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Geležies Streikas
Užsibaigė

Merrill Atskrido Į 
New Yorką

Jonės & Laughlin streikas užsibaigė, kom
panijai nusileidus unijai ir sutikus pra

vesti tarp darbininkų balsavimus

Laimingai perskrido Atlantiko vandeny 
ną jau ketvirtą syki

INLAND KOMP. PRADĖJO DERYBAS.

CHICAGO. — Vakar prasidėjo derybos tarp Industrinio 
Orgahizavimo Komiteto ir nepriklausomos plieno kompanijos 
Inland Steel Co., kurios liejiklose Indiana Harbor, Ind. ir Chi
eago Heights, Ind., dirba iki 12,000 darbininkų. Šiandie kom
panija duosianti galutiną atsakymą.

Plieno darbininkų unija sako, kad 8,500 tos kompanijos 
darbininkų jau dabar priklauso unijai ir jie yra pasiryžę strei
kuoti, jei kompanija nesutiks pripažinti unijos. Kompanija jau 
pakėlė algas 10 nuoš., bet unija reikalauja pripažinimo 
trakto.
JONĖS & LAUGHLIN DAR

BININKAI LAIMĖJO
STREIKĄ.

PITTSBURGH, Pa., geg.
išrodo, visa geležies 
pramonė liks organi- 
turės pripažinti uni-

ir kon-

plieno 
liejiklo-

14.

trustas jau pirmiau 
organizuotiems dar-

kitos nepriklausomos 
kompanijos, nes visose 
se dauguma darbininkų yra 
organizuoti, o dabar liejiklos 
dirba visu smarkumu ir nega
li prisileisti streikų, kurie pa
sidarytų neišvengtini, jei kom
panijos ir toliau bandytų ko
voti darbininkus.

Darbininkai, kurie prisimena 
du pirmesnius kruvinote strei
kus geležies pramonėje, kada 
streikieriai buvo valstijos “ka
zokų” ir kompanijos mušeikų 
šaudomi be jokios atodairos, 
dabar stebisi įvykusia permai
na. Streikieriai atvykusią val-

— Kaip 
ir plieno 
zuota ir 
j?-

Plieno 
nusilenkė
bininkams. Dabar nepriklauso
mos kompanijos bandė pasi
priešinti darbininkams, bet, iš
rodo, ir jos bus priverstos 
greitai pasiduoti organizuo
tiems darbininkams.

Aršiausia darįįpįfįkus kovo- stijOs policiją pasitiko triukš- 
jo Jonės & Laughlin Steel Co., mjngaig sveikinimais, o pikiey 
kurios. Įiejiklose - PittSburghe tnotojų eiles aplankė pats gtl- 
ir Aliųuippa vakar sustreika- bernatorius Earle. Vėlesniame 
vo apie 27,000 darbininkų. Bet 
kilus streikui kompanija grei
tai nusileido darbininkams ir 
sutiko pravesti darbininkų bal
savimus klausimu kas darbi
ninkus atstovaus kolektyvese 
derybose. Po 
tęsėsi tik 36 
šauktas.

Industrinė 
vimus laimėti, nes ir dabar 
prie unijos priklauso apie 80 
nuoš. tos kompanijos darbinin
kų. Darbininkai tuojaus sUgry- 
žo į darbą.

Manoma, kad dabar bus pri
verstos nusileisti organizuo
tiems darbininkams ir visos

to streikas, kuris 
valandas, liko at-

unija tikisi balsa-
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PATS SAU ATLIKS POMIRTINES APEIGAS—88 metų ūkininkas Wage Mill- 
man iš Danville, Indianos, kuris rytoj Jmiesto bažnyčioje atliks pomirtines apeigas už 
savo Sielą ir pats sakys savo eųlogijąJ Jis, yra keistas moderniškų patogumų prieši
ninkas. Niekuomet nenaudoja automobilio ir nevažiavo traukiniu, bet pasitenkina 
pasenuteia karieta, pasikinkęs į ją “mH’ą”, 36 metų kuiną. ACME PHOTO

Lojalistų lėk t u v a i 
padeda baskams ka

riauti sukilėlius

Nenorėjo dirbti — Didelis žydų pogro-
nusipiovė kojų mas Lietuvių 

Brastoj

savo pareiškime jis džiaugėsi 
dėl padarytos taikos ir pa
smerkė tas kompanijas, kurios 
atsisako sekti naująją dvasią 
ir nenori taikintis su darbinin
kais.

Derybose tarpininkavo fede
ralinis taikintojas Dewey ir 
valstijos darbo taikintojas Mo- 
ser.

Prasidėjo Anglijos 
imperijos konfe

rencija

HENDAYE, Franci joj, geg. 
14. — Pirmą kartą nuo pra
džios Bil'bao puolimo, baskų 
oro jėgos pasirodė ore ir bom
bardavo sukilėlių pozicijas ant 
Biscargi kalno.

Iš tos žinios yra aišku, kad 
baskai šušilaukė iš Valencijos 
lėktuvų. ir dabar drąsiau—-ga- 
ės pulti sukilėlius, kurių lėk- 
;u'?ai baskų fronte ikišiol ne
turėjo jokio pasipriešinimo.

Lojalistai pradėjo kontr-ata- 
<as visame1 Baskų fronte ir 
sulaikė sukilėlių veržimąsi. 
Mušis eina jau 72 valandas su 
dideliais abiem pusėm nuosto
liais, bet sukilėliai jau nebę- 
stengia eiti į priekį.

Bombardavo Zarago*za.
ŽARA GOŽA, Ispanijoj, geg. 

14. — Lojalistų lėktuvai šian
die bombardavo 
tvirtovę 
daugiau 
sužeidė.

100

šia sukilėliu V V
fronte ii’ 

žmonių užmušė ir

HUNTSVILLE, Tex., geg. 
14. — Nenorėdamas dirbti 
Harlem katėjime darže, kali
nys Shoemąker, 19 m., kuris 
yra nuteistas dviems metams 
kalėjiman už vagystę, pasisam
dė kitą kalinį, kuris už $5 
kirto jam koją. Shoemaker 
bąr yra kritiškoj padėty.

NEW-'Y0RK, geg. 14.
Negrų “Dievas”, Fatlier 
vine1, liko teismo išteisintas

žydai su susiru- 
vis labiau augan- 
anti-semitizmą ir 
Litovske (Lietu-

VARŠAVA, geg. 14. - 
sos Lenkijos 
pinimu seka 
tį Lenkijoje 
dabar Brest
vių Brastoj), Polesi jos vaiva
dijoj, kurį lenkai pervardijo į 
Brzesc, ištikusius žydų pogro
mus. . ■ A > \ . ... A.

Pogromuose mažiausia 53 
“ žydai liko sužeisti, trys jų vei- 

D1“ kiausia mirtinai ir sunaikinta 
dėl

subadymo savo “danguje” kon- 
traktoriauš, kuris atnešė jam 
pašaukimą į teismą.

ntr- 
da-

iž $500,000 žydų tu4rto. Po
gromas prasidėjo pasimirus 
policistuiį kuris buvo perdur
tas peiliu muštynėse su žydu 
mėsininku.

Vokietija protestuo
ja Meksikai

LONDONAS, geg. 14. — Už 
dviejų dienų po karunacijos 

į šiandie prasidėjo Anglijos im
perijos konferencija, kurioj 
dalyvauja visų Anglijos domi
nijų ir kolonijų premierai. : 
konferencijoj daugiausia 
svarstomas pralaisvinimas 
vitarpinės prekybos tarp 
glijos kolonijų ir dominijų.

Prezidentas sugryžo 
i Washingtoną

šioj
bute
sa-

An-

Išėjo mokyklon 
ir prapuolė

ELGIN, III., geg. 14. — Po
licija ir tėvai ieško Anna Bag- 
don, 11 metų mergaitės, kuri 
prapuolė kely į mokyklą.

Ji savo dvi jaunesnes sesu
tes nuvedė į Elgin Health 
Center ir pati išėjo į šv. Juo
zapo parapijinę mokyklą. Bet 
ji į mokyklą neatėjo ir nie
kur jos pėdsakų neužtinka
ma.

WASHINGTON, D. C., geg. 
14. —- Prezidentas Rooseveltas 
šįryt sugryžo iš trumpų ato- 
štogų Mėksikos įlankoj. Sugry
žo gerokai įdegęs saule ir pa
silsėjęs. Jis tuoj aus pasišaukė 
kongreso vadus pasitarti dėl 
įstatymdavystės programo ir 
patirti ką kongresas nuveikė 
laike jo atostogų.

Tikrinama, kau prezTdentas 
nedarysiąs jokių kompromisų 
dėl savo pasiūlymo reformuo
ti federalinius teismus.

Taipjau paėjo gandai, kad 
pasibaigus dabartiniam termi
nui birželio mėn., iš aukščiau
siojo teismo pasitrauksiąs teis
ino pirmininkas Hughes. Bet 
tai yra tik gandas, kurį patik
rinti nėra jokios galimybės.

MASKUOTAS HITLERIO 
PRIEŠAS—Maskuotas “Herr 
Schmidt”, kuris važinėja po 
Ameriką, sakydamas kalbas 
prieš Hitlerį ir jo valdžią 
Vokietijoje. Kalbėtojas sa
ko esąs Vokietijos slaptų 
darbininkiškų • organizacijų 
atstovas. Jo tikslas esąs 
skleisti tikras žinias apie 
Hitlerio valdžią, kad paro
dyti svetimšaliams 
puvusi ir netikusi 
Dėvi maską, kad 
hitlerininkų keršto.

kaip su- 
ji yra. 
išvengti

LITTLE ROCK, Ark., geg. 
14. — George Wayne Burnett, 
91 m. senis girdėjo, kad vedę 
žmonės ilgiau gyvena, o ir jo 
paties nuomone, nevedę žmo
nės yra niekam netikę, tad jis 
šiandie apsivedę su Mrs. Jen- 
nie Bell Cox, 75 m. Tai abu 
abiejų trečios vedybos.

PAGĖGIAI. — Beveik prieš 
mėnesį dėl potvynio nuskendu
sius vežimą, arkliui ir Berš- 
tanskienę, vandeniui nuteekus, 
pasisekė surasti. Vienas arklys 
ėu vežimu dar pakinkytas ra
stas gilioje išplautoje duobėje 
tietoli nuskendimo vietos, o ki
tas arklys buvo išplautas ant 
pievų. BJeųŠtankienė palaidota 
Jurbarko kapinėse.

kelioms minutėms nusileisti 
kitame airporte netoli Londo- 
no.

Jų pasakojimu, visą kelią 
jiems teko skristi per miglas 
ir žemę pamatę tik ties Bos
tonu. Jie buvę atskridę į Netv
arką, bet per miglas negalėjo 
ten nusileisti, tad gryžę į 
Quincy, Mass. Ten jie užtruko 
20 minučių iki migla atslūgo 
ir tada skrido toliau į New 
Yorką.

Bet ši sunki kelionė per 
vandenyną jiems neapsimokė
jo. Jie tikėjosi parvežti karū
nacijos filmas ir gerokai ant 
jų uždirbti, nes tai butų bu
vusios pirmos karūnacijos fil- 

jmos Amerikoje. Bet filmų 
kompanija paskutinę minutę 
atmainę savo nuomonę ir at- 

jsisakė patikėti filmas ir įda- 
| ve tik paprastas karunacijos 
fotografijas, kurios mažai yra 
vertinamos, nes daug karūna
cijos fotografijų, nors ir ne 
taip aiškių, tą pačią dieną bu
vo perduota Amerikai per ra- 
dio.

Jiedu taipjau parvežė spe
ciali karunacijos laišką prezi- 

> dėntui Booseveltui nuo specia-

NEWARK, N. J., geg. 14.
— Lakūnas Diek Merrill ir jo 
padėjėjas Jack Lambie šian
die atskrido iš Londono ir po 
trumpo sustojimo Quincy, 
Mass., netoli Bostono, nusilei
do Floyd Bennet airporte, New 
Yorke.

Tai buvo ketvirtas Diek 
Merrill skridimas per Atlanti- 
ko vandenyną. Pernai rudenį 
jis skrido su kabaretų daini
ninku Harry Richman, o šie
met skrido su Lambie parvež
ti iš Londono karaliaus Jurgio 
VI karunacijos paveikslus.

Jie laimingai nuskrido i 
Londoną prieš pat karūnaciją 
ir butų tą karunacijos dieną 
išskridę atgal į New Yorką, I 
bet nepalankus vėjai sulaikė 
juos vieną dieną. Jie išskrido 
iš Liverpool vakar vakare ir] 
šiandie parskrido į New Yor- ’ 
ka.

Jie 
reitą 
į abi 
penkias dienas.

Pirm atskrendant į New 
Yorką migla juos privertė nu
sileisti netoli Bostono, kaip 

‘Skrendant . į Londoną jie. .Įm>.^ kąruuacijoje Amerikos at-
sugedusio radio buvo priversti štovo James Gerard.

išskrido į 
sekmadienį, 
puses jie

Londoną pe- 
tad kelionėj 

užtruko viso

Tretį žmogų nušovė Little 
Kock, Ark., kuris sutiko juos 
pavėžinti. >

Čia jie pakliuvo vien todėl, 
kad jų vogtas automobilis' tu
rėjo tik vieną laisnį. Už tą 
ji.4os policistas sustabdė ir jie 
tuojaus prisipažino prie pieši
mų ir žmogžudyščių.

Jis sakosi žinąs, kad jį da
bar laukianti mirtis, bet ne
rys, kad jį nužudytų elektros 
kėdėj, o ne kartuvėse. Tas jo 
noras veikiausia išsipildys, nes 

4 m. Juos suėmęs policistas jjs turbut bus išduotas Rock
ford, III., policijai. Mergina gi 
nejaučia jokios kaltes ir no
rinti gryšti pas tėvus, nes ji 
laukiasi kūdikio ir norėtų ap
sivesti su savo žmogžudžiu- 
meilužiu.

Abu jie savo miesteliuose 
buvo skaitomi “šventa pora” 
dėl jų dievotumo ir atsidavimo 
bažnyčia.

Jauna “šventoji po 
ra” suimta už 3 žmo 

gžudystes
Jaunas, devuotas biblijos mo

kytojas pabėgo su mergina, 
nužudė tris žmones ir pa
pildė daugybę plėšinių.

POUGHKEPSIE, N. Y., 
14. — čia pripuolamai 
suimti Lester William Brockel- 

riai užprotestavo užsienio rei^hurst, 23 m. ir Bernice Felton,

MEXIC0 CITY, geg. -14. — 
Vokietijos ir Italijos ministe- •• y v • •' - v***** U ** * XX««XXXu4-XXWwXX <■ ■» XW >■ XX <■ xx — -4 XX X ’k'llfl

kalų ministerijai prięš Hitle
rio ir Mussolini paniekinimą 
laike Pirmosios Gegužes demon
stracijos Meksikos sostinėj.

Ministerija atsakė, kad pa
radas nebuvo oficialis. Bet pa
siuntiniai tvirtina, kad paradą 
priėmė prezidentas Cardenas 
ir keli ministeriai ir todėl da
rosi oicialiu.

Moterų rūbų siuvę 
jai remia preziden 

tą Rooseveltą
ATLANTIC CITY, N. J., g. 

14. — Moterų rūbų siuvėjų 
unijos, International Ladies 
Garment Workers unijos kon
vencija šiaųdie priėmė rezoliu
cijas, kurios remia prezidento 
Rooseveltą pasiūlytą reforma
vimą augščiausiojo teismo, rei
kalauja sušvelninti immigraci- 
jos įstatymus, remia socialio 
saugumo aktą ir pasmerkia 
tuos legislatorius, kurie bal
davo prieš vaikų darbo panai
kinimo konstitucijos pataisą.

i

Chicagai ir apielinkei fede- 
talio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau*.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo, 44°.
Saulė teka 5:30, leidžiasi 

8:02. .

LAKEHURST, N. J., geg. 14 
— Dr. Eckener, Vokietijos di- 
rižabelių ekspertas, vadovavęs 
statymui zeppelino Hinden- 
burg, atvyko į Ameriką su Vo
kietijos komisija tirti priežas
tį avarijos, kuri ištiko Hinden- 
burgą ir kuri kainavo 35 žmo
nių gyvastis.

geg. 
tapo

pamatęs pas jį revolverį, nie
ko nemanydamas paklausė: 
“Turbut jus trankotės ir plė- 
šiate žmones?” Ir be niekur 
nieko Lester tutojaus prisipaži
no prie trijų žmogžudyščių ir 
daugybės plėšimų įvairiose val
stijose.

Pasirodė, kad 
labai devuotas 
Ilk, miestelyje 
sekmadienio mokykloje bibliją. 
Bažnyčioj jis sutiko ir su Ber- 
nice, irgi nemažiau dievuota 
mergaite. Jis įsimylėjo, bet ji 
'nesutiko tekėti už jo. Tada jis 
išvažiavo į Chieago ir pakliu
vo už plėšimus. Už tą atsėdėjo 
kalėjime metu^ laiko.

Kalėjime irgi buvęs labai 
dievuotas ir visą laiką vaigš- 
čiojęs su biblija. Mergaitės tė
vai išėmė iš kalėjimo ir suieš
kojo jam darbą Rockford, III. 
Bet padirbėjęs kelias dienas 
jis nušovė kriaučių Theander 
ir pasiėmęs jo automobilių su 
mergina išvažiavo į pietines 
valstijas.

Tai buvo šešios savaitės at
gal. Niekas ir dėl kriaučiaus 
nušovimo jo neįtarė. Bet nuo 
to laiko prasidėjo abiejų kri- 
minalė karjera.

Lestęr buvo 
ir Galesburg, 
yra mokinęs

8 užmušti Anglijos 
kruizerio eksplo

zijoj

žinių apie priežastį
Anglijos torpedi-

Ispa-

LONDONAS, geg. 14. — Ad- 
miraltija nekantriai laukia tik
slesnių 
eksplozijoj
niame laive Hunter 
nijos pakraščiuose.

Oficialiai paskelbta, kad eks
plozijoj liko užmušti 8 
ninkai,
užgavo atsipalaidavusią 
nijos 
kuri sprogdama išnešė 
šoną.

Spėjama, kad

sukilėlių padėtą

jun- 
laivas 
Ispa- 

miną, 
laivo

/ LONDONAS, geg. 14.
neoficialių šaltinių patirta, kad 
lex-karalius Edvardas ir jo su- 

minalė karjera. Abu gyveno ’žadėtinė Mrs. Wallis Warfield 
tik iš plėšimų ir važinėjosi po atsižadėjo visų karališkų titir- 
visą šalį. Texas valstijoj nu- Hu ir pasiliks paprastais Duke 
šovė vienų Žmogų, kuris ban-jof Windsor ir Duchess of Wind- 
dė apginti jų užpultą porą. sor.
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Amerikos Lietuvių Daktarų 
os Nariai
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135 SU STATE ST.
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Garsinkitės ‘‘N-nose’

Ląidotnvių Direktoriai

k
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980

W

SIENŲ 
JAS. taipgi vartojamas k^lcl- 
mainttl 
valyti

Afišas ir _ ...
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
s Nedeliomis pagal sutartį.

H:

Žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKbKIT *4 
Sąlygos I SAVAITĘ

~ DR. O’CONNELL

Klausykite musiJ Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vaį. vakaro iš VV.H.F..C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šajtimieras^

«35p N. CIArk St. * 7P0 Madlwn 8t. 
4618 Broadway 6320 Cottage Gtovo
3138 Lincoln Av. 4002 Madlson St.
3667 MUwaukee Av. 6204 S. HalutediSt. 
4002 Irving Park 3234 Mndlson si. 
JCVES. TILL D — CLOSEP SVNDaY

Reikalaukite DEGTINES

RHDRIKG METINIS skelbimai neša naudų. Jis|bus perduodamas trumpomis v lllljililikj Įgk^biipi daug. Ir nedaro klai-Rangomis (short wave) per 
RADIO PIKNIKAS^ "------- ------ - ------......................-..... ...dos., Kiekvienas biznierius vie- 

U, turėtų

skelbia', tas ir biznio mažiau 
daro.

Tėmykit Sudriko skelbimus 
Naujienose kasdien, jis dabar 
išparduoda KELVINATOR šal
dytuvus, 
dytuvų, 
Budriko 
Halsted 
vinator
šaldytuvai yra geri ir nebran
gus.

Kas mano pirkti šal- 
turėtų nuvažiuoti į 

krautuvę (34.17 South 
St.) ir apžiūrėti Kel- 
ša'ldytuvų. Kelvinator

Šeštadienis, geguž. 15, 1&J7

JOS. F. BUDRIK

Kiekvienų metų Budriko kor
poracija rengia metinius radjo 
piknikus. Tie piknikai visuo
met būna sėkmingi. O būna 
sėkmingi todėl, kad Budrikas
duoda daug dovanų pasižymė
jusiems radio artistams. Gi do
vanų gauti, suprantama, kiek
vienas nori, j

Kitas dalykas, Budrikas už
laiko- didslę ir populiarę krau
tuvę. Turi daug kostumerių. Jo 
visi kostumeriai suvažiuoja į 
tuos metinius radio piknikus 
smagiai laikų praleidžia.

Rytoj, gegužės 16 dienų, 
vyksta Budriko metinis radio 
piknikas Birutės darže. Budri
kas maloniai kviečia virus lie
tuvius dalyvauti.

Kitas svarbus dalykas. Jus 
'i uote, kad Budriko krautuvės 
ške’bimai telpa' Naujienose be
zei k kasdien. Budrikas mano,

Laidotuvių Direktorius
JUOZAPAS i

7 170i S. VVESTERN AVĖ- 
Te). Virginia 0883

SPECIALIAI
SlA 

SAVAITĘ

ŽIBANTI A1ALEVA 98$
98C

N

1 VALANBV 
VARNIAIS

FLAT SIENOMS
MALEVA _____

VARMSIO VAI 
rus vuriiiHltii >»r malevai nu
valyti. Specialiai už 
galloini .......... ...... r

ŠEPEČIAI, t col'.ų, grynai Juo
di] fieriij nialevotl 
ftepe&ai. Kiekvienas , r

[ATDARA KETV1RT., HEAT. VAKARAISĮ

ONE COAT ENAMELIS dar
ini) viltu Tirštas; daug pa
dengtus; ilgai laikąs. Išdžiūva 
per nuktl skaisčiai^ žybėda- 
mas. 
už galionų .........

BALTAS 
TYRAS 
Galionas

85c vertas 50c-—Skrynų 
Ieva; t 
tnalevos 
abu už

$'4.7.5 vertSs (EI 
Kalintai .........

SIIELLAC, 1OOO<,
$1.59

- —. "■ . j M»
kvorta JiioiIoh Hkryni] 
Ir S colių šepetyj-Ir

— 50<
POFIKBOR VALYTO- 

ir laiiKij uždo nuoma 

... 3 už 230 
k ■ *

Miegariiiem ir gyve
namieji kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raStų. Rolei

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

MUOJAMA UŽ DYKĄ 
MES PRISTATOM

F 
■■■U

3 KBAUTUVĖS

3354 W. 26th Street
4163 Archer Avę.

1923 Bliie Island Ava,

Budriko 
Programas

ro dainininkes, kurios pp va- baigė, tąi nei pats jos nepaži- 
dovypte Jurgio Štęppjiavičiaus no. G važų darbų atliko malio- 
iišpildys rinktinas kompozicijas ri^į William Sudauski, 2259 S. 
ir Įink^mas. liaudies pųvasąrio 5^es|ęvD avenue, ir E. j. Nor- 
daineles. Taipgi dalyvaus pa- būt. —BVA.
tarėjas adv. K: G ūgis, bus 
linksmos muzikos, svarbių ir 
įdomių pranešimų, ypatingai

W$XAA. Kadangi sekmadienį 
'įvyksta Budrikp radio metinis 
piknikas, tai Birutės darže bus 
įtaisyti gąrsiųkalbiai per ku
riuos programas bus transliuo
jamas visiems dalyviams.

' Beje, primintina, kad apart gerų žinių iš Progresš Krau- 
gražaus programo Budriko pik- tuvės prękybps, apie didį 5kių 
nike publikai bus padalinta 'metų sukaktuvių išpardavimu, 
daug brangių dovanų.

Busiu aš, bukite ir jus.
Jonas.

'etc. Patartina visiems pusi 
'klausyti.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of^as—127 N. Dearborn S|. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel.' Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais -- 

pagal sutartį.

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
Vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal

tS8mVa
■ M Z’ . * .

susitarimą.
FAIRFIELD AVĖ.

E 8016

Progyess Programas
Iš W.G.E.S. ........7

W.C.F.L. Radio programas 1 
nedėlioję. Laikas nuo 7:30 iki i Street 
8 P. M- Didžiulė orkestrą gros 
lietuviškus šokius. Jadvyga 
Gricaitę dainuos daineles, pri
tariant orkestrai...... Programas 
bus -girdimas a’škiai visur, nes kės,

, va- 
iš stoties

Rytoj, sekmadieny, litų 
landų prieš piet, 
W.G.E.S. 136,0 kilocycles, turė
sime progos pasiklausyti gra
ižą us ir įdomaus lietuviško rų- 
dio prograjno, kurio leidimu 
rūpinasi Progress Rakandų 
'Krautuvė, ‘3224 South Halsted

) šie programai pasižymi ge- 
žru talentu. Kaip visuomet, taip 
'ir rytoj girdėsite dainuojant 
žymaus, dainininkus ir dainiuin- 

Naujosios Gadynės” Cho

Išdekoravo 
įstaigą

Bridgeporto biznierius J. Ma
skoliūnas šių savaitę puošniai 
išclękoravo savo alinę, 35Q3M2 
So. Halsted Street.' Sako, atė
jęs įstaigon kai dekoratoriai ųž-

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKAIAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVĘNUĘ 

Res. B515 So. Rockvvcll'Lt. 
Telephone: Repųblic 9723

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedcl. pagal wtart| 
Rez.6631 So. California Avenuę

Telefonas Rępublic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Pr., Sųsųnna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
G900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 y. vak. 
' išskyrus sered miis ir subatomis.

no

v ,

SUSTOK ir
PAGALVOK i
IPMI PINIGAI I ŠIĄ ■

; SPŪLKA pereitais metais

Al SPULKA YRA NARYS FEiBrAL HOME LOAN 
•. BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING. LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOĮTTH ŲALSTED STREET

Lietuvos Jaunimo kultūros Ratelio 
"■ PAVASARINIS PIKNIKAS

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 16 D.
Puikiam “BIG TREE INN’, 6 blokai į vakarus

nuo Kcan Avė. Atvažiuokit visi, 
nes įžanga veltui. Geri griežikai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIBEĘTORIUS S

AMBUI^ANCĘ
PATARNAVIMAS 1 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YĄRDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.

