie “trockizmą” šiandie yra' 
gehėralinės linijos nustatytas 
“dvasios penas” komunistų par
tijos nariams — taip/ ką'ip sė- 
riiaus kad būdavo “draugo 
l’rockio” garbinimas. Bet mes 
tri “patrfbvd” shvo skaitytojus" 
Vaišinti rieridrliriė. kairi svei
kus žmčriėš sarginti?
į Tokitt budri taš priekaištas 
mums yra be Vėritėš.

prieš Kėreriškid iri
'• Caballero vyriausybes I ■ . • ■ r C " •

Dabar paklausysime, ką ta
šai kbmuriiŠtiškų dorybių indas 
mums aiškina apie bolševikišką 

!“priČą”, kuris, ario't jo, buvęs 
visai hęparia^dš į Ispaiiijoš 
Anarchistų sukilimą prieš Caba- 
įlero vyriaUSybę.. Jisai sako:

i

rodožydams. ii Vokietijos pavyzdys 
Ekoridmiriio, politinio ir kultu- žydų kančiomis tragiški 
rinio žmonijos gyvenifno vai
ruotojai, nerasdami tikrosios 
išeities iš ją pačių kaltės iš- 
feuigUsių keblumų, meSdavosi į 
avantiūras, vadinaihas porgo- 
mais; riiuŠančidiŠ Izraelio vai
kus; kaipo visų blbgyblų kal
tininkus, tuomi nukreipiant at
karią ir nedavalgiusiij minių 
akis nuo vilko ant avies.... Dar 
ir šiandien daugelis kaltina 
avis dėl to, kad vilkas alkahaš 
'ir gudrus... Taip' yra dėl to, 
kad gyvėiiariiė ekdriohiinįį po
litinį’ ir moralinį' križį. Pasau
lis voliojasi konvulsijų tampo
mas ir žmonija ieško išėjimo 
iš tos ligotos sitdacijbs. Dar 
kartą pamiršus aukštuosius 
kultūros ir civilizacijos laimė
jimus, puola ant žydą, kurie 
padėtų' “dirigentams” pabėgti 
•nuo sktirdo ir priespaudos įer
zintą liaudieš masių.

f
Ir tai yrif.jtio nuostabiau 

kO W'^4,* ’J'' 'u' 
leteiat

tiiHio pro- 
pramonės

» Kur nėra kultūros, ten yra 
pogromai;

kari 1917 m. buvo Rusija, j 1
Jeigu’’ riiušįškiMi Rbmuništkį1 

tos didelės atmainos bolševižirid’ 
ideologijoje neSUprgiita, tai dėl1 
'fd, Kad‘jie’da ir šiandie rieįra 
išsikapanoję iš trockizmo balos. 
Jie sriŠirie’sdMirii kėikih1 “trob- 
kistus”, bet jie nesijaučia, kad 
jų galvo'S y A pilrids “trockiš- 
•tiŠkd” jovalo.'

Placing the

“Kuomet 1917 ihėtais, dar 
Kerenskio laikais, Rusijos 
kontr-revoliucionieriai, gene
rolui Kornilovui vadovaujant,

i.. . »l ■ » l ■ ■ įį
Women a,re ahvays good-wish- 

ers of nien, Tįiey shpw tlieit 
love ari'd affečtiori for mari in 
more ri'dyš thrin ahy rririn will 
ever know. Būt how can a wo- 
iriiah lovė a iriari if hė gbės būt 
nights, statys at' sbmė taVferri 
ant comes, h ome ąt early dawn, 
face sniihfed witij? liįstick by 
sdifie ė’Heap'girl wb ^rinted on- 
ly jnbrieyt Trieii hb expėčt‘s 
hiŠ\ wĮfe to įi'old hiiri on a pe- 

Vxvx. vvk.vv.uuho dėstai as a Ged. He is the one|
kS taip suardyti liaudies ‘ who<'start's the ai'gUBifeHtš and

■ ■ - - l-t-1 trouble at’ liome', ribt hi w'ifė.
Before marriage you men. pto- fihd thfe frihlt. 
fess great love, būt you drauge

Universalinė istorija mums 
rodo, kad‘ žydai pamirštama 
tik tada, kada pdlitiiiiš ir eko
nominis žmonijos gyvenimas 
eina “normalia” vaga, bet kai 
normalia liaudies masių gyve
nimas’, istorijos eigoje besivy- 
stydamas, t liejasi iš vagos ir 
stato naujus rėikalaviniuš val
donams, tuomet siūloma mu
šti žydus! 
t >

Bet pereitų šimtmečių šočia- 
Jiniai. fenomenai savo vaizdą 
kai kuriuose atvejuose pakei
tė. Jei viduramžiuose žydai ne- 
;rador sau rezistencijos krikš
čioniškos visuomenės tarpe, 
tai šiandie jau daugelis nė žy
dų kovojančių utž demokratiją, 
liaiidibš teises ir teisėtumą, — 
Vis labiau dalyvauja žydų ko- 
vošė prieš dritisemitizmą. Bet 
užtat šių dienų žydai reakci- 
joniėrių dar labiau inkriminuo- 
jarnd. šiahdiėn kurstoma žydus 

nė vien kaip žydus, bet 
'ir kaip “kbriiuriistus, valdan
čius Rlišiją ir siekiančius pro- 
letarinėš revoliucijos visame 
‘pdsauiyjė!” Tatai aiškiausia 
parodo, kaš atsitinka stf žrrio- 
^tlriii; kai žlUhga laisvė, žydai 
fššištįriČšb valstybėse turi du 
skiftirigu' vardu,( bet vieną pra
dinę, likimą. Žodžiai “žydas” 
•ir “komunistas” šiandien *aiš- 
kiriOf IMF impbtėritiškai. Juo
dosiom reakcijos pasėkėjai tvir
tina, kad' kiekvienas komunis
tas — žyd&š, įF tokį jau esą 
gdlirtid šriiarĮtiki bhtišti; įtul- 
Eiirih^djib U.S.A. šalyje pogro- 
'miį riėfd:’ ritiOŠėkliaU ko
vojama SU ekonominiais ir ki
taip siinlfiihihifc

Lehliijbjb ir Vokietijoje.

Žlugus demokratiškumui 
daiigelyje Ėiiropos valstybių, 
politines - socialines kovos vir
to payiioąišetiHbmiš; žydų pro
blema aprėridžiama’ labai nie- 
ŽrriphiškSr iįr pavojingai. Len- 
įklj&j kuWę tUti' per S! niilijonuš 
žydų gyventojų, šiomįs dieno
mis taipgi pademonstravo pa- 
skuliili kfiiriinališką Spektak
lį. KalbaSrioj Valstybėj, kur vis 
labiau trūksta demokratiško 
nUošekluttib if nbrinalio ekono
minio ir politinio gyveninio — 
alkanas ir prišpaUstiaš1 gyvėn- 
tojį1 mdšės stengiamasi paten
kinti žydų pogromais. Visur 
stengiamasi nukreipti masių 
deriiesį nuo humaniškosios dė- 
mokratijds, pėt kurią tos ma
ses, šudiViėrii justos didėliam

rapidly after you’ve made the 
conųuest. You forget solemn 
promisėš and affection. Look 
fdf the blame on yourself and

rJarbo masių padėtis nei kiel 
nepasikeitė. Hitleris visu smar 
kurnu ruošiasi karui, kur 
“laimėjęs” greta žydo pasta 
tys kiekvieną nugalėtąjį; tau 
tikslui švaisto milijonus. Apsi 
.ginklavimo išlaidos rodo, kie: 
(daug milijardų išmetama n 
žydų, bet svetimų tautų pogre

,» • ‘ * X f
ąnams. Visa tai reiškia, ka 
sunkumas uždedamųjų mokės 
•čių ant valstiečių ir dafbinir 
’kų nuolat didėja. Pelnas kg 
rištoj industrijoj taipgi pasit 
įiė rekordinių skaitlinių, o ai 
lyginimas darbininkams dėl t 
kaskart mažinamas. Visa t: 
skelbiama neva kovai prieš k< 
pmunizmą ir žydus. Hitlerinii 
^ai, kurie per du “tautiško 
valdymo metus žadėjo Vokii 

Atijos liaudies masėms mėsos : 
sviesto — trečiaisiais, t. ; 
šiais metais kalba tik ap: 
bulves. Vis labiau stengiama 
vokiečiams įkalbėti, kad bu 
vės lupynoje yra daug daugis 
vitaminų, negu bulvėje.

‘ Lietuvos kairriihystėje.
Kariškose Vokietijos .gam 

bos įmonėse darbininkai tva 
komi militariniais metodai 
kuomi ypatingai tenka susir 
pinti jos kaimynams.

Goethės ir Heinės literat 
ra išgarsinta jų tėviškė ke 
čia barbarizmą ir nepasitenl 
nimo banga auga kasdien. V 
kieti jos darbininkai ir valsti 
Čiai, nepretenduojanti į “aįu 
štą ariu rasę”, plakami dvig 
bai: kaip vokiečiai ir kaip ž 
dai. Politinis ir moralinis n 
cizmo bankrotas matosi ir t 
me, kad Vokietijos darbini 
> t ■ i i ■ » i y ; f c. I :

kams dabar tenka pusbadži 
gyventi, nors' iš ten žydai i 
tremti ar “suvaldyti”. Dari 
ninkai ir valstiečiai ten gyv 
na kumečio oškos rolę, ku 
minta karklų pagraUždama...

Hitlerio “idėjų” eksportas.
Abnormalaus Hitlerio vald 

moję šalyje žengiama vidų 
amžių barbarizmam Savo k 
diniais siekiarha tautų kiršiu 
mo visame pasaulyje, štai sks 
tau* Hamburge ispanų kalno 
leidžiamą žurnalą, skirian 
kėlimui neapykantos prieš ž 
dus Pietų Amerikoje. Šiaci 
tam suranda lėšų ir parsidav 
lių. štai prieš kelis menėsii 
Montevideo pasirodė 100% n 
ciškas ispanų kalboj laikrašt 
“Ė1 Orderi”, 6 antisiiriitiškom 
proklamacijomis dažnai apib 
riamos gatves.

Persekiojamieji glaudžiasi.
Siiįifaritahia, kad hitlėrizh 

persekiojami žydai ir Urtigv 
'juje šuškąto glkustiš kruvb 
Jie sudarė riėsUgriaunkmą' tvi 
/tovę prieš (ioebėlšo agėntus 
jų veiklą Ūrdgvajitije. Susio 
ganizavę į kčirnitėtą kov. 
prieš antisemitizmą Urugv; 
jaus žydai pradėjo l&sti , s; 
vaitraštį “Decimos” ir didžiu 
žurnalą “Tribunri CUltiiral 
kaipo kontra ataką prieš ant 
šėriiitizmą. Jub’sė b'ėridfecla: 
biauja kėli žyrriųs rašytojai 
Argentinos, jų tarpe Ges; 
Tiempd, iš Urugvajaus dh I 
FrU^oni ir kiti žymus šios ši 
lies valstybės vyrai, o taipj 
■rašoma ir iš kitų Pietų Ame 
rikos šalių.

