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KOMUNISTAI SIŪ
LO TAIKĄ SOCIA

LISTAMS

Ruošiasi pradėti organizuoti geležies ka
syklų darbininkus ir sustabdyti geležies 

rudos pristatymą liejykloms
YOUNGSTOWN, O., birž. 4.

Plieno darbininkų vadas 
Philip Murray viešai pareiškė, 
kad plieno pramonėje tol ne
bus taikos, iki visos geležies 
ir plieno liejyklos nepasirašys 
kontrakto su unija. O pirmoj 
eilėj Republic Steel, viena iš 
nepriklausomų kompanijų dry- 
stanti atvirai laužyti darbinin
kų streikų ir operuoti liejyklas 
su streiklaužių pagelba. Kitos 
dvi nepriklausomos kompani
jos, kurių liejyklų darbininkai 
irgi streikuoja, savo liejyklų 
bedrysta operuoti ir jos stovi 
uždarytos.

Dabar ruošiamąsi pradėti or
ganizuoti geležies rudos kasy
klų darbininkus,' ypač tų ka- 
'syklų, kurios pristato rudų 
Republic liejykloms, tikslu už
kirsti pristatymų rudos 
laužiu operuojamoms 
loms.

Republic Steel Corp.,
prezidentu yra buvęs Jonės & 
Laughlin prlyatiušsupobcijos 
viršininkas, ^ nep|lvyKus " sulau
žyti streiką, iššaukiant kruvi
nas
South Chicagoj, dabar 
reorganizuoti buvusias 
panijos unijas ir su jų 
ba streikų laužyti.

Plieno darbininkų streikų 
bando taikinti Ohio guberna
torius Davey, bet jis dar nie
ko nepasiekė.

prisibijodamas galimų naujų 
susirėmimų. »

Šioje apielinkėje streikuoja 
apie keli tūkstančiai miškų 
darbininkų, kurie reikalauja 
55c į vai., vieton dabar gauna
mų vietomis tik 27c, taipjau 
atskirų lovų darbininkams ir 
maudynių kempėse.

Newberry kompanijos 
kos išdaužė ir Suomių 
ninku svetainę, taipjau
nėja kiekvienų pritariantį strei
kui gyventojų.

Po įvykusių muštynių, miš
kų kompanijos jau pareiškė 
norų tartis su, streikieriais. 
Derybos bus vedamos Munising 
miestelyje. . • .

mušei- 
darbi- 
puldi-

PIETUS PIKIETININKAMS. — Scenai laike pietų prie Youngstown liejyklos, In
diana Harbor mieste, Indianoje.(-Neapleis darni savo pozicijų, pikietininkai pasiima
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puodukų kavos, po sendvičių nuo patarnautojos ir žygiuoja apie dirbtuvę nesusto
dami. Paveiksle figūruojantis plakatas sako,“Neskebauk prieš musų tėvus”. Pla
katų neša jaunas streikieriaus vaikas.

streik- 
liejyk-

kurios

darbininkų skerdynes 
bando 
kom- 

pagel-

Puolė streikuojan 
čius miškų darbiniu 

kus; 1 užmuštas

New Yorko subvejų 
darbininkai grąsina 

streiku
NEW YORK, birž. 4. — 6,- 

000 Brooklyn-Manhattan Tran- 
sit Co. darbininkų, kurie yra 
susiorganizavę į C.LO^ ^rusi
na paskelbti - streikų/'protestui 
prieš kompanijos “arbitrariūs 
šalinimus darbininkų iš darbo 
laike pastarosios savaitės”.

Streikuoja automo 
bilių darbininkai

DETROIT, Mich., birž. 4.— 
Apie 18,000 darbininkų nedir
ba iš priežasties .sėdėjimo strei
kų kaikuriose Chrysler ir 
Packard dirbtuvėse Detroite.

Vokietija ir Italija 
užmezgė apsigy

nimo sąjungą
RYMAS, birž. 4. — Virginio 

Gayda, redaktorius autorite
tingo Giiornale dTtalia ir pu
siau? oficialis atstovas Musso- 
lini, paskelbė, . kad Italija ir 
Vokietija" užmezgė apsigyni
mo karinę sąjungų.

...........

Submarina torpeda- 
vo Ispanijos laivą

: ‘ Į', .

BARCELON A, birž. 4. — 
Plaukęs į Barcelonų tuščias Is
panijos prekių laivas Campe- 
ro buvo torpeduotas submari- 
noš ir gerokai apgadintas. Lai
vas betgi cįųplaukė į Palamos. 
Užmuštų nčfa..; ./

Visi laužo Ispanijos 
neutralitetą, 
bet ir tyli

< ■

9 žmonės sudegė 
apvirtus ant ke

lio busui

į Visur labai gyvas 
medelių sodini- 

mas . ■

, LONDONAS, birž’. 4. — Nė
ra nė vieno žmogaus, kuris ti
kėtų, kad fašistai jau paliovė 
siųsti ginklus ir “savanorius” 
į Ispaniją, bet kontrolė to “ne
mato”. ir tyli, > Jokių skundų 
irgi nėra/ Tik, kaip spėjama,, 
dabar ginklų ir kareivių ^gabe
nimas yra žymiai sumažėjęs.1 
Bet nė viena kariaujančių pu
sių nejaučia ginklų ir amuni
cijos trukumo.

NEWBERRY, Mich., birž. 4. 
— Šerifas Shaw kreipėsi prie 
gubernatoriaus prašydamas 
prisiųsti milicijų išvengimui 
pasikartojimo susirėmimo tarp 
streikuojančių miškų darbinin
kų ir vietos atsisakančių prie 
streiko prisidėti lentpiuvių 
darbininkų. Tame susirėmime 
vienas streikieris liko užmuš
tas ir daug žmonių sužeista.

Apie 100 streikuojančių mi-. 
škų darbininkų atėjo į šį mie
stelį iššaukti į streikų New- 
berry Lumber and Chemical 
Co. lentpjūvės darbininkų, ku
rie prie streiko nėra prisidėję. 
Vos tik streikieriams įėjus į 
miestelį, sukaukė gaisro sire
na ir kompanijos suorganizuo
ti mušeikos iš visų pusių puo
lė streikierius mušti, Streikię- 
riai buvo priversti pasitraukti. 
Bet padėtis yra įtempta ir to
dėl šerifas Šaukiasi milicijos,

Angliakasiai p a s i- 
traukė iš III. Darbo

Federacijos
SPRINGFIELD, III., birži 4. 

— Illinois angliakasių unija, 
United Mine Workers, pasi
traukė iš Illinois Darbo Fede
racijos, nes Federacija pripa
žino Progressive Miners of Am. 
Manoma, kad angliakasius pa
seks ir kitos ■ industrinės uųi- 
jos. . /'

REDDING, Gal., birž. 4. -- 
Devyni žmonės sudegė apvir
tus Greyhound busui ties Shi- 
loah- Springs, 48 mylias į šiau
rę nuo čia.

Rusas užsiliepsnojo kaip tik 
jis ųpvirto ir juo važiavę žmo
nės neturėjo progos gelbėtis. :

Tarp .žuvusių yra buso šo
feris Al Wilson. Kiti žuvusie
ji pasažieriai yra nežinomi, 
nes kompanija nevedanti pasa- 
žierių sąrašo. Busas važiavo į 
Portland, Ore.

Pasak liudytojų, nelaimė iš
tiko važiuojant tiesiu keliu. 
Urnai jis nuvažiavo nuo kelio 

virto į patį kelio vidurį.ir

Pašautas bėgant 
iš teismo

Naujas skandalas 
Hollywoode

birž.
nau-

Chicagai Jr apielinkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

* Galbūt lietus ir šalčiau4 į va
karų.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 58°.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:21.

LOS ANGELES, Gal., 
4. — Hollywoode iškilo 
jas skandalas, išėjus aikštėn, 
kad Metro-Goldwyn-Mayer fil
mų kompanija suruošė savo kęr 
liaujantiems pardavėjams vie
name dvare laukines orgijas* 
laike kurių liko išgėdintą vie
na 17 metų “extra” mergai
tė. 125 “extra” mergaičių bu
vo pasamdyta neva vaidinti, 
bet jas išvežta į vieną dvarų 
ir ten pusnuoges jas vertė 
“linksminti” svečius. Gręsia iš
kilti didelis skandalas, nes ke
tinama užvesti ir . grand jury 
tyrinėjimus.

. BENTON, III., birž. 4. — 
George Chesnas, 28 m. iš Har- 
risburg,’ liko peršautas į krur 
tinę West Frankfort policis- 
to, kai Chesnas bandė pabėg
ti iš teismo, į kurį jis pakliu
vo už vagystę.

Perėjusi per Chesnos kruti- 
nę kulka pataikė į kulšį Mc 
Leansboro biznieriaus Wilson, 
kuris tuo laiku lipo į savo au
tomobilį.

Kai kurie ūkininkai pasisodina 
, ; po>L0Q0 daigų

...—.—.—.—_ ■

KAUNAS. Gal nė vienais 
metais nebuvo tokio gyvo me
delių sodinimo/kaip šį pavasa
rį. Ypač sukruto ūkininkai ir 
plačioji visuomenė. Miškų admi
nistracija miškių želdymo dar
bus sodinimus bei sėjimus 
pradėjo dar balandžio pradžio
je. Svarbiausi želdinimo darbai 
valstybiniuose miškuose beveik 
visur baigti gegužės pradžioje.

pažymėtinas; ūkininkų bei vi
suomenės didelis susidomėjimas 
medelių sodiniįnū. šį pavasarį 
buvo nemaža ftokių ūkininkų, 
kurie pasisodino po 1,000 dai
gų. Turimomis žiniomis, vals
tybinių miškų medelynuose tik- 
rąš turgus — vežimai stovi ei
lėmis. Visi nori medelių. Po 
šio pavasario žymesnieji musų 
medelynai liko beveik visi tuš-

Taip pat ląbąi plačiu mastu 
varomas medžių sodinimo die
nų organizavimas. Kaune me
deliais sodinti ir globoti cent
ro komitetą sudaro dr. S. Ja
navičius, dir. A. Pukuiža ir 
dipl. miški J. Kuprionis. Vals
čiuose ir bažnytkaimiuose pla
čiai dirba grėdai ir girininkąi : 
organizuoją komitetus,. ruošia 
paskaitas, duoda patarimus.

Šis pavasaris Lietuvos ap
želdinimui bus iš tikrųjų reikš
mingas /.> _

Vokiečiai ir airiai 
traukiasi iš Is

panijos
birž.LISBON, Portugalijoj, 

4. — 290 vokiečių, kurie va
kar atvyko iš Seville, sukilę- 
lių bazės pietinėj Ispanijoj, 
šiandie prisiruošė išplaukimui 
į Vokietijų.

■ Taipjau yra žinių, kad Por
tugalijos laivas Mozambiųue 
liko pasamdytas pargabenti na
mo iš Ispanijos 650 airių, ku
rie buvo nuvykę padėti suki
lėliams.

______  ■ /' ' . _______ f

Ex-karalius Edvar 
das ir žmona Vėne

■ : < cijoj

Jungt. Valstijų piliečiui nukir
sta galva neva už sąmokslų 
papildyti šalies išdavystę.

BERLYNAS, birž. 4. —■ šį-‘ 
ryt Ploetzensee kalėjime liko 
nukirsta galva Helmuth Hirsch, 
21 m., iš Prahos, čechoslova- 
kijoj, žydų kilmės Jungt. Val
stijų piliečiui,, kuris betgi nie
kad nėra buvęs Amerikoj.

Jis buvo kaltinamas už “są
mokslą papildyti šalies išdavy
stę ir už kriminalį naudojimą 
sprogstančių medžiagų”.

Hirsch yra pirmas Jungt. 
Valstijų pilietis, kuris buvo na
cių nužudytas. Nužudytas jis 
buvo nežiūrint ambasadoriaus 
Dodd maldavimų pasigailėti. 
Bet Hitleris nesutiko atmainy
ti teismo nuosprendį, nes pa
smerktasis buvęs susirišęs su 
Otto Strasser, aršiausiu Hitle
rio priešininku.

■ Esamomis žiniomis, nacių 
priešininkai, o gal ir paprasti 
provokatoriai įprašė H irsch, 
kaipo čechoslovakijos pilietį ir 
todėl galintį įvažiuoti į Vokie
tijų, nuvežti į Vokietiją pakelį 
su “pekalta medžiaga”. Atvy
kus į Stuttgartą ir apsistojus 
hdtelį, jis liko įskųstas slaptą
ja! policijai Gestapo, kuri 
gruodžio 21 d. rytų padarė pas 
jį kratą ir paėmė jo gabena
mų pakelį. Policijos naguose 
tas pakelis" pavirto į dvi bom- 
bas. Už : tų janj šįryt -ir buvo 
nukirsta galva. Jis bi?vp įtar
tas norėjęs bombomis nužudy
ti patį Hitlerį.

Hirsch tik teisme atsidūręs 
sužinojo esąs Amerikos pilie
tis. Jo tėvukas yra buvęs Ame
rikoj ir patapęs Amerikos pi
liečiu. Bet jo tėvas apsigyve
no Austrijoj ir tarnavo Aus
trijos kariuomenėj, tuo netek
damas Amerikos pilietybes. 
Tečiaus Hirsch suėmus, val
stybės departamentas nuspren
dė,- kad per tėvukų jaunasis 
Hirsch yra Amerikos pilietis 
ir rūpinosi išlaisvinimu suim
tojo. Buvo manoma, kad vien 
dėl palaikymo draugiškų san
tykių su/Amerika, Hitleris ne- 
drys jo žudyti, bet vis tiek nu
žudė.

Tų patį rytų liko nukirsta 
galvą ir 20 m. vokiečiui Oscar 
Denner.- Jis taipjau prarado 
gyvastį neva už šalies išdavy
stę.

VENECIJA, Italijoj, birž. 4 
~ Anglijos. ex-karalius Edvar
das su savo žmona, buvusia 
Mrs. Wallis Warfieįd, kurių jis 
•vedė vakar Francijoj, šiandie 
atvyko į Veneciją.

Užsuko jie. į Veneciją vyk
dami “medaus mėnesiui” įkal- 
nų pilį žemojoj Austrijoj, arti 
Italijos ir Jugoslavijos sienos, 
kur jie mano praleisti visą va-

TRENTON, N. J., birž. 4.— 
Antrų kartų gubernatorius 
Hoffman įsakė valstijos polici
jai neleisti pikietuotį dirbtu
ves laike streikų.

Kenoshiętė nusišo
vė New Yorko valst.

' • • '
MONROE, N. Y., birž. 4. -i 

Koroneris nusprendė, kad 
Miss Genevieve Augustin, 29 
m. gražuolė iš Kenosha, Wis., 
pati nusišovė namuose motinos 
Gypsy Rose Lee, burleskų šo
kėjos, su kuria ji draugavo. 
Pastaroji gi dabar yra Holly- 
woode.

BERLYNAS, birž. 4. — Na
ciai uždraudė platinti Vokie
ti joją amerikieMo John L. Spi- 
vak knygų “Europe Under 
Terror”. (Autorius į tai atkir
to; “Naciai Ananęf pagerbė”).. 

'; ■ ■■ -i? '-1..

VIENNA, birž. 4. — Devy
ni naciai liko areštuoti už fan- 

. » ' •' ’ “ \ ‘ : 'j.1'; į , j i *■■••• 1 » į. , t ■ ’-.į

tastinį 
strijos 
iš oro 
rumus.

■ ■ , . • i

sąmokslų nužudyti Au- 
kanclerį Schuschnigg ir 
išsprogdinti kanclerio

/Visą kelių, per Italiją jauna
vedžius kiekvienoj stoty pasi
tiko didelės minios žmonių, bet 
tik Milane jie~ buvo išlipę iš 
traukinio.

Venecijoj, laukdami trauki
nio į Austriją, jie apžiurėjo 
įdomesnes vietas ir paplaukio
jo gondoloj garsiuoju Didžiuo- 
j u kanalu.

TOKIO, birž. 4. — Naujasis 
Japonijos kabinetas, vadovau
jamas premiero princo Konoye, 
jau užėmė savo vietų.

Amelia Earhart 
skrenda į Bra

ziliją
PARAMARIBO , Holandijos 

Guiana, birž. 4. ■ Lakūnė Ame
lia Earhart šiandie išskrido į 
ketvirtą šuolį savo kelionės oru 
apie pasaulį. /

, Ji atskrido į čia vakar iš 
Venezuelos ir šįryt, išskrido į 
Fortaleza, Brazili j o j.

RIO DE JANEIRO, birž. 4. 
e— Amelia Earhart šiandie at
skrido į Fortaleza, šiaurinėj 
Brazilijoj. Iš ten ji skris į Na
tai, d jai? tada per pietinį Ai- 
lantikų į Afriką.

NEW YORK, birž. 4.—Gar
susis St. Louis Cardinals pit- 
čeris “Dizzy” Deąn, laikrašti
ninkų pastangomis, liko sutai
kintas su National Leagufc pre
zidentu Ford Frick ir jo su
spendavimas liko ' panaikintas, 
taip kad Dean gal jau rytoj 
galės lošti besbolą.

Komuninternas siūlo Socialis
tų Internacionalui sudaryti 
bendrų frontų gelbėjimui Is
panijos.

MASKVA, birž. 4. — Komu
nistų Internacionalas (Komin- 
ternas) pasiūlė taikų Socialis
tų Internacionalui ir Tarptau
tinei Darbininkų Unijų Sąjun
gai. Kartu komunistai pasiūlė 
sudaryti bendrų frontą “veiki
mui prieš Italijos ir Vokieti
jos intervencijų Ispanijoje”.

šį netikėtą taikos pasiūly
mą padarė Jurgis Dimitrov, ge
neralinis Kominterno sekreto
rius, iš priežasties Vokietijos 
karo laivų bombardavimo Is
panijos miesto Almeria.

Jis siūlo sudaryti komisija 
iš visų trijų internacionalų ma
terialiam ir moraliam rėmimui 
Ispanijos lojalistų, nes ir pa
čios Ispanijos komunistų ir so
cialistų darbininkų unijos at
sišaukusios “sudaryti bendrą 
frontą gelbėjimui Ispanijos”.

Prezidentas nori re
formuoti teismą dar 

šį posėdį
Bet galbūt bus priimtas kom

promisas teismo reformavimo 
klausimu.

WASHINGTON, birž. 4. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikraštininkais 
pareiškė, kad liaudis reikalau
ja augščiausiojo teismo refor
mavimo, jo modernizavimo ir 
įnešimo į jį naujo kraujo, pa
didinant teisėjų skaičių.

Prezidentas ’ sako, kad teis
mo reformavimas turės bu‘ti 
pravestas džr šiame kongreso 
posėdyje. Bet prezidentas at
sisakė pasakyti, ar ji sutiks 
priimti bet kokį kompromisą. /

Tečiaus senatorius Robinson 
po pasitarimo su prezidentu 
davė aiškiai suprasti, kad bus 
priimtas, jei bus reikalas, ir 
kompromisas, padidinant teis
mą mažesniu teisėjų skaičiu
mi.

Bet opozicijos teismo refor
mavimui vadai sako, kad dau
guma senato yra nusistačiusi 
prieš teismo reformavimą ir 
jie jokiu budu nepriimsiu jo
kio kompromiso.

Ruošiasi evakuoti 
miestą

• CABLSBAD, N. M„ birž. 4. 
— 7,500 gyventojų šio tyrų 
miesto ruošiasi palikti savo na
mus ir keltis į kalnus dėlei 
Pecos upės potvynio, kuris su
silpnino McMillan tvenkenį, 18 
mylių į šiaurę nuo čia.

Iš didžiulio tvenkinio jau 
pradėję sunktis vanduo ir gy
ventojai bus evakuoti, jei van
duo tvenkiny dar augščiau pa
kils. •

200 darbininkų dirba stip
rindami tvenkinį.

60 žmonių žuvo bom
barduojant Madridą

MADRIDAS, birž. 4. — Su- 
kilėlių artilerija šiandie smar
kiai bombardavo Madridą ir 
vidurmiestyje užmušė ir sužei
dė apie 60 žmonių.
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was walking around the 
lašt Friday and accused 
different peopfe of being 

writers of this cohimn.

Golf Club. For 
admission tick- 
golf, have din- 
dance to the

•^M***^^ ii j. ą t

eSince this colfimn is pfač- 
tically the only oiitlet the 
chorus has to say anytlung to 
the public, the responsibility 
of . promoting friendship and 
good will rests. heavily upon 
the shoulders of the colurn- 
nists. The “Aido” chorus from 
Roseland has notK as far as is 
knowrt, made any public claims 
of friendship with “Pirmyn”, 
and yet, a very merry grotų? 
of them came down, all the 
way from Roseland to support 
our Splash Party, FriendĮy 
acts such as that should not 
be forgotten and lets hope they 
continue on both sides.

e Ameba Razmas seemed to 
be pretty peeved about our 
announeing her engagement. 
She 
hall 
five 
the
Since two heads are supposed 
to be better than one, five of 
them should be better than 
vwo so therefote we take thai 
as a com»pBment. We can't 
understand' why Amclia is so 
angry at the artiele announc- 
ing her engagement in our 
column when all readers pro- 
mised not to tell anyone abou't 
it; remember? So, the engage
ment štili remains a seeret. 
Anythjng with us that is once 
a seeret is always a seeret.

e A very amusing incident 
was the challenge the chorus 
received from the members of 
the Naujos Gadynės chorus. A 
Golf Tournament is to be held 
at the Evanston 
the price of one 
et you can play 
ner and then
music of the Stephens ReVelers 
Orchestra and the strain.-jon 
the pocket is $1.50 per person. 
Būt, if there are people who 
are not . interested in pTaying 
golf you can come for the dance 
only, to the tune of 75 cents. 
As yet Pirmyn has no know- 
ledge of any golf players that 
are vvorth whįle at all, \vhile 
N. G. has a couple of champs 
to their credit \vhich makes 
them a sure-winner. Many of 
our members don’t even know 
a thing about golf as they’re 
interested in a real he-man’s 
sport. For instance, Pirmyn 
is going to give a pienie at 
Jefferson Woods on June 13th. 
and we invite N. G. to a game 
of baseball, the reward to the 
winners \vill be a barrel of 
beer — now, that’s a man’s 
game — baseball. Both Pirmyn 
and N. G. have eąuat chance' 
to be the winners as both 
teams have eąual number of 
good players, therefore the 
odds are even birt, as alwą4ys 
is the predietion, the best team 
will win.

e One of our fifteen report- 
ers brings us news that has 
made us scamper back to the 
typewriter in order to brpad- 
cast a storm signal. After the 
fellows had a meeting lašt Fri- 
day, one young man strode otif 
the door wearing a very grim 
look on his face and luckily 
vvas overheard muttering to 
himself. What was bearti is a 
seeret. There is going to be 
a one man rebellion. * ,

<There are rumors of a 
summer formai to take plaoe 
soon. The date and place for 
the event are as yet uncertain, 
būt, as soon as it is definitely 
settled, we will. let you know 
more about it; in the mean 
time have in mind your 
bib and tncker which you 
wear.

best 
may

*
REWARD!

To the person who can 
give us the honest-to-

goodness reason ae* to why 
our Prešidfent, Anthony 
Vaivada, came ,down in 
disguise to our lašt re- 

• • hearsak They s&y tĮiat 
dark glasses are wsually 
worn to hide black eyeis, 
būt, as far as was seen, 
there were none in evi-t

dence and the other rea- 
son for dark gląsses are 
usually for actors such 
as Robert Taylo^ Clark 
Gable, who wear them to 
font the tadies; say girls 
you ought to leok into tliis 
you -may be missing some- 
thifrg. / *
e This summeT (for the 

chorus) is very different from 
the summers of the past. We 
ųsed to sing at many pienies 
and ail sorts of affai’rs, while 
this summer we sing all in all 
olily at two affairs; one has 
already taken place, which was 
at the National Cemetery and 
the other is the Keistutis Pic- 
nic. Now that isn’t too much 
to expect from any chorus so, 
why don’t all of you members 
remeinber this; as yet, it isn’t 
too warm and with the new 
soDg which we are working 
on now, we have loads of fun 
so, I’H be looking forward to 
3eefng you Friday.

“RASKEY HUEY”

Kur laisvamaniai 
rinksis rytoj

Beverly/Hills, Rayan Woods 
tai gražiausi vieta. Ją pagraži
no P. W. A. armija. Ten yra 
ir pavilionas, kur galima net 
trinia šimtams povų pašoktu 
vietos automobiliams net dėl 
kelių tūkstančių. Yra fr kito
kių parankumų, kurių butų 
sunku laikrašty ir suminėti.

Taigi, rytoj toj vietoj įvyks 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos piknikas, bus pui
kiausia proga ir tą vietą pa
matyti ir sekmadienį praleisti. 
Laukiame svečių iš East Chi- 
cagos, Indiana Harbor ir iš 
Detroito, taipgi, piknikas bus 
toks didelis, kokio dar nėra

. / ," ■

O ir programas bus geras. 
Dainuęs Čhicagos Vyrų, “Pir
myn” ir “Aido” chorai. Bus ir 
muzika. Bus ir kalbėtojai, ku
rie 'daug naujo papasakos ir 
už tai nieko nereiks primokė
ti. Įžanga visiems veltui- O 
jeigu butų lietaus, tai visas 
napengiinas įvyks darbininkų 
svetainėje, 10413 So- Michigan 

\ avenue. /
; Nuvažiuoti į Beverty Hills 
i. y. į pikniko; vietą jokio ne- 

ioarankumo nėra* Ji randasi 
prie 87-tos ir Western avenue. 

į . — Senas Antapas.

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy 

doma į du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar įsvirš'ki 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCER1Ų SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street 

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

Victpr Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus- bei Storus 

arti
3406 SOUTH
HALSTED ST. I WESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Hemlock. 5040

ar ’ toli.
| 6921 SOUTH

Šiandien Lietuvon 
Išvažiuoja 
Adomas Grybe

TARP MUSU

(Šimtadienio pirota Mato 
ir Kiselio užeigoje -

darbo geri vaisidi. Jis dar ga
na jaunas žmogus- Niekas pra- 
idlžioj netikėjo,, kad toj; vietoj 
ja& galės jsikuM* Sėt apsirik
ta. Matomai^ geros rūšies pre- 
jkę nugali kliūtis. O Lėto, jis 
įritoka pirkėjus privilioti su 
savo speęialęmis ' dovanomis.

—Rep. x-y.

ADVOKATAI
K. P. G U G1S

ADVOKATAS '

»st.Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kami). 1431-1484—Tel. Central 4411-2' 
Namą ofisas—3823 So. Halsted- St.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
'Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-3:30
I Nedeliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenvrood 5107

šiandien visą vakarą pp. 
Mato iir Kiselio užeigoje, 
1909’/2 W. 14 gat. vaišins sve- 
eius, nes tai bus gimtadienio 
puota. Bus užkanda ir muzika 
veltui. Kas mėgstate smagiai 

> laiką praleisti, nepraleiskite 
šios progos. 

.......................................... iii „m

LIETUS, VEŠIAU 
ŠIANDIEN.

• Valandos vakarąis nuo 6 iiki 8:80
Telv Boulevard 1310 « •

Ketvirtaiiieniais ir Sekmadieniais- — 
pagal patartį.

Phone Canai 6122

kadj Oro biuras pranašauja, 
i šiandieną oras bus nepastovus 
i—vėsoką ir protarpiais lietus.

JOSEPIT J. GRISU
LIETUVIS ADVOKAI AS 

Tetephone; Boulevard. 2860 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockweli UL
* Tęlephonp: Renubiie 9723

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 1—8 
Sėredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez.663L California Avenue

telefonas KefubMc 7868

vietą KL. JURGELIONIS
A D V O K A TAS

Rubsiuvis 
persikelia į 
ris- randasi 
gatvėj.

p. Joe Hermania® 
p; Kėlu namą,1 11U*- 
prje/4W-.Wesf |4

■ . .... n/mi

i Dafea dovanas

3407 LoW Avė. • Tel. Yards 2510* į

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susamia Slakis
Mbtetii ir vaikų ligų gydytoja 

. 6900 So. Halsted St 
[ ValaftdoB 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 

< išskyrus seredmiig ir subatomis.