: 4447 South Fąirfield Avenue
Tel. LAtAYETTE 0727

T" A a, r 1 : koplyčios visose
*^4 5 Chięagos dalyse

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

straight '
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINU.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

PILVO ŠKAUŠMAI" 
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma i du iki 4 mėnesių.
Balpng sode, miicin ar išyirš1f:i- 

mas neVartojąmą.
DR. WALSH.

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 Węst 55fh Street 

Prospęct 7474
Valandoj 10 A; M. iki 9 P> M.

Mrs. Ąnelią R. Jarusz
Phyąicąl Therap.v 

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

Hemlock 9252 
Pą(arnąuju prie 

gimdymo hamuo 
še ar ligoninėse 
d u d d u rnassage 
eleętrįę t r e a t - 
męnt ir magnę- 
tię blankęts ir tJi 
Moterims ir mer 
ginoms ' patari-

F mąi doyahai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

DR. STRIKOL’IS 
—vdytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ

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

Ofiso Tek: Doulevard 7820 
Namų Tpl.: Prospect 1930

Clemenl J, Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SA7.LE STREE1 
o-tos lubos Tel. CENtral lb46 

Marque*tę Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antrądįeniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 yak. Šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai. vakare ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVEkLV 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH £LAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

AKIU SPECIALISTAI |Olt CJ-„SE1;IS

PONT! AC
A

DENT1STAS
4615 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DK. 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.
T.eR bafayette 3016 Į

MUTUAL LIQUOR COMPANY
■ ' 4707 SOUTH 'HALSTED* ŠTRĖET 

Visi Telefonai Yards0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUš

Milda |uto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ.

GENERAL MOTORS AGENTŪRA
"’• BRID^ĖPORTE

Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS

SAVININKAS ‘
F. BULAW 5r K. SABONIS, Bendradarbiai.

DR. VĄĮTUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Pąlengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- j 
•mo, į skaudamą akių karšti, atitaiso i 

■ rumparegystę ir toliregystę. Priren-( 
gią teisingai akinius. Visuose atsįti-1 

r,omuose egzaminavimas daromas su • 
elektra, parodančia mažiausias klai- Te| Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
das. Specialė atyda atkreipiama j f-fįiS‘o valandos: i - ■
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną, 
iaiigdy atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589.

Kiti Lietuviai Daktara.

nuo 2 iki 4, nuo r/ 
ki 8:30 v. Nedėl. mio 10 iki 12 a.m

i DR. S. N Al KELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

U7ZCAGO, II .L

DR. G. SERNER 
LIETI j VIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Akinių Dirbtuve

8

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-ŠURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office <& Res’dence 2519 W. 43rd Si 

f ei. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. W(‘stern Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

• Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
yal,, Nedąliopiis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Ofiso Tel? Boulevard 5913

DR. BERTASH 
7^6 West 35th St 

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

Nedeliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 S(). ^ĮCHIGAN B^VD.

Tel. Kpnvvood 5107

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avę, 

ROSELAND—CIlIČAGO, ILK 
Tel. PDLL1UĄN} 1193-8277

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Męlrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir f 

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

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

KITATAUČIAI

DR; HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius 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

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 
NedSliomis nuo 10 iki 12

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dienų. *

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Mąurįce Kahn
4631 SOUTH ASHLĄND AVĘ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephohė PLAZA 2400
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šeštadienis, gegūž. 15, 1937
' I"

{vyko Ramygalos 
Kliubo Susirin

kimas

Rytoj “Naujosios 
Gadynės” Choro 
Gegužinė

Birželio mėnesy piknikas
CICERO. — Trečiadienį, ge

gužės 5 d. P. J. Kruoikos na
muose įvyko Raniygalos Pilie
čių Kliubo susirinkimas.

Kaip matyti iš spaudos pana
šus kliubai smarkiai veikia. Tad 
sukruto,, ir ramygaliečiai, gyve
nantys Chicagos apskrityje, ir 
žada nepasiduoti. Dvi žymios 
veikėjos p-lė Samsonaitė ir p-ia 
Juozaitienė apsiėmė pasirūpinti 
ir piknikui gera vieta. Pikniką 
mano surengti birželio mėnesy.

Tad, remygaliečiai, j darbą. 
O kai bus paskelbtas pikniko 
laikas, tai visi, kaip vienas su-, 
važiuokime ir tuo paremkime 
kliubo darbą.

Korespondentas J.

Rytoj Dambrausko darže 
įvyks penkta metinė “Naujo
sios Gadynės” choro gegužinė. 
Choro nariai turi parengę link
smą dainų, šokių pluoštą, o vy
rai šiandien baigs treniruotis 
smarkiam baseball lošimui su 
“Pirmyn” choro nariais.

“Naujoji Gadynė” nuošir
džiai kviečia visus savo drau
gus ir publiką atsilankyti gegu
žinėje. Įžangos nebus. (Dam
brausko daržas randasi prie 
Williow Springs Road. Prie ke
lio bus išstatyta iškaba).

sų kitų programų, 
parengime kuone 
guravo šokiai: šokiai 
tautiniai, kostiumuoti ir 
ti su pritaikintom da 
vaidinimu.

Mat, šiame dar lukuriavo ar vaidintojai ne
pasirodys su daugiau. Apie at
skirus programos dalyvius nei 
neminėsiu, nes visi ątliko savo 
užduotis puikiai.

Daug publikos

išimtinai ii 
iai kliasiški 
)ti ir papuoš-

visi Bijūnėlio nariai šiandien 
susirinktų. <

Duetai

Dėdė.

činikas.

Tėvai Šiandien Tar
sis Apie Bijūnėlio 
Tolimesnį Darbą

šakiai patiko
Reikia pasakyli, kad Bijūnė

liui tas labai nusisekė ir į žiū
rėtojus padarė neišdildomą įs
pūdį, ypač kad Bijūnėlis nėra 
šokių mokykla, o tik pripuola
mai šokius susimokino specia
liai tam parengimui. Už taip 
vykusį išmokinimą ir suderini
mą šokėjų, daugiausiai kredi
tas reikia atiduoti Reliajaus šo
kių mokyklos narei p-lei Venus 
Tumosiutei, kuri prigelbėjo Bi
jūnėlio mokytojai panelei Onu
tei Skveriutei priruošti scenai 
“Lėlių Krautuvę.”

Robertson & Co
The House of Liųuid Tiling

Profesionaliai * dekoruotojai 
užgiria šios kompanijos išdir
bamą skystą tailingą, kadangi 
jis visuomet duoda gerus re
zultatus, yra lengvas vartoti ir 
nebrangiai kainuoja. Padengia 
vienu apvalku (nutepimu). Ne
rodys šepečio ženklų. Išdžiūva’ 
ir sukietėja į 4 valandas. Lai
kosi kaip tailas. Atrodo kaip 
failas. • .

Robertson & Co. krautuvės 
randasi šiose vietose: 1342-44 
W. Madison St., 2515 Devon 
Avė., 929 Davis St., Eva’nston, 
434 East 79th St., Chicago, ir 
904 South 5th Avė., Maywood.

Už gražiai suvaidintą “Lėlių 
Krautuvę” šiandien vaikams 

ir pokiliukas
NORTHSIDE.—Praėjusio še

štadienio vakarą, gegužės 8 d., 
northsidiečia’i lietuviai turėjom 
progą dar kartą šį sezoną pa
silinksminti svečiuose pas “Bi
jūne1!,” J. Grigaičio svetainėje, 
3804 W. Armitage avė. Tai bu
vo “Bijūnėlio” sezono baigtu
vių pokiliukas ir viešas pasiro
dymas. Scenoje pastatyta’ gra
žus dalykėlis — vaizdelis “Lė
lių Krautuvė.”

Šis Bijūnėlio programas gal 
būt buvo skirtingiausis nuo vi-

Scenos papuošimas, kostiu
mai, dainavimas, vaidinimas ir 
šokiai taip puikiai ir artistiškai 
suderinta, kad atrodė lyg pro
fesionalai vaidintojai. Tik gaila, 
kad perstatymas buvo truputį 
pertrumpas, publika nenorėjo 
tikėti, jog jau užsibaigė, o vis

Publikos irgi buvo apsčiai, 
ko ne pilna svetainė. Mat, nor- 
thsidiečiai lietuviai niekuomet 
nepamiršta atsilankyti ir pa
remti Bijūnėlį jojo darbuotėje. 
Vėliau, po perstatymo, prie G. 
Steponavičiaus muzikos, vi
siems buvo linksma pasišokti 
lietuviškų ir amerikoniškų šo
kių.

Beje, šiandien Bijūnėlis ren
kasi mažojoj J. Grigaičio sve
tainėje sykiu su tėvais bei mo
tinomis, pasitarimui apie toli
mesnę darbuotę. Gal bus susi
tarta grupėje kur nors jaunuo
lius išvežti apžiūrėti įžymesnes 
vietas bei įstaigas. Taip jau bu
tų paranku surengti vasarinis 
išvažiavimas — piknikas.

Jaunuoliams šiandien bus pa
ruošta mažas “šurum-burum” 
arba pokiliukas, atlyginimui už 
jų sezono darbą. Geistiną, kad

Iš vakarykščios žinios apie 
iMiko Petrausko Gedulo vaka
rą, per klaidą buvo išleista ei
lutė šrifto (dalyje apie due
tus).

Turėjo būti pasakyta, kad 
duetus dainavo: Nora Gugie- 
nė su Anele S. Steponavičiene; 
Ona Skeveriutė su Aldona Grl- 
goniute ir Genovaitė Giedrai
tienė su Antanu Kaminsku4.

“Pirmyn” chorui akompana
vo pianistė Symeta Zimmer- 

’man. "

2-ra DIDELĖ SAVAITE 
‘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.

Barzdaskučiai išven 
gė streiką per arbi 
tracijos pasiūlymą

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

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.

MALEVOS
IR VARNIŠIAI y3 IKI

mi- 
jau 

sykį 
algų

Pirkit male- 
vas ir varni- 

Aį ifi didžiausios 
firmos Chicagoj I 
Naclonaliai ] 
tai, kuriuos 
Kavom iš 
krautuvių, 
gelžkelių 
si nuo y 
?iau. Patenkinimas ga,- 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VfiS
Šiaušių krautuvę. 
waukee Av. 
atdara nedalioj

produk- 
i mes 
Bankruto
gaišini ir ' 

sudužimų, vi
lki 1/2 pi-

KRAUTU- 
Ateikit į ar- 

Mil- 
krautuvė 

I 10-1.

pasislėpę jį 
savo parapi
ją i rankas

¥2
reguliarOs kainos

PAINT EXCHANGE
2000
0830

2247
Skyrius

Centralis telefonas
AliMitage 1440

Mihvaukee Avė.
So. Halsted St. «

Elston Avė.
KEN0SHA, WIS.

Sherwln Wil- 
liams trim var- 

r nišis $2.25. Musų 
ka,na . 950

1,000 tralionų trim 
Malę vos. Galionas .........

- ... $1.25
$2.70 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina;... 

... .— $1.50 
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva .... $1-20

Ketvirtadienį įvyko Chicagos 
ir gretimųjų trijų apskričių 
organizuotų barzdaskučių 
tingas. Jų streikas buvo 
visai pribrendęs. Bet šį 
streiko išvengta pasiūlius
klausimą išspręsti arbitracijos 
keliu. Jie reikalauja nustatyti 
algų minimumą “scale wage” 
nuo $20 iki $32 į savaitę. Pri
ėmus tokį jų reikalavimą kos- 
tumieriams teks irgi dau&iau 
mokėti už aarbą. I

Vienintelis Lietuvis 
Kvietkų Augintojas

Ar žinau kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

PAINTS
A. B. SELEMON

Didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių kvietkų. Taipgi apsodinant ka

pus pagal kožno norą.
Užprašom atsilankyti.

A. B. SELEMON
3840 West lllth St

Phone CEDARCREST 0855
Vienas blokas Į rytus, nuo 

šv. Kazimiero kapinių.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus . ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
8406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERNAVE.

Yards 3408 Hemlock 5040

CAKB1T 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 .......................... ^"j .39

Geresnės negu daugelis 
$1.89 malevų, 

EKSTRA VERTYBĖS 
FLAT BALTA

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

CARBIT TUNG ALIEJAUS 
ENAMELIS

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

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

1616*28 WEST OGDEN AVĖ.
Ogden prie Monro© Street 
(Skersai nuo Wiebol£t’s) 

Haymarket 7177

PIKNIKAS
Rytoj—May-16—1937

DAMBRAUSKO DARŽE,
WILL0W SPRINGS ROAD

Dainos — šokiai — baseball lošimas.
Kviečiam visus — Įžanga veltui.

NAMŲ BUDAVOTO.IAI

Statom naujus ir taisoin senus na-

mus. Apkalant asbestomis.

Tai yra vienintele lietuvių Korporacija. Vedėjas žinomas kontraktorius

BRUNO SHUKIS
4131 So. Francisco Avenue

Telefonas LAFAYETTE 5824

GARSINKI® “NAUJIENOSE"
......................................................................... ............................................................. ...................................................' .......................... ----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAŽIUOJAM
NAUJIENŲ PIKNIKAN

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegų
Widman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausią * parinkimą

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

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

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

PILSEN

cleaner

z IŠVALYKITE!
IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

PILSEN KWIK
KLEAN

švelnus, Bet Labai Našus—Greit Vejkiąs—-Namų
Valytojas. Patenkinimas Garantuotas arba

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ

NAUDOKITE A M i į |
VAISTUS, kuriuos faįį Įffl I lį

PARŪPINO ®

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gelių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS 
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo 

NIDA LABlIHAfllHlES.lKE 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

NEDELIOJ GEGUŽES 23,1937
CALUME1 DARŽE, Blue Island, Illinois

BUS GRAŽUS PROGRAMAS, ŠOKIAI IR

Įžangos tikietus gausit Naujienose arba prie daržo
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NAUJIENOS, Chicago, m, šeštądienis, geguže 15, 1937
USaakyme kalnai

Chicagoje—paltu;
Metams --------------- ------------ $8.00
Pusei metų __ ______....
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopiją ________
Savaitei _______________
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chičągoj,
paltu:

Metams r-------- .----------------- $5.00
Pusei metų ___   3.75
Trims mėnesiams ...............— 1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui ..................   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams .................. .................. $8.00
Pusei metų .....______......------  4.00
Trims mėnesiams ........... 2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney

Orderiu kartu su užsakymu.

1.50 
.75

8c 
18c 
75c

I u. 1 . .............................

MO

“ATSKILĖLIS” IR “TAUTOS 
SKALDYTOJAS”

Antra kovos stadija
Prezidentas Rooseveltas sugryžo i Washingtoną ir 

sušaukė savo bendradarbius pasitarti apie administra
cijos problemas. Iš jo pareiškimo spaudai galima nu
manyti, kad jisai yra pasiryžęs tęsti kovą toliau su 
Naujosios Dalybos priešais.

Tai bus antra ir, gal būt, sunkesnė kovos dalis.
Pradžioje prezidentas beveik neturėjo opozicijos. 

Ne tik jo pritarėjai, bet ir jo priešai nedrįso daryti ob
strukcijos jo planams po milžiniškos Roosevelto perga
lės lapkričio rinkimuose. Bet dabar jau kas kita.

Roosevelto priešai atgavo kvapą, kai tarpe Naujo
sios Dalybos šalininkų pasireiškė aštrus nuomonių skįr- 

’ tumai Vyriausiojo teismo reorganizavimo klausimu. Šis 
klausimas da ir šiandie tebėra karštai debatuojamas 
kongrese, ir nežinia, kuri pusė paims viršų. Jeigu pre
zidento sumanymo priešai laimėtų, tai administracijos 
prestyžui butų suduotas neatitaisomas smūgis.,

Kitas, dar svarbesnis Roosevelto sumanymas tai ad
ministracijos departamentų pertvarkymas. Šis klausi
mas dar beveik visai nepradėtas kongrese

Karšti ginčai eina dėl viešųjų darbų 
dėl “ekonomijos” biudžete ir dėl pągęlbos
Kiekviename? šitų klausimų Rooseveltas jau nebegali 
“diktuoti”. Opozicija pasidarė stipri, ir prezidentui teks 
vesti neatlaidžią kovą, jeigu jisai norės, ‘kad jo planai 
butų įvykinti. ' . "

svarstyti.
finansavimo, 
f armeriams.

Paminėdamas Dr, E. G. Kli
mo mirtį, broliukų Marijonų 
organas bara velioni, kam jisai 
dėjosi prie masonų, kurie esą 
“aršus katalikų priešai.” Jisai 
tiktai “retkarčiais” prisidėda
vo prie tautinių darbų. Anpt 
“Draugo,” Dr.. Klimas,—

“kaip ir kiti laisvamanįų 
šulai, , buvo užėmęs i tautos 
skaldytojų rolę.”

“Lietuyių tauta,” įtoliaus 
tęsia tas laikraštis, “yra ti
kinti. Ji yra katalikiška. Ma
sonai yrą aršus katalikų 
priešai (ką gi jie daro kata
likams? — “N.” Red.), Dėl 
to, kas iš lietuvių eina su ka
talikybės priešais, tuo pačiu 
jiė'patys lyg ir atskyla nuo 
musų tautos dvasios ir bend
rai musų tautiškąjį vieningu
mą skaldo.”
Bet istorija rodo, kad niekąs 

taip nenaikino lietuvių tautos, 
kaip katalikų bažnyčios dvąsį^ 
kija/ Kas išnaikino prusus? 
Kas daugiausia stengėsi paver
sti lietuvius 
-uoliausia padėjo 
valdžiai slopinti 
mą Lietuvoje?

Sandariečiai 
pastaruoju laiku 
“bendrą frontą” 
mu prieš kairiąsias 
“Draugo” editorialas, gal 
jiems parodys, koks tas jų 
kininkas.

nariai tuos prasimanymus atrė
mė, bet p. Vitaitis pakartojo 
šmeižtą be jokio užginčįjimo.

Jišai dar aiškinasi, kad jisai 
norėjęs nurodyti, jogei esą 
žalinga' kelti SLA. kuopose to- 
kiūs politinius klausimus, ku
riais ne visi kuopos nariai yra 
vienodai nusistatę. Noras visai 
pagirtinas, bet negerai, kuo
met, juo prisidengus, vykinama 
politika, kuri iššaukia dąr dau
giau nesutikimų Susivienijime 
ir, be to, yra priešinga oficia
liam SLA- nusistatymui.

Lietuvos demokratijos gyni
mui išreiškė pritarimą SLA. 
seimas, bet “Tėvynes” redakto
rius tą judėjimą bando diskre
dituoti įr atkąlbmėja nuo jo 
kuopas — po tuo pretekstu,
kad ne visų SLA. narių nuomo- bal.

A , .

nes šituo klausimu esančios 
vienodos. O tuo tarpu jisai pats 
nuolatos deda žinias ir straips
nius j “Tėvynę” įvairiais politi
kos klausimais, kuriais SLA. 
narių ‘ nuomonės yra taip pat 
pasidalinusios. Tai kur čia lo
gika? 1

DAR VIENAS BLŲM’O
ląimėjimas

Gegužes mėn. 2 d. įvyko Sete 
distrikte (Prancūzijoje) papil
domieji rinkimai į parlamentą. 
Buvo du kandidatai, gavusieji 
daugiausia balsų pirmame bal
savime : socialistų kandidatas 
Julės Moch (kuris yra premje
ro Blum’o sekretorius) ir pu- 
siau-fašistiškos "Prancūzų žmo
nių Partijos” kandidatas Vui- 
llemin.

Galutinam balsavime socialis
tas laimėjo milžiniška daugu
ma balsų. Už jį paduota 8,554 
balsai, o už jo oponentą 2,312

IŠ ARGENTINOS, BRAZILIJOS, URUGVA 
JAUS IR PARAGVAJAUS LIETUVIU 

GYVENIMO

lenkais ? Kas 
Rusijos caro 

laisves judeji-

ir tautininkai 
mėgsta darytį 
su klerikaliz- 

srove^ 
būt, 
tal-

(Specialaus “Naujienų” korės. Pietų Amerikoje)

Pęnkipse Brazilijos lietuvių 
mokyklose. — Vengrai ir 
brazilukai su Vokietukais 
mokosi lietuviškai.

“Sukilėliai bus sumušti”, sako rašytojas
♦ ‘ ■' ■■■ '< 1

Garsus Amenkdš Rašytojas ir l^ix?o^ ^kor^po^ideng 
tas, E r nes t Hemingway, praleidęs keletą mėnesių į vai* 
riuose Ispanijos karo frontuose, pareiškė, kad jo įsitiki
nimu respublikos gynėjai turi laimėti. Jisąi grįžta trum
pam laikui į Jungtines Valstijas ir tikisi suspėšiąs vėl 
nuvykti Ispanijon,, pirma negu karas bus p^sibjaigęs. '

Ernest Hemingway dalyvavo pasaulio kare, kaip 
kareivis ir korespondentas, ir jisai nusimano apie ką 
kalba. -

Jisai sako, kad “pagrindinė Ispanijos valdžios jėga 
yra ta, kad jai simpatizuoją Ispanijos žmonių Įnąsęjs/’

Tas karas, jo nuomone, gali užsitęsti dar apie me
tus laiko — jeigu, pavyzdžiui, fašistams pasisektų paim
ti Baskų sostinę ir svarbų Ispanijos pramonės centrą, 
Bilbao; arba jisai gali pasibaigti per kelis mėnesius. > ?.

Ispanijos valdžia dabar organizuoja didelę armiją, 
kurią mokina patyrusieji karininkai. Ji dar nėra pa
ruošta stoti į muši. Bet kai ji bus išlavinta ir gerai ap
rūpinta ginklais, tai valdžia pradės ofensyvą visuose 
frontuose. Pozicijos karas tuomet pereis į “judėjimo 
karą”, ir, milžiniška respublikos jėgų persvara turė§ fa
šistus sutriuškinti.

Hemingway mano, kad Vokietija ir Italiją neišgęL 
bės sukilėlių nuo pralaimėjimo.

“TĖVYNĖ” ATSIPRAŠO 
AIŠKINASI

SLA organo redaktorius prieš
dvejetą savaičių padarė nepa-

IR

r.

tą sro vęms,
ąpikaltindamas .-..j aš renkant 
kas Ispanijos liaudies paramai,' 
bet pasiimant ja's sau. “Nau
jienoms” prieš šitą šmeižtą už
protestavus, paminėtasaį redak
torius rašo:

“Taip, ‘Tėvynės’ redakto
riui žmoniškumas ir laikraš-

S ‘ • .4.4 4. ,u

tinę e|ika nėrą švetinp k 
mielai latšaukiame kiekvieną 
petikslumą, kuriuo padaroma 
skriaudą asmenims arba idė
jinėms grupėmę bei srio- 

' vfms.”
Bet jisai sąkp.si nesijaučiąs 

kam nors skriaudą padaręs, 
nęs jisai visai beminėjęs De
mokratijos Kongreso cen trali
nio komiteto Chicagoje ir pa
žymėjęs “tik įvykusius faktus 
SLA. 352 kuopos gyvenime”. 
; Apgailėtina, kad redaktorius, 
kuris gerbia “laikraštinę etiką”, 
šitąip aiškinasi- Jisai rašė apie 
352 kuopos prisidėjimą prie 
“polį^pėą dviejų sriovių suda
rytos organizacijos, kuri rūpi
nasi dęitfokratybę Lietuvoje at- 
steigti”, ir jisai sake, kad įvy
kę “tūlų neaiškumų” su auko
mis, kurias politinė orgahižąci- 
ją renkanti Ispanijos lojąįis- 
tams: Tos aukos buk, “vietoje 
Ispanijos, tik Chicagą pasiekia”. 
Bet dabar p. Vitaitis ginasi, 
kad jisai neišėjęs prieš Kon
gresą Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti ir visai ne
turėjęs minty to Kongreso cen
tro Komiteto Chicagoje!

Tai ką jisai čia dabar bando, 
užginčyti? Kas gi yra ta poli
tinė “dviejų srovių sudarytą 
organizacija”, jeigu ne Kon
gresas Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti Lietuvoje? Ir kur ran
dasi to Kongreso cęntralįnis 
komitetas, jei ne Chicagoje?

“Tėvynes’! redaktorius teisi- 
Bet Mihvaukee’s atžagareiviai sako, kad tai busiąs “ne^'naši’ kad šmeižtas apie “netįks*

Atžagareiviai Milwaukee’je
Wisconsino didmiestis Milwaukee turi K pavyzdingą 

administraciją. Bet tame mieste yra ir atžagareivių, 
kurie neretai parodo vilko iltis.

Nesęniai “nepartinė” Milwaukee’s miesto tarybos 
daugumą buvo nutarusi, kad viešųjų mokyklų trobose 
nebūtų leidžiama kalbėti “konstįtucijos ir amerikoniš- 
kos valdžios formos” priešams. Meras Hoan tą patvar
kymą vetavo.

Dabar miesto Auditorijos direkciją nutarė nuduoti 
Auditorijos svetainės prakalboms apię Ispaniją, kuriose 
turėjo dalyvauti atvykęs iš Airijos katalikų kunigas Mi- 
chael O’Flanagąn (šį vakarą tas kunigas kalbės Chica
goje).

Kun. O’Flanagan renka aukas ne ginklams, bet Is
panijos našlėms ir našlaičiams ir ligoninei sužeistiem- 
siems gydyti. Tai grynos mieląširdystės darbas. Tokiam 
tikslui darbuojasi ir tarptautinis Raudonasis Kryžius,

itraliteto laužymas”.
Š. Amerikos komitetas Ispanijos Demokratijai pa

dėti rengiasi traukti tuos Auditorijos direktorius į teis
imą. Protestai yra pasiųsti gubernatoriui La Follette ir 
prezidentui Rooseveltui.

hunus” su aukomis esąs ne jo 
sugalvotas: jisai tik pakarto
jęs tai, ką kiti sakę SLA. 352 
kuopoje. Bet kam gi reikia kar
toti šmeižikų prasimanymus? 
Nėra abejones, kad kiti kuopos

—šiemet musų mokyklas lan
ko (kovo J d.) jau virš 500 
mokinių, kurių tarpe tik apie 
60 ne lietuvių. Mokykloj ir eko
nominiai sustiprėjo. Po metų 
kitų, atrodą? kad kai kurios mo- 
kyklos 
verstis. v

—Viila^Wiibs mokykla jau 
pąti įsivedė plektrą, dabar rūpi
nasipa.

'visai savistoviai

hęieKirą, uanar rupi-
Jtyti salę, kuri die- 

Sę^^netS naudojama ir 
SpecialiemsSnokyklos reikalams,

» »’k? • <>neš 'esamose • trijose ; klasėse 
mokiniai jau nebesutelpa.

