
■»— I ■ m...... ..

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkw*

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

[The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS '
TH« UITHUANIAN DAILY NCW*

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIV Kaina 3c

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
------------------------------------------------ -------------- .... .. .......-------- ........................................................................................................... .............»

No. 131
.....  1    .................................................„-„.y—— ■ ..................... ............... .  .............„h—.n —

Gen. Molą
Užsimušė
SUKILĖLIŲ VADAS ŽUVO SUDUŽUS 

LĖKTUVUI

Italai ir vokiečiai susitarė bendromis jėgo
mis smarkiai pulti Baskų kraštą. 

Vokiečiai siunčia submarinas.
BERLYNAS, birž. 3. — Ofi

ciali Vokietijos žinių agentūra 
skelbia gavusi žinią, kad gen. 
Emilio Molą, vyriausias sukilė
lių komanduotojas Baskų fron
te, liko užmuštas sudužus ka
riniam sukilėlių lėktuvui.

Mussolini ir gen. von Blom- 
berg susitarė smarkiau pulti 

Ispaniją.

RYMAS, birž. 3. — Italijos 
diktatorius Mussolini ir Vokie
tijos karo ministeris field mar
šalas von Blomberg susitarė 
koordinuoti Italijos ir Vokie
tijos jėgas Ispanijoje ir ben
dromis jėgomis, po vadovybe 
gen. Franco, dar smarkiau pul
ti apgintąjį Bilbao, Baskų 
krašte.

Jie tą sutarė vienos valan
dos konferencijoje ir jiutarė 
dar smarkiau pulti &askų kra
štą, kurį gen. Molą vadovauja
ma sukilėlių kariuomenė, pade
dama stiprių italų jėgų, jau 
visą mėnesį smarkiausia puo
la, bet vis neįstengia sulaužy
ti atkaklaus baskų gynimosi ir 
pasiekti pačią Baskų sostinę 
Bilbao.

Jiedu galbūt svarstė ir ko
kių tolimesnių priemonių stver
tis, jei Vokietijos ar Italijos 
karo laivai išnaujo butų už
pilti Ispanijos vandenyse. Bet 
nemanoma, kad abi šalys dry- 
stų daryti atvirą ginkluotą in
tervenciją Ispanijoje.

Parodymui Italijos karinės 
galybės Mussolini suruošė at
vykusiam svečiui didelius Ita
lijos armijos manevrus.

Vokietija siunčia į Ispanijos 
vandenis submarinas.

BERLYNAS, birž. 3. —. IŠ 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Hitleris išsiuntė j Ispani
jos vandenis visą laivyną Vo
kietijos submarinų. Tai esą da
roma prisiruošimui didelėmis 
jėgomis atmušti galimą puoli
mą iš Ispanijos valdžios pu
sės.

Hitleris esąs prisiruošęs 
stvertis savų priemonių Ispa
nijos krizyje, nežiūrint kokį at
sakymą duotų Londono neutra
liteto komitetas į jo reikala
vimą “užtektinos” apsaugos 
Vokietijos karo laivams.

Anglija siūlanti taikos 
planą.

LONDONAS, birž. 3. — An
glija padavė Francijai, Italijai 
ir Vokietijai planą atsteigti 
draugiškus santykius svar
stant Ispanijos situaciją ir su
grąžinti į neutraliteto komite
tą Italiją ir Vokietiją.

Anglija siūlanti įsteigti sau
gumo zonas dėl patroliaus lai
vų ir daryti bendrus laivynų 
komanduotojų pasitarimus, jei 
ištiktų puolimai patroliaus lai
vų. : ' . /

D&r nė viena valstybė neda
vė Atsakymo į Anglijos pasiu4- 
lypius.

Italija laikysis neutraliteto 
sutarties.

RYMAS, birž. 3. — Italija 
užtikrino trijų didžiųjų šalių.

♦ f .■*;'**•

ambasadorius Ryme, kad ji pil
nai laikysis neutraliteto sutar
ties ir nesistvers jokios toli
mesnės atgiežos prieš Ispanijos 
lojalistų valdžią, jei bent iš
tiktų nauji bombardavimai ka
ro laivų.

