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Naciai vėl protestuoja 
Amerikai

Šį kartą protestuoja prieš Chicagos kardi
nolo Mundelein kalbą prieš nacius. 

Gal protestuos ir Vatikanui.
BERLYNAS, geg. 20. —Vo- 

kietijos valdžia galbūt protes
tuos Vatikanui, taipjau ir 
Jungt. Valstijų valdžiai prieš 
Chicagos kardinolo Mundelein 
kalbą Chicagos kunigams, ku
rioj jis aštriai pasmerkė nacių 
persekiojimą katalikų Vokieti
joje ir pavadino Hitlerį “Aus
trijos popieruotoju”.

Ambasadorius Hans Hein- 
rich Dieckoff jau padavė pro
testą valstybės departamentui. 
Tai buvo jo pirmas oficialis
aktas Washingtone užėmus 
ambasadoriaus pareigas.

Vokietijos laikraščiai visu 
jdukimu puola kardinolą Mun
delein ir jo kalbą. Pradžią da
vė propagandos ministerio Goe- 
bbels organas Der Angriff, ku
ris ypač puolė dėl vadinimo 
Hitlerio “popieriuotoju”. Vė
liau laikraštis tą žodį išbrau
kė ir sako, kad Hitlerį pava
dinęs tokiu vardu, kurio kar
toti negalima.

Prie Mundeleino puolimo pri
sidėjo ir paties Hitlerio orga
nas Voelkischer Boebachter. 
“Neapykanta įyra akla”, sako 
tas laikraštis. ‘-‘Kitaip . negali
ma išaiškinti beveik beprotiš
kus Rymo Katalikų kardinolo- 
arcivyskupo pareiškumus”.

Incidentas esąs užbaigtas.
WA5HINGTON, geg. 20. — 

Incidentas dėl kardinolo Mun
deleino puolimo Vokietijos dik
tatoriaus Mundeleino už jo per
sekiojimą katalikų, esąs baig
tas, nežiūrint triukšmingų Vo
kietijos laikraščių protestų.

Jis tapęs baigtas dviem vi
zitais. Pirmas vizitas buvo 
Hans Tomsen, Vokietijos am
basados patarėjo Washingtone, 
kuris apsilankė pas James 
Dunn, šefą valstybės departa
mento vakarinės Europos sky-
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riaus. Jo protestas buvęs ne
paprastai švelnus. Greičiau tai 
buvęs ne protestas, o valsty
bės uepartamento atkreipimas 
domės į kardinolo Mundeleino 
kalbą. ,

Ką jie du diplomatai kalbė
josi, žinoma, pasilieka diplo
matinė paslaptis. Kalbama, kad 
Tomsen ypač protestavo prieš 
kardinolo Mundeleino pavadini
mą Hitlerio “Austrijos popie- 
riuotoju, ir tai gana prastu”.

Vėliaus valstybės departa-
mentą aplankęs pats ambasa
dorius Dieckhoff, bet jis apie 
Mundeleino incidentą nieko ne
kalbėjęs, tik pasakęs, kad Tom
sen vizitas “baigęs incidentą” 
ir daugiau nebus daroma jo
kių oficialių protestų. Jo ap
silankymas buvęs vien “man
dagumo” vizitas, nes jis už
ėmė ambasadoriaus vietą tik 
kelios dienos atgal.

Kadangi kardinolas Munde
lein nėra oficialis Jungt. Val
stijų valdininkas, tai ir nega
lėję būti ir oficialio protesto.

Naciai prižada dau 
giau pinigų už 

vaikus
geg. 

reika- 
Frick 
darbi-

pinigų, jei

WILBAD, Vokietijoj, 
20. — Vokietijos vidaus, 
lų ministeris Wilhelm 
prižadėjo ūkininkams ir 
ninkams daugiau
jie pagimdys daugiau vaikų.

Jis džiaugėsi, kad vaikų gi
mimai Vokietijoje kiek padi
dėję, bet nacių tikslas esąs tu
rėti tris ar keturis vaikus kiek
vienoje šeimynoje*.

Vokiečiai žudo Bas
kų civilius gyven

tojus
HENDAYE, Francijoj, geg. 

20. — Baskų lojalistų oficialis 
pranešimas sako, kad Vokieti
jos lėktuvai bombarduoja ne- 
fortifikuotus miestus Bilbap 
apielinkėj ir iš kulkosvaidžių 
žudo bėgančius civilius gyven
tojus. 15 moterų ir vaikų už
mušta ir daug sužeista.

Lietus trukdo kariuomenės 
veikimą ir eina tik persišal
dymas iš šautuvų ir kulkos
vaidžių.

Geležies liejiklų dar 
bininkai pasisakė 

už C.I.O.

Chicago, III., Penktadienis, Gegužes-May 21 d., 1937

VAŽIUOJANTI “KROSNYS”—Ryme neseniai buvo demonstruojami naujos rųšies 
tankai, aprūpinti naujai išrastais įrengimais, kurie išmeta didelius liežiuvius liepsnų ir 
durnų. Paveikslas duoda supratimą kaip jie veikia.

Madrido gyventojai 
dabar yra pilni ęp- 

timizmo s

Sprogo lėktuvas; 
t®'- 3 žuvo H®

j Jie tiki į pergalę susidarius 
naujai valdžiai.

MADRIDAS, geg. 20. — Ma
dridas yra pilnai optimistiškas 
ir gyventojai tik svarsto tai, 
kaip ilgai ims nugalėti sukilė
lius. ’ .

Optimizmas padidėjo iš prie
žasties sudarymo naujos vald
žios, kuri išleido . .eilę .dekrętų, 
iš kurių gyvėiitoj'Ai sprendžia; 
kad valdžia yra stipri ir yra 
pasiryžusi laimėti karą.

ANTIBES, Francijoj, geg. 
20. — Naujam transatlanti
niam hydroplanui, skiriamam 
skraidymui į Pietų Ameriką, 
sprogus, trys nariai įgulos li
ko užmušti ir penki sužeisti. 
Nelaime įvyko hydroplanui ap
sivertus ireksplodavus.

• •' - ■■ ...r

Ispanija reikalaus 
tautų sąjungą svar

styti >/heutralitetą

Žydų pogromai ken
kia Lenkijos užsie

nio prekybai
Bet lenkai už tą kaltina ne sa

vo anti-semitizmą, o žydus.

GENEVA, geg. 20. -— Ispa-
Valdžia, kurioj svarbų vaid-j lojalist*I valdžių telegra

moj vaidina Indalecio Priefo, W _ ta^,_ 
karo ministeris, išleido šiuos 
sekretus:

1. Išnaujo paskyrė gen. Mia- 
ja vyriausiu komanduotojo Į 
Madrido* ir viso centralinid’ 
fronto, taipgi jo žinion pavedė 
ir tame distrikte civilę vald
žią.

2. Paskyrė pulk. Vincente 
Rojo viršininku generalinio ar
mijos štabo, — į augščiausią 
militarinę vietą.

3. Paskyrė Jidio Alvarez dėl 
'Vayo generaliniu karo komisa
ru — politiniu atstovu armijos 
reikaluose.

4. Paskelbė, kad valdžia su
triuškins “mažiausį pasiprieši
nimą”, visai nepaisydama iš 
kur tas pasipriešinimas apeina. 
Visokios demonstracijos yra 
griežtai uždraustos.

Išrodo, kad stipri anarchistų 
sindikalistų unija (C.N.T.) ne
kooperuos su vaJdžia. Bet ji 
nedrys jai ir priešintis, jei ir 
norėtų. Gen. Miaja, komanduo
to jas taip svarbiame Madrido 
distrikte, turi pilną anarchis
tų, kaip ir visų kitų frakcijų 
pasitikėjimą. Antra, nežiūrint 
anarchistų stiprumo, visgi jie 
yra silpnesni, negu visos tos 
frakcijos, kurios įeina į vald
žią.

kuri susirinks pirmadieny, rei
kalaują "'išriaujo apsvarstyti

klausimą Ispani- 
kare,.
atėjo
Paryžiaus

i Franci jos valdžia 
glijos sumanymui 
taikinti Ispanijos 
ištraukiant iš jo 
lių savanorius.

Manoma, kad lojalistų tele
grama iššauks aštrią kovą pa
čioje tautų sąjungos taryboje 
dėl nesikišimo politikos.

Lojalistų valdžia skaito sa
ve legale Ispanijos valdžia, su 
kuria paliko diplomatinius ry
šius veik visos valstybės. To
dėl dabartinė nesikišimo sutar
tis, kuri sustabdo ginklų pri
statymą abiems pusėms, ištik- 
rųjų, yra intervencija sukilėlių 
pusėje./ ,

išnaujo 
neutraliteto 
jos civiliame 
! Telegrama 

, žiniomis iš
kartu su 

kad 
pritarė An- 
bandyti su-

svetimų ša-

Green protestuoja 
prieš WPA sam

dymą
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Rusija sušaudė dar 
44 žmones

44 žmonės sušaudyti Tolimuose Rytuose 
už špionažą Japonijos naudai

MASKVA, geg. 20. — Paaiš
kėjo, kad sovietų valdžia pra
vedė didžiausią masinę egze
kuciją šnipų į tris metus. Ji 
sušaudė 43 vyrus ir vieną mo
terį, kurie buvo pasmerkti mir
čiai už špionažą ir sabotažą 
“po vadovybe Japonijos žval
gybos”. /

Visi sušaudytojieji buvo ru
sai. Juos sušaudyta gegužės 9 
d., Svobodny, . Tolimuose Ry
tuose. Sušaudytoji moteris yra 
Da Panova šargoroskaja.

Sušaudymai buvo pirmieji 
po Stalino įspėjimo budėti ir 
sunaikinti špionažą ir sabota
žą, nes “priešas turi būti nai
kinamas be pasigailėjimo.”

Sušaudymas įvyko tuojaus 
po jų pasmerkimo mirčiai aug- 
ščiausio teismo militarinio ko- 
legiumo.

Yra žinoma, kad tūkstančiai 
kitų opozicijos narių dabarti
nei valdžiai sėdi kalėjimuose 
ir laukia teismo.

Jų sušaudymai įvyko neuž
ilgo po kasdieninių bolševikų 
laikraščių įspėjimų prieš Japo
nijos ir Vokietijos špionažą.

Valdžia taipjau ištrėmė dau
gybę žmonių Tolimuose Rytuo
se, kurie buvo nužiūrimi šni
pinėję, ar sabotažavę Japoni
jos naudai.

Nuo užmušimo Kirovo Le
ningrade 1934 m., valdžia, ofi- 
cialėmis žiniomis, sušaudė jau 
130 žmonių. Kiek slapta žuvo 
Rusijos bolševikų kalėjimų ka
zematuose to galbūt niekad 
nebus sužinota.

Areštai opozicijos narių ei
na kasdie.

PITTSBURGH, Pa., geg. 20. 
i— 27,000 Jonės & Laughlin 
. Steel Corp. darbininkų didele 
balsų didžiuma pasisakė už in
dustrinės C.I.O. unijos atsto
vavimą tų liejiklų darbininkų 
kolektyvėse derybose Su kom
panija.

Balsavimai praėjo labai ra
miai.

I DECATUR, III., geg. 20. — 
.Viena moteris liko užmušta ir 
12 moterų sužeista apsivertus 
policijos patrolkai, kuria mo
terys išvyko pasivažinėti.

f

Pašalino kompani
jos policiją

PITTSBURGH, Pa.,^ geg. 20 
— Astuoni Republic Siteel 
Corp. privatiniai policistai, ku
rie buvo prisiųsti suardyti dar
bininkų balsavimus Jonės & 
Laughlin geležies liejiklose, li
ko areštuoti.

Balsavimai prasidėjo šiandie 
ryte, tvarką prižiūrint valsti
jos policistams, kuriems ir įsa- 

mu-kyta areštuoti pašalinius 
šeikas. •

A’

VARŠAVA, geg. 20J — Pa- 
sipiktinimas žydų pogromais 
Lenkijoje visame pasaulyje yra 
tokis didelis, kad Lenkijos pre
kyba su užsieniu staigiai žy
miai sumažėjo. Ypač sumažė
jo prekyba su Amerika, kur 
Lenkija parduodavo daug ke- 
nuoto .kumpio. V,

Dabar lenkų spauda už tą 
prekybos sumažėjimą kaltina 
ne save ir savo anti-sęmitizmą, 
bet— žydus, nes žydai per- 
kupaciai užsieny esą boikotuo
ją Lenkijos prekes.

Papa padėsiąs Vo
kietijos katalikams

CASTEL GANDOLFO, geg.
20. — Apkaltindamas, kad Vo
kietija “veda neatlaidžją ir ne-

I teisingą kovą prieš Dievą”, pa-
& M X 1 n d 1 1 L 1 L-x » 4

WASHINGTON, geg. 20. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green už
protestavo valdžiai prieš nu
statymą samdyti prie viešųjų 
darbų tik šelpiamus bedarbius, 
aplenkiant reguliarius statybos 
darbininkus.

ĮLV dTVfTI IBI GZM
..I Rin > >'iii irti'NygĮiJ

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

Galbūt lietus, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 59°.
Saule teka 5:25, leidžiasi 

8:08.

Baigiamas numal
šinti Albanijos 

sukilimas

Manžurijoje tebesi
tęsia neoficialis 

karas

pa šiandie kalbėdamas burini 
Vokietijos pilgrimų pasižadėjo 
padėti Vokietijos katalikams 
ir išleisti naują encikliką prieš 
nacius, kokią jis buvo išleidęs 
Verbų sekmadieniui.

sukišusi Albanijoj daug pinigų 
ir nori pasigrobti Albanijos že
mes. Bet į tas Italijos pastan
gas labai nepalankiai žiuri Ju
goslavija ir Graikija, kurios 
nenori Italijos įsigalėjimo 'Bal
kanų pusiausaly. Ypač Italija 
stengiasi pasigrobti galimus 
Albanijos aliejaus laukus.

geg. 20.VINCENNES, Ind
— Kun. Roesener katė turėjo 
penkis katukus, bet jie buvo 
iš jos atimti. Po to katė tū
lam laikui prapuolė. Dabar jis 
sugryžo su penkiais zuikučiais, 
kuriuos ji tiek pat stropiai glo
boja, kaip ir savo katukUs.

prisidėjimui prie

WASHINGT0N, geg. 20. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
vetavo bilių, kuris paskiria 
$5,000,000
New Yorko pasaulinės* parodos 
1939 m. Bilius vetuotas ekono
miniais sumetimais j— tikslu 
mažinti federalinės valdžios iš
laidas.

SHELBYVILLE, Ind 
20, 
m., kuris rytoj ruošėsi apsive
sti, šiandie liko užmuštas trau
kiniui sudaužius jo troką.

geg.
Franklin Tompkins, 21

A

VIENNA, geg. 20. šian
die 150 Albanijos sukilėlių li
ko atiduoti karo teismui Ar- 
gyro-Castro, pačiame* sukilimo 
centre. Likučiai sukilėlių yra 
pasislėpę kalnuose arti Grai
kijos sienos. Jų vadas, buvęs 
užsienio reikalų ministeris 
Ithem Toto, bėga užsienin.

Nors sukilimas yra baigia
mas numalšinti, bet vistiek Ita
lija yra susirupinusi. Ji yra

Lietuvai trūksta 
laukų darbininkų

ROKIŠKIS. — Nemaža dalis ■ *
ūkininkų neturi pasisamdę ber
nų ir mergų. Daugiausia trūk
sta moterų darbininkių. Algas 
moka gana aukštas. Merginoms 
mokama 200—250 lt., vyrams 
100—450 lt. Laukų darbų dar
bininkais seniau būdavo dau
giausia smulkesnių ūkininkų 
sūnus ir dukros. šiemet jų 
daugumas tarnauti pas ūkinin
kus nebeina, nes jie nusiskun
džia blogu maistu ir kad ne
gauna laiku užtarnautos al
gos.

(Oficialės įstaigos tikrina, 
kad šiemet visoj Lietuvoj truk
siu gal iki 40,000 laukų darbi
ninkų. Bet tuo pačiu laiku tūk
stančiai laukų darbininkų sten
giasi išvažiuoti į Latviją ir ki
tas šalis dėlei menkumo už
darbių pačioje Lietuvoje).

Dėl miesto ir kaimo 
darbininkų.

MARIJAMPOLĖ. — Apylin
kės ūkininkai skundžiasi, kad 
jie negauną laukams darbinin1- 
kų, nors tuo tikslu jie apeiną 
miestelius ir apylinkes net 20 
km. radiusu. Esą darbinin
kams maloniau vargti be dar
bo ir skursti miestuose, negu 
eiti dirbti kaiman, nors kai
muose algos paskutiniu laiku 
pakeltos ir dar kyla. Yra vie
tų, kur bernas už metų darbą 
gauna 300 lt., mergina iki 240 
lt., pusbernis iki 180—240 lt., 
piemuo iki 120—150 lt., žino
ma, prie to išlaikymą ir dra
bužius.

Darbininkai sakosi, kad, nors

MUKDEN, geg. 20. — Ne
oficialis karas Manžurijoje nie
kad nebuvo užsibaigęs chinie- 
Čių ir japonų nuostoliai tame 
kare yra dideli.

Manchukuo laikraščiai kasdie 
praneša žinių apie naujus su
sirėmimus tarp Japonijos ka
riuomenės ir “banditų”, ypač 
rytinėj Manžurijos daly.

Apskaitoma, kad kasdie žū
sta po šešis Japonijos karei
vius ir karininkus, neskaitant 
daugybės žūstančių Manchu
kuo kareivių, taipjau h- “ban
ditų”.

WASHINGTON, geg. 20. — 
Augščiausiojo teismo teisėjas 
James C. McReynolds, vienas 
iš labiausia susenusių ir nesu
gyvenamų teisėjų, patarė re
porteriams nepaisyti gandų 
apie jo pasitraukimą iš augš
čiausiojo teismo.

v SPRINGFIELD, III., geg. 20 
— Pagerėjus laikams sumažė
jo ir saužudystės visoje val
stijoje. Pernai visoje Illinois 
valstijoje nusižudė 1,170 žmo
nių, arba daug mažiau, negu 
kuriais kitais metais nuo 1929 
metų.

atlyginimai ir dideli, bet jie 
žiuri į tą darbą, kaip į darbą 
be ateities. Jei žmogus nori su
kurti šeimyninį gyvenimą, jis 
negali to daryti, dirbdamas 
kaime, nes ten atlyginimo ne
pakanka šeimą išlaikyti. Kai
me geresnes sąlygos dirbti tik 
jauniems žmonėms, kurių pe
čius negula šeimų išlaikymų 
našta. Bet tokių žmonių yra 
maža, todėl ūkininkai ir ne
randa sau pakankamai darbi
ninkų. Darbininkai, moką lau
kų darbus, mielu noru eina 
dirbti padieniais per darbyme
čius, jei tik atlyginimas pilnai 
patenkina minimalinius šeimos 
reikalavimus. Darbininkai ste
bisi, kodėl kai kuri spauda 
juos kaltina, kad jie esą tin
giniai, jog neiną į kaimus, ir 
kodėl ta spauda, gerai įsigili
nus į ūkininkų interesus, vi
sai užmiršta darbininkų būti
niausias pragyvenimo sąlygas.

i
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“žmonės gali ateiti ir pra
eiti, bet muzika gyvens vi
sados”.

—u---
Muzika Jaunimui 
Svarstoma Tarptauti-' 
nėj Parodoj

’ Paryžiuje
I

Laike Tarptautinės Parodos 
Paryžiuje, kuri įvyks nuo 28 
iki 30 dienos birželio, Draugi
ja dėl Muzikalio Lavinimo turi 
suorganizavus tarptautinį sei
mą, kuriame bus svarstoma 
klausimas muzikos dėl jauni
mo. Roger Ducasse, Paryžiaus 
viešųjų mokyklų vyriausias di
rektorius, bus pirmininkas ir 
paskaitose ir diskusijose daly
vaus pasauliniai žinomi muzi
kai iš Maskvos, Londono, Bu
dapešto, Prahos, Amsterdamo, 
Barcelonos ir kitur. New Yor- 
ką reprezentuos Dr. WalteT| 
Damrosch ir Ernest Schelling.'

* * ♦
Washington’e Įsteigtas 
Liaudies Dainų I 
Knygynas

Kongresas padarė apropria- 
ciją įsteigti Muzikos Skyriuje, 
Kongreso Knygyne liaudies dai
nų rekordų knygyną. Suvirs 
3,000 liaudies dainų, surinktų 
iš pietinių kalnų, vakarų lygu
mų, iš kalėjimų ir kitur, turės 
savo nuolatinį globėją. 

♦ * *
Recitalė Savo 
60 Metų Sukaktuvių

i Proga
šešiasdešimts metų “jau

nas”, chicagietis Dr. Fery Lu- 
lek, bass-baritonas ir balso mo
kytojas, paminėjo savo sukak
tuves. duodamas recitalę Kim-

Chicagos Simfonijos 
Orkestro® Naujas 
‘Koncertmeisteris”

Visi tie, kurie lankė Chica- 
gos Simfonijos Orkestros kon
certus po žvaigždėmis praeitą 
vasarą Grant Parke, be abejo
nės, atsimena tą pirmą smui
kininką, kurio* pasirodymas 
programe visuomet iššaukdavo 
tiek karštų aplodismentų, 
džiaugsis sužinoję, jog jis, John 
Weicher, užims vietą buvusio 
koncertmeisterio Mischa Mis- 
chakoff, kuris rezignavo, kad1

■ ...............I ....

užimti panašią vietą prie Na- kurie užlaiko Amerikos liaudies 
tional Broadcasting Company dvasią ir ugdo ją, ; 
simfonijos orkestro.

J. Weicher 
čekų kilmės, ir yra narys šios 
orkestros jau nuo 1929 metų.

* &

Nacijonalis
Liaudies Festivalas

Suaugusių Apšvietos Taryba 
Chicago j e globoja šių metų Na
ci jonalį Liaudies Festivalą, • ku; 
ris įvyks Orkestrą Hali nuo ge-r 
gūžės 22 iki 28 dienos, šis Fėš- 
tivalas yra viena labai ypatin
gų organizacijų, šįmet jis vėl 
sutrauks šimtus žmonių iš visų 
Suvienytų Valstijų dalių, 
žmonės yra siunčiami per 
vietines draugijas arba 
vietos organizacijas. Jie 
apmokami artistai, bet žmonės,

K t

per šiuos 
metinius nacijonalius festiva- 

yra chicagietis, lūs, į reikšmingą perstatymą 
tų žavingų, ritmiškų, neaprašo
mos išraiškos, kartais nusiskun
dimo pilnų, kartais linksmų 
dainų, kurios, daugumas tiki, 
padaro tikrą pamatą šios šalies 

kultuTiniam gyvenimui......... .
“Musų operos ir dauguma 

mųsų dramos ir literatūros yra 
bereikšmės be šupratumo ir 
įvertinimo folkloro”, rašo p-lė 
Knott, Christian Science Moni- 
tor iš lapkričio 6, 1935 m.

Vėl
Apsivogė

Timothy F. Donohue, kasie- 
rius miesto vandens departa
mente vakar buvo apkaltintas 
išeikvojimu $10,954 miesto pi
nigų.

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

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

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

ADVOKATAI
,1,111,. i.,       ■ ■■.—............ l ............... „UMai

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

St. Phone Canal 6122

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto of'sas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-14 84—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.

šie 
savo 
apš
liūra

Klaida

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUflL'H ASHLAND AVENU® 

Ree. 6515 So. Rockwell Lt.
Telephone: Republic 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Specialiai Žemos KAINOS 
Geros Rųšies Maistui.

IŠPARDAVIMAS! PĖTNYCIOJ IR SUKATOJ, GEG. 21 ir 22

Trečiadienį, gegužės 19 d. ži
nioje apie Lietuvių NAmų Sav. 
Politikos Kliubo nutarimus, 
klaidingai pasakyta “...nes poli
cija yra jau daug pranešimų 
išdalinusi...” Turėjo būti: komi
siją yra daug peticijų išdalinu
si.

žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų MOKŪKIT
Sąlygos I SAVAITĘ

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST

KL. JURGELIONIS
advokatas

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

NAUJOS PUIKIAUSIOS KOKYBĖS “TRIUMPHS”

BULVĖS 7 M 9c
tuz. 23 c 

“MIDVVEST” PUIKIAUSI RINKTINIAI KIAUŠINIAI kart. tz. 27c 

“RED CROSS”

Špagetai ar Makaronai ?aXoD pak. 2 už 19c 
.?■ 2 sv. 150 
40 unc. 
pakelis .

tft A TT^TKTT A T ŠVIEŽUTĖLIAI KIAUŠINIAI No# j kokybės

Tavernom- Meatmarkets, Rooming 
Houses, Beauty Shops, Restauran- 
tam, etc. ;

Cfteh į 25 Vdlrndas.
K ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N. Clark . Street
Phone STATE 4893' Atstovui

Geltoni ar Skelti ŽIRNIAI

“BISOUĮCK”

•300 N. Clark St.
4610 Broadway 
3138 Lincoln Av. 
1B«7 Mliwaukee Av.
4002 Irvinu Park
■VES. TIIX 0 — CI.OSED SUNOAY

760 MMIiotĮL 
•320 Oottage Grovt 
4002 Madison St; 
6204 8. Halsted St. 
3234 Madison St.

IVIrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife
6630 So. Wesjtem 
Avė., 2nd fh or 
Hemlock 9252 

Patarnauju j>ri< 
gimdymo iianĮiuo 
se ar ligoninėse 
duodu massag, 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blanketa ir tt 
Moterims ir fner 

• ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
o-tos lubos Tel. CENtral lb46 

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH \VESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

teranas dainininkas susilaulte 
entuziastiškų aplodismentų už 
jo ypatingai gerą interpretaci
ją. Gražus būdas paminėjimo 
savo gimtadienio, ar ne?

* * * T??:'?.;

Vytautas Beliajus ir 
Jo Grupė Reprezentuos 
Lietuvius Festivale

Penktadienio vakarui, gegu
žės 28 d., Vytautas Beliajus 
ir jo grupė, susidedanti iš 40 
jaunų lietuvių, rengiasi pasi
rodyti šiame Festivale su ypa
tingu vaizdu.

Pasirodys jie scenoje kaipo 
kaimiečiai, grįžtanti iš laukų, 
su dalgiais ir grėbliais, daino
mis Šimkaus “Važiavau dieną” 
ir vėliau šokdami “Dzūkai”. 
Jiems besilinksminant, pasiro
dys senas vaidyla (ypatoj Ka
zio Šimkaus) su kanklėmis, 
dainuodamas tą seną lietuvių 
liaudies dainą “Ar tu žinai, 
mielas broli, kur tėvyne musų 
toli”. Po šios dainos vėl seks 
“Vestuvių” šokis, su kuriuom 
ir užsibaigs ši scena.

Kaip specialį komplimentą, 
šio Festivalo rengimo komisi
ja suteikė lietuviams privile
giją turėti šiame vakare išsta-1 
tytą skyrių su įvairiais audi-| 
niais ir rankdarbiais. Lietuviai 
bus vienintelė tauta išstačius! 
parodon savo audinius. Aišku, 
bus išstatyta įvairių darbų ir 
kitų tautų, kurios sudarė folk
lorą Amerikoje.

V. Beliajus žada dėti visas 
pastangas, kad sudaryti kuoge- 
riausią programą šiam vakarui, 
taip kad lietuviai ypatingai atsi
žymėtų.

Bilietų kainos prieinamos ir 
visos vietos rezervuotos. Be abe
jonės, lietuviai norės pamatyti 
ir paremti ne tik savo žmones 
— dalyvius programe, bet pažin
ti folklorą ir kitų tautų.

Puikus Floridos SALERIAI (šerdys) .... 3 pund. 110 
Puikios Floridos TOMAITĖS . . ..........   2 sv- 270 .
WINESAP OBUOLIAI .........        3 sv. 250
NAUJO DERLIAUS CALIFORNIJOS VALENCIA

.GRANDŽIAI Dideli 
į-” ' ........................... Į---- į---------

“KAEMėFER’SV B1G-KERNEL

: PAUKŠČIŲ • SĖKLOS
PAUKŠČIŲ ŽVYRAS ................

“Naujienų” Piknikas 
Gegužės 23 d. 1937 m.
CALUMET GROVE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

E
 JUOZAPAS
UDE1KI

IR TĖVAS
4704 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883
< -------* .... . ................ ........ ........................................u.“WHEATIES” yVholc JVhcat Flakcs ....... 2 pak. 23£

^LMDALĖ” žIRNIACNo. 1 kenai    2~ūž”|*5£ , 
“WAGNER” APPLE SAUCE No. 2 kenai ...... . 100
RAUDONAS SALMONAS XF" kJMc

AKIŲ SPECIALISTAI

Ofiso Tei. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

8939

Phone Boulevard 7042

DR C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 4 71 h Street

Valandos nuo 9 ik! 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

s •‘'i
>7 tmcijų 
pakelis .....

.............. 2 svarų pakelis 9c

“Ocean Brand” AŠERIUKAI-FILLETS 
DOMESTIC SWISS CHĖESE . ...1......
MINCE~HAM ..........................................
SUGAR WĄFER COOKIES ................
MINKŠTA SŪNIMER-DEŠRA”. .......?
“SWEETHEART” MUILAS ... ...........

FLAKES Maži pak. 9£
“LUX” MUILAS

‘SPRY” 3 šv. kenai 61c

BUICK &
TOntiač

' M'h*

- SV. 17c
■ sv? 32^ ’
- sv7~230 |
... sv. '19^ |
- SV. 26£

- 2 sv. ĮĮ0
... dideli 210

- 3 už 190
sv. kenai 21c

.. kenas 50
■ 5'už '270 

pąk; 220 
‘REX” MINERAL POWDER 2 maži 170 did- pk. 210

“ROXEY” ŠUNŲ MAISTAS
“American Family” MUILAS
“American Family” FLAKES

BATHROOM TISSUE O 4
OUdVlllN 1000 SHEET ROLLS ........  V už B

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI!
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

- ■ - - - ■ - ■ ----------- - -------------------------- - - ------------—

............. ..... ............... NES PIGIAU

M|DWEST(£STQRES
PtRK NUO (MlDV/E

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herinitage Avė. 
4447 South Fairfield Ąvenue

Tel. LAFAYETTE 0727

« j koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10;0Q 
val» vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

■'...... ‘ .. ........t....................................

p- ė ■................. -

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory

' DOMININKAS KURAITIS
■ SAVININKAS ’K

F. BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai

1696

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 'akių karštį, atitaiso 

ir ■tcjHiregystę. Priren
gia teisingai akinius'. Visuose atsiti
kimuose egzaniinhvimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akjs ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
)augcly atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. A. .1. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Kiti Lietuviai Daktara

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
('• fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, U.U

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuveLaidotuvių Direktoriai
Ambulance

Cicero

LACHAWICZ IR SŪNUS
23i4 Wcst 23rd Place Phone Canal 2515

4348 So. California Avenue

Phones Boulevard 5203

A. PETKUS
Cicero Phone Cicero 21091410 South 49th Court

Phone Boulevard 41393307 Lituanica Avenue

3319 Lituanica Avenue

Boulevard 40893354 So. Halsted Street

Tel. Pullman 5703

NARIAI
Chicagos, Patarnavi

mas Dieną
Lietuvių ir Naktį

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone V arda 1138

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS

P. J. RIDIKAS

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

’ S. M. SKUDAS
718 Wcst 18th Street Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street, Tel. Pullman 1270

Afisas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal 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 ntv» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

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

ROSEI.AND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Garsinki! es “N-rosp’

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nilo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nup 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400



Penktadienis, geg. 21, 1937

Užsidarė Lietuvių 
Gėrimų Sandėlis 
Roselande

J. Lileika — šeimininkas.

_________________________NAUJIENOJ, Chicago, UI 
keitus darbo sąlygomis, tūlam 
laikui buvau priverstas nuo jų 
atsisakyti, ką ir padariau šių 
metų gegužės 15 d.

širdingai ačiuoju visiems še- 
Irininkams, už jų ilgametinę ko-

4

M. Butwell, 5100 W. 23rd PI, 
ar vedėjo, A. Avižienio, 1403 -S 
49th Ct. ’

Būdamas tos bendrovės sek
retorium įsigijau ir daug dr.au-

gų šėrininkų tarpe kartu ir pa
sitikėjimo. Todėl dar kartą dė- 
kuodamas, palieku,

Jus gerbiąs,
—J. K. Stalioraitis.

ROSELAND. —- Vietinis 
rimų sandėlis Sunshine LiqiX>r 
Co., ir Bismarck alaus agen
tūra užsidarė.

Walter Barkauskas buvo sa
vininku, o Jonas Lileika, jau
nas vyrukas, biznio vedėju ir 
“pilnu bosu”. Gyvavus nepilnai 
metus laiko, sandelį reikėjo 
uždaryti su dideliais nuosto
liais. Savininkas V. Barkaus
kas vaikšto labai nusiminęs.

Yra visokių kalbų apie užsi
darymą, bet ne mano dalykas f 
jas vaikyti. -Aš tik noriu 
kalbėti apie V. Barkauską, 
ris prieš trumpą laiką nei 
sapnavo būti biznierių ir
tokiam dideliam biznyj, kaip

gė-

Lileika pradžioje algos gau
davo $20.00. Vėliau, pasikėlė 
sau algą iki $25.00 ir pradėjo 
'pilnai šeimininkauti.

Šią žiemą pasidarė pinigų
trukumas sąskaitų apmokėji-'operaciją visuose bendrovės rei- 
mui. V. Barkauskas pasiskolį-1 kaluose ir prašau atleisti už 
no $500 ir įdėjo juos į biznį. ’ klaidas, jei kur jos buvo, ir ko- 
Bet ir tų $500 neilgam ūžte-' operuoti visame su bendrovės 
ko. Prieš pirmą gegužės sales- direkcija bei valdyba, nes įto 
monai pradėjo reikalauti dide- reikalauja pačios bendroves rei- 
lių sąskaitų ir tik tada V. Bar- Turėdami kokį nors ręi- 
kauskas pamatė, kad su jo biz-*kalą surištą su bendrove, kreip-

Reikalaukite O
niu blogai ir kad nebėra gali
mybės jį toliau varyti.

Vietinis.

kitės prie jos sekretoriaus M. 
Jacyno, gyv. 5033 W. Roosevelt 
Rca’d, Cicero, arba prie pirmin.

pa- 
ku-
ne- 
dar

Į Lietuvių L. N. Ben
droves Dalininkus i
Per daugelį metų ėjau Lietu-' 

vių Liuosybės Namo B-vės se- 
alaus ir degtinės sandėlis. Apie kretoriaus pareigas, bet, pasi-

Čeverykų Taisymas,
Vyriškų, Moteriškų, .Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI dSf*

3446 So. Halsted St.
tai neturėjo jokio supratimo.

Per keletą metų po prohibi- 
cijos panaikinimo, “Sunshine” 
sandėlio vedėju buvo Kazimie_ ; 
ras Yurchis, V. Barkausko žen
tas. Pereitais metais, birželio' 
mėnesį, K. Yurcbius su M. Bal- j 
cluinaite atidarė taverną. Įstai-i 
ga buvo pirkta V. Barkausko 
vardu ir jo pinigais. Taverną 
tvarkė p. Yurchienė ir M. Bal
čiūnaitė, o K. Yurchius pasili
ko prie sandėlio.

Nesusipratimai Yurchių 
šeimynoj.

Už kiek laiko Yurchių šei
mynoj iškilo nesusipratimai. 
P-a Yurchienė pasišalino nuo 
vyro ir paliko taverną. V. Bar
kauskas, kuris parūpino 
gai pinigus, paėmė 
su M. Balčiūnaite.

Kai jo šeimynoj 
mas, K. YurchiUs
Barkauskui ir sandėlį, nes jis 
ir ten turėjo įdėjęs pinigų.

Barkauskas perėmė Sunshine 
Liąuor Co., sandėlį ir Bismarck 
alaus agentūrą, o K. Yutchitts 
— taverną. Už vedėją sandė
liui Barkauskas pasisamdė jau
ną vyruką, Joną Lileika.

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINIS.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

biznį
istai- 
vesti

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

PRUDENCIJOS VARDADIENIO P ARE 
įvyks šeštadienį, Gegužės 22 dieną, 1937 

Muzika—užkandžiai ir smagus laikas visiems draugams ir pažįsta
miems, kurie atsilankys. Užkviečia

Prudencija ir Juozas Rachunai.
AUDITORIUM TAVERN

3137 South Halsted St. Victory 6172

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuoini užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5.000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje.

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

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

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

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

savo na-

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

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

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

ir brangiau.ERTO ES 4<*

Tik nuvalykit jas sausa mapa ir jos atrodys švarios ir 
skaisčios. Prašykit parodyti sampelj pas jūsų 

MALEVOS AR GELEŽIES DYLERĮ

NO MORE SCRUBBING
Jus pamatysit, kad lengva užlaikyti grindis 

švarias vartojant

PILSEN LIGHT FLOOR 0IL

"o

LIGHT 
FLOOROIL

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAT. 5063

... 970
950 

$1.39

MUTUAL LIQUOR COMPAUY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

VARNIšIAI y3

•eguliarės kainos
Bankroto 
gaisrų ir 

sudužimų, vi
lki 1/2 pi-

Patenkinimas ga-

SUSTOK ir 
PAGALVOK. į 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■ 
ŠPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO

SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN
• BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

MALEVOS
IR

Pirkit male- 
vas ir varni- 
šį iŠ didžiausiofl 
firmos Chicagoj 1 
Naclonalial produk
tai, kuriuos mes 
gavom iš 
krautuvių, 
gelžkelių 
4i nuo į 
riau. 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VfiS - 
šiaušia 
waukee 
atdara nedėlioj

KRAUTU-
Ateikit j ar- 

krautuvę. Mil- 
Av. krautuvė 

10-1.

IKI
Sherwin Wii- 

liams trini var- 
nišis $2.25. Musų

— 950
1,000 galionų trim

Malevos. Galionas .

$1.25
$2.79 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina...

$1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva $£,20

PAINI EXGHANGE
2000
0830
2274 Elston Avė.

Skyrius
Čcntralis telefonas

ARMKflge 1440

Mihvaukee Avė.
So. Halsted St.

KENOSHA, WIS.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

kilo paįri-

FREE!FAKTAS 2
S

KELVIN HOME

NAUDOKITE

patvarkymų.

Tel. Boulevard 7010

Naujas Kelvinator vei
kia tik pusę laiko per die

nų, o kitą dalj užlaiko že
mą temperatūrą^ visai ne

vartodamas elektros.

ar toli.
6921 SOUTH
\VESTERN AVĖ.
Hemlock 5040

Parkraustom 
visokius rakandus bei štorus 

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST.

Yards 3408

NASH CARS, KELVINATOR
REFRIGERATORS, RANGĖS

WASHING MACHINES,
IRONERS—AND CASH

MORE THAN 1000 PRIZES.

York City pirm
vidurnakčio Bir
želio 6. 1937.

G kambarių, air conditioned,
modernis Kelvin Namas, įskai
tant lotą, su visais vėliausiais
Kelvinator įrengimais! Vėliausio
modelio Nash karai! Cash ir ki
ti vertingi prizai! Čia yra kon-
testas, kurin tikrai verta įstoti.

STOKIT DABAR!
Lengva įstoti! Ir smagu! Kad

įstot į Kelvinator StokuojanČių
Žodžių Kontestą, turit tik įrašy
ti keletą stokuojančių žodžių ofi-
cialėj įstojimo blankoj. Ir ga
lit gaut šią įstojimo blanką Čia
šiandien—DYKAI, tik paprašę.

KAS DARYTI!
1. Atlankyki! musų krautuvę

gauti kopiją. KELVIN HOME
BOOK ir Oficialę Kontestan Įs
toti Blanką.

2 Perskaitykit KELVIN NA
MO KNYGĄ nuo viršelio ik
vršelio. Joje telpa visos jums
reikalingos informacijos laimė
jimui.

3. Isstudijavus KELVIN NA
MO KNYGĄ, išpildykit Oficialę 
Kontestan Įstoti Blanką, prisi
laikydami paprastu

4. Pasiuskit paštų 
Pilną Blanką 
P. O. “Box 500,
G r a n d Central

FAKTAS 1

6x9 kauras

*1.98

JOS
INCORPORATED

Garsinkitės "Di-nose

*1'

O ar nėra tai svarbiausi klau
simai kai perkama refrigerato- 
rius? Jie yra. štai kodėl dabar 
tūkstančiai refrigeratorių savinin
kų pakeičia juos i naujus Plus- 
Powered Kelvinatorius.

Atsilankykit ir patirkit apie 
Kelvinator žemas kainas ir ma
žus savaitinius išmokėjimus — 
tik po 90c savaitei. Atsilankykit 
šiandie!

Naujas Kelvinator yra 
Plus-Powered. Jis turi an

tra tiek šaldymo vietos, 
negu kiti refrigeratoriaf 

to pačio dydžio

as little as 
90/ A WEEK 

wi8l buy you a 
PLUS-POWERED 

KELVINATOR

LANGAM UŽDANGOS
Plaujamas audinys 36x7 
visų spalvų ...................... vwv
Savoy House Maleva .. . visos 
spalvos .............. gal. $1.00
Turpentinas

Linseed Oil 74(1
Atsineškite savo indą.

CROWN STORE
3446 S. Halsted St.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

formčius, pianus ir

CR0WN 
HOUSEHOLD DEPT. 

3446 S. Halsted St. 
Grindim Padengimas 

9x12 # LINOLEUiM KAURAS 
Nauji pavasario mo
deliai laukia jūsų ap
žiūrėjimo. Geras vai- 
lokinis kauras, kurs 

ilgai tarnaus

PLAUKŲ GROŽIO BARGENAI; y
•V 'SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT $4

(Curls—kiek tik norėsit) "
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE. $ff
SHELTON TR ALIEJINĖ TULIP WAVE 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O EA 
BE MAŠINOS PERMANENT ........ .
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .... ... ......... 25c
MOTERIMS .....................................    35
VYRAMS ..........      .40

THE CROWN BEAUTY SHOP
(Crovvn Dept. Krautuvėje) • . TeL YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
• SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

30 COLIŲ SIENŲ POPIERA, ROLEI ............ ...... .....

4 COLIŲ MALIAVAI ŠEPETYS

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP

GARANT. QU1CK-DRY VARNIŠ TIK ............ ..t....

15c
89c
95c 

$1.19
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

vai^s. GAMTAPARŪPINO .■

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb 9
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,t”
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

WIN A PRIZE!

KELVINATOR REVEALS
REFRIGERATION FACTS

KELVINATOR nedaro misterijos 
iš refrigeratorių skirtumų. Šičia 
viršuj, yra paduoti faktai apie 
naują Plus-Powered Kelvinatorių.

Jie yra aiškiausi. Jie pasako, 
kodėl Kelvinator sutaupins jum 
daugiau kasdien, kai ji vartojat 
—duos jum ilgesnių metų tarny
bą be kliūčių.

Kodėl Kelvinator Užlaiko val
gius absoliučiai SAUGIUS viso
kioj aplinkumoj, karščiausiomis 
vasaros dienomis ir įkaitytose 
virtuvėse.

BUDRIK,
■ r

3417-21 South Halsted Street
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Published Daily Except Sunday 
Che. Lithuanian Newe Pufe. Con' Ine.

1739 South Halsted Street

by

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

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

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

U*Mkym« kalnai
Chicago je—paltu s

Metams $8.00
Pusei metų ...MM.M... 4*00
Trims mėnesiams ------ .'i-------  2.00
Dviem mėnesiams —.—1.50
Vienąm mėnesiui ..................  .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Vieną kępija
Savaitei ____________________ 18c
Mėnesiui .............................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei metų ------------------------ 2.75
Trimis mėnesiams .................... 1-50
Dviems mėnesiam? ................ l-00
Vienam mėnesiui ...............  .75
Lietuvoje ir kitur /Užsieniuose,,

(Atpiginta)
Metams __ ________   $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams' ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

i

Kardinolas supykino nacius

Chicagos kardinolo Mundeleino kalba sujudino, kaip 
širšių lizdą, Vokietijos hitlerininkus, kurių ‘^fiurerį”1 ji
sai pasmerkę dėl kunigų ir’ vienuolių persekiojimo už 
“nemoralybę”. Nacių propagandos ministerio Goebbels’o 
organas “Der Angriff” ir kiti Vokietijos laikraščiai 
plusta Mundeleiną ir reikalauja, kad popiežius privers
tų jį atšaukti “šmeižtus”.

Aišku, kad Vatikanas to nedarys, nes jeigu jisai 
bandytų atsiprašinėti prieš Hitlerį arba versti kardino
lą Mundeleiną atsiprašyti, tai ^>apa visai pasižemintų 
Vokietijos ir Amerikos katalikų akyse. Net New Yorko 
meras La Guardia nepabūgo, Vokietijos nacių dūkimo, 
kai jisai buvo “įžeidęs” Hitlerį, paskirdamas jam vietą 

parodo-“baisenybių kambaryje” busimoje New Yorko

Hitleris'dabar stengsis kuo nors atkeršyti 
jos katalikų dvasiškiai už Mundeleino žodžius, 
kiai tarpe rudosios diktatūros ir katalikų bažnyčios 
Vokietijoje dar labiau paaštrės.

Bet politiška šitos kovos reikšmė yra menka. Nors

Vokieti
Santy

“PRAVDOS” SUKAKTUVĖS. 
w ■' > '■ • * • V

i Sovietų žinių agentūra 
“Tass” praneša, kad šio mėn, 5 

! d. sukako 25 metai, kai buvo 
įsteigtas dienraštis “Pravda” 
(Tiesa), kuris šiandien yra 
SSRS, komunistų partijos vy
riausias organas. Tąja proga 
Sovietų Sąjungoje buvo šven
čiama spaudos švente.

“Pravdos” istorija gana įdo- 
imi. Ji pradėjo eiti 1912 metais 
Peterburge, dar prie saro val
džios. Tai buvo pirmas legališ
kas dienraštis socialistinės 
krypties Rusijoje. Ją įsteigė' 
bolševikai, kurie tuomet dar > džiaugsmu .
buvo Rusijos Sociąl-Demokratų'kad menševikai nori palaidotu 
Darbininkų* Partijos frakcija, revoliucinį darbimnkų j>udiėjįmą ?’ 
Už penketo metų bolševikai iš BirnĮa j*e siūlė tik steigti ne- 
socialdemokratų persikrikštijo j Partinius darbininkiškus klįu-

tęęrętfkąs G. Plechajuovas. Leni
no frakcija* kartu su Plechano- 
vu ir jo šalininkais šoko ata
kuota tų darbininkų draugijų 
sumanytojus ir smarki kova 
rusų socialdemokratų nelegalią- 
koje literatūroje tęsėsi per dver 
j etą ar trejetą metų.

i Ji dar nebuvo pasibaigusi, kai 
iškilo klausimas apie lęgališko 
laikraščio leidimą Peterburge, 
šis menševikų projektas buvo 
naujas pretekstas “karingiems” 
lenincams pulti nelabuosius 
“likvidatorius.”

“Aha,” šaukė jie ąu piktu 
, “ar mes nesakėme,.

Už penketo metų bolševikai iš Pirma jie siūle tik steigti ne

popiežius ir jo kardinolai su Hitleriu barasi, bet Ispa- ševik^ kokiu
nijoje Vatikanas Hitlerį remia, nes. ten jų tikslai yra 
bendri. Katalikų bažnyčia eina ranka už rankos su fa
šistų generolų Franco prieš demokratinę respubliką.
.b*-

Dar ankščiau popiežius yra susijungęs su ItaŲjos. 
fašizmu. Mussolini naudoja Vatikaną ir jo diplomatus 
(nuncijus) savo imperialistiškieiAs tikslams. Su papos 
palaiminimu Mussolinio agentas Dollfuss padare gink
luotą perversmą Austrijoje, sutrempdamas demokrati-’ 
nę krašto santvarką, ir taip pat su papos palaiminimu 
Mussolini užkariavo Etiopiją.

Bet Mussolini yra Hitlerio sąjungininkas, 
sudarė Europai “Romos-Berlyno ašį”. Kol šita 
nenuluš, Vatikanas negalės perdaug smarkauti 
Hitlerį. Taigi ir tas Mundeleino susikirtimas su 
bels’u dėl “fiurerio” garbės jokių rimtų pasėkų negali 
turėti. Pasibars, ir įtiek.

Juodu 
“ašis” 
prieš

Goeb-

Darbininkų uždarbiai Italijoje

Chicago Daily News leidėjas, pulk. Knox (kuris 
buvo kandidatas republikonų partijos sąrašu į Jungti
nių Valstijų vice-prezidentus), dabar vieši Italijoje ir 
įspėją Amerikos žmones, kad jie saugotųsi fašizmo. 
Ilgam pranešime iš Romos p. Knox paduoda, kiek dar
bininkai uždirba fašistiškoje Italijoje. Štai keletas pa
vyzdžių: -

Leghorn provincijoje žemės ūkio darbininkas gau
na nuo 55 iki 69 centų už 8 valandų darbo dieną. Dar
bininkė moteris uždirba nuo 28 iki 44 centų per dieną.

Marmuro skaldytojui moka daugiausia $1.38 per 
dieną. Vidutiniškas gerai išlavinta darbininko uždarbis 
šitoje pramonėje yra $1.15, nelavinto darbininko — 58 
centai, o vaikams moka po 24 centus per dieną..

Angliakasiai uždirba nuo 75 centų iki $1.00, o vai-
— po 41 centą. ’
Medvilnės (bovelnos) audimo pramonėje Turino

provincijoje geriausia apmokami mašinų operatoriai 
gauna $1.00, moterys — mažiau kaip pusę dolerio, o 
vaikai 25 centus per dieną. Rayono. (dirbtinio šilko) 
pramonėje aukščiausias dienos uždarbis yra $1.60.

I

šitokias algas Italijos darbininkai gauna, anot p. 
Knox, nuo 1936 metų — po to, kai darbininkų algos 
buvo pakeltos 10 nuošimčių. Bet per tą laiką gyvenimas 
Italijoje pabrango 42.7 nuoš.!

Tai šitokį “rojų” suteikė Italijos darbininkams fa
šizmas. Chicagos laikraščio leidėjas graudena Ameri
kos žmones saugotis visko, kas veda prie demokratijos 
susilpninjmo. Bet Amerikos kapitalistai, girdėdami to
kius dalykus apie Italiją, ims, gal būt, dar labiau gailė
tis, kad Amerika neturi Mussotųii^

kai

I bus ir ligonių kasas, kad darbį- 
1 ninku maksės neitų j soeialde- 
.mokratų partiją; o dabar jie 
ketina jau leisti,, su caro poli
cijos pritarimu, legališką laik
raštį, kuris demoralizuos darbi
ninkus, auklėdamas juos ‘tega
liamo’ ir carizmo dvasioj.e!”

Apie pavasarį f912 m. šitą, 
žiauri frakcinė kova ėjo visų 
smarkumu. Kiekvienas bolševi
kų ir menševikų laikraštis už
sieniuose buvo pilnas ginčų apie 
tą baisų “likvidatorių” suma
nymą. Bet menševikai nenusi
leido. Jie rinko pinigus dteųrą'š- 
čio leidimui, ir iš korespondęų- 
cijų, kurios ateidavo iš, Peter
burgo ir kitų Rusijos miestų į 
užsienį, buvo matyt, kad dąr-r 
bininkai labai karštai pritaria* 
menševikų projektui.

J?ik stąįgąį .pačiame šįtos po
lemikos įsikarščiavime, bolševi
kų centralinis organas šveicavi-j 
.joje praneša, kad apie pradžią 
gegužęs mėnesio Peterburge pa
sirodyk dąr®nipkišl<as dienraš
tis “Pravda’

“Pravclos^ pasirodymas.
Ir, iš tiesų, dieiiraštis Peter

burge pradėjo eiti. Bolševikai 
ne' tik ėmę lęisti legališką laik
raštį carišku,f [Rusijos sostinė
je, bet ir jceljoms dienoms pra
lenkė menševikų dienraščio pa
sirodymą (jo vardas, rodos, 
buvo “Luč” — Spindulys, bet 
valdžia jį kelis kartus užd&rė 
ir jisai eidavo paskui kitokiais 
vardais).

Tokiu budu 1912 m. išėjo be
veik tuo pačiu laiku * net du 
darbininkiški dienraščiai.

Kaip gi dabar Leninas ir jo 
“revoliuciniai” vienminčiai tei- 
sino šitokį griežtą savo pozici
jos pakeitimą? Juk teisti lega- 
lišką laikraštį po cariškos cen
zūros priežiūra tai, anot jų, yra 
“revoliucijos išdavimas,” “so
cializmo idėjų likvidavimas”' ir 
darbininkų “klasinės sąmonės 
demoralizavimas”!

: Bolševikų šulai, įvykinę “o- 
portunišką” menševikų sumany
mą, kurį jie iki to laiko apsi
putodami niekino, pradžioje pri
kando liežuvį ir apsimetė, kądi 
jie niekuomet nebuvę priešingi; 
laikraščio leidimui. Toliaus jie 
ėmė atsikirsti, savo kritikams 
tuo, kad, girdi, jeigu bolšeyį- 
kai leidžia1 dienraštį, tai “’visąi; 
kitas dalykas.” ,

Bet* tikrovėje b o 1 š e v i k ų į 
“Pravda” nebuvo vedama nė- 
kiek “rėvoliucinigau” už menše
vikų laikraštį. Jos leidėjai dagi 
padarė tokį dalyką, kuriuo ir 
aršiausi oportunistai turėjo pa
sipiktinti. ■‘Pravda” savo noru 
pasidavė preventyvei cenzūrai.

Kitus laikraščius caro val
džios cenzorius peržiūrėdavo pb 
to, kai jie būdavo atspausdinti: 
jeigu surasdavo jupse ką prie
šingo valdžiai, tai bausdavo re
daktorių, arba konfiskuodavo 
visą laidą, arba net uždarydavo 
laikraštį. Nuo šitų bausmių 
nuolatos kentėdavo menševikų 

Reikia pastebėti, kad šitoje “Luč-” Bet Lenino draugai, ku- 
polemikoje Leniną parėmė ir rie (pagal jo direktyvą) leidp 
-senąs Rusijos, socialdemokratų “Prąvdą,” sumanė nuo tų keb-Į1

“komunistus” ir pavertė “Prav- į 
dą” komunistų partijos organu.

Bet dar įdomesnis buvo 
:“Pravdos” atsiradimas.
į Bolševikai priešinosi lęgališko 

laiki’ąščio leidimui.
: Pirmutiniai surnapė Peter- 
!burge teisti legališką dienraštį 
i darbininkams menševikai (kita 
R. S.-D. D. P. frakcija). Suma'ny- 
įmas pradėta svarstyti užsieny
je einančioje rusų socialdemok- 
iratų spaudoje. Tuoj aus bolševi- 
kai pakėlė didžiausią triukšmą, 
[šaukdami, kad leisti tokį laik- 
įraštį busią lygu “socializmo,” 
“proletariato” ir “revoliucijos 
išdavimui.”

Kaip būdavo visuomet, kilus 
ginčui tarpe menševikų ir bol-

i nors svarbesniu 
taktikos klausimu, taip ir šia
me atsitikime frakcinis įsikarš
čiavimas greitai pasiekė ašt
riausio laipsnio. Leninas, Ka- 
mene.vąs, Zinovjevąs ir kiti bol
ševikų publicistai savo leidi
niuose bombardavo mentševikus 
už tą “oportunistišką” sumany
mą pikčiausiais žodžiais, įtar
dami juos kuone tiesioginiu 
parsidavimu caro policijai.

Jie sakė: juk kiekvieną lega- 
lišką laikraštį Rusijoje cenzū
ruoja policija — reiškia, tas 
neva darbininkų laikraštis galės 
rašyti tiktai tą, kas bus per
leista per policijos koštuvį; tai
gi menševikai savo laikraščiu 
padės caro žandarams mulkinti 
Rusijos darbininkus!

Šitose savo atakose prieš 
Martovo ir Akselrodo vadovau
jamą socialdemokratų frakciją 
bolševikai nuolatos plūsdavo ją 
“oportunistas.” Kartu jie labai 
dažnai vartodavo ir pravar
džiavimą. “likvidatoriai;”

Partija ir darbininkų masė.
Tas žodis “likvidatoriai” bu

vo kilęs iš kito ginčo tarpe pa
minėtųjų dviejų frakcijų.

Po to, kai po pralaimėtos 
1905-6 metų revoliucijos ėmė 
vėl atgyti darbininkų judėji
mas Rusijoje, menševikų tarpe 
kilo mintis, kad reikia organi
zuoti Legališkas (Į a r h i n i n k ų 
draugijas pramonės miestuose 
— darbininkų kliubus, sųsišel- 
pimo draugijas, apšvietos rate
lius ir 1.1. Jie nurodinėjo, k'a'd 
į slaptą partiją dąrblninkų' ma
sių negalima įtraukti. Nelega- 
liškoje partijoje gali vėikti tik 
mažas skaičius žmonių, o- tuo 
tarpu socialdemokratų uždavi
nys yra apšviesti ir suorgani
zuoti plačiasiąs darbininkų mi
nias, nes socializmą turės įvy
kinti patys darbininkai savo jė
gomis.

šitam menševikų nusistaty
mui Leninas ir jo vienminčiai 
griežtai pasipriešino, sakydami, 
kad darbininkų organizavimas 
j legališkas draugijas veda prie 
partijos “likvidavimo.” Netru
kus bolševikai nukalė žodį “lik
vidatoriai” ir ėmė juo svaidy
tis į menševikus.

tumų išsisukti ir pasisiūlė cen
zoriui pristatinėti kiekvienų nu
merio raštus, pirnęia, negu jfe 
dedami į laikraštį. Cęnzoįrius. su 
tuo, žinoma*, mielai sutiko, nes 
tai jį paliuosavo nuo neišven
giamų ginčų su leidėjais, 
nepiajonumų, kuriuos iššaukia 
laikraščio konfiskąvimas, ir nuo 
tąsynių teismuose (jeigu leidė
jai skundžiasi dėl neteisingos 
bausmes). O bolševikams, šitą* 
sutartis $ų cenzūra (sutaupė 
daug išlaidų.

Šitaip bolševikai “gelbėjo” re
voliucijos idėją nuo, “oportuniz
mo.”

“Prąydos” vardąs.
Bet kodėl Leninas ir jo sėb

rai pąvadino savo1 dienraštį 
'“Pravda”? j

Nedaugelis šiandien tą istori
ją atsimena, o jį gana įdomi- 
Apie ją galėtų gana daug pa
pasakoti Trockis., 

. Socialistinį laikraštį vardu 
“Pravda” tuo laiku leido bene 
Krokuvoje (kuri buyo po. Aust
rijos. valdžia) Leonas Trockis. 
Tai buvo uefrakcinis, labai po- 
puliariškai rašomas ir gabiai 
vedamas mėnesinis ląįkraštas.

Trockis tais ląikate nepriklau
sė nei bolševikų, nei menševi
kų frakcijai (už tai karštesnįe- 
ji tų frakcijų šalininkai, vadin
davo, jį ir j.o> grupe, “beloto’’ — 
pelkė). Sayo. “Rravęloje” Troc
kis populiiarizuodavo. sočializm.0 
teorijos klausimus, dėdąvo daug 
žinių apie darbininkų judėjimą 
Vakarų Europos šalyse ir Re pa
liovos šaukdavo bolševikus, ir 
menševikus užįniršV frak
cinius. kivirčus, kad. darbininkų 
masės nebūtų skaldomos.

1912 metais jo “Pravda” jau 
buvo ižgyyavuąį apįę ketvertą 
ar penketą metų ir buvo gana 

’ plačiai pasklidusi ne tįk tarpe 
i Rusijos emigrantų, bet ir pačior 
je Rusijoje/Iš Austrijos ji bū
davo slaptai: gabenamą į Odes- 
są *ar šiaip kurį Rusijos uostą 
prie Juodosios Juros, o, iš te
nai' geležinkeliais, pristatomą į 
Kijevą, Maskvą, Peterbugą ir 
kitus Rusijos pramonės cent
rus. Trockio “knygnešiai” buvo 
daugiausia Juodosios Juros mat
rosai ir geležinkelių darbinin
kai.

Dėka to, kad Trockio “Prav
da” vengė frakcinių ginčų ir 
buvo rašoma labai lengva ir gy- 

iva kalba, tai ji įgijo, daug skai
tytojų tarpe Rusijos darbinin
kų-

Štai dėl ko Leninas pavadino 
savo legališką dienraštį Peter
burge “Pravda”: jisai pasisavi
no kifo, jąą plačiai pasklidusio 
ir išpopuliarizuoto, darbininkų 

!laikraščio vardą!
Lęnįnui šitokios rųšies “žy

giai” buvo tik xnusispiaut, nes 
jisai tvirtai laikėsi tęs taisyk;- bei, kad laike tų trinktynių jį

:o, nes 
ieišven- 

, nuo

lės, kad ■“tikslas pateisina prie
mones”.

0 jo tiksiąs buvo sukirsti 
^ęnševikus Petęv^urge!
! Už dvejęto minėsią po to, 
kai bolševikų “Pravda” pra- 

!dėjo eiti Peterburge, Leonas 
Trockis važinėjo po Rusijos iš
eivių kolonijas užsieniuose, lai- 
Įkydanaas paskaitą apie nese
niai prieš tai mirusį rašytoją 
Levą Tolstojų. Pasikalbėjimuo
se su paskaitų rengėjais jisai 
Skųsdavosi, kaip Leninas ‘ jį 
'“apvogė’*’.
; VNa, ar nėra rusų kalboje 
kito gero žodžio laikraščiui pa
vadinti, kaip ‘Pravda’?” — sa
kydavo jisai. “Bet ve tyčia Le- 
mųąą pasirinko tą vardą, kad
jo laikraštį imtų mano skaity- papąsakos.

tojai I. Q kiek vargo mes esame 
įdėję, kol ‘Pravdą’ išauginome 
ir paskleidime

Trockio protestai, žinoma, 
nieko nereiškė Leninui- Austri
joje einančio ir slaptai platina
mo Rusijoje nelegališko laik- 
iraščio leidėjas negalėjo kabin
sią nei per teismą, nei kaip ki
taip prie Peterburgo, bolševikų 
dienraščio, kuris turėjo ne tik 
valdžios leidimą, bet ir su cen
zūra' mokėjo “draugiškai” su
gyventi.

Tai šitokia yra dąbajjįųio 
.SSRS komunistų partijos dj,w- 
raščię gimimu istorija. Bet, 
švęsdama savo 25 metų jubi
liejų, “Pravda” šitų dalykų sa
vo skaitytojams, žinoma, ne-

Ispanijos Įvykiams Besirituliuojanlj

(Musų specialaus korespondentę Lietuvoje).

(Tęsinys)

Ąųdra vandens šaukšte

kolegos bent kiek pąmankė ir 
įik... <tąi yisas skundas. Bet jau 
rytojaus metą Varšuvos radio

■ Toksai tai šių dienų pašau- [traškėjo, kad Dotnuvoje lietu
tis.

Tikrai koktu klausyti ir skai
dyti* kaip kas ią mažutės lietu
vių tautos atstovų džiaugiasi 
generolo Franko pasisekimais... 

' O štai dirsteikitne, kas tuo 
įpa^iu metu, Lietuvoje dedasi. 
Mažučiai fakteliai, bet jie savo 
[turiiųu, savo esme niekuo nesi
skiriu iš dabartinių įvykių Is
panijoje. Ir čia skleidžiami ci- 
[nįški m^lĮai ir stengiamasi ,yi- 
Įsaįs budais murzinti lietuvių 
tautą.

i Dotnuvoje žemės Ūkio, Aka- 
■demijoje yra studentų tarpe į- 
sigalėjęs toksai savotiškas ir 
gal bent kiek keistokas papro
tys, ‘tai naujai priiųitus studen
tus praųsyklojje išmaudyti, ai?- 
,ba bent galvą nutrinkti, šito
kios iškilmės buvo atliekamos ir 
'šiemet, žinoma, ne visiems nau
jokams studentams tos galvos 
'trenkamo^, o tik keleriems jų 
i atstovams.

Šiemet dviem ‘tokiems jaunik
liams pasirįžta tas galvas trink
ti. Vienas jų ramiai šiai cere
monijai pasidavė. Kitas norėjo, 
pasprukti ir pabėgti, norėjo iš
vengti savo vyresnių kolegų 
trenkamas. Bėgdamas smagiai 
[pargriuvo ir susimušė, bet ne 
tiek daug, kad nebūtų galėjęs 
vėliau kartu su vlcdis studen
tais valgyti bendrą vakarienę, 
[šokti, flirtuoti ir kitas jaunys
tės linksmybes atlikinėti.

[ Šitas įvykis, to trinkimo ce
remonijos jau visai butų buvę 
pamirštos. Bet dienai praslin- 
'kus tasai jauniklis studentas 
'pasiskundė Akademijos vadovy-

vįai studentai mušė lenkus stu
dentus ir taip skaudžiai juos 
sumušę, kaj vienas vos gyvas 

(išlikęs, ir tiek čia, butą brųta- 
Įlumo, kąd tasai sumuštasis iš
tisą naktį buvo lauke be jokios 
pagalbos paliktas...

Ąlermas
Visa lenkų spauda įdėjo alar- 

muojaučiais autgalviais žinias 
apie šį įvykį, žinoma, kiekvie
nas j.ų dienraštis tas žinias dar 
savaip pagražindamas.

Ir Lietuvoje einą lenkų dien- 
: raštu kas, ir tas parašė, kad 
Dotnuvosje įvykęs, beveik kuo
ne lenkų studentų pogromas., ir 
tik iš tos žinutės Dotnuvos Že 
mės Ūkių, Akademijos studentai 
sužinojo, kad trink tasai jau
nuolis studentas yra Lenkų tau- 
(tybės. Tatai jo niekas kaipc 
lenko trinkti vargu ar butų net 
norėjęs, juo labiau, kad šitas 
studenčiukas net visur aktinga: 
dalyvavęs protestuose, kurk 
buvo daromi dėl lenkų padary
tų Vilnijoje lietuviams skriau
dų...
i Lenkijos spauda dėl šito į- 
ivykio iki šiai dienai negali nu- 
; rimti. Esą du šimtai tūkstančių 
‘ lenkų Lietuvoje velka nekultū
ringo lietuvio jungą! Supraski, 
pasauli, gelbėk lenką nuo lietu
vio. Gelbėk kultūringą lenką 
nuo. barbaro lietuvio!

: Ar ne tokį pat alarmą girdi- 
imę iš Generolo Franko radio 
stoties, kur jo padėjėjas, kitas 
girtas generolas, šaukte šaukia 
gelbėkit nuo vyriausybininkų, 
nes jie baigia visus skersti.

(Bus daugiau)

LENGVA NUVAŽIUOTI “NAUJIENŲ” PIKNIKO DARŽAN
■J- ■ '

Šis žemląpis. paroĮdo. patogiausią kelią į 
Cąlumct Grovę^ kųi; ateinantį sekmadie
nį gegužes 23 d., įvyks “Naujienų” pik
nikas.

ausė “Naujienų” irDaigelis kas kl 
daugelis rūpinosi, kad sunku bus nuva
žiuoti į “Naujienų’f pikniko, daržą, Cą- 
lumet Grove. Piknikas įvyks gegužės 23. 
d., tai yra ateinantį sekmadienį. x

Daržas pasiekti perą sunku ir kelias 
labai patogus. Paėmus A^ESTERN ĄVĘ. 
reikia važiuoti i^i BR0APWAY gatvęs, 
kuri yra tuojau už kana'O tilto, pieti
niam Blue Island krašte apie 134 sitr.). 
BĘOABWAY gatw ęeikia pasukti į 
kairę. > Pavažiavus keturias kliokus, 
pasukti po dešinei, kur bus iškabintos 
“Naujienų” pikniko, afišps. Nepa.važią- 
vus tuo keliu nei poros bliokų jau bu
site darže.
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ŽINIOS
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SMAĘĘI AUDRA. — APIFLĖŠĖ BANKĄ. — NETI- 
KĘ NAMAI. — PASIRYŽO SAVO DRAUGUS I&- 
GELBSTI. — EGIPTIETIS APIE AMERIKOS 
ŽMONES. — IŠRADĖJAS APIE PRIETAISĄ MĘ- 
LUI SUSEKTI. — RILIUS, KURIS REIKALAU
JI A>, KAD ŠVIETIMO REIKALAI BUTŲ TINKA
MIAU SUTVARKYTI. — DEFICITAS.

,bus daroma, tai pritruks pi
nigų miesto tarnautojams al- 
,gąs išmokėti.

— Michigano Pilietis.

LSS kuopos piknikas
♦ *» - .7 i

Sek-

to, jie pasiėmė 
saugiąsias dėžu-

buvo pastębė-

Audrą padarė daug žalos
Pereitą sekmadienį Detroitą 

užklupo smarki audra su per
kūnija, kuri padarė nemažai 
nuostolių. Keliose vietose buvo 
išversti medžiai, ir šiaip kito
kių nuostolių padaryta. Vėjas 
buvo labai smarkus. Krito taip 
pat ledai.

Audra prasidėjo apie 2 vai. 
popiet. Temperatūra kaip be
matant nv&rito apie dešini t 
laipsnių. A

Plėšikai apkraustė banką
NEW?ORT, Mich.

madienio naktį plėšikai Įsiga
vo į vietos banką ir pasišlaH 
apie $300. Be 
su savimi 48 
tės.

Apiplėšimas
tas tik kelioms valandoms pra
slinkus, kai kelyje liko suras
ti vertybės lakštai ir saugosios 
dėžutės. Net už 30 mylių buvo 
surasti vertybės popieriai.

Plėšikai, matyti, buvo tikri 
ekspertai ir turėjo visus rei
kalingus įrankius tokiam dar
bui atlikti. Kolkas dar nėra 
tikrai žinoma, kiek nuostolių 
jie bankui padare. Banko iždi
ninkas mano, jog saugiosiose 
dėžutėse pinigų nebuvo.

, , Areštavo ajitomobilistą
Alex McGillivray liko, polici

jos suimtas ir pasodintas į ka
lėjimą. Mat, pereitą šeštadienį 
jis važiavo automobiliu kaip 
akis išdegęs ir mirtinai suva
žinėjo žmogų. Po nelaimės įvy
kimo jis ne tik nesustojo, bet 
dar bandė pasprukti. Tačiau 
kitas automobilistas spėjo pa
stebėti jo laisnio numerį ir ra
portavo policijai.

McGillivray yra keliama 
la. Labai galima, kad jis 
gana skaudžiai nubaustas.

Ląndynių distriktas
Detroite, kaip ir kiekviena

me mieste, yra vadinamasis 
landynių distriktas. Angliškai 
tokios vietos yra vadinamos 
“slums”.

Sanitarišku ir higienišku at
žvilgiu tos landynės yra tie
siog nepakenčiamos. Ten žmo
nės gyvena susigrūdę, dažnai 
saulės šviesos nematydami. Vi
sur purvas, nešvarumas. Aišku, 
kad tai yra geriausia vieta vi
sokioms ligoms veistis.

Šiomis dienomis dėl tų lan
dynių pasisakė ir sveikatos de
partamentas. To departamento 
komisionierius, Dr.- Henry F. 
Vaųghan, pareiškė, jog čia vi
sokiomis baudomis ir patvar
kymais nieko nepadarysi. Lan
dynių problema, sako jis, dau
giausia priklauso ekonomijai. 
Jei norime landynes panaikin
ti, tai pirmiausia turime panai
kinti skurdą. O jei to nepada
rysime, tai jokie patvarkymai 
čia nieko nepadės.

Tai tikrai sveika ir teisinga 
Jnintis.

Pasiaukojimas dėl draugų
Trys jauni vyrukai atsidūrė 

teisme. Mat, jų bute buvo su
rasta už $7,500 vogtų deiman
tų ir auksinių daiktų.

Paskutinis turėjo liudyti Joe 
MerabeUa, tų trijų vyrukų 
draugas. Staiga jis pareiškė, 
jog apie tuos vogtus daiktus 
jo draugai nieko nežinoję. Esą, 
jis tuos daiktu^ pavęgęs ir, sa-

atvyko į 
Vadinasi, 
kada jie.

by- 
b.us

tie
pa-

vo draugams nežinant, paslė
pęs jų bute.

Po to pareiškimo teismo po
sėdis liko nutrauktas.

Prietaisas melui susekti 
I , .

Per paskutinius kelis metus 
laikraščiai gana dažnai rašo 
apie specialius prietaisus, ku
rie yra vartojami teismuose 
tam, kad butų galima patirti, 
ar nužiūrimas asmuo tiesą sa
ko, ar meluoja. Jau keliais at
vejais Mjchigan valstijos teis
muose tas prietaisas buvo pa
vartotas.

Štai, šiomis dienomis liko pa
leistas asmuo, kuris buvo įtar
tas Bernice Onisko nužudymu. 
Nužiūrimą asmenį kvočiant bu
vo panaudotas ir tas prietai
sas. >

Bet ar tas prietaisas iš 
sų yra tiek geras, kad jis 
gauna žmogų meluojant?

Toks klausimas buvo pasta
tytas pačiam išradėjui. O prie
taisą melui susekti išrado Dr. 
John A. Larson 1921 m. Dabar 
Dr. Larson eina psiclpopatinės 1 
klinikos direktoriaus antriniu- j 
ko pareigas. į

Laikraščių reporteriams Dr. ! 
Larson pareiškė, jog jo išras-1 
tas prietaisas toli gražu nėra 1 
tikslus ii- neklaidingas. Nors 
jis ir yra naudojamas melui 
susekti, bet dAŽriai 1 (apie : 50 
nuošimčių) pats pameluoja.

Egipto pasiuntinys
Pereitos savaitės gale į De

troitą atvyko Amin Youssef, 
Egipto atstovas Ąmerikai. Jis 
jau aplankė šešioliką valstijų. 
Jam labiausiai rupi susipažin
ti su žemes tikiu Amerikoje.

Per 10,000 metų Egipto žmo
nės jau verčiasi žemdirbyste. 
Tačiau didelio progreso toje 
srityje jie nepadarė. Tik pa
skutiniais keliais metais jie 
pradėjo daugiau dėmesio kreip
ti į modernizavimą žemės 
ūkio.

Amerikos agrikultūros ban
dymo stotys, sako Youssef, 
yra pagarsėjusios visame pa
saulyje. Tų stočių išradimais ir 
patyrimais naudojasi visas pa
saulis. Neatsilieka, žinoma, da
bar nė Egiptas.

Apie amerikiečius Youssef 
labai aukštos nuomonės. Jis su
ko, kad amerikiečiai turi pa
kankamai jumoro ir todėl jiems 
sekasi gyventi.

švietimo bilius
LANSING, Mich. — Į legis- 

laturą liko įneštas sveikatos 
švietimo bilius. To biliaus ša
lininkai sako, kad Michigąn 
valstija yra nepaprastai atsili
kusi. šios valstijos mokykloms 
net reikalingi specialus biolo
gijos vadovėliai, kadangi apie 
kai kuriuos faktus neleidžiama 
atvirai kalbėti.

Slėpimas faktų, kurie glaud
žiai yra susiję su biologijos, 
mokslo dėsniais, nieku gyvu 
negali būti pateisintas. Todėl 
įneštas bilius ir siekiasi pada
ryti galą priimtam davatkų pa
tvarkymui.

$150,000 deficito
• FLINT, Mich. — šio miesto 
; finansų direktorius Lloyd G. 
,[Kirby paskelbė, kad deficitas 

jau siekia $150,000. Esą, rei
kia visais galimais bu'dais iš
laidas mažinti, nes jei to ne-?

t

Gegužės 9 d. įvyko vietos 
socialistų kuopos piknikas 
.Beeęhnut darže. Komisijos na
riai ir darbininkai 
daržą gana anksti, 
kaip tik tokiu laiku, 
turėjo būti darže.

Pasitaikė, jog oras iš ryto, 
buvo visai nekoks. Iš pradžią 
lijo, o vėliau pusėtinai atvėso. 
Komisijos nariai nežinojo nė 
ką daryti, — laikyti pikniką 
ar atšaukti jį. Drauge su dar
bininkais jie pasitarę ir paga
liau nusprendė, kad reikia pik
nikas laikyti. Juo labiau4, kad 
išlaidų jau buvo gerokai susip 
darę. Be to, pradėjo lyg šviesr 
tis ir atrodė, kad diena nebus, 
taip jau bloga.

Kai pikniko klausimas likę, 
galutinai išspręstas, tai komi
sijos nariai ir darbininkai pra
dėjo daržą tvarkyti, kad bu
tų galima tinkamai svečiai pa
sitikti. Netrukus atvyko ir jau
nasis Padolskis, kuris išvažinė- 
ja' alų. Jis yra malonus .žmo
gus ir visiems nuoširdžiai pa
tarnauja.

Apie 3 
rinktis ir 
kaip jau 
palankus,

vai. popiet pradėjo 
svečiai.

minėjau,
bet vis

Kai depresija užėjo, tai Wi- • PRANAŠAUJA DIDELĘ advokatas, Antanas Andrehu- 
-nas, baigiantis dentisterijos 
■mokslą. Taipgi buvo ir drg. 
Masaitis, lietuvis biznierius^ 

, draugai Kučinskai, pasižymėję 
:savo veiklumu lietuvių tarpe, 

’ ! draugė F. Budvidienė, drau'gai 
(Strazdai ir daug, daug kitų, — 
‘‘nėra galima visų suminėti.

Šokiams griežė šaunus mu
zikantai. Kaip lietuviškus, taip 
ir amerikoniškus šokius jie 

i, patenkindami lygiai 
,u jaunus ir senesnius.

Juokingom kepuraitėm pasi
puošę, šokom, žaidėm visi iš
vien. Negalima nė aprašyti, 
kiek juokų, žaislų ir šiaip links
mumo buvo.

Vos susėdo svečiai prie tri-1 
jų didelių stalų, kaip pradėjo

ilia.mas neteJko darbo ir viską, 
prarado. Pasiliko, jis be cento , 
ir turėjo imti pašalpą iš. mie- 
isto. Pagaliau pradėjo, dirbti 
kaip WPA darbininkas. |

Prieš kelis metus pradėjo tieana 
nekaip jaustis jo žmona. Ir,ją. 
juo tolyn, juo labiau ji prade- 
jot sirgti. Tinkamos, medikališ- 
kos priežiūros ji neturėjo, ka
dangi nebuvo pinigų. Taip, ji

, ATEITI
1 Jau buvo rašyta, kad šio 
mėnesio pradžioje su Detręįto, 
opera dainavo Ona Katkaus- 

' kaitė. Operoje “Cavąlleria Rus- 
ji išpildė Lolos payti-1

Tą partiją prlė Kitkauskai-
te atliko tikrai gražiai ir ža- 
vytinai. Malonų bųyo į ją žįu-if 

vTs“Silkino“ S manyda- i
tis. Vietos amerikonų laikraš
čiai pažymi, kad p-lė Katkaus- 
kaitė yrą didelė jėga ir kylanti.... * ’- _ _ ■ \

ma, kad gal liga pati savaime 
praeis.

Pagaliau' ji tiek sunkiai su- ’ 
sirgo, jog. teko ją vežti į mie
sto ligoninę. Bet jąų buvo per- 
yėlu. Gegužes 11 d. jos širdis 
paliovė plakusi ir ji baigė sa
vo vargingą gyvenimą.

i Jieva Wiliamienė buvo, pusės , 
i amžiaus moteris,. ~
ji prašė savo vyrą, kad nesi
rūpintų dėl bažnytinių laidotų- 
jvių. Girdi, mes dabar suvargę!"-"™ NuSdmas.““'C 
‘'i- nornvimo nirn<yii *■ ' , ’ ‘ i .sprendžiami draugijos įstatai

' jr kiti, reikalai. J •
Visi kyiečįami dalyvauti.;

— Valdyba.

Žvaigždė operos, padangėje.
— M. Kemešieųę.

LAISVAMANIŲ . SUSI
RINKIMAS

* • I-
■■■■

šeštadienį, gegužės 22 dieną, 
7:30 vai, vakaro, Draugijų svę-

gaspadinaitės valgius nešti. 
Buvo ir vištienos, ir grybų, ir 
bulvių, ir žalumynų, ir pieno, 
ir kavos, ir, kitų dalykų, kie£ 
tik kas norėjo. Vakarienes me- 
tu Dailės Choro pirmininkas, 
Ben Shiller, padarė Dailės Cho
ro darbuotės apžvalgą, — ką 
Dailės Choras nuveikė ir kiek 
svarbos rėmėjai turi Dailės 
Choro sumanymų vykinimui.

Po vakarienės dar daugiau 
šokom ir linksmai žaidėm. Tik-* 
rai galima sakyti, kad viskas 
nusisekė ko puikiausiai. Visi 
gražiai pasilinksmino, pasivai
šino ir anksti sekmadienio ry
tą grįžo namo. Visi dalyvavę 
ilgai minės šį šaunų išvažia
vimą.

šenirten.

Prięš mirti teiljgje (4097 porter St.) įvyks
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

[Kultūros Draugijos 2 ku'opos 
susirinkimas. Bus; r neturime pinigų.

Vyras stengėsi kaip įmany
damas, kad žmona butų tin 
karnai palaidota. Tačiau pinigų 
Jis visai neturėjo. Jam į pagaj- ; 
bą atėjo WPA unija, kuri pri
sidėjo prie išlaidų padengimo 
'ir išrupinimo gražios vietos 
iuiiesto kapinėse (Grand Ri- 
yer). 
t Nors velionė kunigo, ir ne.- . . v. ,
■reikalavo, tačiau' pats miestas P^zlĮtamas Kaz?s Ral<a^- 
'parupino kunigą, kuris atvyko kas' Dabartlnls brzmo vre-
• -■ • < I t •« 1 •

Grįžoįbiznį i
DETROIT, Mich. — Grįžo į 

alaus biznį detroitiečiams g’e-

;į kapines atlikti apeigas., 1 
ir nebuvo ^uvo prisiųsta apie 10 vaj- 

dėlto susi- nuo WPA UWS, kaimy-

Nors oras

jrinko apie du šimtai, žmonių, bų ir dukterų.
/Suvažiavo jie į pirmą detroi- 
jtiečių pikniką. Mat, per kelis 
'jau metus musų kuopa vis su- 
irengia pirmą pavasarinį pikni-

Velionė paliko vyrą, dvi duk- 
(teris ir vieną ’ sūnų. 
; ' — Kaimynas.

tos adresas yra — 3071
St.

, P^-as Rakauskas yra 
malonaus budo žmogus,
j;įs turi daug draugų. Reikia 
tikėtis, kad biznis jam sek

How-

labai 
todėl

PARENGIMAI

sis.
? Beje, į biznį p. Rakauskas 
eina' ne vienas, — jis jūres 
ir pusininką, būtent, J. Luko
ševičių. .

gigantic
Ę|* JL” V J ” ”---

IN EDWARDS-ZftGEL

DRAUGIŠKAS
VAKARĖLIS

— Mariute.

tai buvo mo- 
diena. Todėl 
buvo apsikai-

Tiesą Tpasakius, |tai gana 
ankstyvas s parengimas. Bet 
kaip ten nebūtų, o laukuose 
smagiau nekaip surukusiame 
mieste. Visur žalia, visur dvel
kia pavasariu.

Pasitaikė, kad 
finos pagerbimo 
daugumas svečių
šę gėlėmis. Besikalbant, bejuo
kaujant ir besilinksminant lai
kas nepaprastai greit prabėgo. 
Kaip bematant pradėjo temti, 
tad teko, susirūpinti namais ir 
grįžti vėl į surukusį miestą. 

! LSS 116 kuopos ręngimo ko- 
! misija, reiškia širdingą ačiū vi
siems svečiams ir rėmėjams, 
kurie nepabijojo blogo oro ir 
'atvyko į musų pikniką.
i Iš padarytos apyskaitos pa
aiškėjo, jog kuopai gryno pel
no nuo pikniko liks apie pusę 
šimto dolerių. Tai visai neblo- 
'gas rezultatas.

Susivienijimo’ Lietuvių Drau
gijų Kongreso atstovų susirin
kimas įvyks šeštadienį, gegu
žės 22 d., Lietuvių svetainėje. 

(Prasidės 7:30 vaL vakaro.
Visi draugijų ir kuopų at

stovai malonėkite į susirinki
mą

Detroito Liętuvių Klubas 
rengia draugišką vakarėlį, ku
ris 'įvyks gegužės 22 d. klubo 
patalpose (92Š6 Cardoni Avė.). 
Pradžia 8 vai. vakaro. ‘ J

Prieš kiek laiko turėjau pro
gos užsukti į khvbą, kur radau 
tautietį K. Pocevičių, kuris 
yra klubo manadžeris. Jis pa
reiškė man, kad esąs labai su
sirūpinęs bengiamu vakarėliu. 
Girdi, reikės ir pečių išmesti, 
kad tik butų daugiau vietos šo
kėjams. Orkestras, šokiams bu
siąs labai geras.

Iš praeities yra žinoma, kad 
klubas visada surengia labai; 
šaunius vakarėlius. Todėl nėrą 
abejonės, kad ir šis bus sėk
mingas.

Klubiečiai, kaip ir paprastai, 
yra, pasirengę tin,karnai sutik
ti, priimti ir palinksminti sve
čius.

Šaunus Dailės Choro 
Išvažiavimas;

. DETROIT, Mich. — Jatį su- 
virš trys metai kaip Dailės 
Choras gyvuoja ir puošia De
troito ir apylinkės lietuvių gy
venimą dailės kuriniais, daino- 
mis ir šiaip pasilinksminimais. 
Jau du metai su virš kaip Dai- 
jlės Choras be paliovos trans- 
iliuoja lietuviškas radio progra- 
imas. Pasibaigus šiam žiemos 
sezonui, Dailės Choras nutarė 

j surengti išvažiavimą vien Dai
lės Choro nariams ir rėmė
jams. 
. šis 
■ gūžės 
moję. 
Į buvo
daigelis iš pakviestų j ii pega- 
lėjo atsilankyti. Suvažiavo dau
giau nei šimtas žmonių — jau
nimas, tėvai, profesionalai, biz
nieriai, kurių tarpe buvo ir 
Alex Conrad, jąunas lietuvis

išvažiavimas įvyko ge-
15 d., drg, Shillerio far-

Kadangi išvažiavimas 
šeštadienio vakare, tai

atvykti
— Vietinis.

Mirė Wiliamienė
DETROIT, Mich. — Antaną 

Wiliamą aš turėjąu progos pa
žinti per 20 metų. Prieš de
presiją jis ganą pasiturinčiai 
gyveno: turėjo savo namą, ku
rį jau buvo bebaigiąs išmokė
ti. Dirbo jis Fordo dirbtuvė
je.

1930 m. mirė jo podukra, 
kuri buvo dar visai jauna mer
gina. Nors pats Wiliamas yra 
visai laisvų pažiūrų žmogus, 
bet jo. žmona buvo, šiek tiek 
linkusi prie bažnyčios. Todėl 
ir podukra liko palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis ir la
bai iškilmingai. Nėra abejones, 
kad tos laidotuyės pusėtinai 
atsiėjo.

— Mariute.

'■ Pfl^NIKAą <
Birželių. 6 d. SLA 3.52 kųąr 

pa rengia pikniką Mary Grove 
parke (Milford, Mich.}. Pikni
kas. prąsidės 12 vai, dienos ir 
■tęsis iki vėlumos.
, Reikia pasakyti, kad šios 
kuopos pąreųgimai visada yra 
Jdomųs ir smagus, Ręngjųio 
komisija susideda iš pirminiu-' 

i ko Martyno, iždininko. Ambra
zevičiaus ir Kazio Bučio. Jię 
sako, kaęl piknike busią viso
kių margumynų.

Čia bus ne pro šalį pažymė
ti, kad daržas, kuriame įvyks 
ipįkirikas, yrą prie pat ežero 
■kranto. Taigi galės atvykti ig 
[žuvautojai s.ų meškerėmis. Bus. 
įtąip pąt ir valtelių. Tai reiškia, 
kad suvažiąvę svečiai galės vi
sokiais budais linksmintis. 

' r .

šokiams grieš, tikrai Šaunus 
orkestras.

— M. ĘeniešMėA

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos 
TURINYS:

Herkulio Stulpai.... J.

žurnalas

Baldauskas 
Ęasąulinjp ųlRo perspektyvos — 

................... . V. Stankevičius 
Kitą Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis ...................... A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sukurv- 

........ ........... .  B. Amalvis 
Taipgi:........... >.........................J
Populiarusis Mokslas. 
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45. CĘNTĄI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE” 
1739 So. Halsted St.

“Naujienų” Piknikas
-- I

į CALUMET GROVE

PUIKIŲ RAKANDU
Viso gyvenimo proga! Del žalos padarytos gaisro, durnų ir vandens, Ed- , 
wards-Zagel siūlo $100 OftO vertės puikiausių seklyčių setų, bedrui- 
mių setų, dining room setų, virtuvei rakandų, atsikrų baldų, lempų, 
studijoms sofų, deskų, scerėtaries, spring ų, matrasų, kambario did
žio ir mažesnių kaurų, bagažo, etc., tik už dalį jų tikros vertės.

IŠPARDAVIMAS TURĮS PRIEŽASTĮ
O NE VIEN PASITEISINIMAS

Daugumoj atvejų žala buvo padaryta lengva ... tačiau bežiūrint ža
los mažumo, kainos visiem tavorain nukapotos be pasigailėjimo. To
liau, kiekvienai šmotas rakandu, kurs apleis musų storą, BUS AT
NAUJINTAS* NEIMANT EKSTRA MOKESNIO! Daug daijktų yra 
tik po vieną tos rųšies—tad pasinaudokite!

“E-Z” CREDIT TERMS
Tik Keletas iš Tūkstančių 

SENSACINIŲ BARGENU!
ssoiįving $29,5°
Rootn Suries $i D8WN

5-Tube 
$17 Radlos a»ewrt

9 VALANDĄ SUBATOS RYTO SPECIALAI
*20-5°
$27,5°
^18-50
$J4-50

$50.°o
$00.00
$70.5°
$05.00

VERTĖ

SOFA 
KRĖSLAS 
COCKTAIL 
STALAS 
OCCASIONAL 

STALAS
SOLID WALNUT 
KOMODft*

$|g.95
$ 1J.50

n3.95

$0.50

*228-50
$-^.50

SOLIO WALNL’T $0.75 
LEMPOS STALAS

VELVKT QUEST $17 95

PULL-UP SR'60
KRĖSLAS °

MODĘRNft STA1Z) $A.95 
t r. * “

MIEGKAMBAKIO SETAI
f29.6°

*39»5 
»49-86 
$S7.70 

»68'“

SEKLYČIOS SETAI
$29-50

$39-45
$49.95
$58y5
$70.60

VERTĖ

VERTĖ

VERTĖ

VERTĖ

D1NNING ROOM SETAI
$»4i.oo *5205VERTĖ ..........  5,0

s99 w VERTS $69-76
s135.00VEBa.E ’10900
$169r 0VFltTP *124m

MATRASAI
$Q.»5 INNER

SPRING ..........
INNER

SPRING ...... .$ J2'50
$^ft.oo INNER 

SPRTKiSPRING ..

$0.99

$0.95

$14.95

' - RADIOS
$<AQ-50 5-TUBŲ 

CROSLEY ....
$E*>.05 0-TUBŲ

RCA ... ......

$30.75

M2-75

9 A, M. At> Noon
EHD TABLES 

W«lnH fiąhhtd. 
B r au d aevv —not ;

$52-50 
^00.50 

$75-0° 
$00 50 

$0050

$£0.95

$2q-o°
$25oo

$30.00

OO

$0.95
$15-00

$0.00

$0.50

VERTĖ

VERTĖ

VERTĖ

VERTĖJ

VERTĖ ....
PUSRYČIAM SETAI

$10.95

$19.05

s24'50

VERTĖ

VERTĖ

VERTĖ

VERTĖ

LOVŲ SPKINGSAI
STEEL COJL
SPRINGSAI ......

DOUBLE COIL
SPRINGSAI ......

SUPER WEIGHT $
SPRINGSAI    .....

BAGAŽAS
MOTERŲ Ov««ght

KEISIUKAI
COVVHIDE ZIPPER

BĖGĖS ...............

$0.95 

$0.95 

1O76

... " "'i! !
Only One 1

CARO TABLES
by flr.;

EDWARDS“ZAGEL
222 South Wabash Avė.—Just South of Adams

ATDARA ŠĮVAKAR IR KIEKVIENĄ VAKĄĘĄ IKI 
VALANDĄ FEK šį DIDŽIULĮ UGNIES IŠARDAVIMĄ
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noma, kad išliks gyva.Diena Iš Dienos
O jeigu nėnu-

gim-

TheEnglishColumn

/

I I Specialintai Dirbtinų I
j | Kojų, Rankų, Diržų j

I Visiem Siularkymarn jseni

a t-

(Snsumers (ompany
Raskey”.
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KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

Pocienės

Experto pa-
Ateikite pas

proga, 
laika 
drau-

* h

KAINAS 
PRIEINAMOS

and 
22nd 
Club,

Sėdėdamas prieš kelis detek
tyvus, kurie jį kamantinėjo 
apskričio prokuroro raštinėje, 
29 metų Clayiton McGrath va-

Avilį 
miss 
priz- 
Set?

COAL-COKE- ICE 
S7BUILDING MATERIAL

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraiStis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos nišį 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite i patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

| VYRAS IR MOTERIS"!
I PRIŽIŪRĖTO,JAI f

3 ir Paskutine Savaite!
ŠAUNUS FILMAS APIE 

Vaikučius, kurio Niekuomet Neužmiršit

Peoples Liųuor Store I
2646 West 63rd Street |

-- Tel. Republic 8841 I
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, j 
nusipirks wholesaie kainomis. Į

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Piliečių 
jo pikni- 
d., o ne

Pasaka apie vaikus muzikos genijus 
Rusijoj šiandie.

SONOTONE
šeštadienio rytą specialiai vaikams 

paroda—įžanga 10c.

NAUJIENOS; Chicago, m.

eiephone Ift- 
FRANKU N 
6400

KYLA PAVOJINGA
mus paraiščiul pritaikinti su pilnu pa- 
stikfijiniu !

Elastikinės pančiakos, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

eBEfTOENi

Piknikas 
Birželio 27

Taip, Betėnas 
Dovanojo, Ir Vėl 
Viskas Gerai

*

—J-------
Amerikos Lietuvių 

Kliubas praneša, kad 
kas įvyks birželio 27 
birželio 13 d., kaip buvo anks
čiau skelbta.

Jie vakar apsikabino, pasibu
čiavo ir prižadėjo vienas kitam, 
kad viskas užmiršta ir dovano
ta. Elena ir Mykolas Betonai 
susitaikė. Grįžo abu namo ad
resu 6516 Kimbark avenue, nu
sprendę, kad dabar viskas klo
sis kuo geriausiai.

Betėnienės bėdos pasibaigė, 
o Mykolas žino, kad jis vienas, 
tik jis vienas, o ne du ar trys 
kiti yra Elenos vyras.

Viskas išsirišo vakar apskri
čio teisme pas teisėją McKin- 
lay, kur Mykolas Betėnas buvo 
užvedęs divorso bylą. Nutarė 
Mykolas atsikratyti žmonos, 
kai paaiškėjo, kad ji kokiu tai 
bildu, neatsipalaidojusi nuo jo, 
Mykolo, ištekėjo už vieno dai
lininko Grant Russell. Ir Elena', 
ir Mykolas, ir Russell galvojo, 
suko, galvas, kaip tai galėjo su
sidaryti tokios komplikacijos, 
kad Elena priklausė ir Mykolui 
ir Russell’iui.

—■»—.........      *4-

vo bylą, kuri vakar; ir buvo 
svarstoma. Bet įvyko keistas 
dalykas.

Advokąba'i ginčijosi. Vienas 
aiškino teisėjui, kad Betėnas 
netikęs vyras, o kitas, kad Be
tėnienė netikus žmona. Besi
karščiuodami jie nei nepamatė, 
kai Mykolas ir Elena patys sau 
nusprendė, kad jie nėra tokie 
blogi, kaip juos maliavoj a, išė
jo iš teismo sales, apsikabino 
ir pasibučiavo.

Laimingai jiems gyventi!

Šįvakar p-nios G. 
Baskis Gimtadienio 
Puota

šįvakar laukia šaunios
tadienio puotos p-ia Gladys Ba
skis, gyv. 1245 S. Micbigan 
avė. Ji yra So. Central Hotelio 
savininkė. —VBA.
Ir Vardadienis 
Ir Gimtadienis

ENGLEW00D. — Gegužės 
11 gražus būrelis artimų drau
gų ir biznierių aplankė p. Ma
mertą Piotrowsky, 6000 South 
State street, pasveikinti jį gim
tadienio ir varduvių 
Svečiai gražiai praleido 
prie užkandžių, gėrimų ir 
giškų kalbų.

Pp. Piotrowsky yra
“Naujienų” skaitytojai ir šios 
kolonijos gyventojai ir biznie
riai. Savo name jie turi gra
žiai gėlėmis išpuoštą alinę. Sve
čiams už linkėjimi/s p. Piotrow- 
sky taria širdingą ačiū.

Senas Petras.

Irgi Gimtadienis
BIGHTON PARK. — Būrys 

draugų gegužės 15 susirinko 
Alekso Miller’io namuose, 4258 
South Western avenue, pami
nėti jo gimtadienį. Prisirinko 
pilna alinė žmonių ir linksmi
nosi per ilgų laiką. P-as Miller 
svečius gausiai vaišino, dėkoda
mas jiems už atmintį ir už get
rus linkėjimus.

Senas Petras* i

ties 310 
stambus 

ir

Pas Pocius 
Montgomery, III.

Gegužės 14, gražus bi/relis 
giminių ir artimų draugų nu
važiavo iš Chicagos į Montgb- 
mery, III., aplankyti pp. Pocius 
ir atšvęsti p. Sophie 
varduves.

Pp. Pociai gyvena 
River street. Jie yra
biznieriai. Turi “rodauzę 
kitą biznį. P-s Pocius yra se
nas Auroros gyventojas, išauk- 
lėjęs gražią šeimyną. Turi tris 
dukteris. Viena iš jų ištekė
jusi. Viena tarnauja kaipo 
slaugė Auroros ligoninėje, tre
čioji eina mokslus. Visa šeimy
na yra Chicagos Lietuvių Drau
gijos, Auroros skyriaus nariai. 
P-s Pocius yra Auroros Susi
vienijime- Lietuvių Amerikoje 
kuopos pirmininkas.

Senas Petras.

Ali
Ali
Ali

Out! 
Out! 
Turn Out! 

To
Pirmyn’s Splash Party 
Dance, on Saturday the 
at the- Madison Athletic
4711-23 West Madison St. at 
nine, for only fifty cents 
(which will not be missed for 
the enjoyment you’ll receive). 
Don’t Forget Your Suits, or 
you’ll have to pay extra if you 
don’t bring it along. If you 
do not wish to swim, — then 
dance your cares away or, bet- 
ter štili, if you likę do both, 
swim and dance. Tickets 
be sold at the door. Don’t 
it! Swim, dance, contests, 
es, and loads of Fun. Ali
We darė you to come. Ali Tu’rn 
Out, Ali Out!

Betėnienė aiškino krimina
liam teismui kiek laiko atgal, 
kad ji, matyt, buvo po alkoho
lio įtaka, ir, nežinodama ką 
daro, išvyko su Russell į Wau- 
keganą, kur ir apsivedė. Kri- 
minalis teismas moteriškės ne
nubaudė, kadangi ji užvedė di
vorso bylą ir nuo Russell atsi- 
palaidojo.

Bet' tas visas “biznis” nepa
tiko Mykolui ir jis užvedė sa-

Nelaimingos Meilės 
Nelaiminga 
Pabaiga

kar jų maldaute maldavo jį nu- Margaret ligoninėje, bot nema- 
šauti. 1 . :

“Nebenoriu aš gyventi. Nu
šaukite mane!
šausite, tai aš noriu mirti elekt
ros kėdėje.”

Manydamas, kad joi mylimoji 
nebegyva, jaujas vyras irgi ne
benorėjo gyventi.

Mylėjo jis dviejų kūdikių 
motiną Dorothy McBride, ku
ri tarnavo už šeimininkę Dog 
House alinėje, ties 649 West 
State sit„ Calumet City mieste. 
Palikusi vyrą Californijoje, ji 
atvyko Chicagon ištekėti už 
McGratho, bet užvakar apsi
svarstė ir nutarė grįžti atgal 
pas vyrą.

Tą išgirdęs, McGrath atėjo į 
alinę, kur1 jo myEmoji dirbo, ir 
paleido keturius šuvius, sun
kiai ją sužeisdamas. Ji guli St.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS 
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Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
ARTI PRIE WELLS STREET ......

Visi draugai ir pažystami esate širdingai kviečiami 
silankyti į

GRANO OPENING 
Musų Naujo Taverno 

GEORGE’S CAFE 
1433 East 63rd Street

PĖTNYCIOJ, SUBATOJ ir NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 
21, 22 ir 23,’1937

Kviečia Jurgis ir Domicėlė Baltūsis, JSav.

UNIVERSAL
.FOOPaSORESste

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį — Gegužės 21 ir 22

APDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
PER

A. - RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
O nuo Langų išdaužomo 

AUTOMOBILISTAI:

to
Yra labai daug priežasčių kodėl 
turėtumėt leisti mum pripildyti 
jūsų anglies aruodą dabar... že
mesnės kainos, atsargus prista
tymas, gerai išvalyta aukščiau
sios rųšies anglis ir daugybė ši 
lumos be vargo bei smagumas, 
kai Šaltos žiemos dienos vėl at
riedės-

Kodėl nepasiekti telefoną ir iš
rišti kuro problemą dabar?

Bell Laundry 
2709-11 S. Pulaski Rd. 

TeLLawndale 4981 
Tel. Cicero 4982 

1, S sv> 82 c
IR PĖTNYčIOMIS

99 c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH

SEREDOMIS. KETVERGĄIS

>18 sv- užUNIVERSAL
Tomačių ar Daržovių 

SRIUBA
2 10% unc. Qr*

kenai **
UNIVERSAL

PORK and BEANS
2Jumbo 4 

kenai ■ I
DOMINO

POWDERED
arba

RUDAS CUKRUS
2 1 svaro 1 C f*

pakeliai I w v 
LADOGA FANCY WHOLE

ASPARAGUS
No. 300 23C

KARO SYRUPAS
Blue Label 1 f*
1% sv. kenas .......... I I v
Red Label *1 Pa
l/2 SV. KENAS ....................... I CaV

Bukit Sveiki Su 
TODDY valgiu stiklinėj 

V2 sv. kenas 2^0 
Pirkit už 1c vieną

Abu - 26c

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $^00.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 

- šių apdraudas

UNIVERSAL (assorted)
GĖRIMAI
3 bonkos 25 c

SANCO FRUIT
’SYRUPAS

16 UNCIJŲ 1 Cp
(jvairių skonių)

SELKIRK BARTLETT
GRUŠIOS

No. 22 O -j p
KENAI .......................... 1 V
EVERBEST

GRAPE JAM
16 UNCIJŲ -ICa
DŽIARAI ..... .................
SHERVVOOD

SLYVOS
No. 2’^ IEa
KENAS      IVV
FAIRPLAY SUTRUPINTAS

PINEAPPLE
No. MAŽAS/ Qa
KENAS ...... .
SNIDER

ŠPINAKAI
No. 2’^ 4 E p
KENAS ........  IVV

MANOR HOUSE
KAVA

Visada šviežia 
Išvaro * ji 

džiaras sv
Bandykit šj ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

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

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

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

UNIVERSAL SIJOTI E. J.
ŽIRNIAI

2 No- 2 25ckenai
UNIVERSAL

Rauginti Kopūstai
2 T-21/2 25c■“ kenai

UNIVERSAL
Fruit Cocktail

No. 1 aukštas 1 A
kenas    1 4C
UNIVERSAL

DRUSKA
2 2 svarų "f Ep

pakelis I vv 
Lengvai bira, iodized

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

“Dirmavonės”
Puota

Gegužės 23 d., pp. Pocių na
muose, Montgompry, įvyks vai
šės p. Pocienės 10 metų duk
ters, Genevieve Deveikaitės 
“dirmavonės” proga. Dirmavo
nės motina bus Vera Kasiliaus- 
kienė, 3364 South Halsted st.

Vaišės bus gražios ir jose 
dalyvaus daug ebieagiečių, nes 
ir pp. Pociai netingi aplanky
ti chicagiečius.

Senas Petras.

SPRY
The Shortening, kurį vartoja 

milionai
1 svaro kenas 21c ir

3 svarų R I r
__________ kenas Q I V

MILTAI PILS*URYA A A A CERESOTA

24 % SVARŲ
MAIŠELIS ....
5 SVARŲ 
MAIŠELIS .....

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

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

Taipgi perkraiiistome rakandus ir
pianus už (labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

PUTLAK'SPaul Schulze Bijcuit Co.

Si

Idealus šunim Maistas
l

v

8c

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ

87 UNITS OF VITAMIN B

25c
17c

už 
už

visus 
Marijona 
0832.

Pirkite savo apieSinkės 
krautuvėse

sv 17c
SODA
1 sv. pak. I ■ V

NU-LIFE
Paukščiam Grūdeliai 2
Paukščių Žviras 2
Dainų Atgaivintojas

2 už 25c 
(Augintojų reikmenės)

3 už 25c

$1-05
^25c

CALIFORNIA 30/40 
SLYVOS 

2 svarai 19C 
BLEACHED 

RAZINKOS
2 svarai 1 9C 

SUNKIST
GRANDŽIAI 

27c tuz 
SALOTAI

2 Už ■ 17c 
ŠVIEŽIOS RAUSVOS 

BULVĖS
1 0 svaru 35C 
GRAPEFRUIT
4 už 25c

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatėm 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Konduktoriai 
Reikalauja 10c 
Algų Pakėlimo

Streetcar Men’s Union vakar 
pareikalavo gatviakarių bendro
vės ne vėliau ateinančio antra
dienio pakelti algas 10 centų 
valandai (Tą dieną pasibaigia 
dabartinė sutartis).

Panašaus algų pakėlimo rei
kalaus ir eleveiterių kondukto
riai ir motormonai.

COCONUT
JUMBLES
PARADISE
CRACKERS

GOLD DUST
Didelis pakas ....... 170

2 Maži
pakeliai ** **

LIFEBUOY
HEALTH SOAP

6cfr. '
RINSO maži

2 Dideli OCIo 
pakeliai

P & G MUILAS
3 už 13c

THE FOOD 
YOUR OOO WILL EAT

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

P_QOPj

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešąm visiems draugams, pa

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

Evinskai, Tel. Yards

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

--- ——............ -     ——    .
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Penktadienis, gėg. 21, 1937

Geresni Rezultatai

T

Kai moka pinigus, tai kiek
vienas asmuo nori gauti geriau
sias vertybes. Uždarbiai vidu
tiniškos šeimynos.yra apriboti 
ir jos pajamos yra praktiškai 
visos išleidžiamos gyvenimo 
reikmenims, kaip pavyzdžiui, 
rendai, drabužiams ir maistui.

Namų • šeimininkės surado, 
kad jos gauna geriausių rezul
tatų pirkdamos valgius ir gro- 
serio reikmenis Midwest Krau
tuvėse. Jos gali nusipirkti dau
giau, gauti geresnio tavoro ir 
išleisti mažiau dėka čia laiko
mų prekių kokybės ir žemesnių 
kainų.

The Midwest Stores, kurie 
randasi Chicagoj ir jos prie
miesčiuose, visi sudaro vieną 
organizaciją. Kiekviena' krautu
vė yra valdoma atskirai, bet 
savo operavimo sistemoj visos 
jos sudaro vienetą. Dideli san
dėliai yra operuojami šiame 
mieste tikslu supirkinėti, užlai
kyti ir paskirstyti tavorus juo 
ekonomiškiau.

šis modernia našumas yra 
svarbus veiksnys žemoms kai
noms palaikyti. Sutaupęs išda
linamos tiesiog' suvartotojams 
žemesnių kainų paVydale. Taigi 
nesunku matyti, kodėl kostu- 
meriai gali pirkti daugiau Mid- 
west Krautuvėse už tuos pa
čius pinigus, negu kur nors ki
tur.

Bet vien žemos kainos reiš
kia ne viską. Maisto kokybė ir 
šviežumą yra lygiai svarbios. 
Maisto reikmenės parduodamos 
Midwest Krautuvėse yra geriau 
sios kokybės, kurią įgalima 
gauti už pinigus.- Patyrę pirkė
jai prižiūri supirkimą tavorų, 
kurie visuomet turi atitikti auk
štiems standartams, nustaty
tiems taip valstijinių, kaip 
ir federalių sveikatos ir maisto 
įstatymų.

“NAUJIENŲ”

Gegužes 23 d. 1937 m

Geresnė vertybė susidaro iš 
aukštos kokybės tavorų ir eko
nomiškų kainų. Jus galit nu
pirkti daugiau ir sutaupyti 
daugiau pirkdami Midwest 
Krautuvėj. Skelbimas šios die
nos laidoje iliustruoja kai ku
riuos iš daugelio aukštos rų
šies produktų esančių specialia
me išpardavime Midwest Krau
tuvėse.

SUSIRINKIM
P —■ . ........................ —

Šiandien Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas, 
pradžia kaip 7:30 vai. vakare, Liuosybės svetainėje, 49th 
Ct. ir 1 1 th St. Nariai prašomi atsjlankyt’, reikia pasitarti 
reikale pikniko, yra' ir kitų reikalų tarimui. Galėsite su
mokėti mėnesines duokles Chicagos Lietuvių Draugijon.

J. Cinkas, sekretorius.
Ateinanti sekmadienį Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pa

mokos neįvyks, nes daugelis choro narių važiuos dirbti į 
Naujienų pikniką. Taigi metinis choro susirinkimas atsi
bus nedėlioj, birželio 6 dieną, 10 vai. ryto fTef f o svetai
nėje, 2435 S. Leavitt St. Visi choro nar ai tą turite turėti 
minty. —Valdyba.

Šičia tai bent 
bargenai!

Chicagos vidurmiesty, Wa- 
bash gatvėj, neseniai kilo gais
ras McClurg trobesy. Ugnėge- 

’siai gaisrą likvidavo. Tačiau 
*dėl karščio, dėl durnų ir dėl 
1 vandens šiek tiek nukentėjo 
krautuvės tavorai.

Dabar Edwards-Zagel krau
tuvės paskelbė didžiausią net 
ir Chicagai įvairiausių namų 
rakandų išpardavimą. i

Į keletą dienų norima išpar
duoti rakandų vertės $100,000! 
f Todėl krautuvė nukapojo ra
kandams kainas, kaip sakoma, 
dki kaulo. Vertėtų juo dides
niam skaičiui ir lietuvių pasi
naudoti šia proga ir įsigyti ge
rų namam reikmenių pigiai.

Ėdwards-Zagel krautuvė pri
žada visiems pirkinius permo- 
deliuoti, kad jokio • sugedimo 
pirkiniuose nebūtų nė žymės.

Kalbama krautuvė randasi 
adresu 222 So. Wabash aventfe. 
Išpardavimas prasidės 9 valan
dą subatos rytą, geg. 22 d. 
žiūrėkit skelbimą šios dienos 
“Naujienose”.

NAUJIENOS( Chicago, lik

Į CLASSIFIED ADsTį
PETRONĖLĖ KIRBEDIENĖ 

po tęvais Koshis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 20 dieną, 2:15 valandą 
ryto- 1937 m., sulaukus 72 m. 
amžiaus, gimus Kaltinėnų pa- 
rap., Tautagesf apskr. Ameri
koj išgyveno 25 metus. Paliko 
dideliame nubudime sūnų Sta
nislovą, marčią Marijoną ir 
daug draugų, pažįstamų ir gi
minių. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3137 S. ParnelI avę.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
geg. 22 d. 8:30 vai. ryto iš 
namų į šy. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a Petronėlės Kirbe- 
diėnės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame 
Sūnūs Marčia 

Draugai.
Laidotuvėse patarnauja, lai

dotuvių direktorius P. J. Ridi
kas, tel. Boulevard 4089.

Personai 
Asmenų Ieško

KAS ŽlROTE apie mirtį Kazimie
ro Romas, kuris gyveno Chicagoje, 
paėjo iš Kaltinėnų miestelio, Taura
gės apskr. Yra miręs apie 6 metus 
atgal. Yra labai svarbus reikalas.

HENRY DRUKTENIS, 
4552 So. Paulina St. 

Tel. YARDS 2440.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ir

Situation VVanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI (taverna su namu 
ar atskirai, Gera vieta tarpe dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per 17 metų.

611 West 59th St.

MOTERIŠKĖ paieško darbo i ta- 
vern prie virtuvės. Dienom arba va
karais. Telefonuokite Anna Vaitkus 
Prospect 9610.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių reikia

REIKALINGA MERGINA par
davėja, lietuvaitė. Turi turėti paty
rimo. Kreipkitės į Mr. Stern, Crown 
Store, 3446 So. Halsted St.

MAŠINOS' OPERUOTOJA prie 
drapes; pastovus darbas.

413 So. Market St.
6th Floor.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
padėti 2 vaikam; nėra skalbimo; pa
silikti; $7.00; Hollycourt 1430.

MERGINA; naiųų .darbas; vasa
ros' rezidencija. Kreipkitės

2720 Prairie Avė. Victory 5600

Iš PRIEŽASTIES sužeidimo pri
verstas parduoti taverną už pirmą 
teisingą pasiūlymą.

JONAS VALANČIUNAS.
2993 MHwaukee Avė.

TAVERNA pardavimui ar pri
imsiu partnerį. Puiki proga. Dabar
tinis savininkas čia 4 metai.

6234 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS', gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

1429 x West 45th Street.
Tel. Boulevard 7944.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
ir taverno biznis, su namu ar be 
namo, prie valdžios didelių vėrauzių 

1858 West Pershing Road

PARSIDUODA TAVERN North- 
sidėje; seniai išdirbtas biznis. Labai 
gerą vieta kas supranta taisyti 
lunch. Atsišaukite 934 Willow St.

ŠTAI DYLAS, kuris negalima 
praleiskit. 2 trobėsiai ant atskirų lo
tų; vienas biznio namas, kitas pri- 
vatiškas namas. Mainysiu į 2 flatus 
po 6 kambarius.

JOHN MARAMICSIN 
5418 So. Ashland Avė.

ARTI 68-tos ir Campbell. Nau
jas 2 flatų mūras. 6 ir 6; atikas; 
karšto vandens apšildymas 1 aukšte. 
Platus lotas; 1-mos klasės stovy. 
$2,250 įmokėti; balansas $51.00 per 
mėnesį. HOLC. Matykit ji šiandien!

MANOR REALTY CO. 
2532 West 63rd St. 

Hemlock 8300.

APARTMENTO budinkas; 23rd 
Street, Cicero. 16 dailių apartmentų* 
7 po keturis, 9 po tris. Kaina $37,- 
000; Greenfield-Sherman Co., 

5645 West Madison St.

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 aukštų, 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.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS.

Nedėlioj, GEGUŽĖS-MAY 23, 1937 
m., K. Zakaras darže, prie Tautiš- 
kų kapinių- 83rd St. ir Kean Avė., 
Justice Park- III. Užprašome visus 
lietuvius tautiečius dalyvauti, šokt’* 
žaisti šiame lietuviškame išvažiavi
me. Kviečia—Kun. S. LINKUS ir 
VALDYBA.

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 Milvvaukee ir DaVen Avė. “L” 
Telefonas Humboldt 7276

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesI Itl/hlKR Telegramų j LU V Lili 10 Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Pagrabams
3316 So. Halsted Stre vt

Tel. BOULEVARD

Akiniai ant Kredito
$1.00 1,v<■ ■ W savaitę

Dr. R. Jr-Berkovitz

MERGINA; namų darbas; užau
gę; savas kambarys; lengvas skalbi
mas; gera alga. Ruben, 3755 Law- 
rence Avenue.

PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas ir virimas; kambarys ir mau
dynė; mato šeimyna; lengvas skal
bimas; rekomendacijos; $8 iki $10. 

Hyde Park 1703.

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

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti vaiką vieno ir pusės metų. Va
karais. Pageidaujama iš Brighton 
Parko. Kreipkitės Mrs. Nover, 

4747 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI HARDWARE, Paint 
ir visokių smulkmenų krautuve; iš
dirbta 16 metų; geras stakas. Kaina 
$4,500.00 cash. Apleidžiu miestą. 
Kambariai gyvenimui.

Nevada 5105.

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

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

Tel. Grov'hill 0306.

FABRIKAM MERGINOS; be pa
tyrimo $10; South Side Consolida
ted, 1105 East 63rd St.

PARDAVIMUI tavernas labai pi
giai. Dėl ligos šeimynoje negaliu iš 
laikyti. Biznis labai gerai eina.

4171 S. Halsted St.

MERGINA, abelnas namų darbas 
kambarys; valgis, alga; 2 užaugę 
Irving 7261.

PARDAVIMUI grosernė-bučernė 
Brighton Parke. Labai geras biznis, 
geras kampas. Priežastis 
Rašykite box 624 
Rašykite box 624, 1739 S. Halsted

liga.

LIETUVOJE, Alytaus miestely, 
prie didžiosios gatvės parsiduoda 
mūrinis namas, 6 kambariai- 2 vir
tuvės; daugiau hektaro žemės; pri
eina prie upės Nemuno. Vaisių sod
nas. Tenai parsįjtduoąa vaistinė su 
visu ‘ apstatymu! ^KtetpldiS^: Zig- 
montas Ugianskis, Višinskio 30 b.> 6 
Kaunas.

PARDAVIMUI $13,750 moderni
nis kampinis 4 flatų mūras arti 63 
ir Rockvvell. Frigidaires, dideli kam
bariai, 
sim.

PATYRUSI MERGINA; namų dar
bas; savas kambarys, voninė; nėra 
virimo; mylinti-*vaikus; gera alga; 
Hollycourt 3030.

GROSERIO krautuvė. Gera vieta, 
vuoj prie meat market. Visi fikče- 
riai. Viskas už $350.00. Galima taip
gi išvežti. 5657 W. North Avė.

Lengvi išmokėjimai. Mainy-
Tel. Yards 3565 1

Visą /įdarbaft garantuoja 
Lensus aįŲ^likU^Ą’freimus pataiso

MANOR REALTY, 
2532 W. 63 Street

Hemlock 8300

*

A PLUS-POWERED

KELVINATOR

FAKTAS 1

Kelvlnntor
yra PlUH-Powrrr<l

pačio didžio.

FAKTAS Z
Xaujan
Kelvinator

vartodamas
elektros

KELVINATOR
I

Geriausias ir tvirčiausias elektros 
ŠALDYTUVAS

turi antra tiek Sal
dymo vieton, negu kiti

refrižeratoriai to

veikla tik pusę 
Į laiko per dieni}, 
' kita rtall užlaiko žemi}

teinpesratur}, visai ne

M. F. SHILLS
COSTS NO MORE 

THAM AN 
ORDINARY 

REFRIGERATOR

KAINOS KYLA! (PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUIfšyO^^dlES ANGLIS^ 

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESI
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. KEDZIE 3882

DUODAM
P A S K O L A S

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Išmokant 4%

MERGINA; moteris; abelnas na 
mų dąrbas; viięš 18; geras namas 
pasiekti; rekdrtiend&cijos; $8-10 
PąŲMeMS^ ...

PATYRUSI? jįįERGJ^A; Virš 25; 
lengvas namų darbas i/geras namas; 
$8-$10. Rogers Park 5977.

........................... M ' ....... F* ■■■<

-9329
da- 

į- įar yrirpas:-
Dr. W. Pas

1747 W. ChicągoiįĄye., 8519 Čom- 
mercial Avė. So;1 Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos : 10 vai. ryto iki z 8 v. 
vakaro.

CLASSIFIEDADS
Miscellaneeus

įvairus
•JUODŽEMIS, yardais arba veži

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

JAUNA MERGINA; 20-35; abel- 
nas namų darbas; padėti prižiūrėti 
kūdiki 17 mėnesių. Yards 5424; Šau
kit 10 vai. ryto iki 0:30 vakaro.

PARSIDUODA tavern labai pigiai. 
-Geram >n^ghbpr^ood^-.Geras bUnis. 
Priežastis- r- partnerių nesutikimas, 
šaukite WelRngton 2706?

—U.------------ .................... .......................................
.. • B ••

SKUBIAI parsiduoda bučernė ir 
grosernė. 5217 S. Laflin St. Telefo
nas Prospect. 7232. F. Daniels.

PARDAVIMUI: Dėliai ligos turiu 
atiduoti savo namą; 132 pėdų 
tas; 2 flatų medinis namas 
kambarius; plytų beismentas; karš
to vandens apšildymas; $9-000; {mo
kėt $3,000; priimsiu morgičių. Pri
verstas parduoti.

8542 So. Lovve Avė.

fron-
po 6

MERGINA; namų darbas; hera 
vaikų; nereikia virti; kambarys, vo- 
ninė, radio; $8; Rašykit Rutz, 463 
Willow Road, Winnetka, arba šau
kit Winnetka 1797.

TARNAITĖ; abelnas namų dar
bas; turi mylėti vaikus; patyrusi vi
rėja; rekomendacijos; $15; Bj-iargate 
7907

MERGINA; lengvas namų darbas; 
padėti 2 metų vaikui; savas kamba
rys; $7; Briargate 4966.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
savas kambarys; $7; pastovus dar
bas; Mansfield 3599. i *

PARSIDUODA restoranas ir ta- 
vern. Priežastis — liga. Kreipkitės: 
2408 W. 16 St.

PIGIAI; 7 kambarių muro rezi
dencija; 2640 So. Millard; kreipkitės 
2605 So. Ridgeway.

PARDAVIMUI 'restoranas- didelis 
bargenas, gali daryti gerą gyveni
mą. Atsišaukite pąs Lietuvišką žy
duką, 4707 S. Halsted St. Tel. Yards 
0800.

TAVERN parsiduoda, 6600 South 
Morgan St.

EXTRA!

PARDAVIMUI, 60th & Rockwell; 
2 flatų mūras; 2 karų garažas; di
delis lotas. Arti mokyklų ir bažny
čių. $8,000 — išmokėjimai.

72nd & Fairfield — 2 flatų mū
ra;; 7 metų senumo; karšto van
dens apšildymas; porčiai, garažai. 
Bargenas — $7,900.

West Highland Realty Co. 
8110 Ashland Avė. 
Tel. Stewart 8300

Elektros
Refrigeratoriiį.

Inžinierius

Sumažina Išlaidas Patogesniam Gyvenimui
Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas 

mus.
Lengvi išmokėjimai — 15 centą į dieną!
Mes duodame geriausią nuolaidą už jūsų 

seną ledaunę (icebox).
Atvažiuokit j musų krautuvę pamatyt tuos 

gražius ir gerus refrigeratorius ir patirti 
apie mažumą kainų.

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOGIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

PATYRUSI, švari mergina; ąbel- 
nas namų darbas; eiti namo; $8;

Victory 1072

TAVERN turi būt parduota į dvi 
dienas; partnerių nesutikimas: lietu
vis ir italijonas. Nepraleiskit Šią 
progą. Parduosim mažiau kaip nusę 
kainos. Randasi biznio gatvėj. Ren
da pigi, ilgas lysas. biznis išdirbtas 
nėr 3 ¥2 metų, ši vieta gal bus vie
na iš gražiausių ant Stony Island. 
Pamatykit iki nedėlios.

6828 Stony Island Avė.

Karins for Šate
Ūkiai Pardavimui

Furnitūrą, & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PILNAS įrengimas tavernai. Ilgi 
barai. Štymo stalas. Geras coil bak- 
sas. Back bar, stalai, kėdės- keturios 
Heavy Leather Booths, ice-baksis, di- 
šės. Parduosiu Viską labai pigiai.

Kreipkitės:
6834 So. Western Avė.

For Rent
KAMPINIS STORAS Rendai, ne

brangiai, 3434 So. Wood St. Tinka 
bile kuriam bizniui, ypač tavernai.

Lafayette 3554.

MERGINA, patyrusi namų dar
bui- mylinti vaikus; savas kamba
rys; geri namai; $8; Fuhrer, 2449 
North Sawyer.

Kurni ture i Fixtures
Rv'mndai-Itaisal

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs 
man ir patyręs yardman.

South Side Paper Stock Co.
5833 So. Throop St.

Shear-

HOUSEMAN, jaunas-, mokąs vai
ruoti automobili daktarui. Kamba
rys ir valgis ir $6 savaitei. Kreip
kitės 4740 Drexel Blvd. nuo 11:30 
ryto iki 1 vai. popiet

Tel. Kenwood 7362

^25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$160 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA 
FARMA 

40 AKERIŲ 
VISA DIRBAMA 

PAČIAME CARTER 
miestely. 7 kambarių namas. Barnė, 
vištininkas, 2 karų garažas, visur 
elektriką, geras vanduo. Ant State 
kelio 32. Savininkas, to miestelio 
šerifas, parduoda pigiai, už $1,200.

Priežastis — senatvė, o gauna 
valdžios pensiją.

Vien gyvenamas namas yra dau
giau vertas.

ATSIŠAUKITE GREITAI 
D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Gera dovana prie kiekvieno Refrigerato- 
riaus. Laikas apribotas.

GENERAL RADIO STORE
ELECTRICAL APPLIANCES

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

ANT RENDOS 5 kambarių fla- 
tas ant 2 augšto. Pečium apšildo
mi, šviesus. Pusė, bloko nuo Archer 
Avė. Turi būt be vaikų.

4021 So. Talmąn Avė. 
po 5 vakare.

RENDON Stotas su 5 kambariais, 
saliunas buvęs per. 20 metų. Išsiren- 
duoja su barais arįią be barų.

3201 Litųaniča Avė.

3856 Archer Avė Phone Lafayette 6195

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

------o------

KRAUTUVĖS 2604 West 69 Št, 
nauja; tinkama Ųekernei, beauty ša
pai, kvietkiui, dry' goods, tavernai; 
gretimai National Tea Co. ir dailus 
meat market. Ben H. Silverman, 
2345 East 71 Pgrčhiester 0700.

REIKALINGAS patyręs vyras 
alaus trokui. Gaus algą ’ir komiše- 
ną, Trokas duodamas. Burgh Brau 
Brewing Co.„ 3435 So. Racine avė.

REIKALINGI vyrai dirbti mau
dynėje. Atsišaukite 1916 W. Division 
Street.

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

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

Hemlock 0800.

PARSIDUODA ŪKIS 4 MYLIOS 
NUO M1CHIGAN CITY- 1ND. 
65 MYLIOS NUO CHICAGOS 
Ūkė yra 140 akerių derlingos 

žemės, ganykla ir miškas, 
turi visai naujas triobas, didelį sod
ną ir modemiškus įrankius ir daug 
gyvulių. Priežastis pardavimo — sa
vininkų senatvė. Bus parduota už 
labai prieinamą kainą ir išlygas. 
Žingeidaujanti kreipkitės: J. Balta
kis, Route 1, Box 147- Michigan 
City, Indiana. Dėl greitesnių infor
macijų galite telefonuoti Lafayette 
3171, klauskite S. K. arba J. K.

*
Business Chanėes

Pardavimui Bizniai

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

GREITAM PARFfkVIMUI Tayer- 
r_a, visai nebrangiai dėl ligos. Atsi
šaukite tuojau.. Pėter Pacelli.

6313 Loomis St.

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

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

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

PARDAVIMUI 120 akerių farma, 
% mylios nuo cementinio vieškelio 
31, arti dviejų miestelių. Žemuogės 
(braškės), alfalfa, budinkai; vanduo 
name ir barnėj. Parduosiu pigiai. 
Dėlei kainos rašykit savininkui. Ra
šykit angliškai: M. Dyl, R. 2.

Ludington, Mich.

PARDAVIMUI farma, 37 akerių 
su staku, laukai apsėti- 28 mylios 
nuo Chicagos, 3214 So. Union avė.
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“NAUJIENŲ”
PIKNIKO 
DARBININKAI

iki Broadway. Tai yra pirmas 
“Stop Light” pervažiavus ka-

Broadway sukitės po 
ir važiuokite 4 blokus, 

"Naujienų” piknikui, kuris j kur rasite “gravel” kelių po 
įvyks gegužės 23 d. Calumet | dešinei iki Cajumet daržo, 
darže (prie Blue Island), 
parinkti šie darbininkai:

A. Narbutas 
Smalelis, .Ir. 
Jonas Martinaitis 
Juozas Ascilla 
J. Bložis 
St. Deringis 
X. Saikus 
J. Bačiunas 
Kampikas 
Gura 
Uždravaitis 
Jonas Milaševičius 
Pučkorius 
Skurkis 
Šmotelienė 
Mišeika 
Balchunai 
Butą, Jr. 
Alex Ambrose 
Juozas Tumėnas 
Antanas Vilis 
Petronėlė Janušauskienė 
Josephine Janušauskaitė

Visi darbininkai yra prašo
mi būti darže ne vėliau kaip 
10 vai. ryto. Ten pasimatykitc 
su Bypkevičium, kuris paskir
stys darbus.

Ant 
kairei

yra Gatvekariais ir busais.
Gatvekariais, Western Avė. 

iki pasibaigia ant 111 gatvės. 
Iš ten Oksas Express trokas 
nuveš į daržą nemokamai. Tro
kas ten atvažiuos 9:30 vai. ry
to; 1 vai. po pietų ir 3 vai. po 
Įlietų.

Busais.
“Safevvay” busas išeina nuo 

63rd ir Halsted, eina 
ve iki Western Avė., 
Island iki Broadway. 
reikės pėkštiems eiti

63rd gat- 
per Blue 
Nuo ten 
6 blokus

iki daržo, šį busą galima pa
imti ant 63rd ir Western Avė. 
arba 95th ir Western Avė.

Roselandiečiai.
Susirinkite prie 10613 Ed- 

brooke Avė., kur St. Sakalau<- 
sko trokas nuveš į daržą, 
•sirinkite 11 vai. ryto; 1:30 
ba 3 vai. po pietų.

Su
ar

sęk- 
prie

sek- 
prie

(‘‘Naujienų” piknikas šį 
madienį, Calumet Darže, 

"Blue Island, III.)

su
pikniką

(“Naujienų” piknikas šį 
taadienį, Calumet Darže, 

Blue Island, III.)

sek- 
prie

sek- 
prie

(“Naujienų” piknikas šį 
madienį, Calumet Darže, 

Blue Island, III.)

— Po šimts pypkių turiu 
dirbti, negaliu važiuoti į “Nau
jienų” Pikniką!

—- Ir mes keliaujam į “Nau
jienų”, pikniką!

(“Naujienų” piknikas šį 
madienį, Calumet Darže, 

Blue Island, III.)

V

— Kažin, ar važiuos ji 
manim į “Naujienų 
ar ne?

(“Naujienų” piknikas šį 
madienį, Calumet Darže,

Blue Island, III.) <

sek- 
prie

Lietuviai turėtų da 
lyvauti Morton mo
kyklos pramogose

KAIP NUVAŽIUO 
TI Į “NAUJIENŲ” 
PIKNIKĄ AUTO
MOBILIAIS

— Ar girdėjai, kumute?
— Ką? •
— Ar žinai kas bus “Nau

jienų” piknike?
— Ne, kas?
— Dzūkai imsis su žemai

čiais?
— Nejaugi?

Tėti, kur mama?
Išvažiavo į “Naujienų”

i — Tikra teisybe!

Automobilistai, važiuokite 'pikniką!
Western Avė. per Blue Island

(“Naujienų” piknikas šį 
madienį, Calumet Darže, 

Blue Island, III.)
Viso labo! Pasimatysim

sek-
prie|

“Naujienų” Piknike.

Naujienų piknike Cicero lietu
viai bus skaitlingos atstovybės 

atstovaujami
CICERO. — šįvakar įvyks 

šaunus Morton aukštosios mo
kyklos vakaras. Valdybai ir 
bendrai programoms įvykdyti 
paprastai skiria gabiausius mo
kinius. Taigi, programai būna 
įdomus ir Verti kiekvienam pa
matyti. Girdėjau valdybai pa
skirti esą ir keli lietuviai.

Šios mokyklos parengimuose 
visuomet susirenka daug publi
kos. Patartina ir lietuviams 
skaitlingai pasirodyti. Apie val
dybą ir programą pasistengsiu 
parašyti kitą sykį.

Skaitlingai rengiasi dalyvauti 
“Naujienų” piknike

Kaip matosi, šį sekmadienį 
Ciceros lietuviai bus skaitlin
gai “Naujienų” piknike atsto
vaujami. Draugijos ir kliubai 
yra nutarę dalyvauti, nekalbant 
jau apie pavienius biznierius ir 
šiaip piliečius, o “Naujienų 
“News boy” F. Lukoševičius 
bus tikras savo armijos vadas. 
Esu tikras, kad Ciceros grupės 
niekas nebytis. Galėsime ir vir
vę traukti ir ką nori daryti.

—N. Rašėjas.

NAUJIENŲ SKAITYTOJAU

ŠTAI YRA TAMSTOS UŽKVIETIMAS IR ĮŽANGOS 
TIKIETAS Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ. IŠSIKIRPKIT 

JĮ IR EINANT Į DARŽĄ PADUOKIT.

NAUJIENOS

JUS ŠIRDINGAI KVIEČIA

ATMINKIT 
IR 

PAGERBKIT

~ sg
I SAVO MIRUSIUS GIMINES IR I

DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO 
DIENOJE, GEGUŽES 30 DIENA 

NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA
ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINĄ 

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE 
DIENĄ CANAL 8500

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

—viuvagit-Le raeiia Betonas, kuri vienu 
laiku turėjo du vyru, laiko apkabinusi “originalį” vyrą 
Mykolą Betoną. Jo vos neteko, kai Betėnas užvedė divor- 
so bylą. Svarstymui prasidėjus, jie susitaikę. (Smulk
menos žinioj).

IRGI KAUNE—Įdomus rūmai Kaune, k uriuose posėdžius laiko Smetonos valdžios iš- 
rinktasai “seimas”. Rūmuose, be seimo, dar yra Teisingumo Ministerija ir Vyriausias 
Lietuvos Tribunolas — aukščiausioji Lietuvos teismo instancija. TSB PHOTO

KAD TURĖTI KĄ GERTI—Vaizdas dalies 392 my
lių kanalo, kuris yra kasamas iš Colorado upės į Los An
geles, Cal., kad aprūpinti miestą vandeniu. Kanalo šonai 
bus sustiprinti plieno štangomis.

LIETUVOS PINIGŲ TVIRTOVĖ—Gražus ir impo
nuojanti Lietuvos Banko rūmai Kaune. Jie labai panašus 
į garsiuosius bankinius rumus Girard Trust Company 
Philadelphijoje, Pa.

STREIKAS JAPONIJOJE-—Reikalaudamos geresnių 
darbo sąlygų, Japonijoje sustreikavo autobusų tarnauto
jai. Paveikslas parodo būrį streikierių, laukiančių dery
bų rezultatų. Japonijoje konduktoriauja moterys.

'ir

MOTINŲ DIENA LIETUVOJ—Motinos Dienos (ir šv. Jurgio) iškilmės Kaune. Vir
šuj, valdininkai su A. Smetona priima skaut ų paradą. Apačioj, minia klausos kalbų. De
šinėj, skautų eisenos vaizdas. Lietuvoj Motinų Diena švenčiama pirmą gegužės sekma-