„ ŠiOefe® Lietuvon išvažiuio- 
ja Adomas Grybe, kuris kele
tą metų atgal atvyk© Chica- 
g4>n studijiuoti Čhicagos uni
versiteto palyginamųjų tiky
bos mokslų kolegijoje ir hu
manitarinių mokslų Orienta- 
liame institute^

Birželio 9 d., p. Grybė pa
ims laivą ,“Drottningholm” 
New Yorke, o Lietuvą pasieks 
birželio 19 dieną.

Ketvirtadienį vakare “San
daros” salėje įvyko p. Grybus 
išleistuvės, kuriose dalyvavo 
apie 50 artimų įdraugų ir pa
žįstamų. Laike vakarienės lin
kėjimus išvažiuojančiam iš/ 
reiškė V- B. Ambrose, Dr. Nai- 
kelis, Dr. Draugelis, M. Vaidy- 
la, Arėjas Vitkauskas ir kėli 
kiti svečiai. Vakarėlio progra
mą atidarė viena riš rengėjų, 

sp. Firaiitienė,'o Kastantas Au
gustas buvo jo vedėju. Gražio
mis dainomis programą pa
margino dainininkės pp. Gri- 
caite ir ĄnčiutČ.

Dr. A. Rutkauskas prisiuntė 
rengėjams laiškeli, kuriame 

i išreišU į «.P8aH*! 
hegali\ dalyvauti. 7 Su Idišlctl 
prisiuritė $5.00 čekį.

Jaunas dailininkas V. Firan- 
tas pagamino gražų origina
liais viršeliais aprūpintą albų- 

-mą. Po vakarienės visi sve
čiai padėjo; savo’ parašus albu
me, ir jį įteikė p. Grybei kaiįyo 
suvenirą. « —B,

BRKSKTON PAML --Prieš 
i tris mėnesius' prieš 2S^-West 
i4j$th' PI- atsidaręs Edvardas 
Vilkaitis krautuvę, sugebėjo 
dalykus taip sutvarkyti, kad 
Šiandien jau visiems matosi jo

--  - ----------------------- ....į..,,...,- --------------

Tavernom* Meatmarkcts, RoOitfing 
Houses, Beauty Shops, Restauran- 
tani, etc. .

Cash į 21Vatandas
ILLINOIS DISCOUNT CO* 

10 N. Clark Street
" Phone STATE- 4893 Atstovui

ženioa Kainos' Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 4
SW'gW I SAVAITĘ .

IMt CCOMHELL
135 30. STATE ST.

•38* Cottarn Orovt
4 9n St.
6204 8, HUHted St.

K S 3234 Mftdigon St.
5 —p CtOHEO 81UNOAY

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 S(k Dearborn St
Room 1230

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

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

Ofisu vak? Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedėiioj pūgai sutarimą 

Ofisu lel.: Douicvard 782U 
Namų Tef.: Prospere 1930

Pataisyk Stogą ir .
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai ąpskaitliavi-' 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius dr 

stogu, dėngėjas.
Leonas Roofing Co.

S750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

DR. A. F. NEMIROJ 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdarą kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už medikai^ tarnybąt 
Taipgi už dyką ekzaminavimas' it

klės. r ,
Kitos valandos 1. iki 3 ir T5
P. m.

DR. A. F. NEMIRO
4124 West Madison SiL 

(Marbro Theatre Bldg.)
Vidurmiesčio ofisas

!

gydymas akių, ausų, nosies ir ger+ !

iki
9

59 Easli 
Madison St.—Tel. Van Burėn 5709

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų,’ Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43c
3446 So. Halsted St.

NEBĖRA EKZĘMOS 
KANKINIMO

Kiekvienas paštorius atneša mum 
laiškus / žmonių, kurie susilaukė 
ilgalaikio paliuosavimo nuo ekze- 
mos kankinimo ir nuo athleteš 
foot. Neatidėliokit!
Jum pagelbės

Taip, kaip tūkstančiam kitų pa
gelbsti.;

parduodama garantijos pagrindu. 
Jus TURIT būt patenkinti, arba 
jūsų pinigai taps sugrąžinti.
Prisiųskit $1.00 DABAR išsigel
bėti nuo niežėjimo, degimo, šašų 
ir. nudegimo ^aule.
E. Z. A. Laboratories, 

Ine.
64 West Randolph St.

Chicago, Illinois

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

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FTRANKOM LAZDAS . . . MES NUMlERIJOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VĘNETIAN BLlNDSi
1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

j fi r r.i iirfiyri lY't * i/jr-l' 'Vitif

i Mrs. Anefia-'K Jarusa 
Physiėal Therapy 

and Midwife 
6630 Sb. Westem 
Avė.. 2nd floor 
flenilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d ir o d u massagt 
electric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai'.

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

Clement j, Svilow
ADVOKATAS

i 33 NO. LA SALLE STREE1
6- tos lubos Tel'. CLKtral lb46

Marque*.te Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

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

vali vakare' ir pagal sutartį.

Ofiso Tel. Virginia 0036 / 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

2—4 ir nuu 6—$ vai. vakaro.
Rezidencija

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

nuo
8935

. , i « n*Un ■ >,<1 V-   ’ ■> ■»—1*1' ■' i «■ i*ii ii M* m»'»1i i <■—*»« 6 w

AKIU SPECIALISTAI
niiMh* « w-^b^'j»w^*****‘

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L
LAIDOJIMO IŠTAIGA N

John F. EudeikisS

7
- c

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

į WTARNAVIMAS J '< -
■ ' 'v-. MENA IR'NAKTl : ■
Visi Tefefonai YARDS 1741-1742 

<605-07- So. Hermitage Avė. 
4447 Soidh Fairfield Avenue

. Turt. LAFAYETTE 0727 ■'

■ T ' -' r' T-i koplyčios visose
Čhicagos dalyse

■ * ' . ' . 1 ■ ? ■ t • • ’ > • 'i ’ l .. ",.

Klausykite musų LietiivŠl<jjĮ* jfądio; programų Pirmadienio vakarais^ 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—-Pranešėjas P. Šaltimieras.-

1‘^r-L-tr * —-f---------------------- --------------------------- ...------------ ---------------------------- --------------- - ----------- ------------------------------ ------------------

■ ■■ i 'i* ' <     "■ ' ■* ' '■*■■■■ ';"«i M 11     ■!'' ■■ -  -  ........................ — —

LaidoitivitĮ Direktoriai
NARIAI ' 

Chieagos,
Cicero •į

Lietuvių. I 
. Laidotuvių I 

Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

L mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

-------------- -------- i------------- ------ -----------------—„į-jM-,...,;. ---- .... į.:.,r - -----------r -

S. P. MAŽEIKA
3319 Littianiča Avenue Phone Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 §o. California Avetiue Phone Lafayette 3572

. A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
Court Cicero Phone Cicero 2109

. P. J. RIDIKAS
3354 So. Ilalsted Street /•’ Boulevard 4089

1.410

i.XZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

. j         ....i..~    n,■> . , „ ir.il., Į, w

. . ■ Š. SKUDAS ' '
718 XVest 18th Strę-et Plioiiė Mofiį-oe 3377

..I.M'ai-■»**.-*   '■>.»<’■>* M. ■>. .f.  .................... -   ..   « ...................  —---------

EZERŠKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mitliigan: Avė. ‘ Tel. •PullmaB 5708

______ 1 - .J— u ‘ - y   ■'  '  -■*. ______________ ____ ______________________________ ___ a-a.  

LA€HAWICZ IR SŪNŪS
2314 , West 2t4rd Pląee
SKYRIUS^ 42f44 Eąsfr 1081 į. Street.

JUOZAPAS EUDĖIKIS IR TfiVAS
4704 So. Western A ve- • Phone Virginia 0883

Phone Canai 2515
Tel Pullman 1270

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS- 

4G45 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

43v(> So. Fairfield Avt.
Tel. Lafayette 8»16

biI—HB |ll*< II M* I H» |l I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

’ Optometidcally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių’ aptemimo, nervuotu-:
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso j L^mviai Daklara.
rumparegvstę ir toliregystę. Priren-’ .

gia teisingai akinius. Visuose atsiti-l Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakt< 
rimuose egzaminavimas daromas su į Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 

.elektrą, parodančia mažiausias klai-į ,ki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m 
'd’as. Speciale atyda atkreipiamą i Q ATKUT
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- •. 1Y xx1.x>.Aj1JAk
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
NedėJi.oj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
Be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKIU GVDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 
b Pritaiko Akinius 
r Kreivas, Akis 

ištaiso 
Afišas ir Akinių Dirbtuvė 

756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

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

&

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTfSTAI 

Amerikos? Lietuvių Daktarų
- a ____________

Phoftė Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

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

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

TeL Seetey 7330
Namų telefonas Brunswfck 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS

Valandos nnn 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

9

DR. I. E. MAKARAS
10758 & Michigan Avė

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

1

Dr. C. J. Svenciska?
DENTISTAS

'OFISO VALANTIS: 10 v. r, iki v 
vai. vakaro. Treč it sekm. paira’ 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ- 

Telefonas LAFAYETTE 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tek Virginia 1116 

■Valandos: t—*8; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus.

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

DR. W. V. N0RAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, 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
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Ynrds 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

V

7



Šeštadienis, biržęlio 5. 1937
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NAUJIENOS, Chicago,, III.

Diena Iš Dienos
ką sūnų, ir tai dar pirmą. Tai
gi bus įpėdinis jo bizniui ves
ti.

W. 21 Pi. Parė turi įvykti pir- Po tikybinių apeigų, vestuvi- 
madienį, birželio 7 d. Viskas ninkai susirinks Mildos salė-

Šiandien p-lės Gurevi- 
čaitės vestuvės

Dar tebeserga 
p Sorfs '

Labai nuskriaustas jaučiasi 
p. J. F. Šoris, Naujienų gra
žuolės p-lės Jean tėvąš, gyv. 
1543 S. 54 gt. šventes dėl li
gos turėjo namuose praleisti.

Apvažiavo valstiją 
pp. Danauskai

Musų geras pilietis, biznierius 
p. Frank Danauskas, 1543 So. 
52nd su žmona grįžo apvažinė- 
ję pietinę Illinois valstijos da
lį. Padarę apie 800 mylių. P-ia 
Danauskicnė, nors ir nesenai iš 
ligoninės ir turėjusi sunkią ope
raciją, jaučiasi gerai ir, sako, 
kelionė nepakenkusi.;

N. Rašėjas.

ninkai susirinks Mildos salė- 
laikoma didžiausioj paslaptyje, jo, kur įvyks vaišės. Jaunoji 
pasižadėjo užlaikyti paslapty ir 1 . J ’
j tisų reporteris. Ci't, tik niekam Jokūbui ir Adomui Maskolių- i A 1 -T* T •
pasižadėjo užlaikyti paslapty ir

nepasakykit. ; Rep; x-y

p. Alice Binkis yra giminaitė 
T , 1 ' • .* A t 1. . • AT 1 T

‘ namš. Antanas Lubis

su Evelyn

23 su

operuo-
W,ent-

Kensta-
paims

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Ray Peters, 24, 
Barutzke, 23

Tiieodore Kostus,
AĮexandria Kondrusz, 23.

. Jaseph Demęreękis, 24, 
Barbora PauLuskas, 

Stanley Butkia, 26
Czernek, 25

George Capak,
Gregas, 21

Stanley Kukla,
Jur<yk, 20

Philip Cohn, 26
Paris, 25

Edvvard Stachort, 30 
llie Uzumeckis, 28. \

24,

su
24 
su Mūry

su Emily

su Elsie

su Myplle

su

ja biznį ties 5906 S. 
worth avenue.

Ir antroji *pora, B. 
vičiutė ir Gh. Žičkus 
šliubą Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Jų vaišės įvyks W. Neffo sa
lėje, prie 2435 South Leavitt 
street. Abu jaunuoliai 
“Pirmyn” choro nariai.

Atidaro Naują 
Krautuvę

yra

Šiandien yra p-lės Julijonos 
GureviČaitės ir p. Mikolo Bra
zausko vestuvės.

Panelė Julijona Gurevičiūtė 
Naujienų skaitytojams yra ge
rai žinoma iš Naujienų gražuo
lių kontesto. Ji yra laimėjusi 
ir dovaną. Gyvena 3358 So. 
Halsted g.' p. p. Triškų namuo
se, t. y. pas savo patėvį. Gi jo
sios jaunikis p. M. Brazauskas 
yra kilęs iš Luther, Mich., kur 
po vestuvių jaunieji ir mano 
išvažiuoti, f • ■ / , ■

Jungtuvės įvyks Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje 5 vai. vak., o 
vestuvių puota Lietuvių Audi
torijoje 7 v. vak. <

Tad geriausios gyvenimo pa
sekmės jaunuoliams.

Niekutis. '

Apsivedė p. Valančius 
su p-le Jaukšaite

Gegužės 29 d. Ciceros parap. 
bažnyčioje įvyko p. Anjtano Va
lančiaus jungtuvės - su panele 
Anastazija Margareta Jaukšai
te. Jungtuvių apeigos prasi
dėjo 9 v. ryto, po to parapijos 
salėje vestuvių puota. Jauna
vedžiai apsigyveno pp. Jaukšų 
namuose. Pats p. Jaukša yra 
senas SLA iždo globėjas ir pa
siturįs žmogus. Pasituri yra ir 
pp. Valančiai. Jų vienas sūnūs 
kunigas, kuris ir davė šliubą.

Rep. x-y

Labai šauni p. Montvilo 
mokyklos baigimo 
puota

šeštadienį, 1520 N. Wood g., 
buvo labai šauni p. Edvardo 
Montvilo mokyklos užbaigimo 
puota. Ją surengė jo motinėlė 
p-ia Stella Montvilienė.

Svečiais •atsilankė Dr. Gus- 
sen, p-ia Gussen su sunumi, 
gyv. 4847 W. 14 g., p-ia Mon- 
kevičienė, marąuetteparkietė, p. 
Labanauskienė, p-ia Mičiulienė, 
abi northsidiškės, p-ia Adomai
tienė nuo N. Francisco g. ir 
daug kitų, kurių pavaldžių ne
patyrėme. Buvo taipgi daug 
kitataučių. ( \

Kaip duvo gardus kepsniai 
gėrimėliai, taip smagus buvo 
patys svečiai, 
stengė visus 
linksminti,
linkėjo geriausios gyvenimo pa
sekmės. Ir taip tad per naktį 
iki ankstyvo sekmadienio ryto.

Šiandien
Vestuves

m už
jaunu 
Binkis

Aštuonioliktos Apięlinkės 
gyventojai šiandien sulaukia 
naujos stambios biznio įstab- 
gos—d op ar tam e n t i n ės kr a u - 
tuvės.

Įstaiga atsįdaro buvusios 
Klein krautuvės rūmuose, prie 
2000 So. Halsted street Ji va
dinsis Halsted Street Bargain 
Store, 1

Krautuvė, kaip ir kitos de- 
partamentinės krautuvės, už
laikys įvairios rūšies prekes. 
Savininkai sako, kad šiandien, 
atidarymo proga, dalinsią do
vanas pirkėjams.

ir

ir 
ir 

Edvardas pasi- 
akordijonu pa

či svečiai jam pa-

Šiandien “amžinais 
gaiš” bus surištos dvi 
lietuvių ‘ poros: Alice 
su Antanu Lubis, iir bus Ber-
nice Kenstavičiutė su Char
les Zickūm.

Pirrpųjų jaunavedžių šliu- 
bas įvyks penktą valandą va
kare Šv. Jurgio bažnyčioje, 
prie 33rd ir Lituanica avenue-

Piknikas
Danicl Byah miške, prie 87 

ir Western avenue, rytoj įvy
ksta Roselando Liet. Laisva
manių kuopos piknikas.

UNOLHN

NUŠVĮESKIT SAVO LINOLEUM 
su 

PILSEN 
WHITE LINOLEUM VARNISH 

Nepakeis nė švelniausio Rašto Spalvų 
REIKALAUKIT JO VARDU.

Ir pp. Kimbarkai 
susilaukė garnio

Nors gražias Šventes p. Kim- 
barkui (Ciceros biznieriui), ir 
teko praleisti namuose, betgi 
nenusiminęs. Mat, garnys atsi
lankęs paliko jam gražų ir svei-

Baigė mokyklą ir p-lė 
Vitkaitė

Baigė Bruce aukštesniąją 
mokyklą ir p-lė Eugenija M. 
Vitkaitė, p. Keserausko, Cicero 
Grant Works vaistinės savinin
ko, sesers duktė. Ta proga įvy
ko puota ketvirtadienį, gegužio 
27 d. Jos tėvai turi ūkį netoli 
Bruce miestelio, Wis. z

Rengia surpryzo parę 
p-lei Galauskaitei

Keletas draugių susitarė ir 
jau rengia surprizo paYę p-lei 
Adeline Gajauskaitei, gyv. 2110

NAUJAUSIO STYLIAUS MĖGSTA STALTIESĖ

FIUET CROCHET SOUARES .PATTERN 1498
No. 1498. Tai naujausio ir gražiausio,mezgimo staltiesė. 

Jeigu turėsit kantrumo ją nusimegzti, tai busit čampionu ir 
galėsit pasigirti savo darbu.

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

. t , , .. ;

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas ■T

KIEKVIENOS 
RŪŠIES ”, ■ , - -

fC Y T w
* (>AVO.IINC.A

mus įparaiščiui pritaikinti su pilnu pa- I
J.’L.^mu 1 ■'

Elastikinės pančiakos, diržai, brąces, 
___ ^^..pažeistiems, ėevpr^kąi ^ieins, kurių ' są- 
Atoikite pas I nariai nesvdĮįL'?’; ’ -,;į >.

Tiktai moksliškas paraištis . tinkamai jums Į mus ’įp. 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rūšį | stikSjfn 
jums tikrai padės. Vengkite nomalonu- 
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. ............

VYRAS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI v Specialistai Dirbtinų 

Kojų, Ranįcų, Diržų 
Į Visiem . Sudarkymam

KAINOS
PRIEINAMOS |

‘■i- 'r

Chicago Orthopedic Co., - 183 5W; Lakė St
S. ARTI PRIE AVEI1LS STREET . .

Viso Gyvenimo Proga!
. , I II ............ —II II III ll.pi L I - I

Vėl sakome, tfirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios ęhicągoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

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

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

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

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

tūkstančių patenkinti kostuftieriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 19364937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1037 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 OIdsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupykite Mažiausiai

50 Nuošimčių. '

Neprivalote mokėti būtinai casli
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo {mokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išisimokėjimais per 2 
meitu. į

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

Atdara kas vakarą įskaitant ee'kmądienius iki 9:30 vai. vakaro.

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

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

faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik

MADOS

MOTERYS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

0D65.

TONSILAI IŠIMAMI 
už ................. ........

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .....

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale

SVEIKATOS KLINIKA

512
550
520

51

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue

Tel. YARDS

1 Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $ 1.10

CHICAGO, ILL.

4283 — Sesutei vasarinė suknelė. 
Liuosa ir madni. Galima siūdinti 
iš atkarpų, nes šešių metų mer
gaitei reikia tiktai 2'^ yardo 36 
colių materijolo. Sukirptos mieros 2, 
4, 6, 8, 10.

IMorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, HL

Čia įdedu 15/ centų ir prašau 
atsiųsti man pa/yzdj No..______
Mieroa---------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE HEER 

Mano užeigoj visa
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg- 

i tinę, vynas, alus ir 
! cigarai. Kurie mylit 
į smagiai laiką pra- 
i leisti, malonėkit at- 
1 silankyt į mano už- 
’ eigą. Savininkė 
i Martha Grigas- 

z Nakrošąitč 
3416 S. Wallace St.

. Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i • . .

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!

-Užsisakyki t anglis dabar!
Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

Chicagoje
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia ‘ 

75% cars ........................ . $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars .-...........   $7.65
Illinois Lump ......      $6.05
Yard Screening „X................ $4.70
Petroleum Pilė Run .... .............. $8.75
Rex Egg or Glindo Egg ........... $6.90
Millers Creek Lilmp .......   $8.75
Black Band Lump ...............  $7.15
Chesnut Hard Coal ....... ..... . $12.70
Coke Kappers ............. ............. $11.20

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSlNG
4405 So. Fairfield Avė. ,

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RĘSTA URA NT AI

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
•Tel. ENG. 5883-5840

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
, 82nd and Kean Avenue

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

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

Evinskai, TeL Yards D832.

kostumeriams, kad

3517 So. Halsted

^Miestas ir valstija
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NAUJIENOS
9

Pabliahed Suaday b y
Cha UttaNihB N«w« PuK Co*» Ine. 

ftnth HaUtod Street

Subacription Rata*:
$8.00 per year io Canada
$5.00 per year ouiside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per čopy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
—■ayaj—— 'ii i i n.

DARBININKAI NEPRITARIA
TAUTININKŲ POLITIKAI

Apž valga
Šeštadienis, birželio 5. 1937

18c
75c

Enteręd as Second Clasg Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under tha act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien,išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
IB. Telefonas Caųal 8500/

UlMkyma kaina:
Chicago je—paltu:

Metams ....... —..........
Pusei metų ....________
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams z  .... 
Vienam mėnesiui'...........

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija _______

Savaitei ___________ .........
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

(Atpiginta)
Metams ____________  $8.00
Pusei metų .......   4100
Trims mėnesiams ............. . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartų su užsakymu.

Paveldėjimo mokesčiai,
I ..u.... 

z

pereitą sekmadienį numirė turtingas New Yorko 
bankininkas, George F. Baker, palikęs 80 milionų dole
rių vertės turto. Nuo šito palikimo valstijos valdžia ir 
federalinė valdžia paims tam tikrą mokestį.

Apskaičiuojama, kad New Yorko ir J. V. valdžiai 
teks iš velionio turto 60 milionų dolerių!

Graži sumax ar ne?
Baker’o giminės gaus 20 milionų dolerių. Tai irgi 

nemenka krūva pinigų. Bet to bankininko paveldėto
jams gaila, kad jiems teks tik ketvirta dalis palikimo.

Iki 1932 m. paveldėjimo mokesčiai buvo daug ma
žesni. Prieš šešis metus laiko nuo 80 milionų dolerių pa
likimo butų reikėję mokėti valstijai ir federalinei val
džiai tik, 14 milionų dolerių.

Milionierių vaikams toks paveldėjimo mokesčių pa
didinimas, žinoma, nepatinka. Bet visuomenės atžvilgiu 
butų geriau, jeigu jie butų dar didesni. Paveldėtas tur-. 
tas yra ųeųžpelnytas turtas. Kai miHonieriąus vaikai ži
no, kad po tėvo mirties jie gaus didelį lobį, tai jiems nė
ra reikalo mokintis naudingo darbo arba rūpintis s£vo 
ateitim. Tėvo turtai dažniausia paverčia juos dykaduo
niais.

Paveldėjimo keliu susikrauja tam tikros- žmonių 
klasės rankose milžiniški turtai, kurie suteikia jų savi
ninkams didelę galią ant beturčių. Tuo tarpu paveldėji
mo teisė nėra prigimta teisė, kaip daugelis mano.. Ji yra 
grynas įstatymo padaras. Kadangi įstatymai ją įsteigė, 
tai įstatymai gali ją ir keisti.

1

Kominterno Pasiūlymas Socialistų 
Internacionalui

Komunistų Internacionalas, arba Kominterųas, va
kar nutarė kreiptis į Socialistinį Darbininkų Internacio
nalų ir į Tarptautinę Profesinių Sąjungų Federacijų 
(darbininkų unijų Internacionalą) su pasiųlymu, kad 
šios trys tarptautines darbininkų organizacijos sudary
tų bendrą viso pasaulio darbininkų frontą Ispanijos dar
bininkams padėti.

Generalinis Kominterno sekretorius Dimitrovas sa
ko, kad prie šito žinksnio Kominterną paskatino Hitle
rio kai*o laivų bombardavimas Ispanijos uosto Almeria 
ir Ispanijos darbinjnkų pagelbos šauksmas.

Tai ne pirmas kartas, kad Rusijos komunistų kon
troliuojamos tarptautinės organizacijos vadai siūlo 
“bendrą frontą” Socialistiniam Darbininkų Internacio
nalui. Visokių pretekątų jie suranda šitam pasiūlymui 
paremti: tai gynimas Sovietų Sąjungos nuo imperialis
tinių valstybių, kurios rengiasi ją užpulti; tai kova 
prieš pasaulio fašizmą, tai Ispanijos gelbėjimas.

Bet vieno dalyko Maskva ir jos atstovai niekuomet 
Socialistų Internacionalui nepasako, atseit: Kodėl yra 
uždraustos socialistų partijos Sovietų Sąjungoje ir ko
dėl Rusijos social-demokratai ir social-revoliudonieriai 
yra laikomi kalėjime?

Yra prakilnu kovot už Ispanijos darbininkų laisvę, 
bet Rusijos darbininkai irgi trokšta laisvės.

Kol Dimitrovo “bosai” Maskvoje negrąžins laisvės 
Rusijos socialistams, mes labai abejojame, ar Socialis
tinis Darbininkų Internacionalas jo pasiūlymą priims.

3,000 drabužių 
valytojų balsuos 
streikuoti'

Darius-Girėno 
Amerikos Legijono 
Nariams Pranešimas

Džiaugiasi Lietuva
■ - - .................. - t

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
dūsauja vienas mo-

Pirmadienį susirenka Clean- 
ers, Dyers and Pressers unija 
332 South Marshfield avė. Ta 
unija atstovauja virš 3,000 na
rių. Antradienį viršininkai tu
rėjo savo 
rė streiko 
ti narių 
suoti. Jie
dų savaitės, “closed shop” ir 
pakelti algas 20%.

susirinkimą ir nutą- 
nusprendimą paduo- 
susirinkimtri nubal- 

reikalauja 40 valaii-

Kurie turite automobilius ir 
norite važiuot į Orland Park, 
30 mylių nuo Chicagos, aplan
kyt sergančių ex-karęivių, esa
te prašomi susirinkt į Holly- 
wood Hali,'2417 West 43rd St. 
sekmadienį, birželio 6 dien^, 1 
vai. po pjet. Musų Moterų Au- 
xiliary irgi važiuoja. Kuo dau
giau,- tuo bus geriau.

Darius-Girėnas Ladies 
. ’ Atfxiliąry,

Mariau Sebastian.

Lietuvos tautininkai, uždarę 
visas laisvas darbininkų orga
nizacijas, įsteigė “Darbo Rū
mus”,' kurie'susideda neva iš 
darbininkų atstovų, bet tuos 
“rumUs” valdo valdžios paskirti 
viršininkai.

Tačiau ir šitoje tautininkų 
kont roliuo j amoj e įstaigoj e fa
šizmas nėra populiarus. Nese
niai įvykusiame “Darbo Rūmų” 
;posėdyje buvo aštriai kritikuo
jamas jų leidžiamas laikraštis 

!“Darbas’ už vienpusiškas ži
nia^ apie Ispanijos pilietini ka
rą ir už pataikavimą darbda
viams. Pasak “L. Žinių”, —

“Klaipėdos krašto atstovas 
i Naglius siūlo objektyviai in

formuoti apie užsienį. Pav. 
apię Ispanijos įvykius ‘Dar
be’ dedamos informacijos pa
imtos iš dešiniųjų, vokiečių 
šaltinių. Neigiamai rašoma 
ąpie vyriausybininkus, o gi- 
riąthi ‘nacionalistai’, šitokia 
informacija, lietuvio akimis 

f, žiūrint, atrodo nepatriotiška 
' ir štai dėl ko: Klaipėdos lie

tuviai darbininkai labai jau
dinasi dėl kiekvieno Franko 
laimėjimo, nes faktiškai tie 
laimėjimai yra vokiečių ir 

• italų laimėjimai. Jei tik Is
panijoj laimės Franko, tąi 
Sustiprės Vokietija, kuri pajų- 

t tusi savo galybę, pirmoj ei
lėj tai parodys Klaipėdos 
krašte ir bendrai dėl to Lie
tuvai gali, atsirasti negero
vių.” < .

