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Streikuoja 90,000 Plieno Liejiklu Darbininkų
9

25,000 Darbininkų Strei 
kuoja Chicagos Apielinkėj
37 didelės liejiklos yra uždarytos penkio
se valstijose. 8 liejiklos uždarytos Chica 

gos apielinkėj. Gal pradės derybas.
CHICAGO. —' Užpereitą nak

tį sustreikavo daugiau kaip 
90,000 darbininkų trijų nepri
klausomų geležies ir plieno 
kompanijų liejiklose, reikalau
dami pripažinimo unijos kolek- 
tyvėse derybose su samdyto- 
jais.

Streikas yra palietęs tris ne
priklausomas kompanijas — 
Republic Steel, Inland Steel ir. 
Youngstown Sheet and Tube 
Corp.

Jų liejiklose randasi penkio
se valstijose, kuriose dirba 
apie 100,000 darbininkų. Tik 
nedidelė sau jale darbininkų ne
prisidėjo prie streiko ir pasi
liko dirbti liejiklose. Bet ka
dangi jie negali išeiti iš liejik- 
lų, jiems ten yra įrengtos lo
vos ir prigabenta maisto.

Streikas viso uždarė 37 lie- 
jiklas. Vien Chicagos apielin
kėj streikuoja apie 25,000 dar
bininkų, dėl kurių streiko tu
rėjo užsidaryti astuonios lie
jiklos.

Prasidedant streikui niekur 
didesnių sumišimų nebuvo ir 
tik prie vienos kitos liejiklos 

. ištiko susikirtimų su streik
laužiais. Chicagoj dėl įvykusių 
susikirtimų areštuota 20 žmo
nių.

Pirmas žingsnis sutaikymui 
streiko jau liko padarytas, ge
ležies darbininkų vadui Philip 
Murray Pittsburghe pasiūlius 
derybas Republic Steel Corp., 
didžiausiai streiko palietai 
kompanijai.
Ginkluojasi prieš darbininkus.

Griežčiausia prieš streikie- 
rius yra nusistačiusi Republic 
Steel Corp. Pasak unijos vir
šininkų, jos dirbtuvėse yra 
įrengti ginklų sandeliai ir ji 
yra prisisamdžiusi mušeikų 
streikierius novyti. Tos kom
panijos mušeika jau peršovė 
vienų streikierį Canton, O.

Dėlei tokio kompanijų gin
klavimosi prieš streikierius yra 
paduotas skundas darbo san
tykių tarybai.

Dvi kompanijas dar laukia 
streikas.

Dabar paskelbtas streikas 
nepalietė dviejų didžiausių ne
priklausomų geležies ir plieno 
kompanijų, būtent Bethlehem 
ir Weird kontroliuojamų kom
panijų — National, Weirton ir

M———■—"M—

Great Lakęs. Jose* dirba 
107,000 darbininkų.

Unijos organizatoriai 
kad ir jos greitu laiku
lauks savo eilės, jei nepanorės 
taikintis su organizuotais dar
bininkais, su kuriais plieno 
trustas jau yra susitaikęs.

MIRĖ PAKINKY 
TA Į ŽAGRĘ

i. ŽMONA

7

S

virš

sako, 
susi-

STREIKO VADAS. — John L. Lewis -1 “tėvas” ir vadas 
C. I. O. Komiteto Industriniam Organizavimui, kuris pa
skelbė ir veda 85,000 plieno darbininkų ^įieiką Chicago j e 
ir keliuose kituose miestuose.

NACIAI PRALAI
MĖJO HOLANDI-

JOS RINKIMUS
Tikėjosi pravesti į parlamentų 

bent 10 atstovų, bet pravedė 
tik 4. Pralaimėjo ir komu
nistai.

Unijos Organizatarius Su
mušė Fordo Policija

Tirs Fordo policijos sumušimą dalinusių 
lapelius unijos organizatorių

geg.WOODBURY, Tenn
27. — Policija suėmė kalnėną 
John W. Davis, 60 m., kuris 
yra kaltinamas nepaprastai 
nuožmiai nužudęs savo žmoną.

Jį suėmus paaiškėjo, kad jis 
į vieno arklio žagrę (plūgą) 
kinkydavo savo 34 metų žmo
ną ir priversdavo ją arti lau
kus. Jai padėdavo ir jo 14 me
tų sūnūs, kurie su*darė savo
tišką jungą. ‘Senis Davis 
vairuodavo žagrę. . 4

Davis moteris nebuvo 
tvirtųjų ir svėrė tik 110

Sukilėliai vėl smar 
kiai puola baskus 

Bilbao fronte

Ramsay MacDonald 
pasitraukė iš Angli

jos valdžios

gi

iš 
sva

rų, bet ji kantriai kentė savo 
jungą ir noriai dirbo arklio 
vietoj laukuose. Tečiaus prieš 
kiek laiko ji patapo nėščia ir 
besiartinant gimdymui visai 
susilpo. Tečiaus ir tada nepa
liovė traukusi žagrę. Bet ka
da prieš kelias dienas ji nebe
įstengė pakelti nepaprastai 
-sunkaus darbo ir laukuose su
kniubo, tai, pasak policijos, jos 
vyras bandė jai padaryti abor
tų. Dėl aborto užsinuodijo 
kraujas ir ji mirė.

Vyras ginasi nedaręs 
aborto, bet jis vistiek yra 
tinamas už žmogžudystę, 

turi penkis vaikus, 
priklauso mirusiųjai, 
yra pirmesnės Davis

Davis
Trys jų 
o vienas 
žmonos.

jai 
kai-

Baigėsi Londono 
busų darbininkų 

streikas

ta:
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau į vaka
rų.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 54°.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:14.

HENDAYE, Francijoj, geg. 
27. — Sukilėliai, po artilerijos 
baražo ir padedami lėktuvų, 
pradėjo smarkiai pulti baskuos 
pietiniame Bilbao fronte, pa
lei Nervion upę ir Orduna kal
vose, kur 1836 metais pralai
mėjo karų karlistai. Dabar gen. 
Molą vadovaujami šių dienų 
karlistai/ padedami moderninių 
ginklų, bando toj pačioj vietoj 
išnaujo pulti Bilbao.

Dabartiniai mūšiai Orduna 
kalvose parodo, kad gen. Mo
lą bando kilnoti savo kariuo
menę iš vieno fronto į kitą ir 
pulti tai vienoj, tai kitoj vie
toj, ieškodamas vietos persi* 
laužti per tvirtai ginamą bas
kų frontą.

Lojalistų pranešimais, mū
šiai eina palei Orduna-Bilbao 
kelią, kuris eina palei Nervion 
upę. Lojalistai prisipažysta bu
vę priversti “modifikuoti tūlas 
pozicijas”. Orduna yra už 22 
mylių į pietvakarius nuo Bil
bao.

LONDONAS, geg. 27.—Bal. 
30 d. prasidėjęs Londono bu
sų darbininkų streikas liko są
lyginiai sutaikintas ir darbinin
kai rytoj ryte gryš į darbų 
nieko nelaimėję.

Vėliau* bus pradėtos derybos 
,pie pagerinimų darbo sąlygų, 

bet visgi tai neatsvers tų nuo
stolių, kuriuos darbininkai ir 
nija turėjo panešti dėlei strei

ko.
Betgi streikas pridarė Lon- 

lonųi didelių nesmagumų ir 
sutrukdė judėjimų laike karū
nacijos, į kurių buvo suvažia
vę gal milionai žmonių iš visų 

1 pasaulio dalių.

MADISON, WIs., geg. 27.— 
Iš Mendota ežero liko išgrieb
tas kūnas Asą Clark, 40 
Wisconsino universiteto 
struktoriaus. Spėjama, jis 
skendo besimaudydamas.

m. 
in- 
pa-

Baskų valdžia atidėjo sušau
dymų dviejų suimtų Vokieti
jos lakūnų, kurie tarnavo su
kilėliams. Sušaudymas atidė
tas tikslu neduoti fašistinėms 
valstybėms progos prailginti 
intervenciją Ispanijos 
me kare.

civilia-

Wilsonville maine 
riai remia strei- 

kierius

AMSTERDAM, Holandijoj, 
geg. 27. — Holandijos naciai 
aplaikė didelių pralaimėjimų 
žemesniojo parlamento buto 
rinkimuose, kuriuos laimėjo 
valdžios koalicijos partijos va
dovaujamos premiero Hendri- 
kus Colijn.

Nacių vadas Dr. Anton A. 
Mussert tikėjosi laimėti ma
žiausia dešimtį vietų, bet lai
mėjo tik keturias. Naciai su
rinko 171,057 balsus iš virš 
4,000,000 paduotų balsų, arba 
tik 4.3 nuoš. paduotų balsų. 
(Holandijos žemesnysis 
mento butas susideda 
atstovų).

Komunistai taipjau 
mėjo rinkimuose. 
137,000 balsų ir
vienų iš keturių turėtų vietų.

Valdžia turi 24 atstovų dau
gumą.

šiandie Holandija renka 50 
narių senato, bet ir čia nesi
tikima nacių laimėjimo.

Tuo budu naciai yra sulau
kę svarbių pralaimėjimų dvie
jose. valstybėse. Pirmiau jie 
buvo skaudžiai sumušti Belgi
jos 
kur 
das 
vęs
distrikte prieš premierą Paul 
Van Zeeland.

parla- 
iš 100

pralai- 
Jie gavo 
pralaimėjo

pa-. 
jis

il-
va-

LONDONAS, geg. 27. — Bu
vęs darbiečių vadas Ramsay 
MacDonald, paskiau prisidėjęs 
prie nacionalio kabineto ir bu
vęs koalicijos kabineto premie- 
ras, dabar pasitraukė iš vald
žios ir iš politikos ir šiandie 
atsisveikino su* karalium Jur
giu VI.

Manoma,/kad jam buvo 
siūlytas lordo- titulas, bet 
nuo jo atsisakė.

Ramsay. MacDonald per 
gus metus buvo darbiečių
das ir labui daug prisidėjo prie 
Darbo partijas išugdymo. Dar- 
biečiams laimėjus rinkimus jis 
du sykius buvo Darbo partijos 
kabineto premieru. Bet 'ištikus 
Anglijoje rimtam krizini, jis 
sudarė nacionalį koalicijos ka
binetą ir pačią Darbo partiją 
fetfskaldė. Ir po to jis pasiliko 
premieru, kuomet parlamentą 
kontroliavo konservatoriai. Vė
liau jis savo vietų užleido Stan
ley Baldwin, pats pasilikdamas 
tik tarybos pirmininku.

Dabar išeinant iš valdžios 
premierui Baldwin, iš jos iš
eina ir MacDonald. Kadangi 
jis jau yra senas, o ir jo svei
kata yra sumenkusi, tad jis 
visai pasitraukia iš politikos.

Karalius už ilgą tarnybą 
stybei norėjęs jį pakelti į 
dus, bet MacDonald nuo 
garbės atsisakęs.

papildomuose rinkimuose, 
pralaimėjo pats nacių va- 
Leon Degrelle, kandidata- 

nacių kontroliuojamame

Darbo Federacija 
priešinasi algų ir 

valandų biliui
CINCINNATI, O., geg.

Amerikos Darbo Federaci- 
vadai privatiškai išsireiš- 

kad jie priešinasi preziden- 
Roosevelto įvedimui maxi-

27.

Rockefeller 
palaidotas

val- 
lor- 
tos

WILSONVILLE, III., geg. 27 
— Progressive Miners of Am. 
lokalas, visai nebodamas savo 
viršininkų priešinimos, masi
niame susirinkime nutarė vi
sais galimais budais remti Su- 
perior Coal kasykloj užsidariu
sius' streikuojančius angliaka
sius. Veltui atvažiavę unijos 
viršininkai tvirtino, kad tas 
streikas esąs “neautorizuotas 
ir nelegalis”, bet juos nustel
bė streiko rėmėjų balsai.

MANILA, Filipinuose, 
27. - 
provincijos,
kareiviavimui, kaip to reika
lauja Filipinų įstatymai, liko 
nuteigti vienam mėnesiui kalė
jimo.

geg.
96 jaunuoliai iš Leyte 

kurie nepristatė

27.CLEVELAND, O., geg.
— Pereitų sekmadienį Floridoj 
mirė 97 metų bilionierius John 
D. Rockefeller šiandie tapo pa
laidotas savo jaunystės mieste, 
Clevelande, tarp savo žmonos 
ir motinos.

jos 
kė, 
to 
mum darbo valandų ir mini-
mum algų. Bet galutinas Fe
deracijos nusistatymas bus su
tartas Federacijos pildamosios 
tarybos susirinkimuose, kurie 
dabar yra laikomi.

Federacijos vadai mano, kad 
patys darbininkai gali iškovo
ti trumpesnes darbo valandas 
ir augštesnes algas, negu jiems 
gali suteikti valdžia.

(Betgi Federacija per pasta
ruosius kelis metus beveik vi
sai nieko neprisidėjo prie ko
vos už pagerinimą 
būklės. Ji rūpinasi 
gerai apmokamų 
amatninkų, bet
menkai apmokamais ir neorga
nizuotais darbininkais Federa
cija ikišiol kaip ir nesirūpino).

Laidotuvės buvo privatinės, 
dalyvaujant tik patiems arti- 
miausiems giminėms, vyriausia 
jo sunui ir penkiems pastaro
jo sunams.

Kiek didesnės, bet irgi pri
vatinės apeigos įvyko velionio 
.dvare Pocantico Hills, N. Y., 
iš kur specialia traukiniu bu
vo atvežtas iš dvaro Floridoj. 
Iš New Yorko dvaro šiandie 
buvo traukiniu atvežtas į Cle- 
velandą, kur ir buvo didesnių 
iškilmių palaidotas.

• DETROIT, Mich., geg. 27.— 
Bus padaryti trys oficialus ty
rinėjimai Fordo policijos va
karykščio sumušimo mažiausia 
19 unijos organizatorių, jų 
tarpe astuonių moterų, kurie 
dalino unijos lapelius prie For
do dirbtuvių vartų. Tarp su
muštųjų yra ir du žymus uni
jos viršininkai.

Be to unija ruošiasi skųsti 
teismui Fordą- ir jos policijos 
viršininką Bennett už tų orga
nizatorių sumušima.

Bennett teisinosi, kad orga
nizatorius sumušę • patys dar
bininkai, bet nuimtos puolimų

nuotraukos aiškiai parodo, kad 
puolime darbininkai visai ne
dalyvavo. Iš nuotraukų gerai 
pažinta tulus žinomus Fordo 
policistus, kurių tūli kišeniuo- 
se turėjo dagi rankines gran
dines, naudojamas kalinių su- 
rakinimui. Nė vienas puolikų 
nebuvo pasirėdęs darbininku.

Puolimą matė ir La Follette 
senato civilių laisvių komite
to tyrinėtojai, kurie asmeniš
kai pažino Fordo privatinius 
policistus.

Tyrimus darys senato civilių 
laisvių komitetas, nacionalė 
darbo santykių taryba ir Wayne 
kauntės prokuroras McCrea.

darbininkų 
tik būreliu 
organizuotų 
paprastais,

San Francisco atsi 
prašė vokiečių

SAN FRANCISCO, Cal., g. 
27. — Vokietijai per savo kon
sulų padavus formalį protestų 
prieš nuplėšimų nacių vėliavos 
švenčiant Golden Gate tilto 
prašė konsulo dėl šio inciden- 
atidarymų, meras Rossi atsi- 
to. Nacių vėliava buvo nuplėš
ta kada ji buvo iškabinta gre
ta kitų valstybių vėliavų.

GAL 500 ŽUVO 
MEKSIKOS PO

TVYNY
MEXICO CITY, geg. 27. — 

Mažiausia trečdalis miegančio 
Tlalpujahua miesto, Michoacan 
Valstijoj, liko suardytas ir su
naikintas staigiai pratrukusio 
didelio tvenkinio.

Nelaimė ištiko be jokio įspė
jimo ir joj žuvo apie 500 žmo
nių. Apie 2,000 namų sugriau
ta.

NACIAI UŽDARĖ 
200 KATALIKŲ 

LAIKRAŠČIŲ
Uždaryta ir spaustuvė, kurioj 

tie laikraščiai buvo spausdi- 
nami.

Ruošiasi vedyboms

MONTS, Francijoj, geg. 27. 
— Ex-karalius Edvardas ir jo 
sužadėtinė Mrs. Wallis War- 
field dabar su vietos meru re
petuoja busiančias vedybų ap
eigas birž. 3 d. šliubas įvyks 
vietos dvare ir jį duos vietos 
meras — franeuziškai.