Gen. Molą tikrai už
simušė sudužus 

lėktuvui
PARYŽIUS, birž. 3. — Gau- 

tomis iš Vitoria, kur yra gen. 
Molą štabas ii’ iš Salamanca, 
gen. Franco štabo buveinės, 
žiniomis, gen. Emilio Molą, su
kilėlių vadas Bilbao fronte, tik
rai užsimušė sudužus jo lėktu
vui tirštoj migloj ties Brivies- 
ca, 25 mylias į šiaurryčius nuo 
Burgos, buvusios sukilėlių sos
tinės.

Kartu su gen. Molą žuvo du 
štabo karininkai ir du lakūnai. 
Visi jie skraidžiojo žvalgybos 
tikslais virš sukilėlių linijų 
Bilbao apielinkėj.

Nors gen. Melą buvo antras 
sukilėlių komanduotojas, bet 
ištikrųjų jis buvo gabesnis ir 
geriau pasižymėjo nė pats su
kilėlių vyriausias vadas gen. 
Franco. Prie monarchijos gen. 
Molą buvo Madrido policijos 
komanduotojas ir pasižymėjo 
nuožmiu persekiojimu respub
likonų.

H D Qv* rs o ^>*1
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, šilčiau.
Vakar 2 vai. po pięt tempe

ratūra Chicagoje buvo 66°.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 

8:20.

Mirė septintas poli
cijos peršautų 

streikierių
CHICAGO. —- Vakar iškil

mingai laidojant penkis polici
jos nušautus prie Republic 
Steel liejyklų streikierius, mi
rė septintas peršautųjų strei
kierių — Hilding Anderson, 
27 m., 7944 Manistee Avė.
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L’OVYRAS IR ŽMONA — Wallis Warfhld Simpsonienė ir W 
buvęs Anglijos karalius Edvardas VIII, kurie vakar apsivedė.

Ex-karalius apsivedė
Buvęs karalius Edvardas vakar Francijoj 

apsivedė su Mrs. Wallis Warfield

An- 
da- 
ap-

mėnesius
Anglijos

atsižadė-

Peršovė Republic 
Steel streikierį 

Ohio valst.

Liudijimai prieš 
Malone baigti

Sudarė- naują Japo 
; nijos kabinetą

CLEVELAND, O., birž. 3.— 
Gubernatorius Martin L. Davey 
įsimaišė į plieno liejyklų dar
bininkų streiką, Republic Steel 
Corp. mušeikoms Warren, O., 
mieste peršovus pikietavitfsį lie
jyklų streikierį Steve John.

Gub. Davey paskelbė, kad 
jis bandys tarpininkauti pa
stangose sutaikinti tris nepri
klausomas geležies korporaci
jas su streikieriais. Jis tikisi, 
kad jam pasiseks kompanijų 
viršininkus suvesti su indus
trinės unijos vadais, kurie rei
kalauja vien pripažinimo uni
jos. Jis jau kalbėjęsis su Re
public ir unijos viršininkais.

Ko neprasimanoma
Girdi, Rusija įsakiusi pulti 

Vokietijos laivą

BERLYNAS, birž. 3. — Vi
si Berlyno laikraščiai žymiau
sioj vietoj perspausdino Pary
žiaus laikraštuko Gringoire ži
nią, kad Vokietijos kruizeris 
Deutschland buvo užpultas 
za uoste, Bolearų salose, 
sijos lėktuvų, tiesioginiais 
kymais iš Maskvos.

CHICAGO. — Vakar fede
ralinis prokuroras staigiai bai
gė liudijimus prieš politikierių 
William H. Malone, buvusį . Illi
nois taksų komisijos pirminin
ką, kaltinamą nusukusį virš 
$59,000 pajamų taksų.

Tik nedidelė dalis numatytų 
liudytojų buvo pašaukta liudy
ti.

Valdžia įtarė Malone surin
kus $330,000 kyšiais, bet pa
jamų taksų už tuos kyšius ne
sumokėjus.