, ■ * į

šita Nagliaus kritika ' labai 
nepatiko tarnautojų atstovui 
Kemešiui, kuris, matyt, yra ak
las. fašistų pakalikas. Jisai rei
kalavo, kad diskusijos nebūtų 
kreipiamos į politiką? ir tvirti
no, kad dėl vienos arba kitos 
pusės laimėjimo Ispanijoje 
“Lietuvai nebus nei šilta, nei 
šajta”!

Kit'a‘s atstovas, Aberavičips, 
peikė “Darbą” už tai, kad jisai 
vengia rašyti nepalankių daly
kų apie darbdavius. ' » v * J.

“Jei ką darbdavys padaro 
gerai”, sako jisai, “tai šis 
faktas išpustai aprašomas, o 
kad darbdaviai vieną dieną 
laužo samdos darbininkų įs
tatymą, tai apie tai ‘Darbas’ 
tyli. Dažnai įmonių darbinin
kai bei.korespondencijų:auto- 

. riai patys sutinka atsakyti 
už žinių tikrumą, bet ‘Dar
bas’ vistiek tų jų žinių ne
įdeda. Atrodo, kad pataikau
jama darbdaviams. Aberavi- 
čiaus manymu, įmonių ne
normalumų nereikėtų slėpti, 
nes tai ne tik piktina darbi
ninkus, bet ir vyriausybė ne
sužino tikrovės iš darbininkų 
gyvenimo...”

F ‘ '

Kiti atstovai nurodė; kad 
darbininkams labai sunku įpirš
ti Darbo Rūmų organą “Dar
bą”. Jie nenori jo skaityti, ir 
jeigu kuris darbininkas ir bū
na prikalbintas užsirašyti laik
raštį, tai jisai už jį nenori mo
kėti.

ylIlĮIjĮ lĮĮ'lify1 \

Amerikoje,' Bertram D. Wolfe, 
sako, kad kalti ne anarchistai 
ir tiockistai, bet — Valencijos 
vyriausybė, kuri norėjo nugink
luoti “darbininkus”.

. \Vblfe buvo nuvykęs Ispani
jon ir są'yo nuomonę išreiškė 
spaudoje. Anot “N. Gądynęs”, 
jisai aiškina Bacelonos konflik
tą taip r

♦ “Nebeliko mažiausios abe
jonės, kad mūšiai prasidėjo 
spontaniškai (vadinasi, nebu- 

’ vo iš anksto suplanuoti. —
“N.r Red.). Tai buvo reakci
ja prieš tikslų ir provokaci
nį bandymą nuginkluoti dar
bininkų sargybą — tuos žmo
nes, kurie liepos 19 d. '(1936 
pi., kai prąsįdėję fašistų mai- 

, štąs. — “N.” Ręd.) nugalėjo 
fašistus ir iki šiol saugojo 
Kątąlonjją nuo. fašistinių 
suokalbių bei intrigąvimų. 
Labai, syarbų žinotų kad 
‘ypatingos apsaugos’ bųri-ai, 
naudoti prieš darbininkų sar
gybą,- prikląųsę Negriųuj — 
tuomet valstybės iždo minis- 
teriui, o šiandie premjerui. 
Reikia žinot ir tai, kad ‘ypa-

vis dar negali atsi- 
džiaųgsmu netveria 
basketbolo Europos

—Žinai, didžiausia laimė, tai 
Pužinauskui, juk jį net pats 
švietimo ministeris nuo kvotinių 
atleido, 
kinių.

'—Manai, kad jis dėl ši to.-lai
mėjimo dabar išmintingesnis? 
Didelis &a daiktas ir buvo, dėl 
ko atleisti, — atsako jam ki-

ANĄRCHISTŲ IR TROCKISTŲ 
SABOTAŽAS BARCELONOJE

- sako

,, tingoji apsauga’ (kįąręivių
būriai) buvo ąųdąryti sąu- 

- gotį Ispanijos auksą, kuris,
beje, jau nesiranda .Ispanijoj.
Tie žmonės buvo apginkluoti 

"šautuvais, automatiškais.' re
volveriais, . šarvuotomis mo- 
torcyklėmis, kurios aprūpin
tos kulkosvaidžiais —žodžiu 

! sakant, tikroji kariuorųenė, 
naudojama prieš darbimn*. 
kus. Tam ji ir buvo panau
dota.” i
Amerikos opozicinių komų-, 

nisitų vadas sako, kad Ispanijos 
liaudies fronto vyriausybė ry
žosi nuginkluoti “darbininkus” 
su tikslu “sulikviduoti proleta
rinį pobūdį Katalonijos revoliu
cijoje”.

Wolfe'as vadina “darbinin
kais” anarchistus ir trocVsfus, 
o socialistai, komunistąi ir kiti 
Katalonijos darbininkai, kurie 
nori apginti Ispanijos ręspubh- 
ką, tai, anot jo, nedarbininkai!

Barcelonos anarchistų nu
ginklavimą . liepė įvykinti val
džia, kurios priešakyje stovėjo^ 
kairysis socialistas Cabąllerę ir 
kuri susidėjo iš visų darbinin
kiškų srovių atstovų (neišimant 
ir anarchistų). Bet Wolfe pie
šia tą valdžią, kaip darbininkų 
priešus ir provokatorius!

O apiė socialistą Negriną, ku
ris užėmę Caballero vietą, jisai 
pasakoja, kaip apie sąmoningą 
darbininkų žudytoją!

Aišku, kad tąm Wolfe’ui gai
dukai gieda galvoje.

Bąrcelonos anarchistai, ku
riuos jisai teisina, visą laiką 
sabotažavo kovą prieš Ispanijos 
fašistus. Jie, itiesa, pradžioje 
pilietinio karo veikė prieš fa
šistus Katalohijoje labai ener
gingai; ' bet kuomet fašizmas 
Katalonijoje buvo nuslopintas, 
tai Ispanijos respublikos liki
mu anarchistai beveik nesirū
pino. Jie pasiėmė ginklų sandė
lius Barcelonoje, sudarė savo 
miliciją, užėmė kai kurias vaL 
(jlžioš trobas Katalonijos sosti- 

ir žiurėjo, rankas su-

> Kaip žinomą, prieš kęletą sa
vaičių Katalonijos v sostinėje 
Barcelonoje sukilo dalis anarr 
chistų, kuriems simpatizuoja ir 
trockistų valdoma POUM orga
nizacija. Tas sukilimas iššaukė 
krizį Ispanijos respublikos val
džioje ir ji bpvo priversta per-; 
siorganizuoti: Caballero kabine
tas atsistatydino ir naują ka
binetą ^sudarė Dr. Negrin.

Kas kaltas, kad tas sukilimas 
įvyko, pastatydama^ į pavojų 
Ispanijos respubliką, kuri vedą 
kovą ant žųt-but su fašistais?

Opozicinių komunistų vadas

nenori skirstytis ir tarp savęs 
įspūdžiais dalinasi.

į —Kažin, kurie iš tų sporti- 
ninkiįjmvo tie amerikiečiai lie
tuviai? — Wusią vienas iž mi
nios.

—Na, ką gi? ar nepažįsti to
baltaplaukio Žuko? Juk tai tas,.
kur vainiką per pečius turėjo! Wo Juk susivajdyti pri- 

—Na, Žukas, tai žinomas, bet
kiti?

—Kiti gretimai jo sėdėjo.
į —Kokia garbė!

—Ar pavydi?

liko, bet suprask, ar dabar jis 
galėtų prie kvotimų ruoštis?

valetų?
i —Bet juk kitų dvieju giamą- 
ziątų dėt to nuo kvotimų neat

jį vienas iš mokini ų.
O kažkaip SU amerikiečiais,

Kaunas 
peikėti ir 
Lietuvai 
meistro vardą laimėjus. Lietu
vos provincija taip pat į saro, 
laikinos sostinės skvernus įk
nibus džiūgauja ir savaip šitą 
įvykį vertiną.
\ Visur, visose stotyse, kur tik 
tie , išgarsėję sportininkai va- 
ŽiavoK juos žmonių didžiuliai 
būriai gėlėmis pasitiko. Laupė, 
pavasaris, laukai pilni žydinčių 
gėlių. O jau Kaune žmonių mi
nių minios suplūdo į stętį tų 
neregėtų dyvų matyti.

, —-Ję, tikri dyvai, iki šiol bu
vo taip, kaip tik mūsiškiai 
sportininkai kur nors užsieny
je pasirodys, tai namo, pas sa
ve, grįžo gerą spraktuką į pa
nosę gavę, o čia, žiurėk, tikrais 
vyrais iš kitur grįžtą ir Euro
pos meistro vardą parsiveža!

Kalbą viena, žmonių spūstyje 
atėjusių sportininkus pasitikti.

—O tai tikri dyvai
kitas, —|itoks liamėjimas !

—Ję7 tąi ne nugąlęti, sąvo 
tarpe ąmeriki.ęęiųs lįętuviųs tu
rėjus, — pritaria jąm kiti.

—Jo, tię vyrąi,. matyti, ne dė
dės, antyje užauginti!

—Taip,, ne yądų prieglobstyje 
•Wę-

—Valio jiems, — šaukia žmo
nių būrys.

—Sveiki vyrai italų fašistu
kus nugalėję, lenkams kailį iš- 
pėrę! — Šaukia kiti.

—Tikrai šio džiaugsmo cen
zūra neliečia... y

—O kaip itų pianai, ar gali 
kas nors man šiandien uždraus
ti pasidžiaugti, kad italus su
pliekė ?

! —A^ a, mat būva gyvenime 
kuriozų... O ką gi? nori, neno
ri, o džiaugtis turi, kad etiopų 
užkariautoj us mūsiškiai įveikė ?. 
Nagi mėgink tu čia nesidžiaug
ti ir italams užuojautą pareikš
ti?

—Tikrai, visuomet sveikinami 
tie, kurie laimi...

; —Na, .kaip šiems pasaulio 
ramybės ardytojams Madrido 
fronte kailį gerai išvanos šiaip 
visas darbo pasaulis džiugaus!

—Džiaugsis, tik ne pas mus, 
:—kąžkas pastebi,

—Na, tai tuomet mes pažiū
rėsime, kaip dar bus! Laikąs 
.už mus dirba!

—Ja, gaila, kad tik laikai...
—O ką tu žinai, neaušyk bur

nos, kur nereikia, o tai visąį 
atvės.., ' į

. —Prikąsk liežuvį, jei kitaip 
jo suvaldyti nemoki...

’rr-Eį, vyrai, nutilkit, liauki
tės ginčytis, juk negfrdėti, kaip 
kalba, — ramina f besiginei jau
čius.

—O ką, ar pagimdytas tvar
ką .daboti ? Yra kas be tavęs ją

nėję 
nėrę, kaip gen. Franco armija 
bombarduoją Madridą.

Madrįdo-Valencijos valdžia 
bandė pastatyti Katalonijos 
ginkluotas jėgas po centrąline 
komanda, kad butų galima sek-r 
mingiau, vesti karą prieš fašis
tus, Bet anarchistai (ir troc- 
kištai) tam visą laiką priešino
si. Taigi Paballero, galų gale, 
buvo priverstas pasiųsti res
publikos karo vadovybės atsto
vą į Barceloną, kad jisąi pada
rytų tvarką. Tuomet anarchis
tai sukilo.

Šitokia anarchistų tąktika 
yra tiesioginė pagalba fašizmui.

ką .daboti ? Yrą kas be tavęs 
saugo, — atkerta jam kiti.

—Ana fonka aeina, šauk 
pagalbą...

—Tylėk, jie ateina nekviečia
mi...

—Ir kol kas jie ateina vis 
dar laiku! — priduria kitas.

—Bus kada ir pavėluos... •
—Jau važiuoja...
Ir iš daugelio," daugelio krū

tinių prasiveržia 
lio.”

Pamažu slenka 
mobilis gėlėmis nusakstytas. 
Jame sėdi sportininkai rungty
nes laimėję.

Kaip kas išmano, kaip kas 
?ali

les gą*udo. Jos lekia, iš visur. 
Štai gatvėje žemai aeroplanas 
nusileido, voš praeivių galvas 
neUŽkliudęs ,vainikus numetė.

Ir nebeiŠmano žmonės dėlko 
labiau džiaugtis reikia, kam 

įšaukti valio, ar tiems, kurie-au
tomobilyje sėdi, ar tiems, kurie 
tąip žemai nusileido, aeroplane 
Sėdi. Autobomilius jau prayją-

l 3;./,

galingas “va-

atviras auto-

šaukia ,valio. Sportinin
kai rankomis mostikuoja, ge-

žiavo, o susirinkusieji vis dar kamuolį mėto
Į ■ ■ , . ’ . . .. ...,K

’[ —Ne dviejų, e tik vieoo, nes
—šitokia čia garbė, tuoj vis^ jau sfodeata&r-- pataiso 

užmirš!
—Jo, sportininko, artisto tai h 

vienos akimirkos garbė!
—Ar žinai, kad dainiai mirš-< _____

ta, p dama amžina
■—Sportininkus kiti nugali, o 

sportąs amžinai eina. Užmirš ir 
juos. .

—Taip, juos užmirš, bęt tasai 
laimėjimas ilgai atmintyje pasi
liki

—Didelis čia laimėjimas? Tik 
pamanyk sau, yra čia kuo di
džiuotis? Tai ne Madrido mū
šiai, ot kaip ten itąlams srnągiąi 
enkirs, ’tai bus kuo džiaugtis ir 
pąčiąm krutinėję laisviau pa
liks! Tąręs tuos žodžius dingo 
minioje.

—Kai neturi kuo džiaugtis, 
Jai ir šięks džiaugsimas į svei
katą einą!

—VycąV nesityčiokit, o vis 
dėlto smagu, kad; mūsiškiai lai
mėjo! . .. >
*—Laimėti turėjo kas nors.

Gerai,* kad "iriums ta ląimgi te
ko.

—Tai padėkok Amerikos dė
dei, kad savo vaikus į Lietuvą 
atsiuntė ir mūsiškiams padėjo, 
be jų, šito džiaugsmo neturė
tum...

—Bet juk tai visvien musų 
tautos kraujo vyrai...

—Tikrai tiesa, tik laisvėje iš
augę. ■ ’

—žinoma, kad ne ma'my’tei į 
Sterblę įsikibę augo!

—Bęt kąm čia ginčytis,, juk 
ne jiems vieniems šita garbė 
tęnka ir čią gyvenusieji sayo 
miklumą pąrodė, tai bendras 
sutartinas dąrbas.

—Ech, kad. visame šitaip sm 
tartinai dirbtume, tai kalnus 
nuverstume! Tik pamanyk — 
italai, lenkai iš kelių dešimčių 
m i 1 i j o n ų savo sportinin
kus atrinko, o mus—ant- 
ras, treęiąs rni.lijonąs savęs tu
rėjo išskirti. Nelygi atranką ir 
vĮs. dėlto Lietuva laimėjo!

—Et, jau galvas praradot, ar 
ką? Didelis čia dąiktas, Mąno- 
te, kąj dėl eito laimėj,imo. visas 
Europos, gyvenimas kiją vągą 
pasuks.

—Tikrai, žięrėkt ko. ^evę ają- 
glų karalius sąvo vąimkąvimą 
atidės ir palauks ikj jj Lietuvą 
pas save pąkyięą — jęokąują 
susiriakųaįejL

—N-epiktąžodžiąuk- Nešalk
. - i iš ji? pa.t ty- 

ko...
—Nebaisų foki 

ti, jį? tSc. karaliaują... x '
—Buvo vięnąs, kuris ir vyk

dyti norėjo, bęt mergą 
jb!

—Tasai karaliaus karūną tik 
sapnę matė*

—Per barzdą varvėjo ir nie
ko burnoję neturėjo,..

Nenoriai skirstosi žmonės. 
Gatvėse būriais vaikštinėja ir 
vis dar savęs sjąeįkučiuęįar* 

tsi. .
6 ties kūno kultūros rūmais 

nauja žmonių spūstis, Čia tik ką 
sportininkai atvyko. Visi skuba 
jų pažiūrėti, visi nori juos pa
matyti.

—Nesuprantu, ko čia-jhu taip 
’visi Lenda, juk nekartą juos ,e- 
samę matę. Negi jie dabar ki
tokiais tapo.

—Buvo ir pasiliko tie patys 
šaunus vyrukai,- kurie mikliai

dovana apdovanotų?
—Durnius esi. Ruzveltui la

bai rupi tau Lietuvos sportas.
—Na, ką čia judu ginčyju

tęs.
tysis mokinys.
džias ginčas, amerikiečiai jau 
Visi baigę aukštesniuosius mo
kslus.

—Amerikoje tai laisve, tur 
bųt tenąls tų prakeiktų- kvoti
mų visai nėra.

—Jo, laisvė, tik ne moki
niams. Mokinį, broliuk, tai vi
sas pasaulis skuta.
i’ —Skuta, tai prakeikimas, to
kia jau mokinio dalia!

—Tiesa, ot žiurau, o galvoje 
nejaukios mintys rausiasi, juk 
po poros dienų lietuvių kalbos 
rašto darbas, ' i .,< •

—Q ar žinai, kokia bus te
ma? Aš manau, kas nors iš 
sporto. .

įsivelia j jų ginčą tre- 
Tai bergž-

na, kad išpyškyčiau, tai, bro
liuk, tu mano, koks tai butų 
puikus darbas!

Ir nesapnuok tokios temos 
sulaukti. Tokokią gausi, kad tik 
čiaudėsi!

! Pamažu skirstosi žmonės. 
Tuštėja kūno kultūros aikštė.

Jau 'veik temstant sportinin
kai ęiąa į pakyiesitą vakarienę. 
Įr vėl žmonės seka juos ir šau
kia jiems valio!

Jau rytojaus metą ramiąi 
sąu sportininkai vaikštinėjo po 
Kaųųn miesto gatves ir retai 
kas juos pastebėjo, retai kas 
jiems spaudė ranką ir šaukė 
valio. Dar praeis kelios dienos, 
ir visi sportininkai Europos 
basketbolo meistro vardą laimė
ję vienui vieni vaikštinės ir 
bus kas juos seka, nebus 
jiems valio šaukia.

žmonjų minia liūdės,
džiaugsis kitais laimėjimais, ki
tus sveikins.

Sveikiną tuos, kąą laimi.
Vistąspąts. ‘

ne-

ar

. ......... ...................... .. ......... .............................

Detektyvai Pašovė 
Jaunuolį .

; i
;■ — BĮetekty-
Įvas Ward vakar ry-

pašovė nežinomą jaunuolį, 
kuris baudę pavogti automo-

! j įilį ųuo 32-ros ir LBųaųdca gt. 
Pamatęs detektyvų, 

Jaunuolis bandė pabėgti. Pasi- 
Jęldjo kaip greitas nup. vietos, 
kur automekilis Srovėjo. Wand 
paleido, paskui jį du šuvius. 

į Vienas jų kliudęs. Bet nors 
sužeistas, jaunuolis nesustojo, 
ir pranyko.

Policija dabar ieško jo li
goninėse ir daktarų ofisuose.

Detektyvas Ward yra vienas 
iš geriausių policijos “striel- 
čių”. Prieš kurį laiką jis pa
sižymėjo nušaudamas krimi
nalistą Louis Ebert, kuris te
rorizavo pietvakarių miesto 
dalį, užpuldinėdamas moteriš
kes.. Vieną iš. jų Mary Irwių, 
(5504 S. Albany avenue) jis 
nužudė.
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NAUJIENOS, Chicago,B.

RADIO
Budriko programas 
WCFL

Ryt vakare, nuo 7:30 iki 8 
vai. Chicagos laiku girdėsime 
puikų, lietuviškų dainų ir mu
zikos radio programą iš sto
ties WGFL, kurį duos Jos.. F, 
Budriko radio ir rakandų ‘ krau
tuvė, 3417 So. Halsted St.

Be gražių dainų visiem bus 
malonu pasiklausyti gražių 
muzikalų kurinių, kūrintos iš
pildys didžiule Budriko radio 
orkestrą. Kol Budriko naujoji 
krautuve bus atdara dabar vi
sas biznis kaip radių, muzika
lių ipstrumentų, skalbyklų, re- 
frigeratorių, taip ir rakandų 
yra vienoje vietoje būtent, 
3417 So. Halsted St.

Kaimynas.

pasižymi talentų, taip ir rytoj 
girdėsite dainuojant • žymius 
dainininkus ir / dainininkes, 
rinktinas kompozicijas ir link
smas liaudies pavasario daige
les. Dalyvaus patarėjas adv. 
K. Gugis, bus • linksmos muzi
kos,. svarbių ir įdomių prane.-

Šimų, ypatingai gerų žibių iš 
Progress Krautuvės prekybos, 
apie didį “June Bride” išpar
davimą. Patartina visiems pa
siklausyti.

'■ V w ' __ ... _

i

Rep. J.

■■W*i

|CLA$SIHĖDm
Miscellaneous

(vairus -

Progresą Programas 
iš WGES

Rytoj, litą valandą prieš 
piet iš stoties WGES, 1360 kf- 
locyles, turėsime progos pasi
klausyti gražaus ir įdomaus 
lietuviško radio programo, ku
rio leidimu rtfpinasi Progress 
Rakandų Krautuvė, 3224 South 
Halsted Street,

Kaip visuomet šie programai

STEPONAS KUNDROTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 4 dieną, 10:51 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 16 metų
amžiaus, gimęs balandžio 6 d. 
1921, Chicago,’ III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Kastanęiją, po tėvais 

i Jokubauskaitę, patėvį Leoną 
Shurkus, broli Alfonsą ir bro
li, Leoną ir seserį Amelia 
Shurkus, 2 dėdes: Kastantą 

! ir Antaną Jokubauskus ir jų, 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 3301 So. 
Lowe avė., Tel. Boulevard 4507

Laidotuvės įvyks antradienį, 
‘ birželio 8 dieną,. 2:00' vai. 

po pietų iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stepono Kundro
to giminės, draugai ir' pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia^ 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi- 

; mą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Motina, Patėvis, Broliai,
Sesuo, Dėdės ir kiti giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel. Yards 1741.

JUODŽEMIS, Vardais i arba veži- 
•mais, specialė žeme — “humųs” — 
!25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit šit moliu ar sm,ė»- 
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatėm tik South sidėj- 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 

j Street.. Tel. Wentworth 7942.

K.^.,4

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvieta” pusmetinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, birželio 6 d. 1 v. p. p. Sandaros kliube, 
812 W. 33 gt. Malonėkite visos atsilankyti ir 'apsimokėti 
savo duokles. Per vasarą susirinkimų nebus. —Valdyba.

Lietuvių Keistučio Kliubas laikys priešpusmetinį susirinkimą 
sekmadienį, birželio 6 d. Hollywood svet., 2417 W. 43rd $t. 
12 vai. dienos. Mėnesinės duoklės bus priimamos nuo 11

; vai. ryto.’—Bėrnice Keller, rašt. ’
A KrtidpiŠkiV TVogrėš. ’Kiiubo susirinkimas įvyks sekmadienį, 

birželio 6 d.,tll vai. ryto, 2436 N. Marmora avė. Visi na-
X

riai kviečiami atsilankyti. —V. €epulevičius.
SLA 178 kuopos pusmetinis susirinkimas įvyks rytoj, 1 vai. 

p. p. F. Žilinsko svetainėje, 3244 W. 111 g. Visi esate; kvie
čiami atsilankyti. Bus SLA 6-to apskričio pirmininkas.

—B. Walantinas.
Draugijos švr 'Petronėlės pusmetinis susirinkimas įvyks .pir

madienį, birželio 7 d., 7:30 vai. vakare, paprastoj -svetai* 
nė j. Narės malonėkite laiku pribuki. O. KliuMnskaiW, rast.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks s^kmadieuj,. 
birželio 6 dM 1:3G vai. po pietų J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Visi-nariai atsilankykite į susirink mą, 
nes yra daug svarbių reikalų aptaiti. — Valdyba, 

_____________ :_______ :__ ■.____ _____ ___ L___ ./.. \
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PARENGIMAI
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Laisvmamų Etinės Kabintos Draugijos įJo; 1 kuopos piknikas 
įvyks birželio 6 ‘dieną Ryan Woodsr Beveriy Hills, 871 h 
St. ir Westem aVe. Bus geri kalbėtoja®, dainuos trys cho
rai ir bus daug fetokių pamarginimų.

Rytoj, birž. 6 d* Zarasiškių., Kliubas rengia pikniką Oak Leaf 
darže, 8& ir Kean avė1., priešais ' Tautiškas kapines. Visi 
kviečiami atsilankyti j>iknikan. —š

Pirmadienio vakarą, birželio 7, Sikora HaB, 4758 S. Marshfięld 
ave^ įvyks tarptautinfe ipasinis mitingas nušviėtimui vė
liausių įvykių Ispanijoj. Kalbės Ispanijos konsulas ir,kiti 
žymus demokratijos gynėjai. Apart k^bų, bus parodyta 
indis "Ispanija Liepsnose”. —K-d-& , /;/. >

’• Brighton Parko Jaunuolių Draugijėlė rengia išvažiavimą rytoj, 
. birželio G d., buvusioj Grybo vietoj, o dabar K. OveiT.’ngo, 

prie Keane avė. ir 82-ros gatvė*. Bus gražus progr mas, • f 
išpildys jaunuoliai, gera muzika šokiams; -—Komisija.

»  * ■■■TO— 1 ;■ l» > i —i

Furidshed Rooms
KAMBARYS RENDAI — 731 W. 

18th St. Anna Seter.
CLASSIFIED ADSBusiness Chances 

Pardavimui Bizniai

ANT RENDOS 4- gviėsųs kamba
riai^ užpakąliniai, elektra, toiletas, 
$8.00'; 1905 So. Ruble St.• .

ANT RENDOS aptieka, yra pa
likto' stako iF vfįxturiai» Atiduosiu 
veltui, tik už rendą.

DR. KOWARSKIS 
2859/ S.. Lęavįtt St./Tel. Ganai 0706

' .....  n
Situation VVanted

Darbo Ieško,

MERGINA. AKORDIONYSTė ieš
ko darbo grajiti penktadienių vaka 
rais. ' , „ ■

, Boulevard 0937.

I Tėl. Victory 4965
STOGDENGYSTfi

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

! .BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALĄŲJAM 
(MOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, berėkiu 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tąirai> batarėjos, automobilių ^adios, 
viršah' saugumo stiklai, fėnderįai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai, 
(steigta 15 motų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
* Visi telefonai Belmont 4844

—“'—"-"‘    — r- 

Automobiles

1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 
pirkinys, tik $2’45.

Newberry„ 10’25- No. Clark.
* z

NEPAPRASTAS BARGENAS. Au
tomobilius išvažiuotas 7000 m&lių 
už $375.00.

FRANK JANULIS 
1-749 So.. Halsted St. 3 aukštas iš 
fronto. Subatoj po pietų ir nedėlioj 
visą dieną.

LABAI PIGIAI parsiduoda 7 pa- 
sąžierių LINCOLN automobilius 
1929 metų. Savininkas Joe Bikniusį 
4625 So. Paulina St. Tel. Boulevard 
2508.

FORO 1934 DE LUXE 4 durų Se- 
danas.’ Puikus stovis. Mekaniškai ga-^ 
rantuotas kaip' naujas.

t Taipgi POntiac 1933 — 6 cilinde- 
rių sedanas. Atrodo ir bėga kaip tą 
dierią, kai .apleidoijfabriką. Finansų 
.kompanija paaukos rtik už $225, Iš
mokėjimai satVark^ml. '■ ‘ ‘

3138 Clybourn Avė. ’ •

Namų Savininkų Domei
Kambarius 9x12 pėdų iŠpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera

KAMBARIUI
BRABEK’S

Telefonas PROSPECT 0094

i.-

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
:A.N6LYS! ;
j>IRKlT AUKŠTOS ANGLIS

/' t W1LMINGTQN COAL ;5’' 
į - • X»U0 ■■

g »4.75.1W»6M««
Girkit dabaru vežimais 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTBS. 
: . s NM KITA . MfiNESF /'' / 1.

