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Baisios Skerdynes So. Chicago Plieno Streike
POLICIJA NUŠOVĖ 5
Sužeidė Apie Šimtą Darbininkų
Apšaudė streikierių demonstraciją prie 

Republic Steel Dirbtuvės
CHICAGO, geg. 31. — Upe

liai kraujo tekėjo sekmadienį 
po pietų, kai Chicagos policija 
ištraukė revolverius ir buožes 
iš makščių ir ėmė šaudyti ir 
daužyti demonstracijų strei
kuojančių plieno darbininkų.

Kai gūžimas praėjo, ir poli
cijos pamestų ašarinių dujų 
bombų dujos prasisklaidė, tai 
atviras laukas prie dirbtuvės 
pasirodė nuklotas suvirš šim
tų vaitojančių arba jau nutilu
sių darbininkų. Nevien darbi
ninkų. Tarp sužeistųjų gulėjo 
apkruvintos, sumuštos mote
rys, net vienas 9 metų berniu
kas, kuriam policijos kulka su
draskė kojų.

Skerdynių rezultatas buvo: 
5 darbininkai užmušti; 108 su
žeisti (tarp jų keli policistai).

Kulkoms ir -buožėms nuri
mus, ambulansai, ėmė gabenti 
nukentėjusius į įvairias ligoni
nes — ir nuovadas, o guberna-

Lojalistai bombar
davo nacių karo 

laivą
Vokietijos karo laivas stovėjo 

prie sukilėlių uosto ir pra
dėjo šaudyti lojalistų lėktu
vus.

Deų- 
buvo pradėjęs 
lėktuvus, 
bombos karo 
jurininkai žu-

de-
150 
Po

Skerdynių pradžia.
Jis ir kiti streikieriai pasa

kojo, kad pirm skerdynių, dar
bininkai atlaikė mitingų prie 
113-tos ir Greenbay avenue. 
Ten į streikierius kalbėjo Leo 
Krzycki ir kiti C.I.O. organiza
toriai. Po kalbų, streikieriai 
susirikiavo į eiles ir pradėjo 
maršą į Republic Steel liejyk
lą, norėdami pikietuoti prie 
dirbtuvės ir kalbinuti streik- 
lai/žiaujančius darbininkus pri
sidėti prie streikierių. (Nežiū
rint streiko Republic liejykla 
dirba.).

Prie 117-tos ir Burley 
monstracijų ’ sutiko apie 
ginkluotos policijos būrys.
licistai turėjo po revolverį ir 
po kelias buožes. Jie pastojo 
kelią demonstrantams ir už
draudė eiti prie dirbtuvės. 
Streikieriai atsakė, kad jie nie
ko nemano daryti, tenori lie
jyklų pikietuoti. Policininkų va- •• 

torius Horner skubiai sušaukė das kapitonas Mooney atkirto, 
konferenciją Chicagoje 
ti priemonių užbėgimui kelio 
tokių skerdynių pasikartoji- 1 
mui. Konferencijų sušaukė gu- ■ 
bernatorius, nes majoro Kelly 
Chicagoje nėra. Jisai išvažiavo 
atostogauti Three Rivers ku
rorte, Wisconsine. -v I
Gubernatoriaus Konferencija.

Konferencijoje dalyvavo dar
bininkų atstovai, Republic plie
no atstovas Hyland, federalės 
valdžios atstovai ir policijos 
viršininkai Allman. Konferen
cijos smulkmenos nebuvo pa
skelbtos. žinoma tik tiek, kad 
gubernatorius darė spyrimų į 
Republic plieno bendrovę pa
skelbti darbininkų rinkimus 
pagal Wagnerio akto patvarky
mu; be to, paaiškėjo, kad dar
bininkų atstovai Van Bittner 
ir Fontecchio apkaltino Chica
gos policiją skerdynių išprovo- 
kavimu, žiaurumu ir tarnavi
mu plieno magnatams. Kapito
nas James Mooney, kuris sker
dynėms vadovavo, gynėsi ir 
aiškino, kad policija pradėjo 
šaudyti gelbėdama savo gyvy
bes nuo streikierių užpuoli
mo.

VALENCIA, geg. 31. — Du 
Ispanijos valdžios karo lėktu
vai numetė keturias bombas 
ant Vokietijos karo laivo 
tschland”, kuris 
šaudyti lojalistų

Sprogstančios 
laivų uždegė. 23
vo, apie 80 sužeista.

Susirėmimas įvyko prie Ibiza 
salos, Bolearų salyne, Vidurže
mio jtfroj. .

Karo ministerijos praneši
mu, Vokietijos karo laivas sto
vėjo už 200 mųstų nuo molo 
(breakwater) ir atidarė smar
kią priešlėktuvinių kanuolių 
ugnį į, atsklidusius „.žvalgybos 
tikslais lojalistų lėktuvus, nors 

I jie pirmiau nelietė nė laivo, nė 
paties miesto. Vokiečių laivui

ieško- kad mes pasižymėję apsaugo- pradėjus šaudyti lėktuvus, pa-
ti piivatiškų nuosavybę Pa-; įtarieji atsakė numesdami 
sigirdo šūvis, policija ėmė me“| bombas, kurių keturios pataikė 
sti dujų bombas ir skerdynės karo iaivą ir jį ^egg.
prasidėjo.

Policija aiškino 
streikieriai buvo

Laivas “Deutschland” daly- 
vėliau, kad vauja neutraliteto ^kontrolės pa- 

■apsiginklavę troliu j e. Ministerijos pareiški- 
revolveriais. Bet nei vienas po- tnu, laivas stovėjo prie pat Jbi- 
licistas nebuvo pašautas ir nei 
pas vienų streikierių revolve
ris nebuvo rastas.

Tarp pašautųjų buvo strei
kuojantis darbininkas Niek 
Kruge. Jam kulka įstrigo gal
voje. Kruge silpnu balsu pasa
kojo laikraštininkams:

“Aš kovojau Francijoje, bet 
niekuomet negirdėjau tiek kul
kų, kiek iššaudė tie mėlyn- 
švarkiai. Moterys ir vaikai 
šaukė, raudojo. Jie buvo kaip 
banda panikos apimtų žmonių. 
Aš mačiau, kaip policistas šo
vė į moteriškę ir jų nutempė 
į šalį. Tai štai ko mes susilau
kėme vien už tai, kad mes no
rėjome ramiai pikietuoti liejyk-

Masinis Gedulo Mitingas.
Pirmą šūvį paleido policis- 

tas pavarde “Igoe”.
Po tragingų įvykių vakar po 

pietų Kosciuszko Parke prie 
151 ir Indianapolis Boulevard 
įvyko masinis gedulo mitingas, 
kuriame dalyvavo keliasde- 
šimts tūkstančių darbininkų ir 
šeimynų.

YOUNGSTOWN, Ohio, geg. 
31. — Visuose plieno streiko 
distriktuose, išskyrus Chicago, 
per kelias paskutines dienas 
buvo ramu, šioje apielinkėje 
streikuoja 35,000, o Chicagoje1 
25,000. Išviso plieno streikas! 
apima suvirš 70,000 darbinin
kų. Streikai vyksta Inland, 
Yęungstwon ir Republic dirb
tuvėse.

za įlankos molo, nors neutrali
teto taisyklės reikalauja, kad 
patroliaus laivai butų toliau 
dešimties ’ mylių nuo kranto.

Keršydami už laivo bombar
davimų, vokiečių laivai vakar 
apšaudė lojalistų uostų Alme- 
riflii.

4 žuvo lėktuve
31. — Du vyrai ir dvi mote- 
28. — Du vyrai ir dvi mote
rys žuvo sudužus ir nukritus 
liepsnose jų pasamdytam lėk
tuvui. i r

lų! Mes daugiau nenorėjome, 
tik tiek.

Gėda ir skaudu kad taip tu
rėjo įvykti!”

FARMLAND, Ind., geg. 31. 
— Lėktuvui nusileidžiant nu
kritus iš 200 pėdų augštumos 
ir sudužus, užsimušė su juo 
skridę jaunuoliai.

Chamberlain prade 
jo eiti pareigas

LONDON, geg. 31. — Ne- 
ville Chamberlain vakar oficia
liai pradėjo eiti Anglijos kabi
neto premjero pareigas. Jis bu
vo paskirtas premjeru, kai
Stanley Bakhvin rezignavo. 
Chamberlain taipgi vakar bu’- 
vo išrinktas konservatyvų par
tijos viršininku.

I
£

PRALIEJO JŲ KRAUJĄ — Apsiginklavusi vislio
mis buožėmis, “geležinėmis kumštimis” ir revolveriais, 
Ghicagos policija South Chicagoje puolė streikuojančių 
plieno darbininkų paradų, sekmadienį po pietų. Keturis 
žmones užmušė, o suvirš šimtų sužeidė. Paveikslas paro
do grupę1 streikierių, kurie dalyvavo trągingai pasibai
gusio j demonstracijoje.

Milžiniškas Automo
bilių Nelaimių Aukų 

Skaičius

10 žuvo septyniose 
lėktuvų avarijos 

Anglijoj

“Apsieidavo su juo kaip su 
' ' \šuniu”

WAUKESĮIA, Wis., geg. 31. 
— 51 metų, ūkininkas iš Mus- 
kego, John Wasza.k, prisipažino 
prokuratūrai nužudęs savo 
žmoną ir aštuonis vaikus.

Wasžak • aiškino, kad jis pa
dėjo pragaro .mašiną po savo 
gyvenamais namais ūkyje ir jų 
uždegė. Įvyko sprogimas, ku
riame žmona su vaikais ir žu
vo. Jis J irgi norėjęs mirti, bet 
paskutinėj' valandoj netekęs 
drąsos ir pabėgęs.

Tėvų policijai išdavė 23 me
tų Phyllis Waszak, kuri kokiu 
tai budu* išliko gyva. Tragedi
jos tardyme ji numetė dėmę 
ant savo tėvo, kuris bandė 
slapstytis, bet netrukus pakliu
vo į policijos rankas.

Pateisindamas kruvinų dar
bų, Waszak skundėsi, kad žmo
na ir vaikai elgėsi su juo kaip 
su šuniu, žmona švaistydavo 
pinigus, vaikai nepagelbėdavo 
ūkio darbe, o jei jis pasiskųs- 
davo, tai tuojau jį sumušda- 
vę.

LONDONAS, geg. 31. — 
Anglijai švenčiant aviacijos 
dieną septyniose avarijose su 
lėktuvais žuvo dešimt žmonių. 
Daugiausia avarijų ištiko karo 
lėktuvus. ».

Vėl tik viena Suomi
ja 4nokės savo skolą

WASHINGTON, geg. 31. — 
Birželio 15 d. visos Europos 
valstybės turėtų mokėti savo 
paskirtųjų dalį skolų Jungt. 
Valstijomis. Priminimai sko
lingoms valstybėms jau iš
siuntinėti. Bet tik viena Suo
mija pranešė, kad ji savo sko
la sumokės laiku.

Ikišiol tik viena Suomija sa- 
voo skolų mokėjo ištikimai. 12 
kitų valstybių savo skolų ne
moka, jų tarpe ir Lietuva. Ne
sitikima, kad jos mokėtų ir da
bar.

ZACATECAS, Meksikoj, g. 
31. — šeši Luis Moya mieste
lio viršininkai liko užmušti po-

J litinių frakcijų susirėmime.

Unija laimėjo
MILWAUKĖE, Wis., geg. 31 

Allis-Chalmers Mfg. Co. ir au
tomobilių darbininkų unijos at
stovai pasirašė sutartį, einant 
kuria 8,000 tos kompanijos 
darbininkų West Allis priemie
sty laimėjo K) vai. savaitę ir 
pakėlimą algų.

PALAIDOJO TĖVĄ — Rockefellerio milionų įpėdiniai, kurie pereitų savaitę su
važiavo į Ohio palaidoti mirusį tėvų-senelį multimilionierių John D. Rockefeller. Iš 
kairės dešinėn, John D. Rockefeller Jr.» David, Nelson, Winthrop, Laurancė ir John 
D. III. Rockefellcriai.

Atskridę iš juros sukilėlių lėktuvai bom
bardavo Katalonijos sostinę ir užmušė 

70 žmonių ir 100 sužeidė
BARCELONA, geg. 31. — 

Sukilėlių oro armada atskrido 
iš juros ir bombardavo Kata
lonijos sostinę Barcelonų, kaip 
prieš porą dienų Italijos gamy
bos lėktuvai bombardavo laiki
nę Ispanijos sostinę Valenci-

Barcelonoj lėktuvų bombos 
užmušė 120 žmonių ir per 100 
sužeidė.

Kaip Valencijoj, taip ir Bar

celonoj puolimas buvo padary
tas prieš auštant, kada visi gy
ventojai dar miegojo. Barcelo- 
nos puolime dalyvavo septyni 
lėktuvai, kurie atskrido vei
kiausia iš Mallorca salos, kur 
italai yra įrengę sukilėliams ba
zę ir juos aprūpinę savais lėk
tuvais.

Bombardavimas Barcelonos 
tęsėsi dešimtį minučių. Po to 
lėktuvai ryžo atgal į jurų.

Prezidentas ruošiasi 
kovoti turtingus 

taksų sukčius
Šen. La Follette ruošiasi pa

siūlyti apdėti taksais mažes
nes pajamas.

AMELIA EAR- 
HART SKRIS APIE 

PASAULI
šį kartą ji skris visai kita kryp

timi — iš vakarų į rytus, 
ekvatoriaus juostoj.

WASHINGTON, geg. 31. — 
Prezidentas Rooševeltas paruo
šė specialį pranešimų kongre
sui, kuriame pasiūlys kongre
sui kovoti tuos milionierius, 
kurie išsiskunėja nuo pajamų 
taksų mokėjimo.

Prezidento pranešimas bus 
'perskaitytas * kongrese* < antra-? 
dieny. Jis pasiūlys papildyti 
pajamų taksų įstatymus, tik
slu apsunkinti išsisukinėjimų 
ir apėjimų įstatymų, taipjau 
rekomenduos griežčiau 'perse
kioti taksų sukčius.

Apskaitoma, kad turtuoliai 
nusuka valdžiai bent $500,000,- 
000 į metus.

Senatorius La Follettte pa
skelbė, kad jis ketvirtadieny 
pasiūlys papildyti pajamų tak
sų įstatymus sumažinant pa- 
liuosavimus nuo taksų mokėji
mo mažiau uždirbančius. Da
bar nuo taksų mokėjimo yra 
paliuosuojami uždirbantys iki 
$1,000 į metus nevedę ir ik i 
$2,500 vedę žmonės. La Folle
tte projektu nuo taksų butų 
paliuosuoti tik iki $750 į me
tus uždirbantys nevedę ir iki 
$1,500 uždirbantys vedę žmo
nės.; Akr'

Taipjau ruošiamąsi pakelti 
taksus ir stambiosioms korpo
racijoms.

Čeverykų darbinin
kai su C.I.O.

LEWISTON, Me., geg. 3 .— 
Augusta ir Clark čeverykų 
dirbtuvių Auburne, dviejų iš 
19 apielinkės dirbtuvių, kurias 
buvo palietęs ilgas streikas, 
darbininkai didele dauguma 
balsų pasirinko C.I.O. kaipo sa
vo • atstovų kolektyvėse dery
bose su kompanijomis.

ROCKFORD, Ilk, geg. 31.— 
Transformeriui sugedus, šešta
dienio vakare miestas buvo at
sidūręs be elektros 22 minu
tėms. Gatvekariai paliovė vaig- 
ščioję, sustojo dirbtuvės, švie
sos užgeso, o ir elevatoriai pa.- 
liovė veikę.

KANSAS CITY, geg. 31. — 
Trys žmonės — dvi moterys 
ir vyras — liko užmušti ir 
penki sužeisti susidurtas dviems 
automobiliams.

MIAMI, Fla., geg. 31.—Gar
sioji lakūnė Amelia Earbart 
paskelbę, kad ji greitu laiku 
antrų kartų skris apie pasau
lį, tik šį kartų ji skris visai 
kita kryptimi, būtent iš vaka
rų į rytus, o ne iš rytų į va
karus, kaip buvo bandyta pir- 
rpoji .negusisgjcusi kelione.

Jos draugai sako, kad ji gal 
už dienos, kitos išskris į Puerto 
Rico ir iš ten toliau tęs kelionę 
į Braziliją ir toliau apie pasau
lį ekvatoriaus juostoj.

Jos nevigatorium visoje ke
lionėje bus kapt. F. J. Noonan, 
kuris pirmiau ruošėsi su ja 
skristi iš (kili forui jos tik iki 
Australijos.

Pirmiau ji ruošėsi skristi iš 
vakarų į rytus, bet jos kelio- 
ns pradžia nelaimingai baigė
si. Ji laimingai nuskrido iš Ca- 
lifornijos į Hawaii, bet kelda
mos! skridimui antram šuoliui 
sudužo jos lėktuvas. Dabar jos 
lėktuvas sutaisytas ir yra pa
ruoštas naujai kelionei.

Nutarė suteikti am
nestiją 6,000 kalinių

HAVANA, Cuba, geg. 31. — 
Cubos atstovų butas priėmė 
amnestijos įstatymą, kuris do
vanoja visus prasižengimus pa
pildytus prie gegužės 20, 1937. 
Apskaičiuojama, kad laisvę at
gaus 6,000 kriminaliai ir poli
tiniai kaliniai.

Ofisų tarnautojai 
prisideda prie 

C.I.O.
PHILADELPHIA, Pa., geg. 