Kaip matoinė, kdva prieš ai 
itisemjtizmą paliečia ne yie 
įtik žydus, bet ir daugelį žmt 
•niškumo * sargyboje štdvihči 
intelektu*alų. Nes yra žinom? 
ikad fašistai pirmiausia prade 
da savo barbarizrrią žydais, 
paskui kliūva ir ne žydams 
Tatai rodo daugelis fašistini' 
režimo faktų.

■A Readehl Montevideo, R. O. U.

• . . ■ ■ ■ I
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Smarktik ajitiekbfiuš lį- važiaVo trokas ir smarkiai 
džgdvo dbu jauhiidliūš. Jie liti-

Grant Burns. turi aptieką ad- vo nublokšti apie dvidešimt pė 
resu 10224 W. Warren Avė. 
Jau antri metai iš eiles baudi-? 
tai Bandė jo' aptieką apiplėštą 
ir ąbų' Raftli jiems nepasisekė. 
KeibČiaušiaš drilyllas yra tas, 
kad abu kartu pasikėsinimas 
apiplėšti įvyko “Derby” dieno
je. Vadinasi, pagarsėjusių ark
lių lenktynių dienoje.

Prieš dvejus metus banditai' 
bandė Burns’o. aptieką apiplėš
ti. Bet jie ne tijc sa^o tikslo ne
atsiekė, bet, dar ir Lpolicijos 
rankas jialėkd: Mat, Butiiš rie 
tik greit protauja, bet ir greit 
veikia. Jis suskubo pasigauti 
revolverį, ir banditams nieko 
kito nebeliko daryti, kaip tik 
mirti arba pasiduoti.

Pereitą šėštadiėnį dvidešimt 
dviejų metų jaunuolis, Steve 
Kordosh, bandė savo laimikį. 
Nepasisekė ir jam. Jis dabar 
sėdi kalėjime ir galvoja, kad 
BuFris yra tikrai nėištižęš vy
ras.

O viskas įvyko štai kaip: 
Kordosh įėjo į aptieką ir be 
niektu* nieko pareiškė, jog jis 
atvykęs čia plėšti. Atrodė, kad

' kišenėje jis laiko ręyolverį.. Pa
siėmęs iš vieno registerio pini
gus, banditas slinko prie kito. 
Tuo tarpu Burns žaibo greitu
mu pasigavo paslėptą revolverį 
ir atstatė jį į banditą. Kordosh 
pradėjo maldauti, kad nešautų, 
nes jis jokio ginklo kišenėje 
neturįs. Ir iš tiesų vėliau pa; 
aiškėjo, jog banditaš tutejo ki
šenėje tik vamzdį.

Jei Burns iš arklių lenktynių 
ir nepasipelnė, t?ai jis vis dėlto 
apsaugojo savo pinigus. “Der
by” diena tokiu budu jam yra 
laiminga.

žydų kepyklos užsidarė
Balandžio 30 d.

trys žydų kepyklos . užsidarė, , 
kadangi nebegalėjo su savo 
darOiiiirikąiš susitarti. Dalykas 
tas, kad tų kepyklų darbinin
kai, kurie priklauso unijos . lo
kalu! Nr. 78, pareikalavo ,algas 
pakelti. Būtent, pridėti šešis 
doleriūŠ per savaitę.

Kepyklų1 saVihinkai tdoj šti- 
šaiikė mitingą ir riiitaė savo 
įstaigas uždaryti. Jie sako, kad 
tas' reikalavimas’ nieku Budu* ne
gali būti pateisintas. Juo la
biau, kad visai dar neseniai vi
siems (darbininkams buvo algos 
pakeltos po aštuonis dolerius 
per savaitę.

Po to? kai žydŲ kepyklos už
sidarė, darbininkai paskelbė 
streiką; Tačiau ir pati unija 
mano, jog tas streikas neturi 
jbkioS reikšmės.

Šilini tragedija
Pe?ėitą šėkm’&dibiij Ham- 

tramck’e įvykb šiurpi tragediją: 
autdrhbbilio nelaidiėjh žuvo du 
jaunuoliai, kurie per kelis mė- 
tuš buvo neperskiriami drau1-

Jiė draugė Idnkė rtiokyklą 
ir drauge visur dalyvavo.

Edward Mhhšflinchįk', deVy- 
iliolįlįoš mėtį jaunuolis, drauge 
su William Wodecki, aštuonio
likos* mėtį beimiuku, Valiavo 
automobiliu. Bevažiuojant tru
ko padanga (tajeris). Jaunuo
liai j§Hpb kitą padaiig^ Užsidė
ti. Tuo talpu smarkiai pro ša-

dų į šalį ir mirtinai sužeisti.
Vadinasi, tie geri bičiuliai ne- 

persiskyrė rie riiirdkriii:
MiŠlid gafs&lk

TAWAS CITY, Mich— Prfės

dvidešimt

kiek laiko netoli šio miešto 
įvyko didelis gaisras, kuris su- 
ndikihb apie l,2o6 akrų miškb. 
Tdhiė gaisre žtivo CCC darbi
ninkų būrio prižiūrėtojas, Ari- 
drew D. Lindgren, 43 metų arh- 
žiahs. Sunkiai taip pat apdbgė 
Jbhri LdtusŽięk iš Chicagos.

Linksminimosi reikšmė
J. L. Hudsrin kompanija rėii- 

’gia šėšių dienų žaislų parodų, 
kuri atsidarys gegužės 24 d. 
Toje parodoje kalbės Dr. Grace 
Larigdon, kuri eina profesoriaus 
pareigas Columbia universitete. 
Parodos metu ypač bus bando
ma pabrėžti tas faktas, jo£, 
kaip sakoma, žmogus ne viėh’ 
tik dūona gyvena. Vadinasi, 
kad žmogaus gyvenime pasi
linksminimas vaidina itin svar
bų vaidmenį.

Proteštuojd (prieš sukilėlių ' 
žiaurumus

PHeš kiek' laikb laikraščiiib- • 
se buvo plačiai rašoma apie tai, 
kaip ispanų sukilėliai žiauriau
siu budu skerdžia baskus.

Detroite susidarė grupė įta
kingų žmonių, kurie paskelbė 
protestą prieš nežmonišką su
kilėlių elgesį. Tos grupės prie
šakyje stovi Dr. Edgar DeWitt 
Jories, labai populiariškas šio 
miesto pastorius. Grupė taip 
pat paskelbė atsišaukimą į “pa
saulio sąžinę”.

Jaunųjų žurnalistų 
suvažiavimas

ANN ARBOR, Mich. — Mi- 
chigan universitete šios savai
tės gale įvyksta jaunųjų žurna
listų suvažiavimas. Suvažiuoja 
daugiausia vidūfiriiij mdkykltį' 
leidinių redaktoriai ir bendra
darbiai. Apskaičiuojama, kad 
tų jaunų žurnalistų suvažiuos, 
apiė 400. Per kelias dieriaš jkd- 
nuoliai bus vaišinami ir links
minami.

^ApartaųientiijiĮs^ namas 
karveliams

BUCHANAN, Mkh. ___
les Daviš stato tikrą “apartd- 
mentinj” nariią karveliams. Ta
rne name bus vietos 300 kai*- 
velįų Šėiirioriis.

Davis mano, jog jis galėsiąs 
tiirėii rib'blogo pblrild auginda
mas karvelius. 
"t t, , ■ * '

Apiplėšė ir sttriki&i sužeidė
STĘPHEN Nizio . lą&o ąlaiis 

krautuvę adresu 7052 Green- 
field Avė. Pereitą sekmadienį 

• du banditai? apiplėšę jį ir jo 
žhibrią, atimdarhi Ėai Ni- 
zio pradėjo š/dUtiš pagalbos, 
tai įveliąs banditais tiek susiner
vino, jog be niekdr nieko pra
dėjo šaudyti. Trimis kulkomis 
jįš pritsiikė į Nizio, kūriš su
dribo ant ž:efriės ir tttoj liko nu
vežtas į ligoninę.

D& Stręifttf atidarė 
Chfe^fdletMfejykla

.. SAGINAW, Mich. -r. Vietos
Chevrolet liejykloje kilo strei- flHnirtnr 
kw m prM< pM vis^o

Char-

y t '-P 11 —' ■ ■ • i • -; Lietuve mptina peiliu
Bade savo vaiką

’ vblbTROIT, Mieli. — Ponią 
'Tillie Al<ecwiČz, gyvenanti 4487 
— $>. gUt., girta būdama peiliu 
šuijade šavd vaiką Jontiką, 9 Į 
metų amžiaus. P-ia' Afecwicz J 
gatidavo savaitinę pašalpą iš 
Welfafė 21 dol: ir ve’k visus 
TrialėikdAvo arit svaigalų. Todėl 
JŠj: kartą, kada ji1 ėjo atsiimti 
ridinėtos' pašalnos, dratigė sii 
motina nuėjo į šelpimo stotį ii* 
.Jonukas. Motina gavus pašalpą 
.pirko saldainių vaikui, ir kiek 
praleidus gėrimams vaikui pa
ltį? ? L. „_1., kad jis parneštų 
namo. Vaikas, bijodamas, kad 
motina nepragertų visų užėjo 
pas X ir ten paliko tuos pini
gus. Parėjus namo, motina pa
reikalavo iš vaiko pinigų; vai
kas paaiškino, kad jis piniguš 
palikęs pas X ir kad motinai 
užtenka gėrimo,\ o pinigai buš 
reikalingi pirkimui valgio. Mo
tina supykus pagriebė peilį ir 
puolė vaiką: Vaikas paspruko 
laukan, tačiau liko sužeistas į 
ranką..

Pasekmės šio įvykio tokios: 
p-ia Akečyvicz atsidūrė kalėj i- 
nib, o vaikai —Jbhukaš 9 iriė- 
tij ir Antanai 10 mėtų — jau
nuolių prieglaudoj.

1?- ’ t* *' • ‘ •P-ia Akecwicz kaltinama “fe- 
lonious assault” ir jeigu pavyks 
kaltę įrodyti, tai jai gresia il^i 
metai kalėjimo;

1 Kas norėtų priglausti vieną 
;dr abu jatihuolius, lai', kreipiasi 
į Jtirievilė Dėtėhtion Home.

Rugsta,tikne pienas
DĘTROIT, MICH. — Musų 

bendrame fronte atsteigimui 
dėrriokratijos Lietuvoj ė kas 
nors ne taip, kaip turėtų būti.’ 
Kaip man mizernam, tai visai 
nėsupraritama : ar Lietuvoj ė de
mokratija jau liko atsteigta, ar 
ofaš riėrd’adg Sušilo ir vietoje 
kas ndrs pradėjo r’uįti? Vieni 
dhtr'Us priūdėdri diskreditūbti, 
kaip ii* ieškodariii kažko, ko ne
pametė. Lietuvos draugai, ku
rie tikisi' iš musų šiokios tokibs 
■paramos jų kovoje už laisvę, ga
li’tik riUšišpTSUit dht mūs? pama
tę tokius “didvyrihš,” kaip mes, 
kurie nežiurirh užsibrėžto tiks
lo, bet Unkštam prie tuščios 
garbės.