Kadangi anglikonų bažnyčia 
atsisako vedybas pripažinti, tai 
bažnytinio šliubo visai nebus. 
Taipjau tarp svečių nebus An
glijos diduomenės, nes jų ne
išleidžia į vedybas Anglijos 
Saldžia..

BERLYNAS, geg. 27. —Vo
kietijos naciai visu smarkumu 
puolė katalikus ir uždarė vi
sam laikui 200 katalikų laikraš
čių. Taipjau liko uždaryta ir 
spaustuvė, kurioj tie laikraš
čiai buvo spausdinami.

Pats propagandos ministeris 
Goebbels ruošiasi viešoj pra
kalboj atsakyti Chicagos kar
dinolui Mundelein, kuris Hit
lerį yra pavadinęs buvusiu 
“Austrijos popieriuotoju, ir tai 
labai prastu”.

Sudegė automobily
TAYLORVILLE, III., geg. 

27. — Keturi jaunuoliai skau
džiai apdegė, o penktas ir vi
sai sudegė, jų automobiliui nu
šokus nuo kelio, apsivirtus ir 
užsidegus. Visi jie iš East St. 
Louis važiavo į šokius Litch- 
field.
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Kas Seniausiai
Iš Lietuvių
Gyvena Chicagoje?

Jau buvo minėtą “Naujieno
se”, kad manoma atsakyti ke
blų klausimą: kas seniausias 
gyventojas Amerikoje, o ypa
tingai Chicagoje. Po “N” til- 
pusio pranešimo, gavai? šitokią 
atvirutę:

Maręuette Parke 
kuriasi goifininkų 
kliubas

Golfą išmokins dykai Mirtis

PARK. — 
jau kuriasi 
Golfo Kliu-

Mor-
Onu-

su-

“J. Kuzmickui 
1900 So. Union Avė., 
Chicago, III.
“Gerbiamas Tamsta:

“Rašote ‘Naujienose’ ir
minit pavardėmis kas seniau
sias lietuvis Chicagoje. Aš 
juos visus pažįstu. Man atro
do, kad aš irgi priguliu į tą 
‘bunčių*. Aš atvykau į šią pa
laimintą Chicagą, kovo 3-čią, 
1887 metais. Galite parokuoti 
kiek tai bus metų.

“Su Guodone,
“J. Kazlauskas,

Place,920 W. 54th 
Chicago, III.’

rokun-
Chica-

Taip, Tamstytė, pagal 
dą, Tamsta jau gyveni 
goj 50 metų su viršum. Ačiū 
už pranešimą. Butų gerai, kad 
ir kiti lietuviai atsilieptų.

Ateinantį sekmadienį įvyksta 
šių “old taimerių” išvažiavimas 
bei piknikas, Justice Parke— 
J. Leppos darže. Visi “old tai
meriai” čia susirinks ir kartu 
su musų jaunimu žais, dainuos 
xr šoks. Bus daug “fonių”. Ne- 
psmirškite gegužės 30, Leppos 
darže, Archer ir Kean Avės.

J. Kuzmickas.

Trys Merginos 
Atvažiuoja 
Iš Lietuvos

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad laivu “Laco- 
nia”, kuris atplaukia į New 
Yorką gegužės 31 d., atvažiuo
ja Anastazia Samoškaitė ir 
Angelė Samoškaitė, iš Vištakę 
kaimo, žigaičių vai., Tauragės 
apskr. Jas kviečia Violet Du- 
dor, 6826 
Jliicago.

Birželio 
atvažiuoja 
inaičiutė, 

nių apskr.
Kiuisas, 3307 
Chicago.

Laivakorčių 
me priduoti
mtrašus arba telefonuos, 
reikalui 
greitai susižinoti.

“N” Laivakorčių Skyrius.

So. Racine avenue,

22 d. laivu Bremen, 
Stella Bernice Lau- 
iš Josvainio, Kedai- 
Važiuoja pas Povilą

S. VVallace St.,

pirkėjus prąšo- 
vėliausius savo 

kad, 
atėjus, galėtumėm

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. | VVESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos

APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

‘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 $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.
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MARQUETTE 
Pranešama, kad 
Marųueitte Pąrko 
ba'$. Parkų direktorius Al.
Kumskis kviečia vyrus ir mo
teris p^isirąšyti. Kita žinia sa
ko, kad yra steigiami 
sai golfui mokinti, 
bus duodamos 
ketvirtadieniais 
niais

ir kur- 
Pamokos 

trečiadieniais, 
ir penktadie-

10 vai. ryto vaikams, 
o 3 p. p. ir 7 v. p. p. suaugu
siems. Pamokos veltui ir, be to, 
jaunuoliams gimnastikos prog
ramas, pradedant birželio 1 d. 
Taigi lieka tik užsirašyti, ką 
lengvai galima padaryti nuvy
kus į Marąuette Parko Golf 
Shack, 67 ir Kedzie avė.

Mirtis paėmė pas save 
tą Banikaitienę, motiną 
tės — narės “Pirmyn” choro 
ir Antąno-Walterio Banikaičio, 
vedėjo Chasas Motor Sales. Ve
lionė Morta buvo prakilnių jau
smų moteris, mylėjo dailę ir 
gelbėjo kiek galėjo, kad subur
ti jaunimą į dailės būrelį (18 
kolionijos).

Ji akstino savo dukrą Onutę 
orie dailės ir dabar Onutė yra 
aktyvi narė ‘Pirmyn” Choro. 
Nors dar buvo nelaikąs mir
čiai apsilankyti Banikaičių šei
moje, bet, kaip žinome, ji, mir
tis, neturi draugų; mirčiai vi
si lygus. Giliausios užuojautos 
Banikaičių šeimai.

Atsilankykite j 
Universal 
Restaurants

^Vairios dovanos dykai
Atsilankykite į Universal 

naujai ir gražiai atremontuo
tą, bei papuoštą restaurantą. 
kurio antrašas 748-750 W. 31 
gatvė. Čia turėsite daug sma
gumo bei surprizą, o, ypač, ry
toj, sekmadienį, ir pirmadienį.

Bus dalinamos ir įvairios do
vanos, kas antras kavos puo
delis dykai ir donatsų kiek no
ri. Dykai ir Mickey Mouse i)' 
kiti žaislai vaikučiams. BuS 
muzika; žodžiu, daug šposų.

Tad, nepamirškite.
Sp.
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Visi draugai ir pažįstami esate 
kviečiami atsilankyti

Grand Opening
ANNIE’S TAVERN

87th and Forest Avė.
3 blokąi i Vakarus nuo Kean Avė. 
SUBATOJ, GEGUŽĖS 29 D„ 1937 
Bus muziką, užkandžiai ir gėrimai

iki 
mo-

DR. NEMIRO
KLINIKA DYKAI

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
12 dieną tiems, kurie nepajėgia
kėt už medikalę tarnybą. Taipgi ųž 
dyką ckzaminavimas ir gydymas 
akių, ausų, nosies ir gerklės.
Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 9 p.m.

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

Vidurmiesčio ofisas—59 E. Madison 
St.—Tel. Van Buren 5709.
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PILVO SKAUSMAI 
Ųleeriai, Rukštys ir Gazai Išgy

domą į du iki 4 mėnesių. 
Baking sode, mucin ar jšvirš'ki- 

mas nevartojamą.
DIt WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

b®
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT 4 
Sąlygos Į SAVAITE

DR. O’CONNELL
135. SO. STATE ST.

yiHiniim-iPPPf .. d»n>»nwiri>

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbąrn. St. 
Kamb. 143144 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuą 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutarti.

■" ■ 1 ■ 1 .................................................. 1 "'u

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVp.

Tel. Kenwood 5107

KELVINATOR
Geriausias ir tvirčiausiais elektros 

ŠALDYTUVAS
Sumažina Išlaidas Patogesniam Gyvenimui

Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti pas 
mus. ' ■ <

Lengvi išmokėjimai — 15 centų į dieną!
Mes duodame geriausią nuolaidą už jūsų 

seną ledaunę (ieebox).
Atvažiuokit į musų krautuvę pamatyt tuos 

gražius ir gerus refrigeratorius ir patirti 
apie mažumą kainų

Tavernonv Meatmarkets, Rooming 
Housęs, Beąuty Shops, Restauran- 
tam, etc.

Cash į 24 Valandas
- ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N. Clark Street
Phone STATE 4893 Atstovui

—-
1

380 N. Clark St. ■ 7ęo Madl^mSt.
019 Broadiviiy 0320 Oottage Grovt
įŠg IJncoln Av. 4002 Madison St.
507 Mllwaukee Av. 6204 S. Halsted St.003 Irvlng Park 3234 Madison St,

«VK8. TILI, o — CLOSED 8UJSDAY
; 1 1 1 1-- -----------

son st, 
alsted I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■■ JUOZAPAS

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKAT AS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockweli SU 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lotfe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7*—S 

Seredomis ir nedčl. pągal sutarty 
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

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

DR. STRIKOL’IS 
•'ūdytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLANP AVĖ 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v xk. Nedalioj pagal sutarimu 

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

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vai. vakare ir pagal sutartį.

Mrs. Aneha K. Jarusz 
Physięal Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern 
Avė., 2nd fluor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tie blankets ir tl. 

Ui Moterims ir mer- 
. girioms patari

mai dovanai.

nuo

SKIĮJ specialistai

Li!O

A r LŪS - PO W t RED

KELVINATOR
M. F. SHILLS

Elektros Afisas ir

yru Plus-Powered

FAKTĄS H 
Naujas

elektros

4701 S. VVESTERN A
Tn| Virginia 0883

FAKTAS 1
Naujas

Kclvinator

41h turi antra tiek šal-
tiyino vietos, negu kiti

refrigeratoriai
pačio didžio.

Kelvlnator
Velkl'a'tlk pusę 

. laiko P6r dienu, o 
‘ kitą dali užlaiko Žeimį 
\ temperatūrą, visai ne

COSTS NO MORE 
THAH AN 

ORDINARY 
REFRIGERATOR

vartodamas

Refrižeratorių
Inžinierius

Gera dovana prie kiekvieno Refrigerato- 
riaus. Laikas apribotas.

GENERAL RADIO STORE
ELECTRICAL APPLIANCES

3856 Archer Avė. Phone Lafayette 6195

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis si
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

8939

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iai 8 vakaro 
Sęredoj pagąl sutartį

BUICK 
/PONTIAC

II Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
;vi BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS 
V. BULAW h* K. SABONIS, Bendradarbiai.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių;

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Ambulance 
Patarnąvi- 

, mas Dieną 
ir Naktj

tn V -     •— 1 ■■ ■ .III. I.I.II r,, ,■■■■   

LA( HAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plące , . Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Stręei. ‘ Tęl. Pullman 1270

S. M. SKUDAS
718 West 18t.Ii Street Phone Monroe 3377

*'• T.T.'■rhr^r-r—'UMytU'U p      !■■■"■■■   ■■■ —     —— ———

ĖZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. , Tel. Pullman 5703

.■l't—J.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Litlianica Avenuė 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

« koplyčios visose
I Chicagos dalyse k

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-1 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso i 
rumparegystę ir toliregystę. Priren-I 

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Kiti Lietuviai Daktara
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso-valaudos: .nuo 2 iki 4, nup-? . , 
.ki 8:30*AVNfed&; nfio 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, II.L.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

j Akinių Dirbtuve 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

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 Tovvn 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 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Dr. C. J. Svenciskas
DENT1STAS

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

• susitarimą.
4300 $. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tq1. Vįrginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus sercdą. Sekmad. susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r-

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON

10 N. BR()ADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

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

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
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

Garsinkitės “N-nose

JJlU.il
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WPA viešieji pasi
linksminimo 
centrai

Mašinų amžius duoda mums 
ganėtinai laiko pasilinksmini
mams. Bet musų miestai tiek 
prigrūsti, kad tiems pasilinks
minimams turime mažiau vie
tos, negu tai buvo prieš šim
tų metų.

Kas tinka valkams, nema
žiau atsako ir suaugusiems. Ir 
suaugusieji, norėdami išlaikyti 
sveikatų taipgi reikalauja laiko 
pasilinksminimams, poilsiui. Ta
čiau nedaugelis iš musų gali 
priklausyti tam tikriems kliu- 
bams ir pasinaudoti narių pri
vilegijomis. Kiekvienų šventa
dienį parkai grustinai žmonių 
prisigrūdę ir keliai ūžia nuo 
automobilių, taip kad veik ne
bėra žmogui vietos mieste, kur 
jis galėtų savo liuoslaikį pralei
sti.

O čia depresija. Miestai nu- 
biednejo ir nebeturėjo specia
lių lėšų žaislavietėms organi
zuoti. Tada ir atėjo federalė 
valdžia. Jos pastangomis jau 
daug atsiekta. Iki 1936 metų 
veik apie 8,500 padaryta pasi
linksminimo vietų pagerinimų, 
daugiau kaip 2,500 žaislaviečių 
ir sporto laukų dar rengiasi 
pastatyti. Rengiasi dar pastaty
ti apie 2,700 golfo aikščių.

Bet, kad pilnai patenkinti 
tuos žmogaus reikalavimus ne
pakanka vien įrengti laukus ir 
kitokias .vietas, kur žmonės 
galėtų susiėję linksmintis. Rei
kalinga, kad žmonės susiėję 
mokėtų kaip pasilinksminti ir 
laikų naudingiau sunaudoti.

Taigi, imta ir šioje srytyje 
veikti. Pirma pamokinta atski
ri žmonės, kad tie pasklidę mi
nioje galėtų jai vadovauti.

Sp.

Amerikos Legionierių organiza
cijoms. Praeitais metais buvo 
surinkti $60,000.

Pagerbs
Marijonos Česnaus
kienės Atmintį

Lietuvių Tautiškas kliubas 
susirinkime, laikytame 19tų 
dienų šio mėnesio, nutarė su- 
renti gedulingų programų ka
pinių dienoje, prie Marijonos 
Černauskienės kapo.

Marijona ‘ Černauskienė buvo 
narė virš minėto kliubo. Na
riai sudėjo pinigų ir nusamdė 
chorų, kuris ir išpildys progra
mų.

Kliubiečiai dar nupirks vai
nikų, kuris bus uždėtas ant 
kapo laike programo.

Taigi visi a. a. Marijonos 
Černauskienės giminės ir drau- 
gai-pažįstami, kviečiame būti 
prie kapo pasibaigus kapinių 
programų i.

Marijona černauskienė mirė 
balandžio 25tų dienų ir buvo 
palaidota 28tų dienų to paties 
mėnesio, Tautiškose Kapinėse.

— Korespondentas.

Šventins
Paminklą

Kaip žinia, praėjusių metų 
rugsėjo 5 d., nelaiminga mirčia 
mirė žagarietis Klemensas Bal
tas. Jo gailėjosi ne tik artimi 
giminės, bet taip pat ir drau
gai 1 ir visi pažįstami.

Velionis buvo labai geras 
šeimynai ir kiekvienam žmo
gui, su kuriuo susiėjo ir drau
gavo.

Dabar, a. a. K. Balto žmona 
Sofija, jos dukrelė ir sūnūs 
praneša, kad kapų puošimo 
dienoje, šv. Kazimiero kapinė
se, bus pašventintas naujai pa
statytas paminklas ir nuošird
žiai užprašo visų giminių ir 
draugų atsilankyti ir atiduoti 
pagarbų Klemenso Balto atmin
čiai. R. Š.

Geros Krautuvės 
Nusipirkti 
Ceverykus

Ypač Town pf« Lake lietuviai 
gali pasinaudoti atpigintomis 
čeverykų kainomis ir atlanky

ti K. and G. Krautuvę, šioj 
krautuvėj yra lietuvis parda
vėjas. — Biznio žvalgas.

UNIVERSAL
FOOD
STORES
Valgių produktų bargenai vi

sose sies organizacijos krau
tuvėse.

Kiekvienų penktadienį telpa 
“Naujienose” svarbus skelbi
mai Universal Food Stores.

Tūkstančiai šeimininkių pa
sinaudoja tais bargenais.

Netik šeimininkėms yra nau
da iš tų bargenų, bet ir toms 
krautuvėms, kurios priklauso 
šiai organizacijai.