PRISTATYMAS MIESTE: IR 
PKIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZĮE 3882
.-r——          , .<■

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę^.

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

Tel. Yards 3565 ( >
Visą darbą ‘ garantuojaVisą darbą 1 garantuoja

■ Lensus dublikuoja-freimus pataiso

M Siunčiam Gėles IIlfEIK IV "eiegramu> į .UI LlR10 Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietnms 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Sttot

Tel. BOULEVARD 73U

Help Wanted—Female 
Dąrbininkių Reikia 

•****<***<*^**^w*zww^Sd^*Ow%^>w^ww****ww*www**s*w^w»

MERGINA ar MOTERIS; abelnas 
namų darbas; nėra skalbimo; geras 
namas;; $10; Sunnyside 8307.

PATYRUSI MERGINA; 25—40; 
namų • darbąs; geras namas; sąvas 
kambarys; plain cd.oking; $10; '

Belmont 7300.

PATYRUSĮ MERGINA; namų 
darbas;, virimai; savas kambarys,, 
,vonine; geras namas;, $8; Dorches- 
tfer 2120.

PATYRUSI MERGINA;, namų 
darbas;. savas kambarys; nėra skal
bimo; padėti* virti; pastovi vieta; 
$7- pradžiai-^ Lawndakr .4370.

' MOTERIS; gera virėja; nėra skal
bimo; užaugę; savas- kambarys ir 
maudynėje'; rekomendacijos; $10i 

6700 Crandon Avenue, 
Apartment 3A, Dorchester 5743

, MERGINA AR MOTERIS; moti
nai pagelbininkė; lengvas namų 
darbas; kambarys, valgis,- alga;

Thompson, 2152 North Powell.

i MERGINA ar MOTERIS; prižiū
rėti vaiką 2V2; namų darbas; savas 
..kambarys; geras mokestis; Juniper 
7314.

SUIRT GPERATORS patyrusios 
dirbti ant kalnierių ir mankietų, 
taipgi ant' krūtinių su • Prosperity 
PreSs; taipgi kitokių dąrbininkių' 
skalbyklai. Van BUren Laundry, 3525 
Harrison Streetą - .

Help *
Darbininkų Reikia

REIKALlNGĄ^i ;; rųšies
sėlsm,oną$,,.sųJkaru. .Alga įr, komi- 
šenaš. kreipkitės tarp 5—b savai
tes dienomis. 6 ' . ŲU.' ' - ’
šaukite Belmont 0891 arba 0892.

—-—U---- —r-

NEW YORK s LIFE INSURANCE 
COMPANY, turi darbų, budriems, 
energingiems vyrams; pastovių;, tik
ros progostruputis pardavinėjimo 
patyrimo pajge^bsti; nuošimčių ir 
pensijos patvarkymai; R. T. Elmer, 
Room 502, 39 Sp. La Šalie Stf

REIKALINGAS BARBŲRY^., Dar 
bas ant visados* . '<

RAYS BARBER SHOP
6343 So. Western Avenue,. v.

REIKALINGAS senyvas vyras, kiu
ris norėtų mokytis lengvą įr .pasto
vų darbą Chicagoje. Pageidaujame, 
kad mokėtų kiek angliškai, taipgi at
sakytų telefonus ir troką važiuotų. 
Nenorime pijokų. Gera vieta geram 
žmogui. \

Atsišaukite laišku į Naujienas, K 
Box .630

Furniture &Fixtures
Rakartdai-Itaisai

$25,000 Nauju Rakandų Pardavimui/ 
Nematytomis- kainomis — Prieina* 

momis; išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .................L. A $15-—$20i—$25
$150 Amen Oriisnt kaurai. $30—$35
$135 gražus, nąiiji parldr

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

de luxe $175
Atdarą vak. iki '9-— Nedėliok iki 6 v. v 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland AyU«

i PARDUOSIU vieną iš dviejų 
PARLOR GRAND PIANO. Gerame 
stovyje. Nebrangiai.

DR. K. DRAUGELIS 
Republicv. 226®. /

........    >mė> .is<Į‘iiaRiinli iĮmwn J r l .

Business Chances
, Pardąvįpiui Bizniai

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Pkone LAFAYETTE 58W

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—V ^stttvftnfiF-*

1 .......................... ■.■■■>..iiiil..iHt.lli«..*<.*i.i«M|.l..«*llll n GROSBRNĖ IR VAISIŲ KRAU
PU VĖ. IŠDIRBTA, pilna stako. Ge
ras biznis. Nebrangiai., .

2511 We^t 69th St. * .
, ' ..... ....... .... .

MARŲUETTE PARKE' 
BARGENAI:

PARDAVIMUI tavernas su visais 
naujais įrengimais. Dų Storai prie 
krūvos, užimti stalais. Parduosiu 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie
žastis—turiu kitą biznį.

6354 So. Kedzie Avenue.

s TAVERN BARGENAS
Kaina $350. Geras biznis. Renda 

pigi, 6 kambariai, didelis medžiais 
apaugęs sodnas, pagal dirbtuvės.

Kas pribus pirmutinis, tas laimės. 
650 West 81 St.

PARSIDUODA BARBERNĖ viso
kių tautų apgyventoj apylinkėj. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Pigiai. 
Priežastis 2 bizniai.

4512 So. Wood St.

PARSIDUODA TAVERNA. Gera 
vieta, • Parsiduoda pigiai.

4129 Sb. Sacramento Avė. ,

PARDAVIMUI TAVERNAS pil- 
,nai įrengtas. Renda pigi. 3139 Sq. 
Halsted Street.

r. ' V r 1 1 T 7 ■ L' 1 11 J - r r_

PARSIDUODA * TAVERN išdirb
tas biznis per 4 metus; pigi renda; 
6 kambariai pagyvenimui. Kompeti- 
cijos nėra. Parduosiu nebrangiai.

3659 So. Hoyne Avė.

TAVERNĄ PARDUOSIU pigiai. 
Priimsiu pusininką arba mainysiu 
ant ko kas turite.. 4 kambariai, ren
da pigi. 70i3' Western Avė.

' TAVERNA PARDAVIMUI. Ge
niausia vieta South Sidėje. Naujas 
fMahogany 37 pėdų baras. 20 stalų, 
didelis šokiam floras. Tūrių du biz- 

^nius. 3515 Coftage Grove Avė.
\

PARDAVIMUI TAVERNAS ir res
toranas, arti dirbtuvių. Parduosiu 
pigiai. Priežastį patirsite ant vietos, 

2254 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, 8 stalai, 40 krėslų, di
delis kambarys užpalr^ly.

FRED HILLER 
6604 So. Damen Avenue

PARDAVIMUI TAVERN, r/pigiųį; 
kambariai pagyvenimui; renda pigi.

10353 So. Michigan Avė.
A TT . , 1 ■ .

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir j mokyklos reikmenys. Ap
leidžiu miestą ir parduosiu pigiai. 
4601 S. Hermitage Avė., iš užpakalio.

TAVERN PARDAVIMUI. Gera vie
ta. Biznis gerai eina. Prįežastis par
davimo, išvažiuoju iš miesto.

; - 2656 W. 69th Street.

į PARSIĘiUODA GROSERNĖ' 
Pigiai. Visokių tautų apgyventa^— 
biznis, geras.

3631 So. Union Avenue

PARSIDUODA TAVERN — gera 
vieta—renda pigi—pardavimo prie
žastį patirsite ant yiętos.

* 2919 West 59th. Street.
■ . ._________________________________________

PARSIDUODA GROSERNĖ - ir 
.DELICATESSEN, arba mainysiu į 
rezidencijos namą South Sidėj.

4540 So. Western Avenue
i * ' ■»

PARSIDUODA TAVERN — Ge
riausia vieta' South Sidėj. Prie teai- 
i’o-—-nė.ra kito taverno arti. Joe.

6822 So. Halsted Street 
Norman 8743..

■' 'r1 • r 1 " .V 1 1 ILL j . į

PARSIDUODA TAVERN. Išdir
btas nuo alaus sugrįžimo. Ant biz- 
niavos gatvės. 6 kamb. gyvenimui 
viršuje. Ctera vieta dėl biznio.

10455 So. Michigan Avė.
1 . J......... ..........’..L. -A. '

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

’ PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM 'NAMUS, FARMAS, LOTUS. 
Morgicius, Visokius biznius Ameri- 

'koj. įr Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti .arba ’ norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMŠK1S and CO. 
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grov'hill 0306.

2 FLATŲ, MEDINIS gerai, ap
žiūrėtas; 5-^5 . kambariai; lotas 
50x125 ^u sodliu. Kaina $<000; iš
mokėjimai; \ "

8 kambarių -medinė rezidencija; 
$295 įmokėti; balansas $20 per mė
nesį. Kaina $1975.

F. G. MAURER and CO., 
10326 So. Michigan Ąve., - 

Pullman 2220.

PARDAVIMUI kampinis namas ir 
taverna. Turi parduoti, kad išlygin
ti palikimą. Kreipkitės

2259 Wėst 2Srd Place.
—---------- M......................... .......-t-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

GENERAL RUILDING CONTRACTORS
6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

Seeley 9329 
Dr. K. Nurkai'tdb 

yra . su 
Dr. W. Pas 

Avė., 8519 Com- 
Chicago, III. Pri-

1747 W. Chicago 
mercial Avė. So.. 
taiko naujus- akinius , ir pataiso se
nus. Valandos: 9 ilęi 9 vakaro.

V,:* M fei

PARSIDUODA TAVERN —Labai 
pigįai dėl priežasties ligos. Biznia- 
va vieta. 1535 West 63rd St.

TĄVERN pasiduoda, 6’600. South 
Morgan St. .

------ ------- -- ------- ---------__

PARDAVIMUI pigiai f 
Lunc]iruimis. Galijna ir taverną už* 
sideti.. Priežastis pardavimo — iš
einu ant farmų.

3856 So. Union Avė. 
Tel. YARDS 3331/

ir greitai

iš

PARDAVIMUI TAVERNAS, dide
lis kambarys užpakalyje, geri barai 
ir visas įtaisymas. Dėl svarbios prie
žasties parduosiu pigiai.

6818 So. Ashland Avenue.

Parsiduoda labai pigiai. , ;
' Turiu bizniavų namų, ant 69th, St. 
mainyti; Taipgi privatiškų namų. 
4 fletai po 5 kambarius. Parduosiu 
pigiai. ■

4 fletai—-2 po 5—2 po 4 .
4 fletai—po. 4 kambarius.
2 f lėtų—po 4. kambarius, 2 karų 

mūrinis garažas.
6 kambarių Jiungąlow, mūrinis ga- 

jražas. (
Parsiduoda labai pigiai.
4 kambarių - cottage su ektra 

už $3700.
Visi tie naųiai yra 3 blokai 

Marquette Parko.
Prašome atsišaukti.

L. SIRUS, 
3310 So. Wallace St. 

YARDS 1726

lotu

nuo

v •*>į; TO R r‘S

PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE APARTMENTAI

5 flatai; 13,650. 10 flatų kampas 
$20,500.

6 flatų po 4 kambarius, $15,500.
2 flatis — po 5 kamb. Bungalow 

stogas, apšildomas, ............ $7,500
2 flatis po 5 kamb., tile wall bath- 

room, ......       $6,500
2 flatis po 5 kamb. mūrinis,

,.......... ,,.....     $5,500
2 flatis po 4 kamb. medinis $2,850 
CIearinge—2 po 4, naujas mūri

nis .......     $4,950
.šie namai*, yra parinkti bargenai. 

Teisingas patarnavimas.
CHAS. URNICH,

4708 So. Western. Avenue

PARSIDUODA 3 flatų'namas su 
štoru, arba mainysiu ant farmos. 
Agentai neatsišaukite.

4213 So. Campbell Avė.

DARBININKO ŽMOGAUS PROGA.
2 flatų medinis, 6 ir 6 . kambarių, 

akmens pamatas; pečium apšildymas. 
Kaina $1500 — $500. cash, balansas 
$40 per mėnesi kartu su nuošimčiais.

Šaukite: Yards 6737

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

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

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI MŪRINIS dviflatis 
po 5 kamb. namas. Furneso šiluma, 
ant viršaus'pečium. 2 karų garažas,' 
Parduosiu pigiai. Taipgi turiu 3 lo
tus, parduosiu arba mainysiu ant 
bizniavo namo.

P. Gedraitis, 6103 So. Racine.

PARDAVIMUI MEDINIS, 2 po 6, 
ir ekstra lotas šalia; parduosiu pi
giai iš priežasties partnerių ne
sutikimo. Chas. Zunik, 4915 West 
14th St. Tel. Cicero 3564.

PARDAVIMUI MEDINIS, 2 po 
6, ir ekstra lotas šalia; parduosiu 
pigiai iš priežasties partnerių ne
sutikimo.. 4915 West 14th St.

Tel. Cicero 3564.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Tel BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto, 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
?erus. bargenųs; 
patarnavimas, 
pkifės

4631 SO.
Ofisas 2-ros

f
KAI KURIOS geros, įrengtos far

mos pasiliko. Rašykit klausdami 
smulkmenų.
GEORGE R. EMERICK, Receiver 

Alcona County' Savings Bank 
Harrisville, Midi.

greitas ir teisingas 
Reikalui priėjus krei-

ASHLAND AVĖ. 
lubos su J J. Grish

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 66^0, So. , Tąlnjan 
Avė. Prošpečt Š938. ' > * ■,

TURIME PARDUOTI $36,000 biz
nio prapertę už $16,800. Visa išren- 
duota — aptieka, grocernė ir taver
na. Rendų per metus įeina $1,900. 
Handasi 2947-49 West 63rd St. 
y Kedzie Avė. Tuoj kreiptis 
BŪRY and WOJCIECHOWSKI 

5209 So. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 9792.

ar- 
į: 
CO.

MT. GREENWOOD BARGENAI.
6 kambarių namas ir du lotai, 2 

ikeriąi 'Žemėš be"budinkų if • narni^ 
?u vienut akerių žemės.

Išsimaino bučernė su namu 
3uhgąlow. Marųuette Parke. Turi 

kamb. ir geram stovyje.
Marųuette Park Realtors

6909 S. Rockwell St.
Tel. Grovehill. 0036.

ant 
būt

J>

svei-

nera

. AUKSO MAINOS 
Geram kriaučiui- 

kuris norėtų apsigyventi 
kame ore Wisconsine.

WABINO, WIS., 
turi gyventojų 1,800, o
kriaučiaus. Apielinkės mieste
liai Townsend, BIackwell, 
Carter, Padus priklauso prie 
Wabino, bet ir jie neturi 
kriaučiaus.

Parsiduoda namas tinkamas 
kriaučiui—7 kambarių biznia- 
voj gatvėj, didelis piečius že
mės daržovėm pasisodinti.

Parsiduoda už $1,300 cash. 
NTėra skolos.

Atsišaukit
D. GALMINAS
Soperton, Wis.

Resyverio Bargenai
4 flatų 3-5, 1-3 Kambarių apart- 

mė'ntas, mūrinis, štymu šildomas; 
rendų $160 per menes. . Kaina — 
$9,250.00. < v.

10 flatų mnraš; 2-6, 8-3 kambarių 
apartmentąl ir 3 krautuvės; rendų, 
$460 per mėn. Kaina $27,000.

1 aukšto mūras, štoras ir 4 kamba
rių flatas ant Archer arti Celif. AVe. 
Kaina $6,500. ■

5/1 aukšto krautuvės murinės ant 
Archer,, artį Calif. Avė;,, pečium ap
šildymas; ^endų $125 per mėn. Kai
na $9,000. ‘

2 aukštų muraą;, krautuvė ir 6 
’caųib. flatas viršuj; karšto vandens 
apšildymas. Kaina $11,000.

4 kamb. mūras, pečium šildomas; 
cemento beismentas; lotas 40x125. 
Kaina $3,500; įmokėti $500.

2:^ akerių ant Roberts Rd, arti 
84th- St. $850.

10 Totų su mažu namu artį 107th 
St. ir Ked::iė; kaina $2,000. Cash 
$300. . x

Mhžan muro namas ant< 100x184; 
’Washitenaw, arti ll'lth St. Kaina $700.

1-5 kamb. mūrinis bungalow; fur
neso apšildymas; randasi. Calumet a- 
pielinkėj. Kaina $2,750.

37 kiti mūriniai bungalows, karš
to Vhndens apšildymas, kainos nuo 
$4,500 iki $7,500 su $500 įmokėjimu, 
o balansas lengvais išmokėjimais per 
15 metų laiką.

Geriausių bargenų ieškodami, ma- 
tykit mus’

JOHN J. LIPSKI
4018 Archer Avė. Lafayette 3036

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

Ludington, Mich.

PARDAVIMUI 108 AKERIŲ FAR- 
MA ir summer resortas. Yra 3 ka- 
tedžiai ir 10 kambarių didelis na
mas. Nauja barnė ir kitos triobos. 
Daug girios, prie Kankakee upės, 
geros maudynės ir vieta žuvauti. 60 
mylių nuo Chicagos. Arba mainysiu 
ant ,2. flaį 
A; Andriu 
2 austas, po 6 vakare.

Kreipkitės prie 
k K; B611 avė.,

PARSIDUODA 
' FARMA

60 AKERIŲ
Pusė mylios nuo Carter 

miestelio. 15 akerių dirbamos. 
5 kambarių namas, barnė, viš- 
tininkas, geros ganyklos. Visa 
i^t^erta^u Savininkas senas, 
nebegali dirbti, parduoda pi
giai už $1,100 cash, arba leng
vais išmokėjimais. Nėra sko
los. Gyvuliai, mašinos galima 
pirkti atskirai. Atsišaukite 
greitai

D. GALMINAS
i •

Soperton, Wis»
VIŠTŲ FARM A; su automatiškai 

kontroliuojamu pilnai modernišku 
batarėjos įrengimu. R. L. Springer, 
South Haven, Michigan.

SAVININKAS PARDUOS 120 ake- 
rių farmą arti Custer, Michigan, už 
$3700. Gera žemės, trobesiai,, maši
nos ir galviai.

Informacijos: 4215 W. 55th St.

100 AKERIŲ FARMA; 6 mylios 
į pietus nuo Belvidere; 1 mylia nuo 
Grant vieškelio; klauskite Ed. Stap- 
leton, 301 East Fifth st., Belvidere, 
m /

V asarnamiai-Rezortai
Summer Resorts

VASAROTOJŲ ATYDA1!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

MICHIGANE vasarinis resorto 
hotelis, ant Indian Lake. 100 mylių 
nuo Chicagos. 28 kambarių 2 aukštų 
puikioj padėty. 10 lotų. Pardavimui 
ar mainam ant burtgalow.

MRS A. SYC, 
1471 W. Huron St. 

Tel. Haymarket 7640.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
♦ Perkam morgicius ir bonus.
• Išmainonr ir perkam namus, lotus 

ir ukes.
Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje.

NAMON COMPANY
6757 S. WESTERN AVENUE

INSURANCE'

(APDRAUDA)
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS .
RAŠTUS PADARO PATYRĘS

VIEŠAS NOTARAS
J. J. Hertmanavičius

814 W. 33rd Street
Tel-. CALUMET 6191.
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Rytoj Įvyks 
Zarasiškių Kliubo 
Piknikas

\

Oak Leaf darže, 
83 ir Kean Avė.

' Vienas Zarasiškių Kliubo pik
niko rengimo komisijos narys 
pasakė šitaip:

“Grosim, šoksim,
Uliavosim,
Kad net dulkės dulkės...”
Suprantama, pavasaryje net 

ir surambėjusio žmogaus siela 
atgija ii* poezija atsiranda. 
Kamgi nssmagu ankstyvame 
pavasaryje išvažiuoti į laukus, 
kol naujienyba, kol graži gam
ta ir mažiau dulkių tėra.

Nestebėtina, kad “komisaras” 
poetiškai išsireiškė kalbėdamas 
su “Naujienų” korespondentu.

Matyt, Zarasiškių Kliubas ir 
nutarė pasinaudoti ankstyvo 
pavasario gražumu , surengda
mas pikniką rytoj, birželio 6 
d. Oak Leaf darže, 83 ir Kean 
avė. (prie Lietuvių Tautiškų 
kapinių).

—Ar dideli pikniką turėsite? 
— paklausiau.

—Jeigu tik visi kliubo nariai 
atvažiuos, tai jau bus nemažas 
piknikas. O mes juk kviečiame 
visus atvažiuoti, teisingiau pa
sakius — publiką — pasakė jis.

—Ir “pačiastavoti” svečius 
turėsite kuo? « t

—O, niaugine, • niaugine. Vis
ko bus, visko... 1 .

—Taip, kaip ir pereitais me
tais ?

—Kaip ir visuomet, pas zara- 
siškius nieko netrūksta.

—Bus muzika, šokiai?
—Ir dar kaip. Zarasiškia’i pa

rodys, kaip zarasiškiai šoka.
Ar senai jūsų kliubas gy

vuoja?
—Argi ponas dar nežinai? 

Jau ketvirtą pikniką rengiame. 
Kibą, draugas, nebuvai musų 
piknike pernai ir užpernai? Ot, 
tai buvo piknikai!....

-—šitaip! — korespondentas 
tik išsižiojo.

—Niaugine, niaugine... Gerus 
laikus turėdavom.

—.-Koks jūsų kliubo tikslas?
-^Tikslas, a', t kslas. Labai 

paprastas tikslas. Musų kliubas 
yra draugiškas labdarybės kliu
bas. Sergančius savo narius 
prižiūrime, mirusius palaidota
me. Jau du kliubo narius palai
dojom, ligonius sušelpėm, ge
riems tikslams aukavome pini
gus ir sutartinai dalyvavome 
kultūrinėje lietuvių veikloje. 
Kogi daugiau reikia?

—Musų kliubas turi nemažai 
žymių visuomenės veikėjų ir 
biznierių. Kelis jų čia tuoj ga
liu paminėti:, p. Walter Sharka 
yra Keistučio Kliubo sekreto
rius; pp. Pustys ir 'Šeduikis —

NAUJIENOS, Chicago, III.
............................................................ —........ . -n,.M/l. „ ---- ■

abu tavernos biznieriai; pp. 
Žukauskai turi viešbutį, barz
daskuty klą ir du vasarnamius; 
Jonas Rakštelė — “Pirmyn” 
choro narys ir operečių vaidin- 
tojas-solistas; menininkas Mi
kas Šileikis “Meno Žinių” 'vedė
jas ir buvęs pirmas kliubo pir
mininkas ir'jo organizuotojas. 
Tai dar toli gražu ne visi žy
mesnieji musų kliubo nariai, 
niaugine. Užmiršau paminėti 
musų sekretorių p. J. Užarde- 
ni, sportsmeną-garsų žuviniu-, 
ką. Išvažiuotum tu, bracia, su 
juo žuvauti, O-o-o! . ,

—Tai iki pasimatymo pikni
ke!

—Niaugine, iki pasimatymo!
K-tas. i

------------------------r——----------------- ■■

Northwestern Išdali
no 71 Stipendiją, Nei 
Vienos Lietuviams

Northwestcrn universitetas 
vakar išdalino 71 stipendiją 
High scliool mokiniams, ku
rie šįmet baigia mokslus. Tos 
stipendijos buvo dalinamos 
atsižvelgiant į studentų gabu
mą. palinkimus ir laipsnius 
mokykloje- ‘ . i

Tarp studentų, kurie gavo 
stipendijas nėra nei vieno lie
tuvio.

Rande Išsprogdinti 
Troką už “Streikie- 
rių” Gabenimą

Nežinomi ąsmęiiys bandė iš
sprogdinti trpką; kuris stovėjo 
pastatytas prie - namų vieno 
Tony D’Andi’ėa^ 6^1 So. Loo- 
mis street. Jis yrą troko savi
ninkas. Rombu buvo pakišta 
tarp šoferio kabinos ir prekių 
“body”. Ji sprogo, bet nuos
tolių mažai padarė.

Andrea šaįįd, i kad pąsikęsi- 
nimą prieš j^įp&dąrė /už gabe
nimą streiklaužių streiko ap- 
iinton dirbtuvėm Jis kas rytą, 
atveža j uodyeidęs stlireiklaužes 
į Nclty-Ann ■ 'fe^ess siuvyklą, 
2253 So. Ilalstyd street, kur 
streikas vyksta $ kelintą mė- .vr -Vi ?• ■ 
,,es!- ■ • f

Ekskursijai į lavoni
nę už bausmę

Trafikp teisėjas John Gut- 
knecht nubaudęs septyniašde- 
šimts automobilistų po $350 
piniginės bausmės, paskyrė 
jiems ir ekskursiją į apskri
čio lavoninę. Pinigai skiriami 
sužeistųjų gydymo reikalams, 
o ekskursija, kad pasimo
kinti ir pamatyti kokios yra 
neatsargaus važiavimo pasė
kos. ■•'./v. /

Liūdnos Žinios iš 
Thorp, Wis.

U"----------
Mirė Feliksas Mikohinis

Atėjo žinia iš Thorp, Wis„ 
kad pereitą antradienį pasimi
rė Felix Mykolainis, sulaukę?. 
73 m. amžiaus. 1

Velionis buvo vienas iš se
niausių lietuvių ‘ gyventojų 
Thorp apylinkėje. Buvo laisvų 
pažvalgų žmogus, taipgi ir re
porteris visos Thorp apylinkės. 
Jis savo korespondencijose 'ap
rašinėdavo 'vietos ūkininkų gy
venimą Naujienose, Keleivyje ir 
Tėvynėje. *

Velionis paliko- brolį Ciceroj, 
du sūnūs: Keistutį ir Gediminą 
ir. . dvi dukteris — Mildą ir 
Birutę.

Lai būna jam lengva Ameri- ■■ * kos šaltoji žemelė. —Blozis.

Baigė Northwestern 
Universitetą

Jaunas lietuvis Alford Mu
syk, 731 West 60th street, šį
met baigia aukštuosius moks
lus. Birželio 12 d., jis gaus di
plomą iš Northwestern uni
versiteto. P-as Masyk lankė 
business law kursus. Jis taipgi 
lavinosi muzikoje ir mano mu
zikos studijas’ tęsti toliau.

Šitos Šermenyse 
Buvo Labai 
Linksmos
Bet linksmumo pabaiga buvo 

skaudi

Dvi bridgeportietės, Marga- 
ret Wolf, 32, nuo * 3019 Walj 
lace street ir Mary Ashum, 38 
metų, nuo 3334 Emerald ave
nue, patyrė, kad alkoholis 
šermenims nėra geras daly
kas.

Vakar jos liudijo miesto 
moterų teisme, prieš teisėją1 
J. B. Hermes, kad užvakar va
kare abi ištraukė po kelis- 
gurkšnius degtinės. Pasisma-I 
ginusios, jos nutarė sustoti i 
Juozo Vasnausko šermenis, 
koplyčioje ties 3354 So. Hals-. 
ted street, ir atiduoti jam pas-! 
kutinę pagarbą.

Kol abi moteriškes pasiekė 
koplyčią, tai degtinė joms ne
mažai apsuko galvas. Priėjus 
prie grabo, joms pasidarė la
bai linksma. Jos ėmė skinti 
gėles, ėmė draskyti kaspinus 
ir svaidytis vainikais. Ir visą 
laiką garsiai kvatojo.

Velionio sunui Kazimierui 
tas labai nepatiko, ir moteriš
kės vakar atsidūrė teisme.