31. — Delegatai nuo 57 loka
lų suorganizuotų ofisų darbi
ninkų, dvidešimts septyniuose 
miestuose, vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie C.I.O.

Prezidentas Roose- 
. veltas pas motiną

HYDE PARK, N. Y., geg. 
31. — Pasinaudodamas Kapų 
Puošimo švenčių proga, prezi
dentas Rooseveltas apleido 
Washingtonų ir atvyko į tėviš
kę aplankyti motinų ir pasil
sėti.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Aukų Sąrašas Republic Steel 
Skerdynėse

Policijai užpuolus streikuo
jančius plieno darbininkus prie 
Republic Steel Corporation lie
jyklos, South Chicago j e, žuvo 
arba buvo sužeisti sekami dar
bininkai, moterys ir vaikai i

MIRĖ
Ęarl Hajaley,' 40 metų am

žiaus, 3309 Michigan avenue, 
Indiana Harbor.

Žuvo nuo policijos kulkos.
Trys nežinomi darbininkai, 

kurių davonai randasi apskri
čio lavoninėje.

SUŽEISTI
Bridevvell Hospital.

Anderson, Victor, 42, 
Ewing av., greičiausia mirs.

Harper, Harry, 45, 3110 Ę. 
Eightyninth st., greičiausia 
mirs.

Hess, Wiliiam, 29, 3731 Ca- 
talpa av., Indiana Harbor, Ind., 
sukapotas.

Kolender, Michael, 48, 3265 
East Ninety-second st., apdras
kytas.

Rothmand, Joseph, 40, 
Belmont av., apdraskytas.

Burnside Hospital.
Hickey, Joseph, 27, 2838 E. 

Eleventh st., East Chicago.
Doms, Otis, 43, 12311 Buf- 

falo av.
Markovitch, Peter, 35, 9828 

Commercial av., perskelta gal
va.

Wruk, James, 13044 Houston 
av.

Levritch, Nicholas, 8, 10934

3919

2759

Frank, 22, 9636 
av., peršautas.
Paul, 34, adresas ne-

Joseph, 
av., East

31, 3225
Chicago,

40, 8911

Antradienis, birž. 1, 1937

išleistuves

Brazel, 24. 3228 Roosevelt 
road, pašautas.

D.orfey, Anthur, 39, 1504 
Amy av., Whiting, Youngstown 
.Steel & Tube Company.

Hardin, Rąyntond, 34, 3108 
Block av., East Chicago, Inland 
Steel Company, pašautas.

Milės, Walter, 53, 13110
Brandon av., Republic Steel 
Company.

Miręs, John, 25, 2714 East 
Ninety- sixth st., Republic 
Steel Company.

Nelson, Carl, 26, 2927 Alden 
av., East Chicago, Inland Steel 
Company, pašautas.

Riccio, Emil, 24, 9804 Avenue 
L., Wisconsin Steel 
pašautas.

Rosner, Julia, 35.
Albany av.

Sekeelich, Jack,
Broadway, Indiana Harbor.

Sarcevich, Gecrze, 65, 104403 
Avenue M.

Tagliere, Anthony, 26, 
Ę. Seventy Fourth st.

NAUJAS
“KULTŪROS 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai.... J, Baldauskus 
Pasaulinio ūkio perspektyvos — 

.. ..................... V. Stankevičius 
Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis ......................  A. Bukas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sukury- 
...................................... B. Amalvis

99

Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St

Company,

1129 So

63, 2208

Šios savaitės gale apleidžiu 
Chicago p. Adomas Grybe ir 
išvažiuoja į Lietuvą.

P-as Grybe per kelis metus 
studijavo Chicagos universite
te, ir dabar gauna daktaro 
ląipsnį.

Keli draugai sumanė sureng
ti p. Grybei išleistuvių vaka
rėlį. Vakarėlis įvyks ketvirta
dienį, birželio 3 d., Sandaros 
svetainėje (812 W. 33rd St., 
antras aukštas). Prasidės apie 
8 vai. vakaro. Bus ir trumpa 
programa.

P-no Grybės draugai ir pa
žįstami yra kviečiami išleistu
vių vakarėlyj dalyvauti.

...................... '' 1 1 '■.........nv 11 ■".i m . i . ............................... .

PILVO SKAUSMAI
Ulceriaj, Rųkštys jr Gazai Išgy

doma i du iki 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar jšvjrš'ki- 

nąas nevartojama.
DR. WALSH, 

ulcekių Specialistas 
1602 We$t 55th Street 

Prospect 7474
Valandos 10 A. M. iki 9 P. M.
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Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

artį ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST.

Yards 3408

DR. A. F. NEMIRO 
Kliniką Dykai

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

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7
P. m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison SL 

(Marbro Theatre Bldg.)
59

9
iki

S

Vidurmiesčio ofisas
Madison St.—Tel. Van Buren 5709

East

w"r

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriški;, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43C
3446 Šo7 Halsted St.

I.W—I—  I II ..■! IĮ  Į III —

S®
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C4
Sąlygos Į SAVAITĘ

DR. O’CONNELl
135 SO. STATE ST.

J350 N. Clark BU 760 Madiron B».
4619 Broadway S3Ž0 Cottage Grovt
113R Lincoln Av. 4002 Madison St,
1597 MUreaukee Av. 6204 S. Halsted Št. 
4403 Irvlng Park 3234 Madison St. 
■VES. TILL 0 — CLOSED BUNDAS

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS

Si.Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4dll-2 
Namų ofisas—3323 So. HahĄed St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. G515 So. Rockwell LL 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

. 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

.....  — '■»    —...................... r*1"—’——

Ofiso Tel. Boulevard 5913
FIP RFPTAOtlJjJCj 12x0 JOL
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Stf.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30

Nedeliomis pagal sutarti
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVP.

Tel. Kenwood 5107
....L ..................................................... »^|||*iiiwiwi - ......................... .... .  ......... .....

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Utisp le|.: JUvųievard 7820 
Namų let: Prospect 1930

Luna, Max, 30, 3936. N. Pu- 
laski road, East Chicago.

Moreno, Philbert, 37, 3231 
Michigan st.,«Indiana Hąsįtaori 
pašautas.

Patchin, Clyde, 35, 4331 Eu- 
clid av., East Chicago, pašau
tas.

Staston, Frank, 35, 10435
Avenue J., pašautas.

Skultery,
Mackinąw

Ducker, 
žinomas.

G uit i re, 
Woodbine 
III.

Vandura, Joseph, 
Escanaba av., pašautas.

Dt.‘ pašauti nežinomi žmo
nės — vyras ir moteris.

South Shore Hospital.
GoJlardo, Deosilo, 36, 2251 

W. Roosevelt road.
Koosis, Joseph, 30, 3801 Pu- 

laski av., Indiana Harbor.
Kacobowski, Jack, 46, 

U’niversily avenue.
Kruga, Niek, 40, 3028 

Ninety-sixth Street.
Laskovvski, Stanley, 46, 

Keagin st., East Chicago.
Biscan, Clarence, 

Avenue L.
Guzeman, Mack, 

Commercial av.
Mervis, John, 32, 

Nienty-sixth st.
Milės, Walter, 51, 13110 

Brandon av.

2714

9235

East

5028

980'1

8927

East

South Chicago Hospital.
Alvarez, Abino, 31, 3221 E. 

Ninety-first st., Republic Steel 
Company,

Anderson, Gilding, 27, 7944 
Manistee av., Carnegie-Illinois 
Steel Company, pašautas, vei
kiausia mirs.

Biscan, Claręnce, 23, 9804 
Avenue L., Youngstown ’Shee-t 
& Tube Company.

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųŠies gįrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsiojmu, 
nusipirks vholeaah* kainomis

L., I I

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

...... ......................  . ■ .. n-..............  —

Phone Boulevard 7042

DHL C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47lh Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vaKaro 
beredoj pagal sutartj

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd flnor

Hemlock 9252
Patarnauju prit 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
eleetrie t r e ą t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir.mer 
ginoms patari 
mai dovanai.

615

(Galas rytoj)

AKIU SPECIALISTAINū OTHER

CRD5TEY S H E LVADOR

6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ 
Hemlock 5040

HASthė

r r«*r V

8

LIETUVIAI

T"

Tęl. Pyllman 5703

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedeliomis pagal sutartj.

i ■'i-., .-..■■Am,- ,,i.į

ii u u 111 i-i i:. si 
REFRIGERATpfi..B>rfį|

Tavernonp Meatmąrkets, Roommg 
Houses, Beauty Shops, Restauran- 
tam, etc. . >

Osh į 24 Valandas
ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N. Clark Street 
Phone S'Į'Ą’Į'E 4893 Atstovui

Clement J. S vilo w
ADVOKATAS

33 NO. LA SAULE STREET
ti-tos lubos Tel. CENtral 1&46 
z Marųuette Park Ofisas:

6322 SOUTH WESTERN AVĖ.
Telefonas PROspect 1012 

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

vai. vakare ir pagal sutartj.

"-r—

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

fcORVEKĮENCES
□ F THB EROSLEY

SlfflūOB

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

GLOBĖ FURNITURE CO
10655 MICHIGAN AVĘ.

’. Kulis Phone Pullman 8820 Chicago

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS 

AMBULĄNCE 
patarnavimas 
DIENĄ IR NĄKTI 

Visi Telefonai YARDS 1741-1712 
4605-07 So. Hermjtąge Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LALAYETTE 0727

• koplyčios visose _ 
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvškų radio prog^ąmy pirmądįenię vąkarąis, 10:Q0 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)’—Pranešėjas P. šaltimieras.

nuo

8939

. .....
i" '"i

BUICK & 
^/PONTIAC

. 7.Oi

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ.

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

T SAVININKAS

F. RULAW fcr K. SABONIS, Bendradarbiai.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos,,,,
Cicero t

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avt.
Tel. Lafayette 8016

III .............................................-fal^^.^. . . ..............  III Į...I—I

, .RUi Diptuviai Dautara.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Ss P. MAŽEIKA
3319 Litimnica Avenue Phone Vųrds 1138

J, MULEVIČIUS
<348 So. Cąlifornią Ąvenųe Phone Lafayelte 3572

A. MASALSKIS
3307 Lijuanica Avenųe Phone Boulevard 4139

■■S.—.... ........... .......................................................................................

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

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

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

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

■G.. 1 ji.uį.įi.. ■. .<i>. 1 pL •• -rr ~—

10734 S. Michigan Avė
gUNŲg

2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
fcgYRHTSt 421-44 East 1Q8th Street.________ Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS ĘUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Šo. Wdštėrn Avė. 4 Phone Virginia 0883

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Dr. C. J. Svenciskąj
dantistas

OFISO VALANDOS; 10 v. r. iki v 
vai. vakaro. Tręč ir sekrų. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

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

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, 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 Av. 
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
i argas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, JLL. 
OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki H!

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. N^dėl. nuo 10 iki 12 •
Rez Telephone PLAZA 2400

darsinkites “N-nose”
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Antradienis, birž. 1, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Namai ir Žemė
Lietuvių 
Real Estate 
Tranzakcijos

Spulkų Judėjimas 
Šįmet Pradeda 
įsisiūbuoti

savai-Paskutinėmis keliomis 
temis pirko bei pardavė nuo 

savybes sekanti lietuviai:

pardavė 
s t., pr ie

ant So-

1. Ben Salaveičikas pirko 
nuo F. Kulkis ant S. Califor- 
nia avė., prie 55 gat.

2. Ant. Stakėnas pirko ant 
S- Campbell avė-, prie 40 st-

3. Fr. Malkus pardavė ant 
S. Fairfield avė., prie 53 gat.

4. M. Andrėkus pardavė ant 
So. Francisco avė., prie 61 st.

5. J- Gianulis pirko ant S. 
Justine st., prie 65 st.

6. J. Strokes pirko ant Kar- 
lov avė- prie 61 st.

7. P. Juzėnas pirko ant So. 
Kamensfky avė., prie 50 st.

8. P. Pranokus pardavė J. 
Yuknevičiui ant W. 71 st., prie 
So. Washtenaw avė.

9. Antanas Stupar 
J. Kulins ant W. 54 
S. Roman avė.

10. Paul Poceviče 
Katrvnai Simonaitis
Talman avė., prie W. 70 st-

11. Br. Belunskis pirko ant 
W. 69th, prie So. Talman avė.

12. Wm. Rudis pirko May- 
woode, III.

13. Chas- Kanusas pardavė 
priemiestyje Worth.

14. J. Mackievich nuo Ben. 
Ruben, masters deed, ant So. 
Talman avė-, prie 69th st.

Tai tiek lietuvių nejudina
mo turto transakcijų šie as
menys paduoda aiškias lietu
viškas pavardes, bet ar mažai 
yra tokių, kurie turi pavardes 
suamerikoninę ir jų negalima 
išskirti.

Puiku yra matyti, kad ir 
lietuviai jau pradėjo nusikra
tyti depresijos įbauginimų ir 
ėmė pirkti nuosavybes, kad 
dar kainos nespėjo perdaug 
iškilti. Tie, kurie pirko praei
tais metais, šiandien jau turi 
progų gražiai pelnyti—bet ir 
dabar dar yra gana gerų pir
kiniu. —W. V. M-kus.

Real Estate 1B 
Agentams Reikia
Garsintis

Iš aukščiau paduoto surašo 
matome, kad lietuviai nuosa
vybes perka ir, suprantama, 
didžiuma iš jų pirko per tar- 
pininkystę ireal estate agentų. 
Ar daug lietuvių real estati- 
ninkų jiems patarnavo? Tame 
biznyje iki šiol lietuvių dar 
nedaug yra, ir jei jie daugiau 
garsintųsi, praneštų apie turi
mus “bargenus”, tai neabejoti
na, kad nemažų skaičių pirkė
jų gautų aptarnauti.

Kitataučiai agentai sau pir
kėjus tik iš garsinimų ir. gau
na. Nekurie sistematiškai ati
deda net iki 30 nuošimčių 
gaunamų komisų tik garsini
mams ir taip išauklėja savo 
bizni. Nepelninga garsintis 
kuomet nėra “marketo”, bet 
šiandien žmonės ieško ir per
ka, tik reikia pranešti viešai 
kų turite pardavimui. Skaitan
tieji “Naujienas” jose seka 
ir skelbimus. Iš praeities žino
me, kad keletas buvusiųjų 
lietuviškų “tūzų” real estate 
biznyje tik gausiais garsini
mais ir buvo prasisiekę.

—W. V. M.

Sovietų Rusijos Revoliucinis 
Eksperimentas Kriminologijoj

K. P. U. Vadovybėj

SONOTONE v“
Arti Wabaah

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

S paikom "Prisikėlimo 
Metai".

turtas yra suvartojamas bei 
investuojamas.

—■"iO—*-
Susirinkimas ir Vaišes.

Lietuvių Budavojimo Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovė 
(“Naujienų Spulka”) laikys 
metini narių susirinkimų bir
želio 5 d., 8 vai. vakare, kur 
bus pateiktas metinis rapor
tas renkami nekurie direkto
riai ir po susirinkimo bus 
draugiškas pasivaišjinimas ir 
pasikalbėjimai. Susirinkimas 
atsibus Naujienų name.

Spulkos raštinė yra atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai- vakaro, apart sekmadie
nių. Norint v pradėti taupimo 
sųskaitų, pasidėti didesnę su
mų pinigų, gauti paskolų bei 
informacijų, visuomet reikia 
kreiptis į spulkos sekretorių 
T. Rypkevičia, Naujienų ofise.

—W. V. M.

bo žmogus galėtų įsigyti sau 
nuosavų įmanomų namų, už 
kurį galėtų savo negausioms 
su taupomis kuomet nors išsi
mokėti.

Namai dailus—bet dailus 
ir pinigas

Bet to parodai kaip tik ir 
-------- Viskų apžiurėjus ir 

gavosi įspūdis, 
yra labai žy-

Kiek tenka patirti, tai spul- 
kų veikla šįmet jau gana įsi
siūbuoja: žmonės vėl pradėjo 
dėti savo sutaupąs į spulkas, 
narių skaičius nuolatos auga 
ir įstaigų kapitalas didėja. 
Turėti sunkumai didžiumoje 
jau pergyvenama, paimtosios 
nuosavybės baigiama išpar
duoti, paskolų reikalavimai 
auga, skolininkai reguliariai 
moka ir spulkoms. šįmet pa
reina ir pelnas. Dauguma jau 
paskelbė dalininkams dividen
dus, po 4 nuošimčius, ir dar 
dalį pelno į rezervus pasidė
jo. Pergyventa depresija ne
vienai .davė gana skaudžių 
pamokų ir dabar veikiama su 
daug didesniu atsargumu ir 
griežtumu.