Universal Food Stores turi

Kaip matote šiandien telpa 
“Na u j ienose” svarbus skelbi
mas K. and G. Boot Shop, 4741 
S. Ashland Avė., 1731 W. Chi
cago Avė. Reiškia ši įstaiga 
užlaiko net dvi moderniškas 
čeverykų krautuves. šiose 
krautuvėse rasite tuksiančius 
jorų įvairių įvairiausių čevery
kų. Pasirinkimas didžiausias, o 
kainos nebraiigioS;

Kadangi K. and G. Boot 
Shop turi dvi krautuves, tai 
perka daug čeverykų. Pirkda
mi iš sykio daug čeverykų, su
prantama, gauna pigiau, užtai 
ir savo kostumeriams gali par
duoti pigesnėmis kainomis.

PILSEN
KWIK
KLEAN

Pusiau košes muilas valytuvas visam kam 
namuose valyti. Valo lengvai ir greitai, ne
gadindamas rankų arba finišio. 100% paten
kinimas garantuotas arba jūsų pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaukit PILSEN KWIK 
KLEAN pas savo malevų ar geležies dylerį.

MALEVOS
IKIVARNIŠIAI y3IR

•eguliarCs kainos

Pirkit male- 
vas ir Varni
ai iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj 1 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom 16 Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo į iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit į ar
čiausia krautuve. Mil- 
waukee Av. krautuve 
atdara nedalioj 10-1.

PAINI EKGHANGE
2000 Mihvankee Avė.
083(1 So. IlaUted 8t.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Centralis telefonas

ARMItage 1440

Sherwin Wfl- 
liams trim Var

niais $2.25. Musų 
kaina ____  950
1.000 galionų trim 

Malevcs. Galionas ____

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

............ $1.50 
$2.25 vertčs Fiat Bal
ta Maleva .... J 1,20

“SUSTOK irPAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ
SPULKA pereitais metais
UŽDIRBO .... ............. .....

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Praeitą pirmadienį 
sukukuota karo 
veteranams $70,000

Pirmadienį, taip vadinama, 
Poppy Day, sulinkta aukomis 
karo veteranams apie $70,000. 
Aukos padalinta G.A.R., Ispa
nijos Karo Veteranų, Svetimos 
šalies Karų Veteranams ir

nuosavų sandėlį. Iš to sandė
lio perka tavoms savo krautu
vėms. Suprantama, gauna pi
giau, tai ir kostumeriams par
duoda pigiau. Toks kooperaty- 
vis darbas naudingas visiems: 
— krautuvėms ir jų kostume- 
riams.

Visuomet verta remti tas 
įstaigas, kurios garsinasi “Nau
jienose”.

— Biznio žvalgas.

NO DTHER^gj^jg
REFRIGERATOR

HAS THE C0NVENIENCE5 
OF THE CRŪSLEY 

SHELVADOR

(e

Tiesiog nuostabu, kiek daug 
maisto, taip dažnai reikia
mo, telpa ant lentynėlių du
ryse. ši skirtinga ir paten
tuota savybė talpina kuone 
tiek daiktų, kad jie pripil
dytų paprastų refrigeratorių.

Taigi, pirm negu pirksit re
frigeratorių, pamatykit Cros- 
ley Shelvador. Kodėl ne 
ŠIANDIEN ? Pilnas demon
stravimas įtikins jus, kad 
Crosley Shelvador yra šios 
Dienos Didžiausia Refrige
ratorių Vertybe.

GLOBĖ FURNITURE CO.
10655 MICHIGAN AVĖ.

C. Kulis • Phone Pullman 8820 Chicago

SHELVADOR

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROSPECT 2261
————  - ■ — ■■■■—•— ...................   ■ .— —t.R.„.    - ■  - ■■  A

IŠPARDA VIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį — Gegužės 28 ir 29

UNIVERSAL VACUUM PAKUOTA

KAVA BLENDED 
TO 

SATISFY 27c.
Silver Skillet CORNED
BEEF HASH ...... 15c

25c

CAMPFIRE
Marshmallow ..

1 sv. pakelis "J c

CRACKER JACK
3 1 s v. pakeliai >| Qc 

SUN-BURST 
POP CORN

10 unc. pakelis

WILSON’S
MEAT LOAF

(su makaronais ir suriu)
Svaras ..............25

FRANKLIN
SALAMI 33c 1b.
ARMOUR’S
PORK FEET

14 unc. šmotas .... 20

Any Hour Grynas
Vanilla Extract

% unc. bonkutė ....... <|c
SUNKIST
Grandžiai 25 c. dz-
Tomatės 2 sv. 27c
NAUJOS RAUDONOS
Bulves 7 sv. 20c
PALMOLIVE
MUILAS 3 už 17c
OCTAGON LAUNDRY
MUILAS 5 už 23c
SUPER SUDS

MĖLYNAM BAKSE 
Didelis pakas 20c 
Fruit Bowl 1c

Abudu .......  21c*

1 SVARO 
BLEKINE

CARNATION _
PIENAS 3 k™ 20c. i

Universal Fancy RAUGINTI

AGURKAI .......... 17C
Cahimet SALDUS

AGURKĖLIAI ^iaTaCsijų...... 14c
UNIVERSAL
SALAD DRESSING ,S ,Z' 29c
French’s SALAD

GARSVYČIOS cdž™caijsų   9c
COMET RYŽIAI ki™0 9C

_ __________________ »____________

BIG HIT r-k
MILTAI ^aTRŲ 89c.

Apple Pie Ridge
APPLE SAUCE ...... 9c
Dromedary
ORANGE JUICE ^nas ....... 9c
Sniders Piaustyti
BUROKAI ........................... 9C
Universal TOM AČIŪ
CATSUP '2 Bonkos

2 8 uncijų 1 7 P 
Bonkos ■ ■ V

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

STORA STOGAM POPIERA, ROLEI ............................. $ .j QQ
EXTRA BALTAS ENAMEL, GAL..................................... 7^j
SKRYNOM SIETAS, . KETV. PĖDA .....................................

MALEVA VISŲ SPALVŲ, GALIONUI ....i   ................ 95C
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

Reikalaukite DEGTINES

R

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
— DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUDOKITE M M
VAISTUS, kuriuos HM| g 11

PARŪPINO ®

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.
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18.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
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MUSSOLINI NUSIVYLĘS bų, tai Darbo partijos taryba 
ją įspėjo ir pagrūmojo išmeti
mu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
8c 

. 18c
75c

Penktadienis, geg. 28, 193'

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the 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.

Uiaakyme kalasi
Chicago je—paitu:

Metams
Pusei metu ■ ••••••
Trims mėnesiams ----------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ____ ___ —-------------$5.00
Pusei metų .....-----
Trims mėnesiams . 
Dviems mėnesiams 
Vienam mėnesiui
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.

2.75
1.50
1.00

.75

Dar vienas smūgis fašizmui
Neseniai gavo skaudų antausį Belgijos fašistai, 

kuomet jų vadas Degrelle statė savo kandidatūrą į par
lamentą ir pralaimėjo. Dabar fašizmas susilaukė naujo 
smūgio Holandijoje.

Renkant Holandijos atstovų butą, susidedantį iš 
100 narių, nacional-socialistų (nacių) partija gavo tik 
171,057 balsus iš 4,000,000 visų paduotų balsų, t. y. ma
žiau kaip puspenkto nuošimčio, ir pravedė viso tik 4 
atstovus. Holandijos nacių vadas, Dr. Anton A, Mus- 
sert, pranašavo, kad jisai pravesiąs į parlamentą bent 
10 atstovų.. c

Pralaimėjo taip pat ir komunistai, kurie turėjo pir
ma 4 atstovus parlamente, o dabar išrinko tik 3.

Reikia dar pridurti, kad neseniai fašistai buvo su
mušti ir Danijoje, renkant vietines savivaldybes.

Tokiu budu demokratinėse Europos šalyse fašizmo 
jėgos smunka. Demokratija stiprėja.

Visuotiname Korporacijų Sei
me (fašistiškam “parlamente”) 
gegužės 15 d. Italijos premje
ras Benito Mussolini išreiškė 
labai pesimistišką nuomonę apie 
naująją italų “imperiją”. Jisai 
pareiškė, kad neseniai užka
riautoji Etiopija esanti “pilna 
galimybių”, bet jisai turįs įs
pėti nekantriuosius.

Kad ta Afrikos kolonija bu
tų išvystyta, reikėsią, sudaryti 
didelę organizaciją, kurios dar 
iki šiol nėra, ir reikėsią ilgai, 
ilgai ir sunkiai dirbti.

“Keblumai, kuriuos teks 
nugalėti, yra gigantiški”, įta
rė diktatorius, “bet mes juos 
nugalėsime italų darbu, dirb
dami, jeigu reikės, po 25 va
landas per dieną.”
Taigi, galų gale, Italijos žmo

nės patyrė, kad dar ilgą laiką 
nebus galima tikėtis nieko ge
ro iš Etiopijos, kurios užkaria
vimas kaštavo milžiniškas su
mas pinigų ir nemažai žmonių 
gyvasčių.

Mussolini išreiškė tas liūd
nas mintis po to, kai maršalas 
Graziani pasakė kalbą 
Ababa mieste (Etiopijos 
nėję). Jisai kalbėjo taip:

“Mes užkariavome

IR KRYLENKO 
“TROCKĮSTAS”

Addis 
sositi-

Doriot išmestas iš mero vietos
Paskilbęs Francuzijos komunistų renegatas Jacąues 

Doriot tapo pašalintas iš mero vietos Paryžiaus prie
miestyje St. Denis. Vidaus reikalų ministeris Blum’o 
kabinete surado, kad Doriot apgaudinėdavo municipali
tetą, pirkdamas reikmenis.

Už panašų nusikaltimą anąmet buvo priverstas pa
sitraukti iš New Yorko mero vietos John Walker. Bu
vęs tuo metu New Yorko gubernatorium Franklin D. 
Roosevelt tardė Walker’i ir susekė jį ėmus “paskolas” 
iš miesto administracijos^ “draugų”. w 3 '

Doriot, kuris per 15 metų buvo karštas komunistas 
ir stambus šulas Kominterne, dabar yra persimetęs į 
fašistų pusę. Jisai stengiasi sujungti po savo vadovybe 
visas “tautiškas jėgas” Francuzijoje prieš kairiąsias 
partijas. Šiomis dienomis jisai įsigijo stambiausiąjį tau
tininkų dienraštį Paryžiuje “La Libertė”.

Matyt, kad jisai buvo “sutaupęs” nemažai pinigų, 
beburmistraudamas. Dabar iškilo aikštėn, kokiu budu 
jisai pasidarė turtingas. Jo karjera, veikiausia, bus ne
trukus pabaigta.

žaibo 
greitumu, bet reikės kelių de
šimčių metų, iki mes savo 
pergalę sukonsoliduosime ir 
pradėsime išnaudoti. Šis 
kraštas nėra vieta, kurioje 
galima urnai pralobti, bet 
čia yra sunkaus darbo šalis.”
Italijos valdžios padėtis Etio

pijoje sunki. Iš Addis Ababa 
turėjo būt iškelti šimitai karei
vių, kadangi sunku pristatyti 
jiems maistą. Jeigu ne presty- 
žo klausima^^Aai italai visai iš 
Etiopijos sosHheš pasitrauktų 
ir steigtų centrą savo adminis
tracijai kurioje nors prieina
mesnėje vietoje.

Išdavimas įsiskverbė į aukš
čiausias sovietų valdžios viršū
nes. Į neištikimųjų eiles pate
ko jau ir sovietų teisingumo 
komisarus Krylenko, kuris 
anais metais pagarsėjo, kaip 
prokuroras sensacingose inži
nierių; pramonininkų ir men
ševikų bylose.

Apie tai patiriame iš Mask
vos laikraščio “Izvestija”.

Rašydamas apie garsųjį so
vietų juristą Pašukanį, tasai 
sovietų valdžios laikraštis pra
neša, kad prof. Pašukams su
sidėjo su trockistais ir bucha- 
riniečiais ir pasidarė “kenkėjas, 
kuris bandė likviduoti proleta
riato diktatūrą”.

Savo kenkimo darbui Pašu
kams susirado pritarėjų, kurių 
tarpe esąs ir “dabartinis teisin
gumo komisaras Krylenko”.

Apie Pašukanį ir jo sėbrus 
“Izvestija” sako:

“Kartu su visa japonų, vo
kiečių ir Trockio gauja jie 
pasinaudojo kai kuriais mu
sų teisingumo organais savo 
bjauriems tikslams atsiekti.”
Vadinasi, stambiausias sovie

tų teisininkas prof. Pašukanis, 
teisingumo ministeris Krylen
ko ir kiti yra apšaukti ' “troc
kistais” ir svetimų valdžių 
agentais!

C. L 0. Skundžia 
Chicagos Policiją 
FederafeLValdžiai ♦

ANGLIJOS “SOCIALISTINĖ
LYGA” UŽSIDARĖ

Ispanijos aukso rezervas
Ispanijos valdžia turėjo didelę aukso atsargą per

nai metais, kai prasidėjo pilietinis karas. Dalį to aukso 
valdžia paskui perkėlė į užsienį ir padėjo Paryžiaus, 
Londono ir kai kurių kitų Europos didmiesčių bankuo
se. Kita dalis buvo palikta Madride.

Kai gen. Franco maurai pereitą rudenį prisiartino 
prie Ispanijos sostinės, tai aukso rezervas iš Madrido 
buvo perkeltas į Valenciją, kur laikinai įsikūrė ir res
publikos vyriausybė.

Tuo laiku, anot Londono “Daily Herald”, Madride 
buvo $350,000,000 vertės aukso. Ar Valencijoje iki šiol 
jo dar paliko daug, nežinia. Karas kaštuoja brangiai.

Tą aukso rezervo perkraustymą įš Madrido į laiki
nąją Ispanijos sostinę, kaip dabar praneša Europos 
spauda, atliko Dr. Juan Negrin, kuris neseniai užėmė 
Francisco Largo Caballero vietą, kaip ministeris pirmi
ninkas. Tuomet jisai buvo finansų ministeris.

Tris šimtus ir penkiasdešimt milionų dolerių aukso 
jisai pergabeno į Valenciją per 5 dienas, nors ekspertai 
sakė, kad tam reikėsią trijų mėnesių. Tai buvo vienas iš 
stambiausiųjų Dr. Negrin’o žygių, įrodančių jo gabumą.

Amerikos laikraščiai rašė apie naująjį Ispanijos 
premjerą įvairiai. Vieni sakė, kad jisai socialistas, kiti 
— kad kairusis republikonas. Bet Europos spauda, ku
ri yra geriau apie Ispaniją painformuota, praneša, kad 
Dr. Juan Negrin yra socialistas, per daugelį metų pri
klausęs socialistų partijai. Jisai, matyt, yra “dešinysis” 
socialistas — taip pat, kaip ir dabartinis karo ministe
ris Indalecio Prieto.

Jeigu Ispanijos valdžiai nepritruks aukso, tai ji tu
rės karą laimėti, nes žmonių jai netrūksta, o už pinigą 
ji gaus ir ginklų. Vokietija ir Italija yra bankrotai ir 
ilgai šelpti Ispanijos fašistų negalės.

Viduryje gegužės mėn. susi^ 
rinko Leicester mieste kairios 
Socialistinės Lygos suvažiavi
mas, kuris po 12 valandų deba
tų uždarytame, posėdyje nutarė 
keturių penktadalių balsų dau
guma' savo organizaciją likvi
duoti.

Tos organizacijos vadas Sir 
Stafford Cripps, paremdamas 
likvidavimo rezoliuciją, patarė 
delegatams mesti “vienybės” 
kampaniją, nes, sako jisai, mes 
busime pašalinti iš Darbo par
tijos, jeigu nesiliausime darę 
“bendrus frontus” su komunis
tais ir su Nepriklausomąja Dar
bo partija'.

Bet kitas Socialistinės Lygos 
vadas, William Melchior, ragi
no Lygos narius ir toliaus tęs
ti savo “kairiasparnišką” pro
pagandą Darbo partijoje. Jo 
nuomone, likviduoti Socialisti
nę Lygą reikia dėl to, kad Dar
bo partija nutarė ją išmesti. 
Bet likvidavimas busiąs tik 
manievras, kad nariai galėtų 
veikti Darbo partijos viduje.