‘ Bendro fronto draugai! Mes
kim užsispyrimus į šalį, nes 
įmusų tušti užsispyrimai tik’ 
silpnina Lietuvos draugų kovą 
dėl demokratijos. Kitaip fašis
tai pradės rankas trinti . iš 
džiaugsmo, kad jiems ir toliad 
bus lėrig'va apšidirbt šu tokiaiš 
‘bendrafroričraiš.“ O jeigu jau ku- perdaug giihiriiUojasi su klebb 
kūrii orgąnižačija jąuciašu kad 
padarė klaidą įstodama į bend?

’rą frontą, tai tupėtų nors tiel< 
turėt pilietipės drąsos, kad pa^ 
rėikšt: “pąšitrąhkirim.” O rie 
daryt suirutę ir trukdyt tiems, 
kurie nori tą ddrbą dirbti.

—P. Jtirkšąitis.

dirbtuvės uždaryriio.
’ AįĮtię 250 dhrbiriiiikų pareika
lavo, kad jiems butų pakėltoš 
algos. Kiti datbiriirikai tą rei- 
kala'vinįą' patemė. Tokiu budii 
streikas palietę 5,500 darbinin
kų. —Michigano Pilietis.

^Kasdien skaitydami I

ži^iiy ir getų' patub-
iuuunu .jGii f

__.............  ... r-f 
L '_ - '•................ » * ’t • ' » •
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’ DETROIT, MICH— Lietusių 
Laišvdmanių Etines Kultūros 
Draugijos 2 kubpoš štišiririki- 
riie balandžio 23 d. 1937 m. 
Draugijų Svetainėje, 4097 Por- 
ter St., Detroit, Mich., po ilgo
ko svarstymo laisvamanybės 
reikalų,, tapo užgirtas sekantis 
atsišaukimas:

Viši, kas iš mūsų sekaiiiė pa- 
žangiiį lietuvių jiidėjimą, tai 
matome, kad dėl stokos lietuvių 
laisvamanių draugijos Ameri
koj, ddtig nukenčia bėhdras 
progresyviškas - laisvamaniškas 
lietuvių judėjimas^ o iš to ne
mažai pasinaudoja jdb'dasis kle- 
'rikaližmaŠ.' Per paštaiuosibs 10 
mė’tų pas muniiš laišvaihanyBėS 
darbds buvo višūi užmirštas,— 
lyį ir nieko tu6 klausirhu ne
buvo veiktą, o tas diičkla pro
gos klėrikdlairis be jokių’ kliūčių 
valyti tamsinimb darbą tarpe 
darbininku. Mes mdtbniė, kaip 
kunigija šaukia, vieną po kito 
specialius' suvažiavimus, ku- 
riiioše verbuoja' davatkas j kry
žiaus karą prieš progresyviską 
veikimą, prieš , visus tuos, kurie 
nepasiduoda kunigijos koman
dai. Seniau parapijonai turejd 
Ištikti kelis mėtuš misijonie- 
naus, ° ddbar penk! misųoine- gu; A M 7747 Na-
nal nU01atJellaUja P° 1hetuvlij ’;Vy avė., Detroit. Mieli, 
parapijas, ir po kelis sykius per * . • .u.

mėtą parapijoniiš baugina ne
būtais daiktais^ Visaip bdūgiria, 
keikit vienus vyrus, tai vėl vie
nas moteris j*£ai Vėl visus sykid 
keikia? prisiekdina ir baugina. 
Per du metus darbininkų' pro- 
tus migdęs neseniai išvažiavo 
vienas vyskupas, o dabai* vėl su 
tuo patim ‘ tikslu at važmoj a ki
tas. ( Mes, Ąmerikos pažangus 
lietuviai, tą visą blogą matydai- 
mi, negą’įį^ę ilgiau ramiai sėdė
ti ir tylėti,0Į^met kunigija, po 
popiežiaus kpmanda darbtiojaši, 
kad vėl grąžinti inkvizicijos lai
kus. Kiekvienas iš mūšų,’ kuris 
tik mylime tikrą mokslą, pa
žangą' bei kultūrą, turime sto
ti į darbą; ir parodyti da’rbinin- 
kdmš to skelbiamo kryžiaus ka
ro tikslus ir;kiliiš “dvdšiškų tė
velių” darbūs? Bet kol mes pa
tys esame nebrgariiždoti - išsi
sklaidę, tarttim to pa’š&kiškb 
Gbigo bitės, tai to padaryti he- 
galėšime. /

Todėl mums Amerikos pažan
giems lietuviams darbininkams, 
profesionalamš ir biznieriams 
yra bdtųiai reikalinga laišVama- 
nių kultūros drdūgija? kūri muš 
Visus (išėmus fašistus ir jų 
šimpatikūš), — jungtų į bend
rą ląisVahikhiškoš kultūros dar
bą, ir suartintų musų draiiAiš
kumo santykius kovoj1 su kle
rikalizmu. Dažnai ritės'1 rūgo ja- 
me ant, musų . progresyvių pro
fesionalų ir biznierių, kad jie ■ - »•••■'•’ * - į

į , r . fcj •

nijomis^ ii* tam pari&šiai. Turė
dami laisvamanių draugiją; ga- 
ičtuiherHe dkug šito ijlogb patai
syti. Taipgi, per šitą draugiją 
mes galėtumėm daug paremti 
firidrišiškai ir kitaip mšij idėjų 
brolius Lietuvoj» žodžiu sakant, 
šita draugija mūriis ręikaliriga; 
naudinga, ir ji įneštų daug gero 
darbininkų judėjime. Šita dra’ii-, 
gijk sū šayo darbu riebus aht 
kelio nei Vienai iš! esančių pro
gresyvių draugijų, neš ji dirbš 
tik tį dafbąj kurio iki sibEųi 
niekas nedirbo. O to darbo yra 
daug, ir jį toliau taip palikti; 
kaip kad Buvo iki šidliai, nega
lima.

Rėikifr $&akytii kad’jriii irifeš 
tųrimė ta’b riiuriįš reikalirigą 
draugiją, tai Lietuvių Lai s va
iri a'nių Etirjėš Kultiitos Draugi
ją. Šitos draugijos, 1-ma kudpa 
BriVo įStfei^ta Ch'ič’agbj' ČRoše- 
lande) prieš du metus ir getai

darbuojasi. Gi’ pereitą vašatą 
■per Lietuvių' Kongresą Cleve- 
’ldiide, Ohid, ir laiš'Vamanihi tu
rėjo savo sesiją, ir išrinko šitdi 
draugijai centro komitetą, kad 
sutvarkytų draugijos reikalus, 
tvertų’ rikiijas įtui$įš ir tarti 
panašiai. Iki šiol turime ketu
rias VėiJcrk^lčiūs kuopas: tris 
Chicagoj ir 2-rą kuopą Detroi
te). Tai labki niežai nuveikta. 
Gal dėlei to kiek galima butų 
kaltinti ir centro komitetą, bet 
daugiati^ia krilti . tai’ kolonijų 
gabesni laisV'amHniai veikėjai, 
kad nepasirūpina suorganizuot 

‘savo kolonijoj laisvartianių kuo- 
Ubs.

Draiiįai iaisvdriianiai! Taip 
toliau neturėtų būti, lies toks 
apsileidimai nepateisinamas. Vi 
šose didesnėse kolonijose būti-, 
riai pasišlęiigkite suorganizuoti 
po L.L.E.K. Draugijos kuopą. 
Reikale Z informacijų kreipkitės 
į centro sekretorių šiuo adresu: 
Dr. Ą. L. Čraięiunas, 3310 So. 
Dalsted St., Chicago, III.

Gi detroitiėčiai ir artimesnių 
miestų draugai, norėdami gau
ti informacijų arba patarnavi
mą — pagalbą, nuo 2-ros kuo
pos, tai kreipkitės šiuo adre-

Dabar višiemš reikia' kreipti 
didžiausią dėmesį į organizavi
mą naujų kuopų, kad apie atei
nantį riidėiiį btittj galima su
šaukti kuopų atstovų^ suvažia
vimą ir sutvdrkyti draugiją.

Todin drabnai ir draugės 
laikvdrdtdiiak į darbą organizdot 
laisvamanių kuopaš!

LLEKD 2 kp. valdyba: v
A. M. Metelionis, pirm.
M. J. Kemešienė, sekr.
M. J. Masys, fin sėk-ižd:

MOTINOS DIENA

sesiio' ir jų tėvelis ' ______
iV jie lietuvių radio progfamoš. 
Jaunas dainininkas prakakiba:

—Skiriu šią dainą savo mo- 
' tihai...
I ■ ■

f Atsimena jie, kaip jųjų bran
gi mamytė rūpindavosi, kad 
jiems nieko netruktų, kad ma
žiausias noras butų išpildytas: 
Bet jau jos nėr — rytoj, Moti
nų Dienoje, apsikaišys 'visi jų 
draugai raudonomis gėlėmis pa- 
įėrbimdi savo motinų, kurios 
dar ant šio pasaulio tebegyve
nk! NašlaiČiains skirta balta gė
le, bet nė visi jąja kaišysis. Jų 
širdyšė nė vienos dienos, bet 
amžinas pa'gerbimas sdvd moti- 
riaL

klausosi

Sirafa.

ŽINIOS
' Stipendijos atnėri- 

kiečiams Lietuvos 
Universitete dar

jį 
ir

apie žadamas 
gavo tokį atsa-

Graicu-

St.

Dakta-

• apie studentų kvalifikacijas, 
norinčių gauti tas stipendi
jas.

Bet dabar pkaiškcjb, kad tų 
stipendijų dar nėra.

Šių metų kovo mėn. 29 d. 
Dr.. A. L. Graičunks paraše 
laišką Lietuvos . Universiteto 
rektorįui, prof. M. Roemeriui, 
klausdamas 
stipendijas, 
kymą:

“Ponui
ntii.

“3310 So. Halsted 
“Chicago, 111.
“Į Tamstos, Pone

re, 1937. III. *29 d. laišką tu
riu garbę painformuoti, kad 
stipendijų klausimas . ameri
kiečiams Vytauto Didžiojo 
Universitete studijuoti dar 
nėra išspręstas, tėra tik 
svarstyme stadijoje.

“Naudodamasis šia proga, 
reiškiu Tamstai, Pone Dak
tare, savo didžios pagarbos 
žodžius.

“(Pasirašo) Prof. Myko
las Rbeirieris, Rektorius.”

Jeigu stipendijos 
prižadėtos, tai kam 
nytojai skelbė, kad 
bus duodamos, ir 
klaidino visuomenę?

Buvo plačiai skelbiama Ame
rikos lietuvių spaudoje, kad 
Lietuva sutikusi duoti 5 si i- 

f j , «
pėridijaš amerikiečiams, norin
tiems studijuoti Vytauto Di
džiojo . Universitete, Kaune., 
Neseniai buvo pranešta, kad* 
jau esanti sudaryta ir tam tik- 
ra komisija iš kai kurių Chi
cagos “inteligentų”, kuli spręs
''r' ■'* ' 't ‘•i ‘U/

dar ner 
jų suma- 
jos tikrai 
tuo budu

PILVO SKAUSMAI
Ulceriąi, RukŠtys ir Gazai Išgy

doma j du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar jšvirški- 

mas nevartojama. •
DR. WĄDSH, 

ubėijriiv šPEčiAtiSTĄs 
1602 West 55th Street 

Prospect 7474
Valandos 10 A. M. iki. 9 P, M.

