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Prezidentas Rooseveltas ateinančią savai 
tę paduosiąs kongresui pasiūlymą dėl 

darbo valandų ir minimum algų
WASHINGTON, geg. 21. — ly aktą ir leido samdytis prie 

darbo mergaites nuo 16 iki 18 
metų amžiaus, bet su sąlyga, 
kad jomsf nebus leidžiama dirb
ti naktimis ir jos nebus sta
tomos prie pavojingų sveika
tai darbų.

Prezidento Roosevelto darbo 
valandų ir minimum algų pro
gramas bus patiektas kongre
sui, kaip manoma, ateinančią 
savaitę. Spėjama, kad prezi
dentas Rooseveltas pasiūlys 
įvesti 35 vai. darbo savaitę vi
soje tarpvalstijinėje prekybo
je. Minimum alga bus nusta
tyta 40c į valandą.

Kartu su prezidento prane
šimu bus paduotas biilus dėl 
algų ir darbo valandų. Vyriau
sias jo tikslas bus parūpinti 
darbą dėl 4,000,000 bedarbių

Bilius nebusiąs labai griež
tai ir Įeisiąs įvesti 40 vai. ir 
net 44 vai. darbo savaitę kur 
to reikalauja ypatingos gamy
bos sąlygos. Bet nė jokiame 
atsitikime nebus leidžiama 
mokėti mažiau 40c į valandą 
algos.

Biliaus projektą principe yra 
užgyrusios Amerikos Darbo 
Federacija ir Industrinio Orga
nizavimo Komitetas.

Bilius taipjau ųždrausiąs 
jaunesnių nė 16 metų vaikų 
darbą.

Kokios prekes sudaro tarp- 
valstijinę prekybą,
spręsti aukščiausias teismas, 
kurio nuosprendžio dabar lau
kiama, nes ikišiol augščiausias 
teismas yra davęs tuo klausi
mu labai prieštaraujančius nuo
sprendžius.

Projektas to biliaus jau esąs 
įteiktas kaikuriems kongres- 
manams. Federalinė valdžia 
nekontroliuos uždarbio virš 
$1,500 į metus. Tiek uždirban
tys darbininkai turės teisę ve
sti kolektyves derybas su sam
dytojais.

Projektuojamą aktą vykins 
prezidento paskirta taryba ’ iš 
trijų žmonių. Aktas nebus tai
komas toms įstaigoms, kurios 
samdosi mažiau 20 darbinin- 
ta).

Darbo sekretorė Perkins pra
ilgino medvilnės audinyčioms 
teisę neprisilaikyti Walsh-Hea-

120,000 ateivių gau 
na bedarbių pa- 

šelpas
Atstovų butas paskyrė pusan

tro biliono dol. bedarbių šel- 
pijnui.

WASHINGTON, geg. 21. — 
Svarstant paskirimų pinigų be
darbių šelpimui, vienas atsto
vas iškėlė aikštėn, kad vieno 
bedarbio sušelpimas kainuoja1 
valdžiai į metuos $944.40, kuo
met bedarbis ištikrųjų gauna 
tik $660. Likusi pinigai nuei
na administratyviems reika
lams.

turės iš-

Kitas atstovas iškėlė aikštėn, 
kad bedarbių pašelpas gauna 
120,000 ateivių, kurie nėra šios 
šalies piliečiai. Nepiliečiai yrA 
samdomi ir šelpimo adminis
tracijoje.

Nežiūrint visų kaltinimų šel
pimo administracijai, atstovų 
butas priėmė bilių, kuris pa
skiria $1,500,000,000 bedarbių 
šelpimui ateinančiais metais, 
kaip rekomendavo prezidentas 
Rooseveltas.

Pieno išvežiotojai 
atmetė sutarti

CHICAGO. — Pieno išvežio
to jų Unija 1,570 balsų prieš 
1,304 atmetė kompromisinę al
gų sutartį, padaryta unijos 
viršininkų su pieninėmis. De
rybos bus tęsiamos ir toliau.

ORR

LONDONAS, geg. 21. — Iš
rodo, kad ginčas tarp anglia
kasių ir kasyklų savininkų bus 
sutaikintas kompromisu ir kad 
todėl nebus visuotino anglia
kasių streiko, kuris yra skel
biamas geg. 29 d. Londono bu- 
sų darbininkų streikas tebesi
tęsia, nežiūrint pastangų jį su
taikinti.

WASHINGTON, geg. 21. — 
Pirmų kartų istorijoj (kalaku-

GELEŽIES DARBI
NINKAI SU INDUS

TRINE UNIJA

Jones & Laughlin liejiklų dar
bininkai didele didžiuma bal
sų pasisakė už industrinę ge
ležies darbininkų unijų.

PITTSBURGH, Pa., geg. 21.' 
— Industrinė geležies darbi
ninkų unija laimėjo pirmą per
galę balsavimuose, , Jone® & 
Laughlin Steel Corp. darbinin
kams didele didžiuma balsu 
pasisakius už industrinės uni
jos atstovybę kolektyvėse de
rybose. Tikimąsi, kad ta kom
panija, kuri neturėjo jokių ry
šių su unija per 30 metų, ry
toj pasirašys su unija kontrak
tą.

Iš 27,000 kompanijos darbi
ninkų balsavime dalyvavo 24,- 
000 darbininkų ir jie daugiau 
kaip dviem balsais prieš 1 pa
sisakė už industrinę uniją. 
Tuo budu C.I.O. automatiškai 
patampa pripažinta vienintele 
unija derybose su kompanija.

Kompanijos prezidentas Leva
is be didelio priešinimosi pri
ėmė balsavimo ’ rezultatus ir 
jam jau tapo įteiktas unijos 
kontraktas.

Tos kompanijos darbininkų 
balsavimuose 17,028 darbinin
kai balsavo Už C.I.O,, o tik* 7,- 
207 balsavo prieš. Balsuojama 
buvo tik vienu klausimu: “Ar 
jus norite, kad C.I.O. atsto
vautų jus derybose su kompa
nija?”

MORENGO, III., geg. 21. — 
Kasant iš Kishwaukee upelio 
žvyrą, darbininkai rado du 
dantis, kurių kiekvienas buvo 
po 13 colių ilgio ir svėrė 
13 svarų. Manoma, kad 
dantys kokio priešistorinio 
vuno. Tikimąsi užtikti ir 
ties gyvūno griaučius.

po 
tai
gy-
pa-

21.

SUKAPOJO MOTINĄ. — Dešinėj, Gladys MacKnight, 
17 metų mergaite, kuri yra teisiama Jersey City, N. J., 
už savo motinos sukapojimą kirviu. Ji prisipažino prie 
žmogžudystes. Kartu su mergaite yra teisiamas ir jos 

^“mylimasis” 18 metų Donald Wightman. MacKnight gy- 
' veno Bayonne, N. J.

ši laida susideda iš dvieju daliu
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IANGLIJA BANDO
SUTAIKINTI ISPA

NIJOS KARĄ

MONTS, Francijoj, geg.
— Religinių vedybų ex-kara- 
liaus Edvardo (kunigaikščio 
Windsor) ir Mrs. Wallis War- 
field (Simpson) nebus. Bus pa
sitenkinta tik civilėmis vedy
bomis. Išpradžių buvo manyta 
po civilių vedybų atlikti ir re
ligines ceremonijas, bet tas 
nuosprendis dėl nežinomų prie- 
žaščių liko atmainytos ir reli
ginės ceremonijos tarpo panai
kintos.

HOLLYWOOD, Cal., geg. 
21. — Kelios mūviu technikų 
unijos nutarė baigti streiką ir 

5:24, leidžiasi buvo užauginta pereitais me- dabar mūviu studijuose strei-

hs
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šalčiau. > tai (kurkęs) yra pigesni už
Vakar 2 vai. po piet tempe- ^vištas. Kalakutai atpigo dėlei 

ratura Chicagoje buvo 81°. i to, kad nepaprastai daug jų
Saulė teka

ANGLIAKASIAI 
SKELBĖ SĖDĖJI-
JIMO STREIKĄ

527 angliakasiai užsidarė ka
sykloj ties Wilsonville, III., 
reikalaudami pasidalinimo 
darbu su kitais angliakasiais.

GILESPIE, III., geg. 21. v 
527 angliakasiai, dirbantys Su-’ 
perior Coal do., netolimo Wil- 
sonville kasykloj paskelbė sė
dėjimo streiko ir užsidarė ka
sykloj, reikalaudami teisės “da
lintis skurdu4” su kitais ang
liakasiais.

Prieš kiek laiko ta1 kompa- 
nija uždarė kitą kasyklą ir pa
leido 300 angliakasiai. Strei- 
kieriai reikalauja, kad tie an
gliakasiai butų priimti atgal 
j darbą ir kad darbas butų pa
dalintas lygiomis tarp visų ki
tų angliakasių.

Užsidarę kasykloj angliaka
siai sakosi turį užtektinai mai
sto ir gyveną veik geriau, ne
gu gyVenę dirbdami.

Kompanija netrukdo sėdėji
mo streiko ir nė nebando stab
dyti oro varytuvą į kasyklą.

Angliakasiai yra: užsidarę 
360 pėdų gilumoj.

ONIDA, S. D., geg. 21. - • 
Mokytoja Miss Ada Carey, 26 
m., prieš mirtį identifikavo du 
chicagiečius hič-haikerius, ku
riuos ji pavėžino ir kurie) ją 
peršovė norėdami pavogti jos 
automobilių.

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
21. — Po dviejų mėnesių liko 
sutaikintas Indiana užmieščio 
tramvajų darbininkų streikas. 
Darbininkai laimėjo pakėlimą

BASKAI LABAI 
SMARKIAI PUOLA

SUKILĖLIUS
Smalkiose kontr-atakose loja- 

listai atstume sukilėlius kai- 
kuriose vietose Bilbao apie- 
linkėje.

HENDĄYE, Francijoj, geg. 
21. Baskų milicija, nežiū
rint nepalankaus oro/ padarė 
labai smarkių kontr-atakų tik
slu atstumti sukilėlius toliau 
nuo Baskų sostinės Bilbao pa
skutinių fortifikacijų.

Vakar pradėtos kontr-ata- 
kos, padedamos lojalistų lėktu
vų, privertė italus bėgti Mun- 
guia sektore, 9 mylių atstu
me nuo Bilbao.

Lojalistai čia paėmė daug 
sukilėlių ginklų ir amunicijos, 
taipjau įvarė du kylius sukilė
lių linijoj.

Tečiaus sukilėliai sako, kad 
jie užėmė tris mylias vieške
lio tarp Munguia ir Guernica, 
taipjau užėmė Funiz ir Morgą 
kaimus, pirm smarkios liūtys 
sustabdė kariuomenės veiki
mą.

Pasmerkė mirčiai du 
vokiečius.

BILBAO, geg. 21. — Du Vo
kietijos karininkai, kurie au
tomobiliu užklydo į lojalistų 
linijas šešios savaitės atgal, li
ko pasmerkti mirčiai už tei
kimą pagelbos sukilėliams ir 
rytoj bus sušaudyti baskų, jei 
mirties bausmė nebus atmai
nyta.

Abu jie prisipažino bombar
davę iš oro Baskų miestus.

BERLYNAS, geg. 21. — Vi
sų nekenčiamoji Vokietijos 
slaptoji policija Gestapo pradė
jo stropiai tirti kas suteikė 
Chicagos kardinolui tas žinias 
apie nacių persekiojimą katali
kų Vokietijoj, kurias jis pa
naudojo savo kalboj prieš na
cius Chicagos kunigams.

Policija sujudo ir dėl gandų, 
kad papa Pius XI ruošiasi pa
skelbti naują encykliką prieš 
nacius ir dokumentaliai įrody
ti nacių laužymą 1933 m. Vo
kietijos padaryto konkordato 
su Vatikanu.

Tuo tikslu policija planuoja 
daryti masines kratas katali
kų centruose ir jau* daugelį 
žmonių areštavo.

Bet nors nacių laikraščiai 
aitriausia puola kardinolą 
Mundeleiną, bet vistiek vokie
čiai nežino ką kardinolas Mun- 
deleinas yra pasakęs apie na
cius, nes nė vienas laikraštis 
nepadavė net jo kalbos ištrau-

Nacių laikraščiai kelia dide
lį triukšmą ir prieš New Yor- 
ko merą LaGuardia ir šaukia, 
kad New Yorko mokyklose 
viešpataujanti didžiausia ne- 
moralybė. Bet meras atsakė, 
kad į tokius užmetimus never
ta nė atsakinėti ir kad juos 
reikėtų perduoti tirti srutų de
partamentui. • .

Vyskupai remia kardinolą 
Mundeleiną.

CHICAGO. — Penki katali
kų vyskupai ir arcivyskupai 
iš įvairių šalies dalių paskel
bė. kad jie pilnai remia kar
dinolo Mundeleino iškeltus na
ciams kaltinimus ir jo paskelb
tą Vokietijos naciams kovą.

ELGIN, III., geg. 21. —Mo
kyklų taryba nutarė; pakelti 
Elgin mokyklų mokytojams al-

8:09. tais. ' kuoja septynios unijos. algų 20 nuoš. gas 5 nuoš.

Bando susitarti su Italija dėl 
ištraukimo iš Ispanijos sve
timų šalių savanorių.

Gal susilauksime 
naujo kardinolo

CASTEL GnANDOLFO, geg. 
21. — Neoficialėmis žiniomis, 
birželio mėn. susirinks papos 
senatas, kuris paskirs naujus 
kardinolus. Vienas naujas kar
dinolas, penktas, teksiąs ir 
Jungt. Valstijoms.

SOUTH HARWINTON, Conn. 
geg. 21. — J. Henry Roraback, 
galva valstijos republikonų ko
miteto, nusišovė prie savo va
sarnamio. Jis buvo 67 m. am
žiaus ir jau ilgą laiką nesvei- 
kavęs.

LONDONAS, geg. 21.—Gau
tomis iš Gibraltaro žiniomis, 
Mussolini yra prisiruošęs iš
traukti iš Ispanijos tuos savo 
kareivius, kuriuos ji pasiuntė 
padėti Ispanijos sukilėlių va
dui gen. Franco.

Taipjau paaiškėjo, kad An
glijos valdžia pakvietė Franci- 
ją, Vokietiją ir Italiją atsi
šaukti į abi Ispanijos kariau
jančias puses susitarti dėl mū
šių paliaubos.

Anglijos planu, mūšių pa
liauba užsitęstų, nes ji butų 
panaudota ištraukimui abiejų 
pusių svetimšalių savanorių. 
Derybos tuo klausimu vedamos ’ 
jau kelintą dieną, tikslu’ “hu
manizuoti” Ispanijos karą.

Esamomis žiniomis, Franci- 
ja remia tą planą. Tuo tarpu 
Vokietija ir Italija nori pir
miau susitarti techniškais klau
simais apie ištraukimą karei
vių, pirm jos paprašys sukilė
lius paliauti karą.

Pranešimai iš Rymo sako, 
kad Mussolini sutiktų atšauk
ti Italijos kareivius iš Ispani
jos, jei bus atšaukti ir kitų 
šalių savanoriai.

Nutarė baigti Stude- 
baker streiką

SOUTH BENĮ), Ind., geg. 
21. — Automobilių darbinin
kų unija masiniame susirinki
me nutarė baigti dviejų dienų 
streiką :Studebaker automobi
lių dirbtuvėse. Darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą ir rėkia- 
sifikavimą.

NEW YORK, geg. 21. — 
Manoma, kad iš pavydo dėl tei
kiamos jo sesutei didesnės ati
dos, 3 metų Noel Galvin užmu
šė savo 2 mėnesių sesutę, kie
tu žaislu perskeldamas jai gal
vą.

KANSAS CITY, Mo., geg. 
21. — Dar keturi politikieriai 
ir rinkimų viršininkai rasti 
kalti už suktybes greituose 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Bet bausmė jiems dar nepa
skirta. Tokiu būdu nuteisti 
jau 36 politikieriai už sukty
bes balsavimuose.

WA1SHINGTON, geg. 21. — 
Prezidentas Rooseveltas nami- 
navo skerdyklų magnatą John 
Cudahy iš Wisconsino Jungt. 
Valstijų ministeriu Airijoje. 
Pasiuntiniu Danijoje liko no
minuotas Alwin M. O\vsley iš 
Texas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

RYTOJ p ai ITMF’T OARTF
GEGUŽES 23 Di JL Jbi

BLUE ISLAND, ILL.
PROGRAMAS, ŽAISLAI IR PRIZAI 

ŠOKIAI—RISTYNĖS.
ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS NAUJIE
NŲ SKAITYTOJUS, DRAUGUS IR RĖ
MĖJUS ATSILANKYTI IR LINKSMAI 
LAIKA PRALEISTI.

NAUJIENOS.
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NAUJIENOS, Chicago, 111

Banga Marąuette 
Parke

Areštuotas 11 metų 
šoferis su vogtu 
troku

nėse, ką radęs atmatų duobė- 
je. Susirinkimas 

Kapinių Dienos 
Reikalu

MARQUETTE PARK—Vie
tos apielinkėje siaučia plėšiką 
gauja, kuri į kelias dienas pa
darė visą eilę apiplėšimų. Ge- 

dieną, pavyzdžiui, jie 
net tris krautuves, 
pinigus ne vien nuo 
bet ir pirkėjų.

gi?žės 19 
apiplėšė 
atimdami 
biznierių,

Pirmiausiai du plėšikai atėjo
į Dens-Gričius alinę, ties 2451 
VVest 69th Street. Vienas iš jų 
dėvėjo raudoną “sveterį”, ant
ras buvo apsivilkęs paltu. Abu 
atrodė apie 22 metų amžiaus 
jaunuoliai.

Atėję alinėn, jie atrėmė re
volverius į bartenderį ir alinė
je buvusį pirkėją. Nuo jo at
ėmė $21 su centais, o nito bar- 
tenderio $3.00. Iš registerio gi 
išsiėmė $33.00 su centais, z Ap
leidę alinę, jie nuvažiavo auto- 

. mobiliu, kurį turėjo pasistatę 
gatvėj. Tai buvo apie 2 vai. po 
pietų.

Aštuntą valandą vakaro, tą 
pačią dieną du vyrai atėjo į 
Wm. Feravičiaus bučernę, ties 
2.") 17 West 71st street. Atsta
tė revolverius į savininką p. 
Feravičių ir atėmė nuo jo 
$30.00. Jie pareikalavo ir dau
giau pinigų. Kai Feravičius 
ėmė gintis, kad daugiau nebe- 
t u ris, tai vagys sumušė jam 
veidą ir už juodino akį. Jie 
taipy1’ pabėgo automobiliu.

Apie 3 valandą pb pietų du

Indiana Harbor policija areš
tavo 11 metų šoferį po to kai 
susidūrė bizhiavietėje su kitu4 
automobiliu. Jis tardomas, pri
sipažino troką pasivogęs tikslu 
nuvažiuoti pas brolį, kurs esąs 
Glenwooci Manual Training 
inokykloje. Esąs Kenneth Flem- 
ming, gyv; 101Š1 Irving Park 
blvd., vienas iš astuonių žirk
lių tekintojo vaikų. Vaikas at
rodė labai nuskuręs, avėjęs mo
teriškuose bateliuose ir koji-

netekti akies

14metų berniukas, .George 
Pūtiką, 2026 North Normandy 
avė. žaidė su taip vadinamu 
sausuoju ledu. Kai jis įmetė 
truputėlį į pieno bonką, bon- 
koje susidarė dujų ir butelis 
eiksplodavo. Į akį pataikė stik
lo sukėlė. Apskričio gydytojai 
pasakė, kad padėtis yra rimta 
ir vaikas gali netekti akies.

Teko nugirsti, kad pirmadie
nį, gegužės 24 d., Hollywood 
salėje įvyks lietuvių legionierių 
kuopos susiripkimas, kuriame 
nariai išgirs įdomių dalykų 
apie kuopos dalyvavimą kapinių 
iškilmėse, Kapinių Puošimo die-

■ ■ . -f.? i .
ną.

Einą įvairios kalbos, tad bus 
įdomu žinoti kas bus pranešta 
susirinkimui. —Girdėjęs.

DR. NEMIRO
KLINIKA DYKAI

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 iki 
12 diėną tiems, kurie nepajėgia mo
kėt ūž mėdikalę tarnybą. Taipgi už 
dyką ekzamihavimas ir gydymas 
akių, ausų, nosies ir gerklės.
Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 9 p.m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 Wesjt Madison St. 
(Marbro Theatre Bldg.) 

Vidurmiesčio ofisas—59 E. Madison
St.—Tel. Van Buren 5709.

. i.ir i" ,,   Į, , ,,
3 ir Paskutinė Savaitė!;

• satinus filmas apie 
Vaikučiui, kurio Niekuomet Neužmirfilt 

‘Beethoven Concerto’ 
Pasaka apie vaikus muzikos genijus 

Rusijoj šiandie.
sonotone Van Buren įarti VVabasli 

Šeštadienio rytų specialiai vaikams 
paroda—įžanga 10c.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IK UŽKABINAME

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BL1NDS. :
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

VEĘTELGAUKIT SU Drauginga Įstaiga
Skolinkitės iš APDRAUSTOS Asociacijos

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

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

ARCHER.HOYNE^^fe FEDERAL

PILVO SKAUSMAI
Ūlceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma i du iki \ 4 mėnesių.
Bahhig sode, mucin ar įŠvirškL

• ’<•> .■/ .. '■ ■ *

ULCERlV SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

Prospect 7474 !
Valandos 10 A. M. Iki 9 P. M

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKhKIT C 4
Sąlygos I SAVAITĘ

~ DR, O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

šeštadienis, geg. 22, 1937

St

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamo. 1431-14 84—Tel. Centrai 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St« 
Valandos vakarais nuo A iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOULTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. v515 So. Roukwell Lt.
Telephone: Republic 9723

dinės maisto krautuvę, prie 
69th ir Rockwell. Policija ma
no, kad visi šie ‘ holdapai” bu
vo papildyti vienų ir tų pačių 
plėšikų. Senas Petras.

Apalpo krano ope- 
ruotojas; jį nuleido 
virvėmis maiše m \ _

Apalpo nuo galvos',sutrenki
mo Sante Fe gelžkelio jardo 
krano operuotojas Alexander 
Papi/laus, 52 m., gyv. 4019 S. 

avė. Nulipti kopėčio- 
aukštai esančios kabi-, 
negalėjo, negalėjo nu- 
jį besąmonės atradę 

Teko pasišaukti

Talman 
mis iš 
nos jis 
imti ir
darbininkai, 
gaisrininkus, kurie jį nuleido 
^virvėmis tam tikram maiše.

.Jaunas lietuvis 
muzikos mokytojas

programus. Jo
“Al. Krone

kontraktą

iš kupriu 
grupė va- 

and his

Nesenai teko proga susipa
žinti su jaunu lietuviu Al. 
Krone, kuris ne tik yra gabus 
muzikas ant styginių instru
mentų, bet turi ir 
su Radio stotimis 
VV.J.N.T. ir kitomis, 
duoda 
dinasi
Royal Nomads Havvaiian Trio”.

Jaunasis Al. Krone gyvena 
6619 So. Rockvvell St., tel. 
Hemlock 1618. Studio tel. Di- 
versey 3827. Al. Krone sudaro 
muziką dėl įvairių parengimų. 
Dalyvauja ir programuose.

— Steponas.

Progress Bendrovė ren
gia smagią Radio 

Programą
Rytoj, litą valandą prieš 

piet iš stoties W.G.E.S. bus 
transliuojamas reguliaris nedėl- 
dienio lietuviškas radio pro
gramas, kurio leidimu rūpina
si Progress Bendrovės Krautu
vė, 3224 South Halsted Street, 
šių programų išpildymui visuo
met dalyvauja žymus talentai.

Rytoj kiekvienam bus malo
nu pasiklausyti gražių daine
lių, smagios muzikos ir svar
bių pranešimą. Šiems progra- 
mams vadovauja dainininkas 
bei bendradarbis Progress; 
Krautuvės, Jonas Romanas, ku
ris gerai pažindamas muziką 
programas visuomet gerai pri
rengia. Rep. J.

OFCHICAGO • 3517 Archer Ąve. • x Lafayette 3489
i j f

Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraudos Planais

ATSINEŠKIT ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKIT DAILIĄ 
DOVANĄ ABSOLIUČIAI Už DYKĄ

ŠIO įmoki
RAKĄN0AI t,LAIKOMA KOL REIKĖS 
PRISTATYTI, NEIMANT PALAIKŲ

MOKESČIO AR NUOŠIMČIO

pas HUB FtJRNITURE CO.
PASARGA: Nesumaišykit šį pasiūlymą su 
kitais garniturais skelbiamais panašia 
kaina. ŠIS YBA CHICAGOS DIDŽIAU-

... SI-AS BARGENAS!