Darbo partijos laikraštis 
“Daily Herald”, rašydamas apie 
tai, sako, kad Socialistinės Ly
gos nariai turi teisę partijos 
viduje kalbėti apie “bendrą 
frontą”, nes Darbo partija pri
pažįsta nuomonių laisvę. Bet 
jeigu jie mėgins slaptai palai
kyti savo organizaciją, tai par
tija bus priversta juos išmesti.

Socialistinė Lyga įsikūrė ke
turi metai laiko atgal. Ji buvo 
pripažinta autonomine Darbo 
partijos dalim, ir jos veikimo 
niekas netrukdė, iki ji laikėsi 
partijos suvažiavimų nutarimų 
ribose. Bet kai Lyga ėmę da
ryti sutartis su organizacijo
mis, esančiomis už partijos ri-

Vokiečių naciškojo 
militarizmo ragai

(Musų specialaus korespondento)

■(Kitos žinios apie streiką 
1-mam puslapyje).

Kai užvakar naktį Chicagoj 
kilo plieno streikas, tai prie 
Republic Steel dirbtuves mie
sto policija išvaikė pikietinin- 
kus ir areštavo apie 20 žmo
nių, tarp jų vieną moteriškę.

to įvykio ir kitų inci- 
laikei kurių policija pa- 

neprielankumą streikie- 
plieno streiko vadai pa- 
skundą Washingtonan.

Dėl 
dentų, 
rodė 
riams, 
siuntė
Jie pareiškė, kad policija tar
nauja “Republic Steel kompa
nijai, trukdydama pikietavimą 
ir be reikalo areštuodama žmo
nes, policininkai nusižengia 
Wagnerio Darbo Santykių bi- 
liui.”

Streiko vadai pareikalavo 
Washingtono atsiųsti investiga- 
torius persitikrinti, kad kalti
nimai prieš policiją nėra prasi
manymas. !

Po telegramos pasiuntimo, 
majoras Kelly pasiskubino pa
reikšti, kad “policija neprivalo 
trukdyti pikietavimą ir kad vi
sos darbininkų teises privalo 
būti apsaugotos.”

Poličistams, kurie vaikė ir 
suiminėjo streikuojančius dar
bininkus prie Republic dirbtu
vės, vadovavo kapitonas James 
L. Mooney. Streiko pradžioje 
jis pareiškė, kad “Jie (darbi
ninkai) pamatys, kad čia ne 
juokai, kad čia Chicago!”

Chicagoje ir apielinkėje strei
kuoja apie 25,000 darbininkų.

Užvakar naktį East Chicagoj 
įvyko didelis plieno darbinin
kų paradas. Jo priešaky ėjo 
jaunas, šviesiaplaukis vyrukas, 
o šalę jo graži mėlynai pasi
rėdžiusį mergina. Abu žinks- 
niavo susikabinę rankomis.

Jaunas vadas buvo Rudy 
Manuel, Inland bendrovės dar
bininkas, o mergina —Hattie 
Senkowski. Po streiko abu ap
sives.

1 •• ' - v ■

proga tenka pasakyti, 
sakytas vokiečių žur- 

B. Jakobas yra iš Vo- 
pabėgęs, jis gyveno

(Tęsinys)
Vokiečių planai

Vokiečių planai visai yra aiš
kus. Netenka abejoti, ko jie lin
ki Baltijos valstybėms. Tenka 
tik pasiskaityti vokiečių gabaus 
ir didelės erudicijos žurnalisto 
B. Jakobo knygą Das neue deu- 
tsche Heer und seine Fuehręr 
Paris, kaip. tampa visai aišku, 
kad vokiečių ginklai yra nedvi
prasmiai nukreipti prieš Lietu
vą. Šia 
kad čia' 
nalistas 
kieti jos
Šveicarijoje ir iš čia vokiečiai 
anuomet jį bu'vo pavogę, bet dė
ka stipraus protesto, vokiečiai 
turėjo jį paleisti.

Dabar jis gyvena Prancūzi
joje ir čia parašė aukščiau su
minėtą knygą, kurioje išdėstė 
tikruosius vokiečių militaristų 
planus ir vokiečių armijos su
manymus. Regis, Kad kiekvie
nas sveikai valstybiškai nusitei
kęs lietuvis, visviena kokių jis 
politinių pažiūrų nebūtų, jei tik 
jis yra savos valstybės nepri
klausomo gyvenimo šalininkas, 
neprivalėtų vokiečių žygius Is
panijoje Užtarti ir generolo 
Franko išdavikiškos savo kraš
to politikos ginti. Juk šiandien 
niekam negali kilti jokių abejo
nių, kad generolas Ęranko jau 
svetima jėga eina prieš, viso 
krašto gyventojų pasiryžimą, 
kad ispanai vyriausybininkai 
gina savo krašto nepriklauso
mybę prieš italų ir vokiečių čia 
pasikėsinimą įsigalėti.

Rodos tiek yra aišku, kad vo
kiečių militarizmas ir jų impe
rializmas siekia ne tik Pirėnų 
pusiasalyje įsistiprinti, bet pa
vergti ii*'1 Lietiivą. Betgi Lietu
vos oficiozo politikai be atodai
ros smerkia Ispanijos vyriausy
bininkus ir jiems visokių šlykš
tybių, vokiečių išmislytų, prira
šo. Lietuvos klerikalai ir ne
gudriau elgaisi, ir jie seka Lie
tuvos oficiozą ir jam padeda' 
vyriausybininkus j uodinti.

Baskai ir Lietuvos 
klerikalai

Juk Baskų Ispanijoje sudary
mas koalicinės vyriausybės kle
rikalams daug turėtų pasakyti, 
ir jų akis praverti, štai šalia

Pirma Joniškiečių 
Labdarybės ir Kul 
turos Kliubo 
gegužinė

Faktai Apie 
Streikus Chicagos 
Apielinkėje

komunistų į tą vyriausybę įei
na net katalikai kunigai. Bas
kų kunigai tikrai pamate ir 
praregėjo, kad generolas Fran
ko,, veda visą Ispaniją pražutjn 
ir ją atiduoda vokiečių milita
ristų sauva'lėn. Tai tikro savo 
tėvynės išdaviko darbas!

Butų dar pusė bėdos, jei vi
sa tai tiesioginiai nepaliestų 
Lietuvos. Bet kam gi šiandien 
yra paslaptimi, kiad vokiečių na
cionalsocialistų įsistiprini m a s 
dvelkia Lietuvai tikra mirtimi!

Iki Prancūzija ir SSSR vo
kiečių nacišką nulitarizmą dar 
laiko pažabojus, Lietuva gali 
nuli rami. Bengi bešaiumo deiei 
reikia pasakyti, kad nei eiliniai 
Lietuvos klerikalai, nei eiliniai 
tautininkai šitų žygių* neužgi- 
na ir oficiozo ir klerikalų spau
dos pranešimus iš Ispanijos ci
vilinio karo fronto skaito dan
tis sukandę ir pečiais tik trau
ko.

šitie žmonės instinktyviai 
jaučia, kad čia rašoma ne taip, 
kaip derėtų nuoširdiems Lietu
vos patriotams rašyti.

Ra'dio amžiuje sunku tikrą 
tiesą - teisybę paslėgti. Erdvės 
bangos lekia nesulaikomai ir jų 
dar nėra priemonių kontroliuoti 
ir cenzūruoti. Ir, turbųt, Lietu
voje niekuomet tiek radio klau
sytojų neturėjo, kiek dabar tu
ri. Užsienio spauda taip pat 
graibytomis graiboma ir Ispani
jos civilinio karo eiga visų su 
dideliu atsidėjimu sekama.

Ir tie, kurie jokių simpatijų 
neturi sudarytam ispan i j o s 
liaudies frontui, kurių intenci
jos toli gražu nėra socialištiš- 
kos vis dėlto išeinant grynai iš 
Lietuvos valstybės tarptautinės 
.būklės linkėte linki, kad vokiš
kai itališkas miliitarizmas Pirė
nų pusiasalyje sulauktų gero 
smūgio, kad jo čia' militariniai 
perdaug įsikišę ragai liktų pu
sėtinai aplaužyti.

Betgi Lietuvos oficiozinė 
spauda klerikalams turavojant 
turi kitų intencijų, ji 
savo siaurų partinių 
nemoka pakilti. Ji 
aukščiau todėl, kad 
o bijosi tik silpnieji.

-—Para Bellum.
(GALAS) ,

The Inland Steel Compan: 
East Chicago — 12,500 darb 
ninku.

The Inland Steel Companj 
Chicago Heights dirbtuvė - 
500 darbininkų.

The Youngstown Sheet an 
Tube Company, East Chicag 
dirbtuvė — 7,600 darbininkų.

The Youngstown S. & T. C< 
dirbtuvė South Chicago — 2 
300 darbininkų.

The Youngstown S. & T. C 
dirbtuvė Evanstone 
darbininkų.

The Republic Steel Compan 
dirbtuvė South Chicagoj - 
3,000 darbininkų.

The Republic Steel Compan 
dirbtuvė Grand Crossinge - 
500 darbininkų.

The Union Drawing Comp; 
ny, Gary, Ind. — 500 darbini] 
kų.

1,00

Prašo Streikieriams 
Neparduoti 
Gėrimų

Steel Workers Organizir 
Committee, kuris vadovau. 
plieno streikams Chicagoje 
apielinkėje, kreipėsi į aludini: 
kus, prašydamas neparduo 
svaiginamų gėrimų streiku 
jantiems darbininkams.

Statistikai vakar apskaiči 
vo, kad kiekviena streiko di 
na kainuoja kiekvienam dari 
ninku*!, jo žmonai, vaikams 
kitiems plieno miesteliu gyve 
tojams po $1.40.

Rengia programa
Atminimų Dienai
Bus įvairus žaislai, piknikas 

krutamieji paveikslai dykai

aukščiau 
interesų 

nepakyla 
prisibijo,

prieš Oh Henry Parkų. Bus 
šauni p. J. Balako muzika, šo
kiai, žaislai su dovanomis, ska
ni užkanda ir gėrimai. Pradžia 
11 vai. ryto. Įžanga veltui.

Joniškiečių parengimai visa
dos yra rūpestingai tvarkomi 
ir svečiai mandagiai priimami 
ir vaišinami. Tad, ir šį kartų

MARQUETTE PARK. - 
Marųuette Parkų čarterio Ji 
biliejinis Komitetas rengia 
duoti specialę programą Atrr 
nimų Dienai, kuris bendrai bi 
toks:

7 vai. ryto golfo turnamei 
tas; 1 vai. po pietų Amcrics 
Legion Drum and Bugle Coi 
pasirodymas; 2 vai. % myli< 
bėgimo kontestas; 2:30 v/Chi 
drens Pet Parade kontestas; 
vai. šeimyninis piknikas pr 
69-tos ir California g., kur m 
matoma įvairus žaislai, o vata 
re fieldhouse dykai krutamie 
paveikslai.

Programa rūpinasi Marguoti 
Parkų direktorius Al. Kumski, 
Dr. V. Milas ir kiti. —Sp.

Joniškiečių Labdarybės ir
Kultūros Kliubas rengia pirmą komisija drąsiai kviečia visus 
šių metų gegužinę, kuri įvyks atsilankyti.
gegužio 30 d., J. Spaičio darže,

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Dėde B. Vaitekūnas.

LIETUVIU TAUTIŠKU KAPINIU
26-TAS ĮSPŪDINGAS APVAIKSČIOJIMAS IR PIKNIKAS 

Pirmadienį, Gegužes 31,1937
Pradžia 10 vai. ryto

Yra surengtas įspūdingas programas. Dalyvaus žymus kalbėtojai, cho
rai, benas ir Darius-Girėnas Post su uniformomis ir savo benų.

Po iškilmių bus gražus piknikas Justice Park Darže. Įžanga į pikniką 
— 10 centų. Primename, kad adv. K. Jurgelionis visą dieną ims paveikslus 
kapinėse paminklų tų, kurie norės įdėti į kapinių istorijos knygą.

Visus geros valios lietuvius ir lietuvaites kviečiame dalyvauti

Komisija: P. Daubaras, R. Toleikienė ir Blumas.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
3 Žinios Iš Detroito Ir Kitur

AUTOMOBILIŲ PRAMONE. — MOTERYS SU
KIRTO VYRUS. — PAKELS ALGAS. — 
UŽSIDARĘS BANKAS IŠMOKĖS DIVI
DENDUS — DIDŽIŲJŲ EŽERŲ LAIVAI 
BUS APRŪPINTI TELEFONAIS. — UŽSI
DARINĖJA DIRBTUVĖS.

t

k

- Paklausa automobi
liams nepaprastai 

padidėjo
šie metai automobilių pra

monei tikrai bus “boom” me
tai. Paklausa yra tokia didelė, 
jog Detroito dirbtuvės yra už
verstos užsakymais. Ir iki šiol 
jos vis dar negali patenkinti 
pardavėjų. Automobilių agen
tūros turi laukti kelias savai
tes ar net daugiau, kol jiems 
pristatomi automobiliai. Aišku, 
kad dėlei to nukenčia jų biz
nis. Mat, paprastai žmonės yra 
gana nekantrus, — ilgai lauk
ti jie nenori. Jei jie negauna 
vienoje'agentūroje, tai kreipia
si į kitą. Kai kuriais atvejais 
skirtingus automobilius perka. 
Taip sakant, perka tokių fir
mų automobilius, kokius tuoj 
gali gauti.

Užsienio rinka irgi žymiai 
pašoko. Gaunama vis daugiau 
ir daugiau užsakymų, kurių 
negalima tūtoj patenkinti.

Prieš kelias dienas Joseph 
W. Frazer, Chrysler korpora
cijos vice-prezidentas, pareiškė, 
jog pernai gegužės mėnesį rei
kėjo rūpintis rinkomis,’kad bu
tų galima parduoti pagamina
mus automobilius, šiemet esą 
visai kitaip: rinkų yra tiek 
daug, kad jas nebegalima ap
rūpinti.

Frazer mano, jog per birže
lio ir liepos mėnesiui’ darbai 
automobilių pramonėje eis be
veik tokiu pat tempu, kaip ir 
dabar. Darbas teks kiek sulai
kyti tik į vasaros galą, nes ta
da reikės dirbtuves prirengti 
naujiems modeliams gaminti.

Automobilių pramonėje pasi
reiškė tikrai didelis atgijimas, 
štai prieš kiek laiko persiorga
nizavo Hupp korporacija, kuri 
buvo nutraukusi visokius dar
bus. Dabartiniu laiku tosios 
korporacijos dirbtuvėse didžiau
sias bruzdėjimas. Dalykas tas, 
kad inžinieriai daro braižinius 
naujam “Hupmobile” modeliui. 
Korporacija yra pasiryžusi jau 
šių metų gale pasirodyti rin
koje su naujais ir žymiai pa
gerintais automobiliais. Kadan
gi korporacija turi apie $3,000,- 
000 laisvo kapitalo, tai, reikia 
manyti, ji pajėgs su tikrai šau
niais automobiliais rinkoje pa
sirodyti. Juto labiau, kad nau
jieji modeliai turės tikrai daug 
pagerinimų. •

Šiomis dienomis grįžo iš il
gos kelionės W. C. Cowling, 
Fordo kompanijos biznio direk
torius, kuris žiuri, kad kiek 
galima daugiau automobilių 
butų parduota. Jis sako, jog 
naujieji motorai, kurie pradė
ta gaminti pereitų metų gale, 
turi labai didelį pasisekimą. 
Jie yra pajėgus (60 arklių jė
gos) ir visai geri mechanišku 
atžvilgiu. O dėlei to naujieji 
“fordukai” pasižymi savo ge
rumu ir greitumu, žmonės, ma
tyti, tatai įvertina^ nes nuo 
sausio mėnesio “fordukų” pir
kimas palyginti su pereitais 
metais pakilo trimis dešimti
mis nuošimčių.

Oldsmobile kompanijos inži
nieriai išrado didelį pagerini
mą, kuris, reikia manyti, auto
mobilių pramonėje įneš žymių 
permainų. Tas pagerinimas yra 
susijęs su automobilio opera- 
vimu. Detroite naujai išrastas 
mechanizmas jau yra rodo
mas.

. Miesto tarnautojams 
hits pakeltos algos

PORT HURON, Mich. — 
Miesto komisija rekomendavo, 
kad visiems miesto tarnauto
jams butų pakeltos algos.

Algų pakėlimas nebus •vyk
domas akių plotu: vyriausia 
bus žiūrima darbingumo. Tar
nautojai, kurie padaro daugiau 
darbo, gaus didesnes algas, o 
mažiau produktyviški tarnau
tojai turės pasitenkinti mažes
nėmis algomis.