Reikia tikėti, kad šie me
tai spulkoms bus tikri prisikė
limo metai ir jos žymiai pa
augs, kaip nariais, taip ir tur
tu, nes bankams dalinai išny
kus ir paliovus duoti pasko
las ant namų, spulkos kaip naujausias fiiedžiagas įeinan- 
tik paliko parankiausia vieta čias į namų statybų ir taip jau 
pasidėti savo sutaupąs arba namų dekoracijas bei išmeb- 
gauti iš jų ant namų paskolas, liavimų.
Kuomet visuomenė arčiau pa
žins spulkų tvarkų ir sistemų, tinė paroda dalinai publikai 
tai geriau pamėgs negu bankų davė nusivylimo. Po 
teikiamus patarnavimus — depresijos laikų visi tikėjosi 
kadangi spulkoj kiekvienas pamatyti namų statyboje nau- 
narys turi teisę kaip skirti jai jos ekonomijos ir pagerinimų

Nedaug Naudus
Darbo Žmogui Iš
Namų Parodos
Nepasako kaip namą prieina

mai įsigyti-

Per eilę metų Chicagoje yra 
rengiama namų paroda apie 
pradžių gegužes menesio, tan
kiausiai Coliseum trobesyje, 
1600 So. Wabash avė. Taip ir 
šį metų paroda atsibuvo nuo 
gegužės 2 iki 9 dienų. Lanky
tojų perėjo keliasdešimtys tuk 
stančių, kurie interesavosi pa
matyti padaramų progresų na
mų konstrukcijoj, planavime,

stokavo.
apkainavus, 
kad progresas 
mus, namai .dabar statomi la
biau išdailinti, su daugybe vė
liausių parankumų ir pageri
nimų; kaip tai: insuliacija, 
temperatūros reguliavimas, 
ventiliacija, automatiškas ap
šildymas ir tam panašiai. Bet 
tas viskas kaštuoja pinigai ir 
darbo žmogui beveik neįper
kami, kadangi statyboje nei 
darbas nei materijolas nėra 
pigesni kaip buvo 10 metų at
gal.

Abelnai paroda šįmet nebu
vo gausinga namų pavyzdžiais 
nei atskiromis budavojimo 
medžiagomis, daugiausiai bu
vo užpildyta tik namų reik
menimis; kaip plaunamomis 
mašinomis, aliejiniais pečiais, 
“stokers”, “showers”, mogliais 
ir panašiai. Lankačioji publi
ka nerado parodoje to ko Rit
ėjo matyti.

Iš to aišku, kad norint įsi
gyti namų už prieinamų kainų 
prisieina pirktis senesnes sta
tybos. Tokius namus galima 
gauti dair gana pigiai-

—W. V. Mankus.

Laikai Taisosi 
Iš Pigių Butų 
[ Geresnius

visiKeletu metų atgal, kaip 
prisimename, geresnėse apie
linkėse tuščių namų buvo pil
na ir tūkstančiai savininkų tu
rėjo nustoti namų? negalėdami 
jų išnomuoti arba dėl per pi
gių namų negalėdami išsimo
kėti. Tuo pat laiku, prastieji, 

viršininkus, taip ir žinoti kaip ar bent sugestijų, kaip dar-1 seni namai pigiose apielinkė- 
-■ ■....... ..........r-"' ...... •.................-.i ----------------------------------------------------------------------- ----—------------------ --.... ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------

se buvo visur užpildyti-išnuo- 
ftioti. Nesvarbu kiek jie nuo
mos atnešė, bet tuščių nerei
kėjo laikyti.

šiandien 'kaip tik priešin
gai : geresnėse apielinkėse 
šviesesni, švaresni butai jau 
visur užpildyti, taip, kad be
veik užsispyrus tuščių butų 
nebegalima rasti per keliolikų 
bliokų. Paseka to, nuomos šį 
pavasarį visur dikčiai pakel
tos ir nuomininkai, apsidairę 
apielinkėje, patyrė, kad nėra 
išeities, o reikia pakeltų nuo
mų mokėti, nors ir taip dar 
sunku butų.

Čia butų daug-
Tuomi pat laiku pižiurėki- 

me kas darosi senose apielin
kėse. Tikėsite ar ne, bet ten 
tuščių butų yra užtektinai ir 
jie yra pigus. Pavyzdžiui, pa
žiūrėkime nuo 18 gatvės į pie
tus tarpe State ir Halsted; čia 
tuščių rasis kiekviename blio- 
ke per kelius butus iki 30 gat
vei arba apie Wentworth avė. 
iki 50 gat. į pietus. Ten baltų
jų apgyventa, bet labai seno
viški namai, stoka šviesos, 
oro. Namai supelėję bei su
krypę ir kas tik išgali užsimo
kėti už geresni butų geresnėje 
apielinkėje, tas bėga iš tokių 
namų. Tik iš didelės bėdos ir 
vargo prisieina tokiuose bu
tuose gyventi.

Šioje šalyje žmonės negali 
priprasti amžinai gyventi tose 
vietose, kur jie užaugo arba 
kur jų tėvai gyveno, bet ver
žiasi kiekvienas prie tobules
nio, švaresnio gyvenimo pagal 
savo paskutinės išgalės. Mat, 
gyvename progreso, pažangos 
šalyje ir gyvenimas patsai 
traukia prie tobulumo.

—W. V. M-us.

VARNIŠIAI Vi

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

mas už žemą kainą
ANNA VENCKAITĖ, buvusi Bridgeportietė

MALEVOS
IR

Reikia pasakyti, kad Šime-

davė nusivylimo. Po

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai anskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogu dengėjas.,
Leonas Roofinff Co.

3750 xWALLACE STREET
Tel/ .0250

a

BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street

Pamatykite tuos naujus refrigeratorius pas Budrikų ir sužinokite,' kaip jus galite sutaupyti <$50.00, pirkdami 
iš Budriko, kur dar gausite didelę, gražių dovanų — 14% colių Eleklrikinį fanų dykai. Jums nereikia nieko įmo
kėti, mėnesiniai išmokėjimai.

KELVINATOR
Jūsų

nw

Ekonomiškas 5 metus 
garantuotas- Mažiau
siai suvartoja elektros. 
Patogiausias.

Daugiaus duodantis 
šalčio ir daugiaus vie
tos.

Padarytas ir garan
tuotas per kompaniją, 
kuri daro šaldytuvus 
per pusę amžiaus.

Puošnus ir gražus ka
binetas iš viršaus ir 
vidaus.

1938 metų stylius.

Jos

Sekantis Refrigeratorius

|o 0

IM

T

Dabar eina milžiniškas iš
pardavimas Elektri kini ų 

Ledjaunių ir namams reika
lingų rakandų. Kadangi Bu- 

) driko viena krautuvė yra pa- 
/ naikinta, o dar naujoji krau

tuvė nebus užbaigta už po
ros savaičių, tai nepadary

kite klaidos užeidami į sve
timų krautuvę. Žiūrėkite 
Budriko iškabų pusė bloko 
nuo 35 gatvės.

F.BudrikJnc.
' Lietuvių krautuvė per 25 metus

3417-21 South Halsted Street Telefonas BOUlevard 7010
Budriko žymus programas nedėliomis WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 valandos valkare.
Panedėliais ir pėtnyčiomis WAAF — 920 Kil., 5 vai. vakare. Ketvergais VVHFC — 1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakare.

- ' ■ •

Pirkit male- 
vas ir varni- 

§1 Iš didžiausios 
firmos Chicagoj I 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom i 6 Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo | iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES - 
Siausta 

1 waukee 
atdara nedalioj 10-1,

IKI

¥2
•eruliarBa kainos

Sherwin WIL 
llams trim var- 

nlMs $2.25. Musų 
kaina -------

1.000 galionų trim
Malevos. Galionas_ __
----------------- $1 25 

$2.79 vertas visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina_
-----------------

$2.25 vertčs Fiat Bal
ta Maleva — $1.20

ga-

KRAUTU-
Ateikit i ar- 

krautuvę. Mil- 
Av. krautuvfi

PAINI EXCHANGE
2000 Mihvaukee Avė.
6830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Centralfs telefonas

ARMltape 1440

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAT. 5063

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

Specialė maleva, 16 spalvų, gal. ... 
Varnish remover, gal. ....................

Grynas baltas enamel, gal......... .....
ir brangiau

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

... 97 £ 
... 95£ 

$1.39
4d

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO . ...................
SI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

/ ? BANK.
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

MTA>

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINU 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIĘUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos Kk 1 ju

PARŪPINO ®
--

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų, gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONĮ—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.

luti!jt*,LU.
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NAUIIENPS
The Lithuanlan Daily Newą 

Published Daily Exeept Sunday by 
Che Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

1789 South Ralatąd Skoęt
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Subscriptien Ratesi
18.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.0Q per year in Chicago 
8c per copy.

Uisakymą kalnai

19,00 
rusei metu 4.00

£.00 
1.50 

.75

8c 
18c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L unč|er ąct of 
Mąrch 8rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Ralsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Chicągoje—paštu;
Metams __

Trims mSnęsĮąnii
Dviem mėnesiams -- ---- -
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
MSnesiui ..........      75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicaf oj, 
paštu:

Metams ----------------- -—m— |5.00
Pusei metų _____ i— _____  2.75
Trims mėnesiams ...........— L50
Dviems mėnesiams ................ f.00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpigintą)
Metams ---------   $8.00
Pusei metų --------------    4.00
Trims mėnesiams ___ _ £.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
MRPwaw.mwiiii wai'i»wwwi'i'.i!i»iĮ muiį.

Ispanijos pamokos
||Į>WI ' i m įiįi;,

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

FRAKCIJŲ KOVA MINNEA- dėdama sų fašizmu, katalikų
POLISO FARMERIŲ-DARBI 

NINKU PARTIJOJE

J J., Iliyw, ,, e v-

Dar vienas “senis” ketinąs rezignuoti
Kuomet J. V. senate tebesitęsia kova dėl Roosevel- 

to sumanymo padidinti šešiais nariais Vyriausiąjį teis* 
mą, tai Washingtone pasklido žinia, kad rezignuosiąs 
dar vienas "senis”, teigėjas George Suthęrland.

• Vienas "senis”, teisėjas Van Devanter, jau rezigna* 
vo.

Suthęrland taip pat, kaip ir Van Devanter6, yra at
žagareivis. Jeigu juodu abu pasitrauktų, tai preziden
tas galėtų paskirti du nauju teisėju. Teisme dabar yra 
trys liberalai, keturi atžagareiviai ir du neaiškus. Pa^ 
skyrus du nauju teisėju, liberalų butų penki, t. y. abso
liutiška dauguma.

Daugelis tikisi, kad šitaip pasikeitus Vyriausiojo 
teismo sąstatui, prezidentas Rooseveltas nebereikaląufų, 
kad butų priimta jo pasiūlytoji teismo reforma. Bet pre
zidentas iki šiol nerodė palinkimo nusileisti.

Tautų Sąjunga atsisakė padėt Ispanijai

Nommuojant kapdidatUs į 
Mjnneappliso mayorus, Farmer- 
Labor partija buvo suskilusi. 
Viena frakcija' statė savo kan
didatu Kenneth G, Haycraff’ą, 
kurį buvo indorsąvųsi partijos 
organizacija, o kita frakcija 
State Latimor’ą.

Latimer’ą partija atmetė, 
kaip perdaug konservatyvišką. 
Tačiau išėjo keistas dalykas. 
Latimer gavo paramą “kairia-' 
sparnių” ir stojo prieš Fatmer- 
Ląbor partijos kandidatą Hay- 
ęrąftą,

Nominacijose betgi Haycraft 
gąvo daugiau balsų, negu Lati
mer,

Republikonai tuo pačiu laiku 
nominavo savo kandidatu Geo-? 
rge E. Leach, Jeigu ir galuti
nuose balsavimuose Latimer ne
ištrauks savo kandidatūros, tai 
Farmer-Labor partijos balsai ( 
suskils ir republikonuį Leach 
bus proga laimėti.

Minnesotos Farmer-Labor par
tija dabar deda' pastangas su
laikyti Latimerą nųę kandida
tavimo ir sujungti visąs parti
jos jėgas, kąd butu išrinktas 
Haycraft, šitie rinkimai gali 
nulemti Farmer-Labor partijos 
ateitį Minnesotoje.'

bažnyčioj yyrįąųsybe padarė 
labai prastų “bargeną”. Tolyn 
jai teks vis labiau ir labiau gai
lėtis,

PEIKIA “DRAUGO” NLKUL- 
TURINUUMA

Tauto Sąjungos taryba Genevoje pasmerkė bom
bardavimą neapginkluotų miestų ir atsišaukė į visus 
saVo. narius, ragindama juos respektuoti kiekvienos tau
tos teritorijos neliečiamybę, bet ji atsisakė pripažinti, 
kad Italija ir Vokietija yra užpuolikės Ispanijoje.

Vokietija yra pasitraukusi iš Tautų Sąjungos. Ita
lija į ši Tautų Sąjungos suvažiavimą neatsiuntė savo 
delegatų. Bet Tautų Sąjunga vistiek bijojo tas dvi vals
tybės užgauti,.

Bijojo dėl to, kad pyktis su vokiečiais ir italais ne
nori Anglija. Be Anglijos paramos kitos valstybės ne
drįstų pavartoti jėgą prieš fašistiškas valdžias. O Ang
lija sakosi dar nesanti pasiruošusi karui.

Tokiu budu nėra kas fašistiškus banditus sustabdo. 
Kol Anglija ruošiasi, o Francuzija bijo viena stoti prieš 
Hitlerį ir Mussolinį, fašistai gali užpulti Lietuvą arba 
Čekoslovakiją 
gelbėtų?

ir kas tuomet šitas mažas valstybes

Kels triukšmą bažnyčiose
Vokiečiai, kurie turi valdiškas vietas, turi bažny

čioje netylėti, jeigu kunigas, sakydamas pamokslą, kri
tikuoją valdžią arba Hitlerio partiją.

Šitokį įsakymą davė Badeno distrikto gubernato
rius Robert Wagner nacių partijos vadams. Jeigu jie 
šito įsakymo nesilaikys, tai neteks vietų.

Tai yra, gal būt, pirmas atsitikimas, kad valdžia 
liepia savo valdiniams kelti bažnyčioje triukšmą.

Pats faktas, kad žmonės atsiliepia bažnyčioje prieš 
kunigą, nėra naujas. Lietuvoje tokių atsitikimų buvo ne 
vienas 1905 metais, kai pralotas Antanavičius liepė ku
nigams skaityti jo aplinkraštį, kuriame žmonės buvo ra
ginami išdavinėti caro valdžios priešus žadarams. Pasi
piktinę tokiu juodašimtišku aplinkraščiu, pamokslo 
klausytojai kai kuriose bažnyčiose Suvalkijoje, jo skai
tymą pertraukė, garsiai sušukdami "šalin caro bernus!”

“Pontif ex Maximus”
Vakar sukakę 80 metų amžiaus papai Piui XI. šita 

proga laikraščiai apie jį gana daug prįrašė.
Ne vienam žmogui buvo nuostabu, matant, kad po

piežius yra tituluojamas. spaudoje "Pontifex Maximus”. 
Ką šis titulas reiškia?

"Poptifex” lotyniškai reiškia tiltų statytojas, o 
"maximus” didžiausias. Taigi katalikų bažnyčios gal
va turi titulą "Didžiausiojo Tiltų Statytojo”. Keistas ti
tulas — ar ne?

Jisai atsirado iš senovės Romos praeities, Tarpe 
pagoniškų Romos žynių arba kunigų buvo trys kunigai, 
kuriems buvo pavesta aiškinti "dieviškąją teisę”. Jie 
vadinosi ^pontifices” (tiltų statytojai). Spėjama, jogei 
tą vardą jie gavo dėl to, kad jų priežiūroje buvo "šven
tasis” tiltas per upę Tiber.

Ilgainiui skaičius tų "pontifices” buvo padidintas ir 
vyriausias tarpe jų, "pontifex malimus” įgiję didėlę gą-

ROMA IR FAŠIZMAS

“Darbininkas” rašo:
“ ‘N-nų’ teigimas, kad 

ma fašizmui ‘kryžiaus karo’ 
dat neskelbia, neatatinka 
faktų. Visiems gerai žinoma 
Popiežiaus enciklika prieš 
Vokietijos nacius. Gi jei kitų 
šalių fašistai taip pat žiau
riai ^ųl atikus,, Popiežius 
ir juos^paS 4

-Mfcv

Ro-

^Tai itokie. 
aiškus dalykai, dėl kurių tik 
vaikezai šūkauja.”
Paliksime tuo tarpu 

žus” ramybėje, bet kai 
kūmo, tai jo labai 
“D-ko” išvadžiojimuose.

Bostojo šv. Juozapo Sąjun
gos laikraštis pripažįsta, kąd 
popiežius pasmerkė dar tik Vor- 
kietijos nacius, o kitų šalių fa
šistų jisai dar nesmerkė, Tai 
reiškia, kad fašizmui, kaip to
kiam, popiežius “kryžiaus karo” 
neskelbia.

O komunizmui skelbia. Jąu 
čia matome aiškų vienpusišku
mą Romos katalikų bažnyčios 
centre.

To ne gana. Visi gerai žino, 
kad popiežius ne tik nesmerkia 
kai kurių šalių fašistų, bet juos 
net remia. Jisai remia Italijos 
juodmarškinių diktatūrą, jisai 
remįa Ispanijos fašistiškus 
maištininkus (nepaisydamas to, 
kad jie terioja katalikišką Bis
kajos provinciją!); o Austrijo
je, kaip visiems žinoma', fašiz
mas tapo įsteigtas su tiesiogi
niu popiežiaus palaiminimu.

Tokiu būdų “Naujienų” tei
gimas daugiau negu atatinka 
faktus^ Faktai rodo* kad popie
žius yra fašizmo sąjungininkas.

Tiesa, šitas “bendras fron
tas” kai' kuriosę šalyse jau įra. 
Belgijoje katalikų bažnyčia' jau 
buvo priversta išeiti prieš “rėx- 
istą” Degrelle. Vokietijoje ka
talikų dvasiškų a ėmė smarkiai 
piautis su naciais, jveldama į 
tas rietenas Vatikaną, kardino
lą Mundeleiną ir kitų šalių ka
talikų vadus.

Bet tai tik parodo, kad, susi-

“vaįkč- 
dėl aiš- 
truksta

“Tėvynė” piktinasi nekultū
ringu "Draugę” ą'^iliepimu apie 
mirusįjį Dr, Klimą, Sako;

“Tiesa, ‘Draugo’ redakto-r 
rius pripažįsta velioniui užsL 
tarnavimų Amerikos lietuvių 
visuomeniniuose ir tautiniuę^ 
se darbuose, bet vis tik veš
lioms nebuvęs tokiu žmogu
mi ir lietuviu, kokie ponui 
redaktoriui patinka. Klimas 
prigulėjęs prie masonų, ku
rių organizaciją Romos kata
likų tikybos dvasiški j a yra 
pasmerkus.

“Tikrai nekųltųimgas elgę
sis svaidyti priekaištais mi- 
rūsiam Žmogui, dargi užsi- 

► tarnavusiam tautos darbuose 
veikėjui, vien dėlto, kad jis 
prigulėjo prie tękios organi
zacijos, kuri katalikų dvasiš- 
kijai nepatinka,”
Pačiam fakte, kad Marijonų 

organas nepalankiai atsiliepė 
apie mirusį žmogų, nieko 
smerktino nėra. Kai mirė se
nis Rockefeljeris, Amerikos 
spauda paminėjo labai daug ne
gražių dalykų iš jo gyvenimo 
— kaip jisai susikrovė milžiniš
kus. lobius, smaugdamas savo 
konkurentus biznyje, kaip jisai 
nemielas,irdingai išnaudodavo 
darbininkus, Q tuo tarpu 'visi 
žino, kad senis John D. Roękę- 
fellėris yrą>, atlikęs ir be galo 
dąųg kilnių ir naudingų visuos 
menei dąrfeų,

Jeigu šiandie numirtų Hitle
ris arba Mussolini, tai ar “Tė
vynės” ?redąktorius mano, kad 
ir apie jups spauda nepasakytų 
nieko blogų?.

Ta lotynų taisykle, kurią ji
sai turi galvoje (“De mortuis 
out bene,out nihil” — Apie 
mirusius kalbėk gerai arba vi
sai nekalbėk”), negali būt taip 
plačiai vartojama, kaip nori 
“Tėvynės” redaktoorius, Ji tin
ka tik laidbtuvėms ir nekrolo
gams. Aiškus dalykas, kad sa
kant kalbą prie mirusiojo, kapo 
butų negražu jį “kritikuoti” ar
ba kelti aikštėn jo ydas. Bet 
kuonjet spauda bando įvertinti 
mirusiojo visuomeninius dar
bus, ji negali kalbėti apie juos 
vien tik iš geros pusės, jeigu 
juose yra ir neigiamų dalykų. 
Nes tai butų nę įvertinimas, 
bet melas ir veidmainystė.

Taigi nėra reikalo barti 
“Draugą” už tai, kad jisai da* 
rė ‘‘priekaištų” mirusiam Į)r. 
Klimui./Ęet verta atkreipti dė
mesį j tai, už ką Marijonų or
ganas velionį nupeikė: ųž tai, 
būtent, kad buv. SLA. dakta- 
ras-kvofėjas priklausę katalikų 
bažnyčios pasmerktai masonų 
organizacijai.

Vien tik už šitą dalyką ChL 
cagos klerikalų laikraštis tą 
asmenį apšaukė lietuvių vieny
bės skaldytoju ir kuone “tautos 
priešu”! >

štai kame yra “praugo” ne
kultūringumas, prieš kurį rei
kia kovoti ne tik “Tėvynei”, 
bet ir visiems pažangos drau
gams. Laikraštis, kuris nenori 
pripažinti net “gero lietuvio” 
vardo žmogui dėl jo religinių 
įsitikinimų, yra fanatizmo ir 
netolerancijos apaštalas.

be to, šautuvas ir kulkosvaidis. 
Vyriausybininkai turi ir turė
jo drąsių vyrų, jau bent kiek 
kitaip su Franko samdyta ir 
suviliota kariuomene.

šiame civiliniame kare dėl to 
tankai save nepateisino. Jie bu
vo geri Abisinijoje terorizuoti 
puslaukinius etįępųs, bet čia, 
Ispanijoje, revoliucionierių ag* 
meninė drąsa nugali ir (tankus. 
Dalykas tas, kad tankas iš arti 
šauti negali. Jo kulkos veikia 
gerai tik tolimesnėje distancL 
joje. Prišliaužus prie tanko jis 

| pasidaro visai nepavojingas, nes
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lią. Kai Julius Caesąris pasidarė Romos
tai jisai savo rankose sujungė pasaulinę ir dvasinę ga
lią ir priėmė titulą “Pontjfex Maximus”. Paskui tą tL 
tūlą turėjo imperatorius Augustas ir kiti imperatoriai. 
0 kuomet Romos imperija ėmė nykti,, tai Romos vygku-7 
pas, pasiskelbęs krikščionių galva*, pasisavino dalį impe
ratoriaus galios. Tokiu "budu papa pasidarė "PontįfęK 
Maximus”, nors su tiltais ir jų statymu jisai neturi 
nieks bond/o.

Italų - Etiopijos karas neąu- 
teikė karo specams daug gali
mumų savo patyrimus išmėgin
ti. Tasai karas ėjo neįprastose 
sąlygose, toliau nuo Europos 
kontinento ir, be to, tos kauty
nės buvę viso kulturingęjo pa
saulio pą^merktęs,, Tędėl daug 
kas susilaikė siuntę į Italus sa
vo kariuomenės stebętęjųs,, ku- 
rię butų galėję sekti karo ei
gą ir daryti sau atitinkamas iš
vadas, Į Etiopiją iš viso nęap^ 
simokėjo siųsti karo žinovus, 
nes nebuvo ko iš jų mokytis, o 
tik galimą buvo juos bet ko pa
mokyti. Bęt ir čia susidurta su’ įg .ąVti negalį Šauti, ir todėl len

gvai rankine granata jis galia
ma išsprogdinti. Todėl vyriau* 
sybininkai labai lengvai pire 
muosiųs italų tankus sudorojo. 
Jie išmoko gerai užmaskuotai 
šliaužti ir rankinėmis granato
mis juos greit išnaikino. Italai 
tuoj priversti buvo naujus tan
kus generolui Frankui gabenti. 
Bet šiuokart generolas Frankas 
pasidarė atsargesnis ir be ato
dairos vienus tik tankus į vy
riausybininkų pusę pesiuptė.

Mat, vyriausybininkai greit 
susilaukė didelių karo specialis
tų, didžiojo karo dalyvių, kurių 
daug atvykę įš visų kraštų, q 
ypač iš įvairios politinės emig
racijos, kokios dabar Europoje 
netrūksta, Juk turi savo emig
raciją Baltijos valstybes, Vokie
tija, Lenkija, Austrija, Italija, 
Portugalija; Vengrija ir 1.1. 
Taigi, šitie emigrantai ne šim
tais, bet tūkstančiais vyrų sku
bėję Ispanijos bendram liaudies 
frontui padėti.

Tankai.
Šitie iš emigracijos 

greit susivaikė, ko kuris 
las šitam kare yra vertas. Tai
gi, iitalų tankas bemažko pirmo
je vietoje Abisinijos kare: buvo 
skiriamas, o čia, Ispanijoje, jis 
savo reikšmę prarado. Jis ge
ras tik tuomet, kai einama pla
čiu frontu, kuomet priešas Vy
te vejamas, bet pozicijos kare 
jis nėra tikęs, o ypač jei pasi
taiko tokių vyrukų, kurie iš* 
moksta mikliai prie tokio tan
ko prišliaužti. Vyriausybininkų 
tarpe jau vienas karys tapo net 
specialistu tankų naikintoju. 
Sako, jis vienas jau per dvide
šimt tankų yra išsprogdinęs.

Vokiečių aeroplanai šitaip di
džiame kare išgarsėję, čia, Is
panijoje, savo pašaukimo nepa
teisino. Vyriausybininkai lakū
nai smagiai juos naikina'. Ge
nerolo Franko lakūnai iš Vokie
tijos pasamdyti paprastai vy- 
riąusybiniukų lakūnų mūšio ne
priima ir pamatę juos tuoj pa
sitraukia. Kiek tik kartų jie 
mėgino susidurti su vyriausy
bininkų aeroplanais, tiek kartų 
turėjo didelius nuostolius. O be 
to, vyriausybininkų zenitinės 
armotos taip pat pusėtinai tai
kiai šaudo.

Lakūnai.
Taigi vyriausybininkia savo 

tarpe turi geresnius lakūnus. 
Tai esą rusų lakūnų, kaipo in* 
struktorių, čia nuopelnai. Gąl 
būti, bet neabejotina, kad tarp 
tų lakūnų vyriausybininkų , pu
sėje yra nemaža didžiojo karo 
dalyvių, kurie anuomet sėkmin
gai naikino prancūzų aeropla* 
nūs, tai vokiečiai. Netenka aba* 
joti, kad vyriausybininkų aero
planai daugumoje rusų ir pram 
euzų konstrukcijos. Taigi karo 
specialistai dabar daro išvadas, 
kad rusai ir prancūzai toli pra
neša vokiečių lakūnas. Bet žy* 
ąiiai blogiau vyriausybininkams 
su savo artilerija. Iš pradžių 
jai truko šovinių, dabar dėl šo- 
viniiį nesiskundžia, bet šaudy
mas esąs labai netaikus. Tuo 
metu kai iš sukilėlių pusės dau
giausia artilerija veikia ir vei
kia labai sėkmingai. Čia vyriau
sybininkai nesugeba apsiginti.

tokiomis .nenugalimomis kliūti
mis, kad iš tų pamokų negalėjo 
nieko gero neišeiti. J*aU vien tik 
dėl' to, kad etiopų dauguma bu
vo visai bemoksliai, kurie jo
kiam bent kiek sudėtingesniam 
mokslui nepasidavė ir negalėjo 
išmokti pertai painesnius gink
lus vartoti. Nors karui prasidė
jus daug kas iš valstybių te-, 
nais pasiuntė savo karo in
struktorius ir stebėtojus, bet 
Etiopija čiai jokios naudos ne
davė ir tie karo specialistai 
tuoj grįžo į savo namus. Jei 
liko, tai liko tik tie, kurie bu
vo pasamdyti etiopų kariuome
nę instruktuoti, bet, kaip žino
ma, ir čia nieko doro neatsiek
ta. Veik puslaukinius etiopus 
visviėn neišmokino pasinaudoti 
tanku ir paskrajoti aeroplanu.

Sukilėliai ir vyriausy-r 
bininkai.

Visai, kitas, reikalas štai Is
panijos civiliniam karui prasi
dėjus. Juk metai į metus visų 
kraštų , armijos daro pas save 
manevrus, tai yrą lyg ir karų 
pratimus. Bet manevrai manev
rais pasilieka. Čia visų rūšių 
ginklų/jįįukam’ai.. nėpayartosi ir, 
be jtb, nėra tos medžiagos, gy
vos medžiagos, gyvo taikinio.... 
kad galėtų visai tinkamai įver
tinti, kokio efekto, ir iš kurio 
ginklo galima susilaukti.

Dabar visai kitas reikalas. 
Yra gyva medžiaga', yra žmo
nių frontas, yra plati erdve ir 
tikras karas. Kas svarbiausia, 
kad čia galima tuos pratimus, 
karo pratimus atlikti visai sve
timoj teritorijoje, svetimais 
žmonėmis ir be jokių nuosto
lių, Net už pristatytus ginklus 
apmoka, o tiems ginklams per
sonalą samdo.

žodžiu, karo specams geres
nių sąlygų karui pratimus at
likti ir būti negali. Pirmieji šia 
proga tuoj pasinaudojo italai ir 
vokiečiai, čia tuoj jįe savo ka
riuomenių pasiuntė instrukto
rius ir naujesnius, modemiš- 
kesnius ginklus. Jų lengvu įsi
tikinimu buvo manyta, kad ge
nerolas Frankas gavęs tankus, 
aeroplanus ir išsikvietęs mau
rus tuoj vyriausybininkus, res
publikos gynėjus sudoros ir 
juos įveiks, Net jisai aiškiai 
pasisakė, kuomet Madride ger- 
siąSsUŽ savo sąjungininkų svei
katą šampaną.

Bet įvykę visai kitaip. Įvyko 
taip, ko nelaukė nei italai, nei 
vokiečiai. Nuplakė čia juos 
skaudus nusivylimas. Respubli
kos gynėjai nęjšsigando nei vo
kiečių instruktorių, nei italų 
tankų ir ginasi, kaip įmanyda
mi, o generolas Frankas vis 
dar tebestovi prie Madrido ir 
negali pačiame Madride šampa
no išgerti.

Žinoma, čia daug garbės ten
ka Vyriausybininkų narsumui, 
bet yra ir kitos priežastys, dėl 
ko sukilėliams taip ilgai nevyk
sta vyriausybininkus suvaryti, 
anot jų, į ožio ragą.

/■ *

Ginklai ir žmogus.

Karo specialistai dabar jau 
mena, kad nepaisant į geriau
sius karo pabūklus, vis dęl to 
pirmoje vietoje pasilieka žmo- 
gauą drąsa' ir pasiryžimas, o

Todėl vyriausybininkams atv 
roję kovoje, ypač lygumose, ii 
šiol vis nesisekė. Tik ties Ma< 
ridu ir kalnuose vyriausybinii 
kai sėkmingai priešo puoliu 
sulaikė, kur artilerija' savo rm 
šių tinkamai negali išvystyti

Karo specialistai šiuo atsit 
kimu mena, kad vokiečiai sa^ 
artilerija pralenkė rusus ir 
inai prancūzus. O didžiojo 
ro metu vokiečių artilerija 
vo mažiau taiki. Ir tuomet 
mušius jei laimėdavo, tai 
dėl to, kad artilerija butų
rai šaudžiusi, o tik dėl to, ki 
jos daugiau butą. Didžiojo k 
ro metu prancūzai skaitėsi g 
pjausi artileristai. Tai buvo . 
specialybė,

Tai dabar spėliojama, ki 
čia prancūzų armotų esą, ti 
būt, mažiausia, o rusų dar r 
ra pasiekusi tinkamos aųkšt 
mos.

Karo specialistai iš Ispanij 
įvykių sprendžia ir apie gyv 
ją medžiagą, kiek ji yra m 
šiuose atspari.

(Bus daugiau)

k 
bi

i
g

KAUNAS

vyrai 
gink-

' Kaunas, laikinoji Lietu\ 
ąostįnė, yra vienas didžiau; 
ir gražiausių ncpriklauson 
Lietuvos miestų. Tik len 
okupuotoji Lietuvos sosti 
Vilnių^ savo didumu ir gra; 

ipiU pralenkia Kauną.
Kaunas turi nepaprastai g 

žias apylinkes: jis guli dvi< 
didelių upių Nemuno ir Nėr 
santakoj o, o aplinkui iš v 
pusių jį supa grąžus Alekse 
Vytautę Didžiojo ir žalia 
kalnai, Vytauto Didžiojo ir : 
lįasis kalnai apaugę šimtai 
čiais ąžuolais įr vasaroi 
Šventadieniais į save sutrau 
daug miestiečių pailsėti ir g 
Žia gamta pasigrožėti. Kau 
turi gražią ir garbingą prae 
Dar ir dabar pačioje ' Neini 
ir Neries santakoje tebest 
didingi garsiosios Kauno pii 
griuvėsiai. Ta pilis gynė 
tuvius nuo kryžuočių ord 
užpuldinėjimų. Rusai, okup; 
Lietuvą, ilgainiui Kaune įr 
gė pirmosios rųšies savo t\ 
tovę (krepostį). Tos tvirto 
'įrengimas rusų valdžiai kaš 
vęs daug šimtų milijonų r 
lių. Ji taip pat turėjo ginti i 
peri ją nuo vokiečių. Tačiątf 
tos savo paskirties neatli 
1915 m. vokiečių gen. Li 
tnannas Kauno tvirtovę paė 
beveik be didesnio mūšio.

■ Rusai Kaunui neleido pi 
tis, todėl jis daug metų bi 
paprastas gubernijos miest 
Susikūrus nepriklausomai^! 
tuvai, Kaunas pradėjo smarli 
plėstis ir augti. Kas Kauną n 
tė prieš karą, tas dabar nei 
gali jo beatpąžinti. Per dvi< 
'šimt nepriklausomo gyveni) 
metų Kauno plotas beveik 1 
liolika kartų padidėjo. Pa v; 
džiDi, 1914 m. Kaunas tetų 
jo 886 ha ploto, o jau 1932 

:— 3,983 ha. Pačiame ceni 
ir jo pakraščiuose pastatu 
daug gražių ir didelių run 
Centralinės gatvės išmeksf 
tuo tos ir jose, vietoje senos 
konkės, susisiekimą palai 
moderniški autobusai. Mie! 
įrengta daug puošnių aikšč 
kuriose kauniečiai po darbo \ 
li pąįlseti. Svetimtaučiai, n 
tę Kaupą pirmaisiais nep 
klausomo gyvenimo metais 
dabar, negali atsistebėti jo j 
žąngą ir nuolatiniu modernč 
mu. Paskutiniu* metu Kau 
Vyriąusybė pastatydino mod< 
niškus Kauno Kultūros Rųm 
ir prie jų įrengė didžiulę 
soms sporto šakoms aikš 
Vasaromis Nemunas ir Ne) 
teikia daug malonumų vande 
sporto mėgėjams. Kaunas sa 
gražiomis apylinkėmis, sa 
naujoviška statyba ir nūola 
*niu smarkiu tobulėjimu4 įd 
'mus visiems pamatyti, 
’ Tsb.
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VALDYBA: P. MILLER, finansų seki storius
J, MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentatf P, GALSKIS, trųstisas

• V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trųstisas.
DR. MONTVIDAS, pr-jos Daktaras, Jt GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
ym ........ . ■*'- -*■ l,ll

Konkursantai, kvotos, įrašyta narių
NARIŲ ĮRAŠYTA

KONKURSANTAI MIESTAS KVOTA NARIŲ
-y-r—— J"' U J" y « 1 yt-■ ■' « 1 ---------------------------- J 1 • • • 11 1 ----------------- . .------------- ----------------------- --------------- ------~

Petras Martinkaitis-Senąs Petras Chicago .... 225 .......... 81
Benediktas Vaitekūnas .............. Chicago .. 200.   73
Frank Bulaw .... . . ......... ...... .... Chicago .... 225 ........... , 56
Vincept B. Ąmbrose ................. .........  Chicago.... 100......... . 38
Kazimieras JOkubka. ........................... Cicero.... 50........ 14
l’-nia Marion Ascilla .... .  Cicero.... 35.......... 13
P-lė Suzana L. Gabris ............... . Waukega'n .... 65 . 11
Antanas Steponaitis . . . .......... ......... Gary. . 35 ........ 10 
Stasys JurČis ....................... ............ Roseland.... 75 ............ 10
Stasys J. Petrauskas . . ........... . Rockford.... 75 ............ 10
Juozas Albauskas .................... Chicago Heights.... 32.... . . 9
Joseph Ascilla ........................ . Chicago .... 35.......... 9
John Šiužąs .........-......... —-......  Chicago.... 50......... 8

KĘSYNAI
— Rašo — 

Baron Von Pliokšt.

Joseph Augaitis ........................................ Cicero .. 20 ........ 8 
Louis Antanaviičus ........................... Chicago .... 20 .......... 8 
Adomas Markūnas ............................. ... 50 ... ..... 6
Antanas Vesbaras ............. ............-...... Cicero.... 25 ,,.... ... 6
George Izbiekas < ...j.......... Harvey.... 25............ 5
P-lė Josephine Miller .............. Evanston.... 24 ............ 4 
Peter Giniotis ...................................... Chicago .. 35............ 4
P-nia Petronėlė Markauskas ............. Chicago.... 20 .......... 4
Petras Lapenis .......... ...................... Chicago.... 20-—.... 4
Stasys Mockus .Racine.... 40 ............ 4

'\ Kazys Steponavičius ,.Ht a...i..li......... ... Chicagd ..j 100..... ' 4
Chester Prakurotas .............. ....—...... .. Gąry .... 15........ 3
Adolph Kaulakis ............... Chicago...25 ............ 3
Thomas Šalkauskas .......................... Chicago... 20.......... 3
John p. Griciunas ............... ... S t. Charles .... 35..... .... 3
Walter Turner  .........  .................. Chicago .. 12 .......... 2
Alex Ambrazevičius Chicago .. 50 ............ 2
P-nia Teresė Viltrakis ...................... Chicago.... 15.......... 2 
Peter Rapsevičius .................................... Chicago .... 15 ............ 2
P-nia Elzbieta Norgailienė .................. Chięago.... 35 ............ 2
P-lė Jennie Laurel _______ _____  Waukegan.... 15.......... 2
P-nia Anna Mittskus _______ ........... Chicago .... 15_____  2
Andrius Naikelis ...........    Chicago.... 10 ............ 2
Jonas Kuolas ................., Indiana Harbor.... 45 ............ 2 
John A. (i rakey .................................... Cary . . 15 ....... 2 
Jonas Pateliunas .............................. Kenosha.... 20 .......... 1
P-lė Anna Karėta .............................. De Kalb.... 20........ 1 
Frank Mikna . ............. -C .., ...... . Chicago .... 25 ............ 1 
Jonas Sinkus ..................... .. ................ Chicago . .. 10 .......... 1 
Jonas Cinikas ......................................... Cicero .... 10 .......... 1
Antanas L. Skirmontas .......... . .......... Harvey.... 25........ 1
P-lė Antoinette Kacevičius ........ ...... . Chicago .... 10........... 1
P-lė Aldona Miller ...... ....................... Chicago.... 10......... 1
P-lė Milda Baronas ........................... Chicago .... 20 ........1
P-nia Julia Luketis ...............  Springfield.. 25.......... 1
Vincas černauskas ...................... Springfield.. 35..... ..... 1
John Sedowski ....    .......... Chicago .... 10.....   1
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj 600.......... .231

Aplamai naujų narių kvota konkurse .................  3,000
Konkurse narių jau įrašyta ......... .....................  673

Kvotai trūksta ................................................  2,342
Post Scriptum:

1. Kiekvienas konkursantas, baigęs čia nustatytų kvotų li
gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d,, turės progos 
laimėti vienų iš trijų stambių dovanų minėtame bankiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklų konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotų ligi gruodžio 11 d. 1937. čia nustatytos 
narių kvotos konkursantams daugiau nebus pamainomos.

2. Visu nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietų vertės $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi į minėtų bankietų gaus tikietų nemokamai

Tikroji organizacijos pajėga 
gludi organizacijos nariuose. 
Piniginis organizacijos turtas, 
tai tik pagelbinis elementas.

& X k .
Senas Petars ir B. Vaitekū

nas progresuoja konkurso dar
be. Frank B ulav^ galanda na
gus, kibs jiemdviem į skia'utu- 
rę. Steponavičius — snaudžia; 
V. B. Ambrase — “slow.”

* Į
Kita kategorija darbščių kon

kursantų yra — K. Jckubka, 
p-nia Marion Ascilla, p-lė Su
zana L. G'abris, A. Steponaitis, 
Stasys Jurčis, St. J. Petraus
kas, Juozas Albauskas, Juozas 
Ascilla, Juozas Augaitis, Jonas 
Šiužąs ir L. Antanavičius.

Klausimas, kuris šių konkur
santų greičiau baigs savo kvo
tą? Neblogai varosi pirmyn ir 
A. Visbaras, G. Izbickas, p-lė 
Josephine Miller, P, Giniotis, 
p-nia Petronėlė Markauskas, 
Petras Ląpenis, Stasys Mockus, 
Chester 'Pft>Wota^ A. Kąula- 
kis, T. Šalkauskas ir J. P. Gri
ciunas. Kiti pusėtinai susnudę. 
Lauksime jų išs‘b!aiva‘nt.

' k.

Atrodo, kad Kenosha draugai 
daro progresą. Kenosha Lietu
vių Kultūros Draugijos pirmi
ninkas p. Jonas Pateliunas jau 
rašo naujus narius Chicagos 
Lietuvių Draugijon. Manau, kad 
jam nemaž darbe prigelbeš 
p-nia T. Pabarška ir p-nia Vel- 
vikienė, — jos abi darbščios 
narės. 

.
Indiana Harbor Lietuvių Kul

tūros Draugija turi nemažą bū
rį pasižymėjusių darbuotojų, 
bet deja, organizacijos budavo- 
jime gana nerangus. Tiesa; čia 
buvo surengtas sėkmingas va
karas, pasidaryta pluoštas pi
nigų, bet daugiau nieko nesi
girdi. Musų draugai iŠ Gayy 
pasirodė daug aktyvesni, negu 
indianharboriečiai. Tokie stam
bus visuomeninio darbo tūzai, 
kaip Kuolas, Baitkus, Rindo- 
kas, Valavičiene, Rudis, Kise- 
lis, Kantrimienė, Dr. Radžius ir 
keletas kitų — jeigu norėtų, 
galėtų kalną nuversti, bet ligi 
šio laiko vos tik šapą paneša. 
Indianharboriečiaį draugai tu
rėtų savitarpio rietenas kišti i 
užpečkį (jos, protingiems žmo
nėms garbes nedaro), o pradė
ti solidariau veikti organizaci
jų darbe. * * *

Gegužės mėnuo — tai gam
tos atgijimo mėnuo. Gegužės 
mėnuo atneša malonumą, links
mumą, didesnį pasitenkinimų 
pačiu gyvenimu. Suaugę ir jau
nį, sveiki' ir ligoti — visi lau
kia atgimstančios gamtos, lau
kia pavasario. Gegužės menuo 
—tai tikrasis pavasario lau^-

visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.
3. Nariais priimami Draugijon vyrui ir moterys nuo 15 

iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon- 
fcursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
j Draugijos ofisų. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 
vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryito iki l vai. popiet.

kiaųčiųjų svečias.* * *
Pravartu priminti, kad praei

tame gegužės mėnesyje Chica
gos Lietuvių Draugijoje sergan
čių narių skaičius žemiai suma
žėjo, užsimaldavimų ligos pa
šalpą! buvo daug mažiau, negu

’ kitais mėnesiais, — svarbiau
sia, iš keturių tūkstančių pen
kių šimtų Draugijos narių te
buvo tiktai viena mirtis. "

* X *
Harvey turi du gerus kon- 

kursantus, tai dd. Izbicką ir 
.Skirmontų. Konkursantai nusi
tarę kaip savo, taip ir koloni
jos kvotą, išlyginti. Abu drau
gai yra žymus minėtos koloni
jos darbuotojai, turi daug pri- 

I tyrimo organizacijos darbe. 
Harvey yra viena iš musų jud
riųjų kolonijų.

'

Lietuvių Kultūros Draugijos 
sėkmingai baigusios vakarų 
rengimo sezoną, pradėjo ruoš
ti draugiškus išvažiavimus į gi
rias, prie vandenų ir t.t. Musų 
kolonijų draugai nesnaudžia, 
Puiku! •

Teko nugirsti busią Lietuvių 
Kultūros Draugijų atstovų kon
ferencija įvyksianti rugsėjo 5 
d., sekmadienį, prieš Darbo 
Šventę — Labor Day. Čia bus 
sucementuotos musų jėgos at
eities kultūriniam darbui, pato
bulinti nelankstumai musų dar
bo rate, štikaupiti Chicagos ir 
kolonijų jėgos bendram, prak
tiškam švietimo ir kultūros 
darbui.

&
Chicagos Lietuvių Draugija 

turi ganėtinai konkursantų, da
bar vien stebėsime konkurso 
eigą, taipgi stebėsime, kaip ge
rai seksis konkursantams kvo
tas išlyginti. Jeigu konkursan
tų kvotos bus išlygintos, tai 
podraug bus išlyginta ir kon
kurso kvota. Konkurso kvotą 
išlyginus, Draugijos narių skai
čius sieks septynis tūkstančius. 
Bus padarytas ryškus pavyz
dys visoms Amerikos lietuvių 
organizacijoms, kad dabar yra 
kaip tiktai goriausias laikas or
ganizacijas (Ugdyti narių skai
čiumi. Kai kurių musų lietuvių 
organizacij ųn' darbuotoj ai pasa
koja, kad lietuvių organizacijos 
nyksta; esąį negalima įtraukti 
jaunimo, suriku prirašyti nariai 
i pašalpos ir' kultūros organiza
cijas. Tokie'‘ir dar kitokie mū
sų veikėjų pasakojimai yra nie
kas daugiau,-kaip tiktai pasa
kos mažiems vaikams, kurios 
lengvai suaižomos faktų švie
soje, Musų organizacij ų veikė
jai savo nesugebėjimą įtraukti 
lietuvius į organizacijas; nesu
gebėjimą skaitliu ti organizaci
jas nariais, —• sėja apatiją lie
tuvių gyvenime raštu ir gyvu 
žodžiu, kad, girdi, jaunieji lie
tuviai nemėgsta lietuvių savi
šalpos ir kultūros organizacijų.

&

Praeitame Chicagos Lietuvių 
Draugijos vajuje buvo įrašyta 
1,962 nariai, šis Konkursas, at
rodo, kad bus kur kas sėkmin
gesnis, negu praeitasis, žino
ma, reikia ' planingo ir ištver
mingo darbo. Teisingai Sofok- 
les yra. pasakęs: “Dangus ne
gelbsti žmogui, kuris dirbti ne
nori.” Musų konkursantai gerai 
dirba; jiems ir dangus savo pa
ramą teikia.

2:

Draugijos biznio komisija 
pradeda iš ąnksto planuoti, kad 
Triumfo Konkurso Bankietas 
butų ne vien vaišingas, bet ir 
įdomus. Komisija rūpinasi ban- 
kįetu, — tas gerai. Na, o Drau
gijos nariąi turėtų rūpintis, 
kad galėtų įrašyti naujų narių 
bei gauti tikietą į minėtą ban- 
kietą. Tikietąi nebus parduoda
mi už pinigus — bus teikiami 
vien už įrąšymą naujų narių, 
taipgi naujiems nariams, kurie 
bus įsirašę Draugijon nuo va
sario 1 d. ligi gruodžio 11 d. 
šių metų.

Kas “triųbelis” su Waukegan 
konkursa'ntais ? Per kai kurį 
laiką nesimato jų darbo vaisių. 
Panelės Suzana ir Jennie, musų 
konkursantės, turėtų nesnausti. 
Jų, o kartu ir Wauk€gan garbė 
kabo ant svarstyklių. Wauke- 
gan kvota, $yš laikys, turį būt 
išlyginta

Fraternalės ir Savitarpines Pašalpos 
Draugijos.

Skirtumas tarpe fraternalių 
draugiją — Fraternal Benefi- 
ciary Socįeties ir savitarpinės 
pašalpos draugijų — Mutual 
Benefit Ąssoęiations, yra tokis: 
fraternalių draugijų nariai mo
ką mokesčius pagal National 
Fraternal Congress Table of 
Mortality, taip, kaip apdraudos 
—Insurance kompanijos, kad 
prisilaiko American Table of 
Mortality, o savitarpinės pašal
pos draugijų nariai moka tik
tai tiek, kiek yra reikalinga pa
šalpų išmokėjmui ir aplamai 
biznio vedimui.

Fraternalės draugijos gali in
vestuoti narių sumokėtus pini
gus į morgičius, Šerus, pirkti 
namus, leisti laikraščius, steig
ti labdarybės įstaigas ir t.t. Bet 
savitarpinės pašalpos draugi
joms leistina vien rūpintis na
rių pašalpa. Pirkti serus, mor
gičius, būdavot! namus, steigti 
labdaringas įstaigas — tas vis
kas savitarpinės pašalpos drau
gijoms yra draudžiama. Tokiu 
budu savitarpinės pašalpų drau
gijų nariams prisieina mokėti 
daug mažiau, negu fraternalese 
organizacijose.

Fraternalės draugijos yra na- 
cionalės organizacijos, savitar
pinės pašalpos draugijos — lo- 
kalės organizacijos. Fraterna
lės draugijos, taip sakant, turi 
“Lodgc System.” Kuopos turi 
savo reprezentacijas seimuose, 
kadangi jos yra dalimi nącio- 
nalės organizacijos. Savitarpi
nės pašalpos draugijos neturi 
“Lodge System,” kuopų steigti 
negali, bet kiekvienas narys 
pats yra atstovas metiniuose 
savo organizacijos susirinki
muose.

Fraternalės draugijos negali 
turėti žmonių, kurie jai dirbtų 
kom’so piineipu o ganįzuojant
narius, bet gali turėti kolonijų
atstovus ir jiems mokėti algas.
Fraternalės draugijos nariai
paprastai moka mėnesinius mo
kesčius (dues), bet reikalui iš
tikus moka ir assesmentus. Sa- 
vitarpinės pašalpos draugijoms Į
yra leista te kti komisą už au
ginimą organizacijos nariais,
bet nedaugiau išleidžiant, negu 
naujų narių įstojimas. Frater
nalės draugijos Illinois valsti
joje gyvuoja legaliai nuo 1893 
m., o savitarpinės draugijos 
pradėjo legalį gyvav’mą tiktai 
nuo 1927 m. Kaip fraternalės 
draugijos, taip ir savitarpinės 
pašalpos organizacijos yra po 
kieta priežiūra Illinois valstijos.

Trumpai suglaudus, toks yra 
pamatinis skirtumas tarpe vie
nos ir kitos organizacijos for
mos. Chicagos Lietuvių Drau
gija tvarkosi prisilaikydama sa
vitarpinės pašalpos organizaci
jų principų. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas, taipgi 
Lietuvių Rymo Katalikų Susi
vienijimas yra fraternalės orga
nizacijos. Tokiu budu tvarka 
tarpe savitarpinės pašalpos — 
Mutual Benefit Assoaations ir 
fraternalių draugijų — Frater-

Melroseparkiete

i

P-lė Anita Navicki

P-lė Anita Navicki, North- 
western universiteto studentė, 
žymi dainininkė ir pasižymėjus 
šokėja, dabar bus Chicagos Lie
tuvių Draugijos narė. P-nai Na
vickai, p-lės Navickaitės tėvai, 
turi stambų taverno biznį, 100 
Broadway, Melrose Park, III.

P-lę Anitą Navickį Draugijon 
įrašė p. Juozas Radžiūnas, Mel
rose Park Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas, (Pasta
ba: Šis aprašymas ir paveiks
las tilpo praeitame antradienį 
šiame skyriuje, bet kadangi per 
klaidą buvo įtalpintas ne p-lės

nal Beneficiary Societies yra 
skirtinga.

Anitos Navicki paveikslas, tai 
čia tilpusį tekstą paantrinam, 
įtalpindami p-lės A. Navicki tik- 

—M-čius. rą paveikslą).

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS

Jonas Pateliunas.
Kenosha susilaukė konkur

sai! t o asmenyje p. J. Pateliuno. 
Linkime p. Pateliunui sėkmin
gai darbuotis naujų narių įra
šyme — Kehosha lietuvių ko
lonija plati, pastangas dedant, 
galima įtraukti nemažą skaičių 
narių Draugijon. Be abejo, pra
džia darbo p. Pateliunui bus 
sunki, bet darbas pats savęs ne
kuria, reikia dėti pajėgas bile 
svarbesniam darbui išvystyti.

Konkursanto p. Pateliuno nau 
jų narių kvota bus — 20. Vie
nas įrašytas, dar 19 reikės įra
šyti. Gero pasisekimo musų 
naujam konkursai!tui!

. Virš lempos prie Evans
ton, III., banko durų susisu
kęs lizdą robinas, Nors toj 
vietoj vaikšto daug žmonių, 
bet tai nė kiek nekvaršina 
rabinų.

De Kalb ..............   35 ................... 2
Melrose Park .______ ...... 69....... ....................... 29

Miestas Narių kvota Įrašyta narių
Cicero .. ....... . ... . ..... 100 ....... .... ...........   30
Springfield t...56..................... ........  2
Harvey r............ 45............................  5
Waukegan ,.............................63 .......... ................. 13
Chicago Heights ... . .. . . .. ... .. . 33. . . ..... .........   9
St. Charles .... ......... ...r........ 75.J........ .................. 41
Aurora . ...... 35.... .. .. ............  7

Post Scriptum:

Gary . ........................................ 65...... ..... .. ... .; U . 16
Rockford ................... ................... 71........ ..................... 10
Racine ............ .................... 40.. ...... .................... 4
Indiana Harbor ........... . ............... 45 ..... ....................... 2
Kenosha ........... . 70 . ..... .............   23
Roseland .... . ..... .... ................... 75 ......... .... . . ...... . .  10

1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 
gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius.

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos laimėti vieną iš dyie- 
jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kulturcs 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonjų laimikiui, čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.

VISI TRIS VIENETAI

KANDŽIŲ 
ŠVIRKŠTAS

■

senas 
valytuvas

PILNO DYDŽIO
GRINDŲ 

VALYTUVAS

PAJĖGUS RANKINIS 
_ VALYTUVAS

$56.95 VERTES

DABAR

ROYAL
VALYMO SETAS

R0W

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD
■b    iiif—.w—■ ■■■■'■■i. ■■■m ■■ jsii ■■■u.     ii"ii i-i



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, birž. 1, 1937

Diena Iš Dienos
Stanley Ulamowcez, Jr., 22, 

su Augeline Saulinski, 20
Charles Urba, 21, su Joanne

Gaseor, 21
John Cyrol, 36, su Emily Du-

Šeštadieni 
“Spulkos” Narių 
Susirinkimas

Mykolaitis buvo pųsiauamžis 
žmoguj ir dirbo prie WPA. 
Paliko jis žmoną, dukterį ir 
sūnų. Arbušauskui jis pasisa
kė, jog važiuojąs į Woodville

P-lė Stella Vilnis ir 
pati nesitikėjo

, tokių sužiedotuvių
Gegužės 27 d. p-lė Stella Vil

nis, gyv. 10724 S. Edbrook av., 
susilaukė tokių didelių ir tokių 
šaunių sužiedotuvių arba sho- 
wer party, kad ji, tur būt, ir 
pati nesitikėjo. Nė dovanų, nė 
pavardžių suminėti visų ir ne
bandysiu. Puotą rengė ponia 
Bessie Spina. Svečiais atsilankė 
Josephine Vaištarienė, gyven. 
10724 S. Wabash avė., panelė 
Hattie Šidlauskas, gyv. 10914 
S. Edbrook, p-lė Auna Skysti
mas, 12404 S. Sta^e sL, p. An
tanas Vaištaras, p-lė Stelle Spi
na, gyv. Ilammonde, jaunosios 
pusseserė, kuri yra viena iš tų 
to triukšmo kaltininkių ir visa 
eilė kitų: jaunų ir senesnių.

Paminėtina, kad jaunosios 
motina p-ia Stella Vilnis yra 
Naujienų skaitytoja ir žymi 
veikėja, o jaunikio patirti ne
teko. žinoma viena, kad jis yra 
iš Detroito, paskui, kad motinė
lė labai. gailisi dukrelę išleisda
ma taip toli.

da, 21
Theodore Misheikis, .29, su

Bernice Ukockis, 22
Joseph Urnikis Jr., 20, su

Monica Butkus, 21
Louis Jasnauckas, 24, su

Sllella Getautis, 21
John Getches, Jr., 22, su

Joan Peticki, 17
Arthur Strasser, 24, su Rose

Gaida, 23
John Rutkau.kas, 23, su Do-

rothe Ehrhardt, 21

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association šeri- 
ninkų metinis susirinki
mas jvyks šeštadienį, birželio 
5 dieną Naujienų name, kaip 
8 vai. vakaro. Visiems na
riams yra išsiuntinėta pakvie
timai. Tfe, kurie negalės susi
rinkime dalyvauti, prašomi 
prisiųsti pasirašytus “proxy”, 
nes be tam tikro skaitliaus šė- 
rininkų negalės įvykti susirin-
kimas.

prieglaudą kažkokio1 savo drau
go aplankyti.

Jonas Arbušauskas liko su
laikytas. Koronerio teismas 
pareikalavo, kad užsistatytų 
$1,000 kaucijos, kol visas rei
kalas bus išaiškintas. Tai reiš
kia, kad žmogui susidarė ne 
.tik daug nesmagumų, bet dar 

I gali ir išlaidų nemaža būti, 
i ...

Besivažlnėdamas beveik 
žmoaų prarado

Įvyko p-nios Švedienės 
vardadienio puota

Sekmadieni, gegužio 30 d., 
įvyko p-ios Petronėlės Švedie
nės, gyv. 4057 S. Artesian avė., 
vardadienio kartu ir naujų bal
dų aplaistymo puota. Bet p-ia 
Švedienė net ir nustebo, kada 
patyrė, kad čia ir surpryzo puo
tos butą. Tą surpryzą padare 
p. John Schultz ir duktė p-lė 
Bernice, įteikdami gražių gėlių 
vazą ir kitokių dovanų, apie ku
rias kitą syki pakalbėsime.

Puotoj dalyvavo visa eile 
šeimynų, k. a. pp. Mckų, gyv. 
604 E. 90 1’1., pp. I’ra tapų, o v v. 
2523 W. 45th PI., pp. Kairių, 
tuo pačiu antrašu, ir kiti. Kaip 
svečiai buvo margi, taip ir jų 
dovanos nevienodos: p-ia Moc
kienė ir p-ii. Pratapiene įteikė 
vokus (žinoma, gerai pripakuo- 
tus žaliosiomis), p-ia Kairienė 
puikią suknelę ir gėlę ir t. t.

Rep. x-y

John Sobczak, 23, su Julia 
Kunka, 21

Alex Dinkowski, 26, su Alice 
Damyanovich^ 22

George Provoct, 23, su Ber
nice Vinckutcnis, 21

Edvvard Redden, 27, su Mane 
Wulenta, 27

Lco Tanka, .23, su Ekanor
Paluch, 22

William Macyauski, 41, su
Stella Butkus, 23

Frank Zych, 29, su Petro ne
ita Kuias, 19

Paul Daniusis, 39, su Tellie 
Zlatarinskas, 38

Harley Simmons, 31, su Pau
line Birkitis, 22

Louis Scheel, 38, su Agnės 
Baltrus, 23

Walter Pechukas, 24, su Ma- 
rian Morris, 24

Michael Markusic, 22, su Syl- 
via Svverecki, 19

P-lė Lud.’s i svečius 
svečiai į jos namus

Lai.ai nustebo ir p-!ė Hellies 
I.udis, gyve. 4 129 S. San Fran- 
cisco avė. Ji buvo išvažiavusi 
paviešėti į Rockfordą, o moti
nėlė p-iii Zurfcienė, nuspėjusi 
kada ji sugrįš, surengė tokią 
šaunią surpryzo puotą, kad var
gu ji bent kodą yra pamaniusi: 
svečių buvo prisirinkę pilnutė
liai namai ir gausiai dovanų 
sunešta. Jos vestuvių tikimasi 
birželio 12 d. —R. B.

Sunkiai serga 
p-nia Vaitrauskienė

Sunkiai susirgo p-ia Elena 
Vaitrauskienė, gyv. 10728 So. 
Watash avė. Rcselando Com- 
munity ligoninėje buvo padary
ta labai sunki operacija. —M.

Išsiėmė leidimus
vedyboms

Michael Mikuta, 55, su Tillie
Zugaj, 42

Michael Gcrsch, .25, su Agnės
VVojtas, 16

Adclph Kcnereit, 31, su' Amui
Pundzus, 24

John Gillis, 27, su Sophie
Griffin, 23

Vincent Lo Bue, 21, su Helen
Gimis, 19

Nicholas Novak, 27, su Ste
lla Richkus, 18

John Hortoon, 33, su Anne
Tolosko, 29

Joseph Vasiliauskas, 23, su
Anna Johnson, 19

Charles Žak Jr., 30, su Su-
zanne Bohac, 21

Walter Pollack, 25, su Mild-
red Shaushe, 22

Peter Šeputis, 26, su Antoi-
nette Karkauskas, 20

Užvedė Divorso 
Bylą

Lucille Daugrnt prieš Joseph 
Daugenjt

Kun. M. X. Mockus 
dėkuoja visuomenei 
už paramą

Šiandien ėdu (niepavydėfinoj 
padėtyje, bet geraširdžiams 
žmonėms mane remiant pagal 
savo išgalę, senatvė ir ligos, 
man darosi lengvesnios. Už tai 
ačiū visuomenei.

Daug pasidarbavo mano bū
vio pagerinimui šioj prieglau- 
doje Steponas Dambrauskas, 
paskui fondo sekretorius An
tanas Jocius, kuriems taip pat 
tariu širdingą ačiū. Be to, dė
tuoju ir Laisvamanių Etines 
Kultūros Draugijos pirmai kuo
pai, kuri globuoja -mano šelpi
mo fondą ir visiems kitiems, 
kurie šiokiu* ar tokiu budu yra 
prie .šio darl)o prisidėję.

Dar norėčiau visuomenei tar
nauti, bet jau nebegaliu. Gal 
jau gyvenimo dienos baigiasi 
ir nebeteks jai kuo atsilygin
ti. Vienok, tikiuos, kad visuo
menė manęs neužmirš ir man 
paskutinę prakalbą prie kapo 
neatsisakys pasakyti. Jei kas 
galite, neatsisakykite manęs 
paremti iki paskutinios mano 
gyvenimo dienos ir prašau pa
sitikėti ištikimais žmonėmis, 
būtent, Steponu Dambrausku, 
gyv. 31 Ė. 101 gat. ir A. Jo
cius, 135 E. 114th PI.

M. X. Mockus, 
Oak Forest 

Institution Ward 51.

Kunigo M. X. Mockaus šel
pimo, fondas gavo aukų iš šių 
asmenų:

Šiame susirinkime bus iš
duota metinė atskaita, išrinkti 
nauji direktoriai ir apsvarsty
ti tolimesnis bendrovės veiki
mas. Po susirinkimo bus už
kandžiai ir draugiški pasikal
bėjimai.

Sekretorius
T> Rypkevičia.

KORESPONDENCIJOSl
*

Carnegie, Pa.
Iššokęs iš troko, užsimušė 

Jonas Mykolaitis

Šiomis dienomis įvyko dide
lė nelaimė, dėl kurios nuken
tėjo du lietuviai. Būtent, vie
nas lietuvis užsimušė, o kitas 
dėlei to turi daug nesmagumų. 
Tas nemalonus įvykis štai kaip 
atsitiko: Jonas Arbušauskas, 
kuris yra anglių kasyklos ope
ratorius, bene gegužės 18 d. 
važiavo su troku per Bridge- 
ville. Važiuodamas jis sutiko 
Joną Mykolaitį, kuris stovėjo 
šaligatvyje ir laukė buso.

Mykolaitis pamojo ranka, 
duodamas ženklą Arbušauskui, 
kad sustotų. Po to jis pradė
jo prašyti, kad Arbušauskas 
pavėžėtų jį troku. Girdi, ba
sas nežinia kada atvažirtos, o ’ 1 • V * • • X t K < » 
jisai laiko neturjSJK?

Patyręs, kad jo bičiulis My
kolaitis važiuojąs į Woodville, 
Arbušauskas mielai sutiko pa
vėžėti. Esą, aš kaip tik pro tą 
miestuką važiuoju, tad man vi- 
jai ir iš kelio nebus.

Abu susėdo/į troką ir va
žiuoja toliau, štai jau ir Wood- 
ville. Staiga nei iš šio, nei iš 
to Mykolaitis sumanė šokti iš 
troko. Arbušauskas sudrai/dė; 
girdi, palauk, drauge, aš pn- 
vešiu prie vartų ir sustosiu.

Tačiau tas sudraudimas nie
ko nepagelbėjo. Mykolaitis 'be 
niekur nieko šoko iš troko ir 
sudribo cementiniame kelyje. 
Krisdamas jis taip smarkiai 
užgavo galvą, jog neteko są
monės, o vėliau ir mirė.

HEIDELBURG, Pa. — Prieš 
kiek laiko čia įvyko savotiška 
tragikomedija. Mat, dalykas 
buvo štai koks: vieną gražų 
vakarą lenkas Dziargowski 
(gana pasiturįs saliunininkas) 
sumanė drauge su šeima pasi
važinėti automobiliu. Vaikai 
atsisėdo prie tėvo (mat, jiems 
patinka žiūrėti, kaip tėvas vai
ruoja automobilių), o žmona 
užpakalinėje sėdynėje. Na, ir 
pasileido važiuoti.

Automobilius burzgia, dul
kės • rūksta, vaikai krykštauja 
iš džiaugsmo. Pan Dziargow- 
ski pasuko į farmerišką kelią 
r dar daugiau ant geso pa

spaudė, — atseit, pasileido tar
si koks viesulas. Bet kaip tik 
tuo laiku vaikai atsigręžė ir 
— žiuri — nėra mamės! Auto
mobiliaus durys kabaldoja, o 
mamės taip ir nėra.

Kilo didžiausias sujudimas. 
Aišku buvo, kad automobiliaus 
durys nebuvo tinkamai užda
rytos ir todėl mamė išsirito 
4auk. . ,y.

Teko, tad grįžti atgal tais 
pat keliais ir žiūrėti, kur jinai 
yra. Bet niekur' nieko. Paga
liau buvo atsikreipta į polici
ją. Ir štai paaiškėjo, jog ma
mė, iš automobiliaus iškritusi, 
pusėtinai apsilartidę ir liko į 
igoninę kažkokio automobilisto 
nuvežta. 

ly

Tai štai kaip nelaimingai 
baigėsi šventadieniškas pasi
važinėjimas.

— K. K. š.

HI LIFE INN
Mano užeigoj visa
dos randasi geroj 
rųšies gėrimai: deg
tine, vynas, alus ii 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra
leisti, malonėkit at
silankyt j mano už
eigą. Savininkė

Marlha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St. 
fel. Boulevard 0850

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Full-flavored

J. Karle, Cleveland, Ohio
per p. Nemurą ..........  $1.00

J. Sruoga, Astrauskienė
Detroit, Mich.......... . 1.00

A. Jokantas, Chicago, III. 1.00 
F. Lapokas, Chicago, III. .50 
F. Podžiunas, Roseland 2.00 
V. J. Schultz,

Justice Park, III....... . 1.00

# Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheeso to mėlt 
perjeetly.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
> nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 

I dsą (kauciją) iki $500.00, 
i kuri tinka visoje Ameri

koje ir daug kitokių rų- 
! šių apdraudas.

Viso gegužės mėnesį
įplaukė ..................... $6.50

Visiems aukavusiems senelio 
M. X. Mockaus vardu tariu 
širdingą ačiū.

Antanas Jocius,
Mockaus šelpimo Fondo 
Sekretorius,

135 E. 114th PI., Chicago, III J

NUŠVIESKIT SAVO LINOLEUM
su

PILSEN
WHITE LINOLEUM VARNISH

Nepakeis nė švelniausio Rašto Spalvų
REIKALAUKIT JO VARPU.
:TU-■-----

AKTORE B. YANUKOVA, kuri vaidina žymią rolę

naujame Sovietų Rusijos filme “Kaliniai.”

KIEKVIENOS 
RŪŠIES KYLAA A. PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums | mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa
pui taikintais pagal skirtingą kylos rušl I stikliniu! ,
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- Elastikinės pančiakos, diržai, braces, 
mi). Atsiduokite į patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas | nariai nesveiki.

| VYRAS IR MOTIORIS1 1 Specialistai Dirbtinų | KAINOS
I PlnžIliRĖTOJAI Į | Kojų, Rankų, Diržų | PRIEINAMOS

I Visiem Sudarkymam------------------------------------

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
B ARTI PRIE WELLS STREET

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porčių, stogams popie- 

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

B U I L DERS’ S U P P L Y
M. ZOLP, Savininkė

3562 So. Halsted St., Chicago, III.
Tel. YARds 2576; Atdara vakara’s ir nedėliomis.

LTAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

' PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

STORA STOGAM POPIERA, ROLEI ............... ..............

EXTRA BALTAS ENAMEL, GAL........ .............. ......... .....

SKRYNOM SIETAS, KETV. PĖDA .................   2^'C

MALEVA VISŲ SPALVŲ, GALIONUI .................................

WIDMAN’S PAINT STORE

51.00
51.75

95c

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

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

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

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Telefonuokite bile laiku, PROSPECT 0746.

MADOS

4196 — Naujausios mados vasa
rinė suknelė. Tai beveik senovi
nio styliaus suknelė. Bet ji gra
ži ir elegantiška ir dabar labai 
madoj. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint 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, HI. 

čia |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No—-------
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
v s ••• •••••••••••••••• 

(Adresas)
■■■■■■■■ w • a • • •*■■■■ ■■••••••••

(Miestas ir valstija)

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

Savininkė
Martha Grigas-Nakrošaitė.
3416 SO. WALLACE ST. 

Tel. Boulevard 0850

Remkite savo apielinkes 
biznierius

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARASAS—ALFABETO TVARKOJE

Šit tkyrius 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 ieikot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

Chichgoje
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 .....   $4.70
Petroleum Pilė Run .......   $8.75
Rex Egg or Glindo Egg ........... $6.90
Mįllers Creek Lump ..................  $8.75
Black Band Lump ...............   $7.15
Chesnut Hard Coal ...........  $12.70
Coke Kappers .............   $11.20

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

♦ LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

* RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm į naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. į 8517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus
Savininkai: Juozapas ir Marijona 

Evinskai, Tel. Yards D882.
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ĮSPŪDINGOS kapiniu dienos 
IŠKILMES “TAUTIŠKOSE”, KITUR

įstatymas reikalauja, kad po-?. 
ros turi pasiduoti venerinių li
gų egzaminacijai pirm negu ga-« 
Ii apsivesti.

ŠIANDIEN LAIDOJAMAS 
POVILAS BRUCHAS

**F

CIASSIFIEDADS

susirin- 
žmonių 

jspudin- 
ėjo ap-

Visas C. 1.0. Unijas 
Laukan iš Darbo 
Federacijos!

Pataria Registruotis 
Valdžios Samdymo 
Biure

Šiandien šv. Kazimiero kapi
nėse bus palaidotas Povilas 
Bruchas, kuris netikėtai mirė 
širdies liga pereitų šeštadienį, 
Kūnas yra pašarvotas Liuleyi- 
čiaus koplyčioj, ties 4348 So. 
California avė.

I CLASSIFIED ADS. 1
t ■ . ........ ...

Lietuvių Tautiškose kapinė
se, kitose Chicagos kapinėse ir 
mieste vakar įvyko iškilmės pa
gerbimui žmonių, kurie ilsisi po 
žeme, užmigę amžinu miegu.

Tautiškose kapinėse 
ko didžiulė, tūkstančių 
minia, kuri išklausiusi 
go gedulo ceremonijų
lankyti gražiai išpuoštus kapus 
savo artimųjų.

Kapinės sudarė įspūdingą ir 
gražų vaizdą. Gražus, gerai pri
žiūrimi ir nugenėti medžiai 
driekė šešėlius į kalnelius iš
vingiuotą kapinių žemę. Prie 
kiekvieno kapo gražių, margų 
gėlių pluoštai. Iš tarp žiedų ky
šojo kapų ženklai, kai kur įs
pūdingų, su skoniu nutašytų 
paminklų pavidale.

Ceremonijose dalyvavo žy
mus pažangus lietuviai, kaip 
Pius Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, Kleofas Jurgelonis ir 
kiti; keli chorai ir karo vete
ranų Dariaus-Girėno legiono 
postas.

Be P. Grigaičio kalbėjo drg. 
Edvardas Čepulis, kapinių di
rektorių viršininkas
Pruseika — nuo “Vilnies” ir mėnesį leidimų iš viso išduota 
Dr, Alį Margeris. Dainavo “Pir- 5,939. Kaip pereito šeštadienio,

Ir taip ir gegužės mėnesio skait
linės yra rekordinės.

Jaunos poros skubina vestis

Tarp musų lietuvių yrą dąug 
patyrusių darbininkų, kurie 

Chicagos Darbo Federacija ir, yra be darbo. Laiks nuo laiko 
visi kiti Amerikos Darbo Fede-’jie kreipiasi prie. įvąirįų agen- 
racijos skyriai gavo griežtą įsa- turų (Ęmployment Agencies), 
kymą nuo Amerikos Darbo- Fe
deracijos prezidento Wjllįąm J. 
Grėen nieko nelaukiant išmesti 
C. I. O. ar tam komitetui pri
tariančias unijas.

Chicagos Federacijos pirmi
ninkas William Fitzpatrick pa- ■ 
reiškė, kad jis nieko nedarys 
tol, kol negaus nurodymų iš 
Greeno, kurios unijos Chicago- 
je yra “C. I. O. unijos”.

negaudami ne tik darbo, bet ir 
kartais netekdami pinigų, ku
riuos reikia įmokėti. Tokiems 
patartina atsilankyti į naujaip 

(sutvarkytų dalį Illinois State 
Federal Emp’oyment Service 

I (Industrial Branch), ties 231 
W. Monroe S t., kur vien fabri- 

darbininkai yra renkami.

aprūpinami darbu, kuriam

494 Naujos 
Poros Į Vieną 
Dieną

Chicagos miesto vedybinių 
leidimų biuras šeštadienį išda
vė 494 leidimus poroms, planuo- 

Leonas j jangjOms apsiVesti. Per gegužės

kų
Čia visi, kurie užsiregistruoja, 
yra
jie yra patyrę. Dažnai tik trum-r
pas laikas praeina iki darbo 
gavimo. Mokesčio nėra, tad’ be
darbiai gerai padarytų atsilan
kę ir užsiregistravę.

Tyrinėjimo ir registracijos 
valandos yra nuo 8:30 iki 11:30 
iš ryto. —J. ž.

myn”, “Naujos Gadynės” 
“Kanklių” chorai.

Bando Išaiškinti 
Misterišką Sprogimą 
Northsidėje

Miesto centre įvyko didžiulis,
60,000 žmonių paradas, kurio daugiausiai dėl naujo įstatymo, 
pobūdis buvo perdėm kariškas, kuris netrukus įeis galion. Tas

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos No. 1 kuopos 

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

Grace Kucin, sekt.
I'

trečiadienį, birželio 2 d., 
Armitage avė., 7:30 vai.

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks 
J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. 
vak. Visi kviečiami atsilankyti.

Užrašų rast. Ben Aluzas.

Ugniagesių departamentas 
ir koronerio tyrinėtojai daro 
tyrinėjimų, bandydami išaiš
kinti misteriškų sprogimų, ku
ris įvyko Fullerton gatvės ka
nalizacijos vamzdžiuose, pa
reitų šeštadienį.

Invęstigątoriai spėja, kad 
sprogimų iššaukę arba amo- 
nijos dujos iš rūbų valymo įs
taigų gatvės apielinkėje arba 
kūrenamosios dujos, ištruku
sios iš prakiurusio vamzdžio.

Sprogimui įvykus, per kelio
likos’ bliokų 1 tolį,i oran išlėkir 
nėjo kanalizacijos vamzdžių 
uždangos. Viena iš jų nukrito 
ant galvos darbininko A. C. 
Day, 5642 Melrose Street ir jį 
užmušė.

w

pranešimas KLIUBAMS IR 
DRAUGIJOMS

Galima parenduoti piknikams
DARŽA 

Rugpjūčio (August) 
1,15, 22 ir 29 

JUSTICE PARK
GROVE 

Archer and Kean Avenues 
Jos. Leppa, Savininkas.

Miscellaneous
Įvairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kąi sųmaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kvięt- 
kyhų. Pristatėm tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 R. State 
Street. Tel. Węntworth 7942.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
32Į.6 So. Halsted Street

ŽIŪRĖK -r MATYK — ŽIŪRĖK 
Mažas įmokėjimas.

Chevrolets, Fords, Plymouths, Olds- 
mobiles, Terraplanes, taipgi trokai; 
1929 iki 1986. Visi Modeliai; nauji 
atsiimti bargenai. Mes garantuoja
me sutaupyti jum 50%. Tikri pirki
niai. Nuo $35 aukštyn. Jūsų karas 
mainais. Chicagos geriausia auto
mobilių bargenų buveinė. Matykit 
mus pirm pirksiant.

3512 Archer Avenue.

1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.

For Rent

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
labai pigiai. Geras bizpis, nebrangi 
renda, kartu apartmentas. Pardavi
mo priežastis liga.

PAULINE BĄRROW 
3432 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERN. Gera 
vieta. Biznis gerai išdirbtas. Vienai 
moterei persunku turėti du biznius.

783 W. 18th St.

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

3659 So. Hoyne' Avė.

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So., Hąlsted Street

Tęl. BOULEVĄRD 7314

LOVEIKIS

TJT

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems:—V estuveins— 

Bankietams—Ląidotuvėms-r- 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5SOO

9 METŲ MIRTIES SUKAK 
TUVĖS

Petro Stasiūno b.

Remkite tuos, kurie 
garsinaši 

NAUJIENOSE

su šiuo pąsauliu 
Palaidotas Tautiš

kose Kapinėse' birželio 4 dieną, 
1928 m., sulaukęs pusės am
žiaus. / i.-" ' <lc.

Gimęs Lietuvoje, Skapiškio 
valse., Panemunio parapijos, 
Grauželių kaime.

! O : • C
Išgyveno Amerikoje 18 metų.
Pąliko didėliame nuliudime 

poterį, supu(-Longiną, dukterį 
Qlekadiją,

Liuduos atminties, brangus 
Vyre į r Tėveli. Niekuomet mes 
Tavęs neužmiršimo.

Ilsėkis ramiai, ir lauk mus.

Nuliūdus šeimyna.
3546 64th Street, 

Chicago, UI.
IMIMi

Persiskyrė 
birželio 1 d.

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJĄM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai’ batarėjos, automobilių radios, 
viršai- saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visį telefonai Belmpnt 4844

STORAS RENDAI; geras tavernai, 
delikatesų ar likerių krautuvei.

2418 W. Marquette Rd.

ANT RENDOS gražus flatas 5-kių 
kambarių. 3801 So. Lowe Avė.

Klauskit bučernėj.

PARSIDUODA .kriaučiaus 
Hoffmano presseris. Pirmos 
tulšiai. štymu apšildomas. 
$25.00. Darbo iki valiai. 

Wentworth 3972.

biznis. 
rųšies 
Renda

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU BROLIO Jono Dėdi
no. Paėjo iš Suvalkų, šakių mies
telio, Matulių kaimo. Turiu didelį 
reikalą. Jis pats arba kas apie jį ži
note, meldžiu man pranešti. Sesuo 
Agota Meleckienė, po pirmu vyru 
Sakalauskienė, 8983 Houston Avė., 

So. Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIĘŠKAU partnerio į saliuno 
biznį moters ar vyro. Turiu aprin
kus labai gerą vietą naujai pradė
ti. Šaukite Pullman 1847.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Help Wanted—-Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700r cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $o500, ir kitų bargenų.

Z. S. MICKĘVICE ąpd CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

PATYRUSIOS 
pląųjamų dresių; 
Avė., 2nd floor.

prosytojos prie
3729 Belmont

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠ1E8 ANGLIS 

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR.’! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITA MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

MERGINA; 20—35; abelnas na
mų darbas; paprastas virimas; nėra 
skalbimo; savas kambarys; $10;

Plaza 3124.

PATYRUSI kompetentiška mergi
na; namų darbas; gera virėja; pa
tarnautoja prie stalo, nėra skalbi
mo; geras namas; $18.

South Shore 1610.

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

lei. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainbm na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
nname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pai davimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patąrnavimąs. 
pkitės

4681 SO, 
Ofisas 2-ros

KeiKalui priėjus krei

A$/x>AND AVĖ. 
lubos su J- J. Grish

MERGINA ar MOTERIS; abel- 
nas nąmų darbas; mylinti vaikus; 
geras namas; gera alga;

Vincennes 3062.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas , su tavernos fiktųriais, 
parduosiu kr ' mairfydiu mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
keje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

Namu Savininkų Domei
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera

'279
, KAMBARIUI
BRABEK’S

Telefonas PROSPECT 0094

PATYRUSI TARNAITĖ; 
virėja; namų darbas; maloni 
kūma; nėra skalbimo; $8;

Dorchester 1859.

ffera 
aplin-

BARGENAS $3,900, 4 flatai ir Sto
ro plytų namas, štyniu šildomas, 
ant 550 W. 43rd St. Atsišaukti ad
resu 3217 W. Cermak Rd.

REIKALINGA apie 100 MOTE 
RŲ, kurios norėtų paimti darbą 
NAMUS, ‘ katras moka siūti, 

MOVIE MODE CO. 
4345 So. Troy St.

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

• Kiama and Gaddis, 
Generaliai Kontraktoriai 

Grovehill 3470.

PARENGIMAI

Išmokam

S ? i® n

Nuliudus motina:

11-to Wardo Lietuvių Demokratų organizacijos piknikas įvyks
t •

birželio 6 dienų Liepos darže,' Archer ir Kean avės. Bus 
dailus programas, šokiai, grojimai ir piniginiai išlaimėji- 
mai. Ne vienas, kuris atsilankys į piknikų, nesakys kad 
praleido dykai dienų. —Pranas Naujokas.

SPALVOTAIS ŠILKAIS IŠSIUVINĖTI 
APDENGIMAI 

Stalui, Komadei...

CROSS STITCH LINENS PATTERNĮ 1406
No. 1406 — Kryžiukais išsiuvinėti apdengimai. Jie labai gražus 
ir lengvai padaromi.

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

Čią įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

| Adresas 

Į^fįastąą ir valstiją

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę

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

Tel, Yards 3565
Visą - darbą garantuoja 

Lensus dųblikųoja-freimus pataiso

Help Wanted—Male-FemaJe

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

Matykit mus tuojau.
Atlas EmploymeiU Service, 

6250 So. Halsted St.

TURIME PARDUOTI $36,000 biz
nio prapertę už $16,800. Visa išren- 
duota — aptieka, grocernė ir taver
ną. Rendų per metus įeina $1,900. . 
Randasi 2947-49 West 68rd St., ar
ti Kedzie Avė. Tuoj kreiptis į: 
BŪRY and WOJCIECHOWSKI CO.

5209 So. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 9792.

Help Wąnted—Malė
Darbininkų Reikia

METINIS MIRTIES PAMINĖJIMAS, ATMINTINES 
MANO MYLIMOS DUKRELĖS

FRANCUS MALONY-STARULIUKES

Lygiai metai suėjo, kai tave at
plėšė bęgailestingoji mirtis nuo ma
nęs pačioj jaunystėj, vos beprade-. 
dant tau pažinti gyvenimo gerasiąs 
ir blogąsias pųse^. Baisi iy kariu 
atmintingą 4el manęs pasiliko ta 
birželio 1 diena. 1936 m.

Niekaip aš negaliu pamiršti tavęs, 
nes tų buvai vieninteliu turtu ir 
džiaugsmų mano sieląi, nes dėl ta
vęs ir vien tik dėl tavęs vienos, aš 
dirbau džiaugsmingai ir stengiausi,, 
idant tau padėjus ąukurt malonesnį 
gyvenimą. Dabar visas mano ilgų 
metų triukas, pastangos niekais nu
ėjo. Rusti giltinė lyg koki viesulą 

sunaikino tave užversda- 
ma juoda žemele ir kartu palaido
dama visą mano brangiausi turtą,

sudraskė

kuris dabar paikinamas drėgnos, juodos žemės jau čieli metai, ir
taip šis naikinimo procesas tęsis per amžius.

Ąš pamirščiau tave, jei nebūtum man taip brangi, jei butų 
gamta leidus tau nors kiek ilgėliau kartų su manim pagyventi. 
Juodos, kiek čia, visai neseniai tu buvai kūdikis ir iki pat sąvo 
netikėtos mirties—laiką praleidai mokykloj bestudijuodama che
miją, bejungdąma įvairių druskų daleles, temydaVai jų bęsijungi- 
mo procesą pereinantį į galingą dujų forpm* Ne kartą man aiški
nai, kaip tokiu pat bųdu yra sudaromos migdomosios dujos—chlo
roformas, kuris plačiai žinomas mokslui kaip® sumažinto jas 
skausmų ir mirčių, ypatingai motinų laike gimdymo, Ęet tau 
brangioji, šios dujos suteikė mirtį, kuomet rengiaisi suteikti musų 
pasauliui vieną naują gyvybę!...

Vįskas, kas man beliko, tai tavo šąltąs kapas ir liūdni atsi” 
minimai apie tave. Dar ir šiandien ąš netikiu, kad esi mirus, bet 
rodos, kad taip kur išėjus ir kad neužilgo aš ir vėl tave pamaty
siu. žinau., kad šitas viskas tai tušti svajonė, kad nieks ųėVa iš 
grabo atsikėlęs, tai kaip man nebūtų tavęs gąila, gamta savų įs 
tatų nepakeis.

Ilsėkis, brangioji, sau ramiai ir Jįauk manęs ateinant. Juk 
nebeprąeis anyžius, ka2 aš busiu pas tave...

Qh, kaip vėl širdį skaudžiai spaudžia 
........ skausmai!

Sudiev!... sudiev!—tie žodžiai gaudžia, 
Lig kad laidotuvių varpai.

Ir drasko sielą man

JOZEFĄ YASUD (Šiauliene) 
Tėvelis

WILLIAM YASUD.

Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitis 

yra su 
Dr. W. Pas 

851!) Com 
Chicago, III. Pri

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

1747 W. Chicago Avė, 
mercial Avė. Sok ’ 
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

WWlWMii U"..1.. i.1.... . ..iikii n i | ■■

DUODAM
ANT PIRMŲ

’ MORGICIŲ
Clncagoje ir apielių k e s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 

irnupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.

PARSIDUODA nebrangiai moder
niškas kampinis bungalow, South 
West; karšto vandens apšildymas; 
garažas; išmokėjimai pagal sutarties 

Prospect 5238.

- -t— :

REIKALINGAS aukštos 
sėlsmonąs, su karu. Alga ir 
nas. Kreipkitės tarp 5—6 
dienomis. MRS. DŲNIE.

3247 Beach Avė.

PARSIDUODA 2 krėslų, barber- 
nės rakandai, fixtųres, nebrangiai. 
Galite matyti dienomis. 2-ras floras, 
priešaky. 4523 So. Paulina St.

DIVIDENTAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asinens pinigai 
yrą apdrausti iki $5,000.00 
pęr Federal Savings and 
Loąn Corporation, Wash- 
jpgton, D. C.
į)ėį informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO

FĘDERAL SAVINGS AND 
L0AN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.,
2202 W. Cermak Rd.

Phone CĄNĄL 8887
■—■.■■a-11 .n.1 j j 1 ■ i1 j i1"! '■ m.................

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

rųšies 
komiše- 
savaitės

Furnitąre & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

:25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
’ i — Prieina-Nematytomis kainomis — 

mumis išlygomis- 
•«10Q Impor-tuotĮ fe Amerikoniški 

kaųrąį $15—-$20—$2f
*150. Amer-. O^įeųt kaurai $30—$3F 
^135 gražva, nauji parlor 

: ąetat ... ...$39—$49 
^375 vertes 3 kąmb. henglmas $12F 
Kėiįo vertės 4 kamU įęęngįmas 

de luxe $175
Atdarą vąk- iki 9—Nedali^ iki 5 v. v 

RAP? 8TORAGD FŲRNITVKE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčejląi priklauso 
prie buildingo,. Į429 Westį 45th St.

Tel. Boulevard 7944.
......... : . v-1 ........į-u-iU41 1

PARDAVIMUI BŲČĘRNĖ ir gro- 
sernė. Bisniš išdirbtas, labai gera 
vieta, beį e&u našlė, negaliu valdyti.

2611 West 44th St.

PARDAVIMUI TAVERNA — 
3824 So. Kedzie Avenue 

Tel. Ląfayette 0427.
...................... i - ■ h—■■■■■"!■ . ....... ---------------------------

PARSIDUODA TAVERN ir res- 
taurantas. Tarp didelių dirbtuvių, 
priežastis savininkas išvažiuoją ant 
ūkės. 3859 So. Emerald Avė.

■ / T .1 " rT"BT7~,T "J 1 ' JT *   " "■'■TĮ—~ '

PARDAVIMUI TAVĘRNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fįkčeriąi priklauso 
irie buildingo.

1429 West 45th St.
Boulevard 7944.

s i i* ti iii .. ...............

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

mentas, mūrinis, štymu šildomas; 
rendų $160 per menes. Kaina — 
$9,250.00.

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

1 aukšto mūras, štoras ir 4 kamba
rių flatas ant Archer arti Calif. Avė. 
Kaina $6,500.

5 1 aukšto krautuvės murinės ant 
Archer, arti Calif. Avė., pečium ap
šildymas; rendų $125 per mėn. Kai
na $9,000.

2 aukštų mūras; krautuvė ir 6 
kąmb. flatas viršuj; karšto vandens 
apšildymas. Kaina $11,000.

4 kamb,. mūras, pečium šildomas; 
cemento beismentas; lotas 40x125. 
Kaina $8,500; įmokėti $500.

2 akerių ant Roberts Rd. arti 
84th St. $850.

10 lotų su mažu namu arti 107th 
St. ir Kedzie; kaina $2,000. Cash 
$300.

Mažas muro namas ant 100x134; 
Washtenaw, arti lllth St. Kaina $700.

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

37 kiti mūriniai bungalows, karš
to vandens apšildymas, kainos nuo 
$4,500 iki $7,5.00 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

" I ■ '.JI....................... . !!■■■■ ■y ,

2 FLATŲ MEDINIS gerai ap
žiūrėtas; 5—5 kambariai; lotas 
50x125 su sodnu. Kaina $4000; iš
mokėjimai.

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

F. G. MAURER and CO., 
10323 So. Michigan Avė., 

Pullman 2220.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

KAI KURIOS geros, įrengtas fer
mos pasiliko. Rašykit klausdami 
smulkmenų.
GEORGE R. EMERICK, Receiver 

Alcona County Savlngs Bank 
Harrisville, Mich.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Antradienis, birž. 1, 1937

HENRY FORD DIRBTUVĖSE ĮVESTA 
NAUJI PERSEKIOJIMO BUDAI

Skymai tiek gudrus, kad kitas 
dar ir šiandien nežino, kad 
jis susektas C. I. O. šalinin
ku esąs

Senam Petrui pavyko sužino- Kitas pakeitimas tai laiko 
ti, kad Henry Ford Chicagos kortelėse antrašų neberašymas. 
dirbtuvėse trumpoje praeityje | Pirma visuomet būdavo apačio- 
išsivystė nauji C. I. O. šimpa- j e pažymima kiekvieno darbi- 
tizatorių persekiojimo budai, ninko vardas, pavardė, antrašas 

ir telefonas, kad butų galima 
paraginti i darbą nepilną laiką 
išdirbus, arba sužeidus greičiau 
patirti darbininko smu kias ži
nias.

Kitas dar ir šiandien nežinojo, 
kad jis yra patekęs į Fordo ne
malonę.

Pasirodo, kad ir C. I. O. uni
jos lapelių dalintojai buvę su
mušti Fordo dirbtuvės specialių 
mušeikų pagelba. Iš jų kai ku
rie dirbą lengvus darbus, o kiti 
net Service Dep;rtmento dar
bininkai arba, aiškiau, Fordo 
vačmonai ar policija.

Pakeitė išėjimo vartus
Po C. I. O. unijos narių la

pelių dalintojų sumušimo įvyko 
kai kurie nauji patvarkymai. 
Darbininkai darbą užbaigę išei
davo pro dirbtuvės pietinio ga
lo duris ir toj pusėj esančius 
vartus i Tourrence gatvę, o jau 
iš čia j gatvekarius, eleveito- 
rius arba i prie tos gatvės sto
vinčius savo automobilius.

Dabar tuos vartuš užrak’no. 
Išpiovė naujus vartus apie 100 
jardų nuo gatvės toliau ir pa
dare laikiną medinį šaligatvį 
pas savo automobilių nueiti, o 
susėdus į karus turi būtinai va
žiuoti tiesiai nesustodamas, nes 
čia yra vačmonai, o į gatveka
rius turi eiti per šiaurinės da
lies vartus, kurie yra arčiau 
prie gatvėkarių. Reiškia, pada-

Dabar išdalinta naujos kor
telės be antrašų, o žemutinė 
dalis palikta visai juoda' ir ant
rašą žymėti griežtai draudžia
ma, o nusikaltusius tam parė
dymui pašalins iš darbo. Tas 
patvarkymas turi tikslą paslėp
ti mušeikas ir šnipus. Fordas 
jau žino, kad darbininkai i jo 
žygius pradėjo žiūrėti kaip į 
blofą ir slaptai visi organizuo
jasi į C. L O. unijas. Tai uni
jai persekioti jau pri si samdė 
daug šnipų ir Šliogeriu. Eina į 
tą darbą ir daug iš pačių dar
bininkų. Pirma būdavo kiekvie
ną mušeiką galima buvo patirti 
iš žvaigždės ir pagal numerį, 
pažiurėjus į laiko kortelę. Da
bar, naują sistemą įvedus, jau 
sunku bus patirti kur gyvena 
toksai darbininkų priešas.
C. I. O. simpiatizatorius susekė 

irgi iš kortelės
Trečias persekiojimo skymas, 

tai, specialus numeris kortelės. 
Buvo išdalinta specialiai at
spausdintos kortos prieš C. I.

KMsilcaš,Ch4H^š,1809 So. 
50th Avė. ;
1'Kostas, Theodora, 4756 W. 

19th St.
Nemunis, Auna M,, 4915 W. 

24th Place.

BURNHAM MOKYKLĄ 
BAIGĖ

BuzeniUs, June O., 1520 — 
56th Avė.

Kouba, Robert J., 1444 — 
60th Ct.

Kutis, Mary P., 1218 — 61st 
Avenue.

Rakowski, Jean P., 1518 -- 
57th Avė.

Tarachas, Effie, 1235 Austin 
Blvd.

Urban, James J., 1823 — 
57th Ct.

COLUMBUS MOKYKLĄ 
BAIGĖ

Miksa, Joan Rose, 3137 So.
54th Ct.

Pavlovsky, Lillian Helen, 
2830 So. 48th Ct.

Sweda, Marcella Margaret, 
5411 W. 30th St.

Wojciechowski, Antoinette, 
5102 W. 32nd, .Place.

Wokas, Edward G., 3143 S. 
53rd Avė.

G00DWIN MOKYKLĄ 
BAIGĖ 

♦n

Rakowski, Josephine D., 
6010 W. 29th St.

LINCOLN MOKYKLĄ 
BAIGĖ

Viduna, Robert, 3249 South 
61'St Ct.

ROOSEVELT MOKYKLĄ
/ BAIGĖ
Demikis, Marjorie, 1520 So.

49th Ct.

ryta taip, kad negalėtų C. I. O. 
organizatoriai darbininkams la
pelių dalinti.

“Time Card” be antrašų

3. ir prisegtos prie laiko kor
telės. Dauguma darbininkų tas 
kortas numetė arba sudraskė. 
Bet čia, mat, ir buvusi ta gud
ri policijos politika. Jie surin
kę tas korteles iš vos įžiūrimų 
jose darbininkų numerių paty
rė, kas unijai simpatizuoja. To 
larbininkai negalėjo pastebėti, 
> kitas dar ir šiandien apie tai 
nežino, kad jis jau susektas.

% X. &
Eina kalba', kad Fordas ma

no sutrumpinti darbo valandas 
ki 32 vai. į savai‘ę. Kiek čia 
teisybės, ateitis parodys. Karų 
produkcija yra' 5«00 į dieną. 
Praeitą savaitę dirbo tik 4 die
nas.

Tiek apie Fordą šiandien, to
liau pasistengsiu parašyti dau
giau. —Senas Petras,

Lietuviai, kurie bai
gė pradžios mokslą 
Cicero mokyklose

CICERO. — Birželio 3 die
ną Morton mokyklos auditori
joje įvyks pradžios mokslo pa
baigtuvių iškilmės. Pradžia 8 
vai. vak. Iškilmės prasideda su 
muzika, dainomis, pasveikini
mais ir prakalbomis.

Pradžios mokslą Ciceros' mo
kyklose baigė 576 mokiniai, jų 
tarpe nemažas skaičius lietu
vių, kurių pavardes žemiau pa
duodame.

CICEROS MOKYKLĄ 
BAIGĖ

Kąrąs, Warren, 1906 South 
49th Avė.

Katsikas, Alice, 1809 South 
50th Avė.

Erbrederis, Joseph, 1509 S. 
51stx Ct.

Erbrederis, Julius, 1509 S. 
51st Ct.

Gedutis, Charles, 1519 So. 
51st Avė.

Graužės, Lawrence, 1523 S. 
48th Ct.

Jasutis, Kazimer, 1332 So. 
49th Ct.

Kaminskas, Bernice, 1222 S. 
51st Ct.

Kavalauskas, Algird, 1247 S. 
Cicero Avė.

Labanauskas, Alphonso, 1420 
So. 49th Avė.

Shaltis, Walter, 1412 South 
49th Ct.

Majoras Kelly 
Užgiria South 
Chicagos Policiją

Painformuotas apie kruvi
nus įvykius South Chicagojc, 
majoras Kelly (kuris atosto
gauja Eagle Rivcr, Wisconsi- 
ne), pareiškė, kad policija ne
galėjo kitaip pasielgti ir kad 
ji prvialo “palaikyti tvarką ir 
apginti privatišką turtą (Re
public Steel dirbtuvę)-”

Majoras Kelly pridūrė, kad 
“skerdynes išprovokavo ‘iš ki
tur atvykę agitatoriai-’ ”

PADĖKA
Joinškiečių L. K. Kliubas tik

rai užjausdamas savo narių 
sunkią padėtį visuomet stengia
si jiems nelaimėje padėti. Taip 
ir mums ligoje ir nelaimėje jis 
kiek įmanydamas darbavosi, 
kad suteikti pagelbės.

Tuo tikslu buvo surengtas 
kliubo pastangomis labdaringas 

parengimas, kuris davė $36 pel
no ir mums lygiomis po $18 pa
dalino. Rengimo komisijon įėjo 
p-ia Baltiehė, p-ia Laučienė ir 
p-ia Povilaitienė.

Visiems pasidarbavusiems sa
vo ir p-ios Miravičienės vardu 
(ji dar tebeserga) tariu širdin
gą ačiū. —B. Barni^kis.

TARP MUSŲ BIZNIERIŲ
M. Bertash 
Išvažiavo 
Atostogoms

BRIDGEPORT. — Gerai ži
nomi biznieriai Matas ir Jose
phine Bertashiai (32.39 S. Hal- 
sted St.), kuris pristato į val
gyklas ir kitas įstaigas mėsos 
produktus, šeštad enį išvažiavo 
dviem dienom į Wisconsin val
stiją pas savo gerą draugą Jo
ną Tropiką į ūkį. Jo gražus ir 
žavėtinas ūkis randasi taip va- 
dinomoj Fond Du Loc apielin- 
kėje. Vadinasi, ponai Bertashiai 
šventes praleido Wiscoonsin 
valstijoj. Mat, prieš šventes 
Matas Bertashius buvo labai 
bizi bestatydamas savo kostu- 
meriams didesnius orderius, 
negu paprastai. —Rep. B. P.

Globė 
Furniture Co.

Globė Furniture Co., 10655 
So. Michigan avė., Roselando, 
West Pullman, Shouth Chica
gos ir visos Chicagos lietu
viams žinomas Kastantas Ku
lis praneša, kad jo krautuvėje 

aukščiau s minėtu antrašu da
bar turi didelį pasirinkimą nau
jo stako. Ypatingai naujos rų- , 
sies Crosley Shelvador šaldytu
vų, namams papuošti įvairiau
sių setų, lovų matrasų, radio, 
pečių ir visko, kas tiktai rei
kalinga namams.

Parsiduoda pigiau, negu kito
se krautuvėse ir reikmenų yra 
pirmos rųšies.

“Naujienose” garsinimas pe- 
reitoj savaitėj buvo tris dienas: 
gegužės 27, 28 ir 29 dd. ir bus 
ateityje. Pirkdami ką nors pa
žymėkite, kad matėte “Naujie
nose” garsinimą. Gausite pi
giau kai kurias prekes.

Senas Petras.

CHICAGO. — Prie pames
tų prie Senate teatro dvie
jų mergaičių rastas priseg
tas jų motinos atvaizdas. 
Mergaičių motina dar nesu
rasta. (iPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

4 MIRĖ, 18J SUŽEISTŲ — Grupė plieno sjtreikierių, 
kuriuos Chicagos policija sekmadienį po pietų apmetė 
dujų bombomis ir apšaudė prie Republic liejyklos. 4 
streikicriai buvo užmušti, o 108 žmones buvo pašauti ir 
kitaip sužeisti. (Žiūrėk pirmą puslapį ir Chicagos žinias)

NUKENTĖJO IR MOTERYS — Policijai užpuolus 
streikierius prie Republic liejyklos, South Chicagojc, 
nukentėjo ir 'kelios moterys. Paveikslas parodo rainiai 
užsilaikančią moterų pikietą prie Youngstown dirbtu
vės Indiana Harbore.

DAUŽO PINIGŲ LOŠIMO MAŠINAS — Cook ap
skričio šerifas su pagalba kelių policistų daužo iš krau
tuvių konfiskuotas pinigų lošimo mašinas.

■ .1. .

KALTI — GLADYS Mac- 
Knight, 17 metų Bayonne, 
N. J., mergaitė, kuri kartu 
su—

IEŠKOMAS — Clarence 
Lee Shaffer, drąsus India
nos piktadaris, kuris kartu 
su keliais sėbrais apiplėšė 
banką Goodland, Indianoje. 
Jis skaitomas “nauju Dil- 
lingeriu”. Kartu su Shaffer- 
iu, ieškomi ir keli kiti gau
jos nariai.

Į FILMUS — Rosfta Diaz, 
graži ispanė, kuri atvyko 
Hollywoodan įstoti į fil
mus-

RIZIKINGAS DARBAS — ši įdomi nuotrauka pa
rodo bombos sprogimą ir lėktuvą, kuris bombą numetė, 
pats vos nepakliudamas ekspliozijon. Prie lėktuvo vai
ro buvo žymus lakūnas majoras Ali Williams, kuris 
skraido Oklahoma City mieste.

A'

TURĖJO VIENĄ VYRĄ — Mary Hunt (žmona No. 
2) (kairėj) ir Lenora Hunt (žmona No. 1), vieno vyro 
žmonos. Netikėtai susitikusios Chicagos teisme išnarp
lioti šeimynines komplikacijas, jos susibičiuliavo ir pa
liko neperskiriamos draugės. Antrąja! žmonai teismas 
suteikė perskyras.

Donald AVightman, 19 metų 
meilužiu, kirviu sukapojo 
savo motiną. Abu buvo ras
ti kalti ir turės atsėdėti ka
lėjime iki 30 metų terminus