Tavernom- Meatmarkets, Rooining 
Houses, Beauty Shaps, Restauran- 
tam, etc.

Cash f 24 Valandas
ILLINOIS DISCOVNT CO.

10 N. Cląrk Street 
Fhohe STATE 4893 Atstovui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
w JUOZAPAS 
lUDElKI Į IR TĖVAS 
™ 4704 S. WESTERN AVĖ.

Tel. Virginia 0883 
. _—  .... * ' ■

•360 N. Clark st.
4619 Broadvvay
S138 Lincoln Av. ______________ _
1667 Mlhvaukee Av. 6204 S. Halsted S
4002 Irvine Park 3234 Madison Si.
ĮVES. TILL 9 —

760 Madlion JBt. 
•320 Oottage G rovė 
4002 Madison St. 
6204 8. HalstedSt.
ČLOSED BUNDAY

Mrs. Anelia K. Jaru hz 
Physical The ra p} 

and Midwifę 
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massagt 
eleetrie t r e a t - 
ment ir mągnę- 

ir tt 
mer

ginoms patari 
mai dovanai.

ri'BUICK &/J 
z PONTIAC V 
t»3

N T URA

Milda Auto Sales
%■ h § -T . .■ - I ,

PIRMĄ IR VIENINTELE LIETUVIŲ.
GENĖRAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

. Svenciskas
DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

TIT,.z1„r TAlTTn Valandos 1—4 po pi. tu, 7—8 v. vak.
KL. JURGELIONIS ičskyr,is Eered ,mis ir »«*■*<>■»*•

ADVOKATAS 
3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

,7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutarti.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. STRIKOLTS 
Rvdytojas 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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

SOUTH CLARĖMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį. .

8939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

ŠIS SPECIALIS 
3^-KAMBARIŲ GARNITU- 

RAS SUSIDEDA Iš
• Puošnaus 2-šm. modernio

gyvenamo kambario seto 
(audinio pasirinkimas)

•Dailaus 5-šm. miegkamba- 
rio seto

• Gražaus 5-šm. SOLID OAK 
dinette seto.

• Virtuvės rakandų
• Lempos, end tablcs, 
menės, pietum setas, 
bro šetas, virtuvės
daržovėm sandelis, otc., taip 
jau yra šiame garniture.
(Kambarių setai šiame gar
niture galima pirkti atski
rai).
Mažas priedas už kreditą

smulk 
sida- 
kede.

VU
t j

OUTH HALSTED ST.

Jūsų Kreditas Yra
Geras Čia —

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

VAKAR. IKI r
11 VAL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA l
LAIDOJIMO ĮSTAIGA A

John F. Eudeikis |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

AMBULANCE f
PATARNAVIMAS N
DIENĄ IR NAKTĮ Q

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

Tel. LAI AYETTE 0727

Dyk • 'koplyčios visose V 
1 Chicagos dalyse

Klausykite musu Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vak vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas R. šąltimieras.

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

SAVININKAS
». BULAW 5r K. SABONIS. Bendradarbiai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optonietrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akią aptemimo, nervuotu- 

•mb,. skaudamą akių karštį, atitaiso 
Yumjyaregystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai altinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialu atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akjs ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
langely atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
(Tel. Lafayette 8016

Kiti Lietuviai Daktaru

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CZOCAGO, III.

JtfMI

Laidotuvių Oiriektoriąi
‘ 1 '___________ ■_______________ . ______ . _____________ __________ ___________ ■ ________

NARIAI 
Chicagos, ,

Cicero j;, 1
Lietuviui I 

Laidotuvių I 
Direktorių ’ 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

V TURIME 
f KOPLYČIĄS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

r . S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan A'vc. Tel. PiiHman 5703

LA CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 2$rd place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street, Tel. Pullman 1270

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
& Pritaiko Akinius 
r Kreivas Akis 

ištaiso
■ Akinių DirbtuvėAfisas ir

756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEINTĮSTAI 

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 nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
.vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Cor. 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutartj
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kpnvvood 5107

9

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

ROSELAND—CHICAGO, TLL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Garsinkite “N-ros?’

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valanchis: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office «& ResMence 2519 W. 43rd Ši 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 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. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400



SLA 6-TO APSKRIČIO KUOPOMS
Apskričio konferencija, įvy

kusioji gegužes 16 d., užbrėžė 
nemaža darbo kuopoms ir ap
skričiui.

1. Nutarė, kad kiekviena 
kuopa išrinktų po du atstovu 
ir kuopų bendradarbiavimo ko
misiją. Iki šiol kuopos negau
davo pagelbos ir paramos iš 
kitų kuopų. Norima sutvarky
ti reikalus taip, kad kuomet 
viena kuopa ką rengia, tuoj 
butų pasiektos visos kitos kuo
pos dalyvauti jos parengime. 
Ir padaryti taip, kad kuopų 
parengimai nesupultų greta 
vienas kito; kad silpnesnės 
kuopos galėtų susidėti ir ben
drai ką rengti. Atstovais rei
kia rinkti darbščius narius, ir 
jei galima tuos, kurie yra de
legatais į 6-tą ąpskritį. Išrin
kite juos be atidėliojimo ir ka
da jie susirius, jie išdirbs pla
nus.

2. Bus vykdinami kultūriniai 
programai kuopų susirinkimuo
se: prakalbos, paskaitos, dai
nos, muzika, klasiški šokiai ar 
kas kita. Musų organizacija yra I 
kultūrinė. Mitingai be progra
mų yra sausi ir nuobodus, ypač 
jaunimui. Kada po mitingų 
bus programai, nariai skaitlin- 
giau lankys mitingus ir gaus 
progos pasimokinti arba pasi
gerėti. Kuopos gali ruošti pro
gramus savo išgalėmis arba 
prašyti pagelbos iš apskričio. 
Bus sudarytas būrys kalbėto
jų, prelegentų, dainininkų, ak
torių ir kitų ir kuopoms bus I 
duota proga pasirinkti. Šį rei
kalą tvarkys apskričio paskir
ta komisija, kuri greitoj at- I 
eityj bus paskelbta.

3. Nutarta stengtis atnau- I 
jinti radio programus ir pa
skirti šiam reikalui komisiją. 
Jeigu ji suras šaltinius sukel
ti kapitalą be kuopų apsunki- I 
nimo, radio programai prasi- Į 
dės rudenį ir gali tęstis visą I 
žiemą. Norima juos padaryti ' 
tvarkingesnius, geresnius ir I 
ilgesnius, negu buvo pereitą 
žiemą. Tikimės gauti paramos 
iš centro ir kitą lėšų dalį su
kelti iš skelbimų. Aš jau tu
riu nužiūrėjęs penkis apskri
čio delegatus į radio komisiją, 
kurie, man rodos, sugebės su
kelti reikiamą kapitalą ir su- Į 
organizuoti įdomius ir gražius 
programus.

4. Vasarinis ir žieminis ap
skričio parengimas yra tvar
komas valdybos, šeimyniškas 
išvažiavimas įvyks rugpiučio 
mėnesį. Diena ir vieta bus pa
skelbtos neužilgo, žiemos sezo
ne bus ruošiamas teatras ir 
balius. Aktoriais bus vien tik 
musų jaunimas. Turėsime pro
gos palyginti, ar musų senie
ji aktoriai gali būti konkuren
tais “nuo lietuvių nutolusiam” 
jaunimui.

5. Kreiptasi į Pild. Tarybą, 
kad ji surastų budus tinka
miau atlyginti organizatoriams 
už narių gavimą.

Man malonu buvo matyti, 
kaip vieningai ir širdingai kuo
pų atstovai rūpinasi kuopų ir 
visos organizacijos reikalais. 
Apskričio valdyboj yra pilniau
sia harmonija ir pasiryžimas 
kiekvienai kuopai padėti.

Dr. A. Montvidas,
6-to apskričio pirm.

“Valstybines”
Sandėlis

Utility Liąuor Distributorš, 
Ine., ties 5931-33 South Ash-1 ., x k
land avenue, nupirko d'delį lpiezi en^as-

kieki valstybinės degtinės iš 
Lietuvos. Sandėlis apsiinla ap
rūpinti visas lietuvių alines. Jo 
savininku yra Frank Dzimidas,

Reikalaukite 0EOTINES

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.

7

CROWN 
HOUSEHOLD DEPT. 

3446 S. Halsted St. 
Grindim Padengimas 

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

ilgai tarnaus

Garsinkitės “N-nose”

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 
“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI

PRISIUVAMI 43c
3446 So. Halsted St.

PRUDENCIJOS VARDADIENIO PARC
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

SIENŲ POPIERA

Malevos—Varnišiai
Mes necituojam kainų savo skelbime, bet mes didžiuojamės, kad 
taip aukštos kokybės tavorą parduodam labai žemomis kainomis.

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

Jūsų Senose Patikimose Patalpose
MALEVŲ IR SIENŲ POPIEROS

BARRIGK S MALEVŲ 
KRAUTUVE

6050 SOUTH HALSTED STREET
(Pirmiau prie 5905-07 So. Kedzie Avenue)

Atdara vakarais—Antrad., Ketv., šešt.—Sekm. iki Pietų

Pirkit 
Pasitikė

dami

| Greito 
(Pristatymo 
Į Tarnyba

Tik Patelefonuokit: Englewood 7369
8687

MES PARENDUOJAM SIENŲ POPIEROS NUĖMŪ- 
JUS IR GRINDIMS SANDING MAŠINAS. 

PAMOKINIMAI Už DYKĄ.

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. QUICK-DRY VARNIš TIK ...................

6x9 kauras

51.98

15c 
89c 
95c 

51.19
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998
b

LANGAM UŽDANGOS
Plaujamas audinys 36x7
visų spalvų ...................... VvV
Savoy House Maleva .. . visos 
spalvos .............. gal. 51.00
Turpentinas
Galionui ..........................
Linseed Oil 7ZLf*
Galionui  ......................... ■ "T v

Atsineškite savo indą.

CROWN STORE
3446 S. Halsted St.

Garsinkitės "N-nose

NAUDOKITE ąą MM W M
VAISTUS, kuriuos in fl IMI I flį

PARŪPINO H “

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ARBATĄ
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,®
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

*. Chicago, Illinois.

MUTUAL HIJUUR COMPAHY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai \ards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tom Taylor
2 Metą 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINE.

| 90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

.. 97< 
95c 

$1.39

4<

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAT, 5063

NO MORE SCRUBBING
Jus pamatysit, kad lengva užlaikyti grindis 

švarias vartojant

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
Tik nuvalykit jas sausa mapa ir jos atrodys švarios ir 

skaisčios. Prašykit parodyti sampelj pas jūsų 
MALEVOS AR GELEŽIES DYLERĮ

SUSTOK', ir j
PAGALVOK J
ĮDĖTI PINIGAI I ŠIĄ ™ 
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO ................................

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

IR
Pirkit maie- 
vas ir Varni
ai 16 didžiausios 
firmos Chicagoj! 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes
gavom iŠ Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkclių 
si nuo į iki 1 /2 pi
giau, Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES - 
Šiaušia 
waukee 
atdara nedalioj 10-1.

sudužimų, vi-

ga-

KRAUTU- 
Ateikit t ar- 

krautuvę. Mil- 
Av. krautuve

V2
•eguliarės kainos

MALEVOS
VARNIŠIAI Vi IKI

PAINT EKGHANGE
Nllhvaukee Avė.
So. Halsted St.
Elston Avė.
KENOSHA, WIS.

2000
0830
2274

Skyrius
Centralis telefonas

ARMitage 1440

Sherwin Wil- 
liams trim Var

niais $2.25. Musų 
kaina 95^
1,000 galionų trim 

Malevos. Galionas ...__

$1.25
$2.70 vertCs visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina__

$1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva JĮ 20

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

■4

FREE

KELVIN HOME

WIN A

OS. F. BUDRIU

BUDRIKI) PROGRAMAI: WCFL, 970 k. nedėlioję nuo 7:30 iki 8:00 
WHFC» 1420 Ik. ketvergais, nuo 7 iki '8 vai. vakare.

KELVINATOR REVEALS
REFRIGERAPON FACTS

NASH CARS, KELVINATOR 
REFRIGERATORS, RANGĖS, 

VVASHING MACHINES, 
IRONERS—AND CASH 

MORE THAN 1000 PRIZES

WAAF, 920 k. panedėliais ir pėtnyčiomis, 5 vai. vakare

INCORPORATED
3417-21 South Halsted Street

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

as little as 

90/ A WEEK 
will buy you a 

PLUS-POWERED 
KELVINATOR

Naujas Kelvinator yra 
Plus-Powered. Jis turi an 

tra tiek šaldymo vietos, 
negu kiti refrigeratoriai 

to pačio dydžio

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

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

Kodėl Kelvinator užlaiko val
gius absoliučiai SAUGIUS viso
kioj aplinkumoj, karščiausiomis 
vasaros dienomis ir (kaitytose 
virtuvėse.

Naujas Kelvinator vei
kia tik pusę laiko per die' 

ną, o kitą dalį užlaiko že
mą temperatūrą, visai ne

vartodamas elektros.

6 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, kuriu 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. Atlankykit musų krautuvę 
gauti kopiją KELVIN HOME 
BOOK ir Oficialę Kontestan Įs
toti Blanką.

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

3. Išstudijavus KELVIN NA
MO KNYGĄ, išpildykit Oficialę 

I Kontestan Įstoti Blanką, prisi
laikydami paprastų patvarkymų.laikydami paprastų 

4. Pasiuskit paštų 
Pilną Blanką 
P. O. Box 500, 
G r a n d Central 
A n n e x, N e w 
York City, pirm 
vidurnakčio Bir
želio 6, 1937.

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



NAUJIENOS, Chicago, 10. šeštadienis, geg. 22, 1937

Į

■JNAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

'Published Daily Except Sunday by 
1 Che Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 

. 18c
75c

Tuo pačiu laiku zuja su diplomatinėmis vizitomis ir 
kitų valstybių atstovai. Lenkų Beckas keliavo į Rumuni
ją, Austrijos prezidentas Miklas —' į Vengriją, Hitlerio 
premjeras Goeringas — į Italiją, ir t.t.

Iš tų kelionių kas nors išeis. Europos politikoje 
įvyks atjnairių

t

t

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at thą, Post Office 
of Chicago, III. 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.

atsakymo kalnai
Chicago je—paštu:

Aldams
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams ___ _
Dviem mėnesiams ------
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija ••••»•••••••••••••• 

Savaitei _____________
Mėnesiui ....................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -----------  $5.00
Pusei metų ..............................„ 2.75
Trims mėnesiams ............. — 1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Ap ž valga

Bandys sutaikyti A. D. F. ir C. 1.0
Naujas senatorius iš Tennessee, George L. Berry, 

pareiškė, kad jisai prašysiąs prezidento Roosevelto pa- 
gelbos Amerikos Darbo Federacijos sutaikymui su In
dustrinės Organizacijos Komitetu (C. I. O.).

Senatorius Berry buvo prezidento pramonės koope- 
ravimo “koordinatorius,” iki jį neseniai Tennessee guber
natorius paskyrė į senatą, mirus senatoriui Nathan’ui 
Bachman’ui. Jisai žada už dienos kitos pasikalbėti su 
Rooseveltu ir pasitarti su juo, kokiu budu butų galima 
privesti prie taikos Green’ą ir Lewis’ą.

Jau buvo darytas ne vienas bandymas sustabdyti 
“karą” tarpe Darbo Federacijos ir C. L O., bet iki šiol 
tos pastangos nedavė rezultatų. Kova tarpe dviejų Ame
rikos darbininkų frakcijų tolyn vis labiau aštrėja. Fede
racija braukia lauk unijas, kurios remia industrinį ko
mitetą, o šis daugelyje vietų stengiasi paveržti Federaci
jai jos narius ir unijų skyrius. Jeigu šitos varžytynės 
nebus sustabdytos, tai netrukus išnyks paskutinė viltis 
atsteigti taiką Amerikos darbininkų judėjime.

Pavojus gyvasčiai

FANATIKŲ LOGIKA
V

“Draugas” teisinasi, kodėl ji
sai akiplėšiškai puolė vargoni
ninkus, dalyvavusius Miko Pet
rausko paminojiine. Esą, jisai 
turėjęs įspėti, kad “nenuoseklu 
yra katalikui, ir dargi vargo
nininkui, eiti drauge su katali
kybės griovėjais.”

Jeigu taip, tai nenuosaku bu
vo p. šimučiui minėti Miką 
Petrauską kartu su sandarie- 
čiais, kurie laiko savo dvasios 
vadu garsųjį “bedievį” Dr. J. 
Šliupą! Nenuosaku buvo broliu
kams Marijonams ir patį Pet
rauską gerbti, nes Petrauskas 
visą savo gyvenimą, (nuo to 
laiko, kai atvyko j Peterapilį 
mokintis konservatorijoj, iki pat 
savo mirties) buvo laisvama- 
nys!

Be reikalo “Draugas” bando 
dumti akis publikai. Miko Pet
rausko pagerbimo vakarą rengė 
ne partijos, bet būrys artimų 
velionio draugų ir buv. mokinių 
su pagelba chorų ir dainininkų. 
Prikaišioti šitokiam parengimui 
“katalikybės griovimą” gali tik
tai tamsus fanatikas.

Jauną vyrą Evansville mieste (Ind.) užmušė elekt
ros srovė, kuomet jisai netyčia palietė pirštu vielą sudu
žusioje elektrikos lemputėje. Jisai buvo sušlapęs batus ir 
kojas. , *

Daugelis žmonių nežino, kad yra labai didelis pavo
jus gyvasčiai liesti elektrikos lemputes, čiupinėti elektri
kos prosą ar kitą kokį daiktą, per kurį eina elektrikos 
srovė, stovint ant šlapių grindų arba vandenyje (sakysi
me, vanoję). Šiandien, kai visuose namuose yra vartoja
ma elektriką, ne tik šviesai, bet ir įvairiems kitiems rei
kalams, apie šitą pavojų turėtų žinoti kiekvienas šeimos 
narys.

Menka elektrikos srovė, kuri įkaitina žnyples mote
rų plaukams raityti, gali užmušti stiprų suaugusį žmogų, 
jeigu ji palies jo kūną, kuomet jo koja arba ranka yra 
vandenyje.

Diktatūra Graikijoje

TUŠČIAS PLEPALAS.
Tysliava pasakoja savo skai

tytojams, kad jo sėbrai Chica- 
goje sutraukė šimtus žmonių” 
į Miko Petrausko paminėjimą, 
— tuo tarpu kai į “bendro fron
to” gegužines prakalbas susi
rinkę viso tik“ 50 žmonių.

Tai melas. Gegužinėse prakal
bose dalyvavo apie pustrečio 
šimto žmonių, ir jas rengė ne 
koks ten. “bendras frontas,” bet 
socialistų kuopa', kuri, kaip visi 
žino, nėra didelė organizaciją.,

Kai dėl Petrausko paminėji
mo, tai šitos rųšies parengimų 
Chicagoj buvo du. Tas, kurį 
rengė, susidėję į “bendrą fron
tą” p. Vanagaitis, “Draugas” 
ir s'andariečiai, sutraukė dvigu
bai mažiau publikos, negu ant
ras parengimas, kurį garsino 
“Naujienos” ir “Vilnis.”

.......

rį vyskupas užsimanė užkarti 
parapijai prieš žmonių valią. 
Dabar kilo skandalas Shena- 
dorio parapijoje.

' i'

čia parapijonai susikirto su 
kun. Karalium dėl kapinių. 
Klebonas užrakino kalines, kad 
niekas negalėtų būti laidojamas 
kapinėse be jo leidimo, nors 
kapinės priklauso ne jam, bet 
parapijonams, kurie jas įsteigė 
savo pinigais. Kapinių komite
tas buvo priverstas kreiptis į 
teismą ir reikalauti “indžionk- 
šino” prieš tokį kunigo sauva
liavimą.

Apie tai rašo “Keleivis”:
“Shenandoah’rio ‘Ęvenin 

Herald’ praneša, kad šv. Jur
gio lietuvių parapijoj tenai 
prasidėjo pikta kova. Pąra- 
pijonys sukilo prieš kun. Ęa- 
ralių, kuriam išaugo jau per
daug didelį ragai. Pąvyz- 
džiui, jisai užrakino' parapi
jos kapines, kad be jo leidi
mo niekas negalėtų tenai nu
mirėlio palaidot, kuomet ši
tas reikalas yra pavestas ka
pinių globos komitetui. Ka
pinės yra pačių parapi j opų 
pinigais nupirktos, jos yra 
jų privatinė nuosavybė ir 
joms globoti yra išrinktas 
komitetas.

“Taigi kunigo užtrauktas 
P.er jų vartus retežis ir už- 
dęta spyna yr# bjaurus na- 
chalurnas ir įžeidimas visų 
kaitalikiįl^Dėl. to kapinių glo
bos komitetas nuvažiavo į 
Pbttsvi11S ' Teismą ir parei
kalavo iriyunction’o, kuris už
draustų ‘kun. Karoliui kišti 
savo kapinių reikalus 
ir trukdytu’ komitetui parei
gas eiti.”
Tai šįtokią “demokratybę” 

vykina kunigai.

gegužės 28 d. — už pęnkių die
nų po to, kai susirinks parla
mentas.

Lygiai prieš 14 metų Angli
jos konservatoriai išsirinko 
Baldwiną savo vadu,j pasitrau
kus iš vadovybės Bonar Law. 
Pagal Anglijos konstituciją, 
stipriausios partijos vadas yra 
paskiriamas ministerįu pirmi
ninku. Taigi karalius tuoj aus 
pavedė Baldwinui sudaryti nąu- 
ją ministerių kabinetą. Jisai 
tuomet buvo iždo kancleriu.

Neville Chamberlain, kuris 
pakeis Baldwiną, irgi yra iždo 
kancleris. Jisai, gal būt, kanc
lerio pareigas eis kurį laiką, da 
ir patapęs premjeru, nes dar 
nėra priimtas jo pasiulytasai 
biudžetas.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS

KAS BUS?

Calumet darže įvyks

STANLEY ĘALDWIN 
NUOŠ GEG. 28

REZIG

Ispanijos įvykiams Besirituliuojan
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Atsteigus Graikijoje monarchiją, generolas Metaxas 
pasigrobė į savo rankas valdžią ir panaikino konstitu
cinę parlamentinę santvarką. Jisai valdo kraštą be sei
mo, bet savo autoritetu jisai nepasitiki, todėl bando pasi
slėpti už karaliaus nugaros. Kur tik būna surengtos ko
kios iškilmės, tai gen. Metaxas visuomet pasirodo kartu 
su karalium, žmonės to diktatoriaus nemėgsta ir jį nu
švilptų, jeigu jisai ateitų į patriotišką demonstraciją ar
ba mitingą vienas. Bet kai jisai tūpčioja aplink karalių, 
tai minia iš mandagumo jam “kačių koncerto” nekelia.

Graikijos diktatorius įsipyko žmonėms daugiausia 
tuo, kad jo įsakymu yra visai panaikinta spaudos laisvė. 
Laikraščiai yra priversti dėti valdžios propagandos biu
ro gaminamus straipsnius ir žinias. Tose žiniose pasa
kojama apie gen. Metaxas’o atliekamus “didelius” ir 
"naudingus tautai” darbus, o iš užsienių pranešama, kaip 
“laimingai”; žmonės gyvena fašistiškoje Italijoje ir hitle
riškoje Vokietijoje, — tuo tarpu kai demokratinėse ša
lyse siaučiąs skurdas ir netvarka. >

Žmonės šitais melais netiki, bet kolkas jie dar atvi
rai nesipriešina diktatūrai, nes jos rankose yra ginkluo
ta jėga. Gen. Metaxas taip pat, kaip ir kiti diktatoriai, 
stengiasi, kad butų patenkinta armija. Armijos karinin
kai gauna geras algas ir turi kitokių privilegijų. Todėl 
jie diktatūrą remia. Bet Graikijoje ir užsieniuose politi
kos stebėtojai mano, kad Metaxas’o diktatūros dienos 
yra suskaitytos. Ją nušluos veikiaussia ta pati armija, 
kuriai diktatorius šiandien taip gepinasi.