Laivai turės radio
telefonus

Vasaros metu judėjimas di
džiuosiuose ežeruose pasidaro 
gana gyvas. Plaukioja ne tik 
šimtai prekybinių laivų, bet ir 
daug pasažierinių. Pavyzdžiui, 
yra palaikomas nuolatinis su
siekimas vandeniu tarp Detroit 
•r Clevelando. žinoma, galima 
-usisiekti ir su daugeliu kitų 
niestų.

Prieš kelis mėnesius kilo su
manymas, kad butų gera eže
rais plaukiojančius laivus ap
rūpinti radiotelefonais. Liko iš
dirbti ir atitinkami planai. Da
bar yra reikalingas tik Fede- 
ralės susisiekimo komisijos lei
dimas. Kai tik toks leidimas 
bus gautas, tai tuoj bus pra
dėti darbai dėl radiotelefonų 
įvedimo laivuose.

Užsidarė dvi dirbtuvės
Paskutiniųjų dviejų savaičių 

būvyje Detroite užsidarė 
lirbtuvės. Ir kaip atrodo, 

daugiau čia nebeatsidarys.
Dirbtuvių vedėjai sako, 

jie buvo unijos prispirti prie 
sienos ir turėjo savo darbinin
kams pusėtinai pakelti algas. 
Tačiau, esą, kelią mėnesių ope- 
ravimas aiškiai parodęs, jog

Tas mechanizmas — tai au
tomatiškas “shift gear”. To 
mechanizmo dėka automobilio 
operavimas pasidarys labai pa
prastas ir saugus. Jau? kitais 
metais astuonių cilinderių 
“Oldsmobile” pasirodys su tuo 
naujuoju mechanizmu.

Netrukus automatiškas “shift 
gear” bus demonstruojamas 
New Yorke, Chicagoje ir dar 
keliuose didesniuose miestuo
se.

Klaidingas sampro
tavimas

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Prieš kiek laiko čia buvo su
organizuota automobilių opera- 
vimo mokykla, kurią baigė 243 
vyrai ir 99 moterys.

Paprastai manoma, jog mo
terys yra labai blogos automo
bilių operuotojos. Įtūžę vyrai 
automobilistai dažnai numeta 
tokį komplimentą: “Iš moters 
nieko geresnio ir negalima ti
kėtis”. Tuo jie nori pasakyti, 
jog moterys nesugeba tinkamai 
automobiliu važiuoti.

Tačiau iš tiesų taip nėra. 
Pavyzdžiui, tos mokyklos paty
rimas rodo, jog moterys nė 
kiek nėra prastesnės automo- 
bilistės, negu vyrai, o be to, 
jos labiau žiuri trafiko patvar
kymų. štai kodėl jos baigė mo
kyklą su geresniais pažymėji
mais.

Aviacijos entuziastai Į
PONTIAC, Mich. — čia su*- Į nieku budu negalima išsiversti 

sikurč aviacijos entuziastų klu-l iet lygiomis. Na, o tokiomis 
bas, kurio prezidentu liko iš- sąlygomis, žinoma, jokia dirb- 
rinktas Dr. H. A. Miller. tuvė operuoti negalinti.

Klubas jau turi 63 narius. Sakoma, kad užsidarysią ir 
Dr. Miller sako, jog po P°ros langiau mažesnių dirbtuvių, 
mėnesių narių skaičius tikrai kurįos nepajėgiančios išsiver- 
pasieksiąs 200. Vadinasi, kurios ne tik pel-

Ekspertai .o nepadaro, bet dar turi nuo-
Šįaip &T taip, o Detroitas

nuo * progreso^ neatsilięka. Jau Į gimtas nailjlĮ inžinierių 
Netrukus Detroito technolo- 

išleis vieną 
rpajIšimtą naujų inžinierių. Tai bus 

tos mokslo įstaigos 29 laida.
jju-1 e 9

M Tenka pasakyti, jog tai vi- 
|sai pavyzdinga mokslo įstai
ga. Inžinieriai, kurie baigia in
stitutą, įgija ne tik teoretiškų 
žinių, bet ir pusėtinai prakti
kos. Mat, dalykas toks, kad in- 
ititutas turi padaręs sutartis 
u kai kuriomis dirbtuvėmis, 
<ur studentai atlieka praktikos 
darbus. Sutvarkyta, rodosi, yra 
aip, kad studentai dvi savaites 
nokosi, o kitas dvi savaites 
dirba dirbtuvėse. Ir taip mok
slas bei praktikos darbai eina 
pakaitomis per visus penkerius 
metus.

prieš kiek laiko šiame skyriu
je buvo rašyta, kad yra stei- ... ....
giama specialė mokykla, kuri|f^°®_ ins ] u^a®. 
•uoš trafiko ekspertus, 
mokyklai vadovauti buvo 

’.viestas Įeit. Franklin 
K remi.

Toji mokykla jau paruošei 
129 specialistus, kurie dabar 
yra paskirti trafiko biurui. Pe
reitą sekmadienį tasai biuras 
pradėjo veikti. Naujieji trafi
ko specialistai su fotoaparatais 
ir kitokiais prietaisais ištyrė 
visas nelaimes, kurios per tą 
dieną pasitaikė su automobilis
tais. Kiekvienu atsitikimu visos 
smulkmenos buvo ištirtos, ir 
raportai pasiųsti biurui. Per 
dvidešimt valandų 80 automo
bilistų liko sulaikyti ir gavo 
“tikietus” už tai, kad nesilai
kė trafiko patvarkymų.

žinoma, kaip žmonių sako
ma, viena kregždė pavasario 
dar nepadaro. Taip pat nega
lima spręsti iš vienos dienos 
patyrimų apie tai, kokią naudą 
bus iš tų trafiko. specialistų. 
Tačiau atrodo, jog jie vis dėl
to daug prisidės prie nelaimių 
sumažinimo. Iš visko atrodo, 
kad tokie trafiko ekspertai ga- 
i būti naudingi kiekvienam di

desniam miestui.

Išmokės 10 nuošimčių
HARBOR BEACH, Mich. — 

i Vietos užsidaręs bankas netru
kus išmokės 10 nuošimčių di
videndais. Čekiai jau siuntinė
jami. Iš viso bus išmokėta $36,- 
028.

dvi 
jos

jog

IŠ DETROITO LIETUVIU VEIKIMO
Detroito Lietuvių Drau

gijų Kongreso kon
ferencija

Pirmininkas P. Jačionis pa
skelbė konferenciją uždarytą 
10 vai. vakaro.

Dalyvavęs.
Detroito Lietusių Draugijų 

Kongreso 14-ta konferencija 
įvyko gegužės 22 d. Lietuvių 
svetainėje. Prasidėjo apie 8 
vai. vakaro. Pirmininkui pra
šant, buvo padarytas vardo- 
šaukis. Pasirodė, jog dalyvau
ja 17 atstovų.

Kai kurie delegatai pakėlė 
klausimą, kodėl konferencija 
nėra gausinga. Paaiškėjo, jog 
kaip tik yra vedybų puota, Bro
lijos klubo susirinkimas ir 
šiaip daug mažesnių parengi
mų, dėlei kurių delegatai liko 
sutrukdyti ir negalėjo atvyk
ti.

Skaitomas protokolas ir be 
pataisų priimamas. Valdyba 
raportuoja, kad Lietuvių Drau
gijų Kongreso demokratijai 
Lietuvoje atsteigti darbas dar 
nėra baigtas. Visi lietuviai iš
eiviai turi vieningai darbuotis 
ir toliau, kol Lietuvoje bus de
mokratiška tvarka atsteigta.

Komisijos raportas (priim
tas.

Pramogų komisijos narys M. 
Batulevičius raportuoja, kad 
busią gautas labai geras dar
žas piknikui. Kitų komisijos 
narių konferencijoje nebuvo. 
Susirinkimas pareiškė pageida
vimą, kad sekretorius parašy
tų komisijos nariams laišku
čius ir paragintų raportus pri
rengti. TaiįOat pareikštas pa
geidavimas^ kad ir veikiantis
komitetas parūpintų raportą, rankoves pasiraitoję, dirbo A

<5' *

Atgijo
vasara pradeda artėti,Kai 

tai visi, taip sakant, atgyja, 
atkuntat ir pradeda piknikus 
rengti. Kai kurį laiką ilsėjusi 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
68 kuopa rengia Liberty parke 
savo gegužinę, kuri įvyks ge
gužės 30 d. Prasidės 12 vai. 
dienos. Įžanga tik 25 centai 
asmeniui.

Tai labai žema įžanga, o ypač 
turint galvoje tą faktą, kad 
atsilankę turės progos keturias 
brangias knygas gauti. Būtent, 
Pasaulio istorija (du tomai), 
Dailės milžinai, Princas ir el
geta ir Higiena.

Be tų dovanų, bus dar šau
ni muzika šokiams, gėrimai ir 
gardus užkandžiai.

Todėl gegužės 30 d. nepa- 
nirškite visi atsilankyti į Li
berty Parką.

— M. Kemešienė.

Smagus vakarėlis
Detroito Lietuvių Klubas ge

gužės 22 d. savo patalpose su
rengė vakarėlį. Svečių ir vieš
nių susirinko gana daug, 
dėl teko stalai paruošti 
penkiuose kambariuose. Ir 
dėlto tuščių stalą nebuvo, 
dinasi, visi buvo užimti.

Patarnautojai Al. Kancevi- 
čius ir Paul Kleiza sukinėjo
si, kaip vijurkai. Prie baro,

to- 
net 
vis 

Va-

Bankininkams yra ke
liama byla

FLINT, Mich. — Prieš ket
verius metus užsidarė Union 
ndustrial bankas, kurio vedė

jai bi?vo Herbert R. Wilkin ir 
lames L. Walsh.

Kaip tik bankas užsidarė, 
tuoj tiems bankininkams buvo 
skelta byla dėl indėlių suklas- 
iavimo. Per visus keturis me
tus ta byla buvo iš vieno teis
mo į kitą siunčiama. Pagaliau 
ji atsidūrė Circuit teisme. Fak
tiškai ji buvo į tą teismą grą
žinta.

Flinto piliečiai, kurie pusė
tinai nukentėjo dėl to banko 
užsidarymo, su atsidėjimu by- 
ą seka.

Michigano Pilietis.

Levulis, Dunaitis ir Aranavi- 
čius, o Tveri jonas rūpinosi už
kandžiais. Drg. Kasparka, taip 
sakant, buvo šeimininkas ir su
kosi apie svečius.

Beje, tautietis manadžerius 
vaikščiojo pasipūtęs, šypsojosi, 
spaudė svečiams rankas ir vis 
didžiavosi, kad tai, girdi, mu
sų klubiečiai, musų svečiai. 
Man ypač krito į akis vienas 
^stalas, prie kurio sėdėjo keli 
'.biznieriai. Būtent, A. M. Ma- 
saitis, anglių sankrovos savi
ninkas, fotografas J. W. Ka
ralius, restorano savininkas K. 
Juodaitis, J. 
mešienė, M. 
eiti.

Per visą 
skambėjo i 
Dainomis ypač pasižymėjo tas 
talas, prie kurio sėdėjo bro

liai Vasiliauskai, plačiai žino
mi vietos lietuviams daininin
kai.

Kai vieni linksminosi prie 
stalų, tai kiti “davė garą” sve
tainėje, įvairius šokius bešok
dami.

Balčiūnas, M. Ke- 
Viverienė ir keli

vakarą prie stalų 
dainos ir j uokas.

Naktinė Pabalda.

temt, gražina ir dekoruoja sa
vo studiją, kuri, reikia pasa
kyti, ir šiaip yra gana graži 
kr puošni.

Prieš kelias dienas teko pas 
p. Karalių užsukti. Jis pareiš
kė tą nuomonę, kad šie metai 
bizniui busią daug geresni. 
Girdi, streikų banga pradeda 
mažėti, o darbai, palyginti, ei
na neblogai.

P-no Karaliaus fotostudija 
yra adresu 1237 Westminister. 
Jau dveji metai, kaip jis šioje 
vietoje biznį varo. Kadangi jis 
yra patyręs fotografas, tai biz
nis jam sekasi visai neblogai.

— Mariutė.

Šienapiutė
Birželis — tai vedybų mė

nuo. Daugelis merginų tik ir 
svajoja apie tai, kad jos galė
jų būti “Jufne Brides”.

Per tą mėnesį biznis, kuris 
yra susijęs su vedybomis, smar
kiai pašoka. Fotografams irgi 
užeina šienapiutė, kadangi fo- . 
tografuojasi jaunieji, fotogra
fuojasi vedybų dalyviai ir t. t.

Fotografas J. W. Karalius 
nujaučia, kad kitą mėnesį jo 
biznis pusėtinai padidės, todėl 
jis smarkiai ir rengiasi. Bu- ■

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 

“ĄzbOuiNiAl” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43C
3446 Šo. Halsted St

DABAR LOŠIA
Sovietų Rusios Revoliucini
Eksperimentą Kriminologijoj

G. P. U. Vadovybėj

SONOTONE W
Paprastom dienom 25c iki 2 

—35c iki 6:30.

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
KASDIENA 

NORTH AVENUE
BATUS

Tl’RKISH—RUSSIAN 
Vienintele garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 
2039-41 WEST NORTH AVĖ. 

Prie Milwaukee ir Daven Ave.>*L” 
Telefoną* Humboldt 7276

V
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Diena Iš Dienos
Minės vardadienį
p. A. Linge
'Jau netoli Antartų vardadie

nis. Todėl, p. Antanas Linge, 
gyv. 4837 W. 14th gat., išank- 
sto rengiasi. Jau puošia ir šva
rina savo užeigą. Tad, ilgiau
sių metų.

Merrith Thyer, 27, su Mary 
Yesinkus, 23

Anthony Žilius, 24, su He- 
len Witkauskas, 20

Francis Sana, 21, su
Urban, 23

Anna

to, daugybė visokiausių stylių 
ir suaugusiems —vyrams ir 
moterims, vaikinams ir mergi
nomis. Kainos gi tebėra seno
sios, nepakeltos. '

kiekvienas kostumeris gaus 
gražią dovaną dykai.

i— Biznio žvalgas.

Lietuvon 
tėvus p. 
Jis yra 
pasidar-

N. Rašejas.

Vyksta Lietuvon 
atostogų 
p- L. Vaičekauskas

Šiandien išvyksta 
atostogų pas savo 
Leonas Vaičekauskas, 
vienas iš daugiausiai
bavusių Jaunimo Kultūros Ra
telio narių ir todėl gegužio 21 
d. Ratelio nariai surengė jam 
išleistuves. Išleistuvių 
j vyko Ūkelio svetainėje, 
lio pirmininkas p. Ant. 
lionis pasakė prakalbą,
kėjo viso geriausio ir linksniai 
laiką praleisti.

Ratelio nariai linki jam link
smos kelionės.

Koresp. Alfredas J. Butkus.

puota
Rate-
Pavi-

Palin-

Užvedė Divorso
Bylą

Anna Yunkaitis prieš Joseph
Yunkaitis. '

Iškilmingas Atidary
mas Rome Fūrniture 

4

Company
' ■

Pakeitė gatvės 
pavadinimą

String gatvė pakeista. Dabar 
vadinsis Desplaines gat.

Bergly, 25, su Anna
22
Macaitis su Violet

Perkaus, 38, su An

Subatoj, gegužės 29 dieną 
įvyks iškilmingas atidarymas 
Rome1 FurnitiVre Company, 
3347-49 S. Halsted St. 

' ■ t ■ ■

Šios įstaigos skelbimas telpa
“Naujienose”. Pasižiūrėkite į 
tą skelbimą ir nuvažiavę į jų 
naujai įrengtą rakandų krau
tuvę, nusipirkite kas jums rei
kalinga.

Atsiminkite, kad subatoj,

Grįžo, iš ligoninės
Linksmus grįžo iš ligoninės 

p. M. Danauskienė, gyv. 1543 
S. 52nd avė. ir J. F. Šoris, gyv. 
1543 S. 52nd avė. Naujienų 
gražuolės Jean Šoris tėvas. 
Vienas ir kitas grįžo su.4 pilna 
viltimi visai pasveikti. šiaip 
jiems nieko 
Ii pasaulio 
tis.