KELVINATOR
Geriausias ir tvirčiausiais elektros 

ŠALDYTUVAS
Kaip detroitiečiai pagerbė 

motinos dieną
Kadangi čia Amerikoje yra 

paskirta viena dibna, kurioje 
kiekvienas prisimena ir pagal 
išg'a'lią pagerbia savo motiną, 
tai 15ėtfditb Lietuvių Dailės 
choras paskyrė visą radio pro
gramą gegužės 8 d. motinoms 
pagerbti.

Vienam name prie radio pri- 
imtlivd šedi trys gėhtkartūs — 
klausosi dainų, eilių ir prakai
tėlių? skirtų kiekvienai moti
nai. Sėdi viduramžė moteris, 
klausosi eilių, toliau , girdėtis 
daina “Motus motušė” — pri
simena jai josios jaunystė, ka
da be rūpesčių . lakstė, bėgiojo 
po tėviškės laukus; kai josios 
motušė jąja rupindaVoši, rami
no; Jau jokios mamytė seniai 
apleido šią “ašarų pakalnę1,” ir 
ji, atvykusi į svetimą šalį, vedė 
ir pati tapo motina.

štai šalia sėdi josios duktė, 
jau suaugusi moteris — j-a'd ir 
ji motina. Dabar duktė supran
ta prasnię to žodžio “Motina,” 
supranta ji dabar motinos mei
lę ir kantrybę. Varkon^i tyliai 
akompanuoja dainą, kurįps me
lodija ir žodžiai pHmeiia josios 
jaunystės dienas. Kiek sykių ji 
nereikalingai, prieštaravo s*aVo 
inbtinai, kiek kartų jąją rūsčiai 
jždidė, bet, dabar suprašdąma 
motinystes reikšmę, žino, kad 
įndtina užmiršta saVo vaikelių 
visus nusidėjimus ir nusikalti- 
miid;

Maža mergaitė pasižiūri į sa
vo mamytę — lii&Voj’ kaip per 
jokios veidą tyliai ritasi ašara“. 
Neišmano čfttk, kad ir” ji‘ kada 
nol*s šUprkš ir ddžiiiš iiibš pa- 
Čids jausmus.

Kitiibše namuose sėdi Brolis

FAKTAS I
J// Naujas
4 Kelvinulor V\W
/ yra l*liis-]*<>w<*re<l \\W

Jis turi antra tiek šal- 
tiyino vietos, negu kit i H 

\ refrigeratoriai (o U 
A pačio didžio. ___

FAKTAS 
Naujas, V

■ /' veikia tik pušy
■ ( laiko per dieni), o
■ kiti) dali užlaiko žemi)
■ U temperat iir-1, visai ne-

vartodamas 
---------------•'■k\\ elektros >

A PLUS-POVVERED

KELVINATOR
COSTS NO MORE 

THAN AN 
ORDINARY 

REFRIGERATOR

M. F. SHILLS
Elektros 

Refrigeralorii} 
Inžinierius

• ibSumažini Išlaidas Patogesniam Gyvenimui 
. Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas 
mus.

Lengvi išmokėjimai — 15 centų į dienų.! . 
f Mes duodame geriausią nuolaidą už jusiį 
J Seną ledaunę (icebox ) . c

Atvažiuokit į musų krautuvę pamatyt tuos 
gražius ir gėruš refrigeratorius ir patirti 

' apie mažumą' kainų.

Gečą dovana prie kiekvieno Rėfrigėrato- 
riaus. Laikas apribotas.

GENERAL RADIO STORE
EIsECTRlCAL APPLIANCĖS

3856 Archer Avė. Phone Lafayette 6195
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MUSŲ SKAITYTOJAI
(SKAITYTOJAI YRA KVIEČIAMI 
RAŠYTI ŠIAM SKYRIUI. KEISKI
TE SAVO NUOMONES JUMS RU
PIMAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE 
TRUMPAI).

Kūno Kultūra, 
Ar Cirkas?

Kūno kultūra yra svarbus da
lykas. Ji yra susijusi su žmo
gaus sveikata, šiandien visi ži
no, jog vienokios ar kitokios 
rųšies mankšta yra reikalinga. 
Štai kodėl civilizuotuose kraš
tuose j kūno kultūrą kreipiama 
labai daug dėmesio. Vadinasi, 
tai nėra paskiro asmens, bet vi
so krašto reikalas.

Tačiau su pasigailėjimu ten
ka pasakyti, jog pastaruoju lai
ku militaristai stengiasi kūno 
kultūrą monopolizuoti. Jauni
mas mokyklose ir visur kitur 
yra mokomas to, kas kareiviam 
yra reikalinga mokėti, štai Ita
lijoje ir Vokietijoje šimtai tūk
stančių berniukų mokomi tie
siog kareiviško muštro.

O kur kūno kultūra, atseit, 
sporto reikalai nėra sumilitari- 
zuoti, tai ten yra giliai įleidęs 
šaknis komercializmas. Visokie 
promoteriai rengia rungtynes 
ir iš to biznį daro. Jie griebia
si reklamos ir visokių kitokių 
triukų.

Sportas, kuris yra paremtas 
vien tik bizniu, nieko gero ne
atneša tautai. Faktiškai toks 
sportas dažnai pradeda visiškai 
išsigimti.

Kitas dalykas yra tas, kad į- 
traukiama yra visai nedidelis

olimpiadas ir sporto 
Pats tikslas nėra jau 
Vienok bėda yra ta, 
sporto šventės dažnai

žmonių skaičius, o kiti yra pa- 
liekaipi nuošalyje. Tuo tarpu 
kiekvienas žmogus turėtų susi
rūpinti kūno kultūra nuo pat 
mažens iki senatvės.

Tautos ir valstybės nuolat 
rengia 
šventes, 
blogas, 
kad tos
išsigimsta i cirkus. Viskas ban
doma sutvarkyti taip, kad pro- 
moteriai galėtų pasipelnyti.

Dar blogesnis reikalas yra 
tada, kai į sportą yra' kišama 
politika, štai netrukus iš Lietu
vos rengiasi atvykti būrys 
sportininkų. Jie pasivažinės po 
Ameriką ir, reikia tikėtis, šį 
tą patirs, šio to išmoks. Tiems 
jaunuoliams kelionė į Ameriką 
tikrai ilgai pasiliks atmintyje. 
O kokią naudą ta kelionė jiems 
atneš — tatai, jau priklausys 
nuo pačių jaunuolių. • 

t
Bet tiek to su jaunuoliais: į 

juos galima visaip žiūrėti. Ta
čiau nėra ir negali būti dvejo
pos nuomonės apie jaunuolių 
palydovus. Būtent, apie du lyg 
ir Lietuvos seimo atstovus, ku
rie atvažiuoja pareklamuoti sa
vo tavorą, atseit, tautininkų 
valdžios gerumą.

Dabartinis Lietuvos seimas 
yra tik seimo parodija'. Visi 
kandidatai į seimą buvo parū
pinti iš “aukščiau,” — žmonės 
čia jokio pasirinkimo neturėjo. 
Pasirinkimas buvo tik toks, kad 
jie galėjo balsuoti už Joną, Pet
rą ar Jokūbą, kurie visi putė į 
tautišką dūdą.

A

NAUJIENOS, Chicago, UI
Ir kada kalbama apie tokio 

seimo atstoyūs, tai demokratiš
koje Amerikoje gyvenąs žmo
gus gali tik pečiais patraukti. 
Bet štai juk tie atstovai, kurie 
netrukus atvyks^ į Ameriką, 
bandys sudaryti tokį įspūdį, 
kad jie atstovauja Lietuvos 
žmonėms! O iš tiesų' jie atsto
vauja tik mažai tautininkų 
kai.

Žagariečių Gegužine 
Šį Sekmadienį

Trumpai apie viską

kli

yra 
dar

Bloga jau, kada sportas 
paverčiamas bizniu, tačiau 
blogiau, kda sportu bandoma 
pridengti visai nuoga politika.

—Dr. A. L. Graičiunas.

Šiandien Moterų 
Prakalbos už 

Taika
Bus programa; paskelbė 

Motinų Savaitę

BRIDGEPORT. — Vidurva- 
karinių valstijų Socialės Ge
rovės Sąryšio Komitetas ren
gia prakalbas už taiką šian
dien, Lietuvių Auditorijoje. 
Pradžia 8 vai. vak. Kalbės K. 
Abekienė, A. Jonikienė, U. 
Nedvaraite, Mrs. Alfred Ham- 
berger, Abraham Lincoln Ba
taliono nare- Nesenai susi
tveręs Chicagos Moterų Kultū
ros . Kliubo choras, vadovau
jant mokytojai A. Zabukienei, 
išpildys programą.

Be to, šio komiteto pastan
gomis paskelbta Motinų Sa
vaitė. Ji prasideda gegužės 9 
dieną, baigiasi gegužės 16 d.

Tad, Nepamirškite, kad šį
vakar moterų prakalbos.

• —A. M-nė.

UNIVERSA
★ FOOD STORES .A
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KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį — Gegužės 14 ir 15

CUKRUS SMULKUS 10 -

Kellogg’s

B A R G E N AI!! 1
Solano Riekutėniis No. 1

PYČIAI Pušimis kenai 1
Everson No. 1
Barttlet Gružes kenai

Eckerson No. 2
GRAPEFRUIT kenai 1

Country Kist Saldus No. 303
Wrinkled Žirniai kenai

U8BY Golden Bantam

KORNAI Kenai j

Summit Cut No. 2 |

WAX BEANS Kenai

2 Ke"ai 25c už
■ fr'* t,!. _____ '____ ■ . H

KAFFEHAG
Calumet
Saldus Agurkėliai
Universal o
CATSUP 2 bonkos

PUR0X2 iūc 10c 
mieros

SELOX (muilo

O K MUILAS
RUB

SHOE WHITE

1 sv. Blėkine

22 unc. 
džiar.

37* 
24*

ir 2
ir 2

pauderis

25*14 unc 
bonk.

25c. 25 č 
mieros
2 už 25c
- 2 už 9e

2 10c. mieros 
25c. mieros

tuzinas

........2
..........4

... didelis pund.

žagariečių Draugiško Kliubo 
pirmas piknikas įvyks šį sek
madienį, gegužės 16 d., Spa'ičio 
darže prieš Oh Henry Park 
ir Archer avė. Pradžia 12 va
landą dieną.

Grieš šauni muzika vadovau
jant J. Keturakiui. Visokių gė
rimų, šiltų ir šaltų, bei valgy
mų bus užtektinai, žagariečiai 
'visiems kuogeriausiai patar
naus. Aprūpins visais patogu
mais.

Taigi atvykusieji į ža'garie- 
čių gegužinę draugiškoj nuotai
koje po žaliuojančiais medeliais 
tikrai turės gerus laikus.

Užprašo: Komitetas.

Kai Kas Naujo?