Teisme keli advokatai prisi
pažino davę Malone ne kyšius, 
bet “dovanas” įvairiems kam
panijos fondams. Bet tos “do
vanos” siekė bendrai arti tri
jų šimtų tūkstančių dol. Ir da
vę “dovanas” susilaukė gerų 
rezultatų — sumažinimo tak
sų. Bet pats Malone gi jokių 
taksų Už tas “dovanas” nemo
kėjo ir todėl dabar atsidūrė 
teisme.

Jo advokatai tokio greito 
liudijimų baigimo nesitikėjo, 
buvo neprisiruošę pradėti kal
tinamosios puses liudijimus ir 
bylos nagrinėjimas liko nu
trauktas vienai dienai.

TOKIO,' birž. 3. — Princas 
Fumimaro Konoe sudarė nau
ją kabinetą, vieton parlamen
to spaudžiamo rezignavusio mi- 
litaristų kontroliuojamo gen. 
Sanjuro Hayashi kabineto.

Užsienio reikalų ministeriu 
liko paskirtas buvęs premieras 
Koki Hirota, paskilbęs savo pa
reiškimu: “Kol aš esu minis
terijoje, tol karo nebus”. Tą 
pareiškimą jis padarė pirmą 
kartą užimdamas užsienio rei
kalų ministerio vietą ir vėliau 
jį pakartojo užimdamas pre- 
miero vietą. O dabar kaip tik 
Japonijos santykiai su Chini- 
ja yra žymiai pablogėję.

MONTS, Francijoj, birž. 3. 
— šinadie istoriškoj Chateau 
de Cande dvaro pily buvęs 
glijos karalius Edvardas, 
bar Windsor kunigaikštis,
sivedė su amerikiete Mrs. Wal- 
lis Warfield (Simpsoniene), dėl 
kurios jis prieš kelis 
atsižadėjo didžiulės 
imperijos sosto.

Už jo dėl moteries
j imą sosto ir vedimąsi su du 
sykiu persiskyrusią moterimi, 
jam neatlaido nė Anglijos vald
žia, nė anglikonų bažnyčia. 
Anglijos valdžia atsisakė leisti 
jo vestuvėse dalyvauti jo gi
minėms ir valdžios nariams, o 
anglikonų bažnyčia atsisakė jį 
apvesdinti.

Bet visgi atsirado vienas 
kunigas, Robert Anderson Jar- 
dine, neturtingos parapijos An
glijoje klebonas, kuris išdryso 
pasipriešinti bažnyčiai ir atvy
kęs į Franci ją jaunavedžius 
apvesdino bažnytiniu šliubu.

Pirmiausia įvyko civilės ve
dybos, kaip to reikalauja Fran
ci jos įstatymai. Civiliai juos 
apvesdino Monts meras Dr. 
Charles Mercier, kuris juos ap
vesdinęs pasakė ilgą kalbą 
franeuzų kalboj ir palinkėjo 
jaunavedžiams laimingo gyve
nimo. Liudytojais buvo ameri
kiečiai Herman L. Rogers ir 
maj. Edward Dudley Metcalfe. 
Kiti svečiai daugiausia irgi bu
vo amerikiečiai, nes Anglijos 
diduomenė bijojosi į vestuves 
vykti.

Po civilių vedybų jaunaved
žiai ir svečiai kiek užkandę 
sugryžo atgal į salioną, kur 
įvyko bažnytinės vedybos.

Išvažiavo medaus mėnesiui 
j Austriją.

Už kelių valandų po vestu
vių abu jaunieji išvažiavo “me
daus mėnesį” praleisti nuoša
lioj Wasserleonburg pily, že- 
mutinėj Austrijoj.

Išvažiuodami jaunavedžiai 
atsikreipė į laikraštininkus, 
prašydami duoti jiems nors 
kiek ramybės ir privatiškumo, 
ir nesekioti kiekvieną jų žing
snį.

Ex-karalius Edvardas, kuris 
dėl mylimos moteries atsižadė
jo sosto ir turėjo pasišalinti 
į užsienį, yra 43 metų amžiaus. 
Jo žmona gi yra dviem metais 
jaunesnė, šios vedybos buvo 
jo pirmos vedybos, o jos —-' 
trečios.