Teisėjas paskyrė abiejoms 
po šešfs mėnesius arešto ir 

šeštadienis, birželis 5. 1937
$200 piniginės pabaudos-

Velionis Juozas Vasnauskas 
bus palaidotas šiandien, Šv. 
Kazimiero kapinėse. Jis mirė 
birželio 1 d., ir gyveno ties 
3135 Lowe avenue.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
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.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
_______ :----------------------------------------------------------- ---- -- ------------------- l - ■ - - ■ - -- - -  L .   - -  : —j-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------———

----- --------i

ŽUVO — Ispanijos suki
lėlių generolas Emilio Mo
lą, kuris užsimušė lėktuvo 
nelaimėje.

PALAIDOJO ŽUVUSIUS KOLEGAS — Vaizdas ties Eagles Hali, South Chicagojc, laike gedulingų apeigų . 
prie grabų plieno streikierių, kurie žuvo pereito sekmadienio skerdynėse. Kolegoms pagarbą atiduoti susirinko 
tūkstančiai žmonių. Iš viso mirė septyni žmones. Aukų skaičius gali padidėti, nes kai kurių sužeistųjų sveikata 
yra labai nusilpusi. Dabar, pakol kas prie liejyklų ramu, bet ūpas yra įtemptas. .u’

STREIKIERIAI TEISME — Du plieno streikieriai, (iš kairės) John BaUr ir 
Mato Maricic, Ghicagos Felony teisme už “rengimą” puolimo prieš policiją prie 
Republic liejyklos. Dešinėj advokatas Max Naiinan. Užpakalyje kaltintojas poli- 
cistas Edward Opfer. ų/y /,'....

APVESDINO Kum R. 
Anderson Jardine, kuris 
nežiūrint Anglijos vysku
pų protestų, atliko tikybi
nes apeigas Windsorų ves
tuvėse. Acme Radiophoto

“HONEYMOONTNA” — Jaunavedžiai Windsoro her- 
zogas ir herzogienė (buvę eks-karalius Edvardas VIII ir 
Simpsonienė) • Paveikslas trauktas ceremonijoms pasi
baigus. Dabar jaunavedžiai Austrijoje “honeymoon’ina”.

Acme Radiophoto

GIMINAITĖ AMERIKOJE — Mirs. D. Buchanan 
Merryman (“Teta Bessie”) naujosios Windsoro her- 
zogienės giminaitė, gyvenanti Washingtone, Amerikoj. 
Ji sulošė didelę rolę jaunavedžių suartinime-

SERGA — Filmų artistė 
Jean Harlow, kuri sunkiai 
serga tulžies liga.
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MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS kryžių kraštas, ka-,

Skulptoriaus
Petro Rimšos 
Kurinių, Paroda 
Wilkes-Barre, Pa.

“Meno Žinių” skyrius < 
iki rudens nepasirodys

J. LAZDAUSKAS

Naujojo Ispanų Meno
Pažiba Pietų Amerikoje

(PAIŠYTOJOS MARUJA MALL0 KŪRYBOS 
MISIJA)

vardą.
meniškoji kūryba yra

Balandžio 27 d. š. m. Uru- są keliantis 
gvajun atvyko paišytoja Ma
ru ja Malio (Marija Mažio), va
dinama1 progresyviško j o ispanų 
meno pažiba. Urugvajun ją at
silankyti pakvietė “Meno Drau
gų Asociacija”. Ji minėtos me
nininkų asociacijos svetainėje 
sekančią dieną skaitė paskaitą 

.temoje: “Istorinis formos pro
cesas plastikos mene”.

Gerbiamiems “Naujienų” 
skaitytojams, mokantiems nau
dotis ispanų kalba ir gyvenan
tiems Pietų Amerikoje, ši is
panų menininkė, manau*, yra 
pažįstama daugiau ar mažiau. 

'Jos ekspresyviško pajėgumo 
kurinius ne vienam, tur būt, 
teko matyti žurnale “Revista 
de Occidente” ir anarchistinių 
tendencijų žurnale “Estudios”. 
Be to, Maru j a Malio savo ku
rinių parodą buvo suruošųsi 
Paryžiaus Pierre Galerijoje, 
paskui kartu su* rytų Europos 
menininkais realistais triumfa
vo “Naujojo Meno - Draugų” 
draugijos rupesčįu .suruoštoje 
Madrido meno parodoje. Jos 
kuriniai visose parodose turė
jo didelį pasisekimą ir aukštą 
meno kritikų įvertinimą, kas 
greitu laiku suteikė jai “la fi
gūra briliante” — blizgančios 
figūros

Jos
aukštai išsivysčiusi ir patvari, 
atsiremianti į jos jaunystę bei 
tąją epocha, kurioje mes šian
dien gyvename. Maru j a Malio 
yra ceramikos (dailės išdirbi
nių) mokyklos, viduriniųjų 
mokslo instituto ir Madrido 
pažangiųjų meno studentų re- 
sistencijos profesorė. Jos ku
riniai — nuplyšęs valstiečio 
vaikas su knygomis po pažas
timi, palikęs iš bado svyruo
jančią motiną bakūžėje, bėga 
basas į mokyklą — yra išsta
tyti visose svarbesniose ‘(An
drė »Breton, Dato ir Pierre) me
no kolekcijose ir pedagoginia
me ateivių meno mokyklų mu
ziejuje Paryžiuje. Taipgi Ma
nija Malio kurinius, — bažny
čią, piniguose skęstančius ku
nigus ir prie kruvino stulpo 
pririštą valstietį, iš skausmo 
šaukiantį: šalin parsidavusi ka
pitalizmui bažnyčia! — užtik
si pas visus privatiškus meno 
kolekcijų ir galerijų savinin
kus ne tik visuose svarbes
niuose Ispanijos provincijų mie
stuose, bet taip pat pas ne vie
ną teisingą męną mylintį lie
tuvį Pietų Amerikoje.

Jos kelionė Pietų Amerikon.
Maruja Malio Vigo apylinkė

je buvo užklupta civilinio ka
ro liepsnos, kurioje verda da
bar jos gimtasis kaimas ir iš
bado svyruojantį į mokyklą 
bėgančio baso vaiko motina!... 
Ačiū Buenos Aires meninin
kams, jų “Meno Draugų Drau
gijos” pastangoms, talentingo
ji ispanų liaudies menininkė ga
lėjo pasiekti Pietų Amerikos 
žemyną, galėjo nuo to kruvino 
stulpo, prie kurio 'rišamas iš 
skausmo šaukiantis valstietis 
ir kiekvienas savo protesto bal-

darbo žmogus... 
La Platos upės (upė kaip ju
ra) kraštų gyventojams žada 
greitu laiktf suruošti ciklą pa
skaitų ir savo kurinių parodą^ 
Visas iš to surinktas pajamas 
žada pasiųsti heroiškai prieš 
barbarizmą nešantį fašizmą ka
riaujantiems milicijanų vai
kams. Vėliau mano aplankyti 
Meksiką, ir iš čia greitai grįž
ti į Europą. Europoje ji/ turi 
padariusi kompromisą su savo 
'geraisiais kolegomis, su Picas- 
so priešakyje, suruošti Ispani
jos pavilioną tarptautinėje me
no parodoje, kuri greitu laiku 
žada būti realizuota Paryžiu
je.

ši Ispanijos valstiečio dukra 
Urugvajun atvyko su karštu ir 
emotyvišku žodžiu, bet rami ir 
galinga savo siela, savo pasi
ryžimu, ką montevidejiečiai tu
rėjo patirti su tikru susido
mėjimu jos paskaitos.
Gyvenamojo momento plastika.

Laikraštininkai savo pasikal
bėjimuose su menininke 
ruja Malio sužinojo jos orien- 

‘taciją, jos visuomeniškas idė
jas, jos griežtą antifašistinę 
poziciją ir jos naujojo meno 
realizmą:

— Paišybos likimas, — sako 
menininkė, — gludi skulptūro
je, valstiečių ir darbininkų gy
venamose lūšnose, tautų ypa
tybėse, jų būduose, jų papro
čiuose ir jų gyvenimo buityje, 
— etnografijoje, bet ne siau
ram privatiškam tironiško val
dovo garbinimui nupieštame 
portrete. Pastarojo meno kapi
nėmis yra visoki “tautiški” 
muziejai, kur paprastai visas 
šiukšles verčia. Naujoji paišy
ba, naudasis menas nesuinte
resuotas patekti nė į muziejų, 
nė į mėšlyną, jisi — suintere
suotas būti gyvenimo kūrybiš
ka dalimi, todėl jis konstruk- 
tyviškas, reališkas (ir aktingas. 
Plastiško meno misija — pri
eiti prie pilnos tobulybės: prie 
gyvenimo be kruvino stulpo, be 
skurdo ir barbariško elgėsio sU 
žmogumi; prie pilno ir teisin
go žmonijos išauklėjimo.

Menas, tai universališka iš
trauka. Naujasis menas turi 
surasti humaniškesnių^ žmoni
jai kelius, įstatymus, įsižiūrė
ti gerai į gamtą kaipo kūrybą 
visų kurybų. Menininkas turi 
duoti tikrą vaizdą savo 
duojamos vietos pilnoje 
riškų ir gamtos motyvų 
mėje.

Kiekvienas menas turi 
laiko istoriją, kaip gamta, ir 
pareiškia savo momento galvo
jimą.

Kryžiai ant kultūros kapo...
— Argi generolas Franko ne 

beprotis? Bus 
žmonija supras, 
koji politika — 
ti ispanų tautą, 
bėti, ir pražudymą pavadinti 
tautos išgelbėjimu! Ar tai ne 
beprotybė? O jo lozungas “tau
tiška Ispanija”, ar tai ne gy
venimo vynas? — paklausiau 
naujojo meno pažibos.

— Tai balansas ispanų kle- 
rikališkosios bažnyčios nuopel
nų. Sako, kad tai kova prieš 
“komunizmą”, kova už krikš
čionybę. Teisingiau butų: ko
va už bestiją ispaniškoj že
mėj, nes tai jo darbas, kad Is
panija
pinynas, kur visa, kas žmogui 
brangu, palaidota, apspiaudyta 
ir kryžiumi paženklinta.

Todėl, nežinia, džiaugtis ar 
verkti, kada atsiranda vienas 
kitas bestiškas rėksnys, — Don 
Kichotas ispaniškos žemes, . 
kuris savo riksinu suardo ka
pinyno tylą. IŠ pradžių nežinai 
ko jis šaukia: ar iš baimės: 
ar iš baimės, ar stebuklo. Tik 
balsas širdį rėžia. Tada notoms 
nenoroms imi tikėti, kad riks
mas ne tiek 1 iŠ baimės, kiek 
stebuklo šaukiasi. '

Tas stebuklas bus. To ste
buklo negali nebūti, jei kapi
nėse dar yra gyvas balsas ir 
balsas tų, kurie dar tik gyven
ti ryžtasi. Tą stebuklą Ispani
jos žemėje jau iššaukė ir jis 
yra audra kapinėse, kuri var
to kryžius, degina bažnyčias* 
atidarys kapus ir prikels iš nu
minėsiu tuos, kuriems laikas 
gyventi.
Sektantų triukšmas ir menas.

— Daug triukšmo pasaulyje 
keliama dėl tautiško, proleta- 
riško ir kitokio meno bei kul
tūros. Kokios Jus, gerb. me
nininke, apie tai nuomonės?

— Vieni ir kiti su putomis 
ant lupų gina savo pozicijas,, 
ir nerasdami gyvenime realios 
paramos, graudžiom ašarom 
apsilieja. Taip graudžiai apsi
verkė tautiško meno šalininkai, 
kada pamatė, kad tautiškai Is
panijos ’yąistyboL j daūg. svar
biau turėti tautiškų kiaulių 
veislę, negu4 gen. Franko su 
Hitlerio ir Mussolinio pagelba 
proteguojamą tautišką meną 
bei kultūrą.

— O kokios Jus nuomonės 
esate apie .'- proletarišką meną 
proletarų; valstybėje?

— Negeriau' baigėsi ir su 
proletariškais menininkais pro- 
etarų valstybėje. Tie, tiesą, 

buvo aktingęsni ir, matydami 
kad netarpsta proletariškas me
nas, virto “meno čekistais”. Ir 
juodosios ir raudonosios dikta
tūros žvalgyba savo “kultūros” 
protegavimui vadovaujasi ana
logišku kultu: “meniškai” mui
linti virves diktatūros opozici
jai. Todėl tarp jų amžina ne
santaika, žūtbūtinė kova, nes 
vieni kitų bijosi: abu muilina 
virves! Ištikrųjų tai, vieni ir 
kiti — žmogaus menkysta. Tai 
reakcijos kova prieš laisvę vi
sose kaukėse: kaukėje “pro
greso”, kaukėje “socializmo”, 
kaukėje “patrijotizmo”, kau
kėje “krikščionybės”,

laikai, l^ada 
jog jo tautiš- 
geriau išžudy- 
negu ją išgel-

>4CTXMjĮĮį»«Hrt

Prasidės birželio 5-tą, 
birželio 13-tą.

baigsis

miestas. Šitas piešinys 
Planavimo Asociacijai 
Tratiko ekspertai sako 
judėjimas verčia miest 
saugus žmonių gyvybei

Piešinyje yra p are 
Vienon pusėn ir nenul 
miesto išvaizda labiau 
gu i trobesius. “Ėlu” n

judej

gu i
ria d
namp stogu

— Menininko Norman Bei Ged- 
kuirįs parodo, koks bus ateities 

buvo patiektas Amerikos Miestų 
kuriai vadovauj a Dr. Miller. 

, kad moderniškas transportacijos 
tūs perbudavoti taip, kad jie butų 

i gyvybei ir sveikatai.
yra parodyta kelių arterijos, kurios bėga 
ir nenukerta kelio pėstiems. Moderniško 

labiau panaši į kapinių monumentus, ne- 
“Ėlų” nebus; nebus nė tvorų, kurios sky- 

aražai ir atmatų naikinimo vietos bus po

šeštadienį, birželio 5-tą, His- 
torical Society Muziejaus sa
lėje, 78 Franklin St., Wilkes- 
Barre, bus atidaryta skulpto
riaus Petro Rimšos kurinių pa
roda, kuri baigsis sekmadienio 
vakarą, birželio 13-tą. Įžanga 
veltui.

Paroda* bus atidara ’ nuo 2- 
ros iki 5-tos po pietų ir nuo 
7-tos iki 9-tos vakarais.

Petras Rimša savo meno ku
riniais, garsina lietuvių tautą 
civilizuoto pasaulio akyse ir 
dėlto vertas paramos. Jis 
vo kuriniuose tarp ko kito 
vaizduoja lietuvių tautos 
vas 1 už savo tautine būtį, 
laisvę ir nepriklausomybę,
toki kuriniai, kaip “Lietuvos 
Mokykla”, “Vyties kova' su 
aru”, “Artojas”, “Diena ir 
'Naktis” daug pasako lietuviui 
ir kitataučiui apie tas lietuvių 
tautos kovas ir pastangas.

Petras Rimša savo kurinių 
parodas turėjo Europos svar* 
blausiuose centruose, taip pat 
ir. Jungtinių Valstybių didmies
čiuose ir visur susilaukė meno 
kritikų aukšto įvertinimo. Gar-, 
sus meno muziejai (pav. Bos
tono) steniasi įsigyti jo 
nius.

Vietos ir kaimyniškų 
nijų lietuviai kviečiami
Isiai lankyti šią parodą. Jei ki
tataučiai įdomauja ir aukštair

sa- 
at- 
ko- 
už 
Jo

ni ir kiti kariauja su tikruo
ju revoliucingumu, su žmoni
jos valia ilfi galo visose gy
venimo ir kūrybos srityse-: me
ne, moksle, religijoj, politikoj. 
Visos jos būyo gražios, bet nė 
viena iki šiol nėra baigta re
alizuoti. Vedama kova su žmo
nijos valia iki galo! Toks ter
minas prigijo Rusijoje pasku
tiniu laiku,’ lygiai kaip kad jis 
yra; prigiję^, : mokslą
skelbiamuose kraštuose per ke
letą šimtmečių,’ bet iki šiol pa
verstas tik šiukšlėmis, o ne 
gyvenimu. Tas terminas labai 
teisingas, 'ir vien šiuo atveju, 
bet ir visaih skitais atvejais, ka
da tenka matyti putojantis ar 
graudžiom ašarom verkiant 
sektantus dėl meno sutautini-. 
ino, sukrikščionijimo, suprole- 
tarinimo ir kitokio meno nu- 
alinimo. Tai meno tautininkų, 
meno krikščionių,. meno buržu
jų, meno proletarų graudus 
verksmai ir dantų griežimas, 
o ne menas.

Vieni ir kiti duoda atatin
kamas menui pareigas, kurios 
juo mažiau su menu, žmogiška 
kūryba, bendro teturi. Tos pa
reigūs tokios, kokių reikalau
ja jų smulkučiai sektantiški 
politikos interesai, todėl apie 
jas neverta ir kalbėti, nes me
nas turi savo tikslus ir parei
gas, ir tą tiesų kelią nuo ku
rio jį nukreipti į šunkelius šių 
dienų virvių muilinto  j ams ir 
sumenkėjusios kultūros pigmė-

ir viė- jams nepasiseks. Tikrasis me-

nas eina laisvės keliu, — sa
ko Maru j a Malio, — išrinktie
siems meno nėra, tai ne me
nas, bet menkystos estetizmas; 
nėra ir demokratiškojo ma
sėms meno, tai populiariza- 
cija politikos, o ne menas. Tik- 
rasai menas vieningas ir tik
tai jis tikras. Leninistinės te
orijos \ apie “buržuazinį” ir 
“proletarinį” meną —' nesusi- 
pratimas, meno kreipiamas nuo 
realybės; y Kūris galimas1 netuk 
rint reikiamo nusimanymo me
no klausymuose. Juk kaip ki
taip nupieši G.P.U. agentą ar 
fašistinį' budelį, jei ne su4 iš
muilinta virve rankose bei kar
tuvėmis?!

Tikras menas didžiosios žmo
gaus kūrybos įpareigotas, todėl 
jis visuomet revoliucingai, vi
suomet pilnas revoliucinės en
ergijos laisvo žmogaus kūry
bai ir, kaipo tokis, nieko ben
dro neturi su tomis iškabomis, 
kurias žmogaus menkysta bei 
žmogiškos menkystas apogėjai 
norėtų pakabinti.

■ Sutautinimas ir suklasinimas 
meno, tai musų sumenkėjUsios 
kultūros padaras. Tikrasis me
nas visuomet buvo ir yra lais
vas, revoliucinės dvasios, nes 
jis’— Prometėjaus ugnis, de
ginantis tą kruviną stulpą, prie 
kurio žmogiškos menkystos 
apogėjai riša žmogų,
naujojo ispanų meno pažiba, 
paišytoja Maru j a Malio.

Su šiuo “Naujienų” numeriu 
“Meno Žinių” skyrius, iki se
kančio rudens, bus nutrauk
tas. •

Bėgyje dviejų metų “Meno 
žinių” skyrius kas savaitę tilp
davo “Naujienose”. Pastarai
siais metais reguliariai pasiro
dydavo šeštadienių laidoje, kai 
kada ir pirmadieniais — du 
kart į savaitę.

šitame skyriuje buvo gvil
denama daugiausiai plastikinio 
meno klausimai. Stengiausi be
šališkai aprašinėti visokią me
no Veiklą, teikti svarbesnes ži
nias iš meno parodų ir ilges
nių straipsnių.

Po dviejų metų “Meno ži
nių” skyriaus gyvavimo, pra
dėjo atsirasti ir bendradarbių, 
šiame numeryje telpa įdomus 
J. Lazdausko straipsnis iš Pie
tų Amerikos, kuriame jis ap
rašo naują ispanų meno pažibą 
Maroj a Malio.

Jeigu aplinkybės leis ir at
siras daugiau bendradarbių, 
tai sekančiais metais “Meno 
žinių” skyrius bus įdomesnis 
ir įvairesnis. Reikėtų daugiau 
pagvildenti lietuvių meno klau
simus. Reikėtų talpinti dau
giau istorinių žinių apie meną,, 
kelti meno kultūrą lietuvių tar
pe ir, pagalios, užmegsti glau
desnius ryšius su Lietuvos me
nininkais.

— Mikas Šileikis.

kuri

kolo-
gau-

|vėrtina mūsų gabaus tautiečio 
meniškus kurinius,- tai savieji^ 
juo daugiau turėtų tą atjaus
ti ir įvertinti.

Spaudos Komisija.

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURIM YS:

Herkulio Stulpai.... J. Baldauskas 
TasaiUInib' 'tikid perspektyvos — 

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

je ............   B. Amalvis

baigė

Du Lietuviai Gavo 
Stipendijas ir Pagyri
mus iš Art Instituto

Art Institutas paskyrė sti
pendijas aukštesnės mokyklos 
mokiniams. Gavusieji stipendi
jas turės teisę vienus metus 
mokintis Art Instituto meno 
mokykloje.

Tarp kitų high school mo
kinių, kurie gavo stipendijas, 
yra du lietuviai. Mokiniai sti
pendijas laimėjo per konkursą. 
Iš šešių laimėjusiųjų stipendi
jas ir pagyrimus yra du* lietu
viai: Jonas Kubilis, Harrison 
Technical High School gavo 
pagyrimą ir William Maulis, J. 
Sterling Morton Township 
High School, laimėjo $240.00.

William Maulis dabar galės 
visus metus mokintis Art In
stituto meno mokykloje.

Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

ASMENINIAI LYDIMA

LIETUVĄ 
1%GRIPSHOLM 
F LIEPOS-JULY J

2 DIENA

savo

vaiz- 
isto- 
plot- 1»

BE VINIŲ IR NITŲ — Naujas 300 pėdų ilgio motorinis laivas, pastatytas I?ordo dirbtuvėse, Detroite. Neturi 
nei vieno vinies, nei vieno nito (rivet). Laivas taip pastatytas, kad visi įrengimai virš denio galima nuleisti že
myn, kad butų galima praplaukti./po tiltais, jų neiškėlus.

NEWYORK-KLAIPEDA
per GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
Kooperuojant

Lietuvių Laivohortių Agentų Sąjun
gai Amerikoje, J ne.

Iš Gothenburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu į 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai
vu MARIEHOLM į Klaipėdą. Iš 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

Laivokorčių kainos:
Trečią klase ........ $97.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

,v Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučinskas 

švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor
čių kreipkitės 1 savo 
korčių agentą, arba į

vietinį laivo- 
švedų Amen-

Netv Y orka
Liepos 10 

_ Liepos 24. 
Rugpjūčio 19,

Kiti ii plaukimai ii 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM ______
KUNGSHOLM _<___
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

Swedish American Line 
636 Fifth Avė., New York, N. Y.



NAUJIENOS, Chicago, Jll
DR. MARGERIS

’ROGRESS
KRAUTUVES LOAN

1937 Metu Mados

RIGIDAIRE
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$1.39

(šitas vaizdelis buvo skaitytas Chicągos Lietuviu Tautiškose 
Kapinėse, Kapų Puošimo Dienoj, 1937 m->* gegųžęs ,31 d ) -
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Skyrius /K
Centralis telefonas
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efirUJIarČB kainos

OF CHICAGO • 3517 Ąrcjier Avė
Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraiidos Planajs

nąnios. šeimyniškos m.ieros nup 
b ■ą’ugščja.u

Kviečia visus prisirašyti 
yia iš važia vimą.

tarpe ne tik 
skirtumas ara

bei ir balse ir išsilavi- 
ęhorąįms svarbų ne di- 
ar mąžesm bųfcai, bet 

s ųs i d ą i n avim a s-Ji ar m ę- 
Lietuvių Vyrų 

to sįekia ir po

1— Greičiau ir daugiau ledo sušaldo
2— Užlaiko daugiau maistui .patalpos
3— ^Tųri didesnę maisto apsaugų
4— iGe^esnį užtfl^tinimų — pbnų garantijų
5— Teikia dideąnj ekonomiškumų.

Paskutine Žmogaus
Kelionė

3224 S.o. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pirkite savo ąpielinkės 
krautuve^ Lafayette 3489

Mrs. Murdei Doyvdell bučiuoją savo vyrų Masteli, 
suapouduotų Chieagos paikų distriklo foremanų, kuris 
antroj byloj liko išteisiu tas dėl išgėdinMuę jaunos mer
gaitės-

Prieš 15-20 metų Chicagoje 
apa geras Lietuvių 

Jis buvo sušiur
to darbštaus ir 

kuris at-

Svąrbu geras išsilavinimas
Jei mes. pažvelgsime į sve

timtaučių chorus, žydų, rusų, 
$ve$ų ųr vokiečių, mes pama
tysime, kad jų 
gana didelis i 
ži.ųje, 
ujuic. 
.ęlęsm 
geras 
piją- Chicagi 
chorus prie 
kiekvienų pamokų vis darosi 
geresnis. Ir, dėlto visi vyrai 
dainininkai yra kviečiami ir 
stengtis sudaryti didelį, gerų 
ir harmoningų vyrų, chorų. 
Jog mes galim,e dainuoti ne
blogiau už svetimtąučius, tik 
mums reikia daugiau vieny-

ksrtų 
žemėn palinkęs, 
save susigūžęs, 
prie vartų Ne- 

kur visų pir-

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

Dąbar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybines degtines 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQU0R DISTRIBUT0RS, Ine. 

5031-83 SOUTH ASHLAND AVĘ. 
Teleto^ųųokUe Vile laikų, PROSPECT 0746.

sio^jr „tylėjo kaip nebyles.
P pąkelęiyi^ ęjo arčiau žę- 

nes durių, ,tik dėl jo vieno čia' 
tik j c 

vienų telaukiančių. ,Sų* savo gi- »
.ni.nių ir draugų gedulas su 
spaustomis širdimis, su pro 
ašaras prasimušančiais jų žvil- 
gšnįaiš, pagaliau, įžengė jis į 
negyvosios gamtos karaliją, į 
.nžinų savo hustynę, iš kų 

rios jis daugiau niekados ne
begrįš . . .. nebegrįš, bet ir ne

tiktai subyrės į la
bai smulkias daleles, sutolyges 
ju. kitomis gamtos dalelėmis ir 
gausis prie jos širdies, kaip 
jotie amžinos savo motinos... 
Jo buvimas gamtoje bus am
žinas, nors ir labai susimokė
jęs, sumenkėjęs, — Gyvybės, 
Minties ir Valios didybių ne
skųs... Jei jr pati žemė kada 
urs žlugtų, mažių mažiau- 
:ais trupinėliais /sutrupėtų ii 

oerihėje erdvėje- išsiblaškytų, 
tai šisai paskutinės’ kelionės, 
keleivis vistiek neišnyktų, 
,iš visatos rankų neiškristų . . 
nes- jis atėjo iš gamtos, atlik^ 
jąvo, kaipo gyvo dajkto parėi-! 
jas, ir -vėl sugrįžo j gamtų — 
ta amžinųjų savo tėvynę.

Visų akys'ausjųigo į užsida
rančias žemės duris ... į besi
pilantį naujų kapų, kurį tuoj 
jpkabmo pilnomis meilūs ran
gomis' gyvieji vainikai, grau 
lojančių širdžių ir gedulos kū
rinu rankų*čia atnešti i 
lieti.

Dusliai nuaidėjo per i 
/ųjų Miestų veikiamu 
Įtarti sudieu ir amžinų

gyvavo 
Vyrų chorus 
ganizayęs iš 
energingo jaunimo 
vyko iš Lietuvos į šių šąli, ieš
kodamas sau laisvės ir laimes.

Iškilo pasaulinis karas, vė
liau rusų revoliucija. Daugu
ma dainininkų permainė pa
saulėžvalga ir buvusių draugų 
tarpe įvyko suirutė, kuri ųe 
tik pakrik d e gera vyrų chorų, 
bet ir daug stipresnių organi- 
zacijų.

Dabar, tam Irevpliuciniąm 
karščiui kiek atslūgus ir dc- 
mokratijos įšĮaikymo ? klausi
mai ■ užėtmjs musir^ ’įyėymm.e! 
-varbą, pažangiųjų lietuvių 
■tarpe vėl .ėmėsi reikštis šioks 
loks draugiškumas. Atgavo 
kųnybos idvašių ir ta choro ve
teranai. Jie vėl atgaivino Chi
eagos Lietuvių Vyrų iCho.rų-

Chorų vegti pasiėmė gabus 
;r energingas muzikas p. K. 
Steponavičius ir pastaruoju 
taiku beveik nebuvo Chicagoj 
kiek didesnio lietuvių paren
gimo, kur nebūtų dalyvavęs 
tasai vyrų choras.
9a ly va u s l a i s vamanių 

piknike.
Gegužės 30 d- Vyrų 

laike savo metinį susirinkimų. 
Perrinkta valdyba ir buvo 
m anyta užbaigti antrų metų 
dainavimo pamokų sezonas- 
Bet kaip pasirodė, kad dar 
užbaigti nebuvo galima, nes šį 
sekmadienį (birželio 6 d.) Vy
rų Choras turės dainuoti Be-' 
vcrly Mills laisvamanių pik
nike, o 20 d. birželio Kesitu- 
čio Kliubo ' pikuike Sunset 
Parke.

Į valdybų išrinkti: pirm. A. 
Vilis, rast. D. Millėris, kasie 

i

rium P. Švelpis ir korespon
dentu Jonas Ascilla. -

Tenka pastebėti, kąd nors 
šis vyrų choras jųu yrą nema
žas ir po poros metų prakti
kos pradeda neblogai susidai-

kodęl?! — Ach, 
-~r- puikiai su- 

aš išeinu, 
aš išsikraustau iš gyvųjų pa
saulio ... pasai.tiio, kur pir
mauja tokie galingi dėsniai, 
kaip Mintis, Protas, Viltis ir 
Meilė ... kur betenka gyven
ti ir šitomis nuostabiausiomis 
gyvybės dovanomis džiaugtis 
tiktai • vienų kartų... — Ir aš 
keliauju į . negyvuosius, tam
siuosius gamtos požemius, kur 
nėra nei langų, nei durių, nei 
šviesos, nei šilumos, nei Min
ties, nei Kovos, nei Pažangos 
... kur gludi tiktai mirtis, — 
visokios gyvybės ir galybės 
paskutinis galas... — Ach, su
prantu* ... aš visus gyvojo pa
saulio lobius palikau ... tiktai 
vienui vienų medinį apdarų te- 
pasiemiau . *. o todėl jie man 
nieko nepavydi 
nei turtų, nei 
bes f’

“Ach”, dar 
jis ir, daugiau 
tarsi pusiau -į 
spėriai artėjo 
Lyvųjų Miesto, 
miausia prabilo varpas, — 

’bilo giliu krūtininiu balsu

Pirkit malė- 
vau ir varui- 

ŠĮ ift didžiausia > 
firmoB Chicagoj l 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom 16 Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo į iki 1/2 pi
dau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VAS — Atejkit į ar
čiausia krautuvę. Mil- 
waukee A'v. krautuvč 
atdara nedalioj 10-1.

. 1411 So. Halstcd Street
Tel. CANAL 5063

GERA M ALE V A—GERESNIS DARBAS
Gęra inąlevą sutaupo pinigų. Helman malevų stakas 

visada pilnas
Specialė maleva, 16 spalvų, gal
Varnish remoyer, gal. ....... ......

[š Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro 

Darbuotės

O jis susigalvojo, tarsi min
čių juroje pasinėrė ir tarė sau: 
“Paskutinį kartų aš keliauju, 
bet pirmutinį taip galingai ir 
jrrbmgai. Visi man iš keliu 
raukiasi* visi prieš mane nu- 
ilenkia, visi šilto žodžio dau

giau neOešykštii Ir kodėl? Ne- 
Luprųntu — 
jau suprantu 
prantu! Aš keliauju

sienų, kur susitven- 
tiktai tamsa. ..
nusilenkė jum Jau- 
vasarojų, lyg akso

minę kepurę, prieš jį pakelda
mi; nusilenkė ir medžiui, .žyd
riosios padangės lupų išhučį.ųo- 
ti; nusilenkė ir triobos, kurių 
•anguose spindėjo dienos lem- 
tX)S, skaidriųjų saidos spindu ■ 
Hų užžiebtos-; bet užvis žemiau- 
Jai nusilenkė jam gėlės, ku 
rios nuoširdžiau už viską pa
lyd. žmogų paskutinėje jo ke- 
Lor.ėje. Kalnuose ir kloniuose 
giedą paukščiai šiltai pasitiko 
jį su gedulos giesme, persisun-. 
kušla baltų debesėlių ąšaro 
mis...

■« 'MH ■ y .. . H * '■

Saulė jau tolokai buvo nų- kiančiu* atsibusti ramųjį 
žingsniavusi atgajų .pavasario st<i maloniai ištiesti 
ryto tyku, kai žmogus išsinuo- ranką naujam piliečiui, 
še paskutinėn savo kelionėn. nes nakvynės ieškoti čia

Jis b(?/o nepaprastai ramus hąvusiįam- Atsivėrė aukšti, pla- 
ir patenkintas. nieko ne-, .ųs vartai ir negyvųjų dva.ra. 
troško, nieko nereikalavo ir įsifeido nuirusį iš paskutinės 
niekam niekur blog© nevelijo. kelionės pakeleivį. Gėlių žve
jam visi buvo lygus? .dori, ge- dai, medžių Ja^pai ir miriadai 
ri, teisingi ir duosnųs. Jis VjL- Žabų z Žolės laiškelių saulėtą 
sus lygiai mylėjo ir visiems! jypąena jį pasitiko, pavasario 
vieno mąsto pagarbą teikė. jBęt žodžiais pasveikino. Tik panįų 
užvis labiausiai jis dabar my- j rus.įos > .šalto kraujo statulos 
Įėjo ir gerbė .žemę; ir ėjo ko- s.toyęjo kietai lupąs sųspaudu- 
jomis jos nesiekdamas ir gra
žaus jos veido nemjndžioda- 
mas.

Bet nors jis ir labai nekal
tai, tarsi paukštis ore, keliavo: 
jokios pirmenybės nereikalau
damas, nieko kelyje neužka- 
bdndanaas ir niekam pikto žod
žio nepasakydamas, vis dėlto 
skubiai traukėsi jam iš Jkelięr 
ne liktai šimtai mašinų, tūk
stančiai žmonių, bet ir patsai 
oras, kuris skyrėsi prieš jį, ta
rytum aukštos juros bangos išnyks, 
prieš aštrių laivo krutinę.

Paskui jį ėjo pavasario kva- 
p.:‘ -alsuodamos gėlės, ėjo ir jo 
g'minės, draugai ir šiaip jaf; 
žmonės, kurie paskutinei kelio
nei dar neprisiruošė, — neap
sisprendė palikti gyvąją didin
gą gamtų ir keliauti ... am
žinai apsistoti tarp keturių šal
tų žemės 
kusi tėra

Pakelėj

Nauji FBIG1DAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi BEFRIGĘRAT43RIĄI jr pilnai atsako 5-kis 
principaliųs Refrigeratoriaus reikalavimus:

T7 ..'J-.'.- •'.V-' . —.■Jg'ffj,"...——-: !—

uuoti, bet da yrą . daug tokių 
vyrų, kurie prie jo galėtų pri
sidėtų kuriuos vis kokia tai 
magiška spėka sulaiko. Vieni; 
gal, pejtoli A nuėjo politikos 
geliais., kiti, gal kiek aptin
go, o treti gal jaučiasi jau per
daug'pasenę. Bet taip manyti 
butų klaidų.

Sherwin Wil- 
iiauiB u i m var- 

iiihIb $2.26. Musų 
kaina -------

1.000 Balionų trim 
MalevuB. Galionas __ __

.. ...  $L25 
>2.70 verlČB visur ii- 
uouia Fla,c ir Gioas 
Maleva. Musų kaina_

- $1.50
$2.26 veitSs Fiat Ba’- 
ta Maleva_  $1.20Iki birželio 20 d. choras pa- 

mokų neturės. 0 birželio 20 
d. ir vėl visi susirinksime į pa
mokų vietų ir kiek pasiprakti
kavę trauksime į Keistučio 
kiiubo piknikų- Taip pat, yra 
nutarta ir komisija išrinkta 
surengti vyrų choro išvažiavi
mų. Kuomet bus surastą vje- 

! ta ir paskirtas laikas, bus pra- 
i nešta per spaudų daininin- 
) kams ir visuomenei.

Taigi, vyrai, nepamirški te 
savo priedermių, kvieskite ir 
savo draugus ir pažįstamus at
silankyti ‘į choro išvažiavimų. 

1 --J. L. A.

SUSTOK ir JĮ
PAGALVOK £1
ĮDĖTI PINIGAI J ŠIĄ 
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO ............................... '

61 SPUEKA YRA NARYS FEDERAL HOME 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. .RYTO IKI 8 V. V 
, . > *S'«/ - *X v ♦LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVING ASS0C1ATI0N 

1739 SOUTH HALSTED STREET

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite 

iidh Herb arbatą 
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.

NAUDOKITE ra rarara
Y^STUS, kuriuos | ĮĮ

PARŪPINO

• Lanko jį dabar ir siunčia 
,ani atgaivę medžių ir gėlių 
minavimo simfonija . . . lankę 

? ^5^to skaisčioji aušra ... h 
-durdienio skaidroji saulė .... 
r vakaro gaivusis lytus ... 

.r nakties baltakašė rasa .
r, gal būt, 'lanko ir lankys 
/ienas kitas giminė, draugas 

• šiaip jau žmogus.— kol vį- 
i nepamirš...

O tarp pasilikusiųjų gyvųjų 
>asaulyj visados bus daug vii 

tokių, kurie megs naują ryto
jaus dieną, ugdys Mintį, Pro
tų, Viltį, Meilę, Kovą ir „Pa
žangų, nęs žitie gyvosios gam
tos ;dėspiąi, šitie jos didžiąusj 
obiai niekados kapan negrim- 
jta, niekados gyventi ir prie
kin žengti nesiliaują!

HIU I I Wl|

M&LEVOS
m VĄRMŠ1AI «/3. IKI

811| III)IIIII|III8|W.IIRI»W»R1ĮI1IIHII II III fl.ll ...III I Ll „1111 l.u

VERTEIjGAUKIT su DraiSįftnga Įstaiga 
SkaUnkitės iš APDRAUSTOS Asoęia&jos V

Kai jus Jinąnsuojąt savo namą per 
Šią ąsoclaciją, tai vertelgąujat sii drau-

> gingais žmonėmis. Musų tarnautojai vi- 
A suąmet prisirengę pasitarimarns. Jus 

esat Bk.ri, taipgi, k»d asociacija turinti 
sątaupų sąskaitas apdraustas (iki $5,0QQ) 

y per J. V. Valdžios agentiją, yra pąsto- 
f VI, veiktąnh tetąiga. Finansuodami sa-

yę nąm.g čią jus įšvengsit atidėliojimų 
h aUKŠtų 'kąštų.

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUDR COMPAHY 
4707 SOUTH HALSTED STREJET 

Vjsį Telefonai Yards 0801
•VIENlN'ffiLIS DISTR1BUTOR1US

Reikalaukite DEGTINES 
g Ton Taylor mįj O ' 2 Metųsenumo raHSitlMMMI'

PAINI EXCHANGE
Iston Avė, 
enosha. wis.

Mlhvaukee Avė.
Halated 8t.
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E., G. Peters

• We Mušt Destroy War 
Pity the “Poor^ Dictators 
Where Uncle Bam was Needed

-

NAUJIENOS, Chicago, III.
įSergeant Alvin C. York, who 
captured single-handed 132 
German prisoners and 35 ma- 
chine guns; General Smedley
D. Butler, famous leader of 
the marines; Admiral Richard
E. Byrd of Antarctic f ame; 
and many others.

These men know the heli of 
wdr from first-hand experience. 
They agree with Secretary 
Hull and David Lloyd-George 
that “We mušt deštroy war or 
war will destroy u‘s.”

11 ’ . J < v
published in the leąding count 
ries of the world.

Don’t you thipk we ought to 
pass the hat for Herr Hitler, 
and Signor Mussolini, \vho are 
condemned to live »op their 
meager incomes?

[korespondencijos?
So. Milwaukee. Wis.

common sense and his- 
teach us that prepared- 
for war leads to war. 
preparedness is not aim-

Pity the “Poor” Dictators
Mussolini draws a yearly of- 

ficial salary of $5,250, and Hit
ler has an annual official al- 
lowance of $20,000. On the 
face of it, those two dictators 
are poverty-stricken compared 
with Roosevelt receiving $75,- 
000 and Mae West nearly 
$500,000 yearly. Būt before we 
turn on the tear-pumps for 
the comparative, ^overty of II 
Duče and Der Fuehrer, let’s 
look behind the 
scenes.

Where Uncle Sam was Needed
When the opponents of the 

so-called “Washington bureau- 
cracy” warn against the crifeh- 
ing out of * statės’ rigbts by 
the , steam-roller of centrai 
government, they ought' to re- 
member that industry and 
labor do not respect politically- 
drawn statė lines. Industry 
and labor ręst chiefly on the 
economic unit rather than on 
political units formed when our 
economic system was in the 
horse-and-buggy stage.

Streikas ir darbai. — 
Nelaimė ■ dirbtuvėje. 
— Šaunus pokyliukas.
— SLA reikalai

financial

We Mušt Dęstroy War
“We mušt destroy war or 

war will destroy us,” exclaimed 
Secretary-of-State Hull to the 
representatives assembled ' at 
the Pan-American conference 
in Buenos Aires lašt winter. 
Lloyd-George, England’s prime 
minister during the World 
war, said the šame thing at 
the Paris Peace conference in 
1919. > -

Būt we will never destroy 
war by armament races. For 
both 
tory' 
ness 
Siich
ed at the moon or at the plan- 
et Marš. It is- aimed by the 
military strategists at some 
neighboring nation. Japan’s ar
mament is aimed chiefly at 
China, on additional slices of 
which Nippon has fixed a 
greedy eye. Mussolini armed 
Italy to smash Ethiopia yes- 
terday, to crush democracy in 
Spaįn today, and to Strike 
across the Adriatic tomorrow.

Sixty nations of the world 
spent 2^2 billion dollars for 
armaments in 1913, on the eve 
of the World War, according 
to the Foreign Policy Associa
tion. In 1933 those G0 nations 
spent four billions for arm
aments; by 1936 those count- 
ries were spending elėven bill
ion on armaments. In two 
years, from 1934 to 1936, 
those sixty nations, according 
to the Foreign Policy Associa

tion, had more t^aų, doybled 
their expenditure for arm
aments. They had increased it 
from five to eleven billion dol
lars. Some European countries 
arė today spending from 20 
to 50 cents of each tax dollar 
for armaments.

Yet those šame nations can
not afford to maintain good 
schools or adeąuatę medical 
Service; they cannot afford to 
raiše the wages of poverty- 
bitten workers or get rid of 
slums. No! Their money mušt 
go to 
those

No 
erans
now fighting for peace. Among 
such American veterans are

small of- 
owner. of 

Popolo d’Ita-

Mussolini, with his 
ličiai salary, is sole 
the newspaper. 
lia”, with its vast sale and high
advertising rates. That paper, 
by the way, is the only one 
that may print important statė 
documents and pronouncements 
on the first day. On the se- 
cond day, other papers may 
statė that “Popolo d’Italia” 
has carried such announce- 
ments. Finally, on the third 
day, other papers may reprint 
such documents and announce- 
ments, provided that those 
publications cite Mussolini’s 
paper as the source.

Every newspaperman knows 
what a tremendous ■ revenu‘e- 
producer this trick is for Ii 
Duče. In addition, however, 
idealistic Mussolini owns large 
farms; he gets the highest 
sums in Italian įournalism for 
any articles he writes; and he 
also prints his speeches in 
book-form and 
forces the sale 
mes. »

The coal barons of “bloody 
Harlan” county, Kentucky, 
controlled body and soul the 
county politicians. Those bar
ons defied or controlled \ the 
statė authorities; and those 
barons ruthlessly crushed any 
attempt at unionization among 
the miners of that ridi coal 
region. With the county offi- 
cials their complete tools, the 
coal companies deputized and 
paid ex-convicts indicted for 
crimes ranging from ince*st to 
robbery, from arson and may- 
hem

So. Milwaukėje yra. pusėti
nai didelė dirbtuvė, kurioje es
ti gaminami gariniai kastuvai. 
Dirbtuvė priklauso Bucyrus 
Erie kompanijai. Balandžio 21 
d. tai kompanijai dirbu darbi
ninkai paskelbė streikų,. \kuris 
ir šiandien dar s tebesitęsia' Iš 
viso nenumatoma, kada tas 
streikas baigsis. Juo labiąu, 
kad kompanija griežtai atsisa
ko bet kuriuos pagerinimus 
įvesti.

Dalykas tokis, kad darbiniii- 
kai susiorganizavo į naujų uni
jų, likviduodami iki šiol buvu
sių vadinamųjų “kompaničnų” 
unijų. Tačiau vis dėlto atsira
do būrys darbininkų, kurie- te- 
besišlieja prie “kompaničnos” 
unijos. Toks darbininkų susi
skaldymas pusėtinai apsunkina 
kovų. Bet vis dėlto dirbtuvė 
yra uždaryta, ir ten niekas ne
dirba.

to murder.

In 
rial 
“bloody Harlan 
a joke. At the muzzle of rifles, 
deputies on the pay-roll of the 
coal barons herdcd workers in- 
to the minės at starvation 
wages dictated by the bosses. 
If anyone attempted to organ- 
ize the miners, threats, beat- 
ings, even death awaited him.

the face of su‘ch indust- 
despotism, dcmocracy in 

” wasn’t even

Gegužės 20 d. ištiko nelai
mė dvidešimt metų amžiaus 
jaunuolį, J. Novaką, kuris dir
bo Badger Malleable kompani
jai. Kažkokių budu? jaunuolis 
pateko po traukiniu ir neteko 
abiejų kojų ir vienos rankos. 
Netrukus jis ir mirė, neatga
vęs sąmones. , ? '

Nelaimės priežastis dar ne
išaiškinta, neš niekas tikrai, ne- 
matė, kaip jaunuolis atsidūrė 
po traukinio ratais.

sia, prisidėjo ponios G.” Mitkie-1/* 
nė ir M. Targanskienė. % /

<

Tai buvo tikrai šaipius po
kyliukas, . apie kurįo rengimų 
ponai Urlakiai nieko nežinojo. 
Grerokas būrys draugų užtiko 
ponus Urlakius besitriusiant 
krautuvėje (mat, jie yra val
gomų daiktų krautuvės savi
ninkai). Kai p-ia Urlakienė pa- - 
matė savo motutę, tai pro aša- 
ras ištarė: “Mama, mąma, ko
dėl nieko man apie tai nepra
nešei?” ' ' , ‘

Kiek apsiraminusi, p-ia Ur
lakienė pradėjo rūpintis sve
čiais. Netrukus ^tsirado viso-, • 
kių valgių ir gėrimų, — žod-; 
žiū, prasidėjo tikra “veselija”.

Tenka pasakyti, jog ponui 
Urlakiai yra pavyzdingi žmonės; 
ir geri lietuviai. Jie abu pri
klauso SLA 133 kuopai. P-as 
Ųrlakis yra net tos kuopos 
protokolų raštininkas, ir tas 
pareigas jis eina per daigelį 
metų. Iš viso jie yra draugiš
ki ir labai malonus žmonės, to
dėl turi daug draugų.

Vakarienės metu buvo pa
sakyta ir trumpų kalbų. Visi 
linkėjo ilgiausių metų ir lai
mingo gyvenimo. Ponai Urla
kiai atsakė į sveikinimus ir 
širdingai padėkojo visiems 
draugams už surengimų tokio 
šaunaus pokyliuko.

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI '
Didelis pasirinkimas statymui namu, taisymui porčiy, stogams pop'e- 

ra, rynos, sietai, langai, durys ir kiti reikmenys.
Viskas prieinama kaina. Kreipkitės:

BUILDERS’ SUPPLY
M. ZOLP, Savininkė

3562 So. Halsted St, Chicago, III.
Tel. YARds 2575. Atdara vakarais ir nedėliomis.

-... ... . ............................................................................................................................................................................. . .. . . ■ :.................. ... . . . ,,

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiniai 
. Neduoda Šios Garantijos

INSUREDY GLASSES
9ffi‘ce c A-5- No- -75M* : ?-■ '■

"Apdraudos Certifikat&s”. garaptuojąs kitus stiklus, jeigru pirmieji sulūžta metų laiku, 
yra duodamas jums perkant akinius pas Winner's tiktai. įsodinimas i rėmus vienas doleris.

Istoklt J eiles tūkstančių, 
kurie nešioja Winner’s Gar
siuosius Apdraustus Aki- 

' nius. Jie teikia nė nesva
jotų . patogumų. „

Amerikos geriausi akinių 
stiklai, kuriuos nutekina . 
musų pačių modernėj labo
ratorijoj meistrai .amatnip- 
Uai tiksliu akuratnumu. To
dėl Winner’s ■akiniiai padėda 
jum matyti NATŪRALIAI!

Pasitarkit Su Musų Registruotais
Kolegijas, Kurie Žino Jūsų Akių Tikrų Verte.’

Profesijos Patarimas Veltui
Vadovybė D-ro Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.

Valstijoj Akių Specialistais, nėjusiais Pripažintas

WINNER OPTICAL CO
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė

Atdara Anradlenj —- Ketvirtadieni — fic6tadlen| iki 9 v. v. 
Krautuvės Daugely žymiųjų Miestų

then almost 
of such volu-

essentially dif-Nor is Hitler 
ferent. From his partnership 
with the Franz Eher Verlag, 
publishing house for the nazi 
party, the fountain head of 
naziism draws 
profit. Hitler’s 
KAMPF is the 
Nazis”. From
copies of that “Bible” sold > in 
the German edition, >‘poor” 
Adolf has easily ręceived $1,- 
100,000 in royalties. In add
ition, he has reaped vastly in
royalties from translalions do.

’an enormous 
book MEIN 

“Bible of the 
the 2,500,000

enrich munitions-makers, 
Merchants of Death.
wonder that many vet- 
of the World War are

terrorism of coa
“bloody Harlan”.
federal measure,

County Coal Ope-

Būt along came the Wagner 
Labor Act. Under it the La 
Follette Senate committee un- 
covered the 
baroųs in 
Under that 
the Harlan
rators Association Įias agreec 
to' meet with representatives 
of“ the United Mine Workers 
who speak for the miners of 
that county. Under that na- 
tional law, democracy and de- 
cent living conditions will again 
return to “bloody Harlan”, 
one of America’s worst strong- 
hblds of economic despotism.

Darbai pa^ mus eina visai 
neblogai. Jei ne tas streikas, 
tai, galima šakyti, dėl darbų 
visai nereikėtų skųstis. Kadan
gi streikas užtruko daug il
giau, negu buvo manoma, tai 
kai kurie streikininkai jau pra
deda nerimauji. Mat, jau bai
giasi sutaupoš.

—o—
Gegužės; 22 d. buvo sureng

tas pokyliukas t(“siurpraiz pa- 
rė”) ponams J. ir K. Urla- 
kiams, kad butų galima pami
nėti jų dvidešimt metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktį. ' • Prie 
pokyliuko surengimo daugiau

; ;—0—

SJLA 133 kuopos susirinki
me nariai nemažai.kalbėjo apie 
tai, kaip SLA 10 Apskrities 
piknikų padaryti kiek galima 
sekmingesnį. Mat, Apskritie? 
pusmetinis suvažiavimas, o 
drauge ir piknikas įvyks bir* 
želio 6 d. Milwaukee, Wis. Su
važiavimu ir pikniku daugiau
sia rūpinasi SLA 177 kuopa.

Aišku, kad musų kuopa ne 
tik turės dalyvauti suvažiavi
me, bet ir piknike. Susirinki
me buvo tartasi, kad 
visi nariai,. j,, piknikų 
bet taip pat atsivežtų 
draugus.

Peoples Krautuvėse
June Bride

ne tik 
Vyktų, 

ir savo

Musų miestas dabar tikrai 
gražiai atrodo, — jis visas ge- 
lese paskendęs. Vyšnios, kurių 
pas mus yra labai daug, žydi 
ir leidžia į orą savo malonų 
kvapų, t

Tikrai tai smagus metų lai
kas.

F. Jurkus,

For after all what county 
and statė cannot or will not 
do, Uncle Sam can and will

TAI YRA MEDUS!
BARBARA B. BROOKS 

Kellogg Company
/ Battle Creek, Michigan

■m®

NU PARADAS CHICAGOJE— Dalis imli

iti

parado, Kuris margavo 
Chicagos Mishigan Bulvaru Kapinių .Puošimo Dienų. Jame dalyvavo apie 60,000 
veteranų, tebetarnaujančių (kareivių ir kariškų organizacijų narių, i

Ar gyvena žmogus, kurs nemėgia 
saldumynų? Ieškant, kaip kad Dio
genas ieškojo, mes negalėjom suras
ti tokio' žmogaus. Mes suradom, kad- 
tarp saldumynų, kuriems mėgėjai ati
duoda pirmenybę, yra skystas auk
sinis maistas -r- medus. ' '

Medus yra toks maistas, kurs už-, 
sitarnauja ypatingo musų dėmesio. 
Net tie iš musų, kurie nesame biti
ninkai, žinome, * kad medaus skonis 
ir spalva priklauso', nuo derliaus, ant 
kurio bitės darbuojasi. Jeigu jų svar
biausias maistas yra grikai, tai me
dus bus tamsus. Alfalfa medus bus 
švelnus skoniu su lengvu Šaltmėčių 
kvapsniu ir šviesiai auksine spalva. 
Baltųjų dąbilų medus yra švelnus, 
aromatiškas; taipjau aromatiškas yra 
ir laukinių bičių medus iš Gubos, 
Meksikos ir vakarinių Jungtinių Val
stybių.

Rųšis' medaus, kurią męs daugiau
sia vartojame iš mažens, tur būt la
biausia mums ir patinka. Tačiau bū
dami skanumynų njylėtojai pamėgin
kime visų rųšių medaus, žinoma, 
mes nerinksime kokios nors perdaug 
brangios medaus rųšies.

Medui, užlaikyti yra įvairių prie
monių. Padėkit jį šiltoj ir sausoj 
vietoj, ba kitaip jis kristalizuosis; 
užpilkit jo ant savo javinių valgių— 
cergal ( ir paduokit staląn su Sme
tona ir vaisiais; vartokit jį su all 
bran griddle keksais vietoj sirupo; 
vartokit grėpfruitam pasaldinti; var
tokit jį išvirę džiovintus vaisius, o- 
buolių sose, apvilgymui keptų obuo
lių, vartokit bulviniam saldainiam 
padaryti. Ir atminkit, kad medus pa
laiko keksus ir vadinamas cookiės 
drėgnas, kai jis vartojamas vietoj 
cukraus. 1

Žemiau paduodam receptus pira- 
gaičiam, kurie yra žinomi kaip fruit 
bread ir kuriuos jus, be abejonės, 
pavadinsit “medum.” t Neabejotina 
taipgi, kad tie piragaičiai patiks 
jum*

% tsp. salt
1 eup all1 bran
1 eup unsvveetened 

pineapple juice
% eup chopped 

nųt meats

PINEAPPLE HONEY BREAp
2 tbspš. fat 
1 eup honey 
1 egg *
2Vz cyps flour
1 tbsp. baking 

powder
Išplakit riebalus ir medų; pridėkit 

kiaušini ir vėl plakit iki mišinys pa
sidarys kaip smetona. Persi jokit mil
tus į sU baking pauderiu ir druska. Į- 
dėkit apie pusę šio antro mišinio i 
pirmąjį ir maišykit. Pridėkit visą 
bran ir pineapple sunką ir išmaišy- 
kit gerai. Įdėkit likusią sauso miši
nio dalį su nut ineats ir maišykit tik 
koliai miltai išnyks. Kepkit 
riebalais patelnėj, padengtu 
ta popiera dugnu. Pečiaus 
turi būt vidutinis (350°F.). 
daug maž valandos.