Baltuose”
Drobes

Maišeliuose ’

2 No. 2% kenai 27e

No. 2 kenai iže

Butų labai ’ neišmintinga, 
jei šeimininkė duotų valgyti 
tuos pačius valgius diena iš 
dienos. Visų pirma jos šeimy
na imtų priešidtis, o ir pati 
šeimininkė pradėtų pavargti 
gamindama vis tą patį.

Todėl jos kasdieninė prob
lema yra planuoti ir gamin
ti skirtingus valgius, šiame 
reikale jei tenka atsidėti ant 
to, ką jos groserio krautuvė 
turi jai pasiūlyti. Natūralu 
todėl, kad ji pirkliaus su 
krautuve, kuri laiko visuo
met pilną pasirinkimą maisto 
ir groserio reikmenių.

Midwest Stores visuomet 
turi pilniausią pasirinkimą. 
Sandeliuose, kuriuos šie gro- 
šeriai valdo, randasi kuone! 
du tūkstančiai šitokių reik
menių. Turint toki didelį pa
sirinkimą ta vorų, galimų vi
suomet gauti, lengva kiekvie
nam groseriui, l(urs turi Mid- 
west Store, laikyti savo krau
tuvėj pilniausią^ eilę reikme
nių.

Maisto reikmenių bizny irgi 
daroma nuolatinis progresas. 
Nauji produktai įvedama, nau
ji ir skanesni valgiai sugal
vojama ir, žiiŲopją, Midwest 
Stores pirmieji parūpina visa 
tai savo kostumėriams.

Natūralu taipgi, kad šeimi
ninkė užinteresuota kaino-’’ I mis. Jos troškimas yra būti 
kiek galima ekonomiškesne. 
Dėlei to, kad labai didelę per
kamąją pajėgą turi Midwest 
Stores, sutaupos būna padaro
mos, o kadangi savininkai šių 
krautuvių vąldo nuosavus 
sandėlius, tai visa ši ekono
mija leidžia padaryti kainas 
juo žemiausias šiose krautu
vėse.

Laisvamanių balius geg. 15
šeštadienį,' gegužio 8 d„ So- 

kolų svet. įvyko taip vadina
mas sezono užbaigimo vakaras, 
geriau Naujos Gadynės choro 
rėmėjų bankietas. Susibūrimas 

į buvo gausus ir visi turėjo pro
gos linksmai laiką praleisti. 
Svečių atsilankė net iš tolimes
niųjų valstijų, »butent: J. K. 
Matukas su šeima iš East Chi- 
cagos, Indiana', O. M. Varekojis 
su sūnumi ir dukteria iš Wis- 
consin ir kiti. Bet tai, taip sa
kant, buvę dalykai Iš> busiančių 
paminėtina dar šie:

Laisvamanių Etinės Kultūros 
(Draugija rengia šeštadienį, ge
gužio 15 d. linksmą balių. Ba
lius įvyks Burinsko svetainėje, 
2242 W. 23 gt. Įžanga tik 25c. 
ir prie to dar laimėjimai.

Atsilankę turės, smagaus lai
ko ir galės plačiau susipažinti 
bei sutvirtinti pažintis su nau
jais draugais. Pradžia 7 'vai. 
vak.

Penktadienis, geg. 14, 1987

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 sv. už 82 c
SEREDOMIS, KETVERGAIS IR PĖTNYčIOMIS

18 sv- už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

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

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

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

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

KELIAUKITE TIESIAI Į KLAIPĖDA

Gegužio 16 d. įvyks Naujo
sios Gadynes choro pirmas iš
važiavimas į Dambrausko ūkę, 
Willow Springs, III. —J. J. P.

Chicagoje renka 
parašus; protestuoja 
prieš mokesčius

Veik visose Chicagos vaisti
nėse, tabako ir saldainių krau
tuvėse renka parašus po petici
ja, kurią rengiasi Chicagos Ta
bako Apdirbimo organizacija 
įteikti gubernatoriui pradžioje 
ateinančios savaitės.

Tos peticijos tikslas yra už
protestuoti prieš suteikimą 
naujos galios Chicagos miesto 
vyriausybei, kuri rengiasi ap
dėti kiekvieną cigaretų pakelį 
dar po vieną centą.

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

BALTIC IMPORT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Haymarket 355H

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

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

Sąjungų

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

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės i

NAUJIENAS
1739 South Halsted St.

Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

Universal

TOMATĖS
Moss Rose - Cuts - Tips
ASPARAGUS
Big Hit Pink
SALMONAI No. 1 Aukštas Kenas

Armours
Corned Beef Hash 16 unc. kenas
Quaker

PUFFED WHEAT
Campbells ,
Tomačių Sriuba 3 no.
Big Hit Blended
KAVA t0

satisfy

COMET RYŽIAI 2
Universal Gryni

EGG NOODLES

i

i

1 kenai

sv. maiš

sv. Pakel.

i4e

i6e

8<t

21<^

i9e

19*

Taipjau daug padeda na
mams specialiai išpardavimai, 
kurie būna skelbiami regulia
riai šiame dienrašty. Jie netik 
padeda paruošti, įvairių val
gių ,bet taipgi padeda taupyti 
pinigus. Žiūrėkit skelbimą 
šios dienos laidoje.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
Įvairių 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.

2-ra DIDELE SAVAITĖ 
Sovietų Rusijos Vėliausios 

Muzikalės 
SENSACIJOS 

‘Beethoven Concerto’ 
Pirma filmą apie Vaikų Gyveni

mą . Sovietų Rusijoj 
Sonotone Teatras

• VAN BUREN ARTI WABASH 
Paprastom dienom—^vidudienis iki 
vidunakčio^—25c iki 2 po piet. 

■ ............... . ..............11 "■...........

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% jardus už $10.00

Taipgi perkrajistome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

LIGONINES— 
HOSPITALS

RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670
------------------ i......... ... — -

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais 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.

i
I

sv. pakel. i4e

kenas19%

kenasNo. 2

kenasNo. 2

kenasNo. 300

Apvalus kenas

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,

PĘTE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Universal
Chile Con Carne
Newcomer
Piaustyti Burokai
Apple Pie Ridge
Obuolių Sosas
Shaver’s
Grapefruit Juice
Fairplav Tamato Sauce
Sardinkos no. i

JŪSŲ PASIRINKIMUI
2 už 19c

—.—............. .........-   .................

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA 

NORTH AVENUE
BATUS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 
2039-41 WEST NORTH AVĖ.

Prie Mihvaukee ir Daveh Avė. “L” 
Telefonas Humboldt 7276

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avė. 

Tel. Yards 0965

jums CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

19* 
21* 
27* 
25*
25* 

5*

GRANDŽIAI 
PINEAPPLE , 
GRAPEFRUIT 
CELERIAI

MILTAI
' w

Big Hit Town Crier
5 Sv. Maišas g "J Q • 1/8 bačk‘ 89C

UŽ 

už

MATYKIT MUSU 
MĖSOS DEPARTMENTA

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue

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. Užkvječia atsilankyti,

ANNA VENCKAITfi

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Gegužės 23 d. 1937 m.
CALUMET GROVE

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT '

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

KUCHINSKAI, • 
1858 West Pershlnt Rd.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse



F Penktadienis,, geg. 14

CHICAGOS DARBO FEDERACIJA ATVIRAI
1937 NAUJIENOS,Chlcag<5, UL ’t

KOVOJA PRIEŠ C. L 0.
Išmetė mokytojus ir stenografes 
už pagalbą industrinėms unijoms

Teis Lietuvę 
Už “Burdingier iaus” 
Nunuodymą

Vienuolė iškrito pro 
langą ir užsimušė

►

f

I

Chicagos Darbo Federacija 
vakar atvirai išėjo prieš John 
Ę, Lewis*o suorganizuotą C. 

komitetą organizavi-Į: O.
mui unijų pagal pramones. 
Federacija yra, amatinių uni
jų šalininkė.

Pirmininkas John Fitzpat- 
rick išmetė iš Federacijos Ghi- 
cago Teachers of Adult Edu- 
cation uniją, lokalą No. 346 
ir Stenographers, Typists and 
Bookkeepers union, lokalą 
No. 20,074. Mokytojai nusidė
jo federacijai už kooperavi- 
mą su C. I*. O. Jų unijos pre
zidentas J. H. Gibbons yra C. 
I. O. rajoninis direktorius. Ste- 
nografės ir knygvedžiai buvo 
išmesti už paskelbimą “neau
torizuoto” streiko prieš Natio
nal Tea, Company, kur nuo 
seniau streikuoją G. L O. or
ganizuojami sandėlių ir krau
tuvių tarnautojai. Stenografes, 
etc., paskelbė streiką, pareikš
damos simpatiją C. I. O. pri
tarėjams.

Organizuoja Fordą.
C. I. O. veikia keliuose Chi

cagos pramonių frontuose. 
Prieš kelias dienas laiko atgal 
buvo pradėtas Fordo darbi
ninkų organizavimo vajus. 
Dirbtuvė randasi prie 12600 
Torrence avenue.

Miesto teisėjas Matthevv Har- 
tigan, South Chicago teisme, 
išdhvė C. I. O. advokatams 
varantus, suėmimui trijų For
do privatiškos policijos narių, 
kurie yra. kaltinami sumuši
mu (h I. O. organizatorių. 
Skundą patiekė organizato
rius John White, kuris pareiš
kė, kad Fordo mušeikos su
mušė jį ir du kolegas, Į$ai vi- 

trys bandė dalinti atsišauki
mus namo einantiems Fordo 
darbininkams. Jie stovėję ne
toli dirbtuvės vartų.

Beveik kas vakarą 
skerdyklų darbininkų 
gai Goltimbus salėje, 
Paulina gatvės. C 
tinė skerdyklų^ organ 
komiteto, kurį įsteigė C. I. O. 
To komiteto organizatoriai 
stengiasi sutraukti visus sker
dyklų darbininkus į Packing 
Hbuse Workers Industrial 
Union. Organizavimas vyksta 
labai pasekmingai.
Organizuos automobilių San

dėlių darbininkus.
United Automobile Workers 

Unijos prezidentas Homer 
Martin užvakar vakare kal-

bėjo Chicagoje, atidarydamas 
vajų automobilių ir giminin
gas pramoes F. U. A. W. taip
gi yra C. I. O. remiama. Ji 
nori suorganizuoti Chicagos 
garažų, automobilių sandėlių, 
agentūrų ir automobilių 
dirbtuvių darbininkus.

Įvyko Jaunosios 
Birutės Šokių 
Vakaras

BRIDGEPORT.

dalių

i

Gegužes

įvyko Jaunosios Birutės Šokių 
vakaras. Vadovavo mokyto
jas p. Andrejevas.

Programa susidėjo iš lietu
viškų, rusiškiu ispaniškų šo
kių bei baleto. Šoko net ketu
rių metų vaikai, dalyvaujant 
Maleliutei, Sležiutei, Budšiu- 
tei, Zubavičiutei, Stradomskai- 
tei. Buvo svečių net iš Gary, 
Indiana ir Indiana Harbor. 
Civic Operos baritonas Maxim 
Kosteluk padainaVo arijas iš 
rusų liaudies dainų.