—Mookos mokykloj ę įtaisy- 
uoįąidos ir apsodin- 
^ęįemas/ ;' ' .

toslangu 
tas moty

—Vilią Anastazijos mokykla 
veik išimtinai savo jėgomis pa
sistatę gyvenamąsias patalpas 
mokyklos sargui ir darbo kla
sei. Vienas tėvų komiteto na
rys už per mokyklos vakarėlius 
iš jo laikome bufeto' gautą pel
ną nupirko mokyklai didžiulį 
globusą.

—Šių trijų mokyklų padary
ta' pažanga yra nuopelnas tiek 
mokyklų vedėjų, tiek ir tėvų 
komitetų, kurie be triukšmo 
rūpinasi savo mokyklomis.

—Bom Retiro mokykla šie
met jau turi kitokią išvaizdą. 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj nu
pirko šiai mokyklai naujus suo
lus, knygomis spintą, reikalin
gus žemėlapius, Valančiaus pa
veikslą ręmįpše, rašomąją len
tą, termometrą, kompasą. Mo
kyklos vedėjas sutvarkė mo
kyklos kasą j kurioje lig šiol bu
vo vis deficitas. Tenka pažy
mėti, kad ši mokykla buvo vie
nintele, kurios tėvų komitetas 
rūpinosi sutvarkyti organizaci
jas, kleboniją ir konsulatą... 
Vengrukąi, brazilulęai ir vokie
tukai mokinasi lietuviškai.

—Parųue das Nacoes mokyk
la atidaryta tik 1937 m. vasa
rio mėn. 1 d. Mokinių turi 45. 
Iš jų tik 22 mokosi* lietuviškai, 
bet ir šiame skaičiuje du vo
kiečiai, du ungarai ir du brazi
lai. Lietuvių vaikų tik .16. At
rodo, kad šį mokyklą pastatyta 
per anksti. Yra vietų, kur lie
tuvių daug j tirščiau gyvenamą. 
Dabar Parąue das Nacoės gau
tą yįsą’s bą Žejnęs bažnyčios 
statymui- Taigi, žemių savinin
kai dovanodami sklypus pana
šiems tikslams dirbtinų bųdu 
pabrangina savų žemes.

“O Baltico”
Tokiu vardu Sao Paulo mies

te eina žurnalas portugalų kal- ... .

boję, rašantis apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. To laikraščio 
redaktorius Jacob Abolin lie
tuvių spaudoje parašė apie di
džiausią latvių koloniją “Var
pą” Pietų Amerikoje, kuri ran
dasi Brazilijoje.
Didžiausia latvių kolonija 

Pietų Amerikoje
Kas arčiau pažįsta koloniją 

Varpą, negali šiandien nepasi
džiaugti jos taip greitu išaugi
mu ir didele pažanga, kurią ji 
daro diena iš dienos.

Nuo 1928 metų latvių kolo
nija Varpa labai greitai išsivys
tė ir, išaugo, ypatingai joj? cent
ras.

žemės ūkis, daržininkystė, 
paukštininkystė, taip pat smul
kioji pramonė paskutiniais me
tais Varpa kolonijoje smarkiai 
išaugo, šiandien kolonija Var
pa atrodo skaitoma didžiausia 
ir geriausiai išsivysčiusi visoje 
Pietų Amerikoje.

Čia pažymėsiu keletą davinių, 
spręsti, 
Varpa

iš kurių galima bus 
kaip šiandien kolonija 
atrodo.

Šių koloniją jungiaŠią koloniją jungia geras 
vieškelis su Quata ir Marilia' 
miesteliais, čia kasdien ateina 
omnibusas,

Pąti kolonija randasi už ke
lių šimtų kilometrų nuo Sao 
Paulo, 369 metrų ‘ankštumoje 
virš juros paviršiaus- Kolonijo
je yra 227 gyvenamieji namai 
su 2,000 gyventojų. Šiuo metu 
Varpa kolonijoje yrą 11 krau
tuvių, 1 “sorvetaria”, 3 kirpė
jai, 5 siuvyklos, 2 kepyklos, Į 
gydytojas, 1 vaistinė, 3 dantų 
gydytojai, 4 nedidelės mašinos 
ryžiams valyti, 5 lentpiuvės, 1 
kalvis, 2 fotografai, 1 ledo dirb
tuvė, 2 pieninės, 3 pradžios mo
kyklos,/ kuriose mokinama lat
viškai ir portugališkai. Taipgi 
yra net 4 baptistų bažnyčios. 
“Paima” bendruomenė- leidžia 
du laikraščiu, vienas latvių, ki- 
tąs rusų kalboje. Lątviąi są'yo 
įąrpę nelabai sugyvena dėl reli
ginių įsitikinimų, šioje koloni
joje yra nemažas skaičiuj ir 
lietuvių. .

Paragvajuje ištekėjo Nevė
žio gimnazistė

ENCARNĄCION. — , Labai 
pavyzdinga “Baltikos” kulopi®" 
tė buvo panele Elena Levickai
tę, baigusi penkias klęsąs Pa- 
pąvėžįp gimnazijoje, Bet dar 
dąrbšįęjsnis Lietuvos kolonistas 
“Baltokoj e” yrą Akinfa Orlovas, 
Betvarkydami savo ukius karš
tame Paragvajuje šiedu jauni 
lietuviai patiko vienas kitąm. 
Žodis po žodžio ir nuėjo į Ci
vilinės Metrikacijos įstaigą šliur

bo pąlmįt A. Orlovąs sugrįžo 
•apsivedęs, p panelė Levickaitė 
grįžo kaipo ponia Orlpvienė.

Vestuvių puotą įvyko nuosą- 
viuose jaunavedžio namuose, 
dalyvaujant abiejų jaunavedžių 
tęvęliams, broliams, švogęriąms 
įr kaimynams. Taipgi dalyvavo 
3ymus “BąltikPS” kolonijos na
riai: Kazlauskai, Poloniovąi, By
kovai ir kiti Lietuvos emigran
tai, kurie čia puikiai progre
suoja nuosąvioje kolonijoje.

Urugvajaus moterys pro
testuoja prieš darbininkų 

deportavimų
MONTEVIDEO. — 600 Uru- 

gvajaus organizuotų moterų 
7.III.37 sporto aikštėje “Vilią 
Munos” pareiškė griežtą pro
testų, prieš atžagareivių pastan
gas deportuoti 8 darbininkus už 
politįnius “prasikaltimus”.

Atžagareivių spaudos užme- 
tinėjimąms moferys atsakė:

—polįtlkavįmas politikavimui 
nelygus: Mes moterys politi
kuojame gindamos savo vyrus, 
kurie dirba ir turtiną šį kraštą, 
o atžagareiviai politikuoją 
tremdami juos.* Jeigu jums 
“gražu” juos tremti, tat mums 
gražu ir kilnu juos ginti.
Pietų Amerikos lenkai skan- 
dąliųa dėl naujo Europos 

žemėlapio
“Argentinos Lietuvių Balsas” 
—III—87 editoriale iškėlė 

stąi kokį dalyką:
Argentinos sostinės knygyne 

“Liberia dėl Colegio”, gatvėje 
Alsina 500, lange išstatytas 
naujas Europos žemėlapis. Jį 
1936 metais išleido Monrcą 
Hnos, Rue Suger 3, Paris. Par
duodamas po $9.50 argentiniš- 
kus pesus ir, rodos, pripažintas 
Argentinęs švietimo Departa
mento tinkančiu šios šalies mo
kykloms.

Recenziją apis tą žemėlapį 
skaitėme vietiniame lenkų dien
raštyje 12—II—37. Tūlas inži
nierius S. J. Biernacki susijau
dinęs šaukia, buk to žemėlapio 
išleidimu norima užmušti Len
kiją, buk tai Prancūzijos liau
dies fronto, masonų ir bolševi
kų planas “praryt Lenkiją”!.

O didžiausias lenkų pasipikti
nimas Europos žemėlapiu yra 
tame, kad Lenkija jame paro
dyta mažytė, tokia kokia ji iš 
tikrųjų yra, priskiriant okupuo
tas teritorijas toms kaimyni
nėms tautoms, iš kurių lenkų 
imperialistai jas klastomis ir 
kardais išplėšė.

Inžinierius Biernacki šaukia: 
“Kur dingo Vilnija su Vil

nium, švenčioniais, Gardinu net 
iki Baltstogės? Visa tai nupai
šyta lietuviškomis spalvomis ir 
kauniškoji valstybė sujungta 
rubežiumi su bolševikija. O Po- 
lesie, Wolyn “atplėšta”, nuo 
“Motinos” ir ątįduota nesamai 
Ukrainai, Dancigas — Vokieti
jai. Nenuskriausta Albanija, 
Latvija, Estija ir kitos mažiau
sios Europos valstybės, tik vie
na vienintelė Lenkija apipjau
stytą aiškios tendencijos ir pro
vokacijos tikslais”!

Šis lenkų pąsipihtinimąs ne
turi jokio pamato. Etnografiniu 
atžvilgių žemėlapis yra pilniau
sioje tvarkoje: kur kokios tau
tos žmonės gyvena, taip žemė
lapyje ir parodyta.

Labai įsidėmėtinas yra dar 
ir šis reiškinys: Lenkų karinės 
bei fašistinės organizacijos Ar
gentinoje kelia kapitalą, kad 
'visus tuos žemėlapius išpirkti 
ir sunaikinti, “idant jie neužr 
plukdytų visas Pietų Amerikos 
mokyklas, visuomenės įstaigas 
ir intelektualų kabinetus”. Jos 
atakuoja minėtą kolegijų kny
gyną, . ,

O mūsiškiai pašalpinių lėšų 
naudotojai tyli.,. 
- r-—--- - --- --- ;.... ..... ..... .............
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Moterų Dr-jos “Ap- 
švieta” Susirinkimo

Nutarimai
Dalyvaus “Naujienų” piknike
BRIDGEPORT. — Lietuvių 

Moterų Draugijos, “Apšvieta” 
susirinkime, įvykusiame gegu
žės 2 d. Mildos svet., buvo pa
daryta sekantys nutarimai.

Pirmiausiai sekr. A. Jonikie
nė perskaitė nutarimus, ką su
sirinkimas vienbalsiai patvipti- 
no. Po to, perskaityta' Naujie
nų pakvietimas į pikniką, ku
ris įvyks gegužės 23 d., Cąlu- 
met Grove ir į Miko* Petraus
ko mirties paminėjimo vakarą, 
įvykusio gegužės 12 d.

Susirinkimas nutarė pakvie
timus priimti. Toliau išklausy
ta delegačių raportas apie Vi- 
durvakarinių Valstijų Taikos ii 
Socialės Gerovės Konferenciją 
kuri įvyko balandžio 11 d., -Mil
dos svet. Konferencijoj dalyva
vo 76 delegatės iš Detroito, Cle- 
velando, Hant, Michigan ir ki
tur. Su pasveikinimais gauta lė
šų padengimui 95 dol. Išnešto 
10 rezoliucijų ir buvo skaitytos 
įdomios paskaitos.

Konferencija skaitoma pilna 
pavykusią. Todėl reiškiama di 
dis pasitenkinimas.

Įstojo naujų narių
Susirinkimo metu įstojo ii 

priimta šie nauji nariai: M. Pe 
trovich, B. Aušra, M. Plečkai 
tienė ir O. LiaLenė. Mirė ba
landžio 25 d. Marijona černau 
skienė. Balandžio 28 d. ji tap< 
palaidota tautiškose kapinėse 
Pirm. P. M. Zolpienė jai paša 
kė prakalbą, o narės palydėjt 
į kapus su atatinkamais gedulo: 
ženklais prisisegusios.

Susirinkimas išreiškia miru 
šiai narei pagarbą atsistojimu

£ekąntis draugijos susirinki 
mas įvyks birželio 6 dieną ir 
skaitysis pusmetiniu.

—A. M-nė

Dar Vienas Areštas 
Už Apskričio Pinigų 
Išeikvojimą

Prokuratūra' vakar pradej< 
ruoštis iškelti kriminališką by 
lą prieš Jack D. Chisholm’ą, 
metų apskričio iždinės tarnau
toją iš Cicero. Chisholm bu ve 
suimtas ir įkalintas už išeik
vojimą $3,500 apskričio pinigų

Pasisavinęs pinigus, Chishol 
mąs pražuvo pereitų metų rug
pjūčio mėnesį. Policija jį užti
ko begyvenantį trioboje, prie 
Gąge ežero, Lake apskrityje.

4

Chisholm yra trečias asmuo, 
suimtas palyginamai trumpam 
laikotarpyje už apskričio pini
gų pasisavinimų. Pirmieji du 
du buvo; Robert Sweitser, aps
kričio iždinink, ir Krank V, Zin- 
tak' Superior teismo iždininkas. 
Abu prisipažinp prie kaltes, bet 
abu buvo išteisinti.

z

Tai Jiems Širdis 
Skaudėjo!

»■ ..... . !■■■!. «
Federalės valdžios akcyzų 

biuro sandelio tarnautojams 
anądien širdis smarkiai skau
dėjo. Po priežiūra budrių ins
pektorių, jie paklusniai sunaiki
no tūkstanti butelių degtinės ir 
125 statines vyno. Visą brangų
jį skystimą išpylė į rynas.

Sandėlis randasi prie 310 
Polk street. Gėrimai buvo kon
fiskuoti už nesumokėjimą fe- 
deralių mokesčių.

BELVIDĘRSų I|I., geg. 13. 
— Industrinio Organizavimo 
Komitetas paskelbė pradėsiąs 
organizuoti National Sewing 
Maciūne Co. darbininkus.
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“Klysta tas, kuris mano, kad visi katalikai 
priešingi Ispanijos demokratinei valdžiai

šįvakar Orchestra Hali sa
lėje (prie Adams ir Michigan 
avenue) kalbės garsus Airijos 
katalikas kunigas Michael O’ 
Flanagan. Jo kalba bus pašvę
sta Ispanijos pilietiniam karui, 
su‘ kurio eiga prelegentas yra 
gerai susipažinęs.

Prakalbas rengia Chicagos 
skyrius Medikalio biuro įkur- 
tp Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos (Medical Bureau to 
Aid Spanish Democracy).

Be kun. O’Flanagan daly
vaus Luis Perez, Ispanijos 
konsulas Chięagoje; Eugene 
Schachner, United Press kores

pondentas Ispanijoje; Dr. Ra- 
chelle Yąrros, Dr. Curtis 
Reese, Dr. George Halperin 
ir kiti nariai medikąlių gru
pių, kurios vyksta Ispanijon iš 
Chicagos ir kitų miesty. Visas 
prakalbų pelnas yra skiriamas 
nupirkimui vaistų, bandažų įr 
kitokių medikalių reikmenų. 
Prakalbos prasidės 8:30 valan
dų vakare.
Ispanijos liaudis katalikiška
“Klysta tas, kuris mano, 

kad visi katalikai yra priešin
gi Ispanijos teisėtai, demokra
tinei valdžiai,” kalbėjo kun. O’ 

Flanagan spaudos atstovams. 
“Ispanijos liaudis yra katali
kiška, vienok ji kovoja ir gul
do galvas, kad apginti Ispani
jos valdžių. Baskų krašte žmo- 
'nės yra ypatingai karšti kata
likai. Ten kunigai stovi arti 
žmonių, ir ten kunigai nesivai
ko turtų, kaip kitų Ispanijos 
dalių dvasiški j a. Baskų krašte 
visi, ir dvasiški j a ir liaudis 
..fetovi už lojalistų valdžių. Ne
kartų mačiau’ kaip baskų sa
vanoriai lojalistai meldėsi ir 
klūpodami priėmė palaimini
mų, kurį jiems teikė jų dva- 
'sininkai.

'■Kunigas Ramon Laborda, 
garsusis baskų kunigas, kuris 
atvyko Airijon pasakyti teisy
bę apie Ispanijų, pareiškė, kad 
Ispanijos žmonės mirs, pirm 
negu jie pasiduos generolui 
Franco, militaristui, kuris iš
kėlė rankų prieš teisėtų vald
žia, eidamas prieš katalikų baž
nyčios mokslų ir idealus.

Padėkavone nuo 
Rainių, Paulinos ir 
Walterio

' —------------------------------- . .

Visiems dalyvavusiems sidabr 
rinėje veselijoje, kuri atsibuvo 
gegužės 8 d. Ūkelio svetainėje, 
dėkojam labai. Ačiū visiems gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie be skaičiaus daug 
atsilankė ir suteikė gražių do
vanų. Iš to mes turėsim pa
minklų ant visados.

Dėkojam šii dingai trijom 
musų marčiom ir 4 musų sur 
nams, kurie mumis taip gražiai 
ir maloniai pagerbė, papuošda- 
mi stalų gėlėmis, suteikdami 
mums gražiausias dovanas.

Reiškiame padėkų ga'spųdį- 
rėms už gerus valgius paga
mintus ir sunkiai dirbusioms. 
Gaspadinių vardai yra; p. Pet
rą itienė, p. Satkienė, p. Budre- 

vičienę, p, Arcijau^iepė.
Pėkojapi bgrtenęieria'njs už 

gera Patarnavimą: p. Bndrevi- 
čiui ir p. M. 0ep|įi)3kųi.

Ačiū rengėjoms: p. Kunevi
čienei ir p. M. Anuskai.

Ačiū, ačiū labai visiejns.
Paulina, ir Walter Rainai.

3350 S. Upion Ąve. •C' ‘

Paieško 
Juozapo 
Šagamogos

Bernardus C. Kupikas iš Ke- 
wa'nee, Įlį., prapeša, kad jis ieš
ko vieno Juozapo šagamogos iš 
Panevėžio apskričio, Ramygalos 
parapijos, Šukelių kaimo. Pa
skutinėmis žinipmis Šagąmoga 
gyvenus ,ar gyvenęs New Jer- 
sęy valstijoje. Ieškomasis arba 
'asmenys, kurie žino kur jis 

yra, prašomi duoti žinią 
miau paduotu adresu. Reikalas 
yra labai svarbus:

Ęęrnard (Bronislovas) C. Kp-
cukas, 701 N. Elm Street, Ke- 
wąnee, III.

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BO£
2555 W. 47th St. Lafayętte 7643
Kas ątaineš Šitą skelbi ipą, geriausios rųsięs Perma
li en t Wave gaus už puse kaįpos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
ANNA VENCKAITĖ, buvusi Bridgeportietė

MASTER WINDOW SHADE CO
S. J. Vondrak TeL Lftfayetfe 4560

Bangam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIĘĄNKOių LAŽDĄ8 . . . MES NUMIERŲOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAIS IR MOKYKLOMS VENGTI A N BLINRŠ. 
' ■ 1403 WEST 47tb STREET " <ARTI WOOD STJ
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VERTELGAUKIT SU Drauginga Įstaiga
Skolinkitės iš APDRAUSTOS Asociacijos

A
DABAR SAVO SVEIKATA 

GYDYKIS SAUGIU GĄ#TO8 
BVDU—bę gyduolių. Paąitarįnaįi ; 
veltui.
P. SIMAITIS gydytoms :

£257 So. Park Avė. 
CHICAGO, ILL.
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ARCHER-HOYNE

FREE

To Refrigeratof NASH GAUS
And here are Tipo Facts Worth KnoivingO’FlanaganKas

FAKTAS 2

bus jūsų

DOME

TODAY!

Tel. Boulevard 7010

MORE TRAN 
1000 PRIZES

KELVINATOR 
REFR|6ERAT0RS 

KELVINATOR 
RANGĖS 

KELVINATOR 
WASHING 
MACHINES 

KELVINATOR 
IRONERS 

AND CASH

97^
95^

41.39

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

6-R00M 
KELIUK HOME

Naujas Kelvinator vei
kią tik pusę laiko pgr die^ 
ną, o k>tą dali užlaiko že 
ipą temperatūrą, viąai ne 

vartodamas elektros.

kad sukelti

Naujas Kelvinator yrą 
Ulus-t'ovvered. Jis turi an
trą tiek šaldymo yigtos, 
pęgų M* rerrigęratoriaį 

to pačio dydžio

AFl’ROVED F, H A. MORTGAOEE 
________________WAĮ,TER J, PFĮpyFER. SecreUry

GENERAL ĘUILDING CONTRACTORS
6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grov<

keliauju
grynai humanitariškam
Medikalis Biurais komi-

Gelbėti Ispanijos Demo-

NEPADARYKITE KLAIDOS. BUDRIKO KRAUTUVE DA
BAR YRA VIENOJ VIETOJ, 3417 S. HALSTED STREET, KUR 
JŲ RASITE VISOKIŲ RAKANDŲ, SKALBYKLŲ, ELĘRTRI- 
KINIŲ REFRIGERATORIŲ, UŽ JUMS PRIEINAMAS KAINAS 
IR LENGVAIS IŠMOKĘhMAIŠ.

Jjengva! Smagu! Nie
ko nereikia pirkti. Pa
siimkit oficialę Įstojimo 
blanką ČIONAI šiandien 
DYKAI. Gal busite lai
mingas išlošėjas Kelvin 
Namo, Nash Automobi
lio arba kito 1,000 įvai
rių brangių dovanų. Rei
kalaukit DYKAI knygu
tes apie Kęjyin Namą.

GERA MALEVA—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. Hclman nialcvų stakas 

visada pilių
Spcciųlū maleva, 16 spalvų, gal. ...
Varnish remover, gal......................
Grynas baltas cnamel, gal.............

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

ir brangiau,

OI* CHICAGO • 3517 Archer Av«. • Lafayette 3489
Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraudos Planais

Augščiau Įminėti du faktai 
yra labai svarbus dalykai, ku
riuos kiekvienas turėtų žino
ti apie refrįgeratoriųs šian
dien. Jie jums reiškia pinigų 
sutaupymą. Pinigų sufaųpymą 
elektrikoj. Pinigų sutaupymą 
ipaiste. Pinigų sutaupymą sų- 
tąisyme, jei sugestu.

Jums reikia tokio ręfrigęrą- 
toriąus, kuris atląįkytų kara

tas vasaros dienas... karštose 
virtuvėse. Kelvinator' tą gaji 
pakęsti, nes jis yra Plus- 
Powered!

Atsilankykit ir apžiurėkit 
šį naują Plus-Powered Keįvi- 
natorįų. Mes paąįšipnsim jums 
apie jo prieinamą kainą ir 
apie lengvus Išmokėjimus — 
mojant tik po 90 c. i savaitę. 
Pąpiatykii ji šiandįen!

pinigų 
tikslų4! 
teto 
kratijų turi nusiuntęs virš 60 

‘gydytojų ir slaugių- Ispanijon, 
ir tonus brangių medikalių 
reikmenų ir įrengimų. Tie dak
tarai ir slaugės įsteigė eilę li
goninių netoli frontų, kur at
lieka krikščioniškų ligonių ir 
'sužeistų gydymo darbų. Jie gy
do visus —< nežiūrint ar tai 
butų Ipjalistas ar sukilėlis. Nė
ra krikščįopįo, kuris galėtų at
sisakyti paremti šitokį prakil
nų tikslų.”

Kun. O’Flanagan pagarsėjo 
visam pasaulyje kaipo Airijos 
nepriklausomybės kovotojas. 
Jis yra narys ir vienas iš stei
gėjų republikonų partijos “Sinn 
•Fein”, kuri vadovavo kovai už 
nepriklau’somybę. Airijos jis 
^vadinamas “Airijos laisvės 
Įkyrėjus”. Jis yra didelių ga
bumų kalbėtojas.

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

KELVIN 
HOME

PĮlnai Jrcw- 
tas au h r- 

condilioned. Su 
moderni fik ain 
Kelvinator Į- 
renkrimajR 
V inkak jreng
ta. kas lik 
reikalinga mo
derniškam gy

venimui junta 
ir juaij Šei
mynai. Daaf- 
Knnkit anie ji 
smulkmeniškai

C. CĮIASAS
Tai vienintelis lietuvis autopizųotųs HųtJ^Pn-TęrrųpIųne 

dealeris. Šie automobiliai yra vieni iš geriausių.
CHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

Kaip Franco “gina” katalikybę 
i “žmonės daug kalba apie lo
jalistų žiaurumų,” tęsė kun. 
O’Flanagan, “bet aš galiu daug 
pasakyti apie žiaurumus, ku
riuos papildė Franco, Už kiek
vienų kunigą, kurį nužudo lo- 
įjalistai, Franco murai, vokie
čiai ir italai ir kitokie ‘pabal
dos’ nužudo tiek baskų kuni
gų. Franco neturi jokio pasi
teisinimo: jis sako kovojus už 
katalikų bažnyčios gerovę! Lo
jalistai, priešingai, jokių pana
šių tvirtinimų nedaro. Jie ko- 
;voja už savo laisvę, kurių nuo 
jų nori atimti feudališkų iš
sigimėlių grupė. Gal jie klysta, 
gal ne, bet lojalistai mano, kad 
didžiuma kunigų remia didžiū
nų luomų, kuris per penkis 
šimtus metų vargino Ispaniją. 
Lojalistai nežudo tų kunigų, 
kurie jiems pritaria. Baskų 
krašte, kur kunigai yra prip- 
■'Jąnkųs žmonėms, yisi jįępis 
atiduoda pagarbų ir yra prie 
ijų karštai prisirišę.”

Paklaustas 
maršruto tikslų, 
gan atsakė:

STATYKITE!
Tegul jūsų repdų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime apt jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintįepis bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

apie prakalbų
kun. O’Flana-

Gamta jau atgijusį ir pasį- 
pupšusi gražiais pavasario rū
bais, viliuoja kiekvienų jos vei
du pasigrožėti. VįLųr puiku, vi
sur malonus žiedų kvapas ir o- 
ras tyras, mus traukte traukia 
iš nųmų į įpiškus, arčiau ža
liuojančių laukų.

žagarįpęiai, rytoj jūsų gegu
žinė! Rytoj jūsų progų suseiti 
ir pasišnekučiuoti su savaisiais, 
su artimaisiais tupse žaliuojan
čiuose laukuose ir tenai kurtu 
linksmai laikų pralęisti.

-—Gruzdžiu Šokikas.

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

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

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

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

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

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1C37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahanis, 1936 Dodges, 1936 
Ląfąyettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

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

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
mettu.

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

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

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

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

__
__

__
__

__
__
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šeštadienis, geguž. 15, 1987

Diena Iš Dienos

P-lė E. Kumečiutė 
susilaukė netikėtos 
puotos

Gegužės 9 d. p-Iė Estelle Ur- 
bikaš savo tėvų namuose, 3640 
W. 15 gatv. surengė savo drau
gei p-lei Estellai Kumečiutei, 
gyv. 1009 W. Garfield blvd., la
bai gražų shower bankietą. Ne
pamirškime, kad jai irgi žada 
gan greit vestuvių varpai su
skambėti. Ji turi pasirinkusi 
šaunų jaunikaitj Eddy Kriščiū
ną, gyv. 1008 E. 93rd st.