Gausit kepalą (4^x8^ colių pa- 
teįneš).' , ■ i

HONEY ORANGE SQUARES-
2 tbsps. fat 
% eup honey 
2 eggs 
% eup orange

marmąlade 
% cųp all bran

1

Išplakit riebalu^ ir medų kartu. 
Pridėkit kiaušinį ir vėl išplakit ge
rai. Pridėkit marmelado ir all bran. 
Persijokit miltus su baking paupe
riu ir druska; pridėkit prie pirmo 
mišinio su nut meats; išmaiŠykit ge
rai. Kepkit kvadratinėj patelnėj su 
vaškuota popiera dugne vidutiniai 
karštam pečiuj (875°F.) daug maž 
25 minutes. Kdl dar kašti, supiausty- 
kit kvadratėliais ir apvartykit su- 
maltamė cukruje.

Gausit: 2 
(l%xl% colių 
lių patelnėj.

išteptoj 
vaškuo- 
karštis 
Kepkit

% eup flour
i 1 tsp. baking 

powder
1 tsp. salt
% eup chopped 

saltęd almonds

tuzinus 
diametre)

kvadratėlių 
8%x8% co-

* jį. ą •ą.

IŠPARDAVIMAS
. . .......................... /•

Specialiai sumažintos kainos ant visokių rakandų
' reikalingų šiame laike

7 .. : ■. ,

Ši graži 44 colių cedar medžio dėžė, reguliarės vertės $25.oo
sumažinta kaina tik ...........   $16.95

llplllll
■ĮmT a

šis naujausios mados, gražus
reguliarSs vertes $90 OO>

■
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
NUOLAIDA Už SENUS BALDUS MAINANT ANT NAUJŲ

ir tvirtai padarytas PARLOR SETAS, 
sumažinta kaina tik ....... $54.50
PRITAIKOMI VISIEMS. DIDELĖ

MANŪFAC.TURiNa COMPANY©

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
J. NAKROŠIS, Vedėjas M. KEZES, Vedėjas

bįllįiM > ■ f M fl W t H Ir .1 JOTnOT 1 n* M: t »' <• ♦»•» jm-v 4 Ar   M



I NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, birželio 5. 1937

KENOSHA MARGUMYNAI

Ponų Ališauskų 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktis. 
— Keliaujame į “Naujienų” pikniką. — Ir Kenosha 
atsidūrė “ant mapos”. — Simons kompanijos dar
bininkai įsteigė savotišką apdraudą. — Pagerbė 
pramonininką. — Kapų diena. — Blizgučiai, —n Pik
nikas.

Vieną gražų rytą prie mano 
dirbtuvėlės privažiavo nauįjūtis 
“Studebakeris”. Iš jo išlipo po
nas Wallis su visu glėbiu ba- 
t$, kuriuos atvežė pataisyti.

Besikalbant paaiškėjo, jog 
p. Wallis neseniai įsigijo nau
ją automobilių.

Beje, p. Wallis yra stambus 
biznierius ir turi savo anglių

PASKUTINĖS 4 DIENOS 

“KALINIAI”
Pradedant Treč., Birželio 9-ta 

“PASKUTINĖ NAKTIS 
MASKVA SPALIŲ MĖNESIO 
REVOLIUCIJOS IŠVAKARĖSE 

SONOTONE v“ £S.
Arti MFabash 

Paprastom dienom 25c iki 2 
—35c iki 6:30.

sos kuopos pasidalins propor- 
'cionališkai.

C. K. Braze.

Caponei Teks Kalėti Metus LaikoChicagoje
Garsiam Chicagos bootlegerių 

karaliui Al Capanei ateinančiais 
metais teks išeiti iš vieno kalė
jimo ir įeiti į kitą.

Caponės žvaigždė 
1931 metais, kada jis 
darytas federaliam

nusileido 
buvo už
kalėjome

Alcatraze, Californijoje, už in- 
come tax mokesčių nemokėji
mą. Jis buvo nuteistas nuo 1 
iki 10 metų terminui.

Už gerą užsilaikymą ateinan
čiais metais federalė valdžia* su
teiks Caponei amnestiją, kuria 
jam nėteks džiaugtis. Kaip tik 
jis išeis laisvėn, tai j j tuoj su
ims Chicagos policija ir uždarys 
metams Čook apskričio kalėji
me už prohibicijos laikais papil
dytas nuodėmes.

Gegužės 22 d. Italian Ame
rican Home svetainėje įvyko 
25 metų ženybinio gyvenimo 
sukakties paminėjimas. Bū
tent,'tiek metų išgyveno drau
ge ponai Ališauskai. Ta proga 
tad ir buvo surengtos sidabri
nės vestuvės.

Apie 9 vai. vakaro drauge 
su žmona nuvažiavau ir aš į, 
taip sakant, jubiliejinį pokylį.
Ten jau buvo susirinkę daug'kasyklas, 
svečių. . Vieni jų sėdėjo, kiti 
stovėjo, o treti prie baro links
minosi bei šiaip sau šnekučia
vosi, Nė juste nepajutome, kaip 
visus pradėjo prie stalų kvies
ti vakarienės. Žinoma, ilgai ne
laukėme, nes Amerikoje po, 
kelis kartus kviesti nepriimta. 
Valgių buvo visokių visokiau
sių, o gėrimų taip pat netru
ko.

štai p. A. Lauraitis pradeda 
sveikinti “jaunuosius”. Kalbė
jo trumpai ir kiti. Visi linkė
jo laimingo gyvenimo ir ilgo 
amžiaus.

Ne tik vietiniai pokylyje da
lyvavo, bet atvyko ir iš kitur. 
Iš Chicagos atvyko ponai Osin- 
skiai, p-ia Arvašas drauge su 
dukrele ir sunumi, p. Tipšas, 
Jociai, p-ia Zaliugihas, Giliai; 
iš Milwaukeę Apyžiliam Jocius, 
iš Cicero p-ia !E. Kovaliauskie- 
nė su dukrele ir t. t. Iš vieti
nių buvo: Rasčiai, Beniai, A. 
Mockus, Bagdonai, Stepankai 
(anglių sandėlio savininkai), 
Jankauskas, Kasputis ir daug 
kitų.

Po visų, kaip sakoma, cere
monijų buvo “jaunavedžiams” 
įteiktos įvairios dovanos. Po
nai Ališauskai širdingai vi
siems padėkojo už tokį drau
giškumą ir pasižadėjo visada 
drauge su kitais veikti.

Pokylio surengimu rūpinosi 
Ed. Džiaugienė, Stasė Ališaus
kienė ir sunuą Kazys Ališaus
kas. šeimininkavo Dapkevičie- 
nū, Andrulienė, A. Ališauskie
nė ir J. Juškienė. Muzikantaš 
buvo p. Stankus, kuris palinks
mino susirinkusius. Kai kurie 
jaunesnieji smagiai pasišoko.

Pokylyje laikas bėgo greit ir 
gana smagiai, tačiau mes tu
rėjome anksčiau namo važiuo
ti, nes kitą dieną rengėmės į 
“Naujienų” pikniką važiuoti.

—
Kitų miestų piliečiai mano, 

jog musų Kenosha — tai jau 
niekai. Jei kas dabar taip ma
no, tai skaudžiai klysta., Rei
kia pasakyti, jog ir musų mie
stas dabar “ant mapos” ątsi- 
durė. Faktas yra tas, kad apie 
jį visi laikraščiai dabar bubni- 
ja. O dalykas toks, kad pas 
mus Joe Louis, išgarsėjęs bok
sininkas, įsteigė treniravimosi 
stovyklą.

Darbininkams dažnai tenka 
sunkiai kovoti, kol jiems pa
kelia atlyginimą, bet American 
Brass kompanija pati susipra
to ir savo darbininkams pakė
lė po penkis centus per valan-

Nors tai ir nėrd didelis al
gų pakėlimas, bet vis dėlto ge
riau, negu nieko.

—o—
Simmons kompanijos darbi

ninkai įvedė vadinamąją “po
mirtinės rinkliavą”. Jei kas 
numiršta, tai iš kiekvieno dar
bininko atskaitoma po pusę do 
lerio. Surinkti pinigai yra įtei
kiami mirusiojo šeimai. Kadan
gi iš viso dirba apie trys tūk
stančiai ^darbininkų, tai susi
daro pusėtinai stambi pomirti
nė.

Tos kompanijos darbininkų 
unija nusprendė, kad tai atsi
eina pigiau, negu priklausyti 
apdraudos kompanijai. Ir ne 
tik pigiau, bet ir mirusiojo šei- 

1 ma gatfna didesnę pomirtinę.
Kiek teko nugirsti, kitų kom

panijų darbininkai irgi rengia
si panašiai susitvarkyti.'

P-no P. Kulešio žmona ir 
dvi dukrelės serga. Jos yra pa
talpintos ligoninėje.-

Linkiu visoms ligonėms kaip 
galima greičiau pasveikti.

H

Zl’NTAKO BYLOS ATGARSIAI — Kriminaliame 
teisme dabar eina svarstymas bylos, kuri buvo iškelta 
žinomam Chicagos pilitikiėriui ir apskričio teisėjo bro
liui, Robert W. McKinlay (viduryje). Jis yra teisiamas 
už bandymą papirkti džiurinjnkų byloje prieš Frank V. 
Zintaką, kuris buvo teisiamas (ir. liko išteisintas) už iš
eikvojimą keliolikos tūkstančių dolerių iš apskričio teis
mo južrankinio fondo. Chicagos lęnkų veikėjai sudėjo 
pinigus ir juos atmokėjo apskričiui, Zintaką išgelbė-. 
darni nuo bausmės. Su teisiamuoju paveiksle sūnūs adv, 
Robert Todd McKinlay, (kairėj) ir adv. W. W. Smith. 
Smith.

whyte kompanija yra labai po- ’sipuošęs, nuvykau į Lietuvą, 
puliariška tarp vietos gyven- žmonėms pasidariau tikras “dy- 
tojų. Su darbininkais jis sten- vas”? Bet netrukus supratau, 
giasi tikrai žmoniškai elgtis. ”kad medalis yra tuščias daik- 
Pavyzdžiui, per pereitus metus 
darbininkams penkiais atve
jais buvo bonusai išdalinti. 
Šiais metais jau du bonusai 
buvo paskelbti. v

Gubernatorius pasakė itin 
vykusią kalbą.' Jis ypač pa
brėžė tą faktą, kad kompani
ja rūpinasi ne tik savo gero
ve, bet neužmiršta ir kitų, at
seit, savo darbininkų.

George S'. Wliyte, atsakyda
mas į sveikinimo kalbas, pa
reiškė, jog YVisconsin valstija, 
jo manymu, esanti labai tin- 
kaipa pramonei. Esą, po pen
kių* dešimčių metų, galimas 
daiktas, kad Kenosha išaug
siąs į mįlžinišką miestą. 

—o—
Gegužės 30 d. išvažiavome 

pasivažinėti pp Kenosha apy- 
inkes. Pirmiausia nutraukėme 
į Petrified Sprįngs. Vieta gra
ži ir viskas labai gražiai įreng
tą. žmonių daug; vieni žaid
žia, kiti ant žolės ilsisi, o tre
ti vaikščioja ii‘ bėginėja, ►— 
tiesiog miela žiūrėti.

Su žentu nuvažiavome pas 
ponus Kančius, kurie turi gra
žią užeigą' prie kelio. Ten pa
ragavome gardaus ir šalto alu
čio. Besisvečiuojant atvyko ir 
ponai Shimanauskiai. Ir vėl 
prasidėj'o vaišės. Tuo tarpu 
Kančius ir sako: girdi, mano 
prenumerata “Naujienoms” 
pasibaigė. Mielai sutikau jam 
tuo reikalu patarpininkauti.

tas, paprastas blizgutis.
—o—

šia proga noriu priminti, 
jog birželio 27 d. Colonial miš
ke įvyks SLA 10 Apsk. dide
lis piknikas.

Visos apskričiui priklausan
čios kuopos turi subrusti, kad 
piknikas butų sėkmingas. Juo 
labiau, kad pikniko pelnu vi-

---------------- f--- -•-rr

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
» U f '

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgšta * 
jį skaityti? (

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį j rankas 
paimt.

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

• I
Žmonių mulkintojus ir apga

vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo. •

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 

• iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

‘l-r

Asmeniškai vadovaujama
Didžioji Vasarine 

Ekskursija

Į LIETUVĄ 
Ekspresiniu 
Milžinišku?

Laivu

. Mes kviečiam Jus draivyt Nau
ją 1937 PONTIAC, 6 ar 8, kaip

- - Jum parankiau.
Ątsilankykit ir susipažinkit su 

Pontiac’o Nauju Namu šioj apie- 
linkėj. '

Mes turim įrengimus aptar
nauti jūsų karą gryzinimu, me- 
kanišku darbu, body ir fenderių 
darbu, ir malevojimu.

Jei jus dąbar turit kitos išdir- 
bystės karą ir manot mainyt, tai 
mes galim suteikti jum liberali 
pasiūlymą.

FREDHALL
MOTORS

3962-66 Archer Avenue
Phone Lafayette 1650

• i J ..

...................................... .................................—........ .

r Birželio 19 d.

- Ekskursiją lydės
1 A C 5 * 5

Cunard White Star tarnybininkas
. Nuodugniai kelionės reikalus ištyręs vadas (

P. BUKŠNAITIS ''.
Puiki . progta keliauti vięnu . pasaulio didžiausių Gražus
kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3-sios 
klasės keleiviainš.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU

Gegužės 23 d. apie 8 vai. ry
to suskambėjo telefonas. Pasi
rodė, kad tai teledonavo p. Mar
tin. »Jis norėjo žinoti, ar mes 
jau atsikėlėme ir pasirengę 
esame į “Naujienų” pikniką 
važiuoti. Atsakėme, kad gali
me nors tuoj važiuoti.

Po valandos laiko jau šovė
me link Chicagos. Pirmiausia 
sustojome pas p. K. J. Mačiu
ką, pas kurį paragavome savo, 
atseit, ‘-viskansoninio” alučio. 
Reikia pasakyti^ jog p. Mačiu
kas turi visai gražią užeigą.

Iš . p. Mačiuko vietos patrau
kėme į šv. Kazimiero kapines, 
kur yra palaidota ponios Mar
tin sesutė. Kiek pabuvę kapi? 
nėse ir apžiūrėję kapą, pasu
kome tiesiai į “Naujienų” pik
niką. Kai atvažiavome, tai tik 
vargais negalais suradome sa
vo “staininiam” 
vietos pasistatyti.
susigrūdo mašinų, tarsi kokių 
vabalų.

Įėję į daržą pirmiausia su
tikome p. Rypkevičių. Tuoj 
nutempė prie baro ir užfundi- 
jo. Paskui sutikome Dr. Mont- 
vidą> p-lę Mikužiutę, Dr. Grąi- 
čuną, adv. Gugį, Deveikį, waU- 
keganietį Mačiulį ir daug ki
tų. Kai iš pikniko važiavome 
namo, tai jau buvo pusėtinai 
vėlokas laikas.

darbi- 
truko 
baige- 
vado- 
sutar-

Vietos dešimtštprių 
ninkių streikas, kuris 
lygiai dvyliką savaičių, 
si laimėjimu. Krautuvių 
vybės sutiko pasirašyti
tį, kuri patvarko, kad mažiau
sia pardavėjos alga turi būti 
14 dolerių per savaitę. Maža 
to: pagal sutartį visi krautu
vių tarnautojai gauna mokamas 
atostogas. Vieną savaitę ato
stogų gaus tie darbininkai, ku
rie yrą ištarnąvę mažiau kaip 
metus laiko, o visi kiti — po 
dvi savaites. *Darbo valandos 
taip pat sutrumpinamos.

Šis streikas Kenosha darbi
ninkų istorijoje buvo 
giausių/

—O— 
dvidešimt 
Coal City,

vienas ii

penkerius
III., atsi-

automobiliui
Tiek daug

Prieš 
metus iš 
kraustė į Kenoshą Macwhyte 
kompanija ir čia pusėtinai iš
siplėtojo. Kompanijos sidabri
nio jubiliejaus proga buvo su
rengtas paminėjimas, kuriame 
dalyvavo apie 400 žmonių. Į 
paminėjimą atvyko ir guberna
torius LaFollette.

Kompanijos prezidentas yra 
George S. Whyte, kuris per 
paminėjimą' padąrė pareiški
mą, kad jis iš vadovybes pasi
trauksiąs, 
imsiąs jo

Tenka

Gegužės 31, taip sakant, bu
vo kapų, diena. Iš pat ryto iš
ėjau pasižiūrėti, kaip žmonės 
maršuos. Apie 10 vai. jau pra
dėjo būriai rinktis. Vėliau ir 
paradas prasidėjo. Tačiau to
li gražu4 nesusirinko tiek žmo
nių, kiek prieš 20 ar net 15 
metų. Visas tas paradas susi
darė iš skautų, senų kareivių 
ir mažų vaikučių. Jokio įspūd
žio nepadarė. -

Iš viso reikia pasakyki, kad 
musų miestas lyg . pradeda 
smukti. Seniau turėjome viso
kių visokiausių dirbtuvių. Ne
mažas skaičius jų užsidarė ar
ba išsikraustė kitur. Musų jau
nimas taip pat kelia sparnus; 
kai tik baigia mokyklas, tuoj 
ir važiuoja į Chicago ar kur 
kitur. .

Prezidento vietą už- 
sunus. 
pasakyti,

—D—
Besidairydamas pastebėjau 

vieną vargšą, kuris, lietuviškai 
sakant, pardavinėjo ledus (ais-i 
krimą). > Jis turėjo prisisegęs 
net du medalius. Vadinasi, 
džiaugiasi žmogus nors žibu
čiais. v

Prisiminė man Petrapilis. 
Tada buvau jaunas ir per tre
jus metus vienoje įstaigoje 
ėjau raštininko pareigas. Dir
bau su^ didžiausiu atsidėjimu, 
kad mane medaliu apdovano
tų. Na, pagaliau, sulaukiau tos

jog Mac-r dienos. 1896 m., meduliu pa-

Šią Ekskursiją surengė 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjunga Amerikoje
Platesnių paaiškinimų teikia jums 

arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 NORTH MICHIGAN AVENUE 

Chicago, III.

cosft no mare to 6uy/

Duodam Paskolas
ANT 1 MORGIČIŲ NUO 1 iki 20 METŲ

r ' Taupytojams pini- 
C - SU išmokant kas

® menesiai, be jo- 
kio nurokavimo. 
Kiekvienos ypa- 
tos Pinigai ap- i 
drausti iki $5,000. 4 
Gryna lietuvių į- ® 
staiga ir didžiau- 
šia visoje Ameri- 
ko je.

STANDARD
FEDERAL •

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

2324 S. Leavitt St.' Tel. Canal 1679
/ - JUSTIN MACKIEWĮCH, Pres. 

Įsteigta 1909 niekis 
TURTAS VIRŠ $2,000,000.00

l. . ' *- • ' .

'l-l' M.j ‘ N- V

rEFRIGEW°RS
1 save on

PRICtl flK"WTt UPKlE^

General Electric yra 
VIENATINIS Refriže
ratorius ALYVA ŠAL
DOMAS

Tas reiškia mažas 
operavimo išlaidas,

Automatic
G-E Thrift Unit 
Sealed-in-stėel 
in ALL models

*
5 Years Performance 

Proteciion

greitesnį šaldymą ir 
tykų operavimą.

Kiekvienas dabar ga
li įsigyti Šį G-E refri- 
geratorių — ir Ame
rikiečiai perka juos 
kiekvieną minutę 
vieną.

Naudokitės milžinišku išpardavimu 
REFRIGERATORIŲ ir RAKANDŲ

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St **

< Tel. Boulevard 7010

Budriko žymus programas Sekmadieniais WCFL—970 kil. nuo 7:30 
iki 8 vai. vakaro.

Pirmadieniais ir Penktadieniais WAAF—920 kil. 5 vai. vakare, ir 
Ketvirtadieniais WŲFC—-1420 kil. nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
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ji čia vieto-

laikosi Uru- 
mokykla —

r

u

tarp savęs už žar-

matyt pagal save 
rašo, buk Brazili-

Bename fox terier kale su /mažyčiais 
šuniukais po šalygatviu prie 63 ir La Por
te Avė. gatvių, Chicago j. Bet neilgai ten 
jai teko vargti, nes greitai jų ir šuniukus 
išvežta šunų prieglaudom

Iš Pietų Amerikos
(Specialaus “Naujienų” korės. Pietų Amerikoje)

PIETŲ AMERIKOJE VEIKIA 
8 LIETUVIŠKOS MOKYKLOS

Visas mokyklas išlaiko DU- 
LR’as. Mokyklų reikalas pras
čiausia stovi Argentinoje, ka
dangi iš jų kai kas sau pasi
pelnymo šaltinius savu laiku 
darė. Vienok dabar čia laikb- 
si trys mokyklos! Dariaus Gi
rėno, Tumo Vaižganto ir An
tano Smetonos vardo. Labai 
gaila, kad dėl kunigų antilie
tuviškos politikos į tas moky
klas labai mažai vaikučių te
silanko, o visi lanko vietos mo
kyklas, apie kų jau prieš kelis 
metus buvau rašęs, dėl ko kai 
kas iš tolo norėjo geriau ma
tyt padėtį, negu?
j e matoma...

Bene geriausia 
g va j aus' rietuvių
Jono Basanavičiaus vardo.

Apie jų “A. L. Balse” skai
tome:
DR. BASANAVIČIAUS VAR

DO MOKYKLĄ LANKO 
57 MOKINIAI

Montevideo. — “A. L. Bal
so” Redakcijai prašius, turiu 
garbės prisiųsti kai kurias ži
nias apie Montevideo priemie
styje, Vilią dėl Cerro, veikian
čių Dr. Jono Basanavičiaus 
vardo lietuvių mokyklų.

Prie mokyklos veikiančiame 
Vaikų Darželyje yra 18 moki
nių — 9 berniukai ir 9 mer
gaitės. Račiuje mokykloje, nuo 
1 iki 5

NAUJIENOS, Chicago, UL

Skyr.
1
2

skyriaus
berm

5

randasi:
merg.

5

viso
8

10
12

5

Darž. 9 9 ’ 18

tesni tėvai .su širdperša žiuri 
į litaspringius ir dėl šventos 
ramybės savo vaikučius atima 
iš lietuviškų mokyklų z ir leid
žia į vietines. Daėjo iki to, kad 
per intrigas nebėr kam patai
kyt nei sukliurusių suolų. Bom 
Retiro mokykloje rašomoji 
lenta vos klederuoja ant pus
antros kojos, o riebias litų su< 
mas dorojant! ponai ne inven
toriaus pataisymo žiuri, ne 
Vienybės nustatymo tarp tė
vų, bet tik 
niį tųsosi.

Konsulas, 
spręsdamas, 
jos saulė greit smegenis išdžio
vina ir vis naujas provokaci-, 
jas tarpe tėvų ir mokytojų 
varinėja. Kunigas Sugintas be 
ceremonijų aprašė savo ^Švie
soje” visas Gaučio judošystes. 
Mat kunigų ne taip jau leng
va bolševiku apkrikštinti...

Kaunas ne iš to galo refor
mas daro. Kol Brazilijoje po- 
navos menkos doros konsulas 
Gąučys, tok ir lietuviškos mo
kyklos ne progresuos, bet 
Smuks. Gaila, kad pasišventu
sių Brazilijos lietuvių triusu 
sukurtas mokyklas Kauno pro
teguojamas ir paikinamas tin
ginys griauna.

URUGVAJUJE YRA TIEK 
PAT LIETUVIŲ, KIEK 

KANADOJ

savo brolių 
iždo. O kadangi demokratinis 
elementas yra susitelkęs apie 
pažangiosios minties laikraštį 
“Argentinos Lietuvių Balsą”, 
tat tiedu invalidai daugiausia 
atakuoja kolonijos ir Lietuvos 
krašto sargyboje stovinčiu^ as
menis, ypatingai “A. L. Balso” 
redaktorių K. N. Norkų ir šio 
plačiausia skaitomo laikraščio 
leidėjų Pranų Ožinską. Pavar
čius “švyturio” ir “Žinių” 
komplektus rasime šimtus ap
šmeižtų žmonių — Argentinos 
ir Urugvajaus demokratinės

suomet vykusiai t.uųs bėgė- ris neskriaudžia 
džius ' sarmatijąnt. Bolševikjn- 
dami nebolšvevikifiąmus, jie kai 
kam pasitarnauja... Mat, deiųa- 
gogų taktiką yra tokia: 
“Šineižk — vis kas nors pri
lips”...

Ir ne tik prilips, bet jau pri
lipo ! Provokacįnįai žygiai ar
gentiniečių spaudoj pakenkė 
ne p. J. Aukštuoliui, p. J. Ku
činskui, p. Ę. Blavieščiunui 
kaipo asmenims, bet pakenkė 
diplomatiniams Lietuvos inte
resams Pietų Amerikoje, pa? 
'kenkė Lietuvos prestyžui, oKeDKe uieiuvos prestyzm, o lietuvi visuome,nes veikgjtJ. 
labiausia pakenkė Pietų Ame-

Nors aš Lietuvos kariuome
nėje buvau vyresnysai leite
nantus, bet esu mažažemio vai
kas, dėl to nesibijau verst me
džius, raut kelmus ir juos nu
deginęs sėt pupeles, kukurū
zus, o taipgi rengiuosi sėt 
kviečius, kaip ir kiti “Balti
kes” gyventojai.

Pastebėtina, kad iš Lenkijos 
Paragvajui! atvažiuoja labai 
daug žemdirbių ukrąiniečių, 
kurie skaitlingai kuriasi ne 
vien savo senoje v kolonijoje, 
vadinamoje “Novaja ' Volyn”, 
bet ir “Baltike j e” daug ukra i
niečių apsigyveųą.

Iš Paragvajaus' valdžios ir 
iš kompanijos “R'erevego” ga
li gauf žemes kiek. kas nori 
sekančiomis sąlygomis: Už 
kiekvienų hektarų mokasi 36 
.ąrgentiniški pesai. Bet pinigų 
nereikia mokėti žemę pasL 
imAht, o tik išmokėt per me
tus. Kas per 7 metus nesisku
biną mokėt, tas gauna pratę
simų dąi? 2 metams. O jei kas 
pradėtų mokėt žemę parduoda 
kitam kolonistui, savo įmokė
tus pinigus gali gauti nuo pir
kėjo, o taipgi gali prašyt už 
miško iškirtimų ir išdegini
mą.. /

Darbštesni ūkininkai čia per 
metus nusiima tris sėjas: ku
kurūzus, pupeles ir kviečius. 
Vaisių pirkti nereikia, nes 
apelsinų ir kitokių truktų pil
ni miškai.

Mano nuomone, lietuviams 
reikėtų kibti į žemės ūkį ir 
tapti savistoviais žmonėmis. 
Kiek ■ sąlygas pažįstu, patar
čiau kolonizuotis tik Pąragva- 
ju'je, nes musų krašto-europie-' 
čiai jau įrodė, kad nesibijanti 
darbo įmonės čia puikiai pro- 
speruoja. Kuriantis lietuviams1 
žeiųės ūkyje, ir Lietuvoje ma- 

, Pažemių skaičius sumažėtų. 
Kartoju: Čia žemės, derlingos 
žemės, gali gauti kas kiek tik 
nori, bet darbo tai jau nerei
kią bijoti, nes be praliejimo 
kruvino ' prakaito nieko nebus.

S. Poloniovas.
“Baltica”, Encąrnącion.

karinę tarnybų jis ėjo nuo 1934 
metų, tarnaudama^ Argentinos 
laisvės tėvo generolo San Mar
tin granadieruose. Daugelis šį 
lietuvį jaunuolį matydavo ei
nant garbės sargybą prie Ar
gentinos Respublikos Preziden
tūros, žinomos vardu “Casa

Rozada”, prie Plaza 25 de Ma- 
yo, Buenos Aires mieste.

Jo tėveliai, 4 Argentinoje gi
mę broliai «ir sesute gyvena 
miestelyje Gunther, Buenos 
Aires provincijoje, kur turi 
gražius savo mūrinius namus 
ir 3 ha. žemes.

PirKite tiK
NORGE

IR BUKIT UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 
GERĄ ŠALDYMĄ

......... .

’ nuo 2 iki 5 kartų ilgiau.
2— Didesnis drėgnumas vidury palaikys tų natūralų

sultingumą.
3— Norge kainos yra žemos. GALITE PIRKTI LENGVAIS

IŠMOKĖJIMAIS.-

. ,jį.
produktus šviežiaisKaip matome, balsiečiai daž

nai randamos tokioj padėtyj, 
kad- akis pakėlus į reąlybę, nė 
juoktis, nė verkti!... Bet vis 
dh to aš esu optimistu ir tuo 
atveju, kad jeigu Lietuvos 
Tautininku Partiją dar iki šioj 
nepą siuntė pragaištingus jų 
vardu kalbančius savo “repre
zentantus”* Velniop,* tai tų ank
sti ar vėlai turės padaryti, nes 
to reikalauja. Lietuvos ir jos 
išeivių labas, jei neskaityti ir 
partijai tokį žygį Į naudingu..

Lietuviškas Eretikas.

rikos lietuviams darbininkams, 
kurie savo sunkiu fįziniu? dąr- 
bu save ir savo šeimas maiti
na. Na, jeigu mes antifašisti
nio fronto žmones eitume de- 
.'mokratinen šios šalies spaudon 
įsu vidujinio lietuvių gyvenimo 
skausmais, tuomet kas butų ? 
Medžiagos vietiniams karika
tūristams!....

Mažytėje Urugvajaus respu
blikoje gyvena 10,000 lietuvių; 
vadinasi, apie tiek pat, kaip ir 
Kanadoj. Urugvajiečiai ląbai 
jautriai reaguoja į Pietų Ame
rikos lietuvių visuomeninį dar
bą, nes jie žino, kad Pietų 
Amerika yra žmonijos ateitis.

Urugvajaus lietuvių rašyto-’ 
jas Jurgis Lązdauskas (Lietu
viškas Eretikas), dirbantis 
Urugvajaus ispaniškoje spau
doje, sykiu yra “A. L. Balso”, 
“Naujienų” ir “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis. Jis parašė isto
rinės medžiagos turintį straip
snį “A. L. Balsui, kuriame pa
tiekia Urugvajaus lietuvių nuo
monę apie tuos sektantui, kur 
rie save persistato mučelnin- 
kais, bet Lietuvą tik tiek my
li, kiek jos iždo lėšų nustve
ria. Neslėpdamas faktų, Lietu
viškas Eretikas rašo:

Montevideo. — Urugvajaus 
lietuviai labai piktinai nuolat 
kartojamomis “švyturio” ir 
“P. A. žinių” provokacijomis, 
linkui Lietuvos Atstovybės ir 
atskirų asmenų, provokuojant 
net vietinėje argentiniečių 
spaudoj. Taip elgtis gali tik 
visokio padorumo nustojusieji 
gaivalai, kaip kunigas Juozas 
Janilionis ir jo klapčiukas Ką* 
zys Kliauga, — sako Monte
video lietuviai.

Čia visi gerai žino, kad kun. 
Janilionis, lankydamasis Mon
tevideo, yra prikalbėjęs viso
kių dalykų-dalykėlių dabartį 
nes Lietuvos valdžios adresu
įžeidinėdamas jos viršūnėse 
esančius asmenis tokiajs pa
čiais žodžiais, kokiais dabar 
atakuoja Lietuvos Atstovybę 
ir tik į svečius atvykusį rašy
tojų M. šalčių. Bet patys juo- 
zapiečiai, kurių susirinkime 
kalbėjo kun. Janilionis, sako, 
kad toįkis kunigas nėra pagei
dautinas, hes jo savąnaudiškos 
provokacijos jau įkirėjo vi
siems. O Kazys Kliauga, dyka
duonis ir skundikas, ieškantis 
uždarbių tautiškumo^ pretek
stu, net vos tik gimusius kū
dikius savo “laikraštyje” šmei
žiantis, čia žinomas ir tuom, 
kad Montevideo Jietuvaičių ta
po apkultas.

“A. L. Balso” Redakcijai ir 
jo bencĮradarbiams nekartų te
ko ir dar teks atsiliepti į įvai
rias minėtų dviejų asmenų 
“laikraščių” provokacijas, vi- V

JAU TURIME!
1938 melų ZENITH RADIUSAS pralenkė visus kitus, 

s Ateikite, pamatykite, paklausykite.
Geriausi visame pasaulyje*57 

darbininkų
28 • 29

X

Mokinių tėvai:
28, prekybininkų 2, amatninkų 

• 3. Mokykloje dirba ,3 mokyto
jai. Prie mokyklos yra prie
glauda, kurioje išlaikoma 5,mo- 
kiniai. Sekančiais 1937 metais 
bus įvestas ir 6-tas skyrius.

Mok. F. Kairaitis.

Viso

“A. L. Balso” Red. pastaba: 
Atrodo, kad vienintelėje Uru
gvajaus lietuvių mokykloje yra 
daugiau mokinių, negu visose 
trijose Argentinos lietuvių 
mokyklose, jas drauge paėmus. 
Būtume dėkingi pp. mokyto
jams, kad jie malonėtų Dr. Ba
sanavičiaus vardo mokyklos 
vedėjo pavyzdžiu parašyti, 
kiek mokinių mokyklos knygo
se figūruoja ir kiek jų nuola
tos pamokas lanko.

Lietuviškas mokyklas Brazi
lijoje sukūrė buvęs konsulas 
Dr; Petras Mačiulis, tėvams ir 
vietiniams įtakingiems žmo
nėms padedant. Bet dabar ir 
ten, išvykus Mačiuliui, moky
klos svyruoja. Brazilijos lietu- 

• viškų mokyklų reikalus pažį
stąs p. Pr. Vidugiris “A. L. 
Balse” rašo:

Kelis mefus bolševikinę “A. 
L. Balsų” Kliauga su Janilio- 
riiu, faktinai, tą bolševikinimų 
patys nuėmė, kadangi surado 
dar didesnius bolševikus.... 
Lietuvos Atstovybės patalpose 
ir aukštojo personalo asmeny
se. Dėl to Urugvajaus lietu
viai mano, kad Kliaugai su Ja- 
nilioiniu “ne visi namie”. Gal 
tik jiedu žino, kam nori pasi
tarnauti už riebias pašalpas, 
visą metų eilę gautas iš da
bar b.oĮšeyikinąmų ir visaip, 
niekinamų asmenų rankų ? O 
gal dėl porcijų sumažinimo to
kį karingumų rodo?

LIETUVIS — SAN MARTINO : 
GRANADIERAS

LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ 
UŽGYVENA UKRAI

NIEČIAI

Inosencio Jurevičius, Arg.en- ■ 
tinoje gimęs lietuvis jaunuo
lis, garbingai atsitarnavo Ar-' 
gentinos kariuomenėje. Savo ‘

ROOSEVELT
FURNITURECO.ffi£

2310 West Roosevelt Road seeley 8760
CHICAGO

Sukčiai Khąuga su! Janilio- 
niu daugiausia puola demokra
tinę Argentinos lietuvių visuo
menę, ypatingai tą elementą, 
kuris neprekiauja'idėjomis, ku- to savo...

Paragvajuje susikurusi Lie
tuvos sentikių kolonija “Bal- 
tįka”, randąsi J8 kilometrų nuo 
Paragvajaus miesto Encama- 
cion, o skersai Paranos upę 
matome1 Argentinos miestų 
Posados. Klimatas čia visuo
met geras ir žeme derlinga, 
tik supenėjusieji Lietuvos ko
lonistai didžiumoje išbėgiojo į 
didmiesčius; mat, jie nenori 
valgyt duonų iš kaktos prakai-

GRANAM & SONS, mc.
1821 West 35th Street 1638 Węst 79th Street ■
Lafayette 3873 We Peliver Raddiffe 3886

VYRIAUSIOJI BUVEINE MALEVOM ir SIENŲ POPIERAIi i

20:84
24.20
24.76
26.64

18 
menesių

Kaštai 
18 mėnesių

Graham’s Maišyta 
Maleva

Ilgai laikanti maleva oro pusėj 
vartoti. Balta ir Spalvotą

Galionas $2.10- ; v

’ 69.44
75.52
75.68'
79.52

Baltas Enaipęl. Bųpa
Baltas. Gal.

JUODAS SKRYNOM.
ENAMEL. Kvorta

SPECIALI

t

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
VARGAI BRAZILIJOJE.

Sao Paulo. — Pietų Ameri
kos lietuviai gali pasididžiuo
ti lietuviškų mokyklų gausu
mu Brazilijoje. Keturios moky
klos Sao Paulo mieste ir apie- 
linkčse tai jau graži pažanga. 
Kai kas dėl to bando kitų nuo
pelnais pasididžiuoti... Mat mo
kyklas sukūrė patys lietuviai 
tėvai ir prieš kelis metus čia 
buvęs lietuvių konsulas nema
žai toje srityje pasidarbavo. 
Vienok atvykus konsului P. 
Gaučiui, mokyklosna tapo į- 
diegta kerštai ir politikieriavi- 
mas, o pačios mokyklos imta 
sistematiškai griauti.

Konsulas Gaučys savo ne
taktu ir stačiai nelietuvišku 
elgesiu užsitraukė visų Brazi
lijos lietuvių neapykantą. Rįrn-,

CUT ‘N’ CURL BEAUTY BOX
2555 W. 47th St. Lafayette 7643 i V .

NAUJOS MADOS PERMANENT WAVE.DABAR 
YRA PLAČIAI VARTOJAMA FRANCIO JE.

Kas atsineš šitą skelbimą, galis Persęnality Perirta- 
nent Wave už pusę kainos. 

ANNA VENCKAlTĖ

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa 
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planų. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir dėl susidaužymo 
įvykių.

Nemokėtas
Balansas

$150.00
200,00

, .250.00
300.00
350.00
370.00
400.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartota kąrą čia šiomis 

ŽEMOMIS RAJOMIS \

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 

806 W. 31st Street ' Tel. Victory 1696 
CHICAGO, ILLINOIS

Kaštai 
12 menesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų ,

$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24

1 35.06 .
37.69

Matyki t priminius naujus piešinius, visas 
malonias spalvas, šimtus naujų sienų popie- 
ros raštų. Raštų, kurie parodo kiekvienų nau
jų idėjų dekoravime. Paternų, kurie tęsia to
liau puikias visuomenės mėgiamas tradici
jas. Jus stebėsitės plačiu pasirinkimu ir že
ma 'kaina.

Malevokit Savo Namą su Pratt 
ir Lmberts Commander 

NAMŲ MALEVA
Nėra geriau padarytos. Balta ir 

spalvota. Galionui $3.25 '

Graham’s Interior GIoss
Galionas $1-95

Ilgai laikanti ir plaunama ■įna
mei Maleva tinkama visam vi
dujiniam mąlevojimui.

Malevos ir Variusio 850
REMOVER, Gal............... r
GRAHAM’S FLAT MALEVA
Balta ar Spalvota $1.95
Galionas ............ -..........
Šalto Vanddns Maleva 890 

25 sv. maišelis ... ..........
Ekonomiška Maišyta Maleva
Balta ir Spalvota $1.59
Galionas .........................
Al Spar 4 vai. VARNIŠIS $1.59
Galionas

INDIAN
White Enamel

Padengia $1.69
Vienu Nutepimu. Gal.

Graham’s Special
Spar Varnish
Galionas j $1.95

Grindim, durim ir visam vi
daus bei oro pusės paviršiui

NAMAM VALYTI 
SPECIALAI

Master Painters l Padengimo
$1«95

29c
H. R. H. Malevos valytuvas 190 

3 pakeliai ......... .
Sherwin Williams 85Č
FLAXOAP, 5 sv. kenas
Porčiam ir Grindim Enamel

Visos Spalvos $1.95 
Galionui ........... ..........

Old Engl^h NO RUB
:...Skystas;'Wax **' T ’
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Sveikatos Skyrius 
§j Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

Ir Vėl Dentisto 
Kabinete

Rašo Dr. G. J. Bložis
Negalių šeimynoje buvo 

karienės laikas.
“Jonukas šiandien iš moky

klos parsinešė • raštelį”, sako 
motina, lyg sulaikydama bal
sų.

Jonas, lyg išsigandęs, susto
jęs bulvienę srėbti, prabilo:

“Na, musų vaikas, tai vis bė
doje ir bėdoje; kad ne vienoki 
klapatai, tai kitoki ... O kas 
dabar per įvykis?” paklausė 
Jonas motinos.

“Nieko tokio nepaprasto”, 
atsakė motina.

“O kam tas raštelis?”
“Nuo mokyklos dentisto pra

nešimas, kad jo dantys geram 
stavyj”, pasididžiuojančiai at
sakė motina.

“Beje, motin, rodos jau* ket
virtas mėnesis kaip Jonukas 
nebuvo pas dentistų. Aš ma
nau, ryt ar poryt, tuojau nu
vesk”.

“Ne šių savaitę, dar kitų, ir 
kurna Puodienę pavadinsiu, nu
eisime sykiu”, atsakė motina.

Už keletos dienų abi kai- 
mynkos sėdėjo dentisto Neku- 
čio kabinete.

Daktaras Nekutis peržiūrė
jęs jų rekordus surado, kad 
abi moteriškės labai punktua- 
liškos, ir jas už tai pagyrė.

Pitodienė irgi buvo atsi vedus 
savo vaikutį.

Dentistas paklausė, katras 
iš vaikų nori būti pirmas. Ne
galių Jonukas pirmas bėgo į 
krėslų. Apžiurėjus dantis pa
sirodė viskas tvarkoje. Tik vie
nas pirmas krūminis d&itis 
vos prasikalęs per smegeniu- 
kus. Tokiu budu su Jonuku 
nebuvo darbo.

Justukas pakeitė Jonukų. 
Dentistas apžiurėjo dantukus. 
Pasirodė, kad Justuko jau vi
si pirmi krūminiai, pastovus 
dantys, buvo išdygę.

Negalienė lyg iš apmaudos 
užklausė daktaro:

“Kaip čia gali būti? Mano 
vaikas yra vyresnis už šį ir 
dar tik vienų dantį teturi”.

Dentistas darydamas egza- 
minacijų Justuko dantyse, kal
bėjo :

“Matai, poniutė, yra taip: 
pirmų pastovių krūminių dantų 
prasikalimas nucf penkių ir pu
sės metų iki šešių ir pusės me
tų skaitoma, kad tai yra nor- 
mališka, nes vienam dygsta 
biskį greičiau, o kitam vėliau'”.

“Taip, taip, aš norėčiau, kad 
man paaiškintum štai kų: yra 
sakoma, kad pirmas krūminis 
dantis turėtų būti amžiaus 
dantis”, teiravosi Negalienė.

“Ponia, tamsta pakėlei labai 
svarbų klausimų. Bandysiu sa
vo mintį jum išreikšti ir įvar
dyti keletą iš svarbesnių prie
žasčių, 
aiškino 
stovus 
sta iš 

va-

štai kame svarbiausia”, 
dentistas. “Pirmas pa- 
kruminis dantis išdyg- 
eilės šeštas dantukas

(skaitant nuo vidurio prieša
kinio dančio į burnų gilyn), 
tai yra didžiausias ir tvirčiau
sias dantis. Kuomet pirmi krū
miniai išdygsta normališkai, • 
tai jie palaiko veidą ir kitus 
dantis tvarkingoje pozicijoje, 
— normališkoje vietoje. Krū
miniam dantim išdygus, prie
šakiniai krinta ir tada vaikas’ 
neturėtų kuo maistą kramty- 
i, jei nebūtų pastovių pirmų 

krūminių dantų. Bet praradus 
pirmus krūminius dantis, tik-. 
rai blogai; tankiausia kiti dan-’ 
tys išsikraipo, prasideda puvi
mas. Taip atsitinka jauniem 
ir seniem, — padaro kreivus 
dantis visam gyveiųmui. Ap
leidimas pirmo pastovio krū
minio danties, kartais gali daug 

nesmagumo suteikti, ypatingai 
jaunom mergaitėm, nes lieka
si sudarkytas skaistus, gražus 
veidelis. Na, o dabar toliau: 
praradus vieną, prie to kitų, 
ir trečių, tokiu budu sugadina 
kramtymo aparatų. Ir tada pra
sideda visi nesmagumai, žino
te, kiek blogo padaro nesu- 
kramtymas tinkamai maisto. 
Vienu žodžiu* sakant, — pir
mas krūminis dantis turi būti 
labai atsargiai prižiūrimas, ir 
tas išvengs daug nemalonu
mo”, baigė kalbų dentistas.

“Svečiai Iš Moline” 
Buvo Dideli 
Melagiai
Netikėtas vizitas pas Petronėlę 

ir Povilų Millerius

NORTH SIDE. — Pereitų 
trečiadienį, birž. 2 d., sukako 
lygiai 20 metų vedybinio gyve
nimo Petronėlei ir Povilui Mi- 
lleirams. Ta proga' būrelis arti
mų’šeimos draugų padarė neti
kėtų vizitų į pp. Millerių namus, 
1515 N. Bell Avenue. .

Dienos metu svečiai užsire
komendavo per telefonų sve
čiais iš Moline, III., kad užtik
rinti buvimų namuose. Mat, p. 
Miller seniaus yra gyvenęs Mo
line. Tačiau kada svečiai atvy
ko, tai tuojaus pasirodė, kad 
visi iki vienam yra chicagie- 
čiai.

Kadangi pp. Milleriai gyvena 
Northsidėje, tai piripa paminė-, 
siu svečius iš tos apielinkės. 
Būtent, Mrs. ir Mr. Karsokas 
ir jų duktė Florence, o iš 
Bridgeporto buvo pp. Prudenci- 
ja ir Juozas Rachunai, Jos. 
Bendokaitis, John švelnis, Chas. 
Kučis ir V. B. Ambrose.

Pp. Rachunų šeima ėjo svo
to pareigas, todėl rūpestingai 
parūpino minkštus gėrimus, o 
pp. Karsokai visus . maistinius 
dalykus — nuo svočios pusės.

Gyvos rožės savo aromatu 
sveikino jaunuosius prie gėri
mų ir užkandos. P-lės Bernice 
Abraškaitė ir Florence Karso- 
ka'itė suteikė sklandų patarna
vimų prie stalo.

— Rengia —
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draug’ja

Nedelio j, Birželio-June 6 d., 1937
RYAN WOODS, 87th ir Western Avė 

(BEVERLY HILLS)
P. S. Jeigu lytų, tai bus Darbininkų Svetainėje, 

10413 Michigan Avenue
(šis Garsinimas yra Dovana Vieno Biznierio)

STUDEBAKER
CENTRAL motor SALES

UOtUKtS

BRIGHTON BUILDER’S C0MPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI

5508-14 W. CERMAK ROAD 
CICERO, ILL.

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

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

LAIMĖJO BYLĄ — Turtingas kosmetikų fabrikan- 
J. Leslie Younghusband, Chičagoj, kuris laimėjo 
>,000 bylų už sulaužymų prižado vesti Miss Alyce

tas J. Leslie Younghusband, Chičagoj, kulis 
$100,000 bylų už sulaužymų prižado vesti Miss 
Sttand. Bet jo vargai su teismais vistiek dar n 
gė, kadangi jį laukia ir kitos bylos. Tarp kitko, 
kabinasi ir federale valdžia už nuslėpimą savo

prie jo 
pajamų.

Statom naujus ir taisom senus na- L n —"į vi

mus. Apkalom asbestomis.
Tai yra vienintelė lietuviu Korporacija. Vedėjas žinomas kontraktorius

BRUNO SHUKIS 
4131 So. Francisco Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 5824

GRANO OPENING SALE
DYKAI!—DAILUS SUVENIRAI—DYKAI!

ŠIANDIEN, BIRŽELIO 5-TĄ
- Namą žiurstai—59c vertės ................ 
Vyram Marškiniai ir Shorts—25c vert 
Vyram Pančiakos—12'/2C vertės ..... 
Vyram Overoliai ir Overolių Kelnės 
$1.15 vertės ......    ......i..............

39c 
19c

89c

HALSTED ST. BARGAIN STORE
(Seniau KLEIN’S GORNER STČRE)

2000 SOUTH HALSTED STREET

“VILNIES” PIKNIKAS
Birželio 13 d. 1937 --
Važiuojant ga'tvekariais, važiuokite Archer Cicero gt. iki

i - • ' ■ .į .; ■ ” / * ' .

Cicero Avė. čia gausite Jųliet busų. Busas eis kas valan
dą į ten ir atgal, iki 12 vai. nakties.

O AK S SROVE
, 119 ARCHER ROAD (4 A)

Įžangos tikietus galite gauti Vilnyje, 3116 So. Halsted S!, 
arba pas vilniečius kiekvienoj kolonijoj.

NAUJIENOS, Chicago, III.

IŠDAVĖ TĖVĄ — Phyllis Waszak, iš Muskego, Wis- 
consin, su šerifu Enward J. Mittėn, Milwaukee mieste. 
Jaunoji mergaitė išdavė policijai tėvą, ūkininką John 
Waszak, kuris išsprogdino savo' triobą užmušdamas 
žmoną ir aštuonis vaikus. Phyllis nebuvo namie laike 

spręgimO ir tokiu būdų išliko gyva. ‘ 
< , • . ■ . • ' 
' • Y ' • ■

jo į tautiškas kapines. Čia' vėl 
visi su pakelta dvasia paminėjo 
tų metinę didžių- šventę ir ap
lankė kapus savųjų,- Paminėti
na ir programas: dainos, mu
zika bei prakalbos marginte 
margino tos dienos iškilmes; 
kalbėtojai pasakė daug pamo
kinančių minčių. Programa's’ už
sitęsė veik tris valandas. Ta
čiau visa bėda ta, kad progra
mas pradėtas pa'sivėlinusiai.'

Dalyvavo Dariaus-Girėno 
Legiono Postas

Programų vedė A. Tomkevi- 
čia; kalbėjo.: E. Čepulis, Dr. 
Margeris, Dr. P. Grigaitis, L. 
Pruseika' ir adv. K. Jurgelionis. 
Koncertinę programos dalį iš
pildė “Pirmyn”, “Kanklių” ir 
“Naujos Gadynės” chorai, o 
Dariaus-Girėno Legiono postas 
pagerbė mirusius šautuvų šū
viais, kuriems šv. Kazimiero 
Kapinių valdyba ; draudė savo 
kapinių iškilmėse dalyvauti.

Tų pačią dieųų buvo palaido
ta visuomenės veikėja Marta 
Marcinkevičiūte; jaunutė, 23 
metų amžiaus. Prie kapo padai
navo Kvedarai J o' kalbą pasakė 
M. BasauČius fš Indiana.

P-ia Millerienė yra plačiai ži
noma scenęs mėgėja ir ypač 
pastaruoju laiku pagarsėjo Sud
riko krautuvių radio valandoje 
“Makalienės” rolėj ė. P. Mille- 
ris yra Chicagos Lietuvių Drau
gijos finansų raštininkas, žy
mus veikėjas prie “Naujienų” 
ir Birutės ’choro pirmininkas.

Visa to netikėto vizito nuo- 
taika buvo labai draugiška ir 
smagi. Svečiai suprato reikalų 
per ilgai nevarginti ponios Ma
kalienės, todėl apie 12 vai. nak- 
ties» visi ramiai išsiskirstė. Lin
kėjimų paminėti nereikia, nes 
jų buvo daug ir įvairių.

VBA.

Atmintinos 
gegužio dienos 

Paskulinios gegužio dienos, 
ypač sekmadienis, galima saky
ti, praėjo su didžiausiu pasige
rėjimu. Kas ilgai pasiliks at
mintyje.

Štai kad ir gegužio 23, Nau
jienų pikniko diena. Svečių at
vyko daug. M'a'tegiįę tokių, ku
rių prieš keletu metų nė už’ pi
nigus nebūtum galėjęs prisi
traukti. Visi buvo linkmųs ir 
gražiai laikų praleido.

Arba kapinių puošimo diena. 
Tūkstančiais žmonės nuskubė-

Laukiame didelio parengimo
Birželio 6 dienų laukiame di

delio laisvamanių Etines Kul
tūros Draugijos pikniko. Pik
nikas įvyks* Ryan Woods, 87 ir
Western avė., Beverly Hills. kės 25%.

Vieta labai graži ir visiems pa
ranki privažiuoti. Programoje 
numatyta dainos, muzika, šo
kiai ir kalbėtojai. Nieko nesto- 
kuos alkiui ir troškuliui nura
minti. i

visos pastangos ir ren-
> Tos laisvamanių kuopos de
dama
karnos aukos, kad Lietuvoje 
laisvų kapinių įsteigimo reika
lų pagerinti. Taigi geras darbas 
ir pagirtinas, todėl ir paremti- 
naSį —J. J. P.

Klaidos pataisymas
, Birželio'
laidoje' Mo
toje mano
kad p. V. J. šults, Justice, I1L 
aukavo $1.00, vietoje $2.00. 
šiuo kliada atitaisoma.

1 dienos Naujienų 
X. Mockaus atskai- 
klaidingai pasakyta,

Senas Antanas.

Lietuvių Moterų 
Kliubo. Piknikas,
— Rytoj, 
Jefferson miške

NORTH SIDE. — Ar nori
te linksmai laiką praleisti? Tai 
rengkitės rytoj į Jefferson 
miškus. Ten Northwešt Lietu
vių Moterų Kliubas rengia sa
vo metinį pikniką su pamargi- 
nimais. Kliubo narės pačios 
rengiasi, vietas rezervutoja ir 
draugai. Vieta žinoma visiems. 
Dainų ir šokių nebus stokos.

Tad, nepamirškite ir nepra
leiskite progos susipažinti su 
northsidietėmis.

Komitetas.

Susitarė pieno 
išvežiotojai 
su darbdaviais

Ketvirtadiėhį Susitarė pieno 
iš vežioto jų unija su pieno pre
kiautojų asociacija dėl algų ir 
kitų darbo sąlygų. Dabar, pra
dedant gegužės 1 d. išvežio
tojai gauna 43 dol., t.y. $2 
daugiau į savaitę ir komisų. 
Nuo rugsėjo 2 d. komiso mo-

Metė rašalinę Į 
žmogų; gavo $200 
baudos

kas nenustatyta. Kišenėje ra
sta $350 ir apsirengęs visai 
gerais drabužiais.

Viena mergina vardu Doro- 
thy McCarthy, 1234 S. Wabash 
avė., nekęsdama hotelio tar
nautojo Harry Gustison, mete 
į jį rašalinę. Už tai trečiadie
nį moterų teismo teisėjas Jo- 
seph B. Heihnes jų nubaudė 
$200 pinigais,\priteisė iš jos 
išlaidas ir paskyrė trijų mė
nesių sąlyginės bausmės.

Rado negyvą žmogų 
ir kišenėje $350

Grant parke, netoli Colum- 
bus dr. ir Adams gat. rado ne
gyvų žmogų. Jo asmenybe kol

Preferred by millions 
to niayonnaise..

• Choice ingredi* 
ent» whipped to 
amazing cresttai- 
neseta the x“ 
Kraft Mir- AL 
pele Whip AL • 
machine.

A.R.PATRICK 
• (PETRIKAS)

VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, 

Smulkus Daiktai ir t.t.
Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlock 0220

Tarnaujant Karų Savininkams Virš 20 Metų

“SERVICE UP FOR SPRING”
Pataisyk savo karų, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasari ir 

vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, Ikaip musų kainos 
yra prieinamai žemos.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

AMBROZ
Super Service Station

50th and Western Avenue
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA 
IGNITION — LIGHTNING AND OVERHAULING