Pasišalinę į užsienį, ex-kara- 
lius ir jo sužadėtinė gyveno 
vien pas Francijoj ir Austrijoj 
gyvenančius amerikiečius tur
tuolius, nes visi kiti bijojosi 
Anglijos valdžios persekioji
mų.
Tai buvęs tik “palaiminimas”.

LONDONAS, birž. 3. — An
glikonų bažnyčios vyskupai 
jaučiasi labai nesmagiai, nes 
visgi atsirado niekam nežino
mas kunigas, kuris visai nebo- 
darąas jų uždraudimo, nuvyko 
į Franciją ir apvesdino ex-ka- 
ralių ir Mrs. Warfield bažny
tinėmis iškilmėmis.

Fulliam vyskupas, kurio ži
nioj yra Francijoj gyvenantys 
anglikonai, dabar sakosi nebau- 
siąs to nenuolankaus kunigo, 
bet vistiek bažnyčia nepripa- 
žysianti jų vedybų. Esą jie bu
vo apvesdinti civiliai ir todėl 
kitų vedybų negalėję būti. 
Kun. Jardine gi suteikęs jau
navedžiams tik palaiminimą.

Lietuvos Naujienos
Bažnyčios bokšte 

rado pinigų

Ivi- 
Ru- 
įsa-

birž. 
miš-

Streikuoja miškų 
darbininkai

MARQUETTE, Mich., 
3. — Streikai pasiekė ir
kų kirtėjus, kurių 3,000 strei
kuoja Michigano miškuose. Jie 
yra susibūrę į Sawmill and 
Timber Workers Union, kuri 
nėra prisidėjusi nė prie vienos 
nacionalių darbo organizaci-

PANEVĖŽYS. — šiais laikais 
pinigams taupyti labai patogios 
sąlygos. Kiekviename didesnia
me mieste yra bankas ir taupo
mosios kasos, čia netik saugios 
pinigams vietos, bet dar ir pro
centai auga. Vis dėlto ‘atsiran
da žmonių, kurie savo sutaupąs 
laiko po grindimis, ant aukšto 
spaliuose ir kitose labai nesau
giose vietose.

Neseniai vienos mokyklos va
dovybe pastebėjo, kad mokinys 
A. Valas labai staigiai pratur
tėjo: pradėjo draugams pinigus 
dešimtimis litų skolinti, pirkti 
visokius brangesniu^ dalykus ir 
kitokias išlaidas daryti.

Pradėjo klausinėti, iš kur tie 
pinigai? Pradžioje gynėsi, vė
liau papasakojo, kad prieš tris 
savaites su kitu mokiniu buvo 
įlipę į Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios bokštą karvelių baidyti,

padegęs mokyklą, nes jam ne-1 Ten, vienoje palėpėje, ėmę ak- 
patiko viena mokytoja, taipjau >menimis karveliams mėtyti ir 
padegęs kaimyno namus, nes • radę krūvą sidabrinių pinigų, 
jų duktė atsisakė eiti si/ juo 
i mokyklą.

Prezidentas ragina 
kovoti sausras ir 

potvynius
WASHINGTON, birž. 3. — 

Prezidentas Rooseveltas pri
siuntė kongresui specialį pra
nešimą, raginantį įsteigti aš- 
tuonias apygardų tarybas kon
troliuoti upes ir tuo planingai 
kovoti sausras,' potvynius ir 
dulkių audras.

Prezidento siūlymu, 
siamas visoje šalyje 
bas, kuris dabar yra 
vien Tennessee upės

butų tę- 
tas dar- 
varomas 
klonyje.

SPOKANE, Wash., birž. 3. 
— 13 metų vaikas prisipažino

NEW YORK, birž. 3.—šian
die turėjo įvykti kumštynės 
tarp Schmelingo ir Braddock. 
Jos turėjo įvykti įsakymu bok
so komisijos. Bet Braddock 
dabar ruošiasi kumštynėms su
Joe Louis Chicagoje birž. 22 jų. 
d. ir todėl į šias kumštynes ne- Streikieriai reikalauja pa
stojo. Už tą komisija Braddock kelti algas iki 55c į vai., 40 vai 
suspendavo, taipjau Braddock 
ir Lotfis nubaudė po $1,000. 
Bet Illinois komisija nė su
spendavimo, nė bausmių nepri- 
pažysta.

darbo savaitės ir tinkamesnių 
butų kempėse miškuose. Jie da
bar gauna mažiau 35c Ųvvalan- 
dą ir dirba nuo 56 ijei 60 vai. 
į savaitę.

kalingus drabužius, o už liku
sius pinigus nutaręs pavažinėti 
po gimtąjį kraštą. Pirmiausia 
nuvykęs j Kauną, apžiūrėjęs j- 
domesnes vietas. Iš Kauno nu
vykęs į Klaipėdą, Juodkrantę ir 
Nidą. .

Motinai sakęs, kad pinigus iš
lošęs loterijoje. Po visų ekskur
sijų pas Paulauską dar rasta 
228 litai. Jis sakėsi niekalus pi
nigus neleidęs.

Buvo manoma, kad tie pini
gai yra seno tos bažnyčios var
pininko Požarskio. Kai jam bu
vo pranešta, kad bokšte rasti 
pinigai, «tai jis susiėmęs galvą 
sušukęs: “Dievulėliau, pražuvo 
mano pinigėliai!” Pasirodo, kad 
ir varpininkas tame pat bokšte 
taupė, bet tas savo pinigus su
rado.

Pagal varpininko nupasakoji
mą, rastieji pinigai, greičiausia', 
bus vieno elgetos, kurį dažnai 
matydavęs varpininkas į bokš
tą laipiojantį.

Dabar į tą bokštą lipa dešim
timis vaikų ir suaugusių pa
slėptų lobių ieškoti.'

Iš viso pinigų buvę apie 900 
litų. Visi pinigai sidabriniai, po
1 ir 2 litu. Rastuosius pinigus B. — Gladys MacKnight, 18 
lygiai pusiau pasidalinę. m., ir jos meilužis Donald 

Gimnazista ’ę pinigus viso- Wightman, 19 m., liko nuteis- 
kiems niekams pinigus leidęs, o ti nuo 29 iki 30 metų kalėji- 

Už man už sukapojimą kirviu ir 
Gladys motinos

JERSEY CITY, N. J., birž.
---------------------------------- )

WASHINGTON, birž. 3. —
Karo departamentas laikinai 
sustabdė priėminėjimą į armi-

naujų savanorių, nes armi- j Paulauskas — priešingai.
yra pasiekusi pilno kongre- rastuosius pinigus nusipirkęs nužudymą 
numatyto stiprumo.

ją 
ja 
so kostiumą, kepurę ir kitus rei- Helen.
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giltešiieš Diehos!

; The EnglishttlUitm-1' tal .„-įįįM dl„, 
Yoi rtit m i m i ■< męs poyąl artinamės prie tokių

i dięąų, .kurios darosi tikrai kar- 
. i'štps. Karštos vasaroš dienos 

atrodo labai pageidaujamos tuo 
laiku-, kai mes drebame zero 
ore, tačiau kai aktualiai gyve
name karštose dienose, tai nori
me gauti palengvinimo tokia ar 
kitokia forma.

biėla i V hdaišlaš į’glja nema
žos reikšmės karštomis dieno
mis. Mes arba 'valgom mažiau, 
arba vaikom iėrigVeŠhį maistą-. 
§‘ėlhHhinkė ptalėidžia mažiAu 
laiko tušydama arba kepdama. 
Jos patiekiami valgiai yra itd- 
kie, kuriuos glima pagaminti 
greitai.

Dabar yra' laikas dėti i ka- 
mArą valgiams tpentrę) tokius 
daiktūš, kurte būš vartojami

Who Iš
DR. PUNKAY?

M -» - » ■
Farmer and teacher^ sales- 

mafi and student, soldier and 
nevvspaperman—Dr. Edward G. 

. Pi?iikay has been all of those 
since he Waš ori a corri 
farm in Illinois about the turn 
of the century.

Aftėr “totirig” A fiflfe iri the 
Natibrial Gurirdj Dr. Purikay 
varied his military experience 
during the World War by “rollr 
ing pilis” and fighting the “flU” 
i n army camps in Texas. To 
earn his Way througb cdllegė, 
the authdr df “Thfe World at 
a GlAnce” trainped čoUntrv 
roads and elimbed fenceš to 
sėli “views” — stėrėographs 
and šiereseopėš — to hAil-hit 
fabiriers in wešterh Oklahdiba 
ahd Kansas. LAt’er he febt siin- 
flbweVs Ahd st&ckėd alfrilfa in ’ 
Nėbraska to priy for his First 
sheepskin.

“Genehals Pėrshing ahd 
^rbivder had the hbnor of tak- 
ihg dėgTees with rtie at the! 
Univėrsity of MissouH,” hu- 
moroUsiy observes Dr. Purikdy.

After holding fellovvshipš in. 
sociology a t the Uni versi ties 
of Michigan and Pennsylvrima, 
Dr. Punkay taught sociology, 
evoriomies, and history at Dut- 
ler UniverSity ahd at other 
schools. Tli'eri, unable to wre- 
sist the h.Te of literature,” he 
earncd the Ph.D. iri Ėnglish 
at Ohio 'State university.

Likę Bernard Shaw, Dr. 
Punkay has vvritten several un- 
published novels. He is also
the author Of Severai Other 
P’ccriš, among which are “The 
i uild Socialism Movement”, 
“The Attitude of English Lit
erature Toward the Humble”, 

: “Undėr Southern S tars“, . “Is 
Mussolini’s Game Up?’i,,/ąp4 
“Birth Control and OrgflhžJiM 
Ivabor”, the lašt tead at the 
first International birth con
trol congress in Loridon.

stėreographs

Ėast Chicago, III
LAKE COUNTY LIETUVIŲ

LYGOS PIKNIKAS

Vienį kartą, kai šėimihinkė ėi- 
na į Midwekt Stohe. pasipirkti 
fėikihenų, ji turėtų įriieti Viė- 
hį ar por$ daiktų, k'uritį j iii 
ffelkė'š karšitoVHiš dfėnofhis; Mid- 
west Stores jau dabar turi pla
tų tų Peikfhe'rių paširirikim^.

Be to, patartina tėihyti regu
liarius savaitinius' išpardavimus 
kurie yra skelbiami šiame dien
rašty. Midwest Stores savinin
kai visuomet planuoja patar
nauti šaVo kostumeriams juo 
nhšiau, ir kiekvieną savaitę pa
dės ši^biriliam išpardavimui ke
letu tokių maisto ir groserio 
rėiknierių, kurias šeimininkes 
pirkš per visą vasarą.

Turint gebą parinkimą vasa
rai maisto reikmenų savo pėri- 
treje, lengva yra' ir planuoti bei 
pbiruošti valgius, kirkite tuos 
daiktus Midwest krautuvėse. 
Tuo busite tikros, kad gatihat

Vasdros valgi&mš gaminti. Kiek_ geriausios kokybės produktus.
/ j ........................... , ... ■ - ■ ■

■X.l

SPECIAl PARDAVIMAS!
» • ». ■ • '

Geriausios Rųšies Maistas—Žeittoš Kainos
PĖtNYClOJ IR SUBATOJ, BIRŽ. 4 ii- 5

NAUJOS puikios U. S. 1 TRIUMPHS

BULVES 10 - 25c
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS RŲšIeS
dė Lt;xĖ Kava.......
“C & H” ARBA “DOMINO” 
r’TTlT'RTTG! POWDEREDL OR BR0WN
‘MIDVVEŠT” PUIKIAUSIOŠ RŲšlEŠ

SALAD DRteSSING

sv. kenas 27c

1 svaro J itSr* 
pakelis ■" už I

Kvort. 57 
. džiaraš « ■

“ST. REGIS” BALTA MŠSA .. ,
TUNĄ ŽUVIS ,^’s kenąs W
“Justice” .RAUGINTI- KOPUŠTĄi dideli 2% kenai
■•‘JUŠTICE*’ TOMATCrCATSUP ....... ... . didėlės bonkoš^l ’Oįp 
“ŠHURFINE” RIEKUTĖSE MOR^dk No. 2 kėnai 2 už 19c 
“MlDWEST” RED KIDNEY BEANS No. 2 Kenai 2 už 19c
“SILVