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Vokiečių Karo Laivai 
Sugriovė Almeriją

Vokietijos karo laivai atgiežai bombarda
vo ir sugriovė Ispanijos miestą Almeria. 

Anglija remia fašistus.
ALMERIA, Ispanijoj, birž. 1 

— Penki Vokietijos karo lai
vai naktį atplaukė prie šio se
novinio Ispanijos miesto, Vidur
žemio juros pakraščiuose ir jį 
ėmė bombarduoti, paleisdami į 
jį daugiau kaip 300 šovinių.

45,000 gyventojų didžiausioj 
baimėj bėgo į visas puses. Dau
giau 20 žmonių liko užmušta 
ir virš 100 žmonių sunkiai su
žeista.

Išrodo, veik nė vieno namo 
neišliko, kuris nebūtų nuken
tėjęs nuo bombardavimo. 49 
namai liko visai sugriauti, o 
100 kitų namų tiek apgriauti, 
kad juose vistiek negalima gy
venti.

Išbėgę iš miesto gyventojai 
slepiasi kalnuose, ar bėga to- 
liaus į šalies gilumą, bijoda
mies naujo bombardavimo. i

Nors Vokietija ir paskelbė, 
._kad “incidentas” esąs .'baigtas 

ir ji daugiau nebebonibarduo- 
sianti Ispanijos miestų, gyven
tojai jos žodžiams netiki ir į 
miestą negryšta.

Miestas yra ištuštėjęs, vei
kia tik gelbėtojai, kurie kasi
nėja griuvėsius. Kadangi ka
sinėjimas toli nėra baigtas, tai 
ir tikrojo skaičiaus žuvusių ne
galima nustatyti.

Tarp sugriautų triobėsių yra 
kelios bažnyčios ir Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė.

■ Vokietija skelbia bombarda
vusi šį miestą atgiežtai už lo- 
jalistų lėktuvų bombardavimą 
Vokietijos kruizerio Deutsch- 
land, kuris Ibiza uoste buvo 
pradėjęs šaudyti loj alistų lėk
tuvus. '
Italija ir Vokietija traukiasi iš 

neutraliteto komiteto.
LONDONAS, birž. 1.— Ita

lija ir Vokietija pranešė, kad 
jos pasitraukia iš neutraliteto 
komiteto. Bet pasitraukimas 
yra sąlyginis ir manoma, jos 
siekiasi šį tą išisderėti už pa
silikimą komitete.

Italija pastosianti kelią 
Rusijai.

RYMAS, birž. 1. — Italijos 
karo laivams įsakyta neleisti 
Rusijos laivams pristatyti ka
ro reikmenis Ispanijos vald- v • •ziai.

Italijos karo laivai Ispanijos 
vandenyse jau pasitraukė iš 
internacionalio kontrolės laivy-

KOREIS,
Chicagai ir apielinkei fede- 

talio oro biuras šiai dienai pra~ 
našauja:

Apsiniaukę, šilčiau į vaka
rą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 51°.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
* 8:19.

no, Ispanijos lojalistų lėktu
vams bombardavus Italijos ir 
Vokietijos karo laivus.

Taipjau Italija įspėjo, kad ji 
stversis atgiežos, jei dar sykį 
bus bombarduotas jos laivas.

Anglija remia fašistus.
LONDONAS, birž. 1. —• An

glija prisidėjo prie Vokietijos 
ir Italijos ir užprotestavo Is
panijos valdžiai prieš kliudymą 
neutralių laivu.

, Tuo Anglija norinti parody
ti, kad ji skaito, jog Berlyno 
ir Rymo reikalavimai yra “tei
singi”.

Iš kitos pusės tvirtinama, 
kad Anglija neremianti nė vie
nos pusės, tik norinti refor
muoti patį neutraliteto komi
tetą, kuris susilpnėjęs pasi
traukus Vokietijai ir Italijai.

Anglija iš kitos pusės yra 
nepatenkinta, kad Vokietija el
giasi savavaliai ir bombardavo 
Ispanijos miestą. Tas parodo, 
kad Vokietija visai nėra pa
linkusi skaitytis su kitomis 
valstybėmis ir tarptautiniais 
įstatymais, bet nesiruošią ką 
nors veikti dėl “apgailėtino” 
incidento.

Ispanija protestuoja tautų 
sąjungai.

GENEVA, birž. 1. ■— Ispa- 
'nijo’s valdžia užprotestavo tau
tų sąjungai prieš Vokietijos 
bombardavimą Almeria miesto 
ir skaito tai “agresijos aktu”. 
Ką Ispanija darys prisiuntusi 
aštrią notą, ji neskelbia, bet 
tokie įvykiai gali privesti prie 
formalio Ispanijos paskelbimo 
karo Vokietijai.

Nesitiki karo.
PARYŽIUS1, birž, 1. — Fran

ci j a buvo susigandusi galimo 
Europos karo dėl Vokietijos 
bombardavimo Ispanijos mies
to. Bet dabar manoma, kad ka
ro bus išvengta, bet vien tik 
demokratinių valstybių nuolai
dumu.

Italija sulaikys Ru
sijos laivus

LONDONAS, birž. 1. — Gau
tomis žiniomis, Italija įsakė 
savo karo laivams sulaikyti vi
sus į Ispaniją plaukiančius Ru
sijos prekių laivus.

Italijos laikraščiai jau kur
sto surutošti “baudžiamąją eks
pediciją” ir atvirai pulti Ispa
niją.

Vokietijos karo ministeris 
gen. von Blomberg vyksta į 
Rymą pasitarti su lilussolini 
apie tolimesnius Vokietijos ir 
'.talijos žygius prieš Ispaniją.

M■
SOUTH CHICAGOJ — Skerdynių lauko vaizdas prie Republic plieno liejyklos 

South Chicagoje, kur sekmadienį po pietų Chicagos policija užmušė penkis strei
kierius ir apie 100 pavojingai pašovė arba sumušė. Policistai mušė buožėmis, šau
dė vyrus, moteris—kas tik papuolė. Policijai pabaigus, visas laukas buvo nuklotas 
sužeistais. Paveikslo dešinėj, vienas policistas taiko smūgį buože dar nepermuštam 
streikieriui. (Daugiau skerdynių paveiksiu 5-tam ir 8-tam puslapiuose).

380 žmonių žuvo ka
pų puošimo švenčių 

nelaimėse
Daugiausia žmonių žuvo nelai

mėse su' automobiliais — 
net 215. Taipjau daug žmo
nių prigėrė.

CHICAGO. — Veik trys die
nos švenčių iš vyliojo į laukus 
šimtus tūkstančių automobilių, 
tad per šventes ant užsigrūdu
sių kelių įvyko daug nelaimių. 
Dar nepilnomis žiniomis, nelai
mėse su , automobiliais per 
šventes vijoje šalyje žuvo ma
žiausia 215 žmonių. Vien Chi
cagoje užmušta keliolika žmo
gių, o kitose Illinois valstijos 
dalyse virš 22.

Oras per šventes buvo kar
štas, bet vanduo dar šaltas. 
Tečiaus vistiek daugelis bandė 
maudytis ir 81 besimaudančių 
prigėrė. Chicagos apielinkėj 
prigėrė penki jaunuoliai.

Įvairiose kitose nelaimėse per 
šventes žuvo:

Nušauti—9,
žuvo gaisruose—7,
Užmušti traukinių—7.
Viso nelaimėse per šventes 

žuvo, dar nepilnomis žiniomis, 
388 žmonės.

6 žuvo potvyny
R0SWELL, N. M., birž. 1. 

— Po labai smarkios lietaus 
audros, kokios nebuvo per 33 
metus, paprastai išdžiuvusi 
Morido Upėf išsisliejo ir užliejo 
šį miestą. Potvynis pridarė 
nuostolių už $100,000. Jame 
žuvo šeši žmonės.

ROCKFORD, III., birž. 1. — 
Pirmiau perplovusi savo ger
klę, gasu nusitroškino moky
toja Mrs. Katherine Loveland, 
49 m.

Nusišovė Rusijos ka
ro vice-komisaras,

Gamarnik
MASKVA, birž. 1. — Jan 

Gamarnik, karo vice-komisa
ras, nusišovė šiandie.

Komunistų partijos centrali
nis pildomasis komitetas pa
skelbė, kad Gamarnik buvo su
sirišęs su “anti-sovietų elemen
tais”.

Telefonas į šiauri
nį ašigalį f

MASKVA, birž. 1. — šian- 
die tapo atidarytas tiesioginis 
susisiekimas telefonu su šiau
riniu ašigaliu. Ašigalyje esan
tys ekspedicijos nariai jau kal
bėjosi su savo žmonomis Mas
kvoje.

Telšių apskrity bus 
pasodinta 150,000 

medelių
TELŠIAI. — Balandžio 16 d., 

Telšių šaulių klubo patalpos^,' 
Apskr. agr. Tallat-Kelpša su
kvietė organizacijų atstovų ir 
visuomenės veikėjų pasitarimą, 
kuriame plačiai buvo išsiaiškin
ta kaip ir kokiu budu, butų ga
lima, kuto didesnį kiekį paso
dinti įvairių medelių.

Tam tikslui išrinktas mede
lių sodinimo apskr. komitetas 
ir miesto komitetas.

Valsčių vykdomuosius komi
tetus sudarys mokytojai ir or
ganizacijų vadovybių atstovai.

Numatyta, kad šiais metais 
Telšių apskr. butų pasodinta 
150,000 medelių. Medelių dai
gais sodintojus aprūpins vyk
domieji komitetai. Kad ateity
je nepritruktų daigų, nutarta 
prie pradžios ir kitų mokyklų 
įsteigti nedidelius daigynėlius, 
kuriuos sėklomis užsėtų ir pri
žiūrėtų mokyklų vadovybės.

Taip pat bus įpareiguoti ir 
jaunieji ūkininkai užsėti tokius 
medelynus ir raginami apsiso- 
dinti savo sodybas, laukų pa
kraščius ir netinkamus sėjai 
bei kitiems reikalams šlaitus 
ir t.t.

Milžiniškas automo
bilių nelaimių aukų 

skaičius
Baisi nelMtne prie Manitovvoc, 
__ -- - r-

CHICAGO, birž. 1. — Kaip 
ir kitais metais, taip ir šįmet, 
Kapinių Puošimo dieną tūk
stančiai žmonių automobiliais 
išvažiavo provincijon. Kaip ir 
kitais metais, taip ir šįmet 
šimtai tų žmonių nebegrįžo na
mo, radę mirtį užsigrudusiuo- 
se vieškeliuose.

šią žinią rašant, tikrų skait
linių dar nėra, bet apskaičiuo- 
iama,. kad po švenčių reikės 
kasti šimtus naujų kapų pa
laidojimui automobilių nelai
mių aukų.

Vienoje tik nelaimėje, kuri 
įvyko Manitovvoc, Wisconsin, 
žuvo 8 žmonės, o kiti trys ko
voja su mirtim ligoninėje, bet 
ir jie greičiausiai mirs.
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Bėga nuo ugniakal- 
nio ir žemės dre

bėjimo
PORT MORESBY, Britų 

Nauja Guineja. — šimtai balt- 
veidžių ir juodveidžių apleido 
miestą Rabaul ir buvo iškelti 
į saugias vietas, kai Naujos 
Britanijos saloje ugniakalnis 
ėmė spiaudyti ugnimi ir lava 
ir žemė pradėjo drebėti.

MEXICO k CITY, birž. 1. — 
Visi Meksikos organizuoti dar
bininkai remia 18,000 aliejaus 
laukų darbininkų streiką. Pa
stangos sutaikinti streiką dar 
nedavė pasėkų.

Papa Įspėja nacius
CA'STEL GANDOLFO, Ita- 

Ii jo j, b. 1.—Papa Pius XI, kuris 
šiomis dienomis šventė 80 m. 
sukaktį, įspėjo Vokietijos val
džią, kad Vatikanas pasirūpins 
apsaugoti Vokietijos katalikus 
nuo visokios “atgiežos”, kuria 
prigrūmojo propagandos mini
steris Goebbels.

DAVENPORT, la., birž. 1. 
— John Harris iš Dewitt, la. 
ir jo žmona liko užmušti, o 
jų posūnis sunkiai sužeistas, 

’jų automobiliui susidūrus su 
dideliu troku.

MONTS, Francijoj, birž. 1. 
— Iš artimų draugų patirta, 
kad ex-karalius Edvardas pla.- 
nūojąs su savo žmona Mrs. 
Wallis Warfield aplankyti 
JUngt. Valstijas “antram me
daus mėnesiui”.

t

Ragina Suvaldyti 
T aksų Sukčius

Prezidentas Rooseveltas ragina kongresų 
ištirti turtinguosius taksų sukčius ir tą 

sukčiavimą sustabdyti
WASHINGTON, birž. 1. — 

Prezidentas Rooseveltas šian
die prisiuntė kongresui specia
li pranešimą, raginantį kongre
są sustabdyti mažumos labai 
turtingų žmonių išsisukinėji
mą nuo mokėjimo pajamų tak
sų, nes tų turtuolių nusukimas : 
taksų uždeda didesnę taksų 
naštą ant tų, kurie mažiau pa
jėgia taksus mokėti.

Prezidentas taipjau prašė 
galių iždo departamentui pil
niau ištirti taksų sukčiavimus, 
taipjau galių pašaukti liudyto
jus ir priversti jutos liudyti. 
Kartu prašė ir patį kongresą 
ištirti taksų sukčiavimą.

Prezidentas savo pranešime 
kongresui padavė iždo depar
tamento surinktus daugelį pa
vyzdžių kaij) turtuoliai viso
kiais suktais budais bando ap- 

_eiti pajamų.„taksų įstatymus ir 
išsisukti nuo taksų mokėjimo, mokėjimo.

Tų taksų sukčių advokatai su
randa plyšius įstatymuose ir 
neteisingai, bet legališkai ban
do įstatymus apeiti. Preziden
tas prašo kongresą tūtos ply
šius įstatymuose užtaisyti, kad 
turtuoliai bent ateityje negalė
tų įstatymus apeiti ir išsisuk
ti nuo pajamų taksų mokėji
mo.
Priešinasi naujiems taksams.
Prezidentas savo pranešime 

i kongresui betgi išreiškė pasi
priešinimą uždėjimui naujų 
taksų ar pakėlimui ratos esan
čių taksų. Taksų pertvarkymą, 
sako prezidentas, bus galima 
svarstyti kitame 
sedyje, kada bus 
slesnės žinios.

Atsiliepdamas 
pranešimą, senatas jau priėmė 

■pasiūlymą, kad kongresas iš- 
■ tirtų išsisukinėjimą nuo taksų

kongreso po- 
surinktos tik-

į prezidento

AMELIA EAR
HART JAU IŠ

SKRIDO

POLICIJA RUOŠIA
SI NAUJOMS SKER 

DYNĖMS
dėlSkrenda apie pasaulį “vien 

smagumo”. Vakar atskrido 
į Puerto Rico.

šimtai poli cistų sutraukta prie 
Republic Steel liejyklų, kur 
sekmadieny įvyko skerdynė, 

streikie-

vakarų

pasaulį
- “just

kurioj žuvo penki 
riai.

CHICAGO. — Dar 
licistų liko sutraukta 
public Steel liejyklų 
Chicago, kur pereitą sekma
dienį policija puolė streikierius 
ir penkis jų nušovė, o arti 100 
sužeidė.

Policija liko sutraukta dėl
to, kad streikieriai vėl ruošia-

MIAMI, Fla., birž. 1. — 
įAmelia Earhart, kurios pirmo
ji kelionė apie pasaulį — iš 
rytų į vakarus — baigėsi va
ri j a Hawaii salose, šįryt iš
skrido naujon kelionėn apie 
pasaulį — šį kartą iš 
į rytus.

Skrendanti ji apie 
“vien dėl smagumo” -
for fun”. Jos pataisytas ir ge
rai įrengtas lėktuvas šįryt au- si pikietuoti liejyklą, 
štant pasikėlė iš Miami ir už 
pusaštuntos valandos buvo San 
Juan, Puerto Rico saloj, 1,033 
mylių atstume.*

Iš Miami ją išlydėjo jos vy
ras George Palmer Ptftnam, 
kuris čia pasiliks iki jo žmo
na atskris į Natai, Brazilijoj.

Iš Natai, Brazilijos, Amelia 
Earhart pasileis per Atlantiką 
į Afriką. Savo kelionėje**j lai
kysis kiek galima arčiau re
guliarių oro linijų, kad ji ga
lėtų greičiau gauti reikmenų 
savo lėktuvui.

Kadangi ji skris ekvatoriaus 
juostoj, tai kelionėj apie pa
saulį ji turės padaryti 28,000 
mylių. Kartu su ja skrenda 
navigatorius kapt. Fred Noon- 
an. r

Nuomininkų streikas
PONTIAC, Mich., birž. 1.— 

Automobilių 4arbininkų unija 
ir kitos unijos paskedbė strei
ką prieš augštas nuomas. Nuo
mininkai .streiko metu nemo
kės nuomų iki jos nebus nupi
gintos.

500 po- 
prie Be- 

South

Į streiko apielinkę buvo at
vykęs gubernatorius Horner, 
bet ir jis nieko negalėjo pada
ryti. Jis bandė streiką taikin
ti, bet Bepublic Steel viršinin
kų nusistatymas parodė, kad 
taika bent šiuo laiku yra ne
galima.

C.I.O. vadas John L. Lewis 
kaltina, kad Chicagos policija 
suruošė
ir yra kalta 
žmogžudystę”. Bet policija vėl 
buriasi naujoms skerdynėms ir 
padėtis tebėra pavojinga.

nuožmias skerdynes”
už “suplanuotą

Pabėgo keturi 
bepročiai

PROV1DENCE, R. L, birž. 
1. — Keturi kriminaliai bepro
čiai supančiojo tris sargus 
Howard proto ligų ligoninėje 
ir pabėgo.

HAMMOND, Wis., birž. 1. 
— Du vaikai prigėrė automo
biliui nušokus nuo kelio ir nu
siritus į pilną vandens gilų 
griovį. Jų tėvai betgi įstengė 
išsigelbėti.
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ŠIS TAS iš ŠEN IR TEN
Papuošė
K. L. Žinių puslapį.

TORONTO, ONT. — Nekartą 
pagalvojau: Ar tilps kada nors 
foto K. L. žiniose if kas bris 
pirmuoju? štai, pUa'eitos savai
tes K. L. žiniose ir tilpo Aldo
nos Paulytės, gražiame šokių 
kostiume nuimta foto. Reiškia, 
ta mažytė musų Aldutė tirtėjo 
laimės būti pirmoji tame kana
diečių skyriuje. Aš sveikinu ir 
linkiu, kad jos ateitis ir darbai 
butų taip Švelnųš ir gražus, 
kaip Šis paveikslas. Kad jos 
gabumus ir pasisekimą sektų 
lietuvių tautos meilė, kad ji 
niekuomet netaptų mums lietu
viams svetima, kaip kad dauge
lis lietuvių dingsta pasisekimo 
ir puikybės bangose.

‘‘DanCe Recital”
Gegužės 28 d., HaTbotd Ccl- 

1 egi A te salėje, įvyko E- M. Bla
ke šokių akademijos mokinių 
vakaras, kuriame dalyvavo apie 
kelios dešimtys mokinių, jų 
tarpe ir musų lietuvaitė, Aldo
na Paulytė, kuri slavo parlijį 
gražiai atliko.

Behdrai paėmus, visas šokių 
programas buvo labai įdomus. 
Pažymėtina \iena mergytė, apie 
12-13 metų amžiaus, apie kurią 
programe taip pažymėta: “Al- 
though totAily deaf is accomp- 
Jishing the art of dancing.” Ji 
šoko du numerius solo, baletą. 
Sekant atydžiai galima pastebė
ti trūkumų judesiuose ir mato
mai dėl stokos muzikos garsų 
girdėjimo, ji nuolatos pati sau 
skaitliuoja taktą. Begalo skau
du matyti tokį nelaimingą Žmo-’ 
gų, kuris savo didėliu pasiVy.žį- 
mus nugali gamtos atimtus po
jūčių trukumus.

Didelis kreditas priklauso mo
kytojai p-lei E. M. Blake už 
pasišventimą los mergaitės 
mokslinime.

Labai gerai pasižymėjo ak
robatikoje maža mergytė Agnės 
Jonės. Ji narstėsi scehoje, kaip 
vijūnas. Negulima praleisti ne
paminė jus mažytę, vbs 1 metų 
Barborą Mąchintosh, kiiri š ko 
kelis numerius “tap dance,” 
gražiai vaidindama ir dainuoda

ma, o scenoje jaučiasi, kaip an
čiukas ant vandens.

Nors bilietai j tą parengimą 
ir buvo brangus, bet publikos 
prisirinko apie 300.

Nesiseka
Praeitą kartą rašiau, kad 

Toronto lietuvių draugijos sten
giasi surasti bendrą vietą ge
gužinėms. Dėtį kaip mūtosi, tas 
darbas kol kas neatnešė Vaišių. 
Matot, musų šventoji šalis, ku
rioje šokti šventadiėny reiškia 
didžiausi prasižettgilnai. Dėl to, 
kūr įtik buvo atsiklausta dėl 
vietų miesto, apylinkėse, jai vis 
gautas atsakymus, khd sVehta- 
dieniais šokli negaliftla. KUip 
rusai sako: kiekvienas savaip 
iš proto kraustosi. Taip ir čia: 
—uždeda sau kokias tai parei
gas neva Dievą gėfbti ir jomis 
nori kitus pažUboti. Kaip ten 
nebuvo^ o lietuvių jau nepUža- 
bosi. Tai teks jau gaivalas, ku
ris vasaros metu bfe gegužines 
ir šokių aps'eit negali. Ir aš 
pilnai įsitikinusi, kad ir Dievtii 
iš dangaus maloniau pasižiūrėti, 
kaip lietuviui nėdėlioj po pietų 
šoka, negu aht tų sulupusių 
anglikų, kūrie bijo šventadie
niais pasijudint, kad jo neuž
gauti...

—Francės.

39, 7704

35, 3802 
fchrtbdh 
4o,

35,

8917,

<b

Rundle,

Edward,

Joseph-,

30,

31

9542

500'6

Š223

Joe, 3223 Watling 
Chicago^ Ind. 
Pėtėb, 13449 A vėlinė

Rose, 13449 Avenue

--inirirtH- ______, .   , _____ _____

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

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

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 
š p. m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St.

(Marbro Theatre Bldg.)
Vidurmiesčio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709

■ - > -

ADVOKATAI

Št.
iki

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbhrh
Kamb. 1431-14 B4—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pėgal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėlidmis pagėl sutartį 
Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVt>.

Tel. Kanvood 5107

Dhone Čanal jBjįžJi/teris-, 
av., East

Mąrky,
O.

Marky,
O; v .

Rbbėftį Ž944 Mrtišli
AV\, Ėast Chiča’go, tiddi

Moorė, J'O'6, 7645 S. Stewart 
av.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUK

Res. 6515 So. Rockwell Lt 
Telephone: Republic 97Ž8

GYDYTOJAS IR CHlRtJlKGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez.6631 feo. Califomia Avehue

Tėlėfbnas Reptibliė t868

J DOMUS FAKTAI
Canados vidurinė kliasa tvir

tina, kad keturių žmonių šeimy
nai prUgy'Venti per metus rei
kia 16 šimtų dolėrių.

Pereitas karas kainUVo Ca- 
nadai 4 bilionus ir 74 milionUs. 
Šiandien gyventojai turi mokė
ti taksų 220 milionus į melus, 
beinančiam karui jau paskirta 

37 mįlionai.
Nauju Zelandija, kaip ir Ca- 

naaa, yra Anglijos teritorija. 
Tėn jaU praktikuojama 30 Va
landų savaitė. Pragyvenimo pa
tvarkymai daromi dusyk per 
metus. Ten yra socialistiška 
valdžia. Z < '

Canadoje per tris metus be
pročių skaičius padaugėja 1600. 
Nelegalių Vaikų per metus būna; 
apie dešimt sykių tiek.

—S. fe

(Tęsinys)
East Side Nuovadoj

Bruno, Carmen, 
Avalon a^.

MęShanė, Hugh,
C'ataijfe av., IndiAria

Bandūra, Joseph,
Ešcariaba av.

Blumąuist,
Avenue L.

Czarnecki,
Reading av.

Glupieroz,
Woodlihe av.

įtėhsley, Joseph, 31, 3406 M 
st., EAšt Chicago.

IsidHdr, Dahiel, 3314 WAl- 
lin& av., Indiana Harbor.

Ju^ovich, John, 22^ 3935 Ca- 
talpa AV., iŠAšt Chicago.

Grand Crossing Nuovadoj
Ėolton, MlčhAėl, 48, 3265

Ninėty-šecohd s t.
Mėššina, Chairlės, 45, 7736 

GreėhSvbdd av.
Rowe, james, 2$, 4435 Šhėi- 

fieM aV.>, HammOrtd.
ScaTaelhl, SAesar, 37, 815 Ė.

Sevėhiy-sixth st.
Širtiičh, Beter, 30, 13240 Bur- 

ley AV.

Naihudse

Arž'Orte, Nfck, 7526 fellis aV.
BArtAbih, John, 600 Sbuth

Justine st.
Blbckėr, Wilbtrt, 517 North

Main št, G'rovvn Pbiht. .
Bockman, Otis, lOthž AVe.

Goodwill, Ernėst, 656 Nbrth 
Mohtič’ėilo aV.

’Gbani'ch, John, 9828 Cbhlifier- 
cial a.v.

Irigerčdll, Jėrry, 7953 South 
Bishop av.

yąnasžaky Jdė, Buffaib' 
av. * ;; t u m

Sovietą liusijds Revoliiičihis 
Eksperimentas Kriminologijoj 

“TZ A T T AT T A TJ>
K. P. Ū., Vadovybėj

SONOTONE,“Ž“
Arti Wabash

Paprastom dienom 25c iki 2 
—35c iki 6 :S0.

..................  - --------- . . - r- ■>.. ■

-■ ■ - • >• ,

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą. Čia įs
kaitoma plati apdraudė—tarp kitko ir dčl susidaužymo 
įvykių.

■ . - I ■ ' ........................ .....

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, •Moteriškų, Valkų 

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

........................    iii i ■- , r -

Nemokėtas 
Balansas

Kaštai
12 mėnesių

12 
Ndtų

Kaštai
18 ttienesių

18 
rtiėnešiO

$150.00 $34.20 $15.Š5
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88
300.00 50.04 29.17 69.44 20.84
350.00 50.58 34.24 75.52 24.20
870.00 50.72 35.06 75.68 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

IVopleš Liųuor Stote
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841
Didėliš pąsirihkiihąs ytš'okiblk 

frų&ies gėrimų. .
Kas atėis 3U šiuo' HVghrsihimuį 
nūiipirftš wh61ėsa!ė kaihdlnis.i

Kodėl Mokėt Kitiir Brangiau???
Pirkit garantuotą d'dodwill vartota karą čia šiomis 

ŽEMįOMlSRATOMlS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

806 W. 31st Street Tel. Victory 1690
CHICAGO. ILLINOIŠ

A. R. PATRICK
(PETRIKAS)

VIENATINIS LIETUVIŲ bLSELIS AMERIKOJ
* ' į- *

Cigarai, Cigareiai, Tabakas, Saldainiai, Pirštines, 
Smulkus Daiktai ir t.t.

Virš 15 Mėtų Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St. TeL Hemlock 0220
■—————ii ** — —■ " 1 - ■ ■ ———  . — II.I- .n. —riri

'-y z .

APDRAUDA
(INŠURANCĖ)

NAUJIENOSE 
PĖ» 

A. RYPkEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

6 Gyvastį
• nuo Ugniės
> huo Vagių
• Duo Langų išdaužyto© 

AUTdSiOBII.ISTAl:

Autoinobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaūžymp savo automo- 
liiliaūk i&alite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
siiį apdraūdas.

PILVO SKAUSMAI
Ulčeriai, RukŠtys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių.
Dnking sėdė, . ihucih ar įšvirški- 

ma& heVartpjama.
DR. WALSH,

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
160Ž Wešt 55th Strėėt 

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

II tfl 11.1 ■h'.iiMl

■ ■ij.rlt.'»i.u.wl

Victor Bagdon&š 
t Ofisai

Parkraustdm forni^ius, piahiiš ir 
visokius rakandui bėi Storus 

. , arti ar toli.
3406 SOUTH, 6021 SOtjTM
HALSTED ST. VVESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Hemlock 5040
II 'i ir I tYlir iiįfcuit;, atirfli Ii.irii.ai'.. ifi j į ,i aiiį,' ,-Į,, į,i, Viiba'.Į .1

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C4 
Sąlygos I SAVAITĘ

. Dit. O’CONNELL ||
KL. JURGELIONIS

ADVOKATAS 
3407 Lowė Avė. • Tel. Yards 2510

135 SO. STATE ST.
Ii Fron<,.w«y Oottftge ka
ilis Mftdlson St.IMZ Av. fl«04 S. Haloted St.
4H> Irting Purk 3234 Madison St.
BVJBS. TILI, 8 — CLOSEI) 8UNDAV

lrov«

Mrš. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Avė., 2hd floor 
ttemlock 9252 

Datarnauju prie 
gimdyimP namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tl 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So* Dearbom St.
Roėm 1230

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

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

Reinkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Clement Jk Svilovv
ADVOKATAS , 

33 NO. LA SALLE STREE1 
o-tos lubos Tėl. CENtral IblO 

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

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

vai. vakare ii* pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

Tėl. Office Wentwėtth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
690'0 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 
išskyrus serea >mis ir subatofnis.

DR. STRIKOL’IS 
(gydytojas it Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nėdėlioj pafcal sutarimą 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415? ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAKEMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nėdėlioj pagal sutartį.Taveim^m’ Mėatniarkėts, Rbdniinfe 

ttoheės, Beauty Shopš, Rėstailrah- 
tam, fete. . , , , z

CŽ&fi į 24 Valattdas
ILLiNlrtŠ DlSCOVNT ČO. 
, . 10 N.. Cląrk .Strąet

Phoiiė -STATE 4893 AtstoVm
U m r I fu iiwri.i^i.a.i.i>>ii.iiiiij«i!.ii..!liriV..... .................

"i n-'-n' m , f

Uwll.i.ri ii .A ii ii, J. ifi, ■i.iiiriirijĮMlii   ii|<iiiiiiii{„iintihi*» . judri. V—..' II.......—.1 . .. ■

SENIAUSIA ir didžiausia 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDO TU VIU D1RKKTORIUS

AMBULANCĖ
TARNAVIMAS 'j'l,,,'v 
MENĄ m naktį

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07, So. „ Hertrtitage Avė. 
4447 South Fiiirfiėld Avfcnue

Tel. LAPAYĖTTĖ 0727 
• .» \ • i

I'A* .♦ 1 ■ „ koplyčios visose

Ėlaūšykitė ihiisų LietuV^kų radio programų Pirmadienio vikarais, 10:00 
Vai. v'akafo iŠ W,H.F.fck stoties' (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras. 
irt. .taįįiĮįWir.lbĮI i' I I ' Į .. . .1 .... ,į'.....lri.

Direktoriai
NARIAI

Chicatoš,
Cicero J

Lietuvių I
Uiatiiviųl
Direktorių
Asociacijoj

\ i ■ ;

" S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1138

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

F TURIME
F KOPLYČIAS 
z VISQSE MIESTO 

DALYSE.

3Šlii LituaniCįp Av'ėnue

H J. liuLevicius
4348 S6. California Avėiiue Pilone Lafayette 3572

.........   r,.;-, .n i,..., r,.;,-,-,. ................................................——■■ ...................—

' A. MASALSKIS
3307 Lituanica Aventie Phone Boulevard 4139
-- --------- ------ ................................ i.; i— --------------------------------------------------------------- ----------------------------- ------------------------- -—

■ J ; ; A. PETKUS
1410 South 49lh Čourt Cicero Phone Cicero 2109

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

1646 Wėšt 46th Šlbeet ................ .. . .....
I. J. ZOLP

Phones Boulevard 5203

718 West 18th Street 
..  ..,.,i....;.i„..it.,rliillįJ ■u,i ... i, 7.. ...

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

A^r,......... Mr , , .c,.....________

. .MASKis iRjSUNUs
10734 S. Mičhighn Avė. Tel. Pnllman 5703

. ............. .. ................... — ------------------ :----------1----U-'.:.—1------ ------------- -----------L----------- ----------------------------i-----

LAURA WICZ IR SŪNUS
2514 West 23rd Place Phone CanaI 2515
SKIRTUS: J2-44 East 108th Street. Tol. PūHmab iM

> JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 S'o. yVėštertį Aye^. / Pilone Virginia 0883

Phone BoulėvArd 7042
DR. €. Z. VEZEL’IS

DENT1STAS
4615 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 i«i 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; nuo 2 iki 4 v. p, p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais it 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT.
LIETtvfŠ

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-! 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso j 
.rųinparegvstę ir toliregystę. Priren- j r , ,
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-Į Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
kiniuose egzaminavimas daromas su j Cfiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

Kin Lietuviai Lak tara

elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atL 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedegioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

dr. g. serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards- 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wesl 35th Street 
kampas Halsted St.

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

....... i.............. I UI ■■ i

8

lietuviai
GYDYTOJAI IR dantistai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_ _______ Draugijas Nariai_________ 

Phone Bemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

A. Montvid, M. D..
West Town State. Bhnk Blefe. , 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BrtinsVrick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS Iii ciilRtfRdAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Dr. C. J. Svenciska*
I)ĖNVT1ŠTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki i 
vai. vakaro. Tųeč ir sekm. paga’

4300 S. FATRFTELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTĖ 18016

ki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir. Rezidencija

3335 So. Halšted St
cblCAGO, ILL.

Doctor Manikas
PHYSICIĄN-SURGEON 

4070 Archėr Aventre 
Tol. 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, Metrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Ros. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

Kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 94Š4 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
bt'feAS

4729 So. Ashland Avc.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedfi. nuo W iki 12 
Rez iTelephone PLAZA 2400

’I arsinkites “N-nose



Trečiadienis, birž. 2,‘ 1937■ . • 1 NAUJIENOS, ChicagO, III. 3

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
✓

That Austrian Paperhanger
(Good or Bad?)

Buying Power and National 
Unity

Nature’s Strange Bedfellows

That Austrian Paperhanger 
(Good or Bad?)

When Hitler’s ambassador, 
Dr. Hans H. Dieckhoff, went 
to see Secretary of State Cor- 
dell Hull about Cardinal Mun- 
delein’s speech, we can ima
gine this talk between tho 
dark-complexioned pure Nor- 
dic and our Mr. Hull.

“As I understand, Dr. Dieck
hoff, you complain because 
Cardinal Mundelein called 

p
Chancellor Hitler, ‘an alien — 
an Austrian paperhanger, and 
a poor one at that.’ Am I cor- 
rect?” x

“Yes, Mr. Secretary-of-the 
State, but...bi?t...the Cardinal 
insulted our glorious Fuehrer, 
savior of Germany...L..1 mušt 
protest most emphatically!” 
cri'cd black-haired Dieckhoff 
vehemently.

“Is Chancellor Hitler an 
Austrian, my dear doctor? 
That is, was he» born and 
brought up in Austria?”

“Well...well...yes. Būt, Mr. 
Secretary-of-State...” spluttered 
the German ambassador.

“Then, of course, he is an 
alien, I take it, i n the sense in 
which the Cardinal meant.” 
Hull looked closely at Dieck
hoff.

“Well...well...maybe in that 
sense...” confusedly admitted 
the dark-eyed Nordic.

“Did the Chancellor ever 
hang paper? In other words, 
was h e ever a paperhanger? 
Mr. Lincoln, perhaps America's 
greatust , president, split raus, 
and Andrevv Jackson, another 
American president, was a 
tailor, Dr. Dieckhoff.” Cordell’s 
eyes rested compellingly on 
the ambassador’s face.

I’m sure Cardinal Mundelein 
will be only too glad to make 
that correction in his speech. 
We Americans, you know, likę 
to stiek to facts.”
Buying Power and National 

Unity.
President Roosevelt’s pro- 

gram to make 40 hours a week 
and 40 cents an hour the max- 
imum and minimum for labor 
in Industries engaged in Inter
state commercė should put 
many jobless back to work. Do- 
ing this will be a godsend to 
the nation, for unemployment 
is today America’s greatest 
eurse.

With a goodly mimber of 
the nine million now unem- 
'ployed holding down jobs, this 
•country’s buying ability for 
consumers’ goods will grow. 
Such an increace in purchasing 
power \vill, in turn, create a 
greater demand for the pro- 
duets of mine, farm, and fact- 
ory. And that demand will fur- 
nish work for štili more o f the 
army of jobless.

Unemployed and low wages 
call forth big families among 
farmers on marginai and sub- 
marginal land and likewise 
among uhskilled and semi- 
skilled laborers in large cities. 
For the law of population is 
— the lower the Standard of 
living, the more children a 
family has. This condition 
arises because those classes 
lack the knowledge and means 
to practice birth control, and 
also because their low Standard 
of Ii fe makes them carless 
about the future of their off- 
spring. Proof of this is- found 
among the economically lower 
classes of every country, and 
likewise in countries likę Italy, 
China, and Japan, nations with 
a generally low Standard of liv- 
ing.

Conseųuently, whatever in- 
creases the purchasing power 
of America’s lower classes be- 
nefits this country in these 
waysi It assists in re-establish~ 
ing among our different econo- 
mic classes the proper balance

of račiai contribution. It im- 
proved the education and cul- 
ture of the bottom laters of 
our population. And, by bridg- 
ing the gap between classes, 
it lessens the hatred of class

:! Mokina dorošrbet 
jos niekad 
neišmokina

for class, and so gives great- 
r national unity.

Nature’s Strange Bedfellows.
Nature likę polities makes 

strange bedfellows. A fierce 
she wolf, according to the 
early legends of Rome, who 
hacl lošt her own offspring, 
came aeross two helpless boy 
babies. She suckled them, pro- 
teeted them, enabled them to 
grow to maturity, and to be- 
come the builders of the great 
Roman statė. A cobra, deadly 
serpent of India, spread his 
hooded neck to keep from the 
burning tropical sun, the face 
of the sleeping Hindu boy who 
was later to become the found- 
er of a great religion.

Turning from olden tales to 
today’s ne'\vspaper stories, we 
find that Nature štili forms 
queer partnerships.

With a yearning glance at 
Canada, Topsy, an alley cat of 
Poughkcepsie, - New York, 
adopted two baby rats to make 
quins of her own brood of 
three kittens. Acting as her 
own Dr. Dafoe, she carried the 
queer quins into the kitehen
of Restaurant-keeper Antonio 
Saintomas. In Marion, Ohio,

i

G. E. Johnstone’s Plymouth 
Rock hen played nursemaid to, 
the seven kittens of a gad-į 
about-puss. Though the hen 
permits frivilous Tabby to ap-' 
proach the kittens at feedingi 
time, Nursemaid Hen f lies at 
intruders with feathered fury. 
A blind albino buffalo, born 
May 8 near Moiesse, Montana,* 
and abandoned by its own* 
mother because unable to! 
follow her over the hills, has 
foimd an understanding foster 
pareht in a sympathetic milk
C0W.

Stranger than fietion is life, 
vvith Nature often making 
queer bedfellows. . v

Duos atlyginimą už blogą 
darbą?

Šv. Kazimiero kapinėse, po 
kaire, tuoj Įėjus, metasi į akis 
dide’ė iškaba, kurios užrašas 
vertas didelio pasigailėjimo.

štai tekstas:
• $25 Reward

For the arfest and eonvietion 
of any person caught picking 
flowers, greens, or in any way 
tampting with įra’ves in this 
Cemetary.

Už nuskinimą, išrovimą, ar 
sužalojimą gėlių, jžolynų ar me
delių ant kapų ar, bile kurioj 
vietoj ant kapinių <.

By order of Board of Direc- 
tors of St. Casimir L R C Ce-
metęry

Kaip matute, vienas tekstas 
skiria atlyginimą už žmogaus 
areštą už'naikinimą gėlių tose 
kapinėse, o kitas, būtent, lietu
viškasis, už naikinimą gėlių, žo
lynų ir medelių bendrai kapi
nėse. Ir už tai, kad papildysi 
blogą darbą bile kuriose kapi
nėse gali gauti iš Šv. Kazimie
ro kapinių direkcijos 25 dole
rius.

čia' aišku, klaida. Bet, ar di
kcija gali save kuo pasitei
sinti, tai visai kitas klausimas. 
Čia juk tik menkniekis, o vie
nok, guli nemažai šposų iškrės
ti. Už tai tlarbas mokančiam 
dirbti, o ne ‘‘gizeliams.” Tai 
viena medalio pusė.

—Rep. x-y.

Per šventes nusken
do ežere penki 
berniukai

Chicagos gyventojai, staigiai 
atšilusio oro paskatinti, per 
šventes leidosi kas kur sumany
damas. Vieni vyko į miškus, ki
ti į parkus. Taip, kad keliai au-

tomobilių buvo perpildyti1 ir, 
dėl to, valdžia buvo priversta 
daugiau ir deputy šerifų ant 
kelių išsiuntinėti.

Šventės neapsiėjo ir be au
kų. Jackson parko lagūna pa
skendo 12 metų berniukas, vUr-

du Robert, kitas Leo Swam, 16 
metų ir trečias Benjamin, 11 
metų. Washington parko lagu- 
ne paskendo 14 metų berniukas 
Jerome Massey, o Souk Lake 
Russell Štilis, 16 m. Tempera
tūra vle'.omis siekė, 92 laipsnių.
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“Well, well...in that sense, I 
have heard that Der Fuehrer 
did hang paper once. Būt Mr. 
Secretary-of-State, that \vas a 
long time ago, 1 assure you. 
Before the World War, i u fact.’’ 
The confUsion on the ambas
sador’s face inereased.

‘‘Ąpparently, then, Dr. Dieck
hoff, the only real difference 
between you and the Cardinal 
is \vhether or not Mr. Hitler 
was a good paperhanger or a 
bad one. Am 1 right?” A glint 
of disgust mingled with sar- 
donic humor in Hull’s eyes.

‘‘Būt...būt...Mr. Secretary-of- 
State, you don’t understand. 
I’m sure you can’t possibly 
understand, or you couldn’t 
talk that way. Why, just think 
of it. Der Fuehrer and Reich- 
chancellor Hitler is the sup- 
reme head of a nation of 66,- 
000,000 educated intelligent 
Germans. Der Fuehrer mušt 
not be insidted!” shouted the 
ambassador. *

“Pray calm yourself, Dr. 
Dieckhoff. If you’ll furnish 
conyincing evidence that Chan
cellor Hitler was a good paper- 
hanger rather than a bad one,

Gaukit ši EKSTRA Užvalkala ir jus

si EKSTRA užvalkalą
Didžiuma Cigaretų duoda
jums si vieną užvalkalą

. jis ats.duro is vii saus

.bet Old Gold duoda jums

jis atsidaro iš APAčIOs

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĄ.

90°

Reikalaukite DEGTINES
Ton Taylor

MUTUAL LIQUOR COMPANY
'4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

2 Mėty 
senumo

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Robinas susikrovęs guštą 
lempoje prie durų Evanston,
III., banko.

PAKELIS Dvigubai-švelnių OLD 
GOLDS yra vertas minutės pa- 
studijavimo. Tais pakelis ateina ap

vilktas EKSTRA Cellophane užval
kalu. Jis yra dvilinkai apvyniotas... 
du užvalkalai vietoje vieno. Bet txs 
dar ne viskas.

Tčmykite, kaip moksliniai tie du 
Celk>phane užvalkalai yra uždėti... 
itaip, kad vienas užvalkalas užlipdo 
pakelio viršų, o antras $užlipdo apa
čią. Niekur nėra atvirų siūlių ... Tai 
orą uždarąs, klimatą apsaugojąs pa
kelis.

Tai yra stebuklingas padaras, šis 
pakelis! Jis suteikia jums ŠVIEŽIUS 
cigiaretus, kur tik jus pirksite juos. 
Ar tai klimatas butų aukštas ir sau
sas. Ar tai klimatas butų drėgnas ir 
minkštas.

Jus nerasite pakiuko Dvigubai- 
švelnių OLD GOLDS visai išdžiuvu
sių nuo šilumos nei išsipūtusių iki 
drėgnumo laipsnio dėl didelio apšar- 
mojimo.

Nuvėsę cigare|!ai yra liežuvio de
gintojai ir gerklės erzintojai. Bet 
ŠVIEŽI cigaretai—tie švieži, Dvigu-

bai-švelnųs OLD GOLDS—yra pri- 
imnųs nuo ryto iki vakaro.

Reikalaukite Dvigubai-švelnių OLD 
GOLDS dėl ŠVIEŽUMO. Dėl pertek
lingo šviežumo pasaulio išrinktiniau- 
sių prizinio derliaus tabakų. Dėl nau
dingumo. Dėl teisingo susijaudinimo 
teisinga kokybe, puikiausiais vietos 
ir turkiškais tabakais, kokius tik pi
nigas gali pirkti.

Pasmaginkit Save Šviežiais OLQ GOLDS Šiandien!
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Nacių banditizmas
Gegužes 31 d. ankšti ryte penki Vokietijos karo 

į laivai bombardavo Ispanijos pajūrio miestą Almeria, pa
leisdami į jį 300 šovinių, kurie užmušė ir sužeidė dau- 

z gybę žmonių ir sugriovė šimtus namų. Tai buvo tikras 
banditų žygis.

Vokietijos nacių valdžia sako, kad šituo bombarda
vimu ji atkeršinusi Ispanijos, lojalistams už tai, kad šeš
tadienį lojalistų aeroplanai mėtė bombas į vokiečių ka
ro. laivą “Deutschland” prie Iviza salos, kurią valdo su
kilėliai. Bet, visų pirma, tas vokiečių karo laivas netu
rėjo jokio reikalo lįsti į tą dalį Viduržemio juros, nes 
Iviza salos uostus yra pavesta saugoti Francuzijos ir 
Anglijos laivynams.

Antra, ispanai sako, kad “Deutschland ’ šaudė į Is
panijos valdžios aeroplanus iš priešlėktuvinių kanuolių 
— taigi vokiečių laivas pirmutinis užpuolė ispanus ir 
šie turėjo teisę atsakyti į laivo šuvius bombomis.

Trečia, jeigu ispanai ir butų nusidėję, tai Vokietija 
turėjo kreiptis į tarptautinę komisiją, kuri saugoja Is
panijos krantus, ir paduoti skundą. Bešališkas tyrinėji
mas butų suradęs, ar Ispanijos valdžia yra kalta dėl 
^Deutscliland’o” bombardavimo, ir tuomet Vokietija bu
tų galėjusi statyti savo reikalavimus. Bet, vietoje to, 
Berlynas pats pasiėmė “teisėjo” rolę ir paskyrė “baus
mę” Ispanijai.

Apgailėtina, kad demokratinės valstybės toleruoja 
šitokius banditiškus nacių valdžios žygius. Už tą Almė- 
rijos miesto bombardąviipą Vokietija turėtų būt pa
traukta tieson ir jai tutetų būt pritaikytos “sankcijos”, 

'kaip tarptautinės taikos laužytojai. Tačiau Anglija ir 
Francuzija bando vokiečius “nuraminti” ir kalbina, kad 
jie grįžtų į tarptautinę “nesikišimo” komisiją. Tiesiog 
koktu žiūrėti į šitokį demokratinių valstybių nuolanku
mą fašistiškiems banditams!

Nusižudė sovietų karo viršininkas

NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, birž.' 2, 193

“KOMUNISTIŠKA” JAPONI
JOS PROVOKACIJA

Apžvalga

Londono “Daily Herald” spe
cialus korespondentas praneš 
iš Pekingo (senosios Kinų so
stinės) apie nuostabų Japoni
jos provokacijos pavyzdį. Japo
nijos valdžia užlaiko “komunis
tiškus” agentus. Kinijoje, nogė
dama tuo bUdu sudaryti pre
tekstą ginkluotai intervencijai.

Vyriausias japonų agentas 
“autonominėje” (bet faktinai 
japonų kontroliuojamoje) Ea’st 
Kopei provincijoje yra Ying 
Ju-keng. Jisai pastaruoju laikei 
ėmė skleisti prieš-komUnistiš* 
kus lapelius, kuriuose sakoma, 
kad japonai užgrobė Mandžuri- 
ją su tikslu užkirsti kelią Rau
donam pavojui, kuris iššauk
siąs keblumų ir šiaurinėje Ki-

Francuzija nepripažįstą, kad 
Italija teisėtai valdo Abysiniją 
(Etiopiją), todėl ji negali pri
pažinti ir karaliaus Viktoro 
Emanuelio “imperatoriaus” ti
tulo. Tokiu budu Francuzija 
yra privertsa apsieiti be amba
sadoriaus Itali j o j e.

PRISIMINĖ APIE DR. D.
- ALSEIKĄ

. / • ‘ » • ■1' J - •

■ M j 1 ' ■ į *■ ,

“Vilniaus žodis” savo gegu- 
žes 7 d. laidoje paminėjo Dr. 
Danielių Alseiką, kuris mirė 
metai ląik° prieš tai. Ilgus me
tus' pĖ Alseika buvo lietuvių 
Laikinojo Komiteto pirminin
kas, tpaskui Kultūros Draugijos 
pirmininkas.

Jisai buvo pažangus žmogus 
ir prieš x jį visą laiką kovojo 
klerikalai.

Ispanijos na mokos sus žygius generolo Franko p; 
aikyti ir vyriausybiniiikan 
visokių niekų prirašyti. S
niaus krikščionys demokrat

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

nųoje.
“Ypatingas dėmesys”, sako 

vienas tų lapelių, “turi būt 
atkreiptas į Tientsin, kur 
1,00'0 komunistų įsteigė or
ganizacijų tinklą.”
Pasirodžius šitam atsišauki

mui, Tientsino policija suėmė 
12 komunistų, apkaltintų, kai
po “Komunistų Partijos pro
vincijos komiteto” nariai.

Bet kai tik suimtieji “komu
nistai” pradėta tardyti, tai jie 
pareiškė, kad apie komunizmą 
jie neturi jokios nuovokos. Jie 
prisipažino esą Ying’o agentai. 
Bet policija vistiek atsisakė 
juos paleisti.

Tuomet į policijos stotį atė
jo karininkas iš japonų įgulos 
ir pareikalavo, kad 12 “komu
nistų” butų tuojaus paleista iš 
kalėjimo, kadangi jie tarnauja 
Japonijos armijai.

Tai šitokiu budu japonai Ki
nijoje gamina “komunistišką

danga kovos sų juo, lįsti į Kini
ją.

SĖDĖJO KALĖJIME Už 
VAIKŲ MOKINIMĄ

Gegužės 2 d. buvo paleistas 
iš Švenčionių (Vilniaus krašto) 
kalėjimo Bronislovas Nalivaika, 
kuris buvo nubaustas už vaikų 
mokinimą lietuvių kalba. “V. 
žodis” apie tai rašo:

“1935-36 mok. met. Bro
nislovą Nalivaiką už vaikų 
mokymą, lietuvių kalba Šven
čionių teismas nubaudė 120 
zl. arba 20 dienų arešto. Bro
nislovas Nalivaika dirbo kaip 
tėvų samdomas mokytojas, 
todėl baudos r pinigais mokėti 

z neišgaiejo. įitį metų balan
džio 7 d. jis buvo Melagė- 
nuose areštuotas ir atvarytas 
i Švenčionis, čia už nesumo- * ■: ,t -f . •
ketą piniginę baudą buvo ka
linamas Švenčionių kalėjime 
25 dienas^. Iš .kalėjimo išleis
tas gegdžės Ž d.”
Ar ne sarmata' Lenkijos val

džiai bausti žmones už vaikų 
mokinimą?

i

Karių gerumas.
Menkiausi esą kariai tai is

panai pas generolą Franką. Nie
kas jų esą net asmeniniai ne
parodė savo drąsos ir pasiryži
mo. Girdi, visai nenuostabu, 
kad generolas Frankas savųjų 
į pirmąsias pozicijas veik ne
leidžia. Jis tuoj pasiskubino 
parsigabenti maurus. Bet mau
rai buvo iki tol1 geri, iki jie ga
lėjo plėšikauti ir beginklius 
žmones varinėti. Kaip tik susi
dūrė su rimtesnėmis, pastoves
nėmis pozicijomis, maurai pa
sirodė visai netikę. Nors drą
sos, esą, pas juos užtektinai, 
bet ta drąsa vartojama betiks: 
liai ir todėl labai nuostolingai. 
O štai šiokiems tokiems žiemos 
šalčiams pasirodžius, maurai 
visai pradėjo trauktis iš karo 
pozicijų. Be to, jų labai daug 
jau išžudyta. Taigi maurų karo 
medžiaga nelabai aukštai kari) 
specialistų įvertinama. Toliau 
seka pas generolą Franką stt- 
kviesti vokiečiai, eiliniai Vo
kietijos kariuomenės kariai. 
Pasirodo, nors iš jų labai daug 
buvo laukiama, bet jie savęs 
nepateisina. Bent iki šiol vokie
čiai ypatingu savo narsumu ne
pasirodė. Ir visai žemai įverti
nami italų kariai. Jei jie dar 
specialiose motorizuotose daly
se turi svarbos, tai kitur jų 
vertė visai menka. Kaipo lakū
nai niekuo nesą pasižymėję. 
Tankus nemokėję tinkamai iš
naudoti.

karui ištikus visu smarkumu 
nori pulti priešą vienoje vieto-
jė, kad frontą pralaužus ir stai
ga atsidūrus priešo žemėje ir 
tuč ttuoj toli nužygiuoti. Tuo 
budu jie mano priešą taip stai
ga demoralizuoti, kad jis ir at
sikvėpti nepajėgtų. Todėl vo
kiečiai visą savo arini ją sten
giasi motorizuoti. Sudaro ge
rus kavalerijos pulkus ir moto- 
ciklistų Žymius būrius, šita vo
kiečių strategija tiek paveikė 
Europos kariuomenės sutvarky
mą, kad visur dabar prasidėjo 
taip vadinama armijos disloka
cija.

Kariuomenės suskirstymas
Mat, iki šiol armija buvo lai

koma dideliais skaičiais vieno
se kazermėse. O jau dabar vi
same krašte daug kur prista
toma mažesniems skaičiams 
kariuomenės kazermės. Mažes
niais būriais kariuomenė mo
kama. Be to, mobilizacijai iš
tikus tuo iš apylinkės visi at
sargos kariai privalėtų eiti į 
artimiausias kazermes. Taigi 
priešas, įsibrovęs į kraštą, vi
sur sutiktų kariuomenės bū
rius ir jam butų sunkiau to
liau žygiuoti.

Bet štai pagal vokiečių stra
tegiją generolas Frankas irgi 
staiga puolė vyriausybininkus 
atviroje vietoje, ir vienoje vie
toje norėjo pralaužti frontą, 
tai, būtent, ties Madridu, bet 
jo planai liko neįvykdinti.

Nevykusi strategija.

buvo bent kiek atsargesni, b 
dabar paskelbę karą marksi 
tams, ir pernelyg komunizn 
didelė baimė verčia juos vis 
mis keturiomis remti Ispanija 
sukilėlius.

Bet Lietuvos darbo žmon 
tarpe Ispanijos respublikom 
teisėtos vyriausybės gynė j 
naudojasi didelėmis simpatij 
mis. Sako, kai Lietuvos Na 
j ienos tik plačiau ir palanki: 
pradėjo rašyti apie ispanų v 
riausybininkus, tai jų tiraž 
žymiai pakilo.

Bet vidaus reikalų minis! 
ris pagal įstatymus turi tei 
redaktorius atšaukti, taigi i 
šaukė ir “Lietuvos Naujien 
redaktorių poną Petrėną, 
laikraščio savininką. Dabar j 
busiąs naujas redaktorius, ] 
dos, mokytojas Šimėnas, 
laikraščio leidėjas savaime f 
prantama, pasilieka tas pati

Taigi net biznio sumetim 
tasai dienraštis drįso ūžta 
vyriausybininkus. Tai numa 
kieno pusėje Lietuvos plati 
suomenė.

Ir tai nenuostabu, Lietui 
mases jauste junta, kas bu 
jei vokiečiai ir čia laimėtų, 
jie Ispanijoje tvirtai savo ) 
ją padėtų, juk visa tai at 
lieptų ir paveiktų Lietuvos t 
politinį, tiek kultūriniai tai 
U gyvenimą. Betgi yra ir L 
tuvoje, kas kitaip mano. Kri' 
čionys demokratai juk niek' 
met nebuvo nuoširdus der 
kratai.

— Para Bolium

RUSIJOS DARBININKAMS 
ĮSAKYTA SMARKIAU 

DIRBTI

Iš Maskvos pranešama, kad nusižudė sovietų apsau
gos komisaro padėjėjas, Jan Gamarnik, kuris, anot Ko
munistų partijos centralinio vykdomojo komiteto, buvo 
įsivėlęs į “priešsovietinių elementų” veikimą.

Tai jau ne pirmas faktas, rodąs, kad dedasi kas 
nors bloga sovietų armijos viršūnėse.

' Prieš keletą mėnesių buvo suareštuotas ir paskui 
buvo girdėt, kad nusižudė, gen. Putna. Neperseniai bu
vo pašalintas iš apsaugos komisaro padėjėjo vietos ga
biausias sovietų generolas, maršalas Tuchačevski.

Dabar kitas karo komisaro padėjėjas Gamarnik pa
darė sau galą.

Aišku, kad Stalinas jau nebepasitiki armijos vadų 
ištikimybe. Tai blogas ženklas diktatūrai. Neš diktatūra 
remiasi ginkluota jėga. Kuomet armija atsikreipia prieš 
diktatorių, tai jo padėtis pasidaro be vilties.

Stalinas bando šitam pavojui užbėgti už akių, šalin
damas iš armijos vadovybės, areštuodamas ir žudyda
mas neištikimus asmenis. Ar šitomis priemonėmis jisai 
išsigelbės liūdno likimo, parodys ateitis.

PITTSBURGHO MOK
SLO KATEDRA ATI
DARYTA PUBLIKAI

Visi lietuviai turėtų atlanky
ti Pittsburgho Universiteto 
naująjį namą — Mokslo Ka
tedrą. Ji atdara bus publikai 
šeštadieųį ir sekmadieni, bir
želio 5 ir 6 dd. *

Didelė to puikaus pastato 
dalis jau užbaigta. Ypačiai rei
kia pamatyti tą didžiulę sve
tainę, kurios gražumo negali
ma apsakyti, reikia pamatyti. 
Dėl to ir kviečiame jus, — at
eikite, pamatykite!

Iš tos svetainės bute įėjimai 
į tautiniu^ kambarius, kurie 
dar neįrengti. Pamatysite, ko
kioje gražioje vietoje bus Lie-

Social-Demokratų 
Mitingas 
Ketvirtadienį

Ketvirtadieni vakare, Labor 
Lyceum salėje, prie Kedzie ir 
Ogden bulvaro, įvyks susirin
kimas. social-demokratų parti
jos, kuri neseniai atlaikė savo 
nacionalę konvenciją. Trys de
legatai, kurie buvo nuvykę kon- 
vencijon iš Chicagos, susirinki
mui išduos raportus.

Partija kviečia' narius, sim- 
patizatorius ir suinteresuotus 
asmenis atsilankyti. Pradžia 8 
vai. vak.

tuvių Kambarys. (Įėjimas nuo 
5th Avenue).

LKF sekr. J. Baltrušaitis.

Anglijos Darbo partijos or
ganui rašo jo korespondentas 
iš Maskvos, kad sovietų valdžia 
pakėlė apie 20 nuošimčių dar
bo “normas”, už kurias moka
ma tam tikras minimam atly
ginimas. Vadinasi, darbininkai 
dabar turės pagaminti 20 nuo
šimčių daugiau, jeigu jie norės 
uždirbti tiek, kiek uždirbdavo 
iki šiol.

Buvęs sunkiosios pramonės 
komisaras Sergo Ordžonikidze 
nuolatos sakydavęs sovietų dar
bininkams, kad jie pagamina 
tiktai pusę arba net tiktai 
trečdalį to, ką pagamina' Brita
nijos arba Amerikos darbinin
kai.

FRANCUZIJA NETURI AM 
BASADORtAUS ROMOJE

Italijos sostinėje Francuzija 
neturi savo pasiuntinio. Prie
žastis ta, kad Francuzija nepri
pažįsta Etiopijos užkariavimo, 
šiaip jokių kitų ginčų tarp 
Francuzijos ir Italijos nėra*.

Prieš kiek laiko Francuzijos 
ambasadorius Romoje buvo 
grafas Chambrun, kuris rengė
si išeiti j pensiją, kuomet jį 
Paryžiuje sužeidė viena mote
ris (p-ia Fontagne), įsimylėju
si į Mussolinį. ChambrUn’o vie
ton, Paryžius buvo nutaręs pa
skirti savo pasiuntiniu Romoje 
De St. Quentin,ą.

Bet vieną gražią dieną atėjo 
pas FrancUzijoš užsienių reika
lų ministerį Delbos Italijos am
basadorius Cerutti ir pareiškė, 
kad Francuzijos valdžia', skir
dama pasiuntinį j Romą, turi 
jo įgaliojime parašyti, kad pa
siuntinys yra siunčiamas pas 
karalių Viktorą EmantieTį, “Ita
lijos karalių ir Abysinijos im
peratorių”.

ĮkorespondencijosĮ
l .. ■—---------—

' ■ 

Binghamtoniečiai 
prašo knygų

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 20 
kuopa, Binghamtone, įkūrė 
knygyną-skaityklą, kuria gali 
naudotis nemokamai visi šio 
miesto lietuviai.

Kol kasr knygynas nėra di
delis, te turįs , didžiumoj tik 
ALDLD., senosios LSS., “Lais- 
'vės” ir mažiau kitų leidyklų 
knygų ir brošiūrėlių.

Grožinės literatūros skyriufs, 
turįs daugiausia skaitytojų, 
jfra labai • menkas. Jaučiamas 
šios srities knygų didelis tru
kumas.

1 Mes ! žinpm, kad dabartiniu 
laikų daug ir neblogos litera
tūros išleidžiama Lietuvoj. Ji 
butų labai1; pageidautina. Bet 
kaih įsigyti? Pitkti — trū
ksta lėšų. Gauti mainais — 
daugelio Amerikoj spausdintų 
knygų, kurių mes turime po 
kelis egzempliorius it galėtu
me kam nors suteiktu neįleid
žia Lietuvon cenzūra, Ir, musų 
manymu, mums belieka tik 
viena išeitis — tai atsišaukti 
į plačią Amerikos visuomenę, 
prašant įvairiausių knygų, o 
ypač knygų iš grožinės litera
tūros: romanų, apysakų^ poezi
jos. Mes manom, kad tokios 
literatūros yra pas atskirus 
Amerikos lietuvius. . Ir todėl 
mes prašom turinčius paauko
ti mums!

jei kai kas reikalautų apsi
mainyti knygomis, mes galėtu
me tatai padaryti duodami kai 
kurių ALDLD. laidos knygų.

Pirma siunčiant knygas mu
sų knygynui, butų gerai, kad

Vokiečių įsigalėjimas.
Tai v visai nenuostabu, kad 

generolas Frankas yra pareiš
kęs, jei jisai iš Vokietijos ne
gausiąs bent šešiasdešimts tūk
stančių kareivių, tai Madridas 
dar į negreit busiąs paimtas ir 
karas turės ilgai užsitęsti. Jau 
ir dabar genero'o Franko užim
tose vietose pamažu visa pre
kyba' pereina į vokiečių ran
kas, tai jei dar vokiečių dau
giau atvyks, tai jų iš tenais 
niekas neišprašys. Ispanija bus 
kaip ir vokiečių okupuota. Bet
gi spėliojama, kad vokiečių ge
neralinis štabas labai skeptiškai 
į 'visa «tai pradėjo žiūrėti. Kas, 
girdi, busią iš to, jei dar vo
kiečių kariuomenės bus nuga
benta. Patyrimas rodo, kad Is
panijos gyventojai daugumoje 
yra griežtai nusistatę prieš ge
nerolą Franką, o be to, visi is- 
pahai nekenčia svetimos kariuo
menės, o ypač maurų. Todėl ge
nerolas Franka’s esąs vigai 
krašte nepopuliarus. Taigi, kad 
it vokiečių kariuomenės pagel- 
ba butų vyriausybininkai nuga
lėti, vis dėlto vokiečių armija 
iš Ispanijos ir tuomet negalė
sianti pasitraukti. Tarptautinės 
politikos sumetimais vokiečiams 
iirgi, žinoma, butų ne visai pa
ranku, kad vieni vokiečiai Is
panijoje įsigalėtų. Beje, dabar 
jie su vokiečiais kaip ir sfero
mis pasidalino. Italai veikia Is
panijos salose, o vokiečiai gene
rolo Franko užimtose vietose.

Be to, karo specialistai spė
lioja, kad šitame ispanų civili
niame kare vokiečių strategija 
taip pat prakišusi. Mat, vokie
čiai dabar visai pakeitę savo 
strategiją, kurią jau ir didžiojo 
karo metu pradėjo vartoti. Jie 
muša į efektą. Kitaip tarus, te
rorizuojančiai nori veikti. Jie

knygų siuntėjas parašytų ko
kias knygas mano siųst, ir ar 
norės už jas gauti mainais 
knygų nuo musų. Tuo budu 
nesusidarytų jokių nesmagu-, 
mų.

Lauksime palankaus Ameri
kos lietuvių visuomenės atsi
liepimo !

St. Jasilionis, knygius, 
109 Crėstmont Rd., 
Binghamton,’ N. Y.

Vyriausybininkai nujausda
mi kurios strategijos genero
las Frankas laikosi, jAu iš ank
sto buvo numatę iki kuriai vie
tai teks priešą prisileisti ir čia 
tą vietą smagiai sustiprino. 
Apie visą Madridą jau iš ank
što biivo sudaryti geležies be
tono apkasai, kurie panašėjo 
visai į didžiojo karo apkasus.

Vyriausybininkai pamažu pa
sitraukė iki Madrido, bet čia 
generolui Frankui davė mūšį 
ir tas mušis išėjo vyriausybi
ninkų naudai. Generolas Fran
kas pagal vokiečių karo specia
listų sudarytą planą tą muš 
prakišo. Todėl dabar karo spe
cialistai daro išvadas, kad bu- 
siamame kare vokiečių strate
giją pulti priešą skubiai ir grei
tai vienoje vietoje, veikti jis 
terorizuojančiai, veikti demora
lizuojančiai vargu išlaiko kri
tiką. Mat, esą priešas visuo
met galįs kad ir toli pasitrauk
ti, bet iš anksto jau paruoš
tas pozicijas. Ir, girdi, šitokio 
staigaus mūšio pralaimėjimas, 
kaip tik greičiau neigiamai ga
li paveikti puolančių kariuome
nės ūpą. Tai, girdi, parodo mu
šis ties Madridu. Nors tai bu
vęs shiarkus mušis, pors Ma
dridas ne tik armotomis buvo 
smarkiai apšaudomas, bet ir 
kelios dešimtys aeroplanų mė
tė šimtais bombas, bet vis dėl
to šitas mušis nepaveikė vy
riausybininkus ir jie iš to mū
šio išėjo tik moraliai’ žymiai 
sustiprėję, o tuo metu kaip 
generolo Franko vedama ka
riuomenė prarado norą muštis 
ir ilgai vis turi tvarkyti ir per
sitvarkyti, o mautai net visai 
traukiasi į užnugarį.

žmonių simpatijos.
Taigi Ispanijos civilinis ka

ras dabar yra gera pavyzdinė 
karo specialistams pamoka, čia 
jie suka galvą ir atsidėję se
ka, kaip veikia vienų ir kitų 
karo pabūklai ir kaip atrodo 
gyvoji karo medžiaga.

; šitas ispanų civilis karas ge
ra pamoka ir politikams, vi- 
suomeninkams. Lietuvoje ge
nerolas Frankas susilaukė stip
rių šalininkų iš krikščionių de
mokratų štabo. Krikščionių de
mokratų dienraštis XX amžius 
jau be atodairos stengiasi vi-

(GALAS)

Svečiai iš
Dayton, Ohio ’
^šitadjęnj, gegužio 29 d. 

vyko iš Dayton, Ohio svei 
grupė tikslu Marijonos Ju 
šienės laidotuvėse dalyvauti, 
tapo palaidota antradienį, 1 
želio 1 d. Šv. Kazimiero ka 
nėse.

Grupėje buvo Mrs. Petrone 
VValiuszis (V. B. Ambrose t 
ra pusseserė), jos vedusi 
duktė Petronella ir žentas 1 
Roy.Gray, Sr. ir Jr. Lawren 
Mrs. Clement Zupkus, Mr. Jo 
Monas, Jr., kuris yra Mrs. V 
lusis sesers sūnūs.

Mrs. Waluszis «turi švog 
Mike Wallace westsidėje. 1 
po 22 metų teko man pin 
proga su savo pussesere pa 
tikti. Labai jaudinantis bu 
tasai momentas, ypač, kai v 
nas kito nepasižinome.

Visi svečiai po laidotuvių ti 
išvyko atgal į Daytoną.

—VB

Svečiai Iš Toronto 
Dayton, Ohio, 
Chicagoje

Kapinių Puošimo švenčių pi 
ga Chicagon suvažiavo dai 
lietuvių iš provincijos ir to 
mesnių vietų.

Tarp svečių buvo pp. Jok 
bynas su dukrele ir p. A. Sta 
kus iš Toronto Ontario, Kan 
dos, ir p. Motiejus Paupara's 
šeimyna iš Dayton, Ohio.

Visi svečiai vakar padarė > 
zitus “Naujienoms”. Pp. Pa 
parai jau išvažiavo namo, b 
pp. Jokubynai ir Stankus pa: 
liko dar ivenai dienai. Jie ap: 
stojo pas Juozą K. Matuc 
4743 Baring avenue, East C1 
cagoje.

Kas Radote?
• i i ■ ■ >iuaM Miari

Gegužės 31 d. Lietuvių Ta 
Iškų Kapinių piknike pamečiž 
Justice parke lairodėlj su SL 
ženklu. Kas radote, malonėki 
pranešti Andriui Ūkeliui R 
public 5676; duosiu $5 dovan
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SKERDYNES SOUTH CHICAGO PLIENO STREIKE
--------------------------. ---------------- ,------- ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ . -------------- ------- . .... . ........................ . ., .... ....,, ...................... „----------- --  ■. ................ . . ----------  _ •

5 darbininkai buvo nušauti, apie 100 buvo sužeistų, kai Chicagos policija sek
madienį puolė būrį plieno streikierių, kurie rikiuotėje ėjo prie Rcpublic Steel lie
jyklos, South Chicagoje, dirbtuvę pikietuoti.

Skerdynių Pradžia. Sustabdę maršuo jaučius streikierius, prie 117 ir Burley 
avenue, policistai ėmė mesti į juos ašarines, dujas, o netrukus ėmė minią šaudyti 
ir daužyti buožėmis. Policistų grupė priešakyje. Užpakalyje streikieriai. Paveikslas 
trauktas prieš pat skerdynes.

Du policistai nutraukia nuo “karo lau
ko” pašautą į koją ir apdraskytą strei
kierių. Mūšiui praėjus, visas laukas prie 
dirbtuvės buvo nuklotas sužeistais ir už
muštais.

įįįįį įg
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ir 9 metų berniukas

i

Pats skerdynių karštis. Streikierius nuo akių dengia ašarinių dujų debesys iš bombų, kurias į juos numetė 
mėlynšvarkiai policistai-šis paveikslas parodo, kad skerdynėse prieš streikierius dalyvavo ne vien policistai, 
bet ir mušeikos, civiliuose rūbuose ir su buožėmis rankose* Policistų buvo suyiirš 200.

Dalis karo lauko po “skerdynių”. Tarp sužeistų buvo kelios 
moterys Policistas areštuoja ir veda patrolkon 

sužeistą streikierių. Areštavo iš viso apie 
60. asmenų. , . . ' S

*4! v '

i

buožėmis ir šaudė. Iš paveikslo matyti, kad streikie
rius buvo pašautas j įkairią koją. Jo kelnės kruvinos.

#>■?

-

Žemlapis parodo kur skerdynės įvyko. No. 1 
streikierių susigrupavimo vieta. No. 2—Policijos “sto
tys” prie dirbtuvės. Viena “stotis” pačiam dirbtuvės vi
duje- No. 3—117-th ir Burley avenue, kur įvyko skerdy
nės.

■1

O:

Šimpa tizatorius Joseph 
Rothmund (viršuj) irstrei
kierius Alfred Causey, ku
riuos policija nušovė.

Du streikieriai teikia pirmą pagalbą sunkiai pa
šautam sėbrui, Earl Hanley, iš Indiaha Harbor. Jis mirė 
kelyje, į ligoninę. Be Hanley buvo nušautas ir kitas 
streikierius iŠ Indiana Harbor. Viso žuvo 5.

Parmušę streikierių ant žemes, policistai dairosi, 
ieškodami naujų aukų- Policistas dešinėj apsiginklavęs 
net dviejomiš buožėmis.

Sužeistas streikierius Joe* 
Me sina, Jackson Park lijp^ 
ninėje, po skerdynių. •
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Diena Iš Dienos

žagarietė p-lė Niprikai- 
tė jau aštuoniolikinė

Praeitą šeštadienį Žagariečių 
jaunimas suvažiavo p-lės Aldo
nos Niprįkaitės, gyv. 3351 So. 
Union avė., gimtadienio proga 
pasveikinti. Iš Roselando atva
žiavo Sofija Ambrozaitė, jos 
brolis Albertas, iš Northsidės 
Ona ir Marijona Užkuraitės, iš 
Garfield Parko Alex Niprikas, 
Adolf Ramašauskas, iš Bright- 
on Parko brolis ir sesutė Gu- 
žauskai ir kiti.

Teko patirti, kad p-lė Ni- 
prikaitė buvo apdovanota gra
žiomis dovanomis, kas jai pa
darė tikrą surpryzą ir didelio 
džiaugsmo. Jos mamytė p-ia 
Pliuškus pavaišino visus sve
čius. Paminėtina, kad čia tai 
žagatriečių kliubo gyvybė. Jie 
moka gerai vaidinti, dainuoti 
ir diduma muzikali.

R. š.

Chicagoj lankosi 
dainininkė 
p-ia Kubilienė

Lankosi Chicagoje daininin
kė p-ia Ona Kubilienė iš Bos
ton. Čia kiek paviešėjusi, va
žiuos į Lake Vilią savo tėvų 
pp. Rukšienų aplankyti, kur 
mano vasarą praleisti. Pp. Ruk- 
šienai turi nuosavą ūkį.

R. B.

Ištekėjo veikėjų 
pp. Jaukšų dukrelė 
Anastazija

Gegužio 28 d. ištekėjo pp. 
Jaukšų dukrelė p-lė Anastazi
ja. P-as Jaukša yra, kaip sa
koma, amžinas S.L.A. 301 kuo
pos globėjas, jis, mat, ateida
mas į susirinkimą atsineša ir 
geležinę pinigams sudėti dėžę. 
Taip, kad -S.L.A. 301 kuopos 
narių duoklės pilnai apsaugo
tos.

Linkiu p-Iei Anastazijai lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

J. Tarutis.

P-Iės Skistimaites 
gimtadienio puota

Ciceros vestuvių varpai 
taip suskambės, kad 
net Chicaga girdės

nierių dukrelė Antanina, gyv. 
1442 S. 51st gat.

Išteka šį mėnesį ir pp. Kve
darų dukrelė, gyv. 1431 S. 51 
gat. Pp. Kvedarai yra pavyz
dingi lietuvių veikėjų tarpe.

Visoms linkiu laimingiausio 
šeimyninio gyvenimo.

J. Tarulis.

Ciceros 
margumynai

Raudonos Rožės kliubo 
išvažiavimas

Rožės 
tur būt,

šeštadienio vakare p-lė An- 
na Skistimas, gyv. 25 E. 123r 
čia gat. susilaukė labai didelios 
dvejuopos puotoš, būtent: gim
tadienio ir mokyklos užbaigimo 
puotos. Ji baigė Beauty Culture 
mokyklą. Dalyvavo apie poras 
šimtų svečių. Tame skaičiuje 
biznieriai pp. Edvardas ir Vio- 
let Mikaičiai, gyv. 2542 W. 45- 
ta gat., p. Pranokus, 12208 S. 
State gat., p-ia Stela Vilniene, 
10720 S. Edbrook, pp. Jonas ir 
Josephine Vaištarai, 10724 So. 
Wabash avė., p. Statkus ir duk
tė, Steiki, p. Stasys Jurčls, p-ia 
Razmienė ir duktė Stella, p-ia 
Jucienė, gyv. 23 E. 107 gat., 
ir p-ia Šidlauskienė, gyv. 10759 
So. Wabash avė.

Rep. x-y.

Birželio mėnuo, kaip atrodo, 
ciceriečiams bus nepaprastai 
bizi. Vestuvių varpai taip pra
dės skambint, kad net chica- 
giečiai girdės. Tad, nors ir 
menkas iš manęs šokikas, vie
nok, puspadžius naujutėlius 
jau pasikalau. šį sykį paminė
siu tik tas mergaites, kurios, 
taip sakant po mano akių iš
augo.

Birželio 13 d. suskambės ve
stuvių varpai stambių biznie
rių pp. Zigmontų dukrelei Vik
torijai, gyv. 1430 S. 50th Ct.

Birželio 19 d. išteka plačiai 
žinomų biznierių pp. Bagdonų 
dukrelė Malvina, gyv. 1438 S. 
50th Ct.

Tą pačią dieną išteka pp. Za- 
jauskų, taip pat, turtingų biz-

Lietuvių Raudonos 
kliubo išvažiavimai, 
yra pasekmingiausi. Pasekmės 
tikimasi ir šiam piknikui, ku
ris įvyks birželio 13 d., Libuse 
Park, 4301 So. Harlem avė., 
Stickney, III. Komisijos prieša
ky darbuojasi patsai kliubo še
fas Bonifacas. Todėl, galima 
laukti ir gerų pasekmių, o ypač 
serijų išpardavinėjime, kurios 
žada net $75 vertės prizus.

Western, Electric samdo 
darbininkų

Western Electric dirbtuvės 
samdo naujų darbininkų. Se
nųjų, kurie buvo išdirbę po ke- 
lioliką metų nešaukia, nors kai 
kurie ir lanko samdos raštine. 
Čia jie išklausinėja, kiekvieną 
užlaikydami net po pusvalan
dį ir pažada vėliau pašaukti. 
Gal jie iš kokio tukstanties 
vieną kada ir pašaukia.

Kitos dirbtuvėlės dirba ne
prasčiausiai. Darbininkai taip 
suskirstyti, kad sunku supras
ti, kada kas pradeda darbą, 
ir kada baigia. Gal būt, prisi
bijo streikų.

Grįžta sportininkai suplėkę 
lenkus ir italus

Liepos mėnesy atvažiuoja 
Lietuvos sportininkai, sykiu su 
jais grįžta amerikiečiai lietu
viai, kurie padėjo lenkus ir ita
lus suplėkti? Chicagoj jų lau
kiama apie liepos 9 d., o liepos 
16 d. jie luoš krepšiasvaidį Ci
ceros - stadione, prie W. 21st 
St. ir 52nd avė. Sportininkų 
tarpe randasi ir cicerietis Pra
nas Talziunas, todėl Ciceros 
lietuviams vertėtų paremti sa-? 
vo tautiečius savu atsilanky
mu.
Budavoja modernišką rotužę
Musų miestas modernizuoja- 

si. Dar šiemet bus pabudavo- 
ta , nauja, moderniška Ciceros 
rotužė, kuri kainuosianti virš 
$80,000.00.'-Bėto, trijose parkų 
maudyklėse vanduo bus filtruo
jamas. Kiekvieno1 filtro įrengi
mas kainuos po $8,000.00. Tad, 
mokesčių naštą,Kaip matote, 
padidės.

Suėmė dar vieną mo 
terų užpuoliką

.Sekmadienį suimtas tūlas 
Philip Johnson, 49 metų, ku
ris policijai prisipažino išgėdi
nęs nursę Frances Gesto ge
gužio 22 d., pirma ją prisimu-

i

įšęs iki besąmonės ir žandikau
lius sulaužęs. Jį suėmė prie 
nusikaltimo vietos, kur anot 
jo prisipažinimo, laukęs kitos 
aukos. Nukentėjusioji moteriš
kė randasi Dr. Piercy L. Clark 
sanitariume, 2637 Prairie avė, 
kurios sveikatos padėtis labai 
abejinga. A

MADOS

J. Tarulis.

Gatvėkarių darbi 
ninku derybos 
dėl algą

Pirmadienį dar tebėjo gat- 
vekarių kompanijų derybos su 
darbininkais dėl algų. Darbi
ninkai reikalauja, algų pakėli
mo, kurio bendra suma siekia 
iki $10,000,000 į metus. At
skirai kiekvienam po 10 cen
tų ir kitokių koncesijų. Kom
panijos atstovas H. O. Crews 
pareiškė, kad esąs pasiryžęs 
derėtis ant senų pamatų iki 
bus pasiekta susitarimo.

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

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME Ilt UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI jVOOD ST.)

_______

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3417 South Halsted Street

Pamatykite tuos naujus refrigeratorius pas Budriką ir sužinokite, kaip jus galite sutaupyti $50.00, pirkdami 
iš Budriko, kur dar gausite didelę, gražią dovaną — 14^ colių Elektrrkinį faną dykai. Jums nereikia nieko įmo
kėti, mėnesiniai išmokėjimai.

KELVINATOR
Jūsų Sekantis Refrigeratorius

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.

VERTELGAUKIT SU Drauginga Įstaiga
Skolinkitės iš APDRAUSTOS Asociacijos

Kai jus finansuojat savo namą per 
šią asociaciją, tai vertelgaujat su drau
gingais žmonėmis. Musų tarnautojai vi
suomet prisirengę pasitarimams. Jus 
esat tikri, taipgi, kad asociacija turinti 

, sutaupą sąskaitas apdraustas (iki $5,000) 
per J. V. Valdžios agentiją, yra pasto
vi, veikianti jstaiga. Finansuodami sa
vo namus čia jus išvengsit atidėliojimų 
ir augštų kaštų. ,

or vou. NJa 
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APPROVED F. H. A. MORTGAGEE 
WALTER J. PFIEFFER, Secretary. į

ARCHER-HOYNE^ & FEDERAI.

OF CHICAGO • 3517 Archer Avė. • Lafayette 3489
Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraudos Planais

NUŠVIESKIT SAVO LINOLEUM 
si:

PILSEN
WHITE LINOLEUM VARNISH

Nepakeis nė švelniausio Rašto Spalvų
REIKALAUKIT JO VARDU.

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybines degtines 
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.

Dabar

KYLA”A A-r A PAVOJINGA
mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
stikčjimu !

Elastikinės pančiakos, diržai, braces, 
pažaistiems, čeverykai tiems, kurių są-

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rušl 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- ___________
raiščio pyit|iV<int^|Q ^rankas. Ateikite pąs J nariai nesveiki.

| VYRAS IR MOTERIS |
I PinžIVRftTOJAI Į

I Speciallntal Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Į Visiem Sudarkymam
KAINOS 

PRIEINAMOS

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

TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR 
SIENŲ POPIEROS

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

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJ1MO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

STORA STOGAM POPIERA, ROLEI

EXTRA BALTAS ENAMEL, GAL. ..

SKRYNOM SIETAS, KETV. PĖDA

51.00
51.75

95c
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

MALEVA VISŲ SPALVŲ, GALIONUI

4250

4250 — Augesnei moterei sukne
lė. Joje išrodysit plonutė ir graži. 
Pasisiudinkit sau šventadieniui šią 
gražią puknelę. Sukirptos mieros 
16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40, 42, 
44, ir 46 colių per krutinę.

M orint 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 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba ypaš- 
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, I1L

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No----------
Mieroi . ............... .... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
• ••• • •• • • T < ^...1 ■■

(Miestas ir valstija)

III LIFE INN
Mano užeigoj visa
dos randasi 
rūšies gėrimai:
tinė, vynas, alus 
cigarai. Kurie myli 
smagiai laiką pra 
leisti, malonėkit 
silankyt i mano 
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. VVallace St.
Tel. Boulevard 0850

Remkiie savo apielinkės 
biznierius

Dabar eina milžiniškas iš
pardavimas Elektri k i n i ų 
Ledaunių 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
timą krautuvę. Žiūrėkite

'O 

Budriko iškabą pusė bloko
■ 

nuo 35 gatvės.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
* ■

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

F.BudrikJnc.
Lietuvių krautuve per 25 metus

3417-21 South Halsted Street Telefonas BOUlevard 7010

Jos

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
Millęrs Creek Lump ......   $8.75
Black Band Lump .................. $7.15
Chęsnut Hard Coal __    $12.70
Coke Kappers ..................   $11.20

ir kitokias anglis pristatom.

SVEIKATOS KLINIKA
. Tonsilai išimami už ..............  $12.00
I Palagui pagelba ligoninėje .... $50.00
Palago pagelba namie už ....... $20.00
Ekzaminavimas ofise .............. $1.00

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Budriko žymus programas nedeliomis WCFL —‘ 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 valandos vakare.
Panedėliais ir pėtnyčiomis WAAF — 920 Kil., 5 vai. vakare. Ketvergais VVHFC — 1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai, vakare,

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 9965.

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. 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 apieJinkės 
krautuvėse

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasb^ęe- 
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 i naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. j 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, TeL Yards 0832.



Trečiadienis, birž. 2, 1037 NAUJIENOS, Chicago, 111.

KAPINIU PUOŠIMO DIENOS IŠKILMĖS 
LIETUVIU TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

priklausė, ar ir visai nepriklau- SPORTAS

Pirmadienį, visai Amerikai 
minint Atmininio dien’ą, įvestą 
tuoj po civilio karė pagerbti at
mintį žuvusių tatne kare karei
vių, bet dabar paplyttisią į Vi
suotiną kapų puošimo dieną, ją, 
kaip kitais metais, taip ir š’e- 
met gražiai atžymėjo ir Lietu
vių Tautiškos Kapinės specialiu 
tai dienai pritaikintu progra
mų.

Kadangi tą patį rytą buvo 
laidojama Morta Mačiukevičiū
tė, tai dėlei to teko kiek susi
vėlinti ir su paties programo 
pradėjimu, taip kad programas 
buvo pradėtas tik apie 11 vai., 
su benu atmaršavus Dariaus- 
Girėno Postui.

taigų, kuri priklauso patiems 
lietuviams, yra pilna jų savas
tis ir yra jų pačių tvarkoma.

Sugrojus Jurgio Steponavi
čiaus benui, Dariaus-Girėno Le
giono Postas atliko savo cerei 
monijas prie simboliško Da
riaus-Girėno “kapo” ir tvarkin
ga eisena nužygiavo prie kitų 
savo draugų, eks-kareivių, ka
pų.

Legiono Postas iškilmėse
Priminę jis ir dū paskiausių 

dienų įvykius, kurie parodė ku
nigų norą diktuoti žmonių vei
kimą ir poelgius. Tai marijonų 
organo puolimas tų V^rgdiiihin- 
ką,- kurie dalyvHVO iš-

RISIS BLOŽIS
[cLASSIFlEnADSi CLASSIFIED ADS.

m'į ' I ir.rii ii    ,      

Mišcellaneous
{Vairus

(Šiandien Rainbo Fronton 
svetainėje (Lawrėnce ir Clark) 
vyriausioje poroje risis George 
Zaharias su Ivan Hasputin. 
Abu ristikai yra labai popuC 
liariški ir visiems sporto mė
gėjams pažįstami.

Risis taip pat ir Dan Bložis, 
kuris tarp ristikų yra žinomas 
kaip Dan Winters.

Reikia pasakyti, jog per pa
skutines kelias savaites Bložis 
ritosi trejetą ar ketvertą kar
tų ir vis pasižymėjo. Atseit, 
pasirodė kaip tikrai geras 
tikas.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialč Žemė -mals, speeialė Žemė — “Įminus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit, su moliu ar smė
linga žėille dėl gilių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 B. State 
St'rėėt. Tel. Wentworth 7942.

Miscellaneous
Įvairus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

pardavimui Taverna —
3824 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 0427. ’

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

2509-11 MILWAUKEE AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

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

PAULINE BARROW 
3432 So. Halsted St.

Tel. Vičtory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Męs dengiame ir pataisome visokios 
rųŠiės stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. LengvOs išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Personai
Astaeiliį Ieško

PAIEŠKAU BROLIO Jono Dėdi
no. Paėjo iš Suvalkų, šakių mies-' 
teito, Matulių kaimo. Turiu didelį 
reikalą. Jis pats arba kas apie jį ži
note, meldžiu man pranešti. Sesuo 
Agotą Mcleckieuč, po pirmu vyru 
Sakalauskienė, 8933 Houston Avė., 

So. Chicago, III.
--J. ,t bfa, .. .

Automobiles
1933 PLYMOUTH 

pirkiūys, tik $245.
Newbėrry, 1025

Sedari. Tikras

No. Clark. 
m. ...................      ■

Furnished Etooms
nedidelis kam-

i Bridgeporte,
ii ■ vyrui. Reika- 
;. Atsišaukite į
Halsted St.

VIENAM Asmeniui 
barys ir sun pore 
švariam, negirtuokliu 
linga rekomendacijos 
Naujienas, 1739 So. 
Box 629.

For Rent
STORAS RENDAI; geras tavernai, 

delikatesų ar likerių krautuvei.
2418 W. Marųuette Rd.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

i_r—i—-i—1~—" u" u ' ui'11. u u '-hj u *‘ u ^ ■ ** i ** *** ** '

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

Plaza 3124.

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

South Shore 1610.

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

Vincennes 3062.

REIKALINGA apie 100 MOTE
RŲ, kurios norėtų pairutį darbą 
NAMUS, katros moka siūti.

• MOVIERMODECOV- —“
4345 Šo. Troy St.

-■ ..X.- -■ ■ i'
JAUNA ;MERGINA; abelnas ūa- 

toų darbas; 3 užaugę. Visus vakarus 
liuosa. J. BROWN

1546 So. Central Park Avė.
Crawford 3662.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Maišytų tautų apgyventa. Par
duosiu pigiai. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3347 W. 51st St.

fAtiškb atmintieš ii* t&ifrj&ti šv.,; 
Kazimiero kapihių VaMybdŠ nu-1 
tarimas Dėlėisti dalyvauti kapi
nių iškilmėse bariŪUS-Dit'ėno 
Dos’tui, jei jis dAlyvau-

Dh A. Margėris vieton kūl- ja ir Taiitiškų kalinių iWhinė- 
se. Dėt POstaš frebašidaVė dik
tavimams ir atsisakė hub daly
vavimo kažimierinėšė kapinėse, 
dalyvaudamas Vien Tautiškų 
kaptttfų :

Kanklių Mišrus Choras irgi 
darniai sudainavo dvi dainas — 
Neverkit pas kapą ir Pasilsėti 
dar ne laikas. \

Rimtą kalbą pasakė ir L.< 
Pruseika, primindamas fe/kalą 
kovoti ne tik už minties lasvę, 
už tęsę pasilaidoti laisvai, bėt 
ir už pagerinimą gyvųjų būk
lės.

Nahjosids Gadynės Mišrus 
Choras gražiai sudainavo Nau
joji Gadynė ir Laidotuvių Gies
mę.

Baigė iškilmes savo kalba Kl. 
Jurgelionis, redaktorius kapinių 
leidžiamos istorinės knygos. Jis 
papasakojo daug įdomių ir ma
žai kam žinomų įvykių iš Chi
cagos lietuvių istorijos.

Po iškilmių kapinėse, Jūšticė 
parke įvyko metikis kapinių 
piknikas, kuriame irgi dalyvavo 
daug žmonių ir tarp draugų ir 
pažystamų praleido karštą 
šventadienio dieną

bos perskaitė gražų simbolihj 
šioms iškilmėms pritaikintą 
vaizdelį.

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” gražiai sudainavo 
Apleistas ir Tykiai Nemunėlis 
Teka.

Turiningą kalbą pasakė Dr. 
P. Grigaitis, trumpai apibudin
damas šios šventės istoriją ir 
primindamas svarbą sąžinės ir 
kitų civilių laisvių. Šių kapinių 
siekis nėra kovoti tikėjimą, sa
kė Dr. Grigaitis. Tikėjimas yra 
tam tikras mintijimo būdas ir 
jis, kaip ir dorovės supratimas, 
nuolatos keičiasi. Jos tik sutei
kia vietų pasilaidoti tiems, ku
rie nori laidctis laisvai, nežiū
rint kokių įsitikinimų jie buvo 

jie

Kapinės -r lietuvių nuosavybė
Programo vedėju buvo A. 

Tomkevičia. Jis pirmiausia pri
statė kapinių pirmininką E. 
Čepulį, kuris trumpoj kalboj 
pažymėjo kas daroma yra ka
pinių pagerinimui ir pagražini
mui ir ragino visus prie darbo 
prisidėti. Pasak pirmininko, 
nors lietuviai yra įsteigę daug 
viešų įstaigų ir pastatę daug 
gražių pastatų, bet jie priklau
so svetimiesiems. Šios kapinės 
gi yra viena iš nedaugelio įs- ir kokiai religinei sektai

SUSIRINKIMAI
SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, birželio 2 d., 

J. Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage avė., 7:30 vai. 
vak. Visi kviečiami atsilankyti.

Užrašų rast. Ben Aliizas.
vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoje jVyks
SLA 36 kuopos susirinkimas. Nariai raginami

šįvakar, 7:30
mėnesinis
atsilankyti.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Asociacija laikys mėne
sinį susirinkimą šiandie, birželio 2 dieną, 7 :3D valandą va
kare Chicagbs Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. H’MstecĮ St. 
Visi nariai malonėkit laiku piibut:, nes landas daug sVar- 
bių reikalų apsvarstyti. —S. Kunevičia, rašt.

Morning Star Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks birželio 3 d. 
adresu 3804 Armitage avė., 8 vai. vak.

Vidurvakarinių 
Valst Taikos ir Soc, 
Geroves Sąryšio 
Valdyba

ris-

Susidūrė Troka^
Su Gatviakariu;

v • > i

Didžiulis transportinisDidžiulis transportinis tre
kas prie May gatvės kampo 
vakar įvažiavo į pilnų Taylor 
gatvės gatviakarį. Susirėmi
mas buvo toks smarkus, kad 
30 keleivių gatviakaryje buvo 
sužeisti. Visi yra italai, gyve
nų Taylor gatyės apielinkčje.

Po suširėmimo, gatviakaris 
nušoko nuo bėgių, o trokas ap
virto. Jis buvo prikrautas 
brangiais baldais, kurie buvo 
išihėtyti po gatvę ir aplaužy- 
.ti\ . * ( '

Trokas priklauso Uahcock 
Froight Lines. Jį valdė šoferis 
Roy McGaw, 31, nito 508 Mar- 
ket stfeet, Ėvansville, Indiana. 
Motormonu buvo Arthur Lin- 
den, 37, nuo 2520 Leland avė., 
Chicago.

11-to Wardo Lietuvių Demokratų organizacijos piknikas įvyks 
birželio 6 dieną Liepos darže, Archer ir Keau avės. Bus 
dailus programas, šokiai, grojimai ir piniginiai išlaitoėji- 
maj. Ne vienas, kuris atsilankys į pikniką, nesakys kad 
praleido dykai dieną. —Pranas Naujokas.

GRAŽIOS MEGSTOS SERVETKĖLĖS

CROCHĖtED DO1LIES PATTERN UH

No- 1411—Dabar labai madoj vietoj staltiesės ant 
stalo padėti servetkėles, kaip matote ant paveikslo.

1
NAUJIENOŠ NEEDLEČRAFT DEPT 
1730 So. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 10 cėntų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavarde

Adresas

| Miestas ir valstija

Namą Savininkų Domėi
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu sU popiera

'279
kambariui.,

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094

PILNAI Įrengta TAVERNA. Sta
tas ir fikčeriai, išdirbtas biznis.

Ant Martinovsky,
1036 West 21st St.

Real Eštate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Vidurvakarinių Valstijų 
kos ir Socialės Gėrovės Sąry
šio susirinkimas įvyko gėgūžio 
19 d. Vilnies redakcijoj.

Valdybon išrinkta pirminin
ke A. Miščikditichė, vic'ė-pir- 
minink'e A. Žabukiehė, nūt. 
rašt. A. Jonikienė, finansų rast. 
M. Schhltz, kaši'erė K. Retūrą,- 
kienė. Į įstatymdai’ystės komi
siją ištihkU p-iė Ė. Mikužio 
tė, m. ScMtz, D.
Po to, kalbėta dėl tolimesnės 
darbuotės.

Taigi, buvo išduotas atšibii- 
vusios kohfėrė'nėijos raportas. 
Pranešimą padalė A. MiAčikAi- 
tienė. Tolimeshis veikimas bdš 
paskelbtas laikraščiuose.

Zabelė.

Penki Paskendo 
Chicagoje

Tai-

MAfcUDNAk YUšKlĖNĖ, po 
tėvais Ždanavičiutč,

PėršIskV^ šiuo " IpašUiiim 
gegužės 31 d.> 6:20 vai. vak., 
1937 m. Sulaukus 68 m. amž., 
gimus , Suvalkų rėd., M aria m- 
poįes apskr.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nUlįudime

2 dukteris: Magdaleną Petke
vičienę ir žentą Mykolą Ma
rijoną Pupliėttę ir žentą Joną,
3 sūnus: Antaną ir marčią 
LUėy. Judzą ir marčią Jadvy
gą, Frąhčįškų marčią Marijo- 
ną, 0 aiiUkūs ir gimines.

Kūnas. pašarvotas Lachavi- 
ęiaūs koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Ėlątė. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, birželio 3 d; 8:Š0' v. 
ryto j Aušros Vartų parapi- 
jOs bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
hėš; sielą, o iŠ tėn būs iiūlydė-

I, Šprihg Valley, III. į šv. 
Onos kapines.

Visi A- A, Marijonos YuŠ- 
kiėilės gimines, draugai it pa
žįstami ėsat;b!ūbši-ėdžiai kviė- 
'čihhii dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
Vhną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę iiekame,
Dukterys, žentai, Supai, Mar

čios, Antikai ir GiniineS.
Patarnauja laid.J dif. Lachavičz 
ir Sūriai, Tel. Čanal 2^15.

Kapinių puošimo dieną, penki 
žiltohcs (bėvėik visi jaūmtoliai) 
^askėhdp Chi'cūgos ar Čhičagos 
ApiėhftkRį VahdėPyse. Viši sken
duoliai būVb čhica'giėčito.

Iškrito iš ketvirto 
aukšto ir gyva

Norėdama sitliaikyti kamuo
lėlį, kii’rį jos sesutė išmetė 
Frances Tolome’ą, 16 mėtų mer
gina iškrito pro langą nuo ket
virto aukšto ir hėužšimušč. Ji 
paguldyta lienrotin ligohinėje, 
palaužta koja, galimas daiktas, 
kad bus ir galvos kiaušas su
skaidytas ir šiaip vidurių su
žalojimas. jSlėlaimė atsitiko’ na
muose, 1034 North Franklin 
gat.

Urba Flovver Shoppe
Gėlės Mylintiemš-r-V^stuvėins— 

Bahkietams—-Laidotuvėms—
Papuvšimams.w<

41&0 Archer Avenue
Pho^ LAFiYĖfTE

JUOZAPAS VASNAUSKAS
ĖėrsisI^rS su šiuo pasauliu 

birželio i dieną, 9 vai. ryto, 
1937 iri., sulaukęs 70 metų am
žiaus, gimęs Molainių kaime, 
Velžio vals., Panevėžio apskr.

Ąinėrikoj išgyveno 45metus 
Paliko dideliame nuliudime 

šunų Kazimierą, marčią Orią, 
sūrių joną, 2 dukteris,: Kaži- 
miėrą dr žentą Petrą Smeigei, 
dūkterį Orią ir žentą Navicką, 
brolį Benediktą ir brolienę, 3 
anūkes i!r daug kitų giminių, o 
Lietuvoj seserį Paulina ir švo- 
gerį Kirdūlį ir gimines.

Priklausę Simano Daukanto 
ir „D. L. K. Vytauto dr-joms.

Kurias pašarvotas Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, birželio 5 dieną, *9 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Dovydo pa- 
rap. bažnyčią, 32 ir Emerald 
Avė., kurioje atsibus- gedulin
gos. pamaldos už velionio sie
li, o iš tėn bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo VaSnau- 
sko giminės, draugai ir pažįs- 
tariii esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikiniriią.

Nuliūdę liekame,
Sūrius, dukterys, marčios, 

ž&ritai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. P. J, Ri
dikas, Tel. Boulevard 4089.

PRANEŠIMAS KLIUĖAMS IR 
DRAUGIJOMS 

Galima parenduoti piknikams
DARŽĄ 

Rugpiučio (August) 
1, 15, 22 ir 29 

JUSTICE PARK
GROVE 

Archer and Kean Avenues 
Jos. Leppa, Savininkas.

PARDAVIMUI 6 kambarių muri- 
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 kartį garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargėmį.

Z. S. M1CKEV1CE ąpd CO. 
6816 So. Western Avenue » 

Hemlock 0800.

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 

ANgIYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIĖS ANGLIS 

WILMINGTON COAL 
, nuo .

*4.75 *6
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ 

PĖIŠTATYMAS MIESTE IR 
X PRIEMIESČIUOSE .

Tel. KEDZIE 3882
M

i hunui? “.?nuGTs LvVl*Ii\IO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
.Gėlės Vestuvėms, Rankiotoms

... ■ Ir Tagrabams
?3316 * Halsted Strr -

Tel * ĖDULĖVARD 73\4
.......'..................Į-ĮUi.ihĮiMuįiH.I

M

Akiniai attt Kriediio
$1,(JQ isavai*«

Dr. R. J. Berkovitz

Tel.
Vis.

Lensus

Yards 3565 
ą darbą garantuoja 
dublikuoja-freimus pataiso

Seeley 9329 
Dr. K. Ntirkaitis 

yra šu 
Dr. W. Pas

1747 W. ChHgd Avė., 8519, Com- 
mercial ĄVe. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

duodam
ANT PIRMŲ 
MORCICIŲ

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

Išmokam

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PtNIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Čermak Rd.

Pbone ČANAL'8887
I.W II lt ■ I Iiiidiiiiii i-ii c...i........Ii G ,0 if 1 '0 ifur ir'ii lip riht , rm -.,1

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

MERGINA; abelhas namų darbas; 
patyrus; gera virėja; išeiti; $10.

Dorchester 4910.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
vasara katedžiuje Michiganę. šaukit 
vakarais po 7:30. Kedzie 4671.

PATYRUSI mergina namų darbui; 
geras namas; pastovi vieta; $6 iki 
$7. Lawndale 3750.

Help Wanted—MaleFemale
Darbininkų Reikia

$5.00 mokestis ūž visus darbus į 
ręstotanus: vyrėjams-joms, antriems 
virėjums-joms, dišių plovėjains-joms 
veitetkoms, pagelbinĮnkams-kėms 
virtuvėje, naktinėms džlanitorkoms.

Matykit mus tuojau.
Atlas Employment Service, 

6Ž50 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

REIKALINGAS aūkš'tos: 
sėlsmonas, su karu. Alga ir 
Senas. Kreipkitės tarp 5—6 
tčs dienomis.
šaukite Belmont 0891 arba

rųšies 
komi- 
savai-

0892.

REIKALINGAS BARBERYS. At
sišaukite.

323? So. Halsted Street
Tel. Victory 4447.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant farmos, kurs moka draivyti tre
ką. Senas ar jaunas. Rašykite laiš
ką, kiek algos reikalaujate.

Naujienos, Box 628.

Furnitūra & Fixtūres
Rakandai-Įtaisai

*25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainčtfiis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ............... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
*135 grūžųs. nauji parlor

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

de luxe ..i................    $175
Atdara vak- iki 9—Nedelito iki 5 v. v 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

4631 SO. A S AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lupos su J J. Gristi

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos , fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apieiin- 
keje. Atsišaukite -*6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938. ; '■

$5p0 CASH PADĖS jus naujame 
name. Balansas F. H. A.—$2,000 ir 
aukščiau.

Klama and Gaddis, 
Generaliai Kontraktoriai 

Grovehill 3470.

TURIME PARDUOTI $36,000 biz
nio prapertę už $16,800. Visa išren- 
duota — aptieka, grocernė ir taver
na, Rendu per. metus įeina $1,900.

^mrWėst 63rd■ St„ ar
ti Kedzie Avė. Tuoj kreiptis į: 
BŪRY and WOJCIECHOWSKI CO.

5209 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 9792.

PARSIDUODA nebrangiai moder
niškas kampinis bungalow, South 
Mest; karšto vandens apšHdymąs; 
garažas; išmokėjimai pagal sutarties 

Prospect 5238.

Resyvetio Bargenai
4 flatų 3-5, 1-3 kambarių apąrt- 

mehtas, mūrinis, štymu šildomas; 
rendų $160 per menes. Kainą — 
$9,250.00.

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

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

5 i aukšto krautuvės murinės ant 
Archer, arti Calif. Avė., pečiūm ap
šildymas; rendų $125 per mėri. Kai
na $9,000.

2 ankštų mūras; krautuvė ir 6 
kamb. flatas viršuj; katėto vandens 
apšildymas. Kaina $11,000.

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

2’^ ąkerių ąht Roberts Rd. arti 
84th St. $850.

10 lotų su mažu namų arti Į07th 
St. ir Kedzie; kaina $2,000. Cash 
$300.

•Mažas muro namas ant 100xl$4; 
Washtenaw, arti lllth St. Kaina $700.

1-5 kamb. mūrinis bungalow; fur- 
nėso apšildymas; randasi Cnlumet a* 
pielinkėj. Kaina $2,750.

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

Geriausių bargenų ieškodami, ma- 
tykit mus

JOHN J. LIPSKI
4018 Archer Avė. Lafayette 3036

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 $1075.

F. G. MAUrER and CO., 
10323 So. Miėhigan Avė., 

Pullman 2220.

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
labai pigiai 2 flatų namas it Moras 
ant 63rd ir Califomia.

P. WITKAUSKAS 
3347 West 60th St.

RepUblte 9578
.... ............ ...

Fahrts for Sale
Ūkiai Pardavimūi

Kai KURIOS geros, įrengtos far
mos pasiliko. Rašykit klausdami 

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro-1 smulkmenų.
šerne. Biznis išdirbtas, labai cera GEORGE R. EMERICK, Receivėr 
vieta, bet esu našlė, negaliu valdyti.

2611 West 44th St.
Alcona County Savirtgs Bank 

Harrisville, Miėh.
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Minimum Algos 
Maximum Valandos

Prezidentas Rocseveltas ne
seniai įteikė kongresui pareiš
kimą, kuriame reikalavo pri
imti minimum algų ir, maxi- 
mum darbo valandų įstatymus, 
įstatymų projektai jau yra pa
gaminti ir už trumpo laiko kon
gresmenai pradės pasitarimus 
su darbininkų vadais ir pramo
nių galvomis, kad nustatyti 
kokia alga privalo būti mini
mum, ir koks darbo valandų 
skaičius — bus maximum.

Amerikos Darbo < Federacija 
netikėtai išėjo prieš preziden
to pasiūlymą. William Green, 
Federacijos prezidentas, parei
škė, kad įstatymas išeis dar
bininkų nenaudai, nes jis “su- 
paraližuos unijų organizavimo 
entuziazmą” ir suteiks valdžiai 
perdidelę galią darbininkų gy- 
yenimo reikaluose.

Kitos darbo organizacijos, 
kaip CIO., A.C.W.A. ir tam 
panašiai, per savo organus pa
sisakė už pasiūlymą. Atrem
damas Federacijos argumen
tus, ACWA žurnalas “The Ad- 
vance” sako, kad “baimė apie 
unijų entuziazmo suparaližavi- 
mą” yra nepamatuota. NRA 

^laikais unijos augo smarkiau 
negu bet kuriuo kitu laiku. 
Tas pats žurnalas sako, kad 
darbininkai pradės padoriai 
gyventi Amerikoje tik tada,
kai darbo valandų skaičius bus 
sumažintas iki 30 valandų sa-

vaitei, o minimum alga bus 
kur kąa daugiau negu 40 cen
tų į valandą.

Federalės valdžios statistikos 
žinių biuras turi suradęs, kad 
keturių žmonių šeimynai reikia 
$1,800 į metus sveikai ir žmo
niškai gyventi. Dirbant 30 va
landų į savaitę, po 40 centus 
į valandą, darbininkas teuž
dirbtų $832 į metus.

Atžagareiviška 
Mokslo 
Įstaiga

Mokytojų profesinė sąjunga 
American Federation of Tea- 
chers paskelbė įdomių dalykų 
apie seną mokslo įstaigą Nau
joj Anglijoje, Yale Universi
tetą. Organizacija sako, kad 
universiteto valdyba prašalino 
iš tarnybos profesorių Jerome 
Davis už jo veiklumą darbinin
kų organizacijose. Ji taipgi už
draudė New Yorko teisėjui 
Ferdinandui Pecorai ir senato
riui Gerald Nye kalbėti į uni
versiteto studentus.

Pecora pagarsėjo kiek laiko 
atgal iškeldamas aikštėn Wall 
Street finansierių suktybes, o 
Nye — darydamas ginklų pra
monės tyrinėjimą.

Universitetą aukomis remia 
pramonių viršininkai ir milio- 
nieriai, kuriuos abu tyrinėjimai 
skaudžiai palietė.

Colorado Atmetė 
Darbo Santykių 
Įstatymą

Pasidavusi pramonių ir atža
gareivių įtakai, Colorado val
stijos legislatura atmetė Dar
bo Santykių Įstatymą, panašų 

federalės valdžios Wagnerio 
Darbo Santykių Aktui.

x
Tarp valstijų, kurios pasisa

kė prieš Child Labor Amend- 
mentą, yra Florida. Prie to 
konstitucijos pataisymo atme
timo daugiausiai prisidėjo Flo
ridos vaisininkai. Jie yra taip 
įsigalėję, kad priverčia savi
valdybes uždaryti mokyklas 
vaisių sezone, kad mokiniai ga- 

(lėtų vaisius ar uogas rinkti. 
'Tie mokiniai, kartais visai jau
ni vaikučiai, dirba nuo aušros 
iki sutemos, o algos gauna tik 
po kelis centus į dieną.

x
South Carolina valstijoje pa

dėtis kitokia. Nesulaukdama 
Child Labor Amendmento įei
nant galion, valstija priėmė 
savo įstatymą, kuris draudžia 
vaikams, mažiau 16 metų am
žiaus, dirbti fabrikuose, kasy
klose ir tekstilio dirbtuvėse. 
Aktas tečiau leidžia vaikams 
dirbti privatiškuose namuose.

x
Kalbėdamas Philadelphia In

žinierių Kliube, Philadelphia, 
Pa., New Jersey valstijos gu
bernatorius Harold G. Hoffman 
pavadino bedarbius “bunčiu 
barnų”. 

. x
Pašalpos Darbų Valdyba — 

Works Progress Administra- 
tion tyrinėtojai patyrė, kad 
privatinė pramonė nenori sam
dyti ir naudoja diskriminaciją 
prieš pašelpos darbų darbinin
kus arba darbininkus ėmusius 
tiesioginę pašalpą.

Bedarbis turįs 45 metų am
žiaus ar daugiau beveik visai 

neturi Šansų gauti pastovų dar- 
Įoą.

Telefonų Bendrovės 
Finansiniai
Gabumai

Federalės valdžios įstaiga, 
kontroliuojanti nacionales susi
siekimo įmones, Federal Com
munications Commission skel
bia štai kokį dalyką apie Tele
fonų Trustą, (Bell System; 
Chicago j ėrlllinois Bell Tele- 
phone Company).

Trustas leidžia apyvarton 
naujos rųšies telefonus, taip 
vadinamus “franeuziškus” ar
ba “rankinius” telefonus. Už 
tokių telefonų įvedimą ima 
ekstra mokestį. Per paskuti
nius aštuonis metus trustas 
sukolektąvo taisį ekstra? mokes
čiais $53 milionus ir $240,00(1.

Komisija iškėlė aikštėn, kad 
“ekstra” mokestis yra nepatei
sinamas, nes “laukiniai” tele
fonai kainuoja trustui daug pi
giau, negu kiti telefonai. Per 
aštuonis metus, tuos telefonus 
įvesdamas, trustas faktinai su
taupė suvirš $83 milionus do
lerių.

Gaisras
Stock j arduose

Pirmadienį vėl buvo gaisras 
stock j arduose. Užsidegė Swift 
& Co. namas prie 41 ir Ash
land avenue. Tame name kom
panija laikė šaldytuvų taisymo 
lentas. Šiaip niekas nuo gais
ro nenukentėjo. Pastebėtina, 
kad alarmas iššaukė net vieną 
šeštadalį visos southsidės ug- 
nagėsių pajėgos.

Prisipažino
Užpuolęs ir Sumušęs 
Slaugę

juodveidis,
Johnson, 49 metų 
suimtas už lytinius 

prasižengimus, 
vakar prisipa
žino, kad jis 
sumušė ir už
puolė 26 metų 
slaugę Frances 
Gftsto. Užklu
pęs merginą 
tarp duryje, 
prie 2637 Prai 
rie avenue, su
imtasis jai 
smogė per gal- 
va. Ji 1 neteko

Philip
Johnson

sąmonės. Atsigavusi, mergina 
pamatė, kad guli ant žemės 
tuščiame, apleistame lote.

Sustreikavo
Geležies Statybos 
Darbininkai

1,200 geležies statybos dar
bininkai vakar išėjo streikai!, 
reikalaudami $1.75 algos į va
landą (astuonias valandas į 
dieną).

Streiką paskelbė Bridge and 
Structural Ironworkers Union, 
Local No. 1. Streikieriai iki- 
šiol gaudavo $1.50 į vai. Jie 
dirba prie aukštų namų, tiltų, 
etc., statybos darbų, kurie yra 
pavojingi gyvybei.

Staliams vakar algos buvo 
pakeltos iki $1.70 į valandą.

Barbenai balsavo 
plaukų kirpimo 
mokesnį pakelti

Master Barbers asociacija 
nubalsavo plaukų kirpimo mo
kesnį pakelti. Balsus skaitys 
birželio 9 d. Tikimasi pakelti 
mokesnį nuo 5 iki 10 centų. 
Galutinas kainos nustatymas 
įvyks kai Nacionalė Darbo 
'Santykių Tarybos arbitratorius 
John E. O’Connor tars savo 
žodį.

Zarasiškių kliubas 
rengia išvažiavimą

Įvyks sekmadienį, birželio
6 d.

Ketvirtadienį, Gegužio 20 d., 
Zarasiškių Kliubas turėjo su
sirinkimą, kuriame buvo svar
styta daug bėgami! kliubą ir 
Lietuvių visuomenę liečiančių 
reikalų.

Skaitant laiškus bei atsišau
kimus, buvo perskaityta ir 
Naujienų pakvietimas ant pa
vasarinio pikniko, kuris įvyko 
geg. 23 d. Pakvietimas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Parengimų komisija rapor
tavo, kad kliubo išvažiavimas 
įvyks su išlaimėjimais, sekma
dienį, birželio 6tą dieną, Oak 
Leaf darže, prie 83-čios ir Kean 
Avenue, priešais Tautiškas Ka
pines.

Rengimo komisija susideda 
iš dviejų žymių biznierių, ku
rie užlaiko puikias tavernas, 
sekančiais antrašais: R. Pūs
tis, 2553 W. 69th st. ir A. Se- 

Trečiadienis, birž. 2, 1937 

duikis, 2547 W. 63rd srTo- 
dėl, galima tikėtis, kad išva
žiavimas bus nepaprastas, nes 
biznieriai nepasigailės atsilan- 
kusius ne tik palinksmint, bet 
ir pavaišint.

Todėl, kaip Zarasiškiai taip 
ir ne Zarasiškiai esate kviečia
mi skaitlingai išvažiavime da? 
lyvauti.

— Vajasiškietis.

Nusisekė Joniškiečių 
Gegužinė

Buvo daug svečių
Praeitą sekmadienį įvyko 

Spaičio darže Joniškiečių Kliu
bo išvažiavimas, kur po žaliuo
jančiais klevais ir žydinčiomis 
vyšnėmis joniškiečiai, žagarie- 
čiai ir kiti linksmai laiką pra
leido.

Diena buvo graži ir šilta. To
dėl ir prie bufeto visi sušilę 
dirbo; visi gardžiavosi ir gė
rėjosi iš Lietuvos atgabentais 
valgiais. O joniškietis Edvar
das Čepulis, kurs buvo atvy
kęs kartu su žmona sako: “Jei-J 
gu gegužinės rengėjai galėjo 
parūpinti šinkų ir kitokių val
gių iš Lietuvos, tai kodėl ne
galėjo užsakyti iš Lietuvos ir 
saldainių?”

Neapsieita ir be dainų. Pa
raginti joniškiečio Šalkauskio 
užtraukėme vieną, kitą ir liau
dies dainelę. Buvo ir muzika, 
žagarietis Juozas Balakas šau
niai griežė, o dalyviai: seni ir 
jauni, linksmai suko suktinį.

Tokioj, tad, nuotaikoje ir 
praėjo visa gegužinė, taigi, ir 
visapusis pasisekimas.

Joniškietis.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

PASMERKĖ POLICIJĄ — 10,000 žmonių susirinko Indiana Harbor Washing- 
ton Parke i gedulo ir protesto mitingą, kuris buvo sušauktas atidavimui pagarbos 
5-ieins plieno streikieriams žuvusioms Re public liejyklos skerdynėse. Susirinkusieji
griežtai pasmerkė Chicagos policiją už nepaprastą žiaurumą ir skerdynių suren
gimą. Kalba org. Nicholas Fontecchio (No. 1). Užpakalyje stovi Van A. Bittner 
(No. 2) kitas organizatorius. (Visas puslapis skerdynių paveikslų 5-tam pusi.).

STREIKIERIŲ MINIA —. Dalis plieno streikierių 
ir simpatizatorių minios, kuri susirinko Indiana Harbor 
Washington Parke, protestuoti prieš Chicagos policiją, 
kuri nužudė 5-kis darbininkus, o šimtą sužeidė prie Re- 
public Steel bendrovės liejyklos, South Chicagojc.

REZIGNAVO — Japonijos 
kariško kabineto prern j eras 
Generolas Senjuro Hayashi, 
kuris rezignavo. Kelių mėne
sių bėgyje Japonija pergy
veno kelis valdžios krizius.

PERDAUG VYRŲ—Virgi- 
nia Stevenson Andcrson, ar
tistė ir gražuolė, apkaltinta 
daugvyryste. Paskutinysis 
vyras, 22 metų milionierius 
Victor Anderson surado,
kad j i yra žmona ir
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STREIKIERIAI UŽ GRO
TŲ — Grupė Republic Steel 
streikierių, kuriuos policija 
uždarė Grėsliam nuovadoje 
po kruvinų įvykių prie Re
public liejyklos.

RYTOJ APSIVES — Garsus sužieduotiniai, kurie 
j, birželio 3 d-, paliks vyras ir žmona. Jie yra, buvu- 

Simpsonienė—-Mes. Wallis Warfield ir Windsoro
herzogas, buvęs Anglijos karalius Edvardas VIII. Ves
tuvės* įvyks Chateau de Cande pilyje, Francijoje. Jos 
bus civilės ir privatiš’kos.

113 MYLIŲ Į VALANDĄ — Minia sveikina automobilistą Wilbur Shaw, (deši
nėj), kuris laimėjo garsiąsias Indianapolis, Ind., 500 mylių automobilių lenktynes, 
padarydamas 113.580 mylias į valandą. Lenktynės įvyksta kasmet, Kapinių Puošimo 
dieną.

PASITRAUKĘS — Ispani
jos lojalistų valdžios prem
jeras Juan Negrin, kuris 
buk rezignavęs ir palikęs 
valdžios sudarymą premje
rui Julian Bestern’ui.