“Aš nesu
gus, kad apie mane laikraščiai 
rašinėtų,” sako p. Šoris. Bet ra- 
šėjo niekas negali sulaikyti sa
vo garsiojo Cicero piliečius pa
sauliui pranešti.

23 su

Alexan

28, su

30, SU

ir nestokuoja, ga- 
gerybemis džiaug-

toks didelis žmo-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Joseph Samis, 29, su Lucille
Leners, 21

Albert Chuckley, 22, su Pet-
ronella Drazdauskas, 21

Anton
Tamkus,

Anton
Bozic

Jacob
tonia Cerny, 35

Chester Adasiewicz,
Frances Jarrott, 20

Anton Lubis, 42, su
dra Moskolunas, 25

Theodore Jonkowski,
Emilie Lencke, 26

Clarence Wilschke,
Grace Bc-ughneer, 26

Edward Rosen, 24, su Theo-
dora Streickes, 29

Edmund Stygar, 22, su Ber-
nice Doubek, 19

Peter Petrauskas, 31, su Vir-
ginia Workets, 25

Sam Kringas, 36, su Ange
line Giannic, 24

Samuel Moskus, 32, su Lois
Blunt, 29

Frank Kunca, 50, su Anna 
Harris, 44

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtinga Rylos niSĮ 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- 
raiSčio pritaikintojo rankas.

I VYRAM IR MOTERIS T
I PRIZU RRTOJAI I

KYLA”X PAVOJINGA
mus paraiSčiui pritaikrnti bu pilnu pa- 
stikėjiniu !

Elastikinės pančiakoa, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.Ateikite pas

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Visiem Siular k y in a »n

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co
ARTI PRIE 5VELLS STREET

183 W. Lake St,

MES NEPAKĖLEM KAINŲ!!!
Jus dar galit g^uti Boston’s SENAS ir ŽEMAS KAINAS

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

JŪSŲ
PUOŠIMO

DIENOS
BALTI

ČEVERYKAI YRA GATAVI!!

Kid
Linen
Gabardeen
Prints98

ir aukš.

MOTERIŠKI!!!
BRAND NEW MADŲ!!!

SHOf,

• PUMPS • OPEN TOE SANDALS
• STRAPS • WRAP-AROUNDS
• TIES • NEWEST COMBINATIONS
400 naujausiu madų. Mieros 3 iki 10; Platuma ,AAA iki EEE

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ OXFORDS

Whtte Buck. Nu-Buck. juodi, rausvi. Calfskins with L«ather Cuban 
Heels ir Rubber Heels. Tvirtos Odos čeverykai.

Boston Shoe Store
z '

Boston Shoe Store randasi 
adresu 3435 ISo. Halsted Street, 
Bridgeporte.

Ar jau esat atlankę šios 
krautuvės padidintą vaikų če- 
verykų departamentą ? Atlan
kyki!. Dabar čia randasi did
žiausias stakas pasirinkimui. 
Vaikučiams galima gauti taip 
siaurų čeverykų, kaip AA. Be laike atidarymo, šioj krautuvėj

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.
Telefonuokite bile laiku, PROSPECT 0746.

SPECIAL PARDAVIMAI!
“PUOŠIMO DIENOS” ŠVENTĖMS

IŠPARDAVIMAS! Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės-May 28 ir 29

“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS TYROS SMETONOS

AcFo C ROLĖS AR kJVlV?dl<Xd BAČKUTĖS, SV

“CERESOTA” TYRUS IR SKANUS

Iva 11 *tao i 241/2 sv-$ 1 -05 t? svaru
IV llUCll maišelis ■ » numaiš.

“Snider’s” Tomaičių CATSUP did. bonk. 14c
12 unc. bonka 170
... sv. stikl. dž. 150

“Snider’s” CHILI SAUCE
‘Shider’s” KAPOTI BUROKAI

VIRTAS KUMPIS “Lincolnshire” M sy. 25c 
“Wjison’s” ŠPICED PQRK LOAF ..... ... ..... sv. 24e
“De Luxe” Importuotas LUNCHEON MEAT sv. 32^ 
“Mickelberry,s”^VEAL~SAWS'AGE^ 

DR A N^T A T californuos 
valencia ...........

Remkite savo apielinkės 
biznierius

SPECIAL PERMANENTS and HAIR STYLES 
for BRIDES and GRADUATES. 
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, fifi 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE U. U V 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O Ef| 
BE MAŠINOS PERMANANT . ............
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .......................25c
MOTERIMS ........................................... 35
VYRAMS ................................................................. 40

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

3442-44 SOUTH HALSTED STREET 
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

BERNICE DRESS & LINGERIE SHŪPPE
3437 So. Halsted Street

DIDELIU NDPIGINIMUt

Vėliausios Mados ir Detalės

į

•i

Išpardavimas
DRESIŲ

98
Vertės 

iki 
$in.oo

sv. 26£
TUZ. 19©

PINEAPPLE nd9c
WINESAP OBUOLIAI . 
Puikus Rįdikučiai . .. . . 
Nauji Geltoni Cibuliai 
‘CRACKER JACK” 
“CAMPFIRE” MARSHMALLOWS

2 punet 5c
3 sv. 10c

... 3 pak. 10c
sv. p ak. 18^

“Midwest” GINGER ALE SODAS, etc.
GĖRIMAI dideles bonkos £3 už 25c
“MIDWEST” GRAPE FRUIT ......... No. 2 kenai 14^
“Midwešt” ROYAL ANNĖ"VYŠNl6Š^No72~kenai“;21^ 
“Midwest” PORK"lmT^EANS 2 kenai 13£
(‘T YELLOW LABEL Vi sv. OA a
luir ivn o JUODA ARBATA Mažas' 9c. rak. fatv

“DROMEDARY” DATES Pitted ......  7% unc. pak. 2 už 25c
“Little Boy Blue” LAZŪRKA ..................2 bonkos 17£
“Little Bo-Peep” AMONIJA 2 maži 17c. kvort. bonk. 23^ 
“IVORY” MUILAS dideli šmotai 2 už 19c 
“OCTAGON” CtEANSER .:........................... 3 už 14č
“OCTAGON” SOAP CHIPS  ........................... pak-18^
“OCTAGON” GRANULIUOTAS MUILAS Reg. pak. 2 už 19c 
“SUPER SUDS” Mėlynas pak. su stiklo indu, abu 210 
DYKAI! 50c Sidabrinių Indų valymui su 
“OAKITE” 2'pak. 21c

100 DOLERIU DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO

Didžiausis Visu Metvi PirKimas!
PLAUJAMI 
ŽIURSTAI 

$1.29 vertės 
nupiginti iki

$2.00 Dreses nu-$ 
pigintos iki ....

RIDIKULIAI $1.50 VERTĖS
BAMBERG SLIPS

29

PRITAIKYTI JŪSŲ PARĖDAMS
6ŠK

VVHITE & TEN $
ROSE ...........  E
VERTĖ IKI $1.59

00

VĖLIAUSIOS MADOS 
VISOS SKAISČIOS

, SPALVOS
PIRŠTINĖS $1.00 VERTĖS

DIDELĖS
SUTAUPOS

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
,3437 So. Halsted Street

DAILY BUSINESS DI REČIORYv

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis įkyrius yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš 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.

Mes laikome 
iki AA siau

rumos.
Leiskit jūsų 

vaikui
PRITAIKOM 

DABAR

čeverykai, pakeliami kiekvieno kišenei ir

Mes nepakėlem kainų!!! Jus dar galit gauti Boston’s 
SENAS IR ŽEMAS KAINAS.

čeverykai, pakeliami kiekvieno kišenei ir tinkami kiekvieno kojai. 
POLL PARROT—STAR BRAND—TVIRTOS ODOS ČEVERYKAI

Aplankykit musų naują padidintą vaikų 
Departamentą

Star 
Brand

NE.S PK5lXu

MĮDWE§T{įQSTQRES
350 Jutau, - WUfižl- Žut/cų

Star 
Brand

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

5 bušelius už ...................... $1.00
15 bušelių už .................   $2.50
ir vežimą 414 jardus už $10.00

Taipgi perkratustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expr essing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

♦ LIGONINES— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

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

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5,900.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje. '

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

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

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

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK
1900 South Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

, . •• • • . ' ■ '■ •' * ‘ ' l’ ' ■■ ’■ ■

k

Raudongysles

HOSPITAL

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

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

Evinskai, Tel. Yards D832.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

....,>v.

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 Avennc

uuiimuU 
lOKP/
WlNE

HI LIFE INN
I

Mano užeigoj visados ran
dasi geros rųšies gėrimai, 
degtinė, vynas, alus ir ci
garai. Kurie mylite smagiai 
laiką praleisti, malonėkite 
atsilankyti į mano užeigą.

Savininkė
Martha Grigas-Nakro&aitė.

3416 SO. WALLACE ST.
Tel. Boulevard 0850
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!The Loyal Order 
of Moose

The Loyal Order of Moose 
yra fraternalė draugija tarp- 
[tautinėj plotmėj. Jai priklauso, 
Ikaipo nariai, baltos rasės žmo- 
Inės, gero charakterio, fiziškai 
lir protiniai sveiki, vyresni kaip 
121 metų, kurie tiki į Vyriausią 
[Esybę. Draugija remiasi dokt
rina Dievo Tėviškumo ir žmo
nių Broliškumo. Draugija nėra 
sektantiška ir nėra politinė. 
Nuo 1906 metų ji yra išdalinu
si daugiau nei 44 milionus do
lerių, kaipo pašalpas ir laido
tuvių lėšas. Ji reikalauja aiš
kios ištikimybės savo krašto 
valdžiai ir vėliavai.

Mirė nuo širdies Ii 
gos G. Steinweg

Mirė nuo širdies atakos 
Teamsters and Chauffers uni
jos sekretoriuš C. Steinweg. 
Jis susilaukė 72 metų amžiaus 
ir išbuvo tos unijos sekretorium 
dvidešimts penkis metus. Jį ra
do negyvą raštinėje, 8951 Com- 
mercial avemfe.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
po pietų.

NAUJIENOS, Chicago, 111

Didžios Chicagos Skyrius No. 
3, Loyal Order of Moose (su
organizuotas balandžio 12 die
ną 1920 m.), turi narių • apie 
10,000 metropolio srity. Jis lai
ko ęentralinj ofisų ir kliubą 
18-me aukšte trobesy 32 West 
Randolph Street. Skyrius No. 
3 jau yra išmokėjęs virš $600,- 
000 pašalpos ir pagelbos.

Jis moka po $9 savaitei su- 
sirgusiems, ištiktiems netikė
tos nelaimės arba netekusiems 
sveikatos. $100 moka laidotu
vių lėšoms padengti.

MORTA MAČIUKEVIČIŪTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 27 dieną, 6 vai. ryto, 
1937 m., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvus Antaną ir Antaniną—po 
tėvais Bakaičiukę Maciukevi- ' 
čius, seserį Heleną, dėdę Juo
zą Mačiukevičių ir dėdienę Ma
rijoną ir jų šeimyną, tetą Ro
zaliją Vitkienę ir jų šeimyną, 
tetą Marijoną Ramonienę ir 
jų šeimyną ir daug kitų 
nių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1050 
St„ Chicago. Laidotuvės 
pirmadienį, gegužės 
vai. ryto iš namų į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mortos 
vičienės giminės, 
pažįstam^ esat} 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, sesuo, dėdės, tetos ir 

giminės.
Patarnauja laid. dir. J. J. 
Zolp. Tel. Boulevard 5203.

girai-

E. 98 
įvyks 
d., 831 

Lietuvių

Maciuke- 
draugai ir 
nuoširdžiai

JUOZAPAS LUNECKIS
l

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 25 dieną, 6T5 vai. 
ryto 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškiu parap., Markiniš- 
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną po pirmu 
vyru Petravičiūtę, 4 podukras 
Julijoną, Eleną, Valeriją ir 
Bronislavą ir 3 posūnius Alek
są, Joną ir Petrą, švogerį Ni
kodemą ir švogerką Julijoną 
Grikšiųs, švogerį Leoną ir 
švogerką Juzefą Grikšiųs ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris 
Marijoną ir Agotą, 2 sūnūs ir 
vieną dukterį ir gimines.

Kunąs pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., gegužės 29 die
ną, 8:00 vai. ryto iš namų; į 
§v. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A, Juozapo Lunee- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ilekame,
Moteris, Podukros, Posūniai, 

Seserys, Sunai ir kiti gim.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel. Yards 1741.

Visi draugai ir pąžįstami esate kvie
čiami atsilankyti< į

BIRTHDAY PARTY 
SUBATOJ, GEGUŽĖS 29 d., 1937 

B. Z. TAVERN 
4213 So. Campbell Avenue

Bus skanus užkandžiai, geri gėri
mai ir šauni muzika.

Kviečia Savininkai.

\

Business Chances
Pardavimui Bizniai

I CLASSIFIED ADS.
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DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už medikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 
gydymas akių, ausų, nosies ir ger
klės. *

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 
9 p. m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Mądison Si. 

(Marbro Theatre Bldg.) 
Vidųrmiesčio ofisas — 59 East 
Mądison St.—Tel. Van Buren 5709

I Siunčiam GėlesI nVklKlN ^legramu į LUV IhIĮiIv Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Fa grabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 78U

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYSI 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
nuo

*4.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia______

IR

$5.00 mokestis už visus darbus į 
restoranus: vyrėjams-joms, antriems 
virėjams-joms, dišių plovėjams-joms 
veiterkoms, pagelbin|nkams-kėms 
virtuvėje, naktinėms džianitorkoms.

Matykit mus tuojau.
Atlas Employment Service, 

6250 So. Halsted St.

KARČIAMA ant pardavimo. Parsi
duoda pigiai. Amerikonų, švedų ir 
airių apgyventa vieta. Kaina $350.

650 West 81st St.

Namų Savininką Domei 
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera 

279 
KAMBARIUI 

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094

7

PAIEŠKO MOTERS arba vyro 
dirbti už baro. Greitai atsišaukit.

3416 So. Wallace St.
Boulevard 0850.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčeriai priklauso 
prie buildingo.

1429 West 45th St.
Boulevard 7944.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

PARSIDUODA tavern labai pigiai. 
Geram neighborhood. Geras biznis. 
Priežastis — partnerių nesutikimas, 
šaukite Wellington 2706.

Mooseheart mokykla ir na
mai mirusių narių našlaičiams 
randasi miestely Mooseheart, 
35 mylių toly nuo Chicagos.

Moosehaven (Drauge Park, 
Floridoj) teikia apsaugą pase- 
nėjusiems draugijos nariams ir 
jų žmonoms.

įstojimas į šią organizaciją 
aplikantains dabar $5.00; na
rystės duoklės $4 — mokami 
kas trys mėnesiai, kiekvieno 
bertainio pradžioje. Tapkite 
šios organizacijos nariais.

'tm*”

Peoples Liquor Store
2646 Wedt 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Mirė Morta
Macukevičiutė

BURNSipj, - Vakąr 6 vąh 
4i*yto, po 2 metų ligos, mirė 
Morta Macukevičiutė, Antano 
ir Antaninos Macukevičių duk
tė, 1050 E. 93rd Street.

Velione buvo apie 23 metų 
amžiaus. Prieš susirgimą, ji bu
vo veikli pažangiose draugijose 
ir dažnai vaidindavo scenoj.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Vincento Girštauto
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

24 d. gegužės, 1936 m., sulau
kęs pusės amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, Grinkiškio miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Veroniką, augintinę Pe
tronėlę, seserį Anelę Zabors- 
kienę, švogerį Adolphą Zabors- 
kį ir jų šeimyną, ir daug kitų 
giminiu. < ■,
. Liuduąi atminčiai mano bran- ,, 
giausio vyro bus laikomos šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. bažnyčioje gegužės 
29 d. 1937 m., 8 vai. ryto.

Kviečiam visus gimines, drau 
gus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas, o paskui ir į na
mus po nr. 4258 S. 
Avė.

Aš Tave, mano 
vyre, niekuomet 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas Ta
ve ateisim. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris, Augintinė, Sesuo 

švogėris ir Giminės.

Maplewood

brangiausis 
neužmiršiu.

MOOSE NARYSTE
Unequalled Security and Protection 

jum ir jūsų šeimynai už mažiau nei 5c dienoj 
$.500 — Narystėn Įstojimas $5.00

$9.00 Kas Savaitė, Netekus sveikatos ar susirgus — 
$100 Pomirtinės.

Vyrai—amžiaus 21 iki 50, gero charakterio, baltos rasės tiktai.
Dykai Medikalis Patarimas Visai Šeimai 

Mooseheart, III.—Namai ir mokykla našlaičiams mirusių narių. Moose- 
haven, Florida—namai pasenusiom nariam ir jų žmonom.

KLIUBO PATOGUMAI—PAGELBA—DRAUGINGUMAS 
SOCIALĖ VEIKLA.

1 Non-Sectarian Non-Political
S«nct Ąoupcn lor partiwlar» tp

n m m* "»* ■ “ ■» ■ ■ ■ » ■■ ■» • ■» •" " ■’ w ■» “• ■» ■». m *■» * ■ m
1. W, Johnson, Secretary,

■ SccmI ftjl inforuoaUoa rogardin* Moom m«mb«rship ta

lAat JMornatfaMt

Office* «M* 
Club Itocmc

SUSIRINKIMAI
Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo menęsinis1 

susirinkimas įvyks sękmadieny, gegužio 80 d., 2 vai. po
piet, Gimimo Panelės šv. parapijos svetainėje.

F. A-nis, klubo korešp. I 
lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos No. 1 kuopos 1 

pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 1 dieną 7;30 v. v. 
Darbininkų svet., 10413 Michigan aye. Visi nariai malonė
kite dalyvauti. Yra daug svarbių dalykų aptarti.

• t Grace Kucin, sekr. i

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos ir metinis su
sirinkimas atsibus nedėlioj, gegužės* 30 dieną, 10 vai. ryto, 
Neffo svet., 2435 S. Leavitt st. Visi choro nariai būtinai 
susirinkite laiku, nes turėsime apsvarstyti nekuriuos da
lykus, taipgi išrinkti naują valdybą. —Valdyba.

PRANEŠIMAS KLIUBAMS IR 
DRAUGIJOMS 

Galima parenduoti piknikams
DARŽĄ 

Rugpiučio (August) 
1, 15, 22 ir 29 

JUSTICE PARK
GROVE

Archer and Kean Avenues 
Jos. Leppa, Savininkas.

Morning Star Kliubo

REIKALINGAS DUONKEPYS, 
mokantis kepti baltą ir juodą duoną.

Atsišaukite 925 West 8th St., 
Waukegan, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

ant
Geras

REIKALINGAS darbininkas 
farmos netoli Chicagos — 
mokestis. 3246 So. Emerald Avenue.

P. J. RIMKUS 
Antros lubos užpakaly.

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

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

Hemlock 0800.

AUGUSTINAS DAGIS
Mirė gegužės 23 d., 1937 m. 

Boston, Mass., pusės amž.
Kilo iš Luokės parapijos, 

Skiausčių kaimo.
Amerikoj išgyveno 37 metus
Visą laiką velionis gyveno 

Boston, Mass. .
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Juozapą, brolienę ir jų 
šeimyną ir brolį Kazimierą, 
pusbrolį Kazimierą Dagis ir 
gimines. Lietuvoj seną motiną 
ir du brolius Antaną ir Joną 
ir gimines.

Kūnas parvežtas ir pašarvo
tas Lachawicz koplyčioj, 44 E. 
108th St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, geg. 29 d., 1937. 
Iš Lachawicz kopi. 8:30 vai. r. 
bus atlydėtas į Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimieęp kap.

Nuošird^i^MečiaiY^ IVisusį 
gimines draugus-ges -ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Broliai, Brolienė ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sunai, Tek Canal 
2515 arba Pu.llman 1270.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms^- 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phonę LAFAYETTE 5800

Akiniai ant Kredito
>1.00 į savaitę

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

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikpoją-freimus pataiso

Sęeley 9329 
. K. Nurkaitiis

yra su
Dr. W. Pas

*1747 W. Chicago Avė.', 8519 Com- 
mercial Avė. So; Chicago, 111. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos : [ 9 iki 9 vakaro.

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS
Gegužes 29, 1937

ROMEFURN.Co
3347-49 So. Halsted
Riešuto medžio 

skrynutė .. $5.50

DUbDAM
P A S K O L A S

ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

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

Išmokant

ir

Gražus krėslas 
vertės $29.00, 
dabar tik $14.95

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

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

DYKAI DOVANOS
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 < Cermak Rd<

Phone CANAL 8887

Draugiškas 
IŠVAŽIAVIMAS 

Nedelioj, Gegužės 30 
1937 m. 

JEFFERSON GIRIOSE 
Kviečiame visus atsilankyti.

d
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Miscellaneous
Įvairus

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

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 Sę. Halsted. Street

■______________ >______ _________________ •_____________________ »________ __________ • M

j ■ ■■t . '

FINANSUOS1M 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJAM 
{MOKĖJIMO; 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 towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

$5Q0 CASH PADĖS jus naujame 
name. Balansas F. H. A.—$2,000 
aukščiau.

Klama and Gaddis, 
Generaliai Kontraktoriai 

Grovehill 3470.

Automobiles

ir

1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.

For Rent
RENDAI 5 KAMBARIAI prie 

2307 So. Leavitt St. Nebrangiai. 
Garažas, šaukit Haymarket 5235.

STORAS RENDAI; geras tavernai, 
delikatesų ar likerių krautuvei.

2418 W. Marquette Rd.

VISIEMS

Help Wanted—Feniale
Darbininkių Reikia

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
barys, valgis; salad merginos $65; 
skalbyklos darbininkės $14; ligoni
nėj© darbininkės $40, kambarys, val
gis; Wabash Employment, 9th floor, 
202 S. Stat© St.

Halsted Street 
CANAL 5063

GERA MALEVA -GERESNIS DARBAS
Gera nialeva sutaupo pinigų. Helman malevų atakas 

visada pilnas.
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. ....
Varnish removęr, gal. ...................
Grynas baltas enainel, gal....... .......

* ir brangiau
Sienoms popįera, roleris ...... .'........

ir brangiau.

REIKALINGA MERGINA i ta- 
verną už baro ir veiterka.

4.254 So. Ashland Avė.

MERGINA; NAMŲ DARBAS;
maža šeimyna; savas kambarys; vo- 
nihė; lengvas skalbimas; nėra vi
rimo; $8; Drexel 4423.

PATYRUSIOS 
niaujamų dresių; 
Avė., ?nd floor.

prosytojos prie
3729 ' Belmont

REIKALINGAS BUČERYS dirb
ti tris dienas į savaitę — ketverge, 
pėtnyčioj ir subatoj.

C. Vasiliauskas, 
1334 So. 49th Ct., Cicero.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimu) 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.’
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčeriai priklauso 
prie buildingo. 1429 West 45th St. 

Tel. Boulevard 7944.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
restauranu. Parsiduoda labai pigiai 
iš priežasties mirties.

2055 West Cennak Road.

PARDAVIMUI HUČERNĖ ir uro- 
šerne. Biznis išdirbtas, labai srera 
vieta, bet esu našlė, negaliu valdyti.

2611 West 44th St. A ' c

PARDAVIMUI TAVERNA - 
3824 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 0427.

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

1858 West Pershing Road

PARDAVIMUI graži kampine Ta
verna. Gerai įrengta. Kaina nebran
gi, prie 958 W. 59th.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas renda pigi. 936 East 
75th Street.

PARSIDUODA1 TAVERNAS dėl 
ligos. 1535 West 63rd St.

TAVERN parsiduoda, 6600 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI TAVERNA, pigiai, 
arba priimsiu partnerį. Galima pir
kti su mažu įmokėjimu. Visi vėliau
sios mados įtaisymai, pigi renda, 
geras biznis. Priežastis pardayimo 
—savininkas turi kitą biznį.

Telefonuokite po 7:00 vakare.
Republic 0515.

RESTAURANTAS ANT PARDA
VIMO. Greitai parsiduoda Restau- 
?ąnas. Biznis gerai išdirbtas. Vertas 
$2000, parsiduoda tik už $1000. Ne
reikią turėti visus cash. Randasi 
arti Ashland ir 47tos gatvės. Atsi- 
šaukit laišku į Naujienas, 1739 So. 
Halsted St. Klauskite V. Stancikas.

BRIGHTON PARKE
Saliunas ant pardavimo arba mai

nymui ant bučerpės ar grosernės ar
ba ką kitą. Geriausi vieta Brighton 
Parke. Biznis išdirbtas per 20 metų. 
Savininkas per daug geria.

BAKS CO.
4438 Archer Avenue.

PARSIDUODA RESTORANTAS 
su taverna. Nauji visi fikčeriai. Vis
ką parduosiu sykiu.

2408 West 16th St.

PARSIDUODA ĘUČERNĖ ir gro- 
sernė už pirmutinį teisingą pasiūly
mą. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

1967 Canalport Avė.

PAUL M. SMITH and 
Real Estate, Loans an

OMPANY 
Insurance 

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

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

PIETRYČIŲ KAMPAS 59-tos ir 
Winchester; mūras; dvi krautuvės; 
gera vieta tavernai ar bile kuriam 
bizniui. Pilna kaina $4750—Mainy- 
sim.

MANOR REALTY CO.
2532 West 63rd St. 

Hemlock 8300.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu) :hr mainysiu į j tmažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So, Tahnan 
Avė. Prospect 3938.

KAS KĄ TURITE MAINYTI
Ant ežero kranto 22 kambarių 

hotelis ir 30 akerių žemės. Visi 
puikiausi įtaisymai. Daromas dide
lis biznis žiema ir vasarą. Pardavi
mo priežastis savininko liga. Nėra 
morgičių. Perkant mažas {mokėji
mas. Kas turit namą arba morgi
čius, galima gauti gerą mainą.

and CO.
Avenue 
0306.

C. P. SUROMSKI 
6551 So. Kedzie 

. .. Tel., Grovehill 
arba 

2640 West 69th
Tel. Republic

Street 
0515.

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

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

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

Tel. Grov’hill 0306.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda 6 kambarių cottage 

medinė už $1900. Įnešti $500.00 
Kitus kaip renda. BAKS CO.

4438 Archer Avenue.

BRIGHTON PARKE
3 aukštų, mūrinis namas, Storas 

ir 2 po 6 kamb. ąžuolo trimingai — 
štyind apšildomas. Geras dėl saliu- 
no ar bucernės. "Kaštavo $22,000. Da
bar parsiduoda tik už $6,500.

BAKS COMPANY
4438 Archer Avenue.

PARDAVIMUI 2 aukštų moderni
nis muro trobėsis su taverna ir 3 
karų garadžium. Vieta yra tinkama 
bile kurios rųšies . bizniui.
Alma Cafe—6050 West Cermak Rd. 

Cicero.

PIGIAI LOTAS
30x125, Marųuette Park, 67th and 

Campbell Avė. Geras dėl bungalovv 
ar du flečiui. Matykit

PABUDAVOSIU Namą pagal ju- 
norą.

JOS. WILIMAS
6800 So. Maplewood.
Tel. Hemlock 2823.

sų

BARGENAS — 4 kambarių me
dinis katedžius. Konkryto pamatas, 
ant Fairfield Avė. arti 47th St, Kai
na $2,500.

4057 Archer Avenue 
Lafayette 2888

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

97^

41.39 
...

REIKALINGAS PORTERIS į 
tavern, kuris galėtų ir už baro dir
bti. 1255 West Madison St.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; virimas; treras na
mas; $10.00. Saginavv 8133. . ____ _ ___ —.. .......     t----------

PARSIDUODA TAVERN ir res- 
"ąurantas. Tarp didelių dirbtuvių. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
įkės. 3859 So. Emerald Avė.

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

Ludington, Mich.

MERGINA; namų darbas; mylin 
ti vaikus; geras namas. Pastovi vie 

Jf ta; $6.00. Pensacolą 8845.

PARDAVIMUI TAVERNA ir Res- 
^aurant. įsteigtas 18 metų. 2 aukš
ty modernis trobėsis. 100 pėdų fron
das ant Ųixie vieškelio.

TURIST INN 
Momence, - III.

KAI KURIOS geros, įrengtos far
mos pasiliko. Rašykit klausdami 
smulkmenų.

GEORGE R. EMBRICK, Receiver 
Aleona County Sawing Bank 

Harrisville, Mich. •. —
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“Kuo augščiau žmogus pa
kyla, tuo mažesnis atrodo 
tam, kuris negali skraidy
ti...”

Simfoninių programų 
klausytojų skaičius 
vis auga

New Yorko Philharmonijos 
Draugijos metinis raportas pa
rodo, kad vieton deficito, kuris 
reikalautų pridėjimo $25,000 
prie fondo, kuris užtikrina pa
dengimą sezono lėšų, pasirodo, 
kad bus $88,000 dėl sekančio 
sezono deficito. Todėl šios or
ganizacijos programas sekantį 
sezoną bus prailgintas. Vieton 
24 sąvaičių, bus 28 savaitės. Ir 
užtai, be abejonės, visi muzi
kos mylėtojai yra dėkingi.

Dr. Damrosch parašytos 
operos premiera

Vienas svarb'ausiu Metropo
litan Operos pavasarinio sezo
no įvyk.ų buvo pasaulinė pre
mjera (gegužės 12 d.) naujos 
operos “The Man Without a 
Country”, kurios libreto para
šė Arthur Guiterman, o muzi
ką — Dr. Walter Damrosch.

Nauja amerikonų • opera vi
suomet yra įvykis nepaprasto 
žingeidumo, bet šioj okazijoj 
ji turėjo dar ir sentimentalio 
pobūdžio. Dr. Damrosch vete
ranas vedėjas, kompozitorius ir 
lektorius yra gerai žinomas per 
visą Ameriką. Net ir vaikai pa
žysta jį iš jo radio koncertų ir 
muzikos pamokų jaunuoliams, 
kurias jis jau keli metai veda 
per radio. Apart to, jis nese ■ 
niai šventė savo 75 metų am
žiaus sukaktuves ir perstaty
mas šios jo naujos operos da
vė tai skaitlingai susirinkusiai 
publikai progos pasveikinti ji 
kuomet jis pasirodė kaipti šioš 
operos dirigentas ir vėliaus 
kuomet buvo išvestas scenon 
kaipo jos kūrėjas.

ši opera yra pamatuota sena 
amerikonų pasaka' iš 19-to šimt
mečio pradžios. Ji pasižymi sa
vo meliodiškumu ir nėra abe
jonės, kad nekurios dalys pasi
darys net populiarūs. Dr. Dam
rosch rašymo būdas gali būti 
pavadintas net “liaudies” ir ro
dos norėta, kad butų lengvai 
suprantamas net ir vidutinio 
išsilavinimo klausytojui.

Metropolitan Operos persta
tyme Mascagni operos “Cava- 
lleria Rusticana” praeitą šešta-

dienį gražuolę Lolą dainavo 
Ona Katkauskaitė. Muzikos 
kritikas rašydamas apie šį 
spektaklį sakė, kad “Anna Kas- 
kas gilus ir turtingas balsas, 
kartu su jos žavinga asmenybe, 
sukurė viliojančią Lolą.”

Liliu Raben-Micevičienės 
studijos pažymėjimai

Antradienio vakare, senosios 
Auditorijos patalpose, gražioj 
ir jaukioj studijoj susirinko 
nemažas būrys muzikos mylė
tojų, kad išklausyti piano re- 
citalės p-lės Ruth Jaffe, vienos 
p. Micevičienės mokinių, kuri 
buvo pažymėta programe kaipo 
“artist pup.T’.

Kadangi besekdama veikimą 
musų įvairių muzikos mokyklų 
ir atskirų mokytojų lankiau 
jau ne vieną ir p. Micevičienės 
rečitalių, kuriose ši talentinga 
pianistė dalyvavo, tai su įdomu
mu ėjau ir į šį koncertą, nes 
jis buvo kaip ir kvotimas prieš 
šios pianistės įstojimą į’ konser
vatoriją, kur ji tęs savo studi
jas, kad gavus mokytojos diplo
mą.

Dėl to, kad turėjau padalinti 
savo laiką tarp dviejų parengi
mų tą patį vakarą, tai turėjau 
progos išgirsti tiktai pirmą gru
pę šio programo, kuris susidė
jo iš Bach’o — Prelude and 
Fugue; Chopin’o — Kovotu 
tionaty Etude ir Von Weber — 
Invitation to the Dance. Pildy
dama šiuos kurinius, jaunoji 
pianistė pasirodė turinti natū
ralų laisvą tono užgavimą, gra
žų stilių ir pusėtinai tobulą 
techniką, žodžiu sakant, ji tu
ri gerą pamatą, ant kurio ga
lės būdavo t i savo karjerą ir už 
visą tą rimtą pamatą ji yra dė
kinga savo vietinei mokytojai, 
p-iai Micevičienei.

Gailiuos neturėjus progos iš
girsti ją pildant Beethoven’o —- 
C Minor Concerto, su p. Mice- 
vičiene prie antro piano ir pa
skutinės grupės iš Debussey—— 
Clair De Loon; De Falla-Fire 
Dance ir Liszt’o Hungarian 
Rhapsody No. 12. šiuose nume
riuose ji, be abejonės, turėjo 
daugiaus progos parodyti savo 
progresą ir gabumą kaipo rim
ta pianistė.

P-lė Eleanor Lanž, smuiki
ninkė mokinė p. Micevičienės, 
asistavo šiame programe.

Kuomet ši jauna pianistė įs
tos ateinantį rudenį į konserva
torijos mokytojų klasę, tai ji
bus ketvirta iš p. Micevičienės 
prirengtų mokinių, kurios stos

laukė tokių admiruotinų rezul
tatų. Geriausio pasisekimo vi
soj jų darbuotėj ir ateityje.

Iš recitales į Nacionalį 
Liaudies Festivalą

Palikus p. Micevičienės stu
dijos recitalę ir nuėjus į Or
kestrą Hali, kur per visą sa
vaitę vyksta 4-tas metinis Na- 
cijonąlis Liaudies Festivalas, 
paspėjom kaip tik ant paskuti
nės dalies Ispanų ir Meksikonų 
muzikos ir šokių. Aišku, ši gy
va muzika ir spalvingi šokiai 
visuomet publikoj susilaukė di
delio pritarimo.

Iš Meksikos , nukeliavom į 
Missouri ir Arkansas Ozark 
kalnus, čia jau visai kontras
tinga atmosfera. Be jokio sku- 
binimo, labai išpalengvo, šie 
kalnų žmonės apdainuoja savo 
mylimuosius, savo vargus, ne
laimes ir džiaugsmus, akompa
nuodami sau ant gitaros ir 
smuikų.

Po šio sekė .'taip vadinanti 
“gelžkelk)' dainininkai” iš Mis
souri valstijos; zitros kliubas 
iš Chicagos, jurų dainininkai 
su dainomis, kuriate dainuoja 
plaukinėj ant juromis, kiekvie
na daina pritaikinta atskiram 
darbui. Iš Tennessee atvažia
vusi grupė parodė, kaip ten su
sirinkęs jaunimas linksminas, 
dainuodamas, šokdamas ir žais
damas, — palaikydamas gyvą 
tą senovės būdą pasilinksmini
mo — dar ir šiandien surasda
mi gražaus tose dainose ir žais
muose.

Vietinis negrų choras, kurį 
vedė moteris, ypatingai švel
niai ir harmoningai išpildė gru
pę savo vadinamų “spirituals”. 
Jų klausiaus su malonumu.

Ir vėl iš saulėtų pietų į Mi- 
chigano miškus, šį sykį būti 
svečiais Michįgano Lumber- 
jacks, beveik vįsi, kurie buvo 
apie 70 metų amžiaus. Jie paro
dė mums, kaip užbaigus dienos 
sunkų darbą, jįe susirinkę sa
vo “kempėse” i (groja, dainuoja 
ir šoka. Buvo jų. apie 15 ir be
veik visi griežę(, smuikas.- Yra 
sakoma, kad tįe vyrai, kurie 
kerta' pušis ir Jeidžia jas Mi- 
chigano upėmis,,<pęt ir šiandien 
dainuoja tas supas dainas, gro
ja tas meliodi jas ir'šoka tuos 
žinomus šokius, ši buvo žingei
di grupė, nes buvo visi balt
plaukiai seneliai, tačiau pilni 
gyvumo.

škotų muzika ir šokiai užbai
gė šio vakaro programą, kuris 
buvo iš tikro įdomus.

šio vakaro programe daly
vaus ir lietuviai, vadovaujant 
Vytautui Beliajui, kurio var
das figūruoja šio' festivalo pro
gramo komisijoj. Apie progra-

j universitetus arba kolegijas 
specializuotis muzikoje. Viena 
šių mokinių yra lietuvaite Ber- 
nice Markūnas, smuikininkė, 
kuri lanko American Conserva- 
tory ir jos mokytojas yra gar
susis Mischa Mischakoff, buvęs 
Chicagos Simfonijos “concert- 
master”. Kita, Ruth Lanz, se
suo smuikininkės, dalyvavusios 
šiame programe, lanko North- 
western Universitetą jau ant
ri metai ir specializuojasi pia
no. Trečia smuikininkė,. Eliza- 
beth Swaney, kurios vienatinė 
muzikos mokytoja buvo ponia 
Micevičienė, studijuoja muziką 
Cornell Kolegijoj, Mt. Vernon, 
Iowa.

Visų ponios Micevičienės mo
kinių (apie 30) recitalė įvyks 
taipgi Auditorium 14 d. birže
lio. Tada išgirsime nemažai ir 
lietuvių mokinių, kuriems bus 
lemta tęsti tą lietuvių kultūros 
darbą ateityje.

—o—
Aneles ir Kazio Stepona
vičių prirengti 
chorvedžiai

Nors abudu, Anelė ir Kazys, 
Steponavičiai yra dar jaunų 
metų, bet būdami darbštus ir 
gabus mokytojai ir daug prisi
dėję prie musų muzikaliu gyve
nimo, šiandien džiaugiasi ma
tydami rezultatus jų darbo, ne 
tiktai atskiruos dainininkuos ir 
muzikantuos, bet ir ypatose, 
stovinčiose prie atsakomingų 
vietų lavinime kitų.

Turiu omenyje Oną Skeve- 
riutę, talentingą ir visų myli
mą dainininkę, ponios Stepona
vičienės mokinę, kuri jau du 
metus mokino jaunąją Bijūnė
lio Draugijėlę, šis choras jau 
paspėjo pastatyti kelis gražius 
muzikalius veikalėlius, ačiū 
darbštumui ir gabumui musų 
“Onuko”.

Bet dabar pasirodo, kad ir 
Kazys Steponavičius susilaukė 
panašios garbės kaip ir jo dai
nininkė žmona Anele. Vienas 
jp mokinių, jaunasis Stanley 
Lesčauskas, smuįĮ^įpįnkas nese
niai tapo paskirtas Roseland’o 
Aido Choro vedėju. Šį chorą 
pirm jo vedė p-lė Elena Peču- 
kaitė.

Jaunasis Lesčauskas yra 
smuikininkas ir turėjo tiktai 
vieną muzikos mokytoją, tai 
Kazį Steponavičių. Kuomet mes 
džiaugdavomės Chicagos Lietu
vių Simfonijos Orkestrą, kurią 
vedė Kazys Steponavičius, itai 
priekyje visų smuikininkų bu
vo Stanley Lesčauskas.

Nuoširdus linkėjimai abiem 
šiems jaunuoliam. Lai jų gra
žus darbai auga su jų metais.

Sveikinimai Anelei ir Kaziui 
Steponavičiams, . jų mokyto
jams, kad jų pastangos susi

T autinis
šiandien paskutinį kartą lietu

vių grupei vadovauja p.
V. Beliajus

Tautinis karnivala's, kuris bu
vo laikomas per visą praeitą 
savaitę Chicagos Orchestra 
Hali, šįvakar įvyks paskutinį 
sykį.

Karnivala's labai įdomus ir 
nepaprastas.-žmonės, suvažiavę 
iš visų Amerikos dalių persta
ta savo gimtosios šalies liau
dies šokius, dainas, žaislus ir 
griežia tokiais muzikos instru
mentais, kokie jų šalyse yra 
vartojami, čia, vienu žodžiu, 
yra proga pamatyti Amerikos 
liaudies dailę.

čia pamatysite ir indijonus 
jų plunksnuotuose kostiumuose^ 
kaip jie mušdami bubnus ir 
skambina varpeliais, prisirišę 
prie kojų ir šoka su rėksmais 
savo įdomius šokius. Čia bus 
akadionų iš Louisianos, kalnė
nai iš Kentucky ir Tennessee 
valstybių, cowboys iš Arizonos 
ir Wyoming, meksikonai iš New 
Mexico ir Kansas, bus ir fran- 
euzai iš Indianos, prusai iš 
Wisconsino, švedai ir norvegai 
iš Minncsotos, kirtėjai, jurinin
kai ir visokių kitokių Ameri
kos gyventojų.
Šįvakar bus ir lietuvių grupė, 
kuriai vadovauja n. Beliajus
Šįvakar proga pamatyti ir 

lietuvių grupę, kurią vadovauja 
p. Vyta’utas Beliaj us. GrupS 
susideda iš 40 berniukų ir mer
gaičių. Jie scenoje pasirodys su 
dalgiais ir griebliais ir uždai
nuos “Važiavau dieną”. Vaidy- 
la primins jaunimui, dainuoda
mas ir šokdamas su kanklėmis 
rankose, senus Lietuvos laikus 
— kad jie nepamirštų tėvynės 
Lietuvos. Nors ir neprisidėję 
prie Amerikos liaudies meno 
kūrybinio darbo, visgi tenka 
didelė garbė ir mums prie šių 
iškilmių prisidėti. Be to, lietu
viai yra vienintelė 'tauta, kuri 
yra pakivesta prisidėti su rank
darbiais —- audiniais. O mar
gučių rinkinys svetimtaučius 
net žavėte žavėja.

Be lietuvių šios dienos pro
grame dalyvauja' Winebagos ir 
Potawatomon indi jonai su dai
nomis ir šokiais, kalnėnai iš 
Apalachų iš Carolinos valstijos, 
iš Urbana', III. Vestfa’ės grupė 
su tautiniais šokiais. Quadriline 
grupė iš Arlington Heights, Ilk, 
Norvegai iš Rice Lake, Wis.

mą raši-ati praeitos savaitės Mu
zikos žiniose, šį vakarą festi
valas ir užsibaigs.

j Chicagos Norvegų grupė šoks 
ir dainuos. Bus lenkų grupė ir 
750 narių negrų choras.

Kviečiame visus pasinaudoti 
šia proga'.- Tokios progos vargu 
ar teks kada regėti. —Z.

Neramumai 
Town of Lake 
Parapijoje j

T0WN OF LAKE. — Tarp 
vietos lietuvių bažnyčios para- 
pijonų reiškiasi nepasitenkini
mas, kuris gali ilgainiui išsi
vystyti į revoliuciją. \

Parapijonys sujudę prieš kle
boną kun. Aleksandrą Skrypką, 
kuris, anot jų, norįs prašalinti 
komendorių, kun. Yušką. Tre- 
čjadienį po pietų jie atlaikė 
susirinkimą Davis Parko salė
je, kuriame nutarė kreiptis į 
vyskupą su reikalavimu praša
linti kun. Skrypką, jeigu jis 
nesiliaus pulti kun. Yušką, ku
ris esąs jaunas, visų mėgiamas 
ir didelis jaunimo draugas.

15 wardo lietuvių 
'demokratų kliubo 
'nutarimai

MARQUETTE PARK. — 
Gegužio 21 bažnytinėj svetai
nėje 15 Wardo Lietuvių Demo
kratų Kliubas laikė savo susi
rinkimą.

Perskaičius ir priėmus nuta
rimus ir dar keletą dalykų, ei
ta prie raportų išklausymo. 
Pirmu raportu buvo baliaus, 
įvykusio balandžio 17 d., rapor
tas. Balius buvo Hollywood 
svetainėje. Tas balius kaip ma
tosi iš pranešimų, buvo pasek
mingas ir davė gryno pelno 
$53.38, už ką valdybai, komisi- 
jai ir darbininkams pareikštas 
susirinkimo pagyrimas.

Kitas buvo lygos atstovų ra
portas. Išklausius pranešimus, 
susirinkimas pasisakė rinksiąs 
pirmininką sekančiame susirin
kime, kuris įvyks birželio 18 d.

Į kliubą susirinkimo metu įs
tojo dar 4 nariai. —J. S. V.

Teis už nesumokė ji- 
mą mokesčių buvusį 
mokesčių komisijos 
pirmininkų

Patrauk tas teismo atsakomy
bėn už nesumokėjimą nekilno
jamo turto mokesčių už 1929 
ir 1930 metus William II. Ma
lone. Malone yra; buvęs valsti
jos mokesčių komisijos pirmi
ninku. Jam primetama, kad jis 
norėjęs sąmoningai nuo tų 
mokesčių išsisukti ir dėlto va
žinėjęs į Vokietiją. Iš viso jo 
nesumokėta yra $59,574. Pri
siekusieji posėdininkai jau iš
rinkti ir “užrakinti”. Taigi teis
mas jau prasidės.

Apsauga Sveikatai
Gera sveikata yra vienas 

brangiausių dalykų, kuriuos 
mes galim turėti. Todėl mes 
turime dėti visas pastangas 
būti sveikais. Sveikatai palai
kyti mes privalom pakankamai 
pasilsėti, turėti tinkamos man
kštos ir sveiko bei maistingo 
valgio.

Apsauga maisto turi būt 
svarbi visiems, nes visi mes 
vartojam maistą. Įdomu žino
ti, kad 'tederate, valstijos ir 
miesto valdžios daro kasdien 
patikrinimus maisto reikmenių, 
kai jos yra priruošiamos ir 
pergabenamos.

Yra taipgi sveikatos ir tyro 
maisto įstatymai, kurie reika
lauja, kad maisto reikmenės 
butų gaminamos sulig tam tik
rais patvarkymais ir paskirsto
mos sulig kokybe. Visa tai da
roma tikslu teikti kostume- 
riams maistą, kurs yra tyras 
ir sveikas.

Be to, pervežant ir perkraus
tant maisto reikmenes, darbas 
reikia daryti atsargiai. Apšab 
dymas šiose srityse lošia svar
bią rolę. Pavyzdžiui, kol vago
nai su greitai gendančiais ta
vomis pasiekia Midvvest Stores 
sandėlį, tai tie tavorai siste- 
matiškai būna apšaldomi ke
lionėj. Kai tavorai iškrauna
ma, tai jie sudedama dideliuose 
apšaldomuose svirnuose' sandė- 
iuose.

Po to, maisto reikmenės yra 
atgabenamos į Midwest Krau
tuves, kur ir vėl jos padedama 
į ledaunes. Visa tai daroma 
tikslu apsaugoti sveikatą, nes 
tik maistas, kurs yra šviežias 
ir tyras, gali suteikti reika
lingą maistingumą, tai]) svar
bų sveikatai.

Pirkdama maistą Midwest 
Krautuvėse kiekviena’ ypata 
yra visuomet tikra, kad gauna 
geriausią. Tuo pačiu laiku yra 
ir ekonomiška pirkti maistą 
čia, nes kainos Midwest Krau
tuvėse yra visuomet labai že
mos. Specialis išpardavimas 
eina Midwest Krautuvėse šios 
savaitės pabaigoj, ir skelbimas 
telpąs šio dienraščio šiandieni
nėj laidoj suteikia smulkmenes 
apie išpardavimą.

I’

SOUTH CHICAGOJ — Po
licija South Chicagoje su
ėmė 17 pikietininkų, kai jie 
atsisakė pasitraukti nuo 
Republic Steel liejyklos 
vartų.

NUŽUDYTA —Mme Lu- 
tetia Toureau, rasta nužu
dyta Paryžiaus požeminių 
traukinių stotyje. Jos mir
tis—misterija.

DETROITE — Paveikslai muštynių prie Fordo dirbtuvių Detroite. Kairėj 
Fordo slaptoji policija prievarta sodina sumuštas organizaitores į gatviakarį. 
Dešinėj, mušeika rengiasi ‘kumščiu kirsti permestam organizatoriui Frankens- 
teen. Fordas sako, kad mušeikos buvę patys darbininkai, bet fotografijos ir liu
dininkų pasakojimai parodo, kad tai buvo Fordo policijos nariai.

t
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NAUJAS “DILLINGE- 
RIS” — Piktadaris Al Bra- 
dy, kuris su gauja apiplė
šė banką Goodlande, In
dianoje. Jis buk slapstosi 
Chicagoje.

GARNIO DOVANA. —- 
Dešinėj, 40 svarų sveriąs 
naujagimis ) hipopotamas, 
kurį Brookfield, (Chica
go) žvėfrynan “atnešė” 
garnys. Kairėj, naujagimio 
motina.