Jo pasirodymas publikai la
bai patiko. Tvarkos vedėju 
buvo M. Biekša, baro vedėju 
P. O. Dovgins. Publika turėtų 
Jaunąją Birutę skaitlingai pa
remti. — A. M-nėi

Šįvakar Čekų Karlo 
Markso Apšvietos 
Kliubo Vakaras

27

vyksta 
mitin- 

48th ir 
Salė yra raš-

Šįvakar, Slovėnų Salėje, 
gat. ir Lawndale Avė. įvyks 
Čekų Karlo Markso Apšvie
tos Kliubo vakaras*. Progra
moje mišrus choras ir mandcM 
linų orkestras. Filmoje bus 
parodyta Viena, Austrijos so
stinė socialistams valdant.

Motina gelbėjo sūnų 
iš ugnies; žuvo abu

Trečiadienį ištiko Mr. ir Mrs. 
Anton Witkowski, gyv. 1339 
West 49 g. tokis didelis gais
ras, kad sunaikino jų namą ir 
šukele nemažo išgąsčio ir gre
timiems kaimynams.

Mrs. Helen Witkowski norė
dama išgelbėti savo sūnų, pasi
likusį megamam kambary, žu
vo kartu su juo.

SUSIRINKIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos atsibus nedėlioj, 

gegužės 16 djeną, 10 vai. iš ryto Neffo svetainėje, 2435 S. 
Leavitt st; Visi choro nariai susirinkite laiku. —Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliubas lai
kys mėnesinį susirinkimą sekmadieny, gegužes 16 d., 1 v. 
popiet Hpllyvvood svet., 2417 W. 43 St.

Paul J. Petraitis, rast, 
W. of A. susirinkimas įvyks penk- 
Amalgamated Centro name, 333 S.

Vakar kriminaliam 
mui buvo atiduota 46 
lietuvė Veronika 
Shurkus. Ji yra kaltinama nu- 
nuodijimu “burdingjiėriiaus”, 
kuris apsigyveno jos namuose, 
tįes 5410 So. Laflin Street. Ta
sai burdingierius buvo Felix 
Funick, 40 metų amžiaus. Jis 
mirė balandžio 22 d,, nepra
ėjus nei savaitei nuo persi
kraustymo j Šurkienės 
mus. Kadangi jo mirties 
linkybčs atrodė įtariamos, 
koroneris pradėjo darytį 
rinėjimą. Jis atrado,
Fuhick’o kišenių buvo išimti 
pinigai ($50.00 ar daugiau). 
Padarius kūno skrodimą, pa
sirodė, kad Funick buvo nu-

įteis
inėtų 

šurkus-

na-
ap- 
tai 
ty-

kad iš

Koronerio džury rekomen
davo Cook apskričio krimina
liam teismui apkaltinti ir tei
sti Šurkicnė už pirmos kate
gorijos žmogžudystes papildy
mą.

Patirta, kad nuo liepos 1 d

busų linijos. Viena linija eis 
Foster gatve, o kita KimbalL

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

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel KEDZIE 3882

19..

URŠULĖ KRASAUSKIENĖ 
po pirmu vyru Tvęrijonienė, 

po tėvais Gulbinaitė
1937 m. 
sulaukus

! mirė gegužės 11 d., 
Į 4 vai. vai. po piet, 

pusės amžiaus.
Kilo iš Trauragės 

; Kaltinėnų parap., Pavarsėdžių 
kaimo. Amerikoj' išgyveno 40 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Jurgį Tverijoną; dukterį 

Į Marijoną, marčią Oną, 7 anū
kus, žentą John Yokubosky ir 
daug giminių.

Kulias pašarvotas 2001 Ca- 
nalport avė., tel. Ganai 7808.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužės 15 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčią, ku- 

. rio.j įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa- 

' maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliude sūnūs, duktė, anū
kai, žentas ir giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
: Radžius, Telefonas Canal 6174.

apskr.,

Vienuole Adrian, 47 metų, 
trečiadienį iškrito pro vie
nuolyno langą nuo ketvirto 
aukšto ii; užsimušė. Vienuoly
nas randasi prie 4034 West 
56-tos gatvės. Ji vadinosi Fraii- 
ceš Bartęzek.

Miscellaneous
. ______ _

JUODŽEMIS, y ardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25e už; bušelį, 5 bušeliai — $1, ge? 
ra kai sumaišysit su molių ar smė
linga žeme; dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Rristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVGVS, 6100 State 
Street. Tek Wentworth 7942.

COAL 
Anglys

Real Estate For

DUODAM
P A SKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielin k ė s e, 
lengvais išhiokėjimąis dėl 

' nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naują namų

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na, kuri norėtų > taverne būti už 
<ąspadinę, Jeigu, norės, priimsiu už 
pusininką į biznį.. Aš esu našlys, ir 
vienas negaliu apsidirbti.

6500 So. State Street.

MOTERIS ar MERŲINA; namų 
darbas; maža šeimyna; nėra skal
bimo;: gera virėja; $7. iki $8.
1 . Village 5679-W.

w=

Išmokant

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federąl Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. G.

’l- '

Del informącLjų kreipkitės į
SIMANO

: DAUKANTO
FĘDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSpCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887
r. ’ I . . .

Urba Flower Shoppe 
Gėles Myliu tipais-—A es,tu vėms— 

BąnkietamsL-Laidotuvėms—- 
Parošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAEAYETTE 5800

i ’ Siunčiam Gėles 
|.< Telegramų* jį 
J VisasTasauJio 
- Dalis;

Gėlės VestūVėihš, Bankietams
U iit' Pągrąbains i

3316 So, llalšted Street.
Tėi BOULEVARD 73M , 

Įl'.

iiĮ>inĮĮ|W,)ii<i<mww

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

> South Shore 2329.

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

Palisade 1613.

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

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; mylinti vaikus; savas 
kambarys ir maudynė. $10 iki $12;

Drexel 2298.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

PARSIDUODA ŪKIS
WISCONSIN ' 

C VALSTIJOJ ... ■
ANT STATE

Kriaučių Lokalo 269 A C.
tadienįj 14 d. gegužės, 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Nariai, malonėkit dalyvauti.

Valdyba.

PRANEŠIMAS MANO KOSTUME- 
i RIAMS IR DRAUGAMS. 
Anglių kainos pradėjo sparčiai kilti. 
Todėl patartina prisipirkti ANGLIŲ 
DABAR.

POCAHONTAS NO. 1 dabar kai
nuoją.; (įąkaįtant taksus), ........... $8

No. 2 dabar kainuoja (įskaitant 
taksus)- .............   $7.50

Ji WELICHKA,
> 2507 West 69th St.

Tel. REPUBLIC 3713.

, PAAUKAUJAMA 3 flatų budin
gas—du po 5,. vienas 7.. štymo ap
šildymas; 3 karų garažas;- grįsta 
jėla; pirmos klasės padėty. GoTos 
pajamos. Arti 39-tos ir Francųsco 
Tik $4950.

manor realty, 
2532 West 63rd Street, 

HemlOck 8800.>

, Business Chances
Pardayhuiui BUniaj

PARDAVIMUI grosernė. Visokių 
tautų apgyventa; Labai tinkama vie
ta dpi bučernės. Parduosiu labai pi
giai iš. priežasties, kad turiu du 
bizniu.
! 4537 So. Paulina St.

TAVERNAS ant pardavimo, prie 
dviejų transportacijos karų lainių; 
kampinis, 4 ruimai pagyvenimui. 
Štymo šiluma;. įrengtas per 30. me
tų. Kreipkitės —
i 2458 So. Kedzie Avė.

> PARSIDUODA pusė tavern. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos 
Randasi tarpe dirbtuvių.
i 634 West 59th St.

* NAUDA JUMS
Ieškantieji namą pirkti^ mažą ar

ba didelį, apartmentą arba bizniavą. 
namą, arba farmą> rašykite mums 
laišku.. Mes jums suteiksime naudin
gas informacijas dykai — kaip jus 
galite sau nusipirkti gerą namą ar- 
foa. farmą labai pigiai — net. ir na- 
4ną, kurį nekurie iš jūsų gal. jau 
esate išsirinkę it išlygę, galėsite nu
pirkti daug pigiau. Pigiau nupirksi
me — daugiau ir tuojąų pelnysite. 
Brangiau užmokėsite, tuomet kitas 
pelnys-, o jums gali išeiti ant trato. 
į Adresuokite:
1 APPRĄISAL SERVICE

Suite 514*—108 No. Dearborn St. 
Depjt. 16 Chicago, III.

* ' •
I' .—II' .1 I Iii ■». -................... .11 . ...................... ■■.UI*. ■ n

) PARSIDUODA “DUFLETIS” pėn- 
,kių kambarių murini^ namas,, ant 
kampo 4601 So. Fairfield Avė, su 
dviejų autų garažu; Kreipkitės po 
.penkių vakare ant pirmo* aukšto.

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

PARDAVIMUI seniai išdirbta 
duonkepykla už prieinamą kainą.

W. BROWN;
3787 Archer. Lafayette 9169.

INTELIGENTIŠKA MERGINA; 
abelnas namų darbas; maža užau
gusių šeimyna; savas kambarys; 
$5.00. Rogers Park 2158.

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

Lafayette 0470,

PATYRUSI MERGINA; 21—35 
namų darbas; padėti virti; visai ma 
ža šeimyna; geras, namas; $6—$7 
Briargąte 5061.

! MOTERIS; 35—40; lengvas namų 
darbas; geras namas; pasilikti; nė
ra virimo; Keystone 7014.

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

1609 South Halsted St.

Par- 
Per

j PARSIDUODA ar išsimainę na
mas su apie akeriu žemės Justice 
Park apielinkėj. Namas tinkamas 

(dėl roadhauzės. Priimsiu biznį arija 
parduosiu pigiai už cash. Mrs. M. 
Gabrėnas, 4500 So. Paulina St.

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

C. Pu SUROMSKIS and; CO, 
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grov’hill 0306.

VIRĖJOS; $20—$25.00; 2-ros vi- 
Įrėjps $18; Pastry cooks $20; pagel- 
kininkės virtuvėj $10; dišių plovė
jos $10—$12; veiterkos $10—$12; 
prie šodės fontano merginos $15; 
merginės veiterkų#- darbo mokintis 
$74-fe^ Y

i Arihs^m^Oymenb-: SeiViče, 
6250 So../Hjalsted: St. Room lO.

; : ----------- --

, PAARUSI MERGINA; 20 iki 35; 
namų darbas; lengvas skalbimas; 
Pasilikti; vaikai;.. $10.00.

Kildare 64Į3.

MODERNIŠKAS TAVERNAS nau
jai įrengtas su visais patogumais 
gyvenimui; garu apšildomas; 2 karų 
garažas. Renda labai pigi. Ieškantys- 
šitokio biznio lietuviai matykite 
trumpu laiku. Svarbi pardavimo prie
žastį. Parduosiu pigiai.

2436 W. 47th St., Chicago, III.
-7^- ----------------

7 PARSIDUODA BARBER SHOP. 
Biznis gerai einh, Randasi Town. of 
Lake, Savininkas tūri kitą biznį, 
Atsišaukite 1803 W. 45 St.

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

713 West 81 st St.

PARDAVIMUI: Dėliai ligos turiu 
atiduoti savo namą; 132 pėdų fron
tas; 2 flatų medinis namas po 6 
kambarius; plytų, beismentaa;. karšto 
vandens apšildymas; $9,000; įmokė
ti $3,000; priimsiu morgičių. Priver
stas parduoti.

8542 So. Lowe Avė.
—- —

2 flatųp medinis; kiti du lotai kaąi-

cash, balansas išYnOkėjimaia.
- M. KOTAL.

■____________________________________&----------------------------------------- --

MERGINA; abelnas namų darbas; 
savas kambarys ir maudynė; vienas 
vaikas; $8.00. Ąrdmore 4675.

PARDAVIMUI tavernas su visais 
naujais įrengimais. Du Storai prie 
krūvos, užimti stalais. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Priežastis 
;—turiu kitą biznį.

6354 So. Kedzie Avė*

; PARSIDUODA 6 kmbarių mūrinė 
bungalow—taipgi 4 kamb. cottage. 
Didelis basementas ir šalimais tuš- 
Č1BS lotžRS 
mirtis. 5634 W. 64th Place, Cleįr- 
Ing*

Priežastis — vy<ro

■' 2 PATYRUSIOS MOTERS skudu
rams sortuoti. Pastovus darbas, Ge
ras užmokestis. Ateikit prisirengu
sios dirbti. 256 No, Talman Avė. 

arti Lake St.

REIKALINGĄ PATYRUSI dresių 
siuvėja. Boulevard 3367.

Situation Wanted
Darho Ieško

PAIEŠKĄU darbo prie namų. Su
prantu gerai visų namų darbą, Ga- į* 

atsakomingas
liu ir valgius virti — nevedęs, ne 
geriu ir nerūkau — 
žinogus. J. Elijošius, 
' 3332 So. Lowe Avenue,

Basemonte užpakaly 
nuo 9 ryto iki 1-mos.

For Reni

RENDAI 3 KAMBARIAI; šviesus 
ir švarųjs; 2 aukštis fronte; $10.00.

913 W. 20-St., arti Peoria.

■ ■■■ —-------- --------- ' .yn -

i 8 KAMBARIŲ Kellkstone reziden
cija; artį katalikų, bažnyčios; verta 
$10,500; bus paaukota už $4,500; 
išmokėjimai; rakandai, frigidaire, 
fu rn esą s, modernia plumbjngas; 2 
karų garažas; 5921 Normai Blvd., 
Normai 7942,S ‘

RENDAI BUČERNĖ su fikčeriais, 
daranti ir dabar biznį,, arba rendąi 
tušti krautuvė. Gerą vieta;: tavernos 
fikčerius galima gauti.

6834 So. Western Avenpe
■ Republic 9094.

Marma for Sale
Ūkiai Pardavimui

3=5

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2‘flatų mūrinis namas, 5. it 6 
kambariai, steam, 2 karų? garažas. 
” ’ v $5500, ir kitų bąrgenų.

S,WICKEVICE apd. GOj.
6816. So, Western Avenųę 

HemlOck 0800, .
... ■ ■■■■■.'«-■—....i.... ....n ■■

< PARSIDUODA namas su taverho 
biznio. ‘Biznis išdirbtas pen daug' ląs
tų* Pardavimo priežastis—mirtis,

4559 S> Wallace SU
. .................................. . .... .................................................... . IIHU. ........... ............ .  į ......

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estete, Loąns and; Insurance 

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

4631 SO. AS.it».*^AND- AVĖ.
/ Ofisas 2-ros. lubos su J; J* GHsh

<
1

) PARSIDUODA 40 akerių labai 
graži farma, .višai arti Chicagos, su 
gyvuliais ir visomis mašinomis. Grar 
žus budinkąi. Prie gero kelio, 30. 
įmyliu nuo Chicagos. Kaina $6500 
(greitam pardvimui arba mainysiu 
ant namo, jeigu sutinkama.

1739 So., Halsted Street. 
Box 623,

b uTiuture & Fixtures
Rs’iandai-Įtaisai

Help Wanted—Male-Femak
. Rsikhi
REIKALINGA MERGINA veiter

kos darbui ir pagelbėti virtuvėj ta
vernoj. Taipgi reikalingas porteris.

5305 West Lake St.

REIKALINGAS darbininkas arba 
darbininkė į kaf eteri ją, galintis- da- 
ryti sandvičius. 3465 So. Morgan St,

HelpWanted—Malė
Darbininkų Reikia

$25,000 Naujų, Rakandui Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuota it Amerikoniški 

kaurai     $15—$2Uc—$26
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžąs, nauji parlor
i sėtąjį     .............  $39*—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb, įrengimą*

de lūxe ...........     $175
Atdara vak. iki 9—Nėdėlioj iki 5. v. v

RAPP STORĄGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė,

JULIUS
Persiskyrė 

gegužės 10

.'t

*T*r

4ę

............ . ........... ........................................ ......... ... f................. .............. ........

GERA MALEVA—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. Helman malevų stakas 

visada pilnas.
Specialė maleva, 16 spalvų, gal
Varnišh remover, gal.................
Grynas baltas enamel, gal........

ir brangiau
I Sienoms popiera, roleris ............

ir brangiau.

MĄhf

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

37* 
951 
1 »39

STRUNGIS 
su šiuo pasauliu 
dieną, 1937 m., 

sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 40 metų1.
Paliko dideliame nubudime 

draugus ir pažįstamus.
Laidotuvėmis rūpinasi Elena 

Švedienė.
Kūnas pašarvotas randasi 

Skudo koplyčioj, 718 W. 18th 
st. .

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
geg. 15 d., 9:3Q vaE rytui iš 
koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines,

Visi A. A. Juliaus Strungio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir pažįstami. 

Patarnauja laid. direktorius 
S. M. Skudas, Tel* Monroe 
3377

KELIO 32.
298 mylios nuo Chicagos 

48 mylios nuo Rhinelander 
į pietus.,

80 ĄKERIŲ
i f ■■ ‘ IVisa dirbamą. Prieiną ' žemė 

prie dviejų ^mažų leikų, 1/4 
mylios: iki didelės lėikos. Ant 
tos ūkės yra tavernas. Galima 

pirkti su visų biznių, j
Parsiduoda už $3,500 cash* 
arba lengvais išmokėjimais.
A^tsišaųkitė:/

D. GALMINAS 
saperton, wis.

REIKALINGAS uųijistas bučeris. 
Darbas ant visados.

,3239 So, Halsted St,

PATYRĘS metalo sortuotojąs. 
Turi žinoti visas skrepo metalų rųšis 

5835 So. Loomis St.

REIKALINGAS automobilių me 
kanikas-—atsakomingas žmogus.

RĄMOVA AUTO SHOP 
834 West 35th St.

*

DABAR

RENDON DIDELIS KAMBARYS, 
furnišuotas, apšildomas, prie mažos 
šeimynos, £u ar be valgio.

Repųblię 7387.
______ 5817'JSO: ^ėramento______

SUMMER RESORTS
( į £50 akerių ant Didžiosios FoxsrjRį- 
vėr kranto; pusė miškai tinkąs 
saros Rezčrtui ar Kliubui.

JAMES. TUMA
5338 W Cęymak Rd.

REIKALINGAS geras automobi
lių mekanikas, nejaunesnis 18 me
tų ir ne senesnis 50 metų, patyręs 
pnt visokių, išdirbysčįų automobilių. 
Geras užmokestis; geram žmogui 
drbas ant visados.
4050 Archer Avė., tel. Virginia 2121

PARDAVIMUI restauranto fikče- 
riai, beveik nauji. Geras icebaksis, 
kepamas pečius ir visi kiti įrengi
mai* 722 Germak Road, Tel. Ganai 
1045.

...............          ■ *11..■ .WU>|

PARSIDUODA SALIUNO BARAI;
20 pėdų ilgio; su visais įrenginiais; 
taipgi iceboksis; nebrangiai.

7134 So. Racine Avę.

va-

PARDUOTI
PAGARSINO!
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS, 
VISI SKAITO,..

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU PRANO PETREIKIS. 
Gyveno West Frahkfprt, III,, pasku
tiniu laiku Chicagoje. Žinantys 
jį prašomi atsišaukti.

FRANK JURKUS 
Route 1, Box 76, 

Benton, III.

PARSIDUODA visi štoro fikče
riai—gražus Candy Case, vogos. Pa
tirsite priežastį pardavimo ant vie- 
tos. 4442 So. Talman. 

I

apie
Reąl Estą te For

KATEDŽIUS pardavimui nebran 
giai. Arti šv. Jurgio bažnyčios.

3207 So. Green St.
‘/a . bloko į vakarus nuo Halsted.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU}

8500..
Musų apgarsinimą kalno* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodapie: gera; nuo* 
laidą.

v

-i
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Įspūdingas Gedulo Vakaras
Miko Petrausko Pagerbimui

• » t ’- •

trausko 'geriausių dainų taip 
gimdavo.”

Vargu buvo salėje klausyto
jas, išėmus jaunuolius, kuriems 
vakaro programas neprižadino 
kokius nors prisiminimus iš su
virs ketvirtadalio šimtmečio 
praeities, kuomet chorai buvo 
retenybe ir muzikalis judėji
mas nebuvo prigijęs.

Tuos visus prisiminus gal 
geriausiai išreiškė “Naujienų” 
redaktorius Pius Grigaitis, ku
ris kalbėjo, 'kad “Mikas Pet
rauskas atskleidė Amerikos lie
tuviams lietuvių liaudies kul- 
įturos turtą, kurio jie ])rieš tai 
nežinojo.” Jis dirbo Amerikos 
lietuviams atsidavęs visa siela, 
nežiūrėdamas kliūčių, priešų 
nei sunkumų. “Daug jis reiškė 
■Amerikos Lietuvių gyvenime. 
Štai ‘Birutės’ choras, kurį Mi
kas Petrauskas suorganizavo, 
gyvendamas Chicagoje. štai 
šio vakaro programo solistė, 
Nora Gugienė; P. Stogis ir ki
ti, kuriuos jisai mokino dai
nuoti. Bet ir visa eilė kitų mu
sų chorų — ne tik Chicagoje1, 
'ir kiekvienoje didesnėje Ame
rikos lietuvių kolonijoje1, tai vis 
arba jo tiesioginiai sutverti ar
ba gimė, kaipo vaisius jo at
likto milžiniško darbo meno 
srityje.” šimtus jis išmokino 
pamylėti muziką, šimtus jis 
įkvėpė savo pasišventimu atsi
duoti muzikos darbui.

Didele minia lietuvių susirin
ko trečiadienį vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, ati
duoti pagarbų kompozitoriui ir 
Amerikos lietuvių muzikos dva
siniam vadui — Mikui Petrau
skui. Įspūdžiai ir mintys, ku
riuos susirinkusieji išsinešė iš 
iškilmių, buvo jaudinanti ir 
gražus. Vakaro dvasia buvo 
įspūdinga ir kilni. Programas, 
sudarytas išimtinai iš velionio 
kompozicijų, imponavo savo 
įvairumu ir . grynu lietuvišku
mu ir davė klausytojams su
prasti kaip laki ir produktin- 
ga buvo jo plunksna. Valdė jis 
tą plunksnų gabiai.

Programas vystėsi sklandžiai, 
su kiekvienu muzikaliu nume
riu užgaudamas naujas širdis, 
prižadindamas naujus, nyk
stančius atsiminimus. Vienas 
žymus Chicagos lietuvis-dakta- 
ras, štai, užmiršęs apie viską 
ir paskendęs mintyse atydžiai 
klausosi jaudinančios dainos, 
kurią dainuoja choras. Melio- 
dijai nutilus, jis klausia:

“Tai maho žodžiai!”
“Ar girdėjai tą dainą, gir

dėjai? Tai mano žodžiai! Tais 
senais laikais nebūdavo daug 
dainų. Kai mes rengdavom va
karus, tai aš kartais parašy
davau žodžius, Mikas — muzi
ką, ir dainuodavom. Niekuomet 
nemanėm, kad tos dainos pa
liks tokios mylimos, ir, kad to
kiam ilgam laikui praėjus, žmo
nės jas dainuos. Daugelis Pe

Iškilmingas Programo Ati
darymas.

V ' - • t

Vakaro programų atidarė 
Kleofas Jurgelonis, artimas Mi
ko Petrausko bendradarbis ir 
'poetas (Kalėdų Kaukė). Trum
poj įžanginėje kalboje jis pa
reiškė, kad Mt Petrauskas mi- 
(re, bet jo vardas gyvens am
žinai muzikos kuriniuose, ku
riuos jis paliko. Prabėgs dar 
daug metų kol jo asmenybė ir 
jo darbai bus pilnai įvertinti.

į Birutės chorui dainuojant už 
scenos velionio kurinį “Geismai 
ir Svajonės”,, dvi tautiškais 
kostiumais pasipuošusios lietu
vaitės, Lilija Baronaite ir Eva- 
lyn Kazy atskleidė labai misi-, 
sekusį Miko Petrausko portre
tą, kurį iškilmėms nupiešė dai
lininkas Mikas Šileikis. Paveik
slas apie 3 pėdų aukščio, dvie
jų pločio, buvo papuoštas juo
du vainiku, prie kurio buvo 
prikabinti violetinis ir juodas 
kaspinas. Kapinių Puošimo 
Dieną tas vainikas bus padėtas 
ant “Dėdės” Šerno kapo, kuris 
dirbo su Miku Petrausku Chi
cagoje daug metų laiko atgal.

Paveikslą atidengus, p. Ade
lė Zavistaitė-Nausėdiene įspū
dingai padeklamavo eiles “Kai 
Draugą Laidojom”. Jai dekla
muojant, p. Lulu Raben-Mica- 
vičienė — smuikininkė, ir Jo
nas Byanskas — pianistas gro
jo liūdesio maršą.

Taip iškilmingai atidarytas, 
programas tęsėsi toliau chorų, 
solistų ir mažesnių grupių dai
nomis ir kalbomis.

Be P. Grigaičio kalbėjo drg. 
Leonas Pruseika. Kaip ir pir
masis kalbėtojas, taip ir antra
sis pabrėžė mintį, kad velionis 
buvo liaudies. žmogus. Jis, Mi-

NAUJIEKOS, Chicago, m.
—.............. ...................................... '-------------------;---------------------------------------------------  

kas P^trauskąs, ■ lietuviš
kos muzikos pupuliarizatorius. 
*Miš rašė grynas jĮiėtuviškas me- 
liodijas, o he ‘džimdzišką džia
zą’, kuris lietuviškas dainas pa
žemina.”

Programo dalyviai
“Birutės” choras pasirodė 

programo pradžioje ir progra
mą užbaigė, atiduodamas. ypa
tingą pagarbą velioniui, kuris 
yra choro tėvas. Be “Birutės” 
dainavo “Pirmyn”, “Naujoji Ga_ 
dynė” ir “Kanklės”. Dirigavo 
sekami dirigentei (chorų/ tvar
koj): Jonas Byanskas, Kazys 
Steponavičius, Jurgis Stepona
vičius ir»Juozas Kenstavičius.

Didesnė dalis programo buvo 
pašvęsta solistams. Dainavo se
kami dainininkai: Florenca Bal- 
siutė, Genovaitei Giedraitienė, 
Aldona Grigo riiufe, Nora' Gu
gienė, Antanas Kaminskas, Sta
sys Rimkus, stonas Romanas, 
Kastas Sabonis,1, Ona Škeveriu- 
tė ir Anele Stepbnavičienė.

Be solo dainų buvo ir duetų, 
kuriuos išpildė Nora' Gugienė 
su Ona Skeveriute ir Genovai
tė Giedraitienė su Antanu Ka
minsku. Gražiai pasirodžiusį 
“Kaimiečių Kvartetą” sudarė 
jauni dainininkai: Stasė Rim
kai te, Lilija Stuparaitė, Felik
sas Maženis ir Boni Janulis. 
(Programas kitoj vietoj).

Visi dainininkai paliko publi
koje labai gerą įspūdį. Ir jie, 
kaip ir visi kiti, dalyvavo pro- 
grame neimdami jokio atlygini
mo. ■

Perbėgus mintimis per, vaka
rą įvykius, jo sklandžią eigą, 
rąpestingą prirengimą, puošniai 
išdabintą sceną ir iškilmingą 
vakaro atmosferą, privalom au

Miko Petrausko 
Gedulo Vakaro 
Programas
(Vakaras trečiadienį, geg. 12 
d., Chicagos Lietuvių Audito

rijoje)
(Visos dainos Mike Petrausko 

kompozicijos)

Atidarymo kalbą pasakė 
Kleofas Jurgelionis.

1—a) Geismai ir svajones
Birutės choras (už scenos)

b) Gedulo Giesmė bei 
maršas—Adelė Nausėdienė — 
deklam atorė.

Lulu Raben Micevičienė — 
smuikininkė.

c) Po gojelį vaikštinėjau 
(iš oper. “Eglė, Žalčių Kara
lienė).

d) Vaidelyčių daina (iš 
op. Birutė). — Birutės Mergi
nų Choras.

2— Kalba Dr. Pius Grigaitis.
3— a) Neverkit pas Kapų.

b) Naujoji Gadynė.
—Naujos Gadynės Choras.

4— Jausk ir mylėk — Ona 
Skeveriute.

5— a) Pasėjau Kanapę.

stoti valandėlei, kad atiduoti 
kupinai užsitarnautą padėką 
vakaro rengimo komisijai. Jos 
priešakyje stovėjo velionio Mi
ko Petrausko mokinė ir “Nau
jienų” “Muzikos žinių” vedėja 
p. N. Gugienė, o nariais buvo: 
Kastas Augustas, Dr. Andrius 
L. Graičunas, Pius Grigaitis, 
Maria Jurgelonis, Kleofas Jur
gelonis, Aleksandras Micevičius, 
Petras Sarpalius ir J. Stulgai- 
tis. —R., '

b) Oi žydi šilų putinėlis 
Kaimiečiai (Stasė Rimkaitė, 
Lilija Stuparaitė, Feliksas Ma
ženis, Boni Janulis).

. 6—Man Gaila—Stasys Rim
kus.

7— Mano Laivas — Stasys 
Rimkus.
Nora Gugienė, Lulu Raben 
Micevičienė — smuiko obli- 
gato.

8— a) Oi tu ieva, ievužė
b) Tykiai, Tykiai Nemu

nėlis Teka. —Pirmyn Choras.
9— Skambančios Stygos (du

etas) — Anelė Steponavičienė 
ir Nora Gugienė.

10— Kaitink šviesi Saulute
11— Birutės arija iš operos 

“Birutė” — Genovaitė Gied
raitienė.

12— Kalba Leonas Pruseika-
13— a) Pirmyn

b) Draugai i Kovą.
14— Bernužėli nes’voliok 

—Antanas Kaminskas.
15—Valia, Valužė* (duetas iš 
oper. “šienapiutė”) — Aldo
na Grigoniute ir Ona Skeve
riute.

16— Ko liūdit sveteliai?
—Kastas Sabonis.

17— Duetas iš operos “Eglė, 
Žalčių Karalienė” — Genovai
tė Giedraitiene, Antanas Ka
minskas.

18— a) Saulelė Raudona
b) Po Kalnelį Vaikščio

dama (iš oper. “Kaminkrc- 
tis”)

c) Kam šėrei Žirgelį — 
Birulės Choras.

Akompanistai:
Jonas Byanskas, Juozas Sau- 
ris ir Jurgis Steponavičius.

Garsinkites "N-nose^

Penktadienis, geg. 14, 1937

“Naujienose” 
Mezginių 
Pavyzdžiai

Pradedant šios savaitės “Mo
terų Skyrium”, “Naujienose” 
kasdien tilps pavyzdžiai įvai
rių mezginių. Skaitytojos ga
lės gauti tuos pavyzdžius, pri- 
siųsdamos po 10c už kiekvie
ną, “Needlecraft Dcpt”. “Nau
jienose”, 1739 So. Halsted St.

“Naujienoje” taipgi telpa 
vėliausių madų suknelių pa
vyzdžiai.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI: ‘

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

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

■1

Acme Telephototelefono vielomis

z. •-

KEISTI SVEČIAI KARŪNACIJOJE
imperijos šalies Nepalo, atvykę Londonan į karaliaus -karūnacijų. Jie patepė George

VI ir suteikė jam “radžianjo” titulų. Tai aukščiausias Nepalo titulas. Acme Photo Princas LennaJrt su žmona

INDIJOS GALVOS • LONDONE — Keturi Indijos 
valdovai, karininkai atvykę Londonan karūnacijai. Iš 
kairės, Risaldar Mussaffer Khan, Risaldar Dharam 
Singh, Risaldar Bahadut Sher Khan ir Risaldar Lall.

AFRIKOS VALDOVAI Ii 
KILMĖSE — Viršuj Zanž 
baro, Afrikos šalies, sultc 
nas, kuris buvo vienas 
Britų Imperijos šalių valde 
vų karaliaus George VI ki 
runacijoš iškilmėse, Londe 
ne. Zanzibaras yra Brit 
protektoratas rytiniam Al 
rikos pakraštyje. Kartu š 
sultonu atvyko ir Seiko 
Said Bin Ali Bin J ūma t 
Magheri, (apačioj). Jis yr 
Zanzibaro “seimo” nary 
atstovaująs arabų tautin 
mažumų. Acme Phot

NETEKO SOSTO — Trys 
Švedijos karališkos šeimy
nos Bernadotte —- nariai, 
kurie atsisakė sosto teisių, 
kad vesti “paprasto kraujo” 
žmonas. Viršuj, princas Ka
zimieras. žemiau —

VĖLIAUSIOS MADOS — Londono dailininkų paga- 
minta išeiginė vėliausios mados suknelė. Ji pasiūta iš 
rudo aksomo. Acme Photo

Princas Sigvard su “papra 
sto kraujo” žmona ir

PO IŠKILMIŲ — Apkarunuotasai karalius George VI (kairėj) su žmona ii 
šeimynos nariais, karališkų rūmų balkone, kur priėmė “pavaldinių” saliutą. Pa
veikslas trauktas Londone trečiadienį, perduotas New Yorkan per radio, Chica 
gon
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