Puotoj dalyvavo daug svečių, 
giminių ir draugų. Buvo gėri
mų, gardžios užkandos, muzikos 
ir draugiškų kalbų. Už >tai jau
nosios tėvai pp. Sabaliauskai ir 
jaunoji Estella Kumečiutė taria* 
visiems širdingą ačiū, o už vis 
labiau draugei Estellai Urbikas.

—Senas Petras.

trio sukaktuvių vaišės. Dalyva
vo daugybė svečių, kurie įtei
kė pp. Pociams daugybę įvairių 
dovanų. Buvo pral. Krušas, 
kun. Baltutis, Martinkus iš Chi- 
cago Heights, etc.

P-ai Pociai yra iš vieno kai
mo Lietuvoje, Girininkų, Tau
ragės apskrityje. Jie turi dvi 
dukteris, Stanislavą. Vencuvie- 
nę, Oną ir sūnų Kastantą. Gy
vena gražiuose namuose,’ ties 
2321 West Marąuette Rd.

Buvęs.

Štai Kur Galima 
Gauti Akinius Be 
veik Už Dyką

7-nių metų vedybinio 
gyveinmo puota 
pp. Kiškes

Linksma Party 
Northsaidėj

Antanas ir Elizabeth Valiu
liai, kurie gyvena adresu 2451 
Mango avė., pereitą nedėldienj 
surengė vienuolikos metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuves, 
tur būt, kartu ir savo namo 
įkurtuves. Kadangi Valiuliai 
yra seni Northsidės gyventojai, 
tai ir jų draugų susirinko ga
na didelis būrys, daugiausiai 
vietiniai Northsidės gyventojai. 
Po skanių pietų svečiai vieni 
šnekučiavosi, kiti “pinaklį” ir 
kitas žaismes lošė, taip kad nė 
nepasijutome, kaip laikas sma
giai prabėgo.

Valiuliai yra laisvų pažiūrų 
žmonės, abudu darbštus, tad už 
savo darbo vaisius įsigijo gra
žią rezidenciją ir gyvena kaip 
kokie dideli biznieriai. —Buvęs.

Antradienį, gegužės 11 d. p-ia 
Elena Gramontienė, savo nau
jai išpuoštoj svetainėj, 4535 S. 
Rockwell g. iškėlė labai šaunią 
7 metų vedybinio gyvenimo puo 
tą pp. Kiškes, gyv. 2543 W. 45 
gatv.

Puotoj svečiais be kitų, daly
vavo: Agnės Yuškienė, gyv. 
2417 W. 43 g., Amelia Fazeine, 
Elena Fazeine, Dellia Dauskur- 
dienė, gyv. 2443 W. 45 g.

Reporteriui pasisekė nugirsti, 
kad ši puota turėjo ir kitą tik
slą, būtent p-ia Adella Kiškes 
tapo pašventinta naujam bizny
je. Mat, ji užima p. Dauskur- 
dienės vietą, jai Lietuvon iš
vykus.

Dr. W. Pas pasirūpino dėl sa
vo senesnių ir naujesnių kostu- 
merių užpirkti tūkstančius frė- 
mų, stiklų ir kitų reikalingų da
lykų dėl padirbimo naujų ir pa
taisymo senų akinių, šis užpir
kimas dabar mums daleidžia 
parduoti vėliausios mados aki
nius taip pigiai, kaip tai nuo 
$3.00 iki $7.50.

Dr. W. Pas užlaiko nuosavą 
dirbtuvę, kurioje pats išdirba 
ir sutaiso senus akinius. Dr. 
W. Pas nesiunčia savo receptus 
į kitas dirbtuves, kaip tai daro 
kiti daktarai. TokiuĮbudu jus 
galite gauti daug moderniškes- 
nįife akinius už stebėtinai žemą, i 

kainą, atsilankius pas Dr. W. 
Pas. Be to, galite išmainyti sa
vo senus akinius ant visai nau
jų su labai mažu primokėjimu. 
Pilnas akių ištyrimas visiems 
dykai. Jeigu jūsų akys raudo
nuoja, ašaroja, bijo šviesos, da
ro galvos skaudėjimą, negali' 
matyti arti arba toli, arba akys 
yra kreivos, mes atitaisom be 
operacijos.

Su šiais reikalais visuomet

Žagariečių Gegužinė 
ši Sekmadienį

■ |l II I

žagariečių Draugiško Kliubo 
pirmas piknikas įvyks šį sek
madienį, gegužės 16 d., Spaičio 
darže prieš Oh Henry Park ir 
Archer avė. Pradžia 12 valan
dą dieną.

Grieš šauni muzika* vadovau
jant J. Keturakiui. Visokių gė
rimų, šiltų ir šaltų, bei valgy
mų bus užtektinai, žagariečiai 
visiems kuogeriausiai patarnaus 
Aprūpins visais patogumais.

Taigi atvykusieji į žagariečių 
gegužinę draugiškoj nuotaiko
je po žaliuojančiais medeliais 
tikrai turės gerus laikus.

Užprašo Komitetas.

11933 metų modelį, čia, supran
tama, daugiausia eina apie au
tomobilio kainą, neš 1934 ka
ras yrą brangesnis, o 1933 yra 
kur kas pigesnis. Idant savę 
apsaugoti, visuomet atsimin
kit pažiūrėti arba sužinoti mo
torų numerį. Sužinoję numerį 
galėsit jį patikrinti bile kurioj 

Į automobilių įstaigoj, ir sužino- 
,ti kurio meto automobilį jums 
'norime parduoti.

“Neretai pasitaiko, kad mo
toras yra truputį pataisytas ir 
tik laikinai veikia. Būna 
tų keblumų, todėl reikia 
automobilius tik tokioj 
goj, kuria galima pilnai 
tikėti”, tęsė p. Clark.

Pono Clark atstovaujamoj 
įstaigoj visuomet rasite* dide
lį pasirinkimą vartotų automo
bilių, kurie 
istovyj ir i 
'nuo naujų.
tomobilių neperka. Kiekvienas 
karas yra atidžiai peržiūrėtas, 
ir tik geriausias karas randa 
vietą p. Clarko automobilių 
įstaigoj. (R.M.)

ti algas $5.00 į savaitę ir pa
siūlius savo kompromisinį pa- 
'siulymą. Kompanijos sutinka 
''pakelti $2 į savaitę šiais me
tais; kitais nuo gegužio 1 d.

$1.50 ir 1939 metais — $1.50.
1 Unijos prezidentas neradęs 
išėjimo, paskelbė paduosiąs 
klausimą nariams išspręsti re
ferendumo keliu.

z

—Rep x-y

ir ki- 
pirkti 
įstai- 
pasi-

Patarimai Vartotų 
Automobilių 
Pirkėjams

yra puikiausiam 
rali būt atskirti 
s Clark senų au-

“Esu gerai 
susipažinęs su 
vartotų auto
mobilių pirkė
jų problemomis 
ir žinau, kaip 
tankiai žmonės 
yra* vartotų au
tomobilių- par-

davėjų išnaudojami”, pasakė p
atsikreipkite prie Dr. Pas, ži- R B c]ark> stony Island Mo.

Triukšmingas pieno 
išvežiotojų mitingas

vBell Laundry
l 2709-11 S. Pulaski Rd.

Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 498215 sv. už 82c

SEREDOMIS, KETVERGAIS

18 sv- už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH
t a 

Bandykit šį ekonomišką patafnavimą. 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

IR PĖTNYčIOMIS

KELIAUKITE TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Pagerbė
P-lę M. Brenzaitę

Būrys Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubo narių surengė gim
tadienio vaišes pagerbimui na
rės p-lės M. Brenzaites. Vaišės 
įvyko Bismarck viešbutyje.

Viešnios įteikė p. Brenzaitei 
sidabrinę tacą, o jos brolis Jo
nas Brenza per vaišių rengėjų 
pirmininkę p. M. Kirienę pri
siuntė didžiulį “Birthday cake”.

Vaišėse dalyvavo pp. B. Pi- 
vorunienė, Kellienė, T. Marti- 
nkienė, S. Hustonienė, J. Nor
kienė, M. Jensen (brolienė), J. 
Brenziene, C. Erenzaitė—sesuo, 
V. Kučinskienė, 
A. Lement, E. 
Voidatienė, V. 
Prichodskienė, 
ir keletas kitų.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Wialter Church, 34, su Helen 
Ga telis, 25

George Vondruska, 24, su
Adeline Ort, 21

Dan Drury, 25, su Doroithy
Chait, 22

Walter Schmadekeck, 23, su
Marion Filas, 19

Peter Blozis, 24, 
ne Vasilonis, 18

Jchn Grints, 26,
Twardowski, 21

Otto Baulus, 21,
Termini, 19

Sam Refano, 56,
Polezanis, 45

John Erieške, 45, su Eliza
beth Wagner, 35

Theodore Saidak, 
na Paliliunas, 21

Kennett Deives,
rion Suwalski, 25

Adolph Stankus, 
sa Bender, 31

Charles Fields,
Chamas, 31

John Kutą, 26,
ban, 19

Joseph Donat,
Curry, Rockfcrd,

George Kicmar, 33, su Louise
Novak, 29

Frank Waite, 25, su Martha
Benson, 24

Aaron Hartman, 26, su Mild- 
red NeiveX 20

su

su

su

Josephi-

Alice

Frances

šu Mathilda

27,

23,

30,

su

su

su

An-

Ma-

Tęs-

nomo akių specialisto Europo
je ir Amerikoje.

Dr. Wf Pas pritaiko akinius I ny Island ir 71 place. Ši įstai- 
ir gydo akis su pagelba vėliau- I ga atstovauja Cbryslei* ir Ply
šio išradimo vaistų ir mašinų. Imouth automobilių išdirbėjus. 
“Orthopic” metodą. Dr. W. Pas l Savo pasikalbėjime p. Clark 
užlaiko dvi krajavas aptiekas, ! toliau pastebėjo, kad “mes 
kuriose sykiu yra ir jo ofisai, 'gauname daug sktfhdų, buk 
Pirma yra antrašu 1747 W. Chi-( vartotų automobilių pirkėjai 
cago Avė., antroji yra 8519 tankiai suklaidinami ir negau- 
Commercial Avė., So. Chicagojna tų metų auto, kuris jam 
III. Abejose aptiekose yra su- Ipirkimo laiku bbyo žadėtas, 
taisoma vaistai, čionykščiai ir Pavyzdžiui — pirkėjui ža- 

“i 4934 modelis, 
faktiškai jis gauna

Itor Kompanijos prezidentas, 
[kurio įstaiga randasi ant Sto-

Ketvirtadienio vakarą Ash
land Auditorijoje įvyko labai 
triukšmingas pieno išvežiotojų 
mitingas. Mitinge dalyvavo iš 
5,000 organizuotų išvežiotojų 
daugiau kaip 2,500. Triukšmas 
kilo kompanijoms nesutikus su 
jų reikalavimu, būtent, pakel-

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

taisoma vaistai, čionykščiai ir 
importuoti. Taipgi turime viso- ’doma parduoti 
kių žolių, šaknų, žievių etc. ’ kuomet

Dr. W. Pas firmoje dabar 
dirba trys registruoti aptieko- 
riai ir trys akinių daktarai. 
Lietuviams gerai žinomas Dr. 
Carl Nurkaitis, dabar esti Chi
cagos ofise. Abi •a’ptiekos ir ofi
sai esti atdari nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro, taipgi šventa
dieniais. Dėl susitarimo galite : 
pašaukti telefonu Saginaw 3065 
arba Seeley 9329.’

Skelb.

INSURANCE
(APDBAUDA)

• Pirkimo-Pardavimo,
• Paskolą ir visokius kitus 

raštus padaro oaiyręs Viešas 
Notaras '

J. J. Hertmanavičius
814 W. 33rd Street

Tel. ČALUMET 8191

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENĄ

NORTH AVENUE
BATHS

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

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

Telefonas Humboldt 7276

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

laivu Gripsholm plauks į Klaipėdą

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

Sąjungą

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

Pirmiaus užsakydami gausite geresnes 
vietas

Dėl pasportų ir kitų dokumentų kreipkitės įsu Alma31,

Rose Ku- NAUJIENASsu

27,
III.,

su Ruth
25

A. Nausėdienė,
Eudeikienė, A.

Insodienė, J.
B. Pužauskienė
...Buvusi,

Šilku Išsiuvinėtas Sienos Papuošimas

1739 South Halsted St.
Atdara kas vakaras iki 8 valandos vakare.

• RESTAURANT AI

JOHN & JERRY DRABEK, Sav. — WALTER BALTIS, Sales Mgr. 
Jus galit turėti naują Studebaker tik už keletą dolerių daugiau, negu 

pigiausią karą. Pirm negu pirksit, pamatykit ir pavažinėkit 
nauju Studebaker.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima ransilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.
JOSEPH LEASES

Furnišių muveris. Taipgi pristatom 
anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 0965

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

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’Zz jardus už $10.00

Taipgi perkraipstome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8989.
Oksas Expressing, 

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, Palcndvltsn, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti skanumy
nai 18 Lietuvos. Parduodam ir krautu
vėms Who!esnle.

BALTIC IMPGRT CO.
805 West 19th Street 

CHICAGO.
Tel. Hayinarket 3555

Šventė Vestuvių 
Sukaktuves
Pereitą sekmadienį, gegužės 9 
d., pp. Stanislovo ir Barboros 
Pocių namuose įvyko iškilmin
gos 25 metų vedybinio gyveni-

Gavo
Divorsils

Maria Chopis nuo M. Chopis
Anna Balsis nuo Stan’ey Bal

sis

(B STUDEBAKER fl
CENTRAL motor SALES

TUOIBAKIR TUOIBAKffi

fL^*"**^

- 5508-14 W. CERMAK ROAD 
CICERO, ILL.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
t .

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti 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 Patari jo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

ir pavardeVardas

Adresas
pa-

ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Šis gražus, margas šilku išsiuvinėtas sienai papuošimas. 
Jus galit jį lengvai ir pigiai pasidaryti. Jis yra 15x20 colių 
didžio.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

■

| Miestas 
«M»M MMM "-M

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir. kostumeriams, kad 
persikėlėm į naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, Tel. Yards 0832.
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse

LINCOLN TAVERN AND 
RESTAURANT

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

KUCHINSKAI,
1858 We«t Pershinr Rd.
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Business Chances

Pardavimui Bizniai
KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYSI
PIRKIT AUKŠTOS k Ų Ši ES ANGLIS

VVILMLNGTON COAL
nuo

M,75 iki^Gtonui
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MENESĮ

PRISTATYMAS M1ESTR IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

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

•* 1609 South Halsted St.

PARSIDUODA pusė tavern. Prie
žastį pardavimo patiksit ant vietos. 
Randasi tarpe dirbtuvių.

634 West 59th St.

Financial
F inansai -Paskolos

r., j j s;.

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP 
JOHN MIKSIS, PROP. 

834 W. 35th Street
Phone YĄRDS 6547 

Bendras karų pertaisymas/ baterijų, 
aptarnavimas, body ir fendęr darbai 

t ■ ■ ’’ ’l

Parsiduoda bučerpė ir grosemė. Mo
derniškai įrengta. Iš priežasties 
ligos. Parduosiu pigiai.' Pirmas 
geras pasiūlymas nupirks. 
Atsišaukite 2438 W. 45 Place.

Paskolos ant Parašo 
Ant automobilio arba furniŠių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ir mandągųs patarnavimas
Nąrion Finance Corp. 

Po valstybės priežiūra. 
6755 SO. WESTERN AVĖ. 

Phone Groyehiįl 103p.

Help Wanted—Feniale
Darbininkių reikią

yiTT i"'i1 .■

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Lietuvių apgyventa per 30 metų. 
Važiuoju j Lietuvą. 3401 Lituanięa 
Avenue

Help VVanted—Fetnale
' DarbininĮkiu reikig '

PUSIAUAMŽĖ MOTERIS; gera vi
rėja; pasilikti; $6 — $7.

3633 W. 62nd St.
REIKALINGA MERGINĄ veiter- 

kos darbui rodhauzėj. Pastovus dar
bas. Kambarys ir-valgis.

ROYAL OĄKS PICNIC PARK 
87th' St. 2 blokai Rytuose nuo Kcan 

• Justice Park, III.
______ Willow Springs 57M1___

r — $7. •
3633 W- 62nd St.

(APDRAUDA)
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKfUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

VIEŠAS NOTARAS
J. J. Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street 
Tel. CALUMET 6191.

Kcal Estate For Sale
PARDAVIMUI 2 aukštų muro na

mas biznio gatvėj. 1-mas aukštas di
delė krautuvė. 2-as aukštas 1 apart- 
mentai lengvam užlaikymui — po 1, 
2 ir 4 kambarius. Oak trim and2 ir 4 kambarius.
Ąrches. 3 veninės. Geros pajamos. 
Viskas išrenduotą. Išmokėjimai pa-

952 W. 59th St. Wentworth 8367.

PAAUKAUJAMA 3 flatų budin- 
kas—du po 5‘, Vienas' 7? Štymo ap
šildymas; 3 karų garažas; grįsta 
jėlą; pirmos klasės pądėty. Geros 
pajamos. Arti 89-tos ir Franci$co 
Tik $4950.

MANOR' REALTY, 
2532 West 63rd Street. 

Hemlock 8300.

PATYRUSI MOZERIS; namų dar
bas; nėra skalbimo; paprastas vi
rimas; 2 vaikai; $8; geras namas.

Mansfield 1739.

COAL 
Anglys

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

ir stogų den^ėjąs.
Leonas Koofing Co. 

3750 Wallace Street 
TeL Baulevard 0250.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS NARIŲ 
BALIUS. ĮVYKS SE^MADIENY- 
MAY 16—1937. UŽPRAŠO VISUS 
Narius ir jų draugus ant 
BALIAUS.

Parapijos KLEBONAS IR 
KOMITETAS.

PILNAI ĮRENGTA TAVERNA.
Priverstas parduoti. Pigiai.

5204 So. XVentworth Avė.

REIKALINGA moteris ar mergi- 
ųa, kuri norėtų taverųe būti už 
,aspadinę. JeigU norėą, priimsiu už 

pusininkę į biznį. Aš esu našlys,, ir 
vienas negaliu apsidirbti.

6500 So. State Street.

PĄTYRUSI MERGINA kaip virė
ją; pasilikti; rekomendacijos; maža 
šeimyna; $12.00.

Lincoln 9212.

CLASSIFIED ADS
- "

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So. Halsted Street

PąnĮa'diaui Bitnim

PARDAVIMUI grosernė. Visokių 
tautų apgyventa. Labai tinkama vie
la dėl bučemės. Parduosiu labai pi
giai iš priežasties, kad turiu du 
bizniu.

4537 So. Paulina - St.

iBUČERNĖ IR GROSERNH^t 
piurddvimo su namu ar vienas biz
nis. Lafayette 3921.

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

Lafayette 0470.

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.

PARSIDUODA BARBER SHOP. 
Biznis gerai eina. Randasi Town of 
Lake. Savininkas tuyi kitą biznį. 
Atsišaukite 1803 W. 45 St.

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.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V čstuvėins— 

Bankietams—Ląidotuvėms— 
Papuošimais.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

PARDAVIMUI ICE-CREAM, ken- 
džių, cigarų ir visokių smulkmenų 
krautuvė; yra ir tayerno fikčerai; 
kampinis namas. Parduosiu pigiai, 
nes esu našlė. 2042 So.' Halsted St.

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

KATALIKĖ MERGINĄ; 25 iki 
35; patyrusi namų darbui; nėra skal 
bimo; nereikia virti; $8. Rogers

PRANEŠIMAS MANO < KOSTUME- 
RIAMS IR DRAUGAMS.

Anglių kaihos pradėjo sparčiai kilti. 
Todėl patartina prisipirkti ANGLIŲ 
DABAR.

POCAHONTAS No. 1 dabar kai
nuoja (įskaitant taksus) .......  $8

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

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 aukštu, apačioj yra taver
na. Labai pigiai su visais įtaisymisa, 
ant lengvų išmokėjimų. Arba mai
nysiu ant bile ko, kad ir į mažą 
miestuką.

832 West 33rd St.

J. WELICHKA, 
2507 West 69th St. 

Tel. REPUBLIC 3713.

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

4200 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA namas su Taverų 
— Tavernas pilnai įrengtas.

4213 Su.k Capipbell Avė..

PARSIDUODA tavern — 
riai pagyvenimui. Renda pigi.

10353 So. Michigan Avė.

kamba-

PARDAVIMUI — RESTORANAS 
Electric Refrigeration; įsteigtas 20 
metų; reikia paaukoti. Kreipkitės: 
Canal 9786 — 2115 S. Halsted St.

TAVERN ANT PARDAVIMO, ar
ba priimsiu partnerį. Graži vieta, 
ge^as biznis, pigi renda. Kam reika
lingas' toks biznis, atsišaukite.

2640 West 69th St.

MOKYKLOS REIKMENIŲ ir sal
dainių krautuvę skersai mokyklos. 
Parduosiu pigiai. 4409 So. Fairfield 
Avenue, • 1 ' '

Help Wantęd—Malę
Darbiųinkų Reikią

PATYRĘS metalo sVętuotojas 
Turi žinoti visas skrepo metalų rųšis 

5835 So. Loomis. ŠV. I .■ ■ "■ ■ • . '''l .

REIKALINGAS automc&ilių , me- 
kanikaš—atsakomingas" žmogus'. J 

RAMOVA AUTO SHOP
834 West 35th St. I

REIKALINGAI geras automobi
lių mekanikas, nejaunesnis 18 me
tų ir rię senesnis 50 metų, patyręs 
aut visokių išdįrbysčių autonidtyillų/ 
Geras užmokestis; geram žriąogiii 
drbas ant visados.
4050 Archer Avė., tel. Virginią 2121,

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

LIKERIŲ SĖLSMANAI, turintys 
gerų tavernų kostumerių South Si- 
dėj. Alga ir komišenas—$20 ir aufcš.

KUSPER BROS.
1732 W. 18th St.

HOUSĘMAN, jaunas, mokąs vai
ruoti automobilį daktarui. Kambarys, 
ir valgis ir $6 svaitei. Kręipkitės 
4740 Drexel Blvd., tarp 12 iiį 1 vai., 
P. M- Sekmadienį.

Tel. Kenwood 7302

REIKALINGAS MEKĄNIKĄS į 
garažą^ arba paręndųošiu ąr par
duosiu garažą.

’ 1843 ' §o. Halsted :

REIKALINGAS darbininkas, ku
ris supranta virti valgius ir Pątąi- 

j syti lovas. 1843 So. Halsted St'.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKĄKTUVRS

Kazimiero ir Margarietos Manelių
PO TĖVAIS GURZDA1TĖS,

Kurie žuvo autpmobilių 
nelaimėje gegužės H) dieną 
1936 m. ir tapo palaidoti 
Lietuvių Tautiškose Kapinė
se gegužės 21 d., sulaukę 
Kazimieras 27 metus, o Ma- 
rgarieta 25 m. amžiaus.

Gimė abudu Chicagoje.
Dideliame nubudime pa

liko abudu savo mylimus 
tėvus, brolius, seseris, gimi
nes ir draugus.

Nors metai jau praėjo, 
kai nelaimingoji mirtis jus, 
mylimieji, atskyrė nuo mū
sų ir mums uždavė skaudų 
širdies skausmą, bet musų 
skausmas nasiliks amžinas . - .
musų širdyje. Tiktai aplankydami jūsų amžino pailsio vietą kapi
nėse pąsodinamę ant jūsų kapų geliąs, kad jos puoštų ateityje 
jūsų, mylimieji, kapus. Nubudę,

Abiejų Tėvai, Broliai, Seserys ir Giminės.

PATYRUSI MERGINĄ; ahelnąs 
namų darbas; mylinti vąikus; šavąą. 
.lambarys ir maudynė. $10 iki $12.

Drexel 2298.
, . --------------- -- ----------- —T-----

t INTELIGENTIŠKA MERGINA 
ąbelnąs namų cįąrbas; maža ųžau 
gūsių šeimyna; savas kambarys 
$5.00. I^ogers Park 2158.

PATYRUSI MERGINA; 21—35 
namų dąrbąs; pądėtįi yirti; yisai ipa 
ža šeimyną; geras namas; $6—$7 
Briargate 5061.

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

VIRĖJOS; $20—$25.00; 2-ros vi
rėjos $18; Pastry cooks $20; pągėl- 
bininkės virtuvėj $10; dišių plovė- 

lįos' $1Q,—$12; veitęrkos $10—$12; 
ąrie sodės fontano merginos $15; 
merginos veiterkų darbo mokintis 
$7—$8.

Atlas Employment Service, 
6250 So. Halsted St. Room 10.

MERGINA; abęlnas namų darbas; 
savas kambarys ir maudynė; vienas 
/aikas; $8.00. Ąrdųiore 4675.

2 PATYRUSIOS MOTERS skudu
rams sprtuoti. Pastovus darbas. Ge- 
?4’s užmokestis. Ateikit prisirengu
sios dirbti. 256 No. Talman Avė.

arti Lake St.

REIKALINGA PĄTYRUSI dresių

j T LnndUuH .J ■ 11 r ei. >«,V-

i^RĘI^ĄLINUA MOTERIS prie na- 
nįu darbo, Hųri bislkį supranta val- 
40 ^ąnjipii^ą. Rąipbarys ir. valgis 

init vięto^. $8.00 sąyaitei. Taipgi rei- 
<alingą merginą už veiterką į road- 
hauzę. Ątši§ąUlĮ;itą Tel.1 Willow 
ŠjįHngs

SIUVAMOS IRINOS operuoto- 
: jos prie įjųrlap ir cotton maišų siu- 
; zimo. Tik patyrusios turi kreiptis į 

329 West 24 Place.

PATYRUSI moteris;4 20 - 
įamų 

T8; 3
. . - ■ - 40 darbas; virimas; pasilikti 

berniukai; pastovi vieta. 
DR. DUGGAN

5129 Ųrummond PI.

DUODAM
Chicagoje ir a p i c 1 i 11 k č s e. 
lengvais išmokoj «nia is dėl

statymo nąujiį namų.
ir

PIVIDENTĄIS Už
PADĖTUS PINIGUS. ‘ 

Kiekvieno asineos pipigai 
yrą iki ^5,QQ0.00
per Federal Savings and 
Loąn " ^ash-
ipgton, D. C.

infoKOiacijų ki:^kitčs į

UAl’KANTIĮ
FEDERAL SAVĮXQS AND 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO. '
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 88^7

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 

................    Dąlis.
KVlBTKfNINKAS 

pęJės Yęątuyėųvj. Baųkiętiuns 
' :'v i r Ta grabams 
3316 So. lįiĮ§t,e<Į Stręet 

Tel. BOULĘVARt) 7314
pu............ .... .... < I 11 m m ' 1 II...........................

PATYRUSI MĖRGHlJA; abelnas 
namų darbas; virimas; savas kam
barys; geras užmokestis,; rekomen
dacijos; maža šeimyna; Hollycourt 
1685.

For Rent
RENDAI 3 KAMBARIAI; šviesus 

ir švarus; 2 aukštis fronte; $10.00.
913 W. 20 St., arti Peoria.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; Savas kambarys; 
maudynė; smagi aplinkumą; vaikas; 
lengvas skalbirtias; '$7—^$8; Ravens- 
\vood 5706. ' ' ,į! /'■■ '■

Help Wanted—Male-Femak
Darbininką Reikia

RENDAI BUCERNĖ su fikčeriais, 
daranti ir dabar biznį, arba rendai 
uUšti krautuvė. Gera vieta; tavernos 
fikčerius galima gauti.

6834 . So. Western Avenue
< Republic 9094.

EIK Į BIZNĮ ant 63-čios apie
linkėj Kedzie ir padarysi pinigų — 
parsiduoda trys pagyvenimai ir Sto
ras, tinkamas bile kokiam bizniui. 
Kaina tiktai .......  $4,500

10 flatų apartmentas, kampinis, 
naujas, fridžideriai ir gaziniai pečiai 
kožno flato; vertas $25,000, greitam 
pardavimui tiktai .....   $18,500.00

BRIGHTON PARK štorelis ir 5 
kambariai pagyvenimui,.......\ $1500

Dviejų aukštu moderniškas mūri
nis namas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garažas, arti Archer 
Avenue, kaina .....................

CHAS. URNICH 
„ (KAZYS URNIKIS)

4708 South Western Avenue

$5,000

IRPARDAVIMUI TAVERNAS 
Lunchrumis su namu. Kainavo 
$55,000.00. Dabar galit pirkti 
$9,000.00, nes likau našlys, noriu 
važiuoti į Lietuvą.
1 717 Wellwood Avė., Bellwood, III.

už 
iš-

REIKALINGA MERGINA veiter- IŠSIRENDUOJA storas tinkantis
kos darbui ir pagelbėti virtuvėj ta
vernoj. Taipgi reikalingas porteris.

5305 West Lake St.

bet kokiam bizniui. Yra visi kriau- 
čiaus įtaisymai, glima paimti.

3316 So. Morgan 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
ba farmą labai .pigiai — net ir na
mą, kurį nekurie iš jūsų gal jau 
esate išsirinkę ir išlygę, galėsite nu
pirkti daug pigiau. Pigiau nupirksi- 
te — daugiau ir tuojau ' pelnysite. 
Brangiau užmokėsite, tuomet kitas 
pelnys, o jums gali išeiti ant troto.

Adresuokite:
APPRAISAL SERVICE

Siflte 514—108 No. Dearbom St. 
Dept. 16 Chicago, TU.

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

PARSIDUODA ar išsimaino na
mas su apie akeriu žemės Justice 
Park apielinkėj. Namas tinkamas 
dėl roadhauzės. Priimsiu biznį arba 
parduosiu pigiai už cash. Mrs. M. 
Gabrėnas, 4500 So. Paulina St.

' REIKALINGAS darbininkas arba 
darbininkė į kaf.ėteriją, galintis da- 
ryti ąeindvičių^. 3,4,65 So,. Morgan St.

Ifuc.i.turę FUluręs

£25,090 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis k^įripųiis Pįęięfiųą*

J • ■ rųomįs išlygoniią 
.$100 Importuuti ir AmerikouišB 

kaurai ......^..0/--—- $15—-$20—$25 
$150 Amęr. Qrient kaukai $30—$35 
$135 grąžus, riattji parlor

setai /. .U.1..... $39—$49
$375 yę^ 3 ką^b. įrengiųias $125
R600 vęrtes ’4. kamb. ^ęnęimąę

de luke .........$ 175
Atdara yak. iki 9—Nędęlipi iįd 5 y. v

! rapp storage furniture
6^46 y Ašhlahd Ąye. ■ /r.

ipomįs išlygomis.

PARDAVIMUL—rostauranto fikče- 
bnai, beveik nauji. Geras icebaksis, 
kepamas pte$iifc/|iA ^įsi I6Rį*flrengi
rnai. 722 GernraK^ Road, Tel. ’Canal 
1045. ' . ?, ' : r j ■,,

* A H J ./y /T__ l---------------

PARSIDUOŲĄjMLĮŲNO BARAI; 
20 pėdų ilgio; sų visais įrengimais; 
taipgi iceboksĮąu nebrąągiai.

1 7134 So. Racine Avę. .

, PARSIDUODA) Visi1 štoKO fikčę 
'riai—grąžus įjąndy Guse, yogos. "Rą

y^ąyi'mo aąį $$ 
rąirąan'.''

I-.V 4 V.'.*- >«*«>..< V-VFH v-. •

ir 8 kastai.
7į^;' §0. gąjęiiįę Ąveąue* >

NĄ^LĖ pąaųįęupją storą kaurą; 
tikras 'iinpbftUbiąiš oriehtąl rašĮaš; 
$18.5į 
ren 107^^' 

......

lęfeon, ' lst, ' Van Bu-

Asmenų Ieško

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

FRANK JURKUS 
Routę ’Jy -Box 76,

Benton. III. ,

MiscellaneiHis
įvairus

JUODŽEMIS, yardąis arba veži
mais, spccialė žeųie — “humus” — 
25c už bų^eil, 5/^jišęliąi — $1, 
ra kai ąumalšysib su moliu ar sme- 
linga’ žęhię tįel jįlių. bakšų ir kviety 
kyni). Pristatiim lik South sidej. 
CHAPIĖS GAVCUS. ęiOp. S. Statę 
Street. Ijęl. ^entwbrth T — Į. ■.uiįf—uaiiiiiiiiiiįĮįir U 1 AljiiiĮti

1" W

RENIĄON AŲ.įįĘLĮ^KĄWS?»' 
furnišuotas, apšildomas, prie mažos 
šeimynos, su ar be valgio. •_ '

’ Republic 1^1:
5817 So. SacraiUento

50 akerių ant Didžiosios Foxs Ri- 
ver krąĄtOŲ pųš^'niiškas tinkąs va
saros Rezortui ar Kliubui, 

' TĄMĘŠ. TUMA a . 
5338 Qermak Rc|.

Tęl. Cicero 855

vasarotojų atydaii
LĄĘĄĮ ^WI VIETĄ vąsąro- 

tojai^š'; ’ TU9KP Rąžius lęąnįljąriiį?? 
prie ežero ir prie u oės. Netoli mies
telio, gęrąs R^ąžiąviijjąs sii aut'o- 
mobiliųm ię ; tKąUkihių, 62 mylios 
nuo Clncaggs. Kelias' 83 ir 45.

PETĘR RĘRNttTĄ& 
Box ; 77, 

Silver Lake. Wis.
1  ............. y? v t j     k -z ■ ■ v. ..... ....... * ’

' KAMPINIS ŠTORAS Rendai, ne
brangiai, 3434 So. Wood St. Tinka 
bile kuriam bizniui, ypač tavernai.
"v A:.... ■ Lafayėtte $554. ' '

Furnished Rooms—Wanted
. _ / Ieško Kambario

VAIKINAS ieško kambario Mar- 
eįuette Manor apielinkėj, prie šeimy
nos/be mažų vaikų.

. Atsišaukite Tel. Triangle 0:623.

T ąnus for Salę
U|iąi Pąrday i m ui

PARSIDUODA ’ 40 akerių labai 
graži farma, visai arti Chicagos, su 
gyvuliais ir visomis mašinomis. Gra
žus budinkai. Prie gero kelio, 30 
įpylių nuo Chicagos. Kaina $6500 
greitam pardvimui arba mainysiu 
ant1 knamo, jeigu sutinkama.

į .Jlalstefl, Stręet, t t 
; ’ r Box 623. ,

MAINYSIU FARMĄ 72 akerių, 
pilnai įrengtą, be skolų, ant biznia
vo namo ar privatiško geroj apielin- 
kėj. Farma Michigane. 150 mylių nuo 
Chicagos; 1 mylia nuo miesto. Geri 
bildingąi, 6 kambarių namas §u bei- 
šhientų; vanduo prie sinkos. Gera 
;0ąi;nę dįdelis vištininkas, daug viš- 
tų, 3 veislines kiaulės, 8 rago tęs, 2 
•gėrį arkliai; pakinkiai, geros visos 
ųiašinosl Užsėti laukai, gera žemė, 
gerą ganykla, pagal tekantį vande
nį, šų ipįšku, vrą^^sodrias. Atsišau- 
l^įį -Con. liipskis.

Route 1, Cplon, Michigan.

PARSIDUODA ŪKIS
' WISCONSIN
'VALSTIJOJ
' ANT STATE

KELIO 32.
298 mylios nuo Chicagos 

48 njylios nuo Rhinclander 
į pietus.

/ - 80 AKERIŲ
dirbama. PrieinaVisa 

prie 
mylios iki ,didelės leikos. Aid 
tos ūkės yra tavernas. Galima 

pirkti su visu bizniu.

v Parsiduoda už $3,500 cash, 
ąrba lengvais išmokėjimais.
Atsišaukite:

D. G ALMINAS
., ’ SOPEBTON. WIS.

žeme
dviejų mažų Įeikų, 1/4

PARDĄVIMUL 10 akerių farma 
prie Leniont, 111. Prie didelio ke- 
ųo, graži viėta, tinkama dėl bile biz
nio. Gazas, elektta ir visi įtąisymai.

PLACE ■ 7
410 Main St., LeMbnt.

Nainai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA naujas mūrinis 2 
flatįų nąipas pę 6 kambarius ir lo- 
tęŠ prie šalies. 1324 So. 49»Įth Ct., 
įičęro, III.

PĄJtDAVIMUI South West Sidej 
už $2$00 medinis dufIetis, po 4 ir 5 
kambarius; 50 pėdų lotas; garažas. 
2021 W. 67.th Place. Įmokėti $900.

MAROUETTĘ PARKE
Rezidencija 1 aukšto. Gali gy- 

venti ir rendą ęaųti. Savininkas pri
verstas paaukoti greitam pardavimui 

antros lubos.
PAIEŠKO MOTERS už pusininkę . . _

į tavern biznį, kuri supranta apie I už maža kainą. 6602 SQ. Fairfield. 
valgių virimą. 6500 So. State St. „ antros lubos.

64 Bungalows, 28 Duflačiai ir 15 
BIZNIO NAMŲ greitam pardavimui 
tiktai su 10% iki 20% įmokėjimo, o 
likusius per 15 metų išmokėjimais, 
nuo valdžios Home Ovvner’s Loan 
Corp., kurių mes esam įgalioti agen
tai. Taipgi daugelis kitų namų for- 
klozuotų iš įvairių resyverių. Par
duodame už labai numažintas kai
nas.

VIENI Iš GERIAUSIŲ BARGE
NŲ YRA DIDELIUOSE Apartmen- 
tuose nuo 10 iki 30 flatų; mes ga
vom dabar vėl naują list^ ręsyvę- 
rių, kuriuos gali pirkti tik Už'vi^ną 
trečdalį, kiek jie kainavo pabūdavo
te, ir lengvomis išlygomis.

Parduodam ir mainom farmas 
miesto nuosavybių.

JOHN J/ LIPSKĮ and CO.
4018 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 3036

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 ypatiskai ar laišku pas

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

Tel. GroT.-hill 0306.

PARSIDUODA duf Ietis namas, 
dviejų karų gąradžius pigiai ir gręi- 
cai ,nes važiuoju į Lietuvą; ir par
siduoda du lotai Wiįlow Springs.’,

713 (Iii J

ant
--------------------------------------------

PARSIDUODA 3 pag. medinis na
mas. Taipgi tame name pasirenduo- 
ja štoras su 3 kambariais gyveni
mui. Pigiai. 4240 S. Artesian Avę.

Kas ką turite mainyti — Summer 
Resortas, 160 akerų žemės — 22 rū
mų hoteliš. Ant Pleasant Lake kran
to. Galima pirkti labai pigiai arba 
mainytį ,ant ųamp.. mprgięių ąr bi}e 
ką jus turite.

C. P. SŲROMSKIS dnd CO. 
6551 South Kedzie Avė.

Tel. Grovehill 0306 
Vakarais Republic 0515

2 flatų medinis; kiti du lotai kam
piniai; 3 karų garažas; prie 6401 
So. Troy St.; daili vieta. 3000.00 
cash, balansas išmokėjimais.

' M. KOTAL.

3 fl. muro namas, randasi Brigh- 
ton Parke. Kaina tik $4500, įmokčt 
$2000.

2 fl. namas, 2 muro garažai ir 4 
lotai. Galima laikyti karvių, vištų ir 
tt. Randasi tik 6 blokai nuo karų li
nijos. Kaina tik $3800, įmokėti — 
$1500.

2 fl. namelis dėl darbo žmogaus. 
Kaina tik $1950.

Biznio muro namas, štoras su kam
bariais gyvenimui ir flatas viršuj. 
Kaina $4800, įmokėt $2000.

Marųuette Parke randasi 5 arba 6 
kamb. moderniškos “bungalovys” ir 
parduodame už tikrą pasiulijimą.

Taipgi mes turim namų gyventi, 
biznio namų, lotų, kurie tapo paim
ti už skolas. Tad parduodame už la
bai žęmų kainą, kviečiam persitik
rinti.

K. J. MACKE-MAČIUKAS
2346 W. 69th St. Tel. Prospect 3140

r-------------------------------------------r-r-------------------------- ----------------------------
t ' . , ,

PARSIDUODA 6 kmba. 14 mūrinė 
bungalow—taipgi 4 kamL cottage. 
Didelis basementas ir šalimais tuš- 
čids lot-RS
mirtis. 5634 W. 64th Place,. Cleąr- 
ing.

Priežastis — vyro

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

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

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

Hemlock 080p.

UŽ PUSĘ KAINOS
Našlė yra priversta pigiai parduo

ti bizniavą su pagyvenimu mūrinį 
namą, kuriame dabar yra išdirbtas ge 
ras tavern biznis. Randasi ant Ar
cher arti California Avė. Turi būt 
parduotas į 3 dienas, už $6,250, tik 
$2000 įmokėti.

2 pag. medinis už $2,100. Mūrinė, 
beveik nauja bungaloiv, arti Mrųuet- 
te Park, už $4,750. 4 pag. muriiiis 
už $6,50Q. 11 akerių farma, arti Lie
tuviškų Kapinių, už $3,250. 40 ak. 
bilnai * įrengta farma, su gerais bu- 
dinkais, gyvuliais, ant didelio vieš
kelio, netoli nuo Chicagos, už 3,500.

Ir daugybė kitų bargenų, visokių 
ir visur, lengvais išmokėjimais arba 
mainais. Kreipkitės prie manęs, Tuo
jau gausite tą, ko gal per ilgą lai
ką ieškojote.

TQHN J. SINKUS
2442 West 63rd Street

PARSIDUODA namas su taverpo 
bizniu. Biznis išdirbtas per daug rąe- 
tų. Pardavimo priežastis—mirtis.

4559 S. Wallace St.

PAUĘ M. SMITH and COMPAbfY 
Real Estate, Loans and IcsuijaĖice 

Tel. BOULEVARD 2800 ' ’ 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšlu- 
rinąme namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gprų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; glitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. A S A AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

KATEDŽIUS pardavimui nebran
giai. Arti šv. Jurgio bažnyčios.

3207 So. Green St.
bloko į vakarus nuo Halsted.

PARDAVIMUI MEDINIS

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 augštų, apačioj yra taver
na. Labai pigiai su visais įtaisymais, 
ant lengvų išmokęjimų. Arba mai
nysiu ant bįle ko.

832 VVest 33rd St.

BARGĘNĄS — 2 muro namai vie
name lętę. 10 reųdū- Reikia parduo
ti į kelęįą Utenu- $6000.00.

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

4947 West 13th St.
Cicero, UI. Tel. Cicero 791.

PARSIPUČDA NĄMAS Soath 
Sidėj. Tavern, šokių salė ir 10 kam
barių viršuj. Manysiu abt didesnio 
namo.

Savininką galima matyti 
3800 So. Wallace Street.

PAGARSINKIT
SAVO ŲARGENUS

naujienų 
gadinimus

VISI S^ĄiTGį...

CĄNĄL 8^
Musų apgarsinimų kainos 4 
prieinamos. Už pakartoji 
hMą duodamę Fu5>r
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Šiandien prasideda 
vidmiesčio jodomų
jų paveiksiu teatrų 

pikietavimas
šiandien išeina i p.kietavimo 

kovos lauką Painter’s Unija. 
Unija turi apie 21,000 narių. 
Jie pasiskelbė einantys į pagal
bą streikuojančioms Hollywood 
unijoms. Ir todėl nuo pietų pra
dedant pikietuoti visus vid
miesčio krutamųjų paveikslų 
teatrus. I

C. 1.0. Patraukė 
Fordo Bendrove 
Teisman

C. I. O. unija United .Auto
mobile VVorkers vakar patrau
kė Fordo bendrovę teisman. 
Unija reikalauja $225,000 nuo
stolių trims organizatoriams, 
kuriuos skaudžiai sumušė trys 
Fordo privatiškos policijos na
riai Chicagos dirbtuvėje.

Laimėjo tsreiką
Streikuojanti bagažo dirbtu

vių darbininkai vakar laimėjo 
unijos* pripažinimą, 10% algų 
pakėlimą ir 40 valandų darbo 
savaitę.

Sutartį pasirašė 28 dirbtuvės.
Streikan vakar išėjo kelne

riai Madison gatvės restauran- 
tuose. Jie reikalauja 30 centų 
į valandą. Ikišiol gaudavo 20c.

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

Nekokia Garbė 
Chicagai

Iš skaitlinių, kurias paskelbė 
sveikatos departamentas, pasi
rodo, kad Chicagoje šunes su- 
kandžioja į dieną daugiau žmo
nių, negu kuriame nors kitame 
pasaulio didmiestyje. Kasdien 
nukenčia apie šimtas žmonių.

Bešaudydamas 
Žiurkes Pats 
Nusišovė

Garaže ties 3501 S. Wood 
Street, buvo rastas negyvas 27 
metų invalidas Peter Novak. 
Jo brolis, Jonas Novak, kuris

užlaiko bučernę ties tuo adre- ’vjų vakar įvyko keista nelaimė, 
su, aiškino, kad Petras išėjo kurioj du žmonės buvo sunkiai
garažan “žiurkes šaudyti”.

/■ c . . •
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S. Bajorūnaitė 
Nori 
$50,000

Apskričio, teisme, prieš teisė
ją Roman E. Posanski, prasi
dėjo nagrinėjimas bylos, kurią 
užvedė jauna lietuvaitė Stelė 
Bajorūnaitė prieš Illinois Cent
ral geižkelio liniją.

Mergina reikalauja $50,000 
už žaizdą, kurią ji gavo, kai 
traukinys, kuriame ji 'važiavo, 
staigiai sustojo. Ji tvirtino, kad 
sužeidimas paliko neišdildomą 
žymę veide, ir kad tas sugadi
no jos karjerą. Ji yra šokėja ir 
teatriniuose rateliuose yra ži
noma' vardu Sally Warren.

P-lė Bajorūnaitė yra 22 mė
tų amžiaus ir gyvena Aadresu 
12001 S. Halsted Street.

Du Sužeisti
Keistoj Nelaimėj

Prie Archer ir Ashland gat-

’šužeisti.

Susidūrė du autorųobiliai. 
Vienas iš jų atsidūrė ant bėgių. 
Tuo laiku atskubąs gatviakaris 
nusviedė automobilį ant gatve 
einančio praeivio. Praeivis bu
vo darbininkas Joseph Kosiek, 
42 metų, nuo 2855 Hillock. Jam 
buvo sulaužytos rankos, kojos. 
Vargu išliks gyvas, žaizdas pa
nešė ir kitas darbininkas,, Pe
ter Husch, iš Willow Springs,

Abiejų automobilių valdytojai 
buvo suimti ir uždaryti Brigh- 
ton Parko nuovadoj. Jie yra: 
Leslie VaulkJ 85, iš Willow 
Springs ir James Capat'ta, 2507 
Wallace st. A

PARENGIMAI
( y - \ ■ f j

Telšių Bendro Kliubo parengimas įvyks rytoj Rūtos darže. Bus 
šokiai, bingo su gražiais laimėjimais. Parengimo pelnas 
skiriamas Telšių senelių prieglaudos naudai. Kas tą dieną 
įstos į najcius, gaus gražią dovaną. Jei lietus, tai parengi-

Cicero Lietuvių Namo Bendrovės (Liberty Hali) specialis kre
ditorių susirinkimas įvyks nedėlioję, gegužės 16 d., 10 vai 
ryto, Liberty Hali, 1401 So. 49 Ct., Cicero.

Sekmadienį, gegužės 16 d., 1 vai. po pietų paprastoj vietoj 
įvyks svarbus Draugijos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis 
susirinkimas. Bus daug svarbių reikalų svarstymui. Naria 
ir narės prašomi susirinkti. —J. Žukauskas, pirm.,

• Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Išradimas, kuris 
užvaduos policinin
ko nosį

' ’l '.

Indiana' universiteto profeso
rius Dr. R. N. Harger ketvir
tadienį Sherman Kotely, Vid- 
vakarių Apsaugos Konferenci
joj paskelbė savo naują išradi
mą. Jis yra išradęs įtoki prie
maišą, kuriuo bus galima’ leng
vai patirti ar žmogus yra gė
ręs degtinės,,

Išradėjas sako, kad policinin
ko nosis kaipo toks daiktas,, 
kuris gali ir paklysti, turėtų 
būti užvaduota šiuo prietaisu. 
Taigi šoferiams patartina nuo 
dabar būti atsargesniems.

mas įvyks Aušros Vartų par. svel., 2337 W. 23rd PI. įžan
ga dykai. —D. K. Com.

Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelio pavasarinis piknikas įvyks 
rytoj “Big Tree Inn” — šeši blokai į vakarus nuo Kean 
avė. Neturintiems kuo nuvažiuoti Ratelis gaiės patarnauti. 
Trokas bus prie 3113 S. Halsted g., kuris išeis 12 vai. Ga
lėsite juo nuvažiuoti. —Koresp. Alfred’as J. Butkus.

“Bijūnėlis” šiandie, gegužės 15 d., renkasi .1. Grigaičio mažo
joj svetainėj kaip 2 vai. po pietų, kur įvyks mažas “šu- 
rum-burum” arba jaunuolių pasilinksminimas. Visi nariai 
•turėtų būtinai dalyvauti. Nepamirškite laiko ir antrašo: 
2 vai. po pietų, 3800 W. Armitage avė. —Valdyba.

Prelekcijas moterims rengia Chicagos Lietuvių Moterų Kultū
ros Kliuba's pirmadienį, gegužės 17 d. Pradžia 7:30 v. v. 
Mark White Sųuare Park Library, 29 ir S. Halsted St. 
Prelegentė I)r. Susanna Slakis. Įžanga veltui.

SUSIRINKIMAI

Pasibaigė Plieno Streikas - “Studijavo” Kriminalizmą

LAIMĖJO. — Grupė streikierių prie Jonės and Latigh-' 
lin plieno dirbtuvės (Aliąuippa, Pa,), kuri vakar - pasi
davė darbininkams. Streikieriai turi sulaikę streiklaužį,

SUIMTOS.' — Trys jąunOs chicagietės,, kurįosDiSu ketu
riais jaunuoliais Studijavo vogimo1 amatą.- Rengiasi api-

Ml
NETEKO MOTINOS. — Chieagiečių Witkowskių šei

Mato

KOMPANIONAI, -r- Keturi jauni piktadariai, kurie su trimis mergaitėmis praktika 
vosi apiplėšimui. Visi buvo suimti. Iš kair ės dešinėn: James Zurzola, James O Nei! 
Ivan Granko ir J&mes Wregesworth. Viši keturi, kaip ir mergaites, yra nepilnam<

Manydami, kad pašto trokas gabena maistą stre kiau
šiams, streikuojanti darbininkai jį sustabdė. Pikietos 
daro “inspekciją”. ,

Šiam streiklaužiui taip rūpėjo įsigauti dirbtuvėn, kad 
jis pašventė tam marškinius. Už rankoves streiklaužį 
laiko pikietininkas.

myna, kurių namams užsidegus (1339 W. 49th Place) 
žuvo motina Witkowskienė ir jaunutis broliukas. Iš 
kairės: Genevieve, Wanda, John, Anton — ‘Tėvas ir 
Henry.

$100,000 Už MEILĘ. — Alyce Strand, kuri Chicagos 
teisme bylinėjasi su turtingu kosmetikų fabrikantu J. 
Leslie Younghusband, reikalaudama $100,000 už neiš
tesėtą prižadą ją vesti. ;

čiai.

NAUJOS UNIFORMOS POLICIJAI. — Kapitonas John

PASIUTĘS GAIDYS. — Ct 
cagos teisėjas Daniel
Trude vakar ir užvakar n 
galėjo ei Ii savo saliamonišl 
pareigų. Per dvi dienas a 
skričio rūmuose jį karna 
misteriškas “kakaryku”. M 
nyta, kad tai šposininko da 
bas. Bet vėliau pasirodė, k; 
tai ištikro gaidžio “kakar 
ku”.

Prendergast (kairėj), uniformuotos policijos viršininkas 

ir Įeit. David Flynn, trafiko policistų vadas, caro poli^ 

cistų inspekciją. Jie vilki uniformas, kurias dėvės tar

nybos valandomis vasarą ir rudenį. Inspekcija įvyko
I

Grant Parke.

Gaidys laikomas sveikat 
dept. laboratorijoj (neto 
teisėjo kambario) studijon 
Jis susirgęs pasiutimu.

' - Į įsi , ...
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Lietuvių Tauta Bus Amžinai Dėkingą Petrausko 

Mikui Petrauskui
(“Naujienų” redaktoriaus Pijaus Grigaičio kalba Miko Petrau
sko Gedulo Vakare, Trečiadienį, geg. 12, 1937, Chicagos Lietu

vių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street)
Mes čia susirinkome pagerb- pozitorių — tai padarys kada jisai savo gimtame miestelyje 

ti atmintį velionio Miko Pet
rausko.

Jau ilgokas laikas, kai jisai 
x yra mus apleidęs, ir mes bu

vome apie jį pamiršę. Tik kai 
pasiekė mus žinia apie jo mir
tį tolimoje musų tėvynėje Lie
tuvoje, mes pajutome, kaip 
daug reiškė jisai Amerikos lie
tuvių gyvenime.

štai “Birutes” choras^ kurį 
Mikas Petrauskas suorganiza
vo, gyvendamas Chicagoje. štai 
šio vakaro programų solistai— 
Nora Gugienė, Stasys Rimkus 
ir kiti, kuriuos jisai mokino 
dainuoti.

Bet ir visa eilė kitų musų 
chorų — ne tik Chicagoje, bet 
ir kiekvienoje didesnėje Ame
rikos lietuvių kolonijoje, tai 
vis arba jo tiesioginiai sutver
ti arba gimė, kaipo vaisius jo 
atlikto Amerikoje milžiniško 
darbo meno srityje.

Mikas Petrauskas išlavino 
šimtus merginų ir vaikinų, ku
rie savo dainavimu žavi musų 
publiką ir priduoda grožio mu
sų viešiems parengimams. Ji
sai parūpino gaidas nesuskai
tomai daugybei liaudies dainų, 
daug dainų pats sukompona
vo, parašė kelioliką operečių ir 
pirmą lietuvių operą, 
žalčių Karalienę”.

“Amerikiečiai 
Petrauskui*- 
Daugiausiai-----*-■
Kalti”

Visa lietuvių tauta bus jam 
amžinai dėkinga už tą jo kil
nų darbą. Bet mes, amerikie
čiai, esame jam daugiausiai kal
ti.

Nes didžiausią dalį savo vai
singo gyvenimo jisai praleido, 
tik su mažomis pertraukomis, 
tarp Amerikos lietuvių. Savo 
didįjį darbą jisai pradėjo Chi
cagoje.

Tai buvo 1907 metais 
giai 30 metų atgal. Aš tuomet 
buvau pirmą kartą atvykęs į 
Jungtines Valstijas, kaipo Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas, ir buvau Chica
goje, kuomet pradžioje vasaros 
gavau iš Miko Petrausko pra
nešimą, kad jis atkeliauja Ame
rikon.

Man teko su juo supažindin
ti čikagiečius, nes jisai buvo 
labai artimas 
dar iš Peterburgo laikų.

Papasakojau apie jį žymes
niems Chicagos lietuvių inteli
gentams — Gugiui, dr. Grai- 
čiunui, Varkalai, p. Olševskiui, 
“Lietuvos” redaktoriui šernui 
ir kitiems, — kaipo apie pui
kų dainininką ir nepaprasto 
gabumo chorvedį.

Man jau iškeliavus į Lietu
vą, Čikagiečiai surengė jam di
delį koncertą, bene Orchestra 
'Hali salėje, o paskui jisai čio
nai ėmė darbuotis, organizuo
damas “Birutės” chorą ir duo
damas dainavimo bei muzikos 
pamokas.

Vėliau Mikas Petrauskas gy
veno New Yorke, Waterbury- 
je, Bostone ir Detroite, ir te
nai padarė dainavimo ir muzi
kos centrus. Ir kartu rašė ope
retes, statė jas scenoje, važi
nėjo po kolonijas su koncer
tais ir leido dainų rinkinius ir 
savo originalius muzikos kuri
nius. Jų tiek daug, kad ims 
daug laiko, kol jie bus surink
ti į daiktą.
/ Ne mano uždavinys įvertin
ti Miką Petrauską, kaipo kom-

Choras1 \ '
Kaipo j studentąs^moksleivis, 

aš, žinomą,1 pasisakiau už Pet^ 
rauską, kiuris irgi buvo moks
leivis — konservatorijos moki
nys. Ir didele dauguma balsų 
mes nutarime, kad Mikas Pet
rauskas Lutų mūšų chorvedis 
(1904 m.)i

mano draugas

No. 115

pasida-

atsiminimais 
nupiešti jo

Petrauską 
pirmiausiai,

ir keletu 
veikimo is-

man teko 
kaipo dai- 

nepaprastai

nors muzikos žinovai.

Turėjo 
Nepaprastai 
Gražų 
Balsą

Aš šį vakarą noriu
linti su jumis tiktai kai ku
riais 
bruožų 
toriją.

Miką 
pažinti
nininką, turintį 
gražų tenoro balsą.

Susitikau su juo
Peterburge apie pabaigą 1903 
m., tik-ką nuvykęs tenai stu
dijuoti teises imperatoriškame 
universitete. Turėjau uždirbti 
sau pragyvenimą ir mokinau 
vieno lietuvio, Orento, sūnų, 
rengdamas jį į gimnaziją. Ma
no mokinio tėvas pasikvietė 
mane vieną sekmadienį į ka
detų bažnyčią, — sako, “Išgir
si tokį balsą, kokio dar nesi 
girdėjęs.” J

Mikas Petrauskas, kuris tuo
met lankė Peterburgo konser
vatoriją, uždarbiavo, kaipo var
gonininkas, toje kadetų bažny
tėlėje.

Jo balsas buvo žavėj antis.
Nuo to laiko mes susidrau

gavome. Paskui aš jį girdėjau 
Peterburgo lietuvių . studentų 
koncerte ir kituose lietuvių va
karuose. Ir* Visuomet 
sus artistus nustelbdavo savo 
nepaprastai tyru, 
ir stipriu balsu.

Atsimenu, 1905 
Petrauskas vasarą
gyvenęis Vilniuje. Ten buvo su
rengtas lietuvių vakaras. Sta
tė scenoje, rodos, Žemkalnio 
“Pabaigtuves”, kurias Petraus
kas pamargino liaudies daino
mis, išmokindamas tuo tikslu 
chorą. Jisai pats tame paren
gime dalyvavo, kaip solistas.

Aš tuo laiku gyvenau Ma- 
riampolėje, pas daktarą Grinių, 
vėliaus buvusį Lietuvos Respu
blikos prezidentą. Papasakojau 
jam ir kitiems mariampolie- 
čiams apie Miką Petrauską ir 
nuvykome būrys 
lės į Vilnių — 
žmona, jo brolis 
keli pažįstami.

Nesigailėjome, 
ilgą kelionę, nes 
navimas mums 
mas. Visi buvo
vejančiu jo balsu.

Jeigu Mikui Petrauskui 'bu
tų buvę įemta šitą karjerą pa
sirinkti, tai jo asmenyje lie
tuviai būtų susilaukę vienos 
didžiausių operos žvaigždžių 
pasaulyje. Jisai gal butų iški
lęs aukščiau ir už savo brolį, 
didįjį Kauno operos solistą 
Kiprą.

Petrausko 
Gyvenimo 
Tragedija

Bet likimas paskyrė jam ki
tą veikimo sritį
nų populerizatoriaus, chorų or
ganizatoriaus ir muzikos mo
kytojo. •

AŠ tikrai nežinau, kodėl ji- 
• sai pražudė savo nuostabų bal

są.
Jisai, turėjo kokį tai defektą 

gerklėje. Dar būdamas Pitts- 
burghe, jisai man kartą sake 
važiuosiąs į Paryžių, kad jam 
padarytų operaciją.

Į užsienį Mikas Petrauskas
turėjo pasišalinti 1906 m., nes lietuvių meno gyvenimo įvy-

senam j ame

skambančiu

m., Mikas
buvo apsi-:

iš Mariampo- 
dr-o Griniaus 
Jonas ir dar

atlikę tokią 
Petrausko dai- 
buvo atlygini- 
nustebinti ža-

Labanore sake prakalbą revo
liucijos laiku? ir policija ėmė 
jį gaudyti.

Į Ameriką jisai atvyko, pa
buvojęs Šveicarijoje ir Pary
žiuje — ir aš net nutirpau, iš
girdęs jo balsą: nebuvo ne treč
dalio to, kas buvo Peterburgo 
ir Vilniaus laikais!

Tai buvo Miko gyvenimo 
tragedija.

Kitas dainininkas, jo vieto
je būdamas, butų žuvęs. Bet 
Mikas, netekęs progos žibėti 
didžiųjų operų scenose, susira
do sau kitą darbo sritį, kuri 
lietuvių liaudžiai davė dau4- 
giaus, 'negu kad galėjo duoti 
jo dalyvavimas operoje.

Jisai turėjo milžinišką talen
tą mokyti dainas ir nepapra
stą organizatorišką gabumą. 
Šitie jo gabumai irgi pasireiš
kė jau Peterburge. Aš turėjau 
laimės prisidėti, kad jisai gau
tų progos šitoje srityje dar
buotis.

Atvykęs į Peterburgą, aš 
įstojau į Lietuvių Teatro My
lėtojų Ratelį, kuris vaidinda
vo scenos veikalui ir turėjo 
chorą, kurio vadovas buvo 
Zauka. Paskui buvo pakviestas 
Dvasinės Akademijos vargohi- 
ninkas Pranaitis.

Bet kai kurie choro nariai 
sumanė. kviesti geriau Petrau
ską, įjūrio balsą jie girdėjo 
koncertuosi, ’ .

Tai buvo pirmas Petrausko. 
choras. Tą chorą jisai išaugino 
iki 80 ar jdaugiau narių. Jame 
dalyvavau • aš, Kleofas Jurgelo- 
nis ir, romios, Vizbaras. Taip 
pat vėliau' j prisidėjo Galvanau
skas, (buvęs Lietuvos premje
ras) Graiirogkas, (dabartinis 
Kauno burmistras)' St. Kairys 
(Liet, socialdemokratų vadas 
ir buvęs Šeinio viėej-pirjnįnih- 
kas) ir kiti.

Tas t darbai chore duodavo 
jam inspiracijos darbuotis. Vi
sa siela j iski puvo pamėgęs dai- 
ną ir jisši mokėjo tą meilę 
įkvėpti kitiems.

Musų žmonėms jisai davė 
tai, kas juos kultūrina ir daro 
gražesniu jų gyvenimą.

Lietuvių tauta — darbo žmo
nių tauta. Lietuvos bajorija iš
tautėję. Lietuvos kunigija len
kino lietuvius per šimtmečius. 
Bet liaudis neišsižadėjo savo 
kalbos. Skursdama ir ponų iš
naudojama, ji savo vargus ir 
sielos troškimus išreiškė, pui
kiose dainose, sukurdama kul
tūros . turtą, ‘ kuriuo galėtų pa
sididžiuoti kultūringiausios tau
tos. ■ ■✓ ų

Mikas Petrauskas tą turtą 
atskleidė ' Amerikos lietuviams. 
Jo vardas visuomet pasiliks 
musų dėkingoje atmintyje. 

. „ __

meno am
----- ------

• t Veda MIKAS ŠILEIKIS

Lietuvių Meno Parodos
r )

Rygoje parodą aplankė 4,500 žmonių

pradai butų toliau vystomi, kol 
iš jų nesusidarys lietuvių tau
tos esminių jėgų atspindis. Tuo/ 
patim lietuvių menas atiduotų 
savo natūralų įnašą Europos 
kultūrai naujai atstatyti,”

Laikraštis apgailestauja, kad 
“dėl techniškų kliūčių” nebuvę 
pafodon išstatyti musų genia
laus menininko ' Mikalojaus 
Konstantino čiurlionies paveiks 
lai, kuris pirmas savo kūryba 
išgarsino Lietuvos vardą Euro
pos meno pasaulyje.
“Jaunakas Žinąs” apie parodą

Laikraštis sako, kad pas jau
nuosius lietuvių tapytojus jau
čiama prancūzų įtaka.

“...Tačiau jaunieji Lietuvos 
dailininkai stengiasi į savo 
daraus įdėti lietuviškos dvasios, 
lietuviškos formos su religinės' 
mistikos priemaiša, kuri gana 
charakteringa lietuvių dailinin
kams. šis kelias ir veda lietu
vių meną į pilnesnį tautinės 
kultūros vystymąsi ateityje.”
“Latvijas Kareivis” pasigenda

* čiurilonies ir Rimšos
Latvių spauda apie lietuvių 

eksponatus, kurie buvo išstaty
ti parodoms Rygoje ir Taline, 
atsiliepia teigiamai. Laikraštis 
daro palyginimą su estų menu, 
kuris tuo pačiu laiku buvo pa
rodai išstatytas Kaune, kai lie
tuviai savo meno parodą turė
jo Rygoje.

Laikraštis sako, kad estų pa
rodoje dominavęs traukimas į 
ekzaktinę formą, iškilo brėži
mas ir linearinis elementas 
bendrai. Daugumas autorių įga
vo solidžią akademinę mokyk
lą, laikosi racionalios tapybos, 
jų darbai atrodo apgalvoti ir at
sverti ir dėl to ne kartą sau
soki, bet solidus.

“Tiesioginio ryšio su liaudies 
menu pas estus nematyti. Vjų\ 
tapyba Vystėsi Duesseldorfo,: 
rusų ir vėliau prancūzų tapybos 
įtakoje. Pas lietuvius, atvirkš
čiai, kalbant apie jaunąją ka'r- į 
tą, kurį augo, Lietuvos savisto- 
yumo laiku, tokios raiškios ipo- i 
kyklos, mokymosi ir apskaičia
vimo nematyti. Mažai rūpinda
miesi brėžimu, kompozicija, net 
tapybos technika, jie atvaizduo- 

! ja vizionarinę mistiką, nuotai- 
/ komis turtingą pasaulį, pasi- 
• klausydatni išimtinai intuicija.
Lietuvių, svarbiausias įrankis 

! koloritas. Palyginti sunkus, niū
rūs koloritas, kuriame domi
nuoja^ mėlyni, violetiniai, tam
siai raudoni tonai, stebėtinai 
artimas lietuvių liaudies mene

kiai, kaip Vilniaus meno moky-' 'užtinkamomis spalvomis, lygiai 
klos itaka lietuvių vglybesniam kalP Primityvizuotos ir archai- 
menui, 1907 metų Vilniaus me- ?"otos formos- Panašios i liau
no paroda, paskutiniais metais ^e.L.S< ’PtU™l 
padaryti žygiai lietuvių menui 
organizuoti. :

Jaunesnieji meniirtinkai klai
džioją įvairumuose

“Jaunoji menininkų karta, 
kuri mokslus nots ir yra ėjusi 
Lietuvoje, tačiau nei motyvų 
pasirinkimu hęi kompozicijos iy 
spalvų technika hera glaudžiau 
susijusi tautiškumų už senąją 
menininkų kartą, kuri mokėsi 
Vokietijos arba Prąncųzijos me-! 
no mokyklose. Parodoj e yra į- 
vairiausių štilių krypčių. NuO 
kubizmo per nąujovijškąjį realiz
mą iki impresiohizmo. čia ma
tyti įvairiausių mėginimų. Su
sidaro įspūdis, kad lietuvių me
nas šiandie dar tebekalįdžidja 
modernizmo įvairumuose be ryš
kesnių pasireiškimų. Tačiau vis 
dėlto lietuvių meno sluoksniuo
se yra gyva mintis kurti savo 
tautiškumo rėmuose. Tai turi 
savo, programoje pasižymėję 
lietuvių menininkai ARSininkai. 
Lietuviu naujasis menas vis 
dėlto ieško savo paUjų Lėlių. Iš
rodo, kad kelias į ateitį yra lai
svas. Tautiškosios meno raidos 
pirmųjų pradų jau žymu. Atei
ties uždavinys yrą tas, kad tie

pasiekusi Lietuvą iš Pranžuci- 
jos ir Ispanijos su viduramžių 
romaneska ir barokiška forma. 
Senoji lietuvių religine skulptū
ra ir religinė architektūra ko
ne išimtinai turėjo romaneskos 
įtaką. Grafikos raštai j Lietuvą 
yra atėję iš Rylų, tik, supran
tama, dabartinė Lietuvos gra
fikos forma’ labai nutolusi nuo 
pirmykščios savo formos, ji jau 
tapusi originali. Jaunieji meni
ninkai ieško naujų formų mo
dernizme, kuris paplito po visą 
meno pasaulį.

Paskutinė šio sezono 
paskaita Dailės 

. Institute
Kitą ketvirtadienį, gegužės 

20 d. kai 6:30 vai. vakaro Dai
lės Instituto Fullerton Hali sa
lėje įvyks paskutinė pavasario 
pa’skaita. Tema bus: “Paryžius 
gegužės laiku.” Paveiksluose 
bus- galima matyti Paryžiaus? 
gotikos stiliaus trobesius, ■ so-’ 
dus, parkus, daržus, bulvarus 
ir šių metų moderniškojo gyve
nimo madas ir žmonių papro
čius.

Skaitys p-lė Helen Parker.
Įžahga visiems dykai.
Muziejus randasi prie Michi- 

gan Avė. ir Adams gtv.

Paskutiniai vaidinimai 
Goodmano teatre

Veikalas “Dear Brutus”
Komediją “Dear Brutus” yra 

parašyta anglų dramaturgo Sir 
James Barrie.

Ji bus vaidinama Goodmano 
teatre, prie Dailės Istituto. Įė
jimas nuo Monroe gatvės. Vai
dinimas ( prasidės nuo gegužės

T* 
KARALIŠKAS PYRAGAS. 
—Anglai šios savaitės pra
džioje su tokiu dideliu už- 
sidegimu ruošėsi karunacę- * 
jai, kad ėmė kepti ir karui- 
naciškus pyragus, štai pa» 

Jį. 

vyzdys. «

24-tos ir tęsis iki gegužės 29 d. 
Gegužės 27 d. bus vaidinama 
popiet ir vakare.

Reikia’ nebrangią įžangą mo
kėti.

Sekmadienį užsidaro di
delė meno paroda

Rytoj užsidarys pusantro mė
nesio besitęsusi Dailės Institu
te tarptautinė akvareles meno 
paroda.

Paroda buvo įdomi ir labai 
įvairi. Per visą parodos laiką 
buvo parduota 42 paveikslai, o 
35 buvo rezervuoti, kurie, be 
abejonės, irgi bus parduoti.

Muziejaus vadovybė sako, kad 
ši paroda sumušė pardavimų 
rekordą.

Pirkite savo apielinkev 
krautuvėse

liaudies dai-

“Lietuvos Aidas” praneša, 
kad balandžio 4 d. Rygos mies
to muziejuje pasibaigė lietuvių 
meno paroda. Ją aplanke apie 
4,500 žmonių. Aštuonis parodo
je išstatytus paveikslus nupir
ko užsienių reikalų ministerija, 
du — valstybės meno muziejus 
ir tris Rygos miesto meno mu
ziejus.

Parodą atstovauja ne visi 
Lietuvos menininkai. Daugumo- 
je jaunesnieji, Lietuvos moky
klos, menininkai.

Užsienių spaudos atsiliepimai 
apie lietuvių meną

Užsienių 'spauda gražiai atsi
liepė apie lietuivų meno paro
das. “Preussįche Zeitung” savo 
balandžio 14 d. Nr.- 103 visą 
puslapį paskyrė lietuviškąjam 
menui apibudinti, Straipsnis 
užvardintas “Litahische Kunst” 
paįvairintas keturiais- gražiais 
meno pavyzdžiais: R. Antinio 
“Motina/’ A. Dargio “Piršly
bomis,” Jono Šileikos “Naujalio 
portretu” ir A. Žmuidzinavi
čiaus “Pakrančių šienu.”

Laikraštis savo straipsnyje 
pateikia lietuvių meno istorijos, 
Talino ir Rygos lietuvių meno 

, parodos apžvalgą. Istorijos sky
riuje sužymėti visi didesnieji

šventųjų vaizdavimus. Nežiū
rint to, kad jaunieji Lietuvos 
tapytojai yra smarkiai paveikti j 
vokiečių ir prancūzų ekspresio-j 
nistų, jie intuityviai nuostabiai) 
yra priėję prie savo liaudies 
meno, tautos dvasios, tuo, bu- 
du įgydami labai ryškų tautinį 
akcentą ir didelį vientisumą, ši
tas tautinis? akcentas ir visuma 
kartu taip stiprus, jog kai ku
riuos autorius net sunku at
skirti vieną nuo, kito.”
. Laikraštis apgailestauja, kad 
Latvijai nebuvo suteiktas gali- 
piūmas pamatyti čiurlionies pa
veikslus ir padaryti išvadą, 
kiek daug jis padarė įtakos jau
nąja! lietuvių menininkų kar
tai. Taip pat buvusi šykščiai 
atstovauta skulptūra. Nematy
tas. nei senasis maestro Rimša, 
nei modernistas Mikėnas.

Skulptorius Petras Rimša te-: 
bėra Amerikoje. Gegužės 22 d. 
jis atidaro paskutinę savo kū
rybos parodą Wilkes Barre, Pa'.

Taigi užsienių spauda padarė 
teisingą išvadą apie senuosius 
ir jaunuosius lietuvių meninin
kus. Senieji lietuvių menininkai 1 
laikėsi primityvizuotos ir ar
chaizuotos formos, kuri buvo

Šis Puikus NORGE elektrinis Refrižeratorius 
gali būti jūsų

, PIRKITE LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

RooseveltFurnjtureCo.inc
- 2310 W. Roosevelt Road

Telefonai — SEEley 8760
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Ispanų Kova Dėl Laisvės
; ariu* ~

Vienas laikraštininkas, F.. Kai 1931 metais sugriuvo Is- 
Dengel’is, parašė piatą stratys-fpanlj'os monarchija ir jos vietą 
nį ir išspausdino nusą tąikraš- džėm*® buržuazinė : respubliką, 
tyje van&i ^Trud^ balandžio valątiečiąi tikėjoj kad respub- 
U d, ispanų Is-toddžfe išdalys jiems dva

rininką žemę. Bet apsiriko. Is
panijos respublika (1931-1933 
m) neįstengė įkūnyti agrarinę 
revoliuciją. Ji pasitenkino ma
žyte “žemės reformą,” kurią 
paneigė .visa reakcinė yaldinin-

pą»ijos kelme, kuris Šiaip

Senas priešrevoljucinių ląikų 
Madridas. Pilname gyvo judėji
mo sosjinės centre stovi išdi
dus marmorinįaj rnmąi, Prię-t 
šais rūmų praeities taikiuose, tkiją vietose. Pabaigoje 1933 m. 
buvo pastatyti ilgi suolai. Šuo- Vos tik 90 tuks. ha žemės Me
luose, be rūpesčio, su cigarais va buvo išdalinta valstiečiams 
dantyse, sau sėdėjo dideli misi- bežemiams, bet ją turėjo išsi- 
penėję ponai. Ištisas dienas jie pirkti, užmokant tų žemių sa- 
čia’ sau Lnksmai leido. Protaf- vininkams 4 nuošimčius nuo 
piais j.e tingiai delnais paplo- gaunąmų pajamų iš tos žemės. 
Javo ir slankiodami aplinkui Tai buvo tas pats, kaip ir me
tamai nešiodavo ir dalindavo 
jiems gėralus ir gardumynus. 
Gražiai pasirėdę jaUnjkąičiai 
pravažiuodavo automobiliuose 
pro šalį ir palingavę sėdin
tiems, važiuodavo toliau. Trum
pais mundierais Karininkai, šil- 
Umuo&e sumanuose katalikiški 
kunigai draugiškai sveikinosi 
m sėdinčiais ir sėdosi greta jų.

; i

niau, nesi dvarininkai vėl gi ėmė 
pinigus ir gyveno be jokio rū
pesčio.

Iškilo neramumai ir nesusi
pratimai, kurie baigdavosi mū
šiais ir žudymais. 1933 m. Is-; 
ponijos kaimas pergyveno šim
tus streiką. Buvo šimtai atsi*! 
tikimų* kai bežemiams, imant 
žemę, tekdavo susidurti su

Tuose marmuriniuose rumuo ginkluotais žandarais ir vai-
je buvo ispanų dvarihinkų klu
pai; tie dvarininkai valdė tuks
iančius hektarų žemes. Dvari- 
ainkaf tą savo žemę išnuomp- 
lavo arba pastatydavo savo 
zietininkus. Patys dvarininkai* 
gyveno Madride, Paryžiuje arba 
ivierose. Tai buvo pats šlykš* 
•iausias, pats bjauriausias žmo- 
ių rinkinys, kokį tik galimą 
asti Europoje. Tų dvarininkų 
aukuose dirbo milionai ispanų* 
astiečių ir darbininkų, ir gy

veno didžiausiame vąrge i^ /U- 
)agystėje. Tūkstančiai mirė ba
ili ir nuo visokių ligų, o jų vie- 
as užėmė kiti, sveiki, kurių 
:«na daug Ispanijoje. p .

“Kacikas” (užvaizdą) dvari-; 
inko įgaliotinis, kunigas /ir 
andaras — tai trejybe, kuri 
iešpatavo ir valdė varguose^ įstengė užslopinti revoliucinę 
kurstanti ispanų kaimų. Jie te-] darbininkų kovų. 1935 m. rude- 
orizavo kaimo gyventojus, sau-Įn| tautinis judėjimas taip įsi- 
:ojo kaimą r no “svetimoj” ,.įta-.[ga‘ėjoj kad joks teroras, jokia 
:cs, rupiiosi, kad valstiečiai ir Į galybė neįstengė tą judėjimą 
žibininkai butų tamsus, nesu- nuslopinti. Tai vadinasi asfurL 
ipra.ę ir pak usnųs tąrnai; re- jinis sukilimas. Tas judėjimas 
ai kuris varguolis mokėjo skaL išaugo j 1936 m. revoliuciją, ku- 
yti, lasyti. iį vądinąsi buržuazinė - demo-

1 uo laiku, kai valstiečiai ba- kratinė revoliucija Ispanijoje.
< Jos tikslas buvo sudaryti vi

sose Myąe didelę jėgą ir iš-

džibs kariuomene. Nemažai kai
miečiu žbvo.

1933 m. rudenio rinkimuose 
paėmė viršų reakcionieriai. Jie 
tuoj pasišovė jėga ir ginklų pa
galba panaikinti visa tai, ką Is- 
painjos varguoliai buvo laimėję, 
iškovoję. 1934 metais (sukili
me asturinių kalniečių) reakci
ne valdžia padaYė taip, ko ne
išdrįstų padaryti jie monarchi
ja, nė diktatorius Primo de Ri- 
yera. Ji išleido tokį įstatymą, 
kurią panaikino tradicinę pa'li- 
įtmų nuomoj ant žemę teisę. Jr 
(irs 200 tūkstančių valstiečių 
lįko išmesti iš jų nuomojamų 
žemės sklypų.

Ispanų fašistinė - dvarinin- 
kiŠka - klerikaline reakcija' ne-

yti, lasyti.

!avo ir varguose skendo, mi’Up-, 
įai hektarų žemės stovėjo ne- 
pdi.btos. Tai^ buvo daroma spręsti svarbią .agrarinę prob- 
am, kad išlaikyti tam tikroje įemą jr išrauti fašizmo ir re
nk; tumoje žemes nuomą įkaį- aRėiJos šaknis. Tai buvo pasiek
iąs.^ žemdirbių žemė Ispanijąiasidarbuojant dabartiniam 
įcužtekdavcy duonos, mėsos, J žemdirbystės■'/;‘ministeriui Ųri-
•ieno, kad išmaitinti savo > :_į/ -
entojus. Bežemiai vaistingi! . Rimuose mėnesiuose, po va- 
knrdavinėjo savo darbo jėgas įčąrio nevotiurijos., ir darbjnin- 
nikuosa ir miestuose u£ kuo -fcų laimėjimą, lapo panaikinti 
Hg/alisias kainas. Ir visoje šą- senieji įstatymai ir atnaujinta 
/jo viešpatavo skurdas. ' žemės reforma. Bežemiai ir be-

-—J.--. __ —— I ..." JW" V'.'.IU.. JĮ. ..I. J.n. J —y'A'l *' j 1 1 ■
—, į . »| ,| I ,įr»|į 1.11101 >uįiįiniii , Į| H| I nimi i i ■

- Jos tikslas buvo sudaryti vi-

mimi , j į ,i» n į ii mm.

SKYSTAS TIUNG
‘ The Modern Eįnish”

Galiono
^5* Kenai

/ $5-°°
i^vortos 
Kenai
$ i .50

T ' ’ ’ ■ -I ' , ■ -

Padengia Vienu Nutepimu. Nerodys šepečio žymią.
Teka .Švelniai kaip stiklas. J^daLąva j 4 vąlandąs.

Skystas Tailtogąs yra nebrangus; š^ai kod€l taip daug pimos rūšies 
dekoruotojų daoar vartoja il« - v
Jeigu jum teikia FiMižio jukų Maudynei, Virtuvei ar Rakandam, kurs 
yra Baltes ir pasiliks Baitas, kurį, ^hlima plauti kart kartėmis, o jis 
vis rala’ky* dailų žibėjimą, tai reikalaukit, kad Dekoruotojas varto
tų Skystą Tailingą. V: ' > \ /

Linuid Tiiing taipgi 'parsiduoda 80_ 
dailių spalvų. Prašyki spalvų lenteles

Specialia _ KUPONO _ . lasiuiymas _• _
.Jųu.d Tillng ...... :..... Vienas Kenas 35£ •

I i Šepetys .... ......... ................... 25^ 1

J Viskas už 25c
I SU šiuo Kuponu ' ! .

imt m* irw ••• W*T ' *"

ROBERTSON & CO.
••THE HOUSE OF LIQUID THING“

1342-44 W. St., Chicaąo
2515 Devoa Av»., Chicago 434 la»t 7Hh St., Cfc’ęago

929 Davi» 51., B.ran»ipi» *04 South Mh Ayt.. Mqywood
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darbiai pradėjo , imti dvarinin
kų žemes. 1936 m. birželio mė
nesyje valdžia patvirtino apie ! 
800 tūkstančių ha’ žemės ir 200; 
tuks. vargingiausių valstiečių' 
šiokių ar tokių būdų gavusių 
želriės.

Ispanijos dvarininkui griebė
si provokacijos. Jie atsirėmė li
kučių senos valstybės šulų, ku
rie gana stipriai laikėsi provin
cijose— miesteliuose, dvaruo
se ir kaimuose. Ir vėl prasidė
jo neramumai provincijose. Ga
lų gale dvarininkai pasigavo 
kruvinos provokacijos ir kaime 
Vesta, netoli M ursi jos, dvari
ninkų vedama “pilietinė gvar
dija (žandarai, šnipai ir visokį 
išgamos) šaudė j valstiečius ir 
nužudė apie 20 žmonių.

Visomis jėgomis dvarininkai 
stengėsi sugniužinti Ispanijos: 
sukylančią varguomenę,, bet pa-į 
matė, kad savo jėgomis nieko į 
nelaimės, pasikvietė į talką vo-! 
kiečių ir italų fašizmą ir pasu-į 
ryžo sugniužjhti demokratinę! 
Ispaniją. Dvarininkai pasiryžo j 
atiduoti dalį savo žemės sveti-! 
miems užgrobika’ms, pasirengei 
sudraskyti savo šalies žemę, 
kad tik išlaikyti savo “teises” 
ir sugniužinti valstiečių ir dar
bininkų pasiryžimą.

Kai išplito kariškai - fašis
tiškas sukilimas, didelė dalis 
Isapmjos varguolių, su didžiau
siu pasiryžimu stojo prieš su
kilėlius. Provincijoje tūkstan
čiai valstiečių atkakliai kovojo 
ir kąujasi su buržuaziniais su
kilėliais. Tose kovose dedasi to
ki baisus įvykiai, kuriuos sun
ku apsakyti ir dar sunkiau ap-! 
rąšyiti. Keršija vieni kitiems ko 
žiauriausiai. Naikina vieni 
tu s ko než monškiausiai.
taip tęsiasi baisus kairiųjų 
cialisįų su respublikonais 
ras.

Kairieji ispanai visomis jėgo
mis yra pasiryžę sutrupinti Is
panijos fašizmo galybę. Kurio
se vietose yra paėmę dvarinin
kų žemę, ir įsikūrę gyventi, ten 
laikosi nepajudinamai, nes nie
kas bado išvargintą valstietį ir 
darbininką netraukia į kovą 
Už savo teises, už būvį, kaip 

j pasiryžimas už savo teises, už 
savo turtą dėti'galvą.

Dabar ispanai, kurie dar yra 
likę neužimtose fašistų vietose, 
visomis jėgomis remia savo val
džią, šelpia kariuomenę ir deda 
tam visas savo pastangas. Tą,m 
yra susidarę tam tikros organi
zacijos, koperątyyąi ir t.t.

Ispanų revoliucijos, vadas pa
sakė: “Valstiečiai ir daibinįn- 
kai stovi ir stovės, tautos fron
te prieš grobikus dyarininkus 
ir fašizmą. Tas dabar' labai 
svarbu, nes ispanų tauta, jei gus amžius vergavusių valstie- 
nesusilies į vieną geležinį fron- čių ir darbininkų valstybė, 
tą • prieš tautos ir 'valstybės —Pranės Brolis.!

o, I1J.
FAQ lsU meile neturinčių, visai ne-

ki-
Ir 

so- 
ka-

(2 aktą tragedija) 
Charakteriai ir tipai*

Poetai 
baininipkar / 
Muzikantai 
šokėjai 
Aktoriai 
Klaunai 
Kalbėtojai 
Lektoriai 
Organizatoriai 
Ekonomistai 
Politikai 
Sociologai 

įr kiti.
Laikas. <— Dabartinis. 
Vieta. Visur.

I aktas
• 7 ,V .<■ '■

Vienas kalbėtojas. Musų] 
kraštas atsidūrė bėdoje.. No/s1 
gamta gausinga ir žmogaus jn-- 

{ 'telektūalių ir fizinių jėgų tu-’ 
rime perteklių, vienok milipnas 
žmonių badauja, neturi pasto
gės ir rūbų.

Vienas poetas. — ' *
Sustok kalbėjęs apie vargą. 
Klausytis prozos nusibodo. 

Eilės rašyti apie mergą 
Svarbesnis daiktas man iš

rodo.
Vienas lektorius 

kurie apkrečia šios apylinkės 
gyventojus drugiu, galima iš
naikinti, nes jie veisiasi pelkė
se ir balose.

Vienas dainininkas. — Kam 
t mums klausytis apie vabalus, 
pigas, belas, pelkes jr kitus ne
švarumus? Kaip malonu žmo
gaus sielai, širdžiai, dvasiai, 
kada daina jas žavėja. Uždai
nuokim, pągiedokim. Paklausy
kit šios dailaus:

širdis, krūtinė (ir kas da?) 
Pas mane meilė dega jau. 
Rūtų vainikas tuoj pražus, 
Kai jaunas bernas čion atjos.
Vienas sociologas. — Apie 

bernus, mergas, žirgus ir tuos 
keistus vainikus žmonės dai
nuoja per amžius, bet jus vi
si suprantate prie ko tąs vis
kas susiveda. Geriau butų, jei 
dainiai širdžių^ krūtinių ir ki
tų kūno dalių, nieko bendro 

■  !

' ‘J’ ' - *priešus, neišgelbės savo tėvy
nės*” Vj

Ir Ispanijos kaimiečiai—kai
mų ir miestų darbininkai, ku
rie nemažai kraujo išliejo sa
vo reikalus gindami, tvirtai pa- ’ 
sitikime, kad laimės, kad fašiz
mas sutrupės, kad Ispanija 
taps laisvą ir nepriklausomą, ii-

Uodai,

Duodam Paskolas
ANT 1 MORGICIŲ NUO 1 iki 20 METŲ-

Taupytojanis pini
gų išiuąkam kas 
6 menesiai, be jo
kio nurokavimo. 
Kiekvienos ypą-' 
tos pinigai ąp- 
dra,usti iki $5,000. 
.Gryna lietuviij j- 
stąiga ir didžiau--, 
šia visoje Ameri
koje. * >;

STANDARD 
DFRAI.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION i 
OF CHICAGO

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIE’ĮVICH, Pres 

Įsteigta 1909 metais v 
TURTAS VIRŠ e2,O0(h00(D)0

................1 .................... ............."

pus; kurie tik priepuolamai tu-
/rime progos patys galvoti ir 
savu gyvenimu gyventi, — mes 
jaučiamės svarbesni už visus 
jumis!

(Visi sykiu kalba, šoka, dai-
■ • ' ' . ' * 

nuoja, groja, juokauja ir vie
nas kitą muša, šaudo, peiliais 
bado).

Aktas II
Tvarkdarys.—O dabar įvyks 

žemės eksplozija.
(Visa žemė subyrėja į dul

kes ir žmonių niekur nešima- 
.to).

'tos kąlbos,. Ilgos,, įkyrios ir rim-,[ Tvarkdarys.—O dabar
1 xy’ ” " *' ’’ biamoji publika gali eiti

mo.
(Uždanga nusileidžia)

MuZikantai. —
Taj trįųkšmmgai, tai ramiai 
Tai po vieną, tai sykiu, 
šoke j anas ir dainininkams 
Tųrąvoti mu^ų dąrbąs.
Politikas. Ugnis yra naus 

dingas daiktas, vienok kuomet 
ji vartojama namų padegimui 
ir kitiems blogiems tikslams, 
me$ negalime pritapti. Taip pat 
kada poezija, spauda, mokyk
la, muzika ir kiti geri daiktai 
vartojami kovai prieš laisvę, 
kvailybių ir skrandų sustipri
nimui, mes negalime gėrėtis.

šokėjas. — Nepatinka man’

tos. Vis problemos ii1 proble-' 
mos: žmogus yiską užsimirš
ti, kada šoki kai laukinis.

. Ekonomistas. , 
kis gali būti maždaug apskait- 
Jįuotas. Žmonijos fizinis ir prę- 
tinis našumas su visais jų to
bulėjimais irgi gali būti arti
mai išskaitliuotas racijomis ii\ 
proporcijomis. Ir aš čia bandy
siu jumis supažindinti su tū
lomis lentelėmis,

Khiunai. Kas nori tavęs 
klausyti? Mes kvailai apsirėdę 
ir kvailius nuduodant! klaunai 
norime svietą juokinti ir teik
ti jam malonume. Malonumas, 
smagi nuotaika - yra gyvenimo 
tikslas, o ne nuobodus visokių 
problemų rišimas ir gilios stu
dijos.

Organizatorius. — Nutilkit! 
Sustokit visokį alasą kėlę. Vis
kam yra vieta ir laikas. Viso
kiam darbui reikia susiorgani
zuoti. Ir linksmybes ir rimtus 
dalykus reikia organizuotai su
tvarkyti ir pavesti organizuo
tiems kūnams Vykdinti.

Aktoriai. — Mes, kurie imi
tuojame visų jūsų gyvenimą, 
visų jūsų charakterius ir ty-

žaliavų kie-

Iš Detroito

Virketis, kurį yra

praleido (tūlą laiką

ger- 
na-1

. Katrina 
tavernos biznyje kartu su J. 
Bartkumi, 
Detroite, Mich.

Praeito šeštadienio vakarą ji 
grįžusi j Chicagą rado susirin
kusius draugus savo Lucky Ta
vernoj, 3139 S. Halsted St. Bū
dama dalinai nuvargus iš ke
lionės, gal negalėjo visus susi
rinkusius tinkamai pamatyti, 
todėl jie kviečia visus, mėgs
tančius šeštadienio pramogas, 
atvykti sekantį šeštadienį, ge
gužės 15 d., linksmai praleisti 
laiką jų tavernoje. —Niekutis.

“Naujieną” Piknikas 
GEGUŽES 23, 1937 M.

CALUMET GR0VE

Į LIETUVĄ 
Ekspresiniu 
Milžinišku : | 

Laivu •
• n

U A

Birželio 19 d.
Ekskursiją lydės

Cunard White Star taniybiiūnkas I
Nuodugniai keliones reikalus ištyręs vadas

P. BUKŠNAITIS
Puiki proga keliauti , vienu pasaulio didžiausių laivų. Gražus 1 
kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3-sios 
klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU j
Šią Ekskursiją surengė ;

Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Platesnių paaiškinimų teikia jums 
arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 NORTH MICHIGAN AVENUE 

Chicago, III.

Asmeniškai vadovaujama
Didžioji Vasarinė

Ekskursija

KELVINATOR
Geriausias ir tvirčiausias elektros ŠALDYTUVAS

Y FAKTAS 1
< Naujas Vę 

Kelvinator V
yra I’lus-Povveręd \ 

Jis turi antra tiek Sai-M 
dyino vietos; negu kiti J 

refrigeratoriai to / 
pačio didžio. h

FAKTAS !t NNj 
Naujas
KelvinatorJ/' veiklą tik pusę ,|l laiko per dieną, o 

kitą 6MI užlaiko žemą 
iU teinperątucą, visai ne- 
L\\ vartodamas 

elektros /

a i*Liis-rowtRa>
KELVINATOR
COSTS NO MORE 

T H AN A N 
ORDINARY 

REFRIOERAT0R

M. F. SHILLS

Elektros 
Refrigeratorių 

Inžinierius

SUMAŽINA IŠLAIDAS PATOGESNIAM GYVENIMUI
Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas mus

Lengvi išmokėjimai — 15 centų i dieną!
Mes duodame geriausią nuolaidą už jūsų seną ledaunę (icebox).
Atvažiuokit į musų krautuvę pamatyt tuos gražius ir gerus re- 

fri'geratorius ir patirti apie mažumą kainų.
Gera dovana prie kiekvieno Refrigeratoriaus. Laikas apribotas

GENERAL RADIO STORE
\ ELECTRIC AL APPLIANCES

3856 Archer Avenųe Phone Lafayette 6195
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šeštadienis, geguž. 15, 19Š7 NAUJIENOS, Chicago, Ui * B

į| PADAUŽŲ FILOSOFIJA

PROKLAMACIJA stoti-------- ■ stat

Padaužų Respublikos vadas, 
pasiremdamas ir atsispirdamas 
visokiais lingvistikos ir filolo
gijos tyrinėjimais, skelbia, kad 
visi patriotų raštai apie lietu
vių kilmę ir kalbų yra išmislas 
ir melas. Tikrenybė yra, kad 
lietuviai yra slaVų kilmės ir jų 
kalba yra slavų kalbos atska
la.

Lietuvių išvaizda, būdas ir 
net skonis nesiskiria nuo lenkų, 
rusų, baltgudžių, ukrainiečių ir 
kitų. Kadangi pas visus juos 
randasi nemaža totoriško prie- 
maišo, tai pas visus ir randa
me nuo tipo nukrypimų.

Padaužų kalba yra artimesnė 
slavų kalbai, negu lietuvių, bet 
ji labai artima ir lietuviams.

Rusų ir lietuvių kalbos jau 
gerokai viena nuo kitos nutolo, 
vienok giminingumo dar yra. 
Imkimite bent kelis pavyz
džius, o jų galima butų prira
šyti tūkstančius:

Sniegas--------snieg
ėsti-------- iest
nosis-------- nos ’
ranka-------- ruka
sėsti-------- siest

durnas------dym
siena--------stiena
bėgioti-------- biegat
naujas-------- novyj
būti-------- byt
suris-------- syr
ragas--------rog
Žemė-------- zemlia
bloga-------- plocho
Jeigu kas reikalaus, bus įro

dyta tūkstančiai atsitikimų. 
Daugelis to, ko lietuviai netu
ri savo kalboj iš slavų kalbų, 
latviai turi. Baltgudžių, ukrainų, 
lenkų ir kitų slavų kalbos irgi 
gerokai skiriasi viena nuo ki
tos. Daugelis lenkiškų žodžių 
yra panašesni į lietuvių kalbos 
žodžius, negu rusų. Bet nėra 
nė vienos kalbos, kuri butų 
taip artima lietuvių kalbai, kaip 
slavų kalbos. Net prefiksai to
kie pat arba tik biskį iškraipy
ti. Lietuviškai iš, rusiškai iz 
(išduoti — izdat); “pa” rusiš
kai “po” (paduoti — podat); 
“at” rusiškai “o t” (atbėgti — 
otbiežat); “prie” rusiškai “pri,” 
o dažnai ir lietuviškai “pri” 
(priduoti — pridat); “ap” ru
siškai “ob” ,aplieti — oblit); 
visur iš lietuviško “už” darosi 
rusiškai “za” (užlieti — zalit);

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

EINA DIDIS

Išpardavimas
' " ' " • - “^NAUJŲ '

? 1937 Metų Mados
“SUPER DUTY”

ŽtFRIGIDAIRES
Su “Meter Miser” 
Pirkdami Dabai1

Suččdysite Daug Pinigų

LENGVUS

IŠMOKĖJIMAI

Taip Mažus kaip

lietuviškas “per” virsta rusišku 
“pere” (perkąsti — perekusit); 
lietuviškai “pra” rusiškai “pro” 
(prabėgti probiežat). -

Giminingas panašumas ne tik 
prefiksuose. Visi rusiški veiks
mažodžiai baigiasi raide t. Se
novėj slavai dai^po t prideda-, 
vo' ir i. Taip pat visi lietuviš
kos kalbos veiksmažodžiai bai
giasi “t” ir dar paprastai pri
dedama “i”: ieškot arba ieškoti, 
rusiškai iskat. Lenkai tą “t” 
pavertė į “c,” ką ir Dzūkijos 
lietuviai padarė.' »

Iš daiktvardžių kilusieji būd
vardžiai irgi paprastai turi pa
našias galūnes (sufiksus); sla
viškai “ni,” “ny” arba “nyj” 
virsta lietuvišku “nis” — dūri
nis — dviernyj; galūnė “škai” 
virsta slavišku “sky” arba 
“ski” — graikiškai — grečes- 
kij. Tarp “ski” ir “škas” men
kas skirtumas.

Lietuviška ž slaviškoj kalboj 
virsta z — geležis — želiezo; 
iš slaviškos ž lietuviai dažnai 
padaro g,,o gal slavai pakeičia.

Paanalizuokite žodį “želiezo” 
ir “geležis” raides pamainant ir 
atrasite, kad giminingumas čia 
pilnas. Tokių žodžių daug: vo- 
zit — važiuoti; žyla — gysla, 
žalko — gaila, žit — gyti arba 
gyventi. Tarp skambėjimo rai
džių ž, z ir g nėra didelio skir
tumo. Tūkstančiai lietuviškų ir 
slaviškų žodžių butų visai pa
našus, jeigu ne tas raidžių pa
keitimas. x

Lietuviškas u paprastai pa
keičiamas į rusišką kietąją i 
(y) arba' kietąją žymę (tvior- 
dij znak): sūnūs — syn, suris
— syr, būti — byt, durnas ~ 
dym. Atostogų metu, kuomet 
nebus kas veikti, galima bus į- 
rodyti, kad pas lietuvius ir sla
vus buvo nustatytas raidžių 
vertimas, kuris ir pa'kitokino 
žodžių skambėjimą.

Vieni žodžiai yra tiesiog pa
našus, kiti šiek tiek skiriasi. 
Pirštas slaviškai yra pierst ar
ba pa'lec; varna vadinasi vrona 
arba* vorona; ^.HrVė^ korova 
arba krova; galva ~ golova ar
ba' glova; ūsai — usy; šarka— 
soroka; kuinas — kon; šviesti
— svietit; ugnis — ogon; bro
lis — brat; vanduo — yoda. 
Kad butų kelios dešimtys arba 
keli tūkstančiai netoli vienodai 
skambančių ir tą patį reiškian-, 
čių žodžių, gi jų yra dešimtys 
tūkstančių*

Tiesa, pas slavus yra tokie1 
žodžiai kaip pisat, guliat, žrat 
ir daugelis kitų, kurių lietuvių 
kalboj nėra. Taip pat lietuviai 
turi daug žodžių, kurių nėra 
slavų kalbose. Mažu jie užsili
ko iš totorių jr kitų kalbų. Tai 
pastudijuosime ateity.

Net ir ne visai panašus žo
džiai kokį tai bendrumą turi: 
katras — kotoryj, lieti — lit, 
petys — plėčo, mėsa — miaso, 
lėkti — lietet, širdis — serdee, 
krūminė — grud, tyliai — ticho.

Todėl nuo šio laiko bus leista 
Padaužų Respublikos piliečiams 
ir visokių diktaturių vergams iŠ 
naujo spręsti liętuvių tautos 
kilmę ir jų kalbos šaknį, nes se
nieji pasakojimai nėra jokie į- 
rodymai.

Jei Bezdalas taptų 
vyskupu...

Vilniaus arkivyskupijos teis
mas įsakė Nelagėnų klebonui 
supaškudyti lietuvių pavardes, 
kurios aiškiai lietuviškai užra
šytos bažnyčios metrikuose. Sa
ko, iš Brukšto padaryk Bruk- 
šzt, iš Dimbelio — Dumbęll, iš 
Bedalio — Ęezdal ir t.t.

Nėra' abejonės, khd Jo Emi- , 
nencija arkivyskupas gavo tokį j 
paškudną įkvėpimą iš kokios j 
nors paškudnos dvasios. Ar im
si iš vienos pusės, ar iš kitos, 
Bezdalas bažnyčiai garbes ne
iškeis.
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Prileiskim, kad jaunas Bez
dalas gauna įkvėpimą būti ku
nigu.

Prileiskim, kad niekas tam 
nesipriešina ir Bezdalas įtampa 
kunigu.

Kunigas Bezdalas pasidaro 
gudrus ir populiarus. Visi, kaip 
dievuočiai, taip ir bedieviai tik 
ir kalba apie jį.

Ai- jauti, sako, kokius karš
tus pamokslus kun. Bezdala's 
drožia? ,

Aure, žiūrėk, kunigas Bezda
las mišias laiko!

Ar matai, kaip gražiai kun. 
Bezdala's moka švenčiausį iš
kelti?

Ar girdi, kokį lengvą balsą 
kun. Bezdalas turi?

Ar pastebėjai, kaip kun. Bez
dalas dūšių išganymu rūpinasi? 
- Ar girdėjai, kad kun. Bezda
las rengiasi į Rymą važiuoti?

Arba vasaros metu šventoriu
je po medžiu jauni meilužiai 
meldžiasi. Tiesą pasakius, ne 
tiek; meldžiasi^,kiek myluojasi. 
Kada' vaikinas, kaip dėl šventos 
vietos darosi perdaug meilus, 
mergina jas sako: “Liaukis! Aš 
užuodžiu kun. Bezdalą.”

žodžiu sakant, apie kun. Bez
dalą visi ir visur kalba*. Kalba 
ne tik vietinė parapija, bet ir 
visas Vilniaus kraštas ir visa 
Lietuva. Tai taip populiarus 
tampa kun. Bezdalas.

Popiežius, girdėdamas Bezda- 
lo popųliariškumą, paskiria jį 
vyskupu ir liepia' ganyti visus

Vilniaus krašto katalikus.
Tuo tarpu žmonėse įvyksta 

koks tai keistas dasiprotėjimas. 
Be jokios matomos priežasties, 
be niekur nieko,, jie nustoja 
la'nkę bažnyčias!

Ne, sako, mes į bažnyčias 
daugiau neisim! Ten viešpatau
ja Bezdalas!

Musų klerikališkų. laikraščių 
redaktoriai rašo sopulingus 
straipsnius, keikia bedievius, 
rėkauja prieš komunizmą ir vi
sokius galus graibsto, bet tas 
nieko negelbsti. Vilniaus krašto 
lietuviai savo dasiprotėjimo ne
keičia.

Bažnyčios dar ilgai stovės. 
Laiks nuo laiko skambės var
pai. Zakristijonas uždegs ir vėl 
užgesys žvakes — o Bezdalas 
taip ir pasiliks bažnyčiose ant 
visados...

Pranešimas visuo
menes žiniai

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvieta” vardu pranešu vi
suomenės žiniai, kad byla, ku
ri buvo užvesta per Valstijos 
Sekretorių Edward Hughes 
prieš draugiją panaikinta.

Gegužio 3 d. per teisėją Far- 
dy gavau laišką nuo Valstijos 
Sekretoriaus Edward Hughes, 
kuriame pasakyta, kad draugi
ja “Apšvieta” yra gerame sto
vyje.

Teisėjui Fardy, Valstijos 
Sekretoriui Edward Hughes ir 
advokatui J. J. Grish už pasi
darbavimą įtariu nuoširdų ačiū.

Pirm. A. Misčikaitienė.

Lituanica G-vės
Pavadinimas Busiąs
Panaikintas

Dabartiniu laiku Chicagoje 
yra pertvarkomos gatvių pava
dinimo lentelės, daugelyje vie
tų matytis jos visai nuimamos 
ir vėliaus bus uždėtos naujos. 
Tapo nuimtos ir Lituanicos 
gatvės lentelės.

Teko nugirsti, kad naujosios 
busiančios tur būt “Peoria St.”, 
nes miesto valdyba daug gatvių 
trumpas iškarpas nutarus* su
vienodinti dėl patogumo atras
ti antrašus. —Niekutis.

—Padauža. GARSINKITES NAUJIENOSE”

Patarimas Vartotu Karu Pirkėjam
Pirkit vartotų karą iš autorizuoto naujų karų dylerio, turinčio 

šapos įrengimus pertaisymui tų karų, kuriuos jis paima mainais, 
parduodamas naujus. Pigios rųšies malevojimo darbas arba pa
taisymas motoro, atliktas nepatyrusio mekaniko, (Jaro karui ža
los. Klauskit dylerio, kas pirmesnis savininkas yra, ir gaukit jo a- 
dresų. Nepirkit karo vien todėl, kad jis yra nupolišuotas ir dailiai 
atrodo. Gal jis buvo sudaužytas. Pirmesnis savininkas pasakys 
jum. Būtinai pasikalbėkit su juo. MES GARANTUOJAM VISUS 
VARTOTUS KARUS PER ŠEŠIS MĖNESIUS, IR APMAINYSIM 
VISAS DALIS, JEI SAVININKAS UŽMOKĖS MAŽĄ DARBO 
KAŠTA BET KURIUO LAIKU PER ŠEŠIS MĖNESIUS. Mes ne- 

ęnio kad musų varįotį karui 
ZDŽIŲ KAINOS. 5 %

KAŠTĄ BET KURIUO LAIKU _ - 
galėtumėm tai daryti, jei nežinotum, 
yra tobuli kai pristatom jum. PAVY
—1936 Plymouth DeLuxe 2 Dr. Sedanas — Tamsiai Mė- $477.00 

lynas. Mohair apmušimais. Dailus1 karas
—1934 Plymouth DeLuxe 2 Dr. Sedanas — Gunmetal $377.00 

Broadcloth apmušimas, su šilydytuvu
—1933 Plymouth R. S. Coupe—Juodas, su šildytuvu

Broadcloth apmušimas
-1931 Hudson 4 Dr. Sedanas — Juoda Maleva. Mohair 77 00
.....ajųnušimas, su 6 ratais, Geras Pirkinys

Mes turim didžiausia lotą Chičagoj 260 pėd. x 125 pėd.
Pamatykit Musų Puikių Paro dą Puikių Vartotų Karų

STONY ISLAND MOTOR COMPANY
CHRYSLER AND PLYMOUTH MOTOR CAĮRS

Fairfax 4500
71st Place and Stony Island Avenue, Chicago

*277.00

RAHAM & SONS, inc.
Sireet 
- 3886

1821 West 35th Street
Lafayette 3873 We Deliver

1638 Wėst

VYRIANS10JI BUVEINE MALEVOM ir SIENŲ POPIERAI

DIENA

turi faktiškus įrodymus, kad jieNauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeraloriaus reikalavimus: f

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimų — pilną garantiją s
5— pTikrina .... teikia didį ekonomiškumą

Naujų FRIGIDAIRIŲ kainos visiems priei- $114,50 
narnos. Šeimyniškos mieros nuo :................. I ■

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM

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

CHICAGO, ILLINOIS

ATSINEŠKIT ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKIT DAILIĄ 

DOVANĄ ABSOLIUČIAI Už DYKĄ

$10 ĮMOKĖTI
RAKANDAI LAIKOMA KQL REIKĖS 
PRISTATYTI, NEIMANT PALAIKŲ 

MOKESČIO AR NUOŠIMČIO

pas HUB FURNITURE CO.
PASARGA: Nesuinaišykit šį pasiūlymą su 
kitais garnitųrais skelbiamais panašia 
kaina. ŠIS YRA CHICAGOS DIDŽIAU

SIAS BERGENAS!
ŠIS SPECIAMS 

3%-KAMBARIŲ GARNITŲ- 
EAS SŲSipEDA Iš

• Puošnaus 2-šm. moderniu
gyvenamu kambariu seto 

(audinio pasirinkimas)
•Dailaus 5-šm. miegkumba- 

rio seto x ./
• Gražaus 5-šm. SOLID OAK 

dinette seto.
• Virtuvės rakandų
• Lempos,; end tablcs, smulk 
menės, .pietum setas, sida
bro setas, virtuvės kėdė, 
daržovėm sandelis, etc., taip 
jau yra šiame garniture. < 
(Kambarių setai šiame gar- 
niture galima pirkti atski
rai).
Mažas priedas už kreditą 

--- 1 ' --------
\rhl HB

JOUTH HALSTED ST.

Jusų Kreditas Yra 
Geras čia — 

No Red Tapo
ATDARA ANTR., 
KETV., PENKT.

VAKAR. IKI 
11 VAL.

„ SPEGIALĖS PAVASARIO VERTYBĖS
Matykit Naujas 1937 Sienų Popie- 

į i-as Visoj Jų Raštų ir Spalvų
■ • Grožybėj
B 1000 Skirtingų Piešinių Pasirinkti

Taip Pigiai, kaip 5c. Rolei.
Sienų Popiera Trimuojama Veltui

Platus pasirinkimas aukštos kokybes ina-' 
Ievos ir dailių, atsargiai išrinktų sienom po
pierių Čia yra puiki proga sutaupyti pipigų 
pavasariniam perdekoravimui ir permode- 
liavimui.

Graham’s Interior Gloss
Galionas $1-95

laikanti ir plaunama Ena- 
maleva tinkama vidujiniam

malevojimui.

WHITE ENAMEL
Padengia
Vienu

$1-69
Nutepimu. GM. ' ■

Ligai 
mel

Semi-GIoss Maleva
Galionas' $1.95

Semi-Gloss enamelis finish vi
daus sienom ir woodwoikui.

Malevos ir Vąrnišo 85č
VALYTUVAS, gal. T 
GRAHAM’S FLAT MALEVA 
Balta ir Spalvota 
Galionas ................
Bellvvood Gloss 
MALEVA, Galionas ....

$1.95 
950 

A ’ * ** — M T A A 9 * * VZ * n • • e a

Ekonomiška Maišyta Maleva 
Balta ir Spalvota 

Galionas $1-59
Al Spar 4 vai. VARNIŠIS

Galionas $r|,59

GRĄHAM’S UTILITY
SPAR VARNISH

Galionas $’|n95
Grindini, durim ir visam 
'vidaus bei oro puses pa

viršiui

NAMAM VALYTI 
SPECIALAI

SIENŲ POPIEROS VALYTUVAS 
Visų isdirbysčių

3 kenai ...... ......... .............21c.
Didele Kempinį ........... 25c.
H.R.H. MA&VOS'VALYTU- 
VAS. 3 pak. .... .......
Sherwin Williams 
FLAXSOAP, 5 sv. kenas 
Dic-A-Do Malevos Va
lytuvas, Didelis pak. 
Old English ' 
Nu Rub skystas V atkąs

19c.
850

891
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Lietuvos Tautininkai
■ ■■■■■■  I I ■■    " ■ ■ I■—

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) •_

NAUJIENOS, Chicago, III.
.....  '■    Ii . .   ,4.

dengia. Kaune tautininkai turi bažnytinių ai* Civilinių jungtu- daug deda paskutiniais metais

šeštadienis, geguž. 15, 1937

Kaune šių metų pradžioje 
įvyko eilinis tautininkų sąjun
gos metinis suvažiavimas. Tai 
vienintelės dabar Lietuvoje vei
kiančios politinės organizacijos 
suvažiavimas. Ir dar tokios or
ganizacijos suvažiavimas, kuri 
naudojasi visokiomis lengvato
mis ir turi tiek politiniame, tiek 
kultūriniame, tiek visuomeni
niame gyvenime visas monopo
lio teises. Politiniame gyveni
me tik ji viena gali veikti, tik 
ji .viena gali leisti kokius jai 
tinkamus laikraščius, tik ji vie
na gali naudotis susirinkimų 
•teise. Tik šitos politinės gru
pės nariai visur gauna valsty
bines tarnybas ir tik jos na
riai tose visuomeninėse or^ani- 
zacise, ar tai ūkiškose, ar tai 
kultūrinėse, kuriose yra vyriau
sybės įtakoje, naudojasi pir
menybe priimant į tarnybą.

Seimas veik taip pat išimti
nai susideda iš šitos grupės 
žmonių.*- Tai ir šiai grupei ten
ka visa atsakomybė krašto val
dyme.

Tautininkų sąjunga
Tautininkų sąjunga dabar

yra išaugusi į gana stambią 
organizaciją. Visa Lietuva nu
klota jos skyriais. Su maža iš
imtimi visi valstybės tarnauto
jai, o ypač provincijoje, pri
klauso tautininkų sąjungai. Sa
vivaldybių samdiniai taip pat 
neatsilieka nuo valstybes val
dininkų. Tai visai nebus nuo
stabu, kad j tautininkų suva
žiavimą atvyko daugiau kaip 
keturi šimtai atstovų. Juo la
biau galima j tokius suvažiavi
mus vykti, nes gelžkelis duoda 
žymias nuolaidas.

Tautininkai Kaune turi dide
lius savo rūmus, taip vadinami 
Pažangos namai, arba kaip pla
čiai žmonėse vadinami žmonių 
įsitikinimų užstatymo lombar
das. Suprask, įsirašyk j tauti
ninkų sąjungą, paaukok tauti
ninkų rūmams, tavęs neklaus 
kokių tų įsitikinimų esi ir gau
si tarnybą, nes žino, jei čia įsi
rašei, tai jau savo įsitikinimus 
tame lombarde užstatei.

Tautininkai turi savo dien
raščius, provincijoje ir Kaune 
daug savaitinių laikraščių. Tie 
laikraščiai duoda, žinoma, defi
citą, bet yra kas tą deficitą

ir savo spaustuvę. Ar reikia 
kalbėti, kad šita spaustuvė yra 
apversta darbais, nes jai be-« 
veik visos tautinės įstaigįos ati-< 
duoda savo darbus. Be 'to, be
veik visos tos organizacijos, 
kurios priklauso nuo valstybės 
iždo irgi čia savo darbus ati
duoda. žinoma, čia beveik jo-( 
kios konkurencijos nėra. Tai, 
jei norit,' tautininkai per savo 
spaustuvę irgi savo duoklę gau
na. .

Taip, finansiniai dabar tau
tininkai yra pajėgi organizaci
ja’, nes lėšos čia įvairiais ke
liais ir visokiais budais įplau
kia.

Kas priklauso sąjungai
Butų klaidinga manyti, kad 

dabar tautininkų sąjungai tik 
vien lietuviai priklauso; Ne. Jų 
narių tarpe rasit ir rusų, ir 
lenkų, ir vokiečių, ir dar kitų 
tautų, žinoma, jie visi dabar 
dedasi dideliais lietuviais.

žydai, kad ir dėl jų tautos 
specifiškumų tautininkų sąjun
gai nepriklauso, bet su jų aukš
tais asmenimis palaiko labai 
tamprius santykius. Kai kurio
se žydų turtuolių šeimose daž
nai įvyksta visokios vakarienės 
vakarienėlės, farširuotos lyde
kos valgymas ir išgertuvės ir 
sugertuvės.

Tai tautininkai jau nėra 
vien tik lietuvių sąjunga’, bet 
tam tikras politinis junginys, 
kuris savo nariams suteikia 
daug visokių lengvatų tiek kul
tūros, tiek biznio gyvenime.

Kitų dievų garbintojai
Dabar tautininkų sąjungoje 

rasit tokių vyrų, kurie kadaise; 
yra garbinę griežtai kitus die
vus.

Vienas Lietuvos juokų laik
raštis juoko formoje parašė, 
kad viename apskrities mieste 
policijos vadu yra buvęs žymus 
komunistų pereisimas, o ko
mendantas daug metų atgal ši
to komunistų bėtelguno buvo 
tuomet suimtas kaipo balta
gvardietis. Dabar tasai atsako- 
mingų.provincijoje pereigų vy
ras, anuomet komunistų perei- 
guna’s, yra tautininkas. '

Sako, viename provincijos 
mieste kaip įvyko tautininkų 
apylinkės susirinkimas, tai su
sirinko visi “buvę” ir nė vie
no jų tarpe nebuvę tikrojo tau
tininko. Girdi, susirinkusieji la
bai nejaukiai jautėsi, nes visi 
kadaise prikla’usę liaudininkų, 
krikščionių demokratų, social
demokratų ir komunistų parti
joms, taigi anuomet tarp savęs 
ne meilėje gyvenę, o dabar teko 
visiems prie bendro apvalaus 
politikos stalo susėsti ir pa’si- 
kalbėti, žinoma, mažiausia apie 
praeitus laikus...

vių keliu atsirado, tai daligu- 
.moje vis tokie vyrai ir vyrukai, 
.kurių galvose daug visokių vė
jų ir skersvėjų putė. Vieni jų 
kadaise dėjosi rusais, ‘kiti len
kais, treti vokiečiais ir dar kuo, 
bet dabar jie pasįdarė tvirtais 
pravoslavais lietuviais, evange-
likais lietuviais, bajorais lietu
viais.’ Ir džiaugiasi čia pas tau- 
tiriinkus suradę tvirtą užvėją. 
Politine prasme čia taip pat to
ksai margupiynas, arba tikriau 
pasakius, iš tokių margumynų 
susideda.

Gyvenimas visus tuos buvu
sius šiurkštumus ir kampus 
kampelius nutrina’ ir dabar visi 
jie vadinasi tikrais tautininkais 
ir neabejotinais lietuviais, kaip 
sakysime, yra Lenkijoje lenkų 
tai vadinamų Mozės auklėjimo.

• » •’ ■

Tai ne už idėjas, ne už savo 
įsitikinimus kovos keliu atsira
dę naujieji tautininkų sąjungos 
nariai; o tik atėję jau tuomet, 
kaip viskas buvo gatava, kaip 
ragaišis iškeptas plačiai ir ska
niai pakvipo.

Kietas režimas
ę Suprantamą, kad tuomet nors 
ir labai savo nariais skaitlinga 
tokia partija vis dėlto krašte 
neturėdama kokybinio svorio ir 
žmonėse pasitikėjimo gaįi išlai
kyti nustatytą valdymo režimą 
tik stipriomis policijos priemo
nėmis. Tiesa, tautininkai labai

savo narių veiklą suaktyvinti, 
priversti juos labiau susiklausy
ti ir <131’ stipriau ideologiniai 
susiprasti. Visai bus nenuosta
bu, kad ir šiame suvažiavime 
priimtoje ‘ rezoliucijoje šitie 
klausimai tautininkų yra iškel
ti ir atatinkamai redaguoti. Ne
gyvėlius, žinoma, sunku suak
tyvinti. Geriausia sekasi tik to- t . ’ Y

me amžiuje yra labai maža. Tik 
paviršutiniai apsitrynęs žmogus 
šitokiais Šukiais gali tenkintis. 
Bet kadangi į tautininkų sąjun- n

(Bus daugiau)

j e gyvenimo srityje, kur įsiga
lėjimas žada kurių nors mate
rialių gerybių. Sakysim, tauti
ninkai buvo labai drausmingi 
ūkiškų organizacijų suvažiavi
muose, kur gali pravesti savo 
narius j apmokamas pozicijas ir 
beveik vięai jų nesimato švie
timo ir socialinia’me darbe, čia' 
jiė nesiskverbia, arba bent tik j 
tenais įeina, kur reikia tai dėl 
garbės atlikti arba dėl kontro
lės. O kadangi kultūriniame, 
švietimo ir socialiniame darbe 
privati iniciatyva išėjusi ne iš 
tautininkų tarpo negali dėl po
litinių sąlygų legaliai pasireikš
ti, todėl šita darbo sritis pusė
tinai Lietuvoje yra apleista.

Dėl tautininkų narių idealogi- 
jos tai tenka pasakyti, kad ji 
yra labai paviršutinė, eilinis 
narys iš viso tokiais niekais ne
nori sau galvos kvaršinti. Be 
to, toji pati ideologija teoreti
niai nėra pagrįsta. Tvirtinti, ir 
tai nuolatos tvirtinti, apie lie
tuvystės sustiprinimą, tautišku
mą ir Vilniaus atvadavimą šia-

■ “NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS

CALUMET GROVE
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DYKAI VISIEM!
Vengkit Operacijų — Vėžio. Į 

rodymui, kad jus galit būt svei
kas be operacijos, nežiūrint kuo 
sirgtumėt — per ateinančias 5 
dienas “Safe Home Treatment Ad- 
visory Serviva” suteiks jums DY
KAI patarimil ar egzaminavimą, 
taipgi DYKAI jl.00 Ilerb Rėme
ly su $2.00 išlaidą kitoms Herb 
Remedies arba Gydymui už $1.00 

r ir $2.00. Valandos 11 iki 8 P. M. 
Sekmadieniais iki 1. Atsilankykit, 
telefonuokit ar rašykit. Matykit 
Dr. P. Szymanskį, veikianti 17 
metų, arba jo motinų Heleną, vei
kiančią 40 metų, arba
Home Treatment Advisory Service 
1869 N. Damen Avė. 2nd Floor 

Armitage 8200

1x0

Chicago

MillworkDurys

(3800 S. Western, 8050 South 
tiktai)

Naujas 2x0. 2x8, 2x10, 2x12, 
18’ ilgio, 100 lėni} pėdų 
(pardavimui 3393 Archer 
Avė. tiktai)

Naujas Lumberis
Gaukit Musų Kainas, Pirm Negu Pirk' 

uit Nora Vienų Pėdų laimi:
Naujas 2x4’8, visokio ilgio, iki 
10’, pigumas pėdai iki ........
Sheating, anujas 1x4, 1x0, 1x8 

tongue and grooved 
100 pėdų lentos,

Taipgi 
ahipi

$2-90

ourpuicb

D0WN

Balance

LUMBER 
& Materials

DtAkBR IR

.. c A; TO EVEH MEET

5X Panel ir Flr Durys 
1%” storos, taip pi-

Stulpai ... Nauji 7' tiesus Ce- 
drir stulpai, kiekvienas tik __ _

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVA
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužės 29

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Laivo nemainant
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip įsėdus į laivą New Yorke 
išlipti iš to paties laivo KLAIPĖDOJ.
Motorlaivis GRIPSHOLM lietuviams keleiviams jau gerai žinomas. 
Kaip įvestas švedų Amerikos Linijos nuolatinis susisiekimas tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą, motorlaivis Gripsholm 
beveik kas met bent vieną sykį plaukia į Klaipėdą, su skaitlingo
mis lietuvių ekskursijomis. Laivas nepaprastai švarus, gera ven- 
teliacija ir mandagus patarnavimas. Valgių atžvilgiu švedų vir
tuvė yra išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Platesnių inforipacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis 
LITHUANIAN NEWS PUBLISHING COMPANY 

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street—Chicago, III. 

Autorizuota agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

giai, kaip $2-25
I Panel Veneer Beržo 
Durys, 1 % ” storos, 
vert, iki $14, kiek
viena pigiai, kaip —- --- $5-95
3X Panel Top Liąht 
Glazed Durys, 1%” 
jtoros, vertės iki $7.50. 
Specialiai $3-80

Naujos Wallboards
visų mierų lapais, 4c. 
vertės, specialiai, ket- 
virt. pėdai tik 20 
Gypsum Piaster Board, 
full %" tongue ir 
groove, 0c. vertės. 8’ 
aukšta, ketvirt. 
pėda .............

Geriausios Naujos French Durys $950 
15 light, 1% storos, vertes Ty 
iki $13.

(3800 S. 'VVestern tiktai)
Combinatlon Durys, glazed žiemai, 
skreened vasarai, fronto ,ar $4.95 
užpakalio, taip pigiai, kaip

Garažam Durys, geirausios. naujos 7’-7’ 
0” & 8’, reguliarė vertė $18 $£.95 
Musų kaina tik .... kiekviena^*Q
Geriausi Nauji Bor Rėmai, pavieniai, 
dubeltavi ir trignbi, $4.00 $9.50 
vertės, įįvainų nnerų, pigu- 
mas iki ...... .........................

GEROS

Geriausias 
kit indą.

MALEVOS
Musų Specialus—Vi

sokiem reikalam vi
daus ir or pusės na
mų maleva. Regiilia- 
re $1.75 ver- 
tė, galionui J*
»Sherwin-Wniianis še

petys, No. 208, 
3”, rubberset w 7* 
Archer Maleva, visų 
spalvų, $3 vertės, ga
tava vartoti. . žema 
kaina, * 4
galionui |

Virytas
galionui

Linseed Oil. AtsineS-
90č

Geriausias Turpentinas, 
dų, galionui ................—-

atsineškit in-
650

Gontai — Siding In 
sulation

Geri Asbestos Siding Gontai 
dengia 100 ketvirtainių 
pėdų. Reguliariai $7.95

, 12x24, pa-
$6-45

Gontai 11

$4-50 
užlaiko 
89č

Specialės Kokybės Asfalto 
30. Reguliarūs $5.95 vertės 
padengia 100 ketv. pėdų
“Por-Ur-Own” Home Insulation, 
šilumą. Bag padengia 18 
ketv. pėdų, per bag _____ ___
Tnsulating Lath. Nauja, sensacinė ver
tė, reguliarė 6c, vertė, ketv. , 
pėdai snee. kaina . . .......  U

Gypsum Piaster Board, nauja, geriausia, 
lentai, 
pigumas

tikras pirkinys.
iki ...1..

Insulated
proof ir 
vertės.

23«
Sheetlng, 4x5 sheets, water- 
verminproof, 4c. 

ketv. pėda ............ 2^
Tvoros ir Vartai

Geriausios, nau
jausios U. S. 
plieno Dratų 
Tvoros, 42” auk 
Stos., ilgio pė
dai.

9*
Plieno Dratų Vartai, 3' plat
umo, 42” aukščio, kiek
viena.

$2-80
Pigios Kainos kitų mierų vartam, tvo
rom; pedengimas sutaupo jum tikrai pi
nigus pas Meitus.

Kokybės Stogų Den
gimas

Geriausias, Naujas 
Underwriters Label, 
$2.25 ver- C 4 *7Q 
tės. 90 sv * 1 • * 
rolė,
$2 vertės <F Ą CQ 
75 sv. rolė *|

$1.25 vertės
35 s v. rolė 05*^

Truputi Suteptas...... ..

ROOFING ,
$1.49 $1.39
$1.29 $1.19

Zr 950 750
Ridge Rolės,

Iš šitokių “buvusių” jau yra 
pusėtinas skaičius, kurie vals
tybės tarnybos jerarchijoje yra' 
iškilę labai aukštai.

Vienas vyras kadaise yra bu
vęs labai atsakomingų valsty
bės pareigų vyras, dabar yra 
vice-burmistru; jį šiauliškiai 
gyventojai gerai atsimeną dar 
iš tų laikų, kuomet jis čia buvo 
bolševikų paskirtu policijos ko
misaru. Jo brolis Rygoje irgi 
dabar yra žymus lenkų veikė
jas...

Dėl šito da’ug stebėtis neten
ka, nes tautininkai niekuomet 
Lietuvoje nebuvo masinė parti
ja. Tai buvo keleto inteligentų 
savotiškai ne klerikališkai nusi
teikusių asmenų, kurie nesutil
po pas prieškarinius demokra
tus ir kurių klerikalai pas sa
ve nepriima. Juk su maža iš
imtimi senesnieji tautininkai 
veik visi 1905 metais yra buvę 
“Lietuvos Ūkininko,” demokra
tų leidžiamo savaitraščio bend
radarbiai.

Tikrieji “tautininkai”
Tautininkai, atsidūrę prie 

valstybės vairo, greit ir netikė
tai susilaukė skaitlingos šeimos 
prieauglio.

Berods, tasai prieauglis ne

SIENŲ POPIERA
Malevos-VarnišiaiM

j ■. -i ' .

Mes necituojąm kainų savo skelbime, bet mes didžiuojamės, kad 
■ taip aukštos kokybes itavorą parduodam labai žemomis kainomis.

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

Jūsų Senose Patikimose Patalpose
MALEVŲ IR SIENŲ POPIEROS

EXTRA SPECIALAI
Vynys, geriausios rufiies, 100 $9.15 
sv. bačk., pigumas iki V
Harchvare, pilna eile kokių 50 
daiktų, pigumas iki ..................
Plywoo<], visų mierų ir storumo, njll- 
žlniAkomis pinigų sutaupomis.

Gaukit Musų Kainas Truputi Sutep
tiem Gontam

A-l Asbestas Stogam Cementas, 
juoja visus plyšius ir skyles.
5 gal. kenas, galionui ----------

uškli-

370

3393 
ARCHER AV. 
SPECIALS

Steel Sash, visai naujas, $0 
vertės,' kiekvienas ................... $2-50
Mahogany Base Board, 12c. vertės, 
specialė kaina, lin. pėdai
Base Shoe, naujai stained, reguliarėe 
3c. vertės Musų kaina pėdai ............ .

40

Maple Flooring, pundai, gatavi 
100 ketvirtainių pėdų

vartoti
$3

Trapslte Hardboard, artavotas asbestas, regu
liariai 12e. ketvirtainei *> 14
pėdai ........... .......... ........... ...................... T

Screen Durys, {vairių mierų 
pigumas iki ........................ .......

Nauji 
pėdai,

2x4’s, visokio 
pigumas _____

ilgio, lenkti nn Toilet Seats, reguliarūs $1.50 
vertės. Speciali kaina ___ ___ 750

Doors and Sash, standartinėse mieromis
ir madomis, pigumo
Iki J...... ..... ................. ...........
Vonlnčs, vertės iki $18, 
tik už ................................. ..
Sinkos, ■frftputj vartotos, 
įvairių mierų pigumo iki

250 
$6 

55-50

Pedestal Lavatories comp, 
su trimingais, $27 vertės $g.5O
Steel Decking, closing out all 
sized sheets, ketvirt. pėdai 
B-X IVIring, visokio ilgio, lin. 
pėdai ____________ _____________ «

30
10

Asfalto Blokai — Vartoti grindimą ir dangtimg Chicagoa Parodoj. Ix2x% 1Q<£ 
Laikysis amžinai, nesidėvės. Reguliariai 3.2c., išpardavime ...........................

Aukščiau Pažymėti Materlolai Truputi Sutepti į

BARRIGK'S WLIEW
KRAUTUVE

, 6050 SOUTH HALSTED STREET 
(Pirmiau prie 5905-07 So. Kedzie Avenue) 

Atdata vakarais?—Antrad., Ketv., šešt.—Sekm. iki Pietų

Pirkit 
Pasitikė

dami

i

Greito 
Pristatymo

Tarnyba

Tik Patelefonuokit: Englewood
obo<

MES PARENDUOJAM SIENŲ POPIEROS NUEMfi- 
JUS IR GRINDIMS SANDING MAŠINAS. 

PAMOKINIMAI Už DYKĄ.

Aniu Yardv/i+h Mater ials Remaining 
willf from Tezosd CMcingo Fairs

Dykai 1001 namų planų ir piešinių ir dykai bhieprints
^^*^3 už dyką apskaičiavimai Ir rekomendacijos. Už dj’k3 

HAK SERVICE pristatymas, ir 24 valandų paroj tarnyba. Stabas 63 
į ____ statybos ekspertų yra padėti jums už dyką------fu

iMEITIB IDMBBNVV 3800 S. VVESTERN AVENUE
B Phortr LAFAYETTE 2101

LAFayette 0086
REGent 0b75S 33U3 ARCHER AVĖ.

8050 SOUTH CHICAGO AVENUE
6