Diplomatiškos kelionės.
Francuzijos užsienių reikalų ministeris Yvon Delbos 

neseniai (karūnacijos proga) buvo Londone. Dabar pas 
jį atsilankė sovietų komisaras Litvinovas. Atlaikęs su 
Litvinovu konferenciją, Delbos išvažiavo į Belgiją.

* * • <

SKANDALAS KITOJE KATA
LIKŲ PARAPIJOJE ,

Neseniai lietuvių laikraščiai 
buvo pilni žinių 'apie Scrantono 
lietuvių parapijos kovą su nau
ju klebonu, kun. Miliausku, ku-

Seniai bijvo žinoma, kad po 
karaliaus vainikavimo Anglijos 
premjeras pasitrauks ir užleis 
saVo vietą Chamberlain’ui, ku
ris dabar yra iždo kancleris.

“The Manchester GuarJiap” 
politinis korespondentas rašo 
patyręs, kad premjero Baldvyi- 
no rezignaciją bus paskelbta

Rytoj
“Naujienų” piknikas.

Tai bus didžiausios pavasa
rinės iškilmės, r 

Susirinkusius linkšmins šo
kėjų grupė.

Sporto mėgėjai turės progos 
pamatyti kylančią ir nusileid
žiančią žvaigždę ristynių srity
je* j;

Būtent, risis Vytautas Ban- 
cevičius, “drapiežnę- dzūko” sū
nūs, su iZdaravičiuin, d taip 
pat ir pats “drapiežnas dzū
kas”.

“Drapiežnas dzūkas” netru
kus jau visai iš ristynių pasi- 

' trauks. Vadinasi, jo žvaigždė 
baigia nusileisti. Bet užtat jo 

teunus, Vytautas, smarkiai ko
pia. į ristynių sporto viršūnes. 
Visai trumpoje ateityje iš jo 
galima tikėtis pirmaęilio risti- 
ko.
....Kaimiečių kvartetą^ per vi
są laiką vaikščios po daržą ir 
linksmins, publiką. Kvartetui 
pritars vienas šauniausių akor- 
dinistų.

Ne, tik publika bus linksmi
nama, bet ir pati galės pasi
linksminti ir turėti “fonių”. 
Dalykas toks, kad bus visokie 
žąislai, kuriems vadovaus J. 
Uktveris. Bus visokios rųšies 
lenktynės, kurių laimėtojai 
gaus prizus.

Be viso to, šokiams grieš 
George Steponavičiaus orkes
tras.

Taigi piknike visi galės link
smai ir smagiai ląiką. praleis
ti. r',:;;:

Bus Jos. F. Budriko krautu
vės garsiakalbis.

Lenkų bajorai
Lietuvoje nei pusės nėra tiek 

lenkų, kiek lenkų spauda rašo. 
Lenkai Lietuvoje, tai yra tasai 
mažutis jų skaičius, turi net 
dvi gimnazijas, visą eilę pra
džios mokyklų, turi savo dien
raštį, turi savo kredito įstaigas 
ir kitas kultūrines įstaigag.

Lietuvis jau vien tik dėl to, 
kad jis yra mažutės tautos at
stovas nedrįs be reikalo lenko 
liesti, arba jam kurią nors 
skriaudą daryti.

Be to, Lietuvoje jau nuo ku
rio laiko vedama tokia poiltika, 
kad neliesk lenko. Taipgi ly
giai, kaip lietuvis iki šiol ne
drįsta viešai ir galingai sušuk
ti, — šalin, bajorai iš buvusių 
dvarų guštų. O tai turi lietu
vis darbo žmogus padaryti, ir 
juo jis greičiau tai padarys, 
juo <tų provokatorių bus ma
žiau. •
Esu savo laiku rašęs, kad iš

parceliuotuose dvaruose kaip 
kur yra įtaisyti, taip 'vadina
mieji pavyzdingi ūkiai. šie 
ūkiai turi virš nustatytos nor
mos žemės kiekį, ir 
lengvatomis ūkiškame 
me naudojasi. Kadangi 
vyzdingi ūkiai yra
valdyti buvusiems jų savinin
kams, tai suprantama, kad jie 
beveik daugumoje teko len
kams dvairninkams. Štai šitų 
bajorų sūnus dabar visur auk
štose mokyklose provokuoja 
lietuvius.

Yra buvę tokių atsitikimų, 
kad lenkų jaunimas įkyriai lin
do' prie lietuvių, visokiais bu
dais juos provokavo, kad tik 
įvyktų koks nors konfliktas ir 
kad Varšavai duoti reikiamos 
medžiagos.

Štąi dabar jie > tos medžia
gos dėl Dotnuvos atsitikimo 
turi.

Dar daugiau, šia proga ten
ka kitą labai skaudų faktą 
konstatuoti, kiek giliai Lietu
voje ekonominiame gyvenime 
lenkai turi šaknis įleidę, ir

kitomis 
gyveni- 
šie pa- 
pavesti

įleidę tik dėl neišmintingai v 
damos politikos.

Lietuvoje yra per dešimt 
veikiančių spirito varyklų. T 
pelningos įstaigos. Ir žymi š 
įmonių dalis yra taisyta ari 
tuose pavyzdinguose dvaruos 
arba tiesioginiai 
pluotuojami.

Štai tie šašai, 
žmogui lietuviui

kurie dari 
neduoda r 

mybės. Tai Lietuvos kūno ski 
dūliai, kurie laukia tuoj op 
ruojami. Ir juo šita operacį 
greičiau bus padaryta, juo m 
žiau alermuojančių žinių t 
rėsime lenkus trenkant. O n 
ketų visus tuos bajorijos lik 
čius tikrai gerai ištrinkti, k; 
jie visam amžiui prarastų n 
ra bet kada lietuvį, darbo žm 
gų, provokuoti ir leistų ja 
ramiai savo krašte kaip ja 
tinka ir pridera savo reikab 
ir viso krašto būklę tvarky

Provokacijos
Čia kalbu ne dėl to, kad n 

kenčiau lenkų, arba kitų tau 
kaipo tokių. Visi žmones lygi; 
nėra tautos, kuri butų už kit 
dėl savo prigimties kilnesr 
arba žemesnė. Jei kuris no 
skirtumas susidaro, tai tik C 
politikos sąlygų. Taip Lietuv 
je lenkų bajorai labiau y 
įprusinti, bet tai ne dėl to, k; 
jie butų gabesni, bet tik dėl 1 
kad dėka nelemtos Lietuvos i 
torijos jie turėjo visokių ūki 
kų lengvatų ir iš lietuvio ui 
ninko ir baudžiauninko tuko.

štai ir dabar Lietuvoje d 
daug yra tos nelygybės likuč 
užsilikę, štai ir dabar tie baj 
rai valdo daug spirito varyk 
ir girdo Lietuvos žmones. Št 
ir dabar Lietuvoje lenkai baj 
rai dar turi stiprias savo ek 
nomines gūžtas ir čia jie v< 
šia tą neramią bajorišką dv 
šią.

(Bus daugiau)

“Naujienų” Pikniką 
GEGUŽES 23, 1937 M 
CALUMET GROVE

ND OTHER
REFRIGERATOR

5HELVA0ŪR
Repikite savo apielinkes 

biznierius

So before you buy an efectric re* 
frigerator see the Crosley Shelvador. 
Why not TODAY? A complete 
demonstration wiH convince you 
that the Crosley Shelvador i* To* 
day's Greatest Refrigerator Valuel

lt it fimply amazing the tremendous 
amount of food $o often needed 
fitj right Into the she'^ s in the 
door. This exclusive ana patented 
feature holds enough artides to ai* 
mpjt fili an ordinary refrigerator.

* G
■ ......  ' n................ <

CROSLEY SHELVADOR

HAS THE CONVENIENCE5
0F THE CR05LEY

LENGVA NUVAŽIUOTI “NAUJIENŲ” PIKNIKO DARŽAN
šis žemlapis parodo patogiausią kelią į 
Calunjet Grove, kur ateinantį sekmadie
nį; gegužės 23 d., įvyks “Naujienų” pik 
pikas.

Daugelis kas klausė “Naujienų” ir 
daugelis rūpinosi, kad sunku bus nuva
žiuoti i “Naujienų” pikniko daržą, Ca
lumet Grove. Piknikas įvyks gegužės 23 
d., tai yra ateinantį sekmadifenį.

Daržas pasiekti nėra sunku ir keliąs 
labai patogus. Paėmus WESTĘRN AVĖ. 
reikia važiuoti iki BR0ADWAY gatvės, 
kuri yra tuojau už kana'o tilto, pieti
niam Blue IsĮand krašte apie 134 sttr.).( 
BR0ADWAY gatvėj reikia pasukti į 
kairę. Pavažiavus keturius bliokus,] 
pasukti po dešinei, kur bus iškabintos 
“Naujienų” pikniko afišos/ Nepavažia
vus tuo keliu nei poros bliokų jau hu
site darže.

t -j
A'

GLOBĘ FURNITURE CO
10655 MICHIGAN AVĖ.

I

C. Kulis Phone Pullman 8820 Chicago
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RISIS “NAUJIENŲ” šiandien “Pirmyn” 
PIKNIKE Choro “Splash .

iParty’
PIKNIKE

VYTAUTAS BANCEVIČIUS

/šių praanuką ir per clumus ir 
liepsnas išėjo oran iš užside
gusio buto, ties 746 Inęlępen- 
idepęe Boųleyard. Rizikuodama 
Isavo gyvybe senutė išgelbėjo 
praanuką nuo galimos mirties.

les. su Ąmęrikos konsulo pągęl 
ba, o iš ten parvažįąvp laivu 
Ąmeriką.

' šįvakar Madison Athletjc 
Kliube (Cicero ir Madison st.), 
įvyks “Pirmyn” choro “Splash 
Party”. Bus galima pasimau
dyti ir panardyti didžiuliam 
kliubo tvenkinyj (po pastoge), KAMPINIS šTORAS Rendai, ne 
hnsišokti salėie ir nraleisti sra-fangiai’ 3434 So* Wood St* Tinkl pasisoKU saieje ir H e g a .je kurjam bizniui, ypač tavernai.
žų ir smagų vakarą.

Tvenkinyj įvyks plaukikų ir 
^nardytojų lenktynės, kurių lai
mėtojams bus įteiktos dova
nos.

Bilietus galima gauti prie 
durų — už 50 centų asmeniui. 
Pradžia 9 vai. vak.

Piknikan Iš 
Roselando

Visu Dėmesiui!
o-j;rawyi ■ -ktuk—"r-*Mwnp—

gurnais prie dvieju žmonių. Antros 
jos* 6735 So. Rockwell St.

.................. ...... —'—:— -- - ■ -•,

For Rent

rangiai, 3434 So. Wood St. Tinka

Lafayette 3554.

RENDON štoras su 5 kambariais, 
iliunas buvęs per 20 metų. Išsiren- 
joja su barais arba be barų.

3201 Litųanica Avė.

■ KRAUTUVĖS 2604 West 69 St, 
auja; tinkama bekernei, beauty ša- 
ai, kvietkiui, dry goods, tavernai; 
retimai National Tea Co. ir dailus 
leat market. Ben H. Silverman, 
345 East 71 St., Dorchester 0700.

RENDON STORAS- tinkantis bet t 
ūkiam bizniui, arba parduosiu ir 
amą- 3816 So. Morgan St.

auto-
Pik-

Lietuviai, kurie neturi 
mobilių, gali “Naujienų’ 
nikan nuvažiuoti autobusais 
(Piknikas įvyks Calumet Dar
že, prie Blue Island. Išlipti ties 
Broadway).

Iš Roselando į Blue Island 
važiuoja Safeway ;
tik už 10 centų vienon pusėn. 
Bušą galima gauti prie Michi- 
gan avenue, 119th ir Halsted, 

Burnsides — ties South 
avenue.

Senas Antanas.

ANT rendos 6 kambarių flatas, 2 
bos, kampinis namas- pečium šil
imas, arti gatvekanų linijos.

4359 S. Maplewood avė.
......

Automobiles
STUDEBAKER, vėlyvas 1935 , 6 
inderių sedanas, l'ikrai kaip nau- 

autobusai, k?ras- Tobulas stovis garantuo- 
i s. Paaukos tik už $375 Finance 

mpanija. Išmokėjimai sutvarkoma.
3138 Clybourn Avė.

o iš
Park Pagryžo iš 

Ispanijos Karo

nj Sekamą šeštadienį gegužio
□ 29 d., iškilmingai atsidaro

Halsted Bąrgain Store, 2000 S.
Halsted St. (Pirmiau šioj vie
toj b.uvo. Klein Bros, ir Klein 
Corper Store).

Dovanos visiems atsilankiu
siems į iškilmingą atidarymą.

Halsted Bargain Store bus
įrengta moderniškai. Turės prie namų priešakyje.

T

I

ti 
ti

t]

įvąirįų įvairiausių tavori|. Pa- 
sirinkipiąs kiękvienam ąsmę- 
įpuį kųoįidžiąusias. Bus įdėtas 
į Naujienas iškilmingo atidary
mo skelbimas. Temykit šios 
krautuvės skelbimą ir pasinau- 
iląkit gerais hargenais ir , dova
nomis.

— Temytojas.

Užsimušė Iškritęs 
Iš Medžio

10 metų berniukas Chester 
H. Reid, Jr., 8229 Vernon aye., 
užsimušė iškritęs iš medžio,

DIDŽIOJI ‘‘NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužės 29

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

'g
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Tai “drapiežno dzūko” sū
nūs, kuris, taip sakant, savo 
tėvo keliais eina. Vos tik dvi
dešimt metų amžiaus turėda
mas, jis jau spėjo pasižymė
ti ristikų tarpe. Daugelis jau 
dabar sako, kad, girdi, Vytau
tas savo tėvą galėtų “sudum- 
puoti”. Ne tik sako, bet dagi 
yra pasirengę “betinti”.

Rytoj bus progos pamatyti, 
kaip Vytautas Bancevičius ri
tasi. O jis risis “Naujienų” 
piknike 
Zdranavičium.

Risis taip pat ir pats “dra- 
piežnas dzūkas”.

Western Marąuette
Pontiac Co.

Jaunuolis Antanas Rutkaus
kas, pį. ą. k. ku^aus^° $u" 
nūs,' šugryžo, pusėtinai nusivy
lęs, iš Ispanijos, kur jisai da
lyvavo, kaip savanoris, kare 
prieš fašistus. Jam teko kartu 
su kitais amerikiečiais, susior
ganizavusiais į Abrahomo Lin- 
colno Brigadą,” būti mūšiuose. 
Labai daug tos brigados narių 
žuvo, bet jaunuolis Rutkauskas 
išliko nesužeistas.

Nuo Ispanijos sienos jisai pa
siekė Francuzijos uostą .Marseil-

■ ; ' . ;_______ _

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ
I KLAIPĖDĄ

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

Platesnių informacijų ir laivakorčių malonėkite‘kreiptis 
LiTHUANIAN NEWS PUBLISHING COMPANY 

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street—Chicago, 111. 

Autorizuota ageptura

SWEDISH AMERICAN LINE* •

ik kas met bent vieną syki 
lietuvių ekskursijomis. Laivas nepaprastai švarus, gera ven-

. 1 "L1 , ""l‘ ■ .^..4 4 j; - ■ • - ■ • ■

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finaųcę 

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

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

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

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

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, ĮC37 ir 
1936 Piymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hųdsons, 1936 Oldsmobiles —• už 
p>usę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

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

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsin.e jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
metu.

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

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

U. S. Auto Finance Co.
• 1340 W. 63rd St, kampas Loomis
Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 

kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

’■
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NAUJAS 
“KULTŪROS”
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai .... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos — 

V. Stankevičius 
... E. Voytįnsky. 
.......... A. Rūkas 

Žilionis.
Boruta 

sukurv- 
Amalvis

Kita Amerika
Eilėraštis ......
Būdviečių Mokykla Vin.
Henrikas Ibsenas Kazys....
Ispanijos pilietinio karo

je ................. B.
Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI
galima gauti

Šios dienos Naujienų laidoj 
telpa Western Marąuette Pon
tiac Co. skelbimas, įvardijąs 
kai kuriuos karus, kuriuos kom 
panija laiko pardavimui.

Reikia pasakyti, kad tai yra 
patikima firma, su kuria ypač 
verta turėti biznio. Patikėtinu- 
mas, kai biznio tranzakcija sie-»

patyrusiu ristiku: kia didesnes sumas pinigų, yra 
svarbus dalykas.

Re to, kiekvienas asmuo, ku- i 
ris atsineš tilpusį Naujienose 
skelbimą, gaus penkių dolerių |

— ■ nuolaidą, pirkdamas jau varto- j 
tą karą.

Bet dar žodis apie patikėti- 
numą. Western Marąuette Pon
tiac Company garsinasi Naujie
nose. Iš to matyti, kad ji deda 
pastangas palaikyti juo glau
desnius ryšius su lietuviais. O 
mėgindama juos palaikyti, su
prantama, stengiasi juo teisin
giau jiems patarnauti.

Taigi turėkit omeny šią įs
taigą: Western Mąrąuette Pon
tiac Co., 6617 S. Western Avė. 
Jos užlaikomas vartotų karų lo
tas yra — 6537 S. Westcrn av.

WESTERN MARQUETTE 
PONTIAC COMPANY

6617 So. Western Avė. Prospect 3166
Puikiausias Pasirinkimas Pertaisytų

VARTOTŲ KARŲ 
BARGENO KAINOMIS

< . . / ' u ■ *

PONTIACS—1931-32-33-34-35-36’s, Coupes, CoacŲes, Seda
nai, Trunk Modeliai. Daug įrengtų šu ^*| M .00 
Radio, šildytuvu, etc. Kaįnos nuo ■
CHRYSŲERIAI—

1935—Custom Touring Sedan, Trunk
19^6—Custom Touring Sedan, Trunk

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

KELVINATOR
Senutė Išgelbėjo 
Praanuko Gyvybę

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

96 metų Kazei Rosovič, pa
siėmė į glėbį savo 11 mėne-

CHEVROLET AI—
1936—Mrister Town Sedan, Trunk, etc.
1930—Toųrįng Sedan, 4-Dęor, Radio
1935—Mastei- Town Sedan, Trunk, šildyt., ete.
1935—Master Sedan, 2-Door, šildytuvas, etc.
1934—-Master 4-Door Sedan, šildytuvas, Radio 
1933—Master 2-Door CoaęŲ, Extrąs
1932—2-Door Sedan, 6 Ratai, Šide Mounts

HUDSON TERRAPLANE
HŲDSON/

MOTOR SALES TERRAPLANE

DE SOTO—
1932— 4-Door

FORDAI—
1934—Deluxe
1933— Deluxe
1931—Coupe,

Sedan, 6 Ratai, Radio, Trunk

Tudor Sedari, šildytuvas, etc.
Tudor Sedan, Extras
Rumble Seat, Radio, šildytuvas

C. CHASAS
Tai vienintelis

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

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane

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

JOHN PAkEL & C0. .
GENERAL BUILDING CONTRACTORS

6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

ESSEX—
1932—Sedan

studebakęriai-
1934— Sport Coupe, Rumble Seąt, 6 Vielų Rątai,

Spotlight, šildytuvas
1933^—Regai Sedan, 6 Ratai, Trunk
1930—Deluxe Sedan, 6 Ratai, Trunk

PLYMOUTHAI—
1936—Deluxe Tcuring Sedan, Radio, Trunk
1935— Dehixe Touriųg Sedan, Trunk, šildytuvas

4-Door CustoĮin, šildytuvas, etc

Geriausias ir tvirčiausias elektros ŠALDYTUVAS
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Visi Karąi Yra Pfertaisyti IMfusų Dirbtuvėj 
ir Neša Raštiškų Garantijų 

SPORTUGHTS ----- RADIO ----- ŠILDYTUVAI
—.. .—-——■--------- ------------ " 111 ...... •

Western Marąuette Pontiac Co.
PROSPECT 3166

6617 So. Western Vartotų Karų Lotas, 6537 So. Western 
AUTORIZUOTAS PONTIAC DYLĘRIS 

Prašykit, kad Sėlspianas Pademonstruotų
S. W. BUSCH CHARLES BRAVER JIM įlUNTĘĮt

L. E. ŲATTON ED. COFFER

SUMAŽINA IŠLAIDAS PATOGESNIAM GYVENIMUI
Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas mus

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

frigeratorius ir patirti apie mažumą kainų.
GĮej-ą dfiVkUU prie kiekvieno Rcfrigeratoriaus. Laikas apribotas

GENERAL RADIO STORE
ELECTRIC AL APPLIANCES

3<S56 Archer Avenue Phone Lafayette 619^
U
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PIKNIKE
NAUJIENŲ” šiandien “Pirmyn 

Choro “Splash . 
Part^”

99

VYTAUTAS BANCEVIČIUS

' šįvakar Madison Athlefįc 
Kliube (Cicero ir Madison st.), 
įvyks “Pirmyn” choro “Splash 1 
Party”. Bus galima pasimau
dyti ir panardyti didžiuliam! 
kliubo tvenkinyj (po pastoge), 
pasišokti salėje ir praleisti gra
žų ir smagų vakarą.

Tvenkinyj įvyks plaukikų ir 
nardytojų lenktynės, kurių lai

bus įteiktos dova-įmėtoj ams
nos.

Bilietus
durų — už 50 centų asmeniui.
Pradžia 9 vai. vak.

galima gauti prie1

Piknikan Iš
Roselando

/šių praanukų ir per durnus ii’ 
liepsnas išėjo oran iš užside
gusio buto, ties 746 Indępen- 
idence Bouleyard. Rizikuodama 
(savo gyvybe senutė išgelbėjo 
praanukų nuo galimos mirties.

les su Amerikos konsulo pagęl- 
ba, o iš ten parvažiavo laivu į 
Ameriką.

.—

Visų Dėmesiui!

auto-j 
Pik

Lietuviai, kurie neturi 
mobilių, gali “Naujienų” 
nikan nevažiuoti autobusais j 
(Piknikas įvyks Calumet Dar-, 
že, prie Bhie Island. Išlipti ties

Iš Roselando į Blue Island j 
žiuoja Safevvay autobusai, j 
c už 10 centų vienon pusėn, 
įsų galima gauti prie Michi- 
,n avenue, 119th ir Halsted,

Burnsidės — ties South5 
avenue.

Senas Antanas.

j iš
Park

ūmais prie dviejų žmonių. Antros 
ios- 6735 So. Rockwell St.

3

Sekamų šeštadienį gegužio 
29 d., iškilmingai atsidaro 
Halsted Bargain/Store, 2000 S. 
Halsted St. (Pirmiau šioj vie
toj buvo Klein Bros, ir Klein 
Corper Store).

Dovanos visiems atsilankiu
siems į iškilmingų atidarymų.

Halsted Bargain Store bus
įrengta moderniškai. Turės prie namų priešakyje.

įvairių įvairiausių tavorų. Pa- 
sirinkipias kiekvienam asme- 
ųiui kuodidžiausias. Bus įdėtas 
į Naujienas iškilmingo atidary
mo skelbimas. Tėmykit šios 
krautuvės skelbimų ir pasinau- 
Roįkit gerais bargenais ir dova
nomis.

— Tėmytojas.

Užsimušė Iškritęs 
Iš Medžio

io metų berniukas Chester 
H. Reid, Jr., 8229 Vernon avė., 
užsimušė iškritęs iš medžio,

lllllllllllllllllllllllllllllllllli!i»

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko 1937 m. Gegužės 29 

MODERNIŠKAM MOTORLAIVY

Pagryžo iš 
Ispanijos Karo

Tai “drapiežno dzūko” sū
nūs, kuris, taip sakant, savo 
tėvo keliais eina. Vos tik dvi
dešimt metų amžiaus turėda
mas, jis jau spėjo pasižymė
ti ristikų tarpe. Daugelis jau 
dabar sako, kad, girdi, Vytau
tas savo tėvų galėtų “sudum- 
puoti”. Ne tik sako, bet dagi 
yra pasirengę “betinti”.

Rytoj bus progos pamatyti, 
kaip Vytautas Bancevičius ri
tasi. O jis risis “Naujienų” 
piknike su 
Zdranavičium.

Risis taip pat ir pats “dra- 
piežnas dzūkas”.

Western Marųuette 
Pontiac Co.

Jaunuolis Antanas Rutkaus
kas, Dr. A. K. Rutkausko sū
nus,' sugryžo, pusėtinai nusivy-

i . ..|lęs, iš Ispanijos, kur jisai da
lyvavo, kaip savanoris, kare 
prieš fašistus. Jam teko kartu 
su kitais amerikiečiais, susior
ganizavusiais į Abrahomo Lin- 
colno Brigadų,” būti mūšiuose. 
Labai daug tos brigados narių 
žuvo, bet jaunuolis Rutkauskas 
išliko nesužeistas.

Šios dienos Naujienų laidoj 
telpa Western Marąuette Pon
tiac Co. skelbimas, įvardijąs 
kai kuriuos karus, kuriuos kom 
panija laiko pardavimui.

Reikia pasakyti, kad tai yra 
patikima firma, su kuria ypač 
verta turėti biznio. Patikėtinu- 
mas, kai biznio tranzakcija sie->

patyrusiu ristiku ikia didesnes sumas pinigų, yra 
svarbus dalykas.

Be to, kiekvienas asmuo, ku
lis atsineš tilpusį Naujienose 
skelbimų, gaus penkių dolerių | 
nuolaidą, pirkdamas jau varto
tą karą.

Bet dar žodis apie patikėti- 
numų. VVestern Marąuette Pon
tiac Company garsinasi Naujie
nose. Iš to matyti, kad ji deda 
pastangas palaikyti juo glau-i 
dėsnius ryšius su lietuviais. O 
mėgindama juos palaikyti, su
prantama, stengiasi juo teisin
giau jiems patarnauti.

Taigi turėkit omeny šią įs
taigą: VVestern M-ųrąuette Pon
tiac Co., 6617 S. VVestern Avė. 
Jos užlaikomas vartotų karų lo
tas yra — 6537 S. VVestern av.

NAUJAS 
“KULTŪROS”
NUMERIS ■

įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai .... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

........ .. ...............V. Stankevičius 
Kita Amerika ........ E. Voytįnsky. 
Eilėraštis .   A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

je ............  ...,........ B. Amalvis
Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St

Nuo Ispanijos sienos jisai pa
siekė Francuzijos uostą Marseil

PER GOTHENGURGĄ, ŠVEDIJĄ 
; TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

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

Platesnių informacijų ir laivakorčių malonėkite kreiptis 
LITHUANIAN NFAVS PUBLISHING COMPANY i 

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
' 1739 South Halsted Street—Chicago, 111. Į

Autorizuota ageptura

SWEDISH AMERICAN LINE

WESTERN MARQUETTE 
PONTIAC COMPANY

6617 So. Western Avė. Prospect 3166
Puikiausias Pasirinkimas Pertaisytų

VARTOTŲ KARŲ 
BARGENO KAINOMIS

ŲONTIACS—1931-32-33-34-35-36’s, Coupes, Coacl^es, Seda
nai, Trunk Modeliai. Daug įrengtų su
Radio, šildytuvu, etc. Kainos nuo ■
CHRYSLERIAI—

1935—Custom Touring Sedan, Trunk
19^6—Cųstom Touring Sedan, Trunk

Senutė Išgelbėjo 
Praanuko Gyvybę

96 metų Hazel Rosovič, pa
siėmė į glėbį savo 11 mene-

HUDSON TERRAPLANE
HUDSON/

MOTOR SALES
Tai vienintelis lietuvis autorizuotas Hudson-Terraplane 

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

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 2469.

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

JOHN PAkEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTOKS

6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

CHEVROLETAI—
1936—Mdster Town Sedųn, Trunk, etc.
1936.—Toųring Sėdau, 4-Duot, Radio
1935—Mastei* Towu Sėdau, Trunk, šildyt.,
1935—Master Sedan, 2-Door, šildytuvas, etc.
1934—Master 4-Door Sedan, šildytuvas, Rųdio
4933—Mastęy 2-Door Coaęį, Extras
1932—2-Door Sedan, 6 Ratui, Side Mounts

DE SOTO—
1932— 4-Door Sedan, 6 Ratui, Radio, Trunk

FORDAI— į

1934—De!uxe Tudor Sedart, šildytuvas, etc.
1933— Deluxe Tudor Sedan, Extras
1931— Coupe, Rumble Seat, Radio, šildytuvas

ESSEX—
1932— Sodan, 4-Door Custųpi, šildytuvas, etc.

STUDEBAKĘRIAI—
1934— Sport Coupe, Rumble Seat, 6 Vielų Ratai,

Spotlight, šildytuvas
1933— - Regai Sedan, 6 Ratai, Trunk «
1930—Deluxe Sedan, 6 Ratai? Trunk

PLYMOUTHAI—
193f>—Delyxe Tpurin^ Sedan, Radio, Trunk
1935— Deluxe Touring Sedan, Trunk, šildytuvas

Visi ĮĮąrąi Yra Pertaisyti MĮusų Dirbtuvėj 
ir Neša Rąštišką Garantiją 

SPORTLĮGHTS ----- RADIO ----- ŠILDYTUVAI

Western Marątiette Pontiac Co.
PROSBEČT 3166 

6617 So. VVestern Vartotų Karų Lotas, 6537 So. VVestern 
AUTORIZUOTAS' PONTIAC DYLĘRIS 

Prašykit, kad Sėlsjnanas Pademonstruotų
S. W. BUSCH CHARLES BRAVER JIM JiUNTpjt 

L. E. PATTONEI).COFFER

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karų tiesiog iš U. S. Autu Finaflcę 

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

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

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

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

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1C37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahanis, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1933 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

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

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karų kaipo įmokesnį ir kitų 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
melu.

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

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

U. S. Auto Finance Co.
• 1340 W. 63rd St., kampas Loomis
Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 

kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

KELVINATOR
Geriausias ir tvirčiausias elektros ŠALDYTUVAS

■5- FAKTAS 1
y Naujas 'N
Jį Kclvihator \ 
/ yra Flus-Poįvcrcd 
I Jlh turi antra tiek Sal

dymo dietos, negu kiti 
\ refrifeeratbrlal td 
A į pačio didžio. i

FAKTAS 2 
Naujas V

y/ Kelvinator 
/' veikia tik pusę 

I laiko per dienų, o 
Į kitų dali užlaiko žemų 
A temperatūrų, visai ne
vi vartodamas
k\\ elektros ?

A PĮUS-POWERED

KELVINATOR
COSTS NO MORE 

THAN AN 
ORPINARY 

REFRIOERATOR

M. F. SHILLS

Elektros
Įlefrigeralorių

Inžinierius

SUMAŽINA IŠLAIDAS PATOGESNIAM GYVENIMUI
Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas mus 

Lengvi išmokėjimai — 15 centų i dieną!
■ Mes duodame geriausią nuolaidą už jūsų seną ledaunę (icebox). 

Atvažiuokit j musų krautuvę pamatyt tuos gražius ir gerus re- 
frigeratorius ir patirti apie mažumą kainų.

tjęrą ęjpvąua prie kiekvieno Rsfrigeratoriaus. Laikas apribotas

GENERAL RADIO STORE
ĘLECTRICAL APPLIANCES

3856 Archer Avenue Phone Lafayette 6195
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Diena Iš Dienos
Šiandien
Vestuvės

šiandien 5 vai. po pietų, šliii- 
bą 18-tos apielinkes lietuvių 
bažnyčioje paims Justinas Ma
žeikis ir Adelė Stulginskaitė. 
Jaunieji yra vietos gyventojai, 
nuo 1940 String Street 
plaines.

Po šliubo, vestuvių 
įvyks jaunojo namuose,
nas Mažeikis yra 24 metų am
žiaus, sūnūs Stanislavo ir Kot
rynos Mažeikių. S. Mažeikis 
yra “Naujienų” patalpų prižiū
rėtojas.

Jaunoji yra duktė Mykolo 
Stulginsko (motina mirus). 
Metų jai 19. Abi šeimynos, ir 
jaunojo ir jaunosios,
tuose pačiuose namuose, 
String Street.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

John Sereika, 37, su Anna
Poška, 24

Lester
Elizabeth

Harvey

(Des-

puota
Justi-

gyvena 
prie

Elena Kareivienė
Jau Namie

Iš šv. Kryžiaus ligoninės na
mo grįžo p. Elena Kareivienė, 
žmona p. Wm. J. Kareivos, 
4644 South Paulina Street.

Ji išgulėjo ligoninėje keletą 
savaičių, bet ligos priežasties 
nepasisekė prašalinti. Sužeista
sis pirštas, kuris ją sunkiai ka
mavo, tebėra neužgijęs. žaizda 
išsivystė iš mažo, nereikšmin
go įdrėskimo, į kurį ligonė ne
kreipė nei domės.

bažnyčiai, Rymo ka- 
misijoms ir švento 

bažnyčiai, 
vykintojas

23, su Wanda

Jr., 29, Mar- 
24 
26, su Irene

Mat, jie ką tik nusipirko 
Brighton Parke, 4313 S. Tai- 
man avė., namą. Taigi ta pro
ga buvo iškelta ir gana šauni 
puota. Kadangi pp. Bagdonai 
yra draugiški žmonės, tai ir 
draugų jiems nestokuoja. O šie 
iš savo pusės pasistengė jiems 
ir siurpryzą padaryti. Jie nu
pirko didelį Norge šaldytuvą.

Puotos iškilmių vedėjai p-iai 
A. Pocienei paprašius svečius 
užimti vietas už gražiai gyvo
mis gėlėmis ir gardžiais val
giais apdėtų stalų prasidėjo ir 
prakalbos bei linkėjimai.

Atsilankė: pp. Pociai, 
4313 S. Talman, Petras 
nas Pociai ir Belskiai,
brightonparkiškiai, p-ia Maka
rienė iš Lemont, III., ir dauge
lis kitų, kurių pavardžių nete
ko patirti. Visi geroj nuotaikoj 
linksminomės iki ankstybo 
sekmadienio ryto.

A. Yuknienė.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
Juozą ir Juzę Karbauskus, pa
nkui mano aplankyti pp. Pran
ciškų ir Marijoną Gendrolius 
fir kitus. —A. Y.

Mike Jawai‘s Jr 
išvažiavo į Hot t' 
Springs

Mike Jawars Jr., Roosevel 
Furniture bendrovės savinink< 
p. M. Jovarausko sūnūs, išva 
žiavo į Hot Springs, Ark., svei 
katai pataisyti. Mano išbūti te 
nai apie 2 menesiu. Drauga 
linki jam greit pasveikti.

vam puikiam bungalow pp. Juo
zas ir Bernice Stikliai, kuris 
randasi Marųuette Parke, ant
rašu 6420 S. Fairfield avė. Ki
tas jų didžiųjų džiaugsmų yra 
jų naujagimė dukrytė Sonia.

Edwards

su Jew-

su Irene

21, su

Wilkonson, 31, su 
Trinka, 21
Meyer, 27, su Gert-

rude Teske, 23
Steve Nosich,

Alilovich, 19
Thomas Alvis,

garet Anderson,
John Narbut,

Antczak, 23
Stanley Masse, 24, su Eu- 

genia Rukstela, 20
Mike Būry, 20, su Mary Maj- 

da, 19
Edward Balut, 24, su Estelle

Jackin, 24
John Simko Jr., 25,

ell Recktoris, 24
Andrew Markus, 27,

Hermann, 21 
Howard

Catherine Shimkins, 21
Robert Wilson, 33, su Jus

tina Kundrot, 25
John Stanavich, 27, su Mary

Faoro, 20
Walter Pajowski, 28, su

Stella Buksa, 19
Alex Rempas, 35, su Helen 

Markos, 25
Paul Gapsis, 28, su Adolphine

Slogeris, 20
Stanley Trumpis, 28, su Re

gina Skiho, 22
Charles Minauskas, 25, su

Genevieve Mical, 22
Louis Kastran, 25, su Tūla 

Petrulas, 19

Užvedė
Bylas

Justine
Sencnis

Stanley 
Janus.

Divorsų

Senonis prieš

Janus prieš

Testą-T“”*
Jonas 4:30

Palikimai 
Užtvirtinimui

Apskričio palikimų teismtfi 
(Probate Court) įteikti užtvir
tinimui sekami palikimai:
Petro Streckio, kuris mirė va

sario 28 d., 1937. Turtas 
$9,000. Palieka jį Mario- 
nų Kolegijai, šv. Kazimie
ro seserims, šv. Pranciš
kos seserims, lietuvių ka
talikų 
talikų 
Jurgio 
mento
Grigaliūnas.

Marje Aleksa, kuri mirė vasa
rio 5 d., 1937. Turtas $4,- 
ooo. Palieka jį sunams, 
dukterims, anūkams ir šv. 
Adalberto kapinynui. Jo- 
seph Aleksa, sūnūs, testa
mento vykintojas.

Marie Žak, mirė balandžio 20, 
1937. Turtas $8,000. Pa
veldėjai sūnūs ir di/ktė. 
Joseph Žak, sūnūs, testa
mento vykintojas.

Josepli

Anna

29 d.

Bus p-lės E.
Maskauskaitės
vestuvės

šeštadienį, gegužės
bus p-lės Estelle Maskauskai
tės, gyv. 2812 W. 63 g. ir p.no 
George A. Johnson vestuvės. 
Jungtuvių apeigos prasidės

i v. popiet šv. Antano baž
nyčioje, o vakare — vestuvių 
programo linksmioji dalis jau
nosios namuose, 8431 S. Seeley

Pas pp. Bagdonus 
įvyko dvigubos 
šventės minėjimas

Praeitą šeštadienį pp. Jonas 
ir Marijona Bagdonai minėjo 
savo 25 metų šeimyninio gyve
nimo sukaktį ir įkurtuves.

IŠ SKUDURŲ LOVAI KALDRA

PATTERN 1506

Šeštadienis, geg. 22, 1937

MASKVOS RESTAURANTAS—320fi s. Halsted st.
, Smagi Vieta, Gardus Valgis iš Šviežių Produktų. 

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

Savininkas A. SEREDA.

gyv. 
ir Jo-

Išvažiavo vakacijoms 
pp. Bartušiai

Išvažiavo užvakar vakaci
joms į Michigan valstiją pp. 
Mikolas ir Petronėlė Bartušiai 
iš Marąuette Parko, 7135 So. 
Rockwell g. Jie valandėliai ap
sistos pas savo drau’gus pp.

Sunkiai serga p-ia 
Koplewskienė

Sunkiai serga p-ia Koplew; 
kienė iš Dow&giac, Michigai 
Gydytis ji atvyko Chicagon 
Southtown ligoninę, kur ji 
padaryta sunki kojų operacij: 
Po operacijos apsigyveno 
seserį p-ią Linkienę, 1503 
Harvey avė., Berwyn, III. 
mano prabūti iki birželio 
nėšio. P-ia Koplewskienė. 
buvusi chicagiete. Dabar
ninkauja. Linkime jai greit pa 
sveikti. —Lankytoja.

ps 
S< 
či 

mč 
yr 

ūki

Apsigyveno savam 
name pp. Stikliai

Neseniai apsigyveno nuos^_ oiucagu,

BRIDES PRIZE
No. 1506 Nieko nėra gražesnio kaip iš skudurų pasiūta' 

kaldra. Ypatingai vasarai ji praktiška ir nešilta. Galit pasių-| 
ti iš skudurų, kurie lieka nuo siuvimo. Į

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas

Adresas

L Miestas ir valstija
L UL A. UI. Uh-

ir pavardė

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybinės degtinės 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir Visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS, Ine.

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Telef ©nuokite bile laiku, PKOSPECT 0746.

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BOX
2555 W. 47th St. Lafayette 7643
Kas atsineš šitą skelbimą, geriausios rųšies Pėrma- 
nent Wave gaus už pusę kainos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
' ANNA VENCKAITĖ, buvusi Brjdgeportietė

. < L

z

i I7
■

t

Juodam Paskolas
ANT 1 MORGIČIŲ NUO 1 iki 20 METŲ

Taupytojams pini
gų išmokant kas 
6 mėnesiai, be jo
kio nurokavimo. 
Kiekvienos ypd- 
tos pinigai ap
drausti iki $5,000. 
Gryna lietuvių į- 
staiga ir didžiau
sia visoje Ameri
koje.

STANDARD 
FEDERAL

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
© < nuo Vagių-
• nuo Langų išdaužymo

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

I

2324 S. Leavitt St. ‘ Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 

Įsteigta 1909 metais 
TURTAS VIRŠ $2,000,000.00

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą 
jums tikrai padės. Vengiate nemalonu
mų. Atsiduokite j patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

I VYRAS IR MOTERIS”! 
Į PRIŽIURRTOJAI Į

BB

KYLA"a. a pavojinga
mus paraisčių! pritaikinti bu pilnu pa- 
Btikėjimu !

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

kylos rūšį

Experto pa-
Ateikite pas
I SpečiaUHtai Dirbtinų

Kojų, Rankų, Diržų
| Vitdem Sudarkymam

KAIN'OS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co.,
AUTI PRIE M’ELLS STREET

n

183 W. Lake St

Bell Laundry
2709-11 S. Pulaski Rd.

/Tel.Lawndale 4981
Tel. Cicero 4982

15 sv. už 32c
IR PĖTNYČIOMIS

1S sv. už 99c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH Sf
Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 

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

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

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

SEREDOMIS, KETVERGAIS

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražią žolę 
užauginti aplink savo namus, tai 

torpupristatom geros juodžemės su
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už ......................
15 bušelių už ......................
ir vežimą 4‘/z jardus už

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

$1.00 
$2.50 

$10.00 
Taipgi perkraiustome rakandus ir 

pianus už labai mažą kainą.
Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327. So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 6965.

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
persikėlėm i naują vietą, nuo 3480 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, Tel. Yards 0832.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima ransilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

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

PETE YOUNG
, 82nd and Kean Avenue

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

GEGUŽES 23—1937
CALUMET GROVE
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NAUJIENOS, Chleagc, B

SUSIRINKIMAI
M

Furnished Rpoms '  -
PASIRENDUOJA kambarys, ap-‘ 

šildomas. Visi patogųiųai-, prie ma
žos šeimynos. Su ar be valgio. 7104 
So., Emerald avė.

Help Wanted—Male-FėmaJe
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MERGINA; nafnų darbas; pasilik
ti; $7 iki $12; nereikia skalbti; ma
lonus namas. 6127 No. Francisco; 
2hd Floor. Hollycourt 0677.

Ateinantį 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 Neffo svetai
nėje, 2435 S. Leavitt St. Visi choro nariai tą turite turėti 
minty. —Valdyba.

KAMBARY S rendon -su visais pa-r 
togumais prie dviejų žmonių. Antros 
lubos* 6735 So. Rockwell St.

TARNAITĖ, namų darbui; eina 
nąmo naktim; 2 užaugę; 5 dienos 
savaitėj; tel. Canal 5130.

For Rent__ ____ — —_______

KAMPINIS STORAS Rendai, ne
brangiai, 3434 So. Wood St. Tinka 
bile kuriam bizniui, ypač tavernai.

Lafayette 3554.

REIKALINGA STENOGRAFĖ;
PATYRUSI; SUSIPAŽINUSIAI SU
BUILDING AND LOAN PIRMENY-

PARENGIMAI
RENDON štoras su 5 kambariais, 

salių'nas buvęs per 20 metų. Išsiren- 
duoja su barais arba be barų. 

3201 Lituanica Avė.

PASTOVI VIETA.
4559 SO. PAULINA ST.

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS; jgerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prię buildingo.

1429 VZest 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- 
sideje; seniai išdirbtas biznis. Labai 
gera vieta kas supranta taisyti 
lunch. Atsišaukite 934 Willow St.

CLASSIFIED ADS. 1
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-žeme Pardavimui

Mergaičių skyrius, The Girls Drum and Bugle Corps of the A- 
merican Legion Auxiliary Darius-Girėnas Unit271, rengia 
May Dance ir vakarienę šįvakar, 7:30 vakare. Įžanga vaka
rienei ir šokiams 50 centų, tik šokiams — 25 centai. Kvie
čiame visus šiuo antrašu: 4558

KRAUTUVĖS 2604 West 69 St,: 
nauja; tinkama bekernei, beauty ša
pai, kvietkiui, dry goods, tavernai; 
gretimai National Tea Čo. ir dailus' 
meat raarket. Ben H. Silverman, 
2345 East 71 St., Dorchester 0700.

MERGINA; namų darbas; mylin- 
i Vaikus; nereikia skalbti; pasilik- 
j $8. Rogęrs Park 1416. t... ■. « . > . . ! J f I
■ t—'"I "'-m  ■ „I. j:n.,; .

BEAUTY operator reikalinga, pa
tyrusi tiktai. .

$15 to $25 savaitei ir komišenas. 
4182 Archer Ae.

Tel. Lafayette 4639

ti 
ti

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.

S. Talman Avenue.
—Marian Sebastiian. 

Kliubas rengia pirmą pik- 
J. Spaičio darže, prieš Oh,

RENDON STORAS- tinkantis bet; 
kokiam bizniui, arba parduosiu ir 
namą- 3816 So. Morgan St.

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

Ž, S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
niką sekmadienį, gegužės 30 d. 
Henry Parką. Bus Balako muzika, žaislai su dovanomis ir 
skanios užkandos. Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 'veltui. Pra
šome joniškiečius, žagariečius, gruzdiečius, pašvitiniečlus, 

meškuitiečius ir skaisgiriečius dalyvauti.

ANT rendos 6 kambarių flatas, 2 
lubos, kampinis namas- pečium šil
domas, arti gatvėkanų linijos.

4359 S. Maplewood avė.
■ .........................................

i
REIKALINGĄ' VIRĖJA į švarius 

kambarys, valgis ir $10 į savaitę, 
aggoners, 79 St. ir S t. Lawrence 
ve. Pasikalbėkit' su Miss Hųll,

namus. Turi niokėti Anglų kalbą.
K " ‘ - -
Y' 
A 
Tel. Vihcennes■ > 8900.

PARDAVIMUI HARDWARE, Paiųt 
ir visokių smulkmenų krautuvė; iš
dirbta 16 metų; geras stakas. Kąiha 
$4,500.00 cash. Apleidžiu miestą. 
Kambariai gyvenimui.

Nevada 5105.

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 barnus, rakandus ir auto- 
■ mobilius. Taipgi turime daug gerų 
: namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęnus; greitas ir teisingas 

- patarnavimas. ReiKalui priėjus krei-

4631 SO. AS^^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

—Komitetas.

Automobiles

> REIKALINGA moteris apie 45 
metų amžiaus prie namų darbo ir 
gyventi ant vietos. Bridgeporte.

Tel. Yards 2414

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

4171 S. Halsted St.

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

JOHN MARAMICSIN 
b418 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Marųuette Manor 
10 flatų naujas kampinis namas. 
Frigidaire — gaziniai pečiai kožnam 
flatui; tiktai $18,000.

KETURFLATIS* dubeltavas octo- 
gon frontas, gražioj vietoj $14,000.

DVIFLATIS po 5 kamb., mūrinis, 
beismentas, $5500.

2 po 5 naujas mūrinis, abudu fla
tai karštu vandeniu apšildomi, gra
žioj vietoj; tile bath room — $6500. 

BRIGHTON PARKE
DVIFLATIS mūrinis, karštu van

deniu šildomas, gražus namas. Gra
ži, spakaini vieta, $5500. Cash arba 
išmokėjimais bile kuris namas.

KITAS namas, taipgi mūrinis, 2 
pag., karštu vandeniu apšildomas* 
galvanized plumbing; 2 karų gara
žas $5000.

6 KAMBARIŲ mūrinė cottage ir 
vienas didelis ištaisytas kambarys 
viškose. Beismentas, apšildoma, ga
ražas, arti gatviakarių $4000.

CHARLES 0RN1CH 
(Kazys Urnikas) 

4708 So. Western avė.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
PIKNIKAS.

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

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer A venue
Phone LAFAYETTE 5800

STUDEBAKER, vėlyvas 1935 , 61 
cilinderįĮl sedanas. Tikrai kaip nau-> 
jas karas, Tobulas stovis garantuo
tas. Paaukos tik u^ $875 Finance 
kompanija. Išmokėjimai sutvarkoma.

3138 Clybourn Avė.

LIETUVIŠKAI kalbančios parda
vėjos (sales ladies) reikalingos* Pa
stovus darbas. Kreipkitės: 1713 W. 
4| Št.
. ■  n.* m.,   .į...—......   ..i . U ...m Į į,

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

liga

APARTMENTO budinkas; 23rd 
Street, Cicero. 16 dailių apartmentų- 
7 po keturis, 9 po tris. Kaina $37,- 
00U; Greeniield-Shennan Co., 

5645 West Madison St.

KRAUTUVĖ ir 3 flatai; 4785— 
4787 Archer Avenue. 1 krautuvė 
(tavern); 1 penkių kamb. flatąs; 2 
šešių kambarių flatai; bargeno kai
na $5800; išmokėjimai; Stanley 
Realty Company, 179 West Wash- 
ington St. Kandolph 7055.

**•«*> jo

ANTANINA 
MARCHAUSKIENĖ

i nvnm “-tL U V L. 1111U Visas Pasaulio
* * * TJrj

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir PagrabaJhs
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
- .

- 6 cilinderių se-WILLYS 1933
danas. Puikus mekaniškas stovis. 
Visai mažai vartotas. Bėga ir atro
do tikrai kaip naujas karas.

Bus parduotas per Finance Com
pany tik už $225. Išmokėjimą su
tvarkysim.

8138 Clybourn Avė.

Help VVąntcfl—-Malė
varbinmkų Keikia

REIKALINGAS patyręs 
man ir patyręs yardman.

South Side Paper Stock Co 
b833 Šo1. Ihroop St.

Shear

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS patyręs vyras 
alaus trokui. Gaus algą įr komiše- 
ną. Trokas duodamas* Burgh Brau 
Brewing Co., Š435 Šo. Racine avė.

PARSIDUODA tavern labai pigiai. 
Geram neighborhood. Geras biznis. 
Priežastis — partnerių nesutikimas. 
Šaukite Wellington 2706. - --- - --- ■ — ■ ---- -

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

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 aukštų, apačioj yra taver
na. Labai pigiai su visais įtaisymisa, 
ant lengvų išmokėjimų, 
nysiu ant bile ko, kad 
miestuką.

832 West 33rd

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
flatų po 4 kamb., naujai dekoruoti; 
mūrinis garažas dėl 3 karų. Parduo
siu su groserne. Gali pirkti su na
mu ar atskirai. 948 W. 19 St.

Arba mai- 
ir į mažą

St.

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

PARSIDUODA “DUFLET1S” pen- ( 
kių kambarių mūrinis namas, antį 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. su! 
dviejų autų garažu. Kreipkitės po 
penkių vakare ant pirmo aukšto.

KAS ŽINOTE 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 DRUKTĖNIS, 
4552 So. Pauliną St. 

Tel. YARDS 2440.

REIKALINGAS b.artenderų; ir 
porteris į tavern. Taipgi reikalin
gas žmogus i garažą- kad mokėtų 
draivinti karus ir mokėtų pataisymo 
darbą. 1$43 Sq. Halsted St.

* ■' ■ t •' • i • ■ A

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 21 d. 2:30 vai. ryto 
1937 m., sulaukus 41 m. am
žiaus; gimus Lietuvoje Jur
barko vals., Erzvilkio parap.
Amerikoj* išgy^pno ~22 IfhetUs;41 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Franciškų, ’ 2 dukteris — 
Genevieve ir Grace, žentą Juo
zapą Liskis, anukus Gloria ir 
Joseph ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitage 
avė. J. F. Eudeikio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 24 d. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Mar
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys* žentas* 

Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

Ąkiniai ant Kredito
’1.00 į savaitę

’Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Halsted St.

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

IEŠKAUS apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30—45 metų am
žiaus. Esu našlys, turiu pastovų ir 

su■gerą darbą. Noriu susipažinti 
[gera moterim. • , t ■>
i Rašykit:

; Box 624,' 
NAUJIENOS

bituation W antęd
Darbo Ieško *

DUODAM
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

Išmokam

DIVIBENTAIS tJŽ 
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 ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

REIK ALINOJ\fduj piuzikantai su- 
batos vakarais griežti tavernoj. 6Š22 
S. Halsted St. Tel. Normai 8743.

TAVERN parsiduoda, 6600 South 
Morgan St.

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

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

Tel. Gro . Tūli 03U6.

EXTRA!

i? uiiuiuie Mxlures
TAVERN turi būt parduota į dvi 

dienas; partnerių nesutikimas: lietu
viu. ir italijonas. Nepraleiskit šią. 
progą. Parduosim mažiau kaip pusę

LIETUVOJE, Alytaus miestely, 
prie didžiosios gatvės parsiduoda 
mūrinis namas, 6 kambariai- 2 vir
tuvės; daugiau hektaro žemės; pri
eina prie upės Nemuno. Vaisių sod-

3 FL. muro namas, randasi Brigh
ton Parke. Kaina $4500. [mokėt 
$1500.

2 FL. po 4 kamb. medinis namas, 
randasi Brighton Parke. Kaina tik 
$2800.

BIZNIO namas su tavern įrengi
mais. Randasi geroj vietoj. Kaina 
$6200.

4 KAMB. niuro bungalow, randa
si Marąuette Parke. Kaina tik 
$3800.

6 FL. muro namas, garažas, beis- 
montas, viškos ir tt. Randasi Bridge- 
porte arti fev. Jurgio bažnyčias. Kai
na tik $4800. [mokėt $2000.

Mes turime įsakymą greitai par
duoti nuosavybes, kurios tapo paim
tos už skolų nemokėjimą, kaip tai: 
bungalows- duflaČiai, keturflačiai, 
biznio namai, garažai- gaso stotys 
ir tt. žodžiu sakant, mes turime to
kią nuosavybę, kokios tamstos ieš
kote — už pusę kainos. Kreipkitės:

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

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKTPAUKŠTOS RŲŠIES ANGŲIS

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

MOTERIŠKĖ paieško darbo į ta- 
yern prie virtuvės. Dienom arba va
karais. Tele'foliuokite Anna Vaitkus 
Prospect 9610.

!■> Ii,.*.>1

>25,000 Naujų "Rakandų Pardavimu: 
Lslematytdihiš K9Iffomis — Prieina

momis išlygomis.
6100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai $15—$2u—$2i
6150 Amer. Orient kadrai $30—$3b 
6135 gražus, nauji parlor

setai į...  ........ ------------  $39—$49
6375 vertės 3 kamb. įrengimas $12b 
p600 vertės 4 kambįi itė n girnas

d e luxe ... ...1.........................  $175
Atdara vak. Iki 9—N'edėlioi iki 5 v. v

RAPP STOM'GE FŪRNITUttE 
5746 So. Ashland Avė.

kainos. Randasi biznio gatvėj. Ren-; nas* , Tenai parsiduoda vaistinėj su į
da pigi, ilgas lysas, biznis išdirbtas 
per 3*/2 metų, ši vieta gal bus vie
na iš gražiatisių ant Stony island. 
Pamatyfcit iki nedėlios.

6828 Stony Island Avė.

visu apstatymu. Kreipkitės: zig- 
niontas Ugianskis, Višinskio 30 b. 6 
Kaunas.

Help yVanteti—Female
Darbininkių reikia

FABRIKAM MERGINOS; be pa
tyrimo $10; Sęiith Šide Consolida
ted, 1105 East 68rd St.

PARSIDUODA lunchroom fikče- 
riai — coffee urn, watei‘-cooler, iėe 
box, counters. Parsiduoda pigiai.

722 Cermak Rd.

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

PARDAVIMUI ice-box. Tinkamas 
dėl tavern arba grosernės. Taipgi 
shelves (lentynos). Cigar case.

2709 W. 71 Št.

■ kamba- 
agyvenimųi. Renda pigi.
10353 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA tavern - 
riai pagyvenimui. Renda pigi

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

PARDAVIMUI TAVERNA ir Lunch 
Ruimis su namu. Kainavo $55,000.; 
Dabar galite pirkti už $9000.00, nes 
likau našlys, noriu išvažiuoti į Lie
tuvą.

717 Beilwood Avė., Belhvood, III.

PARSIDUODA tavern, gera vie-f 
ta, nėra kitų tavernų per 2 bloku 
aplink. 36’59 So. Hoyne avė.

, Lengvi išmokėjimai. Mainy-

MANOR REALTY, 
2532 W. 63 Street

Hemlock 8300

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

Seeley 9329 
Dr. Kari Nurkat da- 

bar yra pas: 
Dr. W. Pas 

1747 W. Chicago Avė., 8519 Čom- 
Chicago, III. Pri-

MERGINA; moteris; abelnas . na* 
mų darbas; virš 18; geras namas; 
pasilikti; rekomendacijos; $8-10; 
Palisade 4378.

EINAME iš biznio! Parduosim vi
sus tavernos fikčerius — batą, ice- 
bakšį, pianą* budeles, elektrikinę 
pųmpą, laikrodį. 4346 S. Ashland 
avė‘f i * ŲŲ 1,1

PARDAVIMUI tavernas su visais 
naujais Įrengimais. Du štorai prie 
krūvos, užimti stalais. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Priežastis 
— turiu kitą biznĮ.

6354 So. Kedzie avė.

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

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

West Highland Realty Co.
. 8110 Ashland Avė.

Tel. Stewart 8300

mėrcial Avė. Šo.
taiko naujus akinius ir pataisę se
nus. Valandos: 10 vai. ryto iki 8 v.;
vakarę.

PATYRUSI MERGINA; virš 25; 
•lengvas namų darbas; geras namus; 
$8-$10. Rogers Park 5977.

JAUNA MERGINA; 2Q-35; abel
nas namų darbąs; padėti prižiūrėti 
kūdikį 17 mėnesių. Yards 5424; šau
kit 10 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Matykite subatoj nuo 4:30, ne-, 
delioj visą dieną. 1918 S. Halsted: 
St. 3-čios lubos iš užpakalio.

________________ -■ ----- ______ .t,../, ------------------------- -

LUNCHRUIMIS pardavimui arba 
rendai. Sekmadieniais uždarytas.

1457 W. 47 St. ,

CLASSIFIEOADS
............................................................................... I I I Į

Misceilaneeuf
M—UteslsssL.—

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

PILNAS įrengimas tavernai. Ilgi 
barai. Štymo stalas. Geras coil bak- 
sas. Back bar, stalai, kėdės* keturios 
Heavy Leather Booths, ice-baksis, di- 
šes. Pąrdūosiu viską labai pigiai.

Kreipkitės: '
6834 So. JATėštern Avė.

PARDAVIMUI taverna, išdirbtą 
27 metus, su namų. Priežastis — 
prasta sveikata. Tel. Forest 3496.

Financial
Finansai-Paskolos

JUODŽEMIS, yardais arba veži-1 
mais, specialė žemė — Uhumus7’ —į 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge-; 
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žęme dėl gėlių, bąksų ir kviet-' 
kynų. Pristatom tik South sidėj 
CHARLES GAVCUS, 61Q0 Š. State; 
Street. Tel. Wentworth 7942. ‘

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

. Kreipkitės nedėlioj

PARSIDUODA SALIŲNO BARAI; 
20 pėdų ilgio; su visais įrengimais; 
taipgi iceboksis; nebrangiai.

71*34 So. Racine Avė.

PATYRUSI mergina; abelnas na
mų dalbas; eiti namo; nėra vaikų: 
užaugę; rekomendacijos; $9; Madden 
1748 East 73rd PI. Butterfield 6832

Tel. Victory 4965 
STOGPFNGYŠTfi

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

COUNTRY Club virėja; $125* 
kambarys- valgis; pastry kepėja 
$100, kambarys, valgis; hotelio tar-- 
naitės $55; virtuvėj pagelbininkė 
$12;’dišių plovėja $12; tavernoj vi-' 
rėja $15:; radio dirbtuvėj darbinin
kės $17; resorte veiterkos $40, kam-J 
barys, valgis; salad merginos $65;į 
skalbyklos dąrbinijikės $14; ligoni
nėje darbininkes $40, kambarys, val- 
fis; Wabash Employment, 9th floor, 

02 S. State St. <

PARDAVIMUI 2 kambarių fron- 
tinės ir virtuvės furničiai. Mažai 
'vartoti. Tųrl^jbųt greitai parduoti. 
8247 S. Emefąld avė. 2 lubos iŠ už
pakalio. '" '
^i^nimiiĮįjį., ,, .r ,.. ... ....... .

BusinessChances
Pardavimai Bizniai

GREITAM RADT^VĮMUI Taver
ną, visai nebrangiai dėl ligos. Atsi
šaukite tuojau. Peter Pacelli.

6318 SO. Loomis Št.

DIDELIS BARGENAS
Chicago Lawn, netoli Kedzie avė., 

2 augštų medinė 9 kambarių rezi
dencija ir 2 karų medinis garažas, 
lotas 60x125. Parsiduoda tiktai už 
$4500. Pusę cash, kitus lengvais iš
mokėjimais. Atsišaukit pas:

Mike & George 
670 W. 18th Street

MARQUETTE PARKE: 2 po 4 
mūrinis namas, karštu vandeniu šil
domas — už $6800.

6 KAMB. bungalow — už $5500.
4 po 5 — 4 karų garažas. Parsi

duoda pigiai. 6820 Šo. Campbell avė. 
Antros lubos.

barnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

Paskolos ant Parąšo 
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ir inandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.

Po valstybės priežiūra. I ' 
6755 SO.* WESTERN AVJS. 

Phone Grovehill 1038.

INSURANCE’

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

VIENI Iš GERIAUSIŲ BARGE
NŲ YRA DIDELIUOSE Apartmen- 
tuose nuo 10 iki 30 flatų; mes ga
vom dabar vėl naują listą iš resyve
rių, kuriuos gali pirkti tik už vieną 
trečdalį, kiek jie kainavo pabudavo- 
ti, ir lengvomis išlygomis.

Parduodam ir mainom farmas 
miesto nuosavybių.

JOHN J. LIPSKI and CO.
4018 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 3036

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 - 
valdžios pensiją.

Vien gyvenamas namas yra dau
giau vertas.

ATSIŠAUKITE GREITAI
D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

senatvė, o gauna

ant

FINANSUOSIM 1987. miesto, vai-; 
stijos laisnius. NEREIKALAUTAM 

i ĮMOKĖSIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; . malevojimas; apmušalas, 
tairai* batarėjos, automobilių radios, 
viršai* saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir tosving dykai, 
įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.

REIKALINGOS 2 darbininkės, mę-! 
terš ir mergaitės —virėja ir vei- 
terka. Gyvenimas ant vietos, šau
kite Willow Springs 62.

MERGINA; namų darbas; patyru-, 
si virti — patarnauti; rekomendaci
jos; $10; 2 užaugę; nereikia skalb-, 
ti; 7 kambarių namas. Long Beach

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

611 West 59th St.

(APDRAUDA)
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VIŠOklUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

viešas Notaras
J. J. Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street 
Tel. CALUMET 6191.

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

JONAS VALANčlUNAS. 
2993 Mfl#ąųUee Avė. *

TAVERNA pardavimui ar pri
imsiu partnerį. Puiki proga. Dabar-

V asarnamiai-Rezortai
________ Summer Resorts  , 

VASAROTOJŲ ATYDAI!!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upes. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 

45.

IŠVAŽIUOJA I LIETUVĄ
Serganti našle turi greitai išva

žiuoti į Lietuvą; yra priversta par
duoti pusdykiai arba priimti geriau
si pasiūlymą už bizniavą su pagy
venimu namą ant v Archer avė., 
Brighton Parke, kuriame yra dabar 
geras tavern biznis, štai yra gera 
proga uždirbti daug pinigų su na
mu ir bizniu.

PARSIDUODA puikiai įtaisyta 
roadhauzė ant didelio vieškelio prie 
Chicagos ir 25 kambarių ho'telis su 
3 cottages prie labai gražaus 
ro arti Chicagos.

JOHN J. SINKUS, 
2442 W. 68rd St.

Prospect 9000

PARSIDUODA ŪKIS 4 MYLIOS
NUO MICHIGAN CITY* IND. 
65 MYLIOS NUO CHICAGOS 
Ūkė yra 140 akerių derlingos 

žemės, ganykla ir miškas, 
turi visai naujas triobas, didelį sod
ną ir moderniškus įrankius ir daug 
*i. ...
vininkų senatvė, 
labai _
Žingeidaująnti kreipkitės: J. Balta
kis, Route 1, Box 147*

gyvulių. Priežastis pardavimo — sa- - > gus paduota už 
prieinamą kainą ir _ išlygas.

i, x, a* f Michigan
City, Indiana. Dėl greitesnių infor
macijų galite telefonuoti Lafayette 
3171, klauskite S. K. arba J. K.

eže-

PARDAVIMUI 120 akerių farma, 
’Ą 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.

6234 So. Ashland Avė

n'uo Chicagos. Kelias 83 ir
PĘTER , BERNOTĄ 

Box 77,
Silver Lake, Wis,

MAINAMS Ląwndale apielinkėj 16 
anartamentų modernis kamninis bu
dinkas. Štvmo šiluma. Pajamų per 
metus $5700. žemos rendos. Kaina 
$33,000.

Charles Meyer & Co.*

PARDAVIMUI farma, 87 akerių 
su staku, laukai apsėti- 28 mylios 
nuo Chicagos, 8214 So. Union avė.

PARDUODA savininkai; 220 ake
rių pieno farma; 125 Holstein Dairy 
raguotės; naujas bottling plant; sū
rio dirbtuvė; visi moderniniai įren
gimai; Post Office Box 468. Lafa-

Cicero 1121 yettė, Indiana



Light” pervažiavus ka-

Broadway sukitės po 
ir važiuokite 4 blokus, 

gravel” kelią po

Busais.

KAIP NUVAŽIUO 
TI Į “NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ AUTO
MOBILIAIS

Automobilistai, važiuokite 
Western Avė. per Blue Island 
iki Broadway. Tai yra pirmas 
“Stop 
nalą.

Ant 
kairei
kur rasite 
dešinei iki Calumet daržo.

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 
pietų.

“Safeway” busas išeina nuo 
63rd ir Ilalsted, eina'63rd gat
ve iki Western Avė., per Blue 
Island iki Broadvvay. Nuo ten 
reikės pėkštiems eiti 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. Sakalais 
sko trokas nuveš į daržą. Su
sirinkite 11 vai. ryto; 1:30 ar
ba 3 vai. po pietų.

— Mes busime “Naujienų” 
piknike! Mes ten risimės!

❖ .■ > j + *

(“Naujienų” Piknikas RYTOJ, 
Calumet Darže, prie Blue 

Island, III.)

— Kur 
trauksim, 
Pikniką!

traukiam? Kur-gi 
jei ne į “Naujienų”

*
(“Naujienų” Piknikas RYTOJ, 
Calumet Darže, prie Blue 

Island, III.)

■.« -iT/ff , ' ' 1 -s t'-'; ■

NAUJIENOS, Chicago, III. .

Vagysčių, išeikvojimų Epidemija Chicagos 
Apskričio Valdžioj

šeštadienis, geg. 22, 1937

4

traukiam į “Naujienų” Pikniką!— Visi rytoj
(Calumet Darže, prie Blue Island, III.)

Nepraeina nei mėnuo, kad 
neiškiltų koks nors skandalas 
apskričio ar miesto valdybos 
iždinėse. Į palyginamai trum
pą laiką vjsąs būrys viršinin
kų arba eilinių tarnautojų ' bu
vo suimtas ir apkaltintas įbet 
dažniausiai k|ųsmių nebuvo) 
už piliečių pinigų išeikvojimą.

Stambių vagysčių iškilo apie 
12, o mažesnių^ kurios buvo iš- 
lygintos-užglostytos, buvo kur 
kas draugiau. f Tarp apkaltintų
jų už stambius išeikvojimus 
yra ir vienas /lietuvis, apskri- namų kolektorius 
čio iždinės tariiąųtojas Harry daugiau) 
Daugirda (apib jį jau buvo ra-1 — 
Syta seniau). ' j į 'wrcult j

Daugirda bbjVo prašalintas i iš ' ($100,000)

kitą departa 
buvo skaito 
tarnautoju.

mentą. Donohue 
mas pavyzdingu

Tarp valdininkų, kurie prisi
pažino išeikvoję apskričio ar 
miesto pinigų yra ir sekami 
asmenys:

Robert M. Sweitzer
skričio iždininkas 
($533,817) ;

Frank V. Zintak ($26,500)
Jack D. Chisholm ($3,20 

arba daugiau)
Harry C. Praff,

— ap- 
išeikvojo

apskričio 
($1,500 ar

i 11 advokatų ir
SuperiorCircuit ir

tarnautojų
teisme

— Jau laikas rengtis į “Naujienų” Pikniką!

(“Naujienų” Piknikas RYTOJ, Calumet Darže, prie 
Blue Island, III.)

■

— Skelbiam, brolau, paliaubas ir važiuojam 
į “Naujienų” Pikniką!

— Ir susinaravink tu man šitokiu laiku! Pasivė
linsiu į “Naujienų” Pikniką!

(“Naujien.'ų” Piknikas RYTOJ, Calumet Darže, prie 
Blue Island, III.)

vietos ir apkąltihtas išeikvoji
mu $6;000 iŽdęĮ pinigų arklių 
lažyboms. Jis opėravo kartu su 
kitu apskričio., tarnautoju Ed- 
ward J. Bamrick, kiyis taipgi 
buvo prašalintas iš vietos.

Naujausia vagystė iškilo 
vandens sąskaitų skyriuje. Ka- 
sierius-asistentas Timothy F. 
Donohue, kuris tvarkė paštu 
užmokomas sąskaitas, prisipa
žino išeikvojęs $11,000 ar dau
giau. Pinigus pradėjo imt iš iž
do 1932 m. Ir šiandien nebūtų 
sugautas, jei viršininkai nebu-

■ Nežinomi 
departamente

Ferdinand W. Scherer, fede-

asmenys 
($200,000)

ralio teismo klerkas ($17,796)
Ralph T. Crean, apskričio 

teismo tarnautojas ($10,876)
Apkaltintasai Harry Daugir

da tarnavo apskričio iždo ofi
se už klerką.

SLA Šešto Apskričio 
Konferencija Gyva 

ir Energinga
— ............  r

Praeitą nedėldienį, geg. 16 
d., Neffo svetainėje įvykusi 
šešto Apskričio konferencija 
buvo gyva', trumpa ir daug ge
rų sumanymų nutarė.

Reikia duoti kreditas apskri
čio valdybai už tai, kad į kon
ferenciją atnešė prirengtus su
manymus ir rekomendacijas, 
kurie visi buvo susirinkime pri
imti.

Ypatingai reikia duoti kredi
tas apskričio pirmininkui už 
tvarkingą susirinkimo vedimą. 
Per tai ir laikas nebuvo veltui 
eikvojamas.

Apie prieglaudą

lių namo steigimo komisijos, 
kurį perskaitė p-lė E. Mikužiu- 
tė. Šiame raporte buvo nurody
ta kaip kitų tautų tokios įstai
gos užsilaiko, ir skaitlinėmis 
išdėstyta apčiuopiamos išlaidos 
įsteigimui ir užlaikymui tokių 
įstaigų. 

• »

Raporto pamatinė mintis bu
vo ta, jeigu butų galimybė įs
teigti senelių buveinę, tai ji 
turėtų būti ne išmaldomis už
laikoma, kad seneliai jaustųsi 
esą garbingoj nuosavoj buvei
nėj, panašiai kaip kad yra ke
letas Chicagoje kitų tautų 
priegaludų, į kurių fondus na
riai sumoka nuo 600 iki 1,000 
dol. ir po 65 m. amžiaus, jeigu 
yra reikalas, čia turi savo na
mus iki mirties.

Apskritis užsibrėžė daug nu
veikti šįmet. Bus radio valan
dos, bus piknikas, bus vakaras 
su perstatymu, bus ir daugiau 
gražių pramogų. Taipgi kuopų 
susirinkimai apskričio ribose 
bus su paskaitomis, prakalbo-

Įdomus buvo raportas sene- mis, muzika ir dainomis. K. č.

NAUJIENŲ SKAITYTOJAU

renkasi'šis vyrukas skubiai 
medžiagą, kad,

“NAUJIENŲ”
PIKNIKO 
DARBININKAI

“Naujienų” piknikui, kuris 
įvyks gegužės ‘23 d. Calumet 
darže (prie Blue Island), 
parinkti šie darbininkai:

J. Bložių '■> 
A. Narbutas 
Smalelis, Jr. 
Jonas Martinaitis 
Juozas Ašcilla 
St. DeirUigis 
X. šaikttb’.
J. Bačitfrias
KampikAš 
Gura 
Uždra valtis 
Jonas 'Milaševičius 
Pučkoritis 
Skurkis 

z šmotelienė
Mišeika
Balchunai 
Rūta, 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 pasimatykite 
su Bypkevičium, kuris paskir
stys darbus.

yra

JUS ŠIRDINGAI KVIEČIA

ŠTAI YRA TAMSTOS UŽKVIETIMAS IR ĮŽANGOS 
TIKIETAS I NAUJIENŲ PIKNIKĄ. IšSIKIRPKIT 

JI IR EINANT Į DARŽĄ PADUOKIT.

S iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiitiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiatiiiiiiiiiiir

I spasisiūdinęs šitokį siutą, gale 
tų dalyvauti “Naujienų”, pik 
nike.

f) *

(“Naujienų” Piknikas RYTOJ, 
Calumet Darže, prie
• Island, III.)

Blue

hifi

::::
ilįi •••nu:

• Ji!’* M

~— Tėti, paimk ir mane! Ir 
aš noriu važiuoti į “Naujienų” 
Pikniką!

•i*

(“Naujienų” Piknikas RYTOJ,
Calumet Darže, prie Blue

Island, III.)

□

3 SS g 
i s■
g

I s 
g

E

|
D

|
i

ATMINKIT
IR ■

PAGERBKIT

SAVO MIRUSIUS GIMINES IR
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO

DIENOJE, GEGUŽĖS 30 DIENA
NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINĄ

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE 
DIENĄ CANAL 8500PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

VĖL TAIKINTOJO ROLĖJE — Michigan gubernatorius Frank Murphy,pagarsė
jęs sutaikinimu G. M. ir Chrysler streikų, vėl lošia arbitrątoriaus rolę, šį kartą jis 
bando sutaikinti Consumers Power Company (Saginaw, Mich.) elektros darbininkų 
streiką. Gubernatorius kairėje, į dešinę—bendrovės atstovai.

ČIA ĮVYKS GARSIOSIOS VESTUVĖS — Salionas Chateau de Cande Monts apie- 
linkėje, Francijoje, kur šliubą paims garsieji jaunavedžiai eks-karalius Edvardas VIII 
ir buvusi Simpsonienė. Vestuvės numatomos birželio 3 dienai. Anglijos karalius — 
Edvardo brolįs vestuves ignoruoja.

|
□
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g

B

KALTAS — Motina rami
na sūnų Harold Rambert, 
kurį Chicagos teismas nu
teisė kalėti nuo 1 iki 14 me
tų už žmogžudystę.
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

Seniau niekas neži
nojo kas yra meno 

parodos
15 amžiuje, Italijos renesan

so laikais, dar nebuvo mados 
rengti viešas meno parodas. 
Tiktai pabaigoje 16-to ąmžiaus 
buvo pradėta praktikuoti vie
šas meno darbų parodas. Pirm 
tų laikų niekur niekas nereng
davo panašių parodų. Tiesa, tais 
laikais plastikinis menas kone 
išimtinai buvo skirtas bažny
čiai. Kai tapyba ir skulptūra 
tapo visuomenės menu, tai at
sirado ip parodos. Tačiau to
kios parodos tuomet dar nebu
vo rengiamos paprastiems pi
liečiams. Jas rengdavo didžiū
nai : kunigaikščiai, minykai, 
vyskupai ir k., kurie susirink
davo pasižiūrėti “bendros me
no pažangos”. ' Jie varžydavos 
menininkais už portretus, kurie 
tais laikais valdančiojoj klasėj 
buvo dideliu daiktu. Vietoj 
šventųjų paveikslų, menininkai 
piešė žmonių portretus. Valdo
vai samdėsi menininkus ir mo
kėjo didelius pinigus už savo 
portretus. Bažnytinis menas li
ko kaip ir užmirštas ir po tru
putį jis vystėsi į pasaulinį me
ną. ‘ •

Kai muziejai pradėjo rinkti 
ir apsaugoti meną nuo išgaiši- 
mo, tuomet atsirado ir meno 
parodų rengimas:-Dabar paro
das rengia ne tik muziejai ir 
akademijos, bet ir 
sios “komercinės 
Jas rengia ir patys 
ir skulptoriai.

Musų laikų plastikinis menas 
kuriasi iš visuomenės gyveni
mo. Jis atvaizduoja musų lai
kų gyvenimą ir pažangą, todėl 
visuomenė turi teisę matyti 
liaudies meną. Ji turi teisę kri
tikuoti menininkus ir patį me
ną.

Meno parodų rengimas da
bar virto kasdieniniu dalyku. 
Vien tik Chicagoje žiemos se
zonu įvyksta šimtai įvairių me
no parodų. Meno parodos yra 
rengiamos kiekviename dides
niame Amerikos mieste. Jos yra 
rengiamos visame civilizuotame 
pasaulyje.

vadinamo- 
galerijos”. 
dailininkai

? J

“MAGNOLIA GIRL” - 
Šiandien, Indianos mieste 
Syracuse, netoli ežero, 
įvyks didelės iškilmes ati
darymui kurortų pavasa
rio ir vasaros sezonui. Iš
kilmių tikslas yra atkreip
ti amerikiečių domę į In
dianos paežerio Diunų gro
žį ir maudymosi patogu
mus. Iškilmėms buvo iš
rinkta ir karalaitė, pava
dinta “Magnolia Giri”. Ji 
yra Miss Fern Wiseman. 
Ceremonijas atidarys In
diana gubernatorius M.
Cliffor,d Townsend.

(Acme Photo)
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80% importuotų meniš
kų retenybių, yra 

padirbinėjimai
Suvienytų Valstijų vyriausy

bė pradėjo tyrinėti sparčiai au
gantį iš užsienių įvežamų me
niškų retenybių ir įvairių se
nienų importą, kuris iki šiol 
buvo liuosas, nuo muito.

Bėgyje 30 metų į Suvienytas 
Valstijas buvo importuota, su
prantama, be muito, $640,633,- 
302 vertės įvairių “meniškų” 
senienų ir retenybių. Už $160,-[ 
000,000 vertės buvo importuo
ta įvairaus plastikinio meno 
darbų. Kita dalis buvo rakan
dai, vazos ir tt.

Įstatymai leidžia be muito į- 
vežti tiktai tokius \ kaurus, kur 
rie buvo pagaminti prieš 1700 
metus. Paveikslams ir skulptū
rai bei kitokiam meni, kuris 
turi apšvietos pobūdį, muito ne
reikia mokėti. Tačiau visokie 
pelnanoriai, pasinaudodami ta 
proga, imituoja meniškas pre
kes ir siunčia Amerikon, kur 
jas parduoda ir apgaudinėja 
žmones. Daugiausia apgauna su 
rakandais ir kaurais, kuriuos 
yra lengva imituoti. Tapyba ir 
skulptūra nesiseka padirbinėti, 
nes padirbtas “menas” lengvai 
galima atskirti nuo tikrojo.

Spėjama', kad apie 80 nuo
šimčių importuotų meniškų pre
kių yra padirbinėjimai. S. V. 
vyriausybė dabar imasi griež
tų priemonių suvaržyti šitą 
spekuliaciją.

Šiemet jau trečias Dai
lės Muziejaus narys 

pasimirė

na-

par 
rė-

Apie Naujus Metus pasimirė 
William O. Goodman, įsteigėjas 
Goodman teatro; vėliau mirė 
vienas direktorių, o prieš sa
vaitę laiko pasimirė Guy Young, 
prezidentas Art Institute Mem- 
bership Department.

Guy Young šitame departa
mente tarnavo nuo 1913 metų. 
Jo tarnybos pradžioje institutas 
neturėjo tik 5,000. 1929 metais 
institutas jau turėjo 19,442 
rius.

Jo pareiga buvo gauti ir 
laikyti muziejaus narius -
mėjus. šitie rėmėjai yra įvai
rus. Vieni jų užsimoka tam tik
ras sumas pinigų ir tampa lai
kinais rėmėjais, antri — pasi
žymėję menininkai, skaitomi 
kaipo kultūriniai rėmėjai. Tre
ti — amžini rėmėjai, kurie su
moka šimtą 'dolerių arba dau
giau.

Nariai - rėmėjai kaipo atlygi
nimą iš muziejaus gauna tam 
tikrą kortą, kuri galioja nemo
kamai įžangai į visas paskaitas, 
susirinkimus, parodas, žodžiu 
jiems visuomet muziejaus durys 
atdaros.

Velionis Goodman buvo Dai
lės Muziejaus garbės^ preziden
tas. šių žodžių rašytojas nuop^ 
Goodmano yra laimėjęs pirmą 
premiją už geriausią grupę pa
veikslų instituto meno parodo
je. ’ '

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

SEKMADIENĮ, 
GEGUŽES 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

■
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Chicago, III., šeštadiems,’ Geg’užės-May 22 d., 1937

SKULPTŪROS NAUJIENYBĖ—Garsaus Lietuvos skulpto
riaus J. Zikaro vėliausias kūrinys “Šv. Antanas”. Stovyla 
bus pastatyta ŠV. Antano bažnyčioje, Kaune. (

Penki Dailės Muziejaus birbdami, užsidirba už mokslą.
studentai gavo 

stipendijas
Apie mokyklos studentų dar

bų parodą teks parašyti vėliau. 
Ji dar neatsidarė.

11——

Part Two
No. 121

Lietuvos krepšinio komanda laimėjo
Europos .čempionatą

Lietuvoje didžiausias entuziazmas dėl basketbolo koman
dos laimėjimo. — Lenkų spauda su panieka kalbėjo 
apie Lietuvos sportininkus. — Žukas tarė “na, ru
pūžė” ir nugalėjo lenkus. — Apie Lietuvos sporti
ninkų laimėjimų operoje paskelbė žinių Kipras Pet
rauskas. — Amerikiečiai jaunuoliai. — Sportininkus 
Lietuvos žmonės pasitiko karališkai. — Amerikos 
lietuvių jaunuolių kulturingumas.

spor-

kad

Juk

Penki keturių metų Dailės 
Muziejaus meno mokyklos stu
dentai gavo aukštas stipendijas. 
Birželio pradžioje jie baigs mo
kslą ir gaus diplomus, štai jų 
vardai:

Lester O. Schwartz iš Moni- 
towoc, Mich., laimėjo Edward
L. Ryerson $2,500 stipendiją. 
Jis planuoja praleisti porą me
tų Japonijoj, Kinijoj, Indijoj ir 
Europoj. Alden Smith laimėjo 
James Nelson Raymond $2,000 
stipendiją. Jis taipgi važiuos 
studijuoti Rytų meną. Ernesti- 
ne Bettsberg, iš Evanstono, lai
mėjo Anna Louise Ra'ymond 
$1,500 stipendiją, ši studentė, 
sako, važiuosianti pasižiūrėti 
Rusijos. Gordon Paxton, iš Do- 
wagiac, Mich., laimėjo Bryan 
Lathrop $1,500 stipendiją. Jis 
važiuosiąs Europon. Chięagietc 
Mary Dapples laimėjo William
M. R. French' $1,000 stipendiją. 
Ji važiuosianti Paryžiun.

Gordon Paxton ir Alden 
Smith per keturis metus mokė
si ir dirbo kaipo mokyklos 
“džianitoriai.” Mat, jie, taip

New Yorko valstija ru
denį gatis didelę meno 

kolekcijų
Julės S. Bache valstijai pado

vanoja $20,000,000 
meno kolekciją.

vertės

Turtingas New Yorko ban- 
kierius, Julės S. Bache, viešai 
paskelbė, kad savo meno darbų 
kolekciją, siekiančią $20,000,- 
000 vertes, atiduodąs New Yor
ko valstijai. Jo kolekcijoj ran
dasi 77 paveikslai iš Italijos 
renesanso laikų, flemų, olandų, 
vokiečių, prancūzų, anglų ir 
kitų 15-to ir 16-to amžiaus me
nininkų darbų. Kolekcijoj yra 
keli Rafa'elio, Rembrandt’o, Pet
rus Christus, Van Dyck’o, Gio- 
vanni Bellini ir kt. meno paži
bų kūryba.

Oficialė šitos p. Bache dova
nos meno paroda atsidarys at
einantį rudeni New Yorke. Nuo 
to laiko kolekcija pereis vals
tijos žinion.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Galėčiau sakyti, kad jus tvir

tai saujoje gniaužėte nykštį, 
kad Lietuvos krepšiasvydinin- 
kai arba, jūsiškai '(ariant, bas
ketbolininkai laimėtų Europos 
meisterio vardą! Juk tai aname 
laiške jums pasiūliau šltąip pa
daryti. Juk tai jau įvykęs fak
tas. Lietuvos krepšinio sporto 
vyrai antrą kartą nugalėjo Ry
goje italus ir tuo budu laimėjo 
Europos čempiono vardą!

Neapsiriksiu pasakęs,’ kad vi
sa Lietuva šituo laimėjimu 
džiūgauja. Lietuvos visi dien
raščiai, be skirtumo pažiūrų, 
šitam atsitikimui pašventė savo 
įžanginius straipsnius. Tą die
ną iš laikraščių politika buvo 
nustumta į antrą vietą,
tai pirmas Lietuvos sporto isto
rijoje įvykis, kad Lietuva' su 
svetimais besigrumdama išeina 
ne tik laimėtoja, bet visiems 
metams įgija krepšiasvydžio 
čempiono vardą.

Bet už vis kas labiausiai pa
veikė Lietuvos plačios visuome
nės jausmus ir iššaukė didžiulį 

^pasididžiavimą,^ kad Lietuva 
smagiai supliekė lenkus ir lat
vius. Dėl lenkų, sportininkų nu
galėjimo visai suprantamas Lie
tuvos pasididžiavimas, nes len
kai visur ir visada yra įpratę 
pažeminančiai kalbėti apie Lie
tuvą ir apie jos sportininkus.

štai, kad ir dabar, kuomet 
lenkų spauda pranešė, kad įvyk- 
siąs Rygoje Europos Čempiona
to vardui įgyti basketbolo žai
dimas, tai ta spauda suminėjus 
visas valstybes, kurios šiose 
rungtynėse dalyvausią, tarp ki
to pranešė, kad tose rungtynėse 
dalyvausianti ir Lietuva, kuri 
šio sporto srityje esanti lygi- 
nuliui! Išdidi buvo lenkų spau
da ir čia pažeminančiai ir pasi
putusiai kalbėjo apie Lietuvą. 
Ir įvyko tai, kad Lenkija liko 
lygi nuliui, o Lietuva užėmė 
pirmąją vietą ir gavo Europos 
meistro vardą. Tad bus aišku, 
dėlko Lietuvoje šitas atsitiki
mas sukėlė tokį nepaprastą 
džiaugsmą.

Latviai irgi ne visuomet tin-

t.k jo dėka 
skausmingai

J<ad Žukas

ČEMPIONAI — Lietuvos sportininkai Europos krepšinio (basketbolo) pirme
nybių rungtynėse Rygoje nugalėję estus, italus, egiptiečius ir lenkus ir garbingai iš^ 
kovoję Lietuvai Europos krepšinio (basketbolo) nugalėtojo (meisterio) vardą. Iš 
kairės: Talzunas, Kraučiunas, Puzinauskas, J. Žukas ir Baltrūnas, (žiūrėk žinią 
šiame puslapyje.) x
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karnoje pagarboje atsiliepdavo 
apie | lietuvius sportininkus, ir 
jie buvo tikri, kad jie busią 
vieni pirmųjų ir, žinoma, toli 
paliksią užpakalyje Lietuvos 
sportininkus. O išėjo taip, kad 
latviams teko paskutinė vieta, o 
lenkams tenka džiaugtis atsie
kus tik ketvirtą vietą.

Džiaugsitės ir jus, kuomet 
sužinosite, kad jūsų amerikie
čiai lietuviai sportininkai šitaip 
broliškai padėjo Lietuvos
tininkams garbingai šitą kovą 
laimėti.

Didžiausias nuopelnas, 
lenkai buvo nugalėti, tenka jūsų
Žukui. Mat, jis, smarkiai užsi
gavęs ranką, su lenkais jau bu
vo pasiryžęs negrumtis, bet pa
matęs, kad be jo vargu kas iš
eis, viduryje žaidimo, nors ir 
dar ne su visai pagijusia ran
ka išėjo žaisti.

—Na, rupuže, — tarė Žukas, 
ir stojo į kovą, ir 
lenkai tą kovą 
prakišo!

Lenkai, pamatę,
stoja' į kovą, sušuko:

—Šitas cholera mikliai bėgio
ja, — ponai,- laikykitės!

Bet ponams lenkams šitą 
cholerą Žuką nepavyko nugalė
ti.

—-Na, rupuže, — tasai Žuko 
išsitarimas dabar tapo labai po
puliarus. Del Žuko laimėjimo 
labiausiai turės nukentėti šiau
rės Amerikos mergelės, nes Ža
kas Latvijoje tarp gražiosios 
lyties įsigijo daugybę simpati
jų ir nespęjo joms savo pavar
des į jų knygeles įrašinėti!

Oi, tas Žukas, jis gyvas, kaip 
vijurkas! Ir jei jis butų turė
jęs sveiką ranką, butų dar dau
giau šposų ir visokių netikėti
numų iškrėtęs!

Kiti du amerikiečiai — Kriau
čiūnas ir Talčiuna's ar Talžuans 
— irgi buvo savo vietoje ir ver
ti tikros pagarbos. Jūsų džiaug
smas turi būti dar dvigubas! 
Ir štai dėl ko. Jei Lietuvos ko
mandoje buvo trys amerikiečiai, 
tai estai jų turėjo vieną, len
kai net keturis, o italai visą aš
tuonetą!!! Taigi, lietuviai ame
rikiečiai nugalėjo amerikiečius 
lenkus, italūs ir estus! Mat, Eu
ropoje iki šiol basketbolas ne
buvo didelėje madoje, o tik pas
kutinieji metai, kaip ši sporto 
rūšis čia pra'dėjo prigyti, ir ją 
į Europą parsivežė iš šiaurės 
Amerikos kitų tautų išeiviai, ir 
jie liko šios sporto šakos mo
kytojais.

Taigi ir kitos valstybės šio
se rungtynėse dalyvavę negali 
Lietuvai lygiai nieko prikišti, 
kad joje dalyvavo amerikiečiai, 
nes visose komandose, kaip ma
tote, jų^ butą!

Betgi Lietuva paėmė viršų ir 
kovą visai nupelnytai laimėjo. 
Ne tik kad laimėjo, bet kartu 
ir parodė tos rūšies žaidimų 
tikrą kla'sikišką mokyklą. Vi
siems lietuviai labai imponavo 
savo šaltu ir ištvermingu ir 
kartu apgalvotu žaidimu.

Netenka abejoti, *kad čia ten
ka daug nuopelnų Lubinui iš 
Los Angeles ir ‘a'dv. Savickui 
iš Chicagos, kuriuodu, savo lai
ku, Lietuvos komandą pamokė

ir parodė, kaip darniai privalu 
šitas žaidimas žaisti.

Visų buvo manyta, kad Žu
kas yra geras tenisistas, bet 
daug kas abejojo jo gebėji
mams basketbolą žaisti, o pasi
rodo, kad ir čia jisai ne tik 
kad savo vietoje, bet moka ir 
gali gerai visą komandą vesti.

—Tai jiems ne Etiopija, — 
šaukė žmonių minia pamačiusi 
musų žaidėjus. — Lietuvą su 
trimis šimtais tūkstančių, kad 
ir gerai ginkluotų italų, nenu- 
kariaUsi.

Ir iš tikrųjų, jos su trimis 
šimtais tūkstančių, kad ir šau
niai apsiginklavusių vyrų neį
veiksi. f

Visai suprantamas minios 
džiaugsmas italus ir lenkus nu
galėjus! Juk šiame džialigsme 
nemaža yra tos neapykantos 
prieš italus, kurie beginklius 
abisiniečius nugalėjo, ir prieš 
lenkus, kurie nuolatos Lietuvai 
grūmoja, čia susipynė politika 
su sporto reikalais!

Minių minios Kauno stotyje 
pasitiko iš Rygos grįžusius mu
sų sportininkus. Juos apipylė 
gėlėmis ir jiems dovanas kelių 
dešimčių tūkstančių litų vertės 
sunešė! •

Lietuva džiūgauja likusi Eu
ropos basketbolo meistru! Rei
kėjo tik matyti, kokiu pašėlu
siu įtempimu visi Lietuvoje 
lauke šių žaidimų rezultatų!

Ir kuomet paskutinę dieną 
antru kartu lietuviai stojo žais
ti su italais, tasai lukesis pa
siekė aukščiausio laipsnio. Net 
valstybės teatre, ėjus operai, 
didis artistas ir sporto mėgėjas 
Kipras Petrauskas nutraukė o- 
peros dainavimą ir patyręs, kad 
lietuviai laimėjo, tą džiaugs
mingą žinią tuoj iš scenos žiū
rovams pranešė. Teatre kilo di
džiausios ovacijos, kurios užsi
baigė tautos himnu. Kaune vi
sur: tiek gatvėje, kavinėse ir 
privačiuose namuose, išgirdus 
Lietuvai rungtynes laimėjus, 
vieni kitus sveikino ir šaukė 
basketbolo komandai nesivaržy
dami valio.

Tai buvo džiūgavimo naktis!
O jau sekmadienį, gegužės 9 

dieną, pusė Kauno miesto su
gužėjo į stotį savo sportininkų 
pasitikti, Juos visose Lietuvos 
geležinkelio stotyse triušmingai 
ir iškilmingai sutiko. Dabar lie
tuvių amerikiečių vardas tapo 
neišpasakytai populiarus. Juk 
tokią didžiulę garbę jie padėjo 
Lietuvos sportininkams įgyti! 
Čia visi prisimena F. Vaitkų, 
Darių ir Girėną Atlanto vande
nynus nugalėjus ir štai labar 
broliai amerikiečiai vėl atėjo 
talkon ir atėjo ne tuščiomis, bet 
su tikra nuoširdžia pagalba ir 
rūpestingu pasiruošimu.

Lietuvoje sportas iš viso ne 
labai buvo populiarus daiktas. 
Buvo kas sportuoja, buvo kas 

| sportą mėgsta, bet tasai sportas 
iki šiol Lietuvai reikiamos gar
bės nebuvo suteikęs. O štai da
bar vainikuctas jis Europos 
čempiono vardu. Ir dar kaip! 
Lietuva lenkams sukrėtė kai
lį. Lietuva nugalėjo garsiuosius 

* italus, kurie t kri buvo Europos 
meistro vardą apturėsią. O Čia 
atvyko ir suklupo. Ir dar kaip 
suklupo. Mažas kupstas, kaip 
Lietuva, didžiulį vežimą aukš
tyn kojomis apvertė!

Tokius didelius laimėjimus i- 
talai turėjo ne tik sporto srity
je, bet ir Europos politikoje, o 
čia jiems davė į kailį Ispanijos 
vyriausybininkai, o Lietuvoje 
iki šiol mažai žinomi sportinin
kai basketbolininkai.

Tai smarkiai pažeista italų 
savimyla! Bet už vis labiausiai 
ši savimyla pažeista pasipūtėlių 
lenkų, čia’ išėjo į aikštę nežino
mas Žukas, taręs: Na, rupuže! 
— ir nugalėjo! Lenkų bajoras 
šėlsta, lenkų bajoras dūksta, o

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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CENTRAL motor SALESHart, Mich

tikro

taigos Stiprybėapie

Lęngyąįs Išmokėjimais

parengi

,ac.v., j.

kati 
ban-

LIETUVOS KREPŠINIO KOMANDA 
LAIMĖJO EUROPOS ČEMPIONATĄ

me- 
visas

Musų Ivolonijos 
įvairenybės

ibMfe.Wž

‘Ąppratuios 
ra duodamas jums perkant akinius pas

kelį iš tfougęlfo nųičM 
4£GĘW.

$85 3-jų dalių šios grasios 
mędcrn mados lovos-pįlnas 
įrengimas: Lova, Sprjngsai

Specialistais, Išėjusiais Pripažintas

Musų krautuvėj vyrai gali pasipuoš
ti nuo galvos ikį kojų. Turimu tuk- 
stungius puikiausių ip 
siutų, tapkoučių, marškinių ir 
tik vyrams reikią pąsipųo|imm

sužavėjo 
nes jie buvo iššaukti 
kartus, ir vis turėjo

J.QO % Sąy
Jus galit turėti naują Stųdebake^ tik už keletą dolerių daugiau, negu 

pigiausią kąrą. Pirrp negu pirksįt, pamątykit ir payažįnękit
■ nauju Stujebakep

SLA 50 kuopa sų šių metų 
pradžia turėjo per 30 dolerių 
skolos, o dabar (keturių 
nėšių būvyje) apmokėjo 
skolas ir dar į iždą pasidėjo 
70 dolerių. Ir tiek pelno pada
rė jš poros parengimų. Kuopos 
nąriapis jau nebereikią specia
lių mokesčių mokėti išlaidomis 
pabengti. Jei mums taip sek
sis ir ateityje, tai iki metų ga
lų į iždą pasidėsime apie porą 
šimtų dolerių.

Visus narius prašąų, kad jie 
remtų musų pąrengimus, kaip 
jie tai darė iki šiol.

— Jūsų Reporterio 
Pągelbininkąs.

Pirkdami dabar siutą, 
sutaupysit

IS ir apga 
jęĮUo pasi

Prieš kiek laiko Lietuviu 
svetainėje įvyko SLA 50 kuo
pos parengimas, kuriame buvo 
suvaidinta yjeiio .veiksmo" ko- 
ipędiją “šalaputris”. 
dąjyvąvo šie asmens 
kuųąs, 
ųė, BuČįnskaitė 
kas. Jie visi vaidino gana tin
kamai. Antra dalis buvo kon
certinė ir vyriausia susidėjo iš 
dainų. Dainavo musų žinoniį 
daininiplpi ir dainininkės. Bū
tent, p-lė O. Kazlauskaitė ir 
Stasys Vąinekis. Dainininkams 
akompoųąvo p-lės M. Undeju- 
naitė ir H. Žukaitė. Vadinasi, 
kiekvienas dainininkas turėjo 
savo akpmpąnistė.

paininįųkąi tįkrai 
publiką, 
net įrią 
dainuoti.

dgm IF gėrimų- Mąt

su draųgąis k sąžisU

Lietuvių Amerikos Pilipčių 
Klubo gražuolių kontestąs, ir 
balius įvyks gegužės 30 d., J. 
Kasparaičių fąrmoje,. R. 2, 
Hart, Mich.

Stepopaą S^ilaipis įr ĄgW 
Šidlauskienė su duktere Fran- 
W K.- Mriįį) «-SH9 

'wr
tari vedasi i Lietuvą,

ĮBtokit į eiles tukstąnčių, 
kurie nešioja Winner’s Gar
siuosius Apdraustus Aki
nius. Jie teikia nė nesva
jotą patogumą.

Draugė česnienė, Jono čes- 
nos žmona, ' dabartinių JąĮkų 
yra Hart ligoninėje. Jai liko 
padaryta operacija.

’ Linkiu jai greit pasveikti.

Kiekyknu atveju 
laiĮcvšjs Viduj ii 
v’spkios s’ alyos 
Ta) yra tik kęl1

B?”
Atdara iki 9 'yąkąrp ' antrąd., 1 

virtą.djęny ir įfeštądąjięny. 
Sekmadieni iki pietų.

ErMafom visur Chjpągoj i 
Priemiesčiuose.

Amni-jkps geriausi akinių 
stiklai’. kuriuos nutekirtą 
musų paėių modernėj labo
ratorijoj meistrai amatnin- 
kal tiltėlįu akuratnumu. To
dėl tVinnėr’s akiniai padėda 
jum matyti NATŪRALIAI!

Pasitarkit Su Musų Rogistruotajs

Šimtai kitų gražių Parlor Setų galima pasirinkti už nu
žemintas kainas nuo ..............     $29-50

iki $195^00

Vaidinime 
: J. Mor- 

Bagdonienė, Malie- 
Bučins-

vėlu 
ir vi 
vaka 
rupi 

pirm. J 
na 

be to, dalyvavo vaidi 
sekretorius P. B. Balči

Gegužės 9 d. SLA 183 ku4o- 
pa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Į susjrinkimą atvyko 
ir pašalinių, kurie specialiai 
buvo pakviesti. Mat, po susi
rinkimo kuopa turėjo progra
mą motinoms pagerbti. Onutė 
Riduliutė gražiai padeklamavo; 
V. Kutulius skaitė iš “Naujie
nų” Dr. Baltrušaitienės straip
snį; d-gė Orintienė skaitė ei
lėraštį “Mano laivelis” (jis, ro
dosi, buvo išspausdintas “Mo
terų Balse*); pdė Albina Kar- 
neckaitė išpildė pianu kelis 
muzikos gabalėlius, o taip pąt 
akomponavo dainininkams. K. 
Lutulienė, Dundulienė, Alvi- 
kienė, V. Kutulis, Karneckienė 
ir Karneckiptė, piano lydimi, 
sudainavo Lietuvos himną.

Dundulįenė vedė programą. 
Paskui buvo užkandžiai: kava, 
arbata, suris, pyragaičiai ir sal
dainiai. Tenka pasakyti, jog 
programą pildant paaiškėjo, 
kad mes turime gana tvirtų 
moteriškų • balsų, iš kurių butų 
galima sudaryti visai neblogą 
horą. Jei tas choras pastoviai 

ir negalėtų gyvuoti, 
dėlto viename kitame

Pagaliau susilaukėme 
pavasario, žydį gėlės, žaliuoją 
medžiai. Tačiau oras vis dar 
tebėra gana vėsus. Ūkininkai 
aria laukus ir sėja, bet vis su 
bęįime, kad kartais šalnos ne
pakenktų sėjai. O reikįa pasa
kyti, j°£ naktimis esti šąlta, 
Tie šalčiai gali pakenkti sor 
danis. Jau ir taip šalnos kaį 
kurių ūkininkų žemuoges 
(braškes) apgadino.

a|as”, garantuotus kitus stiklus,
i Winner's

iviros, ir visų jie yra laukiami 
1 svečiai. Garbė jums, broliai a- 

jos įkvėpus!
.Šiais laikais, o ypąč Europo

je’, kur tiek daug yiąpkįpą ųeą- 
ipykantos trykšte’ trykšta visa- 
' me ir viąur, tijerai džiugu re
gėti ir stebėti jūsų, jaunuolius 
visuomet besišypsančius ir ątvi- 
rai apie yiską bęsįkąlbančįus 1

Ir vis dėlto, pęsįųop šitą lai
šką tąip ^ąigjtį, v;s (Įąr norisi 
pąfjnkęti, k-ąj jus saujoje sma
giai nykštį gniaųžytumėt ir 
mums nuoširdžiai palinkėtumėt, 
nenoriu jau sakyti padėtumėt; 
nes juk padedate ir kitose gy
venimų srityąę, 9 ypač visuome
niniame gyveinpie ir polikoje 
turėti sąyįs laimėjimus.

Tad gniąpžkite nykštį stip
riai ir 'tikėkit musų geresne at- 
pijjmi:

Gero vėjo pi^uyąį,
Ar ne ti,esą sąkąu?

--Jųsų Keįstas.

programos dalis buvo
1, kurie truko iki 
Publikos buvo daug

s^dhąnja, pojs sąyč pąpąpi- 
draudžia j| Į rapsas

‘'Kąįętyj” žmonės mėgsta dėl 
to, JcąJ jįs nekaip nppątaįkąu-

jcigti iiirniicjį Hulnžįa metų laiku, 
tiktai. ĮsodininiUa [ rėmus vienas

Ir pažanga turi visada 
sekti saugumo pėdomis, 
r II E ii A L S T E b 
EXCHANGE | NATIONAL 
BANKAS rūpinasi saugu
mu savo kostumerių. Čia 
padėti jūsų pipigai visuo
met Ims apsaugoti.

LKNUVęS 
KREDITO 
IŠLYGOS

_____________ ...Valstijoj Akių 
Kolegijas'. Kupė Žino Jusų Aklą Tikrą Vertę.

Profesijos Patarimas 
Vadovybe p-rė Albprt Ea’rĮ Winner

3206 W. 63rd St. Near Kėdzie Avė
Atdara Anradienl — Kėtidi-tadlenj — šeštadieni iki O v. v. 

Krautuvės Daugely Zym|ųjq AlieštiĮ

Lietuvos visuomeninis gyve
nimus pusėtinai apsnu d ę s . 
Džiaugtis ir ęlijdžiuptis neturi 
uėlko ir kuo. Tat, suprantama? 
kad šis Lietuvos sporLninkų 
laimėjimas iššaukė viąuqĮtipį 
Gzjaųgsmą.

Džiaugtis žmogui prįyąlp? 
džiaugsmo jausmas yra įgimtas 
daiktas, tad ir džiaugiąs! bet 
kokiai progai atėjus, o ši progą 
yjepa įš tų, kuri dar sukelia pą- 
sitLdžįavimo jausmą.

Visi ir visi džiaugėsi F. Vait
kui Atlanto vandenyną nugalė
jus ir lygiai taip pat dabar 
džiaugiasi basketholo Europos 
meistyo vąfdą įgijus. Anuomet 
tas džiaugsmas išimtinai brolių 
amerikiečių buvo sųdarytąs ir 
Šiandien be tos paaglbos neapsi
eita.

Anuomet to džiaugsmo di
džiausi nuopelnai teko “Naujie
nų” bičiuliams, ir dabar dalis 
to nuopelno tenka “Naujienų” 
sėbrams, nes juk Žukas vienas 
iš “Naujienų” simpatikų.

Kiiaučiunas ir Talčiunas, ar 
laizunas (jis čia taip ir kitaip 
vadinamas), regis, bus “Drau
go" simpatikai. Bet vieni ir ki
ti čia savo simpatijomis, kaipo 
geri džentelmenai nesivadavo, 
Lct ei. b j išvien, dirbo dainiai, 
giažiai ir sutartinai. Tai gražus 
pavyzdys Lietuvos jaunimui, 
kuris daugumoje toli gražu ši
tokia tolerancija nepasižymi. 

• sietuvos sporte taip pat ryš
ium pasueMAainas vienų protega- 
v.mas prieš kitus. Aišku, mono- 
ponnėuiis teisėmis viena visuo
menes uahs besinaudodama ir 
tą jaunimą laoiau proteguoja, 
Lur.s uitnis monopolistams vie
nu ar kjcu budu simpatiją reiš
kia. vieni, tas simpatijas reiš
kia iš padėties, kiti reikalo ver
čiami ir tik maža dalelė iš įsi- 
tjkmimų.

betgi amerikieč.ai jaunuoliai 
EieKur ir niekame sąvo politi
nių nusistatymų neparodė, ir 
pe.uS siuq atsitikimu rūpėjo tik 
iJvuUvai gatb^ įgyti.

■ial L.krai aukštos kmturos 
1 ažymys!

Amerikoje gimę, augę, teųaįs 
mokslus ėję, pirmą kąytą į Lįe- 
tuyą ątyyuę, be jąųnuoliąi įro
dė, kai! jie tikri yra savo tėvų 
žemės patrictii ir sąvo darbais, 
tavo mikĮumu ir geru išauklėji
mu šitą patriotizmą parodė! 
Jie Lietuvai suteikė daug gar
bės. Tegu tai spirto srityje, te
gu <tąj lyg ir tuščias pasididžia
vimas, bet juk spurtas dabąr 
vkur j ra didelėje madoje. Ir 
tikrai butų daug geriau, kad 
žmonija, kad paskiros tautos, 
dąugiąu sportuotų įr mažiau ru- 
1 iptųsi karu ir ne, karų lauke 
tą gapbę sau skintų! Butų daug 
žmonijai sveikiau, jei jus nu
liai, pask ros tau los, ta^p sa- 
yęą rupgtyųiuotų, mokslo, me
ro, spurto srityje, bet ne karo 
lauke! štai dęlko sportus turi 
lyti priimtas, turi būti kulti- 
\uojąmas ir palaikomas.

Aęketizmo. ąpnž'ai dingo. Ti- 
1 ėkin ė3, kad k%da nors dįngs ir 
1 arų ląikąi ir žmonės (įidžiuo- 
rią spprto Jąijpėjimais, mokslo 
išradimais, raujais menp kuri- 
į iąią. Įr Lietuvai daug gražiau 
r erą didžiuotis, kad ip dąbąr 
rppjje laimėjus, ųegu, sakysi
me, nuolat aimanavus Vilnių 
l rąrądus.

Ifąs rįirbą, tas ir laimi!
Jųsų ąporitninkai dabar skb 

ra savo laimėjimų žiedus. Jiems 
visur Lietuvoje dabar durys at-

Taip džiaugiasi eil^nįs lietu
vis 1

—Aš didesniu lietuvių tapau 
lenkus nugalėjus! — Tąįp tarė 
vienas iš amerikiečių sppftinin-

Prieš kiek laiko rašiau, 
Kpstąnto Kybarto žpiona 
dė nusinDodyti išgerdama 
uos. Ji tuoj liko nuvežta 
gonipę, kur turpjo išbūti 
porą sąvaičių. Grįžusi iš 
ninės, ji vėl suyąlgė kažkokių 
pilių ir antrą kartą buvo iš
vežtą į ligoninę.

Sakoma, kad jos nervai yra 
Įą.bąį pakrikę.

HbhrIs tife
* tSlFs:

“iiuivia”

ją ir ąesi^jp
.1 ■ .

Žiponių ųml 
yijcus jigąi I»] 
gąiĮ^Įmb.

Be to, jąąie rasi visokių pa- 
■ gražių

ir žinių

Veltui
D. O

PE0PLĘS KRAUTUVĖS 
SKELBIA DIDĮ

IŠPARDAVIMĄ
k SIŪLOMA GRAŽIAUSIOS PREKĖS 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!
Dėl Jaunavedžių—Dėl Gražesnių Namų

Mylėtojų

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

UALSTED ST. prie 19th PLACE 
' Įtariai 1

< FEBERAL RESERVĖ SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT iNSVRANCE KORPORACIJOS

Naujausio Rašte’, Naujai Ątro.dp, 
Nebijo Šviesos, kiekvienajp kam
barių}’ kainos 'rolei tik iki 4 r*
G4TĄY4

Vartotį Viduj if Qr.e. Lengvą ipa- 
Jevpįl; s^ąlyų AE«
Galionui ........... ...............
■■ ’ C^IįlTl'DY . s

išdžijivą, vąr OJaipa ant inpdzip 
ir, įįąk-TįH’. yiw°s 
spalvas, gabopui ....... 1

NO ŠVYNO, 
įpjAtS '

Vįctor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, piąąus ir 
visokius rakandus bęi storus 
’...  arti

3406 SOUTH
HALSTED ST

ĄR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lietuvis yąrgų kw*9jąm.ąs pą^ 
šiepiamai sąkb;

—Vilpijoję ant įietųvip Idilių 
atsigriebsite, nėra ko ąįmapųp-

me jis galėtų pąsįrodyti.
Motinos buvo papuoštos gė 

lių pluokšteliais.
— Vietinis.

LIETUVIAI PAS LIETUVI
Kapų Papuošimo Dienoj Ir Ralys 

Pasipuoškit

r toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5010

Trečia 
šokiai 
mos. 
si atrodė patenkinti, šio 
ro surengimu daugiausia 
uosi valdybos nariai 
Morkūnas buvo komisijos 
rys 
nime 
konis buvo komisijos narys 
vakaro vedėjas; iždo globėjai 
J. Gabužis ir P. Rauba taipgi 
nemažai pasidarbavo prie tikie- 
tų platinimo.

Vakaras kuopai davė gryno 
pelno 63 dolerius su centais. 
ŠLA 50 kuopos vardu dėkoju 
visiems komisijos nariams ir 
visiems kitiems, kurie tik ku$> 
nors prisidėj o prie1 šio vaka
ro. ki.inil

$22.75
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
■į ■ ■ • ■- ■ f ,»J- - — ■ - , e

Didele nuolaida už senus baldus j mainus ant naujų

Bridgeport Clothing Co.
PETRAUSKO RŪBŲ KRAUTUVĘ 

3312 S. Halsted St. Tel Boulevard 1162
įTUOCSAHfP,

nukuk;mh'Pį f/;

OUR PRICES ARE &0WH

WINNER OPTICAL COWESTERH WES C®
2?b'7 ROOSĘVEJ.T BOAD

lfnDCQDANnCMPI IAQ1

r r.,y ■ ;■ 4 ‘ r ' r

,r I1

b»

M'ANUFAC.TURINa COMP^^V^

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

GHIGAGO, ILLINOIS
’į i- ? 11-r.... *

<;• f »,*■» F * J/ * R > » ,• f" ; pLlil AVl. V f f. f.t'k



šeštadienis, geg. 22, 1937

FILOSOFIJA

Važiuojam į pikniką!
Gražus rytas, graži diena, 
linksma širdužėle.
Rai, rąi, ra-ta-tai, 
linksma širdužėlė.

Imsim karą iš garažo, 
piknikan važiuosim!
Rai, rai, ra-ta-tai, 
piknikan važiuosim.

Geras kelias, graži vieta 
ir draugai svetingi.
Rai, rai, ra-ta-tai, ‘ - 
ir draugai svetingi.

Sveikas, Jonai ir Barbora, 
sveikas Ęaltramiejau — 
Rai, pai, ^ą-ta’-tai, 
sveikas Baltramiejąu.

Syęika, Oną ir1 Heleną, 
sveiką Magdalena! 
Rai, rai, ra-ta-tai, 
sveika Magdalena. 

I

Sveikas Jurgi ir Jokūbai, 
sveikas ĘązimĮerąį!
Rai, rai, ra-ta-tai, 
sveikas Kazimierai.

J sveikatą, naujieniečiai, 
draugai, i sveikatą!
Rai, rai, ra-ta-tai, 
draugai, j sveikatą!
Sveikas Petrai ir Pilypai, 
sveika, Liliana!
Rai, rai, ra-ta-fai, 
sveika, Liliana!

Sveika, Naste ir Uršulė, 
sveika Julijone!
Rai, rai, ra-ta-tai, 
sveika Julijone!

Sveiki Juozai ir Antanai, 
sveiki Domininkai!
Rai, rai, ra-ta-tai, 
sveiki Domininkai.

Į sveikatą, draugai mieli, 
visiems į sveikatą! 
Rai, rai, ra-ta-tai! 
visiems į sveikatą.

Jau baigias (JieneJp, 
jau leidžias saulelė, 
namo, broleliai, 
namo, seselės,— 
jau laikas nąmo, 
* namo....
Lai miega giružė, 
žalioji pievužė, 
o mes, broleliai, 
o mes, seselės, 
keliausim namo, 

namo...
—Kibeklis.

Dievo garbinimas 
Huno sąnariais

ĄųkŠtąi gerbLąiųąs J- #uprę- 
vičlPS, M. C., rąšo:

“Visi kūno nariai yra’ žmogui 
reikalingi. Vienu ar kitu būdų 
jie teikia pagelbos ir padeda 
atlikti gyvenimo pareigas. Su
tverdamas. žmogų, Dievas matė 
kas jam naudinga, todėl Jis 
žmogui ir suteikę tuos dalykus. 
Viskas kas išėjo iš galingojo 
Viešpaties yrą gera, ir jeigu Jis 
ką davė žmogui, šis turi pilųą 
teisę juomi naudotis, tačiau no 
taip, kaip jam pą^ipka, bet su
lig Dievo valios. Tiesa, kiekvip- 
nam duota laisva’ valia, neš Au
kščiausias nė vieno nepriverčia 
vienokių ar kitokiu b,ūdų vąrtp- 
ti Jo suteiktas dovanas, bet de
ja, tam, kurs nepaiso Dievo su
rėdymu m paniekina Jo gery- 
bes.v Jei visa ką žmogus turi, 
yra suteikta Aukščiausiojo, tai, 
ar neteisinga, kad kiekviepo 
kūno sąnario judėjimas turėtų 
nešti Dievui garbės? Kaip skau
du daromi, kai pamatai, ką,d 
dažnai priešingai dalykai vyks
ta! Paimkime, pavyzdžiui, vie
ną mažą kūno sąnari — liežu
vį. Kas gali aprašyti, kiek ge
ro kalba' suteikė visai žmonijai, 
bet > iš kitos pusės riesuvaldy- 
tas liežuvis nevieną brangią sie
lą amžinai pražudė?'

Liežuyis, iš tiesų, yra keistas 
“sąnaris,” Tik pągąlvokit, ko
kių šposų galima' iškrėsti su lįę- 
žųyių! Bažnyčios tėvai per 
šimtmečius suko galvas, kad iš
dirbtų aiškias taisykles liežu
viui, bet ųeišdirbo. tylės labai 
abejojąm, a’r Pats Dievas ko
kias nors taisykles žino. Bet 
visiems yrą žinoma, kad su lie
žuviu galima garbinti ir keik
ti, girti ir įžeisti, laižyti — p 
jpi nieko kito nesumanai — pa
rodyti.

Bet np yieų liežuviu galimą 
garbinti, o ir kitais “sąnariais,” 
kaip tai: akimis, lupomis, ausi
mis, dantimis, rankomis, pilvu, 
strėnomis, kojomis — žodžįų, 
kiekvieną kųno dalele.

, Kadapgi tai yra labai plati 
temą, to vienu raštu niekų 
ųepąda'rysiu. Laikui bėgant rei
kės ąpkąlbėtį apie kiekvieną ąą_ 
narį.

—Padaužą.

LEKCIJA
Kyięčiąm pažangiuosius Ame

rikos lietuvius atvykti į Padau
žų Respubliką pasimokyti vie
no labai svarbaus dą'lyko. Se
novėj pas mus irgi nebuvo pa- 
rėdko: visokie kiaules lįscįąyp į 
musų teritoriją, suesdayo mąią- 
tą, išgerdavo konstituciją ir pa
darydavo įvairių svinsfyų. Ka
da mes aTsitvėrėm visas grony- 
čias aukštą ir stiprią tvoĮąr jo
kie gal vi j ąi nętetyo progos pa- 
škudinti musų kraštą ir daryti 
mums iškadą. PaŠkustvų nerei
kia glostyti ir pas save įsileis
ti.

Didieji nuotykiai 
Chicago je

Laisvaiųąųįų Etines Kultūros 
Draugijos vakaras ir 

kitkas '
Gegužės 15 d. Burinsko sve

tainėje ‘atsibuvo Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos va
karas. Nors buvo ir nelabai 
skąįtlįngąs, bet labai jaukios 
nuotąikos. Lietus bus buvęs 
tikroji priežastis dėl daugelio

^įĮigii^g
nsšiflift.fcas pagiulytį:

mielus- fewier 

vate/' u? fej ^ęį^

fįF?; Įkištas »,a- 
W PFJ&W’
a.. Wi ■fiafefcaasfe- > 
vigtWs> If
tlS. ; ' , .

Buvo paskirta ir laimėjimų. 
Ępt ąusipntyųsmm,^ yip.pbąląiai 
nutarus trys piniginiai praizai 
palikta kuopos naudai. Už xtai 
priklauso jiems ačiū.

Buyb svečių, nąF iš kpvingo. 
Detroito. Niekas jų nepers t atė. 
Sužinojau ant rytojaus.

Tyrių pasakyti, kad šitoks pa
rengimas man labai patiko. A- 
pie valandą laiko pašvęsti drauį

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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giškąm padiskusąvimui yra 
gražus dalykas. Butų geistina 
daugiau tokių parengimų-
Antras nusisekęs parengimas
Gegužės 16 d. įvyko Naujos 

Gadynės choro išvažiavimas 
Dąmbraųąko darže, Willows 
Spring. Vieta graži ir daugeliui 
Žinomą. Diena buvo vėjuota iy 
netaip šilta, bet pavasaris visus 
vilioja į žaliuosius ląųkųS.

* Nors daug yisupse daržuose 
buvo parengimą? išyąžiavimų, 
bet Naujos Gadynės choro iš- 
yąžiąvime buvo linksimos, gero 
ųpo skąitlingps publikos. Kiek 
Žmmną gąlęjo būti, negalėčiau 
atspėti.

Rpįkią pripažinti, kad tyląujos 
Gadynes chpro darbuotę įverti
na ne tik sunkaus darbo žmo
nės, Įjet ir profesionalai bei vi
suomenes darbuotojai. Buvo iš 
įvairių kolonijų net iš tolimes
nio Dėtroįto. Teko kalbėti su 
kai kuriais kelias minutes apie 
aųtpmoDįlįų industrijoje kovas. 
Jie, matyt, dalyvavę unijos ko
voje su kompanijomis. Pasakė, 
kad viename dideliame susirin
kime automobilių unijos prez. 
Martin įrodęs Visam susirinki
me, kad Chrysler kompanija no
rėjus papirkti, sulygdama 2 
milijonu dol. bile paliaus vesti 
kovą C.I.O. unijoje. O tas gali
mas daiktas. Gaila, kad detroi- 
tiečio pavardė išspruko iš mano 
atminties. '
, Kitį Naujųą Gądynjės. ctyorų 
įšvąžiavime dalyvavę žymus 
Chicagos ( visuomenės darbuoto
jai ir švietėjai yra šie: kalbėto
jas ir literatus dr. Montvidas, 
SLA. iždininkas adV. Gugis, 
“Naujienų” ręd. Dr. p. Grigai
tis, SLA kasąs globėją ir Lie
tuvos Demokratijos Atsteigimo 
komisijos rašį;inįpkė prlp tyjikų- 
žjųtė, Chięagps Lietuvių Drau
gijas rast, p.' prJtyIįĮę^^ pĮr. įjų- 
supąs, Uįcgpo, j|ą|t|jtyąs iš Ęąst 
Gįicągų, pųd. > $pąį*k

dąrfeųptpjąi: pįrm. Pp- 
ęažį. Užlaikąs. Bąla 

n.ęątšimenu), 
tąįpgį pąųĮyąrąs, jo duktė He
leną, tęfųįoųiątp ir dąug kitų.

?$$$•!*$ phoras tų-
kąd gerai

pasirodyti kapinių puošimo die
noje, kuris yra pakviestas pil
dyti programą.

Sekantį sekmadienį didelis 
“Naujienų” piknikas 

Calųmet Grove

Vienas didžiausių ir links
miausių piknikų ta’i bus “Nau
jienų”, gegužės 23 d. Todėl bus 
maloniausia diena, nes 
daug publikos, galėsim susitik
ti, pasimatyti, pasidalinti min
timis ir įspūdžiais. Nuvažiavi
mas patogus ir netoli. Prie to, jos. F. Budrik, Ine.

bus

matysime įvairių žaismų. Lai
mingieji gaus pryzus. Taigi, vi
si šį sekmadienį į Calumet (Sro
ve, į “Naujienų” pikniką!!

RABI O
Budriko programas
WCFL — 970 Kil., Nedėli- 

nis programas nedėlios vakare, 
7:30 iki 8:00 P. M., duodamas

Orkestrą gros lietuviu šo
kius; Stasys Rimkus i sūdai- 
nuos keletą gražių dainelių. 
Taipgi dalyvaus keletas kitų 
artistų, kuriuos gal tik pirmą 
sykį išgirsite per oro bąngaą.

Programas bus aiškiai ir gra
žiai girdimas visur, nes WCFL 
radio stotis turi daug pajėgu
mo, be to, operuoja ir Short 
Wave, tad nėra sunku pagau
ti bile kur Amerikoje su ge- 
t’u Radio. Tolumas nedaro skir
tumo.

Mėgėjas.

GRANAM & SONS. snc.
1821 West 35th Street 1638 , West 79th Street
Ląfąye.tte 3873 We Dęliver Radcliffe 3886

VYRIAUSIOJI BUVEINE MALEVOM ir ŠIENU POPIERAI
N-

SPEGIALĖS PAVASARIO VERTYBES
Platus pasirinkimas aukštos kokybės ma- 
levos ir dailių, atsargiai išrinktų sienom po- 
pierų. Čia yra puiki proga sutaupyti pinigų 
pavasariniam perdekoravimui ir permode- 
liavimui.

Matykit Nąujas 193.7 Sienų Popie- 
ras Visoj, Jų Raštų ir Spalvų 

Grožybėj
1000 Skirtingų Piešinių Pasirinkti 

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

Graham’s Interior GIoss
Galionas $1.95

Ilgai laikanti ir plaunama Ena- 
: mel Maleva tinkama visam vi

dujiniam malevojimui.

WHITE ENAMEL
Padengia v . . $1-69Vięnu Nutepimp. Gal. * |

SĘMI
GRAHAM’S

SPECIALI
MALEVbs .IR VARNIŠIO 

REMOVER, gal. 85c
"" ' MALEVA

Bellwood GIoss 950
MALEVA, Galionas .... -
Ekonoiniška Maišytą Maleva

Bąlta ir. Spalvota
Galionas $ 1,59

Spar 4 vai. VĄRNIŠIS
Galionas $1,59

Al

GRAHAM’S UTILĮTY
SPAR VARNISH

Galionas $1.95
Grindim, duripi ir visam 
vidaus bei oro pusės pa

viršiui ;

maleva 
$1-95

Sanitaris Velvet finish sienom 
____________  ir lubom. 

NAMAM VALYTI 
SPECIALAI

SIENŲ POPIEROS VALYTUVAS 
t Visų Išdirbysčių

3 kenąi ...............   21c.
DIDELĖ KEMPINĖ ....... 50c
įl.R.H. MALĘVOS VALYTU
VAI.3 pak. ................ 19c.
Šhei^vvin Williams ftCA
FLAXSOAP, 5 sv. kenas 
Dic-Ą-Do Malevos Va- 2*3^
lytuvas, Didelis pak.
61d English Oqx
No Ęųb skystas Vaškas

Galfonąs
* • f Jįpjf :U

MOKSLAS EINA 
NIEKAIS 

t •

Prie padąužą Respublikos pa
sienio ątejp ąteivis, į^eįyjs ąr 
prąeivią ir užsienio ministeriui 
šit ką papasakojo:

“Išmokau vąlgyti įapąnąs, 
kurių tąip nemėgįąyąų. Paului 
prisėjo mokintis yąlgyti paipį.- 
(įorus arba tomatus. Buvo ne
mažą vargo juo^ išlaikyti pil
ve. Išmokau geyti alų ir ariel
ką. Išmokau kagyriuoti ir mels
tis. Išmokąp per virvutę šokti, 
svaidykla bovytis ir pats keli
nes užsimauti. Ir galėčiau be 
galo pasakoti, kiek daug ąš iš
mokau savo gyvenime. Dabar 
matote, kad aš pasenęs ir ruo- 
šiuosi mirti. Visą? mlfSr 
ląs nueis niekąją.”

•Afinįątęrią pąĮiiigąyp gąlyą ir 
tarė:

—žolėm mąlechąm!

Ar pagalvojote —
x Kur žmogus škaplerius užsi
kartų, jeigu kaklo neturėtų?

Kaip akinius užsidėtų, jei ne
būtų ausų ir nosies?

Kaip poterius kalbėtų, jei ne
būtų lupų.

VISADA VIENODAI
Klerikalams ir tautininkam^ 

galima butų duoti medalį už vįe- 
podumo išlaikymą. Apie pažan
giuosius jie niekad gero žodžių 
netars — nei savo kalboje, ųei 
spąųdpj. Jeigu apip kurį kąljbą 
ąrbą rašo, tai jįk tikslu įšpąs- 
kudinti. Apie pažangiųjų orga
nizacijas ir įstaigas nė neuž^i- 
mpną arba jos teršiąmps. Tąip 
sakant, dąrpmą1 yiskąs, kąd 
priešus pepągįrtų, kad teisybę 
apie jUQS nppąąakytų, kącį jups 
neišgarsintų, o tai reiškia, kąd 
sunaikintų. Pažangieji tokius 
taktikos nepripažįsta: jie' busjį-? 
na ir fašistus, ir klerikalus, ip 
jų organizacijas, ir jų įstaigas 
už kiekvieną gerą darbą, o kur
tais ir taip sau tik kad pabųą- 
tyti. Tokiu budu, taip sakaųt, 
mes nepavydim fašistams’ ir 
kJepiJcal^s; ekstrą
<įąieFi i pąFpffiįi

J 9 pąs- 
Ifuj s^Į}iąjj)6s, koĄėl jjj jjudejį- 
mąs stiprėja.

įjųsm tjląą ^ąlykąą aišku^, 
bet mųs$ drąųgąms ■ jią- paaį|- 
kės tik kądą nprs.

•?.... . 

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

DAU"Ano^'vS’«’”Jl' SAK°

for economicau Vi1“1.“ vOksnj moderniame automobiliu va- 
zjąvimę — Pagerintą Plaukiantį Knee-Acpon 

Važiąyįmą-—. kurį pradėjo, įrodė ir ištobulino Chevrolet? 

ky^Zm^ka^ RyS Knee;Acti9n yartotojų paša-
. S juv. ’ ,kad Knee-Action teikia saugiausia ir natomau- 

mobiUuaku?3kal m"! ’ ‘ ‘ * padar° ^žiavlmą futo-
S kSį. malOneSnl’ ° ‘aipgi senos

• »aUjU 1937 Action*-J«;>nū>M/," ‘, .ze nos-kai|ws Jcarų su Knee-
Q,} b(tigtu karu-ikąi^u6tu ta.p

žemai!

I ■I

. , L patogtausias 
Saugiausia 1 ™ W”

V aziautnias i5

VIENATINIS PILNĄI BAIGTAS} KARAS — 
ĮKAINUOTAS TAIP ŽEMAI

NAUJAS HIGH-COMPRESSION VALVE-IN-UEAD MO- 
TQRAS—NAUJOS VISOS TYLIOS, VISOŠ-PLIENO BODIES 
—-NAUJAS DIAMOND CROWN SPEEDLINE STYLIUSr- 
ISTOBULINTJ HYDRAULĮŠKI BRĖKIAI — PAGERINTAS 

PLAUKIĄS KNEE-ACTION VAŽIAVIMĄS*-SĄUGtlMO 
POLIRUOTAS STIKLAS APLINK—TIKRA FISHĘR BE 
DRAFTO VENTILIACIJA—SUPER-SAFE SHOCKPROOF 
ęęNTĘOLIAVJĄIAS*.

. •^pęerĄcti.on ir ShpcĮcprpąf Kontroliavimas Master Po Luxe mode- 
iimar ■InSJ"A'^:’t1Plana ~ mėnesiniai 'mokė-
toera? MoS s’S į DIVI8lON-

rA . ' »
• ’ -
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Miko Petrausko Darbuotės Reikšmė Amerikos Lietuviams
/ ■ . • ■ . . ■

Ražo NORA

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

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

(Iš Miko Petrausko dainos
“Geismai ir Svajonės”)

(Tąsa)
Mikui Petrauskui matomai 

patiko Boston’as, ir jo veikla 
tenai davė patenkinančių rezul
tatų, kadangi laiške datuotam iš 
rugpiučio 2 d. 1915 m., jis ra
šė man apie veikėjų ir dailės 
rėmėjų susirinkimą inkorpora
vimui konservatorijos ir staty
mui nuosavo namo. Bet apie šį 
dalyką jau rašė kiti savo “At
siminimuose,” taip kad aš ne- 
kartuosiu.

ji ir tiktai ji, kartu su visa Mi
ko Petrausko darbuote, buvo 
pamatas, ant kurio statės visas 
musų kultūrinis veikimas, dai
lės srityje, ir kuris nutiesė ir 
papuošė kelią, kuriuomi tiems, 
kurie atvažiavo Amerikon 
našiomis misijomis vėliau, 
vo palengvinta, taip daug 
lengvinta, eiti.

Mikas Petrauskas atvažiavo 
į Ameriką kaipo tikras dailės 
pasiuntinys. Per visą savo ilgą 
buvojimą ir darbuotę čionais, 
jis išlaikė tą savo uždavinį pa
čioje aukštumoje, niekuomet

pa-
bu-
pa-

Nežiūrint, kur Mikas Pet
rauskas’ gyveno, jis visuomet 
domėjosi veikimu ir progresu 
tų kolonijų, kuriuose jis gyve
no arba koncertavo. Visus tuos 
darbuotojus jis skaitė kaipo 
narius savo šeimos, ir visi jų 
pasisekimai buvo jo džiaugsmas 
ir nepasisekimai — jo sielvar
tą.

Jo rugsėjo 17 d. 1915 m. laiš
kas sako: “Shenandoah’ryje 
bus pastatytas “Consilium Fa- 
kultatis,” “Lietuviškas Milijo
nierius” ir “šienapiutė.” Siety
no choro narai darbštus, nors 
jų ne taip daug yra.’

Po šių perstatymų, kuriuose 
pats Petrauskas pagelbėjo, jis 
rašė, kad “Consilium Fakulta^ 
tis” buvo pastatyta beveik taip, 
kaip ir Boston’e — gerai. Po 
mano išvažiavimo Sietynas' at
kartos tą operetę Mahanoy Ci
ty ir Antanas Sodeika (dabar 
vienas pirmųjų solistų Lietuvos 
Operos) statys Scranton’e, o po 
Kalėdų statys Chicagos Biru- 

• tė.”
Ir taip, už kelių mėnesių, aš 

pati palikus <tą mano seną ir 
mylimą tėviškę, pirmą dieną 
sausio 1916 metuose, atsidūriau 
Chicagoje, pačiam viduryje to 
tuomlaikinio, iš Petrausko lai
kų palikto, visų vienodo supra
timo, kad menas priklauso vi
suomenei, kad jis negali gyyuo-. 
ti ir augti varžomas, arba j ko- 
kius siaurus partijinius rėmus 
idėtas.

Užtat, man malonu prisimin
ti tie keli metai, kuomet prie 
Birutės buvo susispietę visi lie
tuviai dainininkai, jų darbuotę 
rėmė visi dailės ir gražių darbų 
mylėtojai. Kaip malonu pažvelg
ti j programą, kuriame telpa' 
vardai tokių kajp Marijona Ra
kauskaitė (dabar Lietuvos O- 
peros solistė), Antanas Pocius, 
Ona Pocienė (jau mirus), Po
vilas Stogis, Marijona Janu
šauskienė, Justinas Kudirka, 
Karolis Sarpalius, Valerija Bru- 
čienė, Antanas Olis, Mikas Jo- 
zavitas, Bronė Nausėdaitė ir 
Nora Gugiene. Tai buvo Miko 
Petrausko koncertas balandžio 
20 d. 1921 metuose? Ir tai tik 
vienas pavyzdys, o jų buvo 
tiek ir tiek. V'

Tiesa, gal Miko Petrausko 
kūryba, jo darbai nenustebino 
viso plataus pasaulio. Pirmas iš 
Europos atvažiavęs lietuvis 
grynai kultūros reikalais, jis 
pamatė tą verkiantį reikalingu
mą greitai veikti, kad duoti 
medžiagos palaikymui ir ugdy
mui tos ugnelės, kurią jis įs
tengė atgaivinti * arba visiškai 
naujai uždegti Amerikos lietu
vių širdyse. Jis turėjo/dirbti, ir 
dirbti greitai ir labai sunkiai. 
Tačiau, nežiūrint kokios muzi- 
kalės svarbos buvo jo kuriniai 
(tas, žinoma, pirklauso nuo 
kiekvieno supratimo ir visokių 
kitokių “nusistatymų,” be ku
rių musų dainos galėtų daug 
aukščiau pakilti ir plėtotis) bet

ncnusilenk damas nė jokiai poli
tiniai arba kitai diktatūrai, nė 
doleriui, nė kam kitam. Jis lai
kė savo idealą aukščiau visko. 
Ir (tiktai idealas, toks, kaip Mi
ko Petrausko^ grynai kultūri
nis, buvo priežastim ne tiktai 
palaikymo, bet ir ugdymo tos 
meiles lietuvių tautiškumo A- 
merikoje. Nė jokia kita priemo
nė nebūtų pajėgus arba nebuvo 
ganėtinai galinga tą palaikyti.

Miko Petrausko pasišventi
mas ir darbuotė lietuvių nau
dai visur užsitarnauja giliausio: 
įvertinimo visų lietuvių, jaunų 
ir senų.

Ir tos Miko Petrausko “iš 
meilės balsų supintos dainelės, 
pilkų debesų suteiktais spar
nais, skraidys skaisčiose padan-; 
gės berybčse — tol, kol žmo
nės dainuos ir lietusių dainos 
gyvuos... Ir su metais jos vis 
darysis visiems reikšmingesnės, 
brangesnės...

Gal a' s

į

JAUNAVEDŽIŲ PILIS. — Pilis “Cliateau de Gande” Francijoje, kurioje svečiuoja
si busimieji jaunavedžiai eks-karalius Ed vardas VIII ir buvusioji Wallis Warfield 
Simpsonienė. Skelbiama, kad pilyje birže lio 3 įvyks vestuvės. Pilis priklauso tur
tingiems amerikiečiams Mr. ir Mrs. A. Bcdeaux. Jie yra jaunavedžių globėjai.
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Didelis Išpardavimas
Akuliorių

šią savaitę akiniai vertas $8.00 
iki $12, parsiduoda už $2.00 iki 
$5.00.

Senus akuliorius išmainom ant 
naujų su mažu primoksimu. 
Akių egzaminacija veltui. Pririn- 
kom gerus akuliorius t ūks ta n- 
Čiams ir visiems gelbėjo — pa
gelbės ir jums. Dėlto taip pigiai 
parduodam, kad turime savo dirb
tuvę dėl padirbimo naujų ir pa
taisymo senų akuliorių, Abudu 
ofisai atdari kasdien ir šventa
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Vienas po num. 1747 W. 
Chicago Avė., kitas 8519 Com- 
mercial Avė., So. Chicago.

Dėl susitarimo pašaukit Seeley 
9329 arba Saginaw 3065.

Dr. W. PAS

Bijūnėlis Vaišėmis 
Užbaigė Pamokas 
Šiam Sezonui

Baigtuvės
NORTH $IDE. — Praėjusio 

šeštadienio popietį, gegužės 15, 
northsaidiečių “Bijūnėlis” turė
jo šaunias baigtuves J. Grigai
čio mažojoj auditorijoj, 3800 
W. Armitage av. Po intensyvaus 
ir sunkaus žieminio sezono dar
bavimosi — mokinimosi, atėjus 
pavasariui, kuomet jau žolynai 
ir medeliai žaliuoja, o gėlės 
marguoja jaunuoliai nusi- 
sprendė, kad šeštadienių popie
čiais svetainėje sėdėti ir galvas 
kvaršinti su skaitymu bei dai
navimu, tai jau esąs per dide
lis pasiaukojimas; Girdi, jie 
daug linksmesni ir laimingesni 
jaustųsi jei tą laiką praleistų 
parke, arba namie gėles sodin
dami. Po tokių 'apdūmojimų, 
vienbalsiai nutarta užbaigti 
“Bijūnėlio” pamokų sezoną iki 
rudens.

Atžymėjimui pabaigtuvių ir 
sėkmingo “Gėlių krautuvės” 
perstatymo, gegužės 8 d., nu
spręsta šauniai pasilinksminti

Na ir linksminosi, 
‘kaip sumanė: šoko, dainavo, 
žaidė pėr kelias valandas. O 
tuomi laiku mames prirengė 
stalus vaišėms: “hot dogs,” 
keiksąi, kava', sode, šaltakošė, 
saildainės ir taip toliau. Prisi- 
linksminę ir prisivaišinę, apie 
6 valandą išsiskirstė linkėdami 
vieni kitiems linksmiausių lai
kų per vasarą, ir, rudeniui atė
jus vėl susirinkti “Bijūnėlio” 
prieglobstin.

Rengs pikniką
Beje, tapo nutarta birželio 20 

dieną surengti draugiškas išva
žiavimas — piknikas Jefferson 
miškelyje. Tat “Bijūnėlis” pra
šo, kad tą dieną northsaidiečių 
kitos organizacijos nerengtų 
panašių sueigų (toj pat vietoj, o 
atvyktų i svečius pas “Bijunė-

—Koresp.

Žagariečių išvaziavi 
mas pavyko
Bus gražaus pelno

Praeitą sekmadieni Spaičio 
darže buvo žagariui,ą Draugiš
ko Kliubo susibūrimas, arba iš
važiavimas. čia susirinko daug 
svečių, kurių tarpe matėsi ir 
joniškiečiai F. ir S. Šalkauskai, 
Rimdžiai, Kazimieraičiai, Ru
džiai, Briedis, Dundulis ir Buk- 
niai. Nemačiau Hk krukiečių. 
Iš gruzdiečių buvo biznieriai 
V. Zekas, Marcelė ir Jonas Rau
gai ir kiti.

Diena buvo graži, todėl prie 
bufeto buvo tikras subruzdi
mas, — p-ią Paugienė, Klevin- 
skas, Sarginius, Julius Adomai
tis ir kiti vos spėjo ir apsidirb
ti. Ir galima tilt pasidžiaugti, 
nes galės būti ir gražaus pel
no. Roselandietis K. Ambroza 
gyvas žmogus, jis įnešė daug 
smagumo. Gi Rudauskas, jau
nuoliams' padedant, padarė pe
čių ir žįurėjo, kad neužšaltų 
valgiai, o Francės Arlauskas 
vaišino su skaniais kilbasais ir 
kopūstais. Elzbieta Ruda'uskie-

Asmeniškai vadovaujama
Didžioji Vasarinė

Ekskursija

X

Į LIETUVĄ 
Ekspresiniu 
Milžinišku* 

Laivu

Birželio 19 d.
Cunard 

Nuodugniai

Ekskursiją lydės
White Star tarnybininkas 
kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BUKšNAITIS
vienu pasaulio didžiausią laivų. GražusPuiki proga keliauti _ .... .. r

kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3-sios 
klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
šią Ekskursiją surengė 

Lietuvių Laivakorčių Agentą . .x,.
Sąjunga Amerikoje

Platesnių paaiškinimų teikia jums 
arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
•A -7 ‘ .M '

346 NORTH MICHIGĄN AVENUE 
Chicago, Ilį.

nė su kitais komitetais: Ariau- .
S - t I

išku ir Balčiūnu pavaišino Wis- 
consino farmierių sūriais, kiau
šiniais ir žuvelėmis bei saldai
niais, specialiais gegužinei iš 
Latvijos įvežtais. Kas visiems 
primena dar anuos laikus, ka
da važiuodavo tėveliai Rygon 
su kuliais ir grįždavo namon 
jau' su ♦visokiausiu maistu.

žagariečiai, Latvijos arti
miausi kaimynai. Už tai iš jų 
daugelis latviškai, kalba ir dai
nuoja. Gegužinėje buvo jų 
daug, visi linksmus ir smagiai į 
pašoko. Taigi lauksime ir kito 
tokio parengimo.

Gruzdietis.

Nušvarink Viską 
Savo Namuose

DEL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA 

NORTH AVENUE
' BATHS

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

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

Telefonas Humboldt 7276

Vienintelis Lietuvis 
Kvietkų Augintojas

f** va

A. B. SELEMON
3840 West lllth St

Phone CEDARCREST 0855
Vienas blokas i rytus nuo 

Šv. Kazimiero kapinių.

THE MAS TE R
CLEANER

WOOK)WDRK

PORCELAIN
ALUMINUM

REPUIRES

TO CLEAN

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE"

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI

T

Statom naujus ir taisom senus na-

1937 METŲ MADOS

A. B. SELEMON
Didžiausias pasirinkimas jvairiaur 
šių kvietkų. Taipgi apsodinam ka

pus pagal kožno norą.
\ *

Užprašom atsilankyti.

mus. Ap-kalam asbestomiš.
Tai yra vienintelė lietuvių Korporacija. Vedėjas žinomas kontraktorius

BRUNO SHUKIS 
4131 So. Francisco Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 5824

$20.00 NUMAŽINTA KAINA

ant

MAYTAG
9

PLOVYKLIŲ

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

41 METAI SAUGIU INVESTMENTU IR 
MANDAGAUS PATARNAVIMO YRA 
LIUDIJIMAS SAUGUMO, TVIRTUMO 

IR TEISINGUMO

Pradėti taupyti pinigus galima kas 
dieną. Už indėlius mokama 4% pagal

* . f ' 1

Dexter Plan. 144-ta serija prasidėjo 
Gegužės 6-tą, 1937. Paskolos yra duo
damos nuo 5 iki 15 metų pagal Direct 
Reduction Loan Plan.

<4 '

PROGRESS 
KRAUTUVĖJE

Stebėtinai gera proga šią savaitę įsigyti šią Naują 
1937 Metų Mados MAYTAG išdirbystės su ketvirtainiu 
Aluminum Tub plovyklą ir sutaupyti .... 00

A t

KEISTUTO LOAN AND BUILDING
' ■ ' ■.'• . " v :r; .■ .i v ■■ - V r: : ./

ASSOCIATION NO; 1
840 West 33rd Street

YARds 2790

Member: ’

FEDĖRAL HOME LOAN BANK 
' SYSTEM

; ■' ■ y

JOHN P. EWALD, Secretary
■1>

Tik aprubežiuotą skaičių turime parduoti už šią suma
žintą 'kainą.—Paskubėkite duoti užsakymus tuoj aus. 
—Mažai tereikia įmokėti, galima išmokėti dalinais mo
kesčiais po 75c į savaitę.

Turime keletą pilnai dirbtuvės pernaujintų MAYTAG 
plovyklių, kurios atrodo ir veikia kaip Naujos. — Specia
liai sumažinta kaina tik ...................... $ 44.50

Imame senas plovyklas į mainus ir duodame 
didelę nuolaidą.

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois.

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Pasiklausyklie musų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vaL ryte iš stoties WGES, 1360.kil.
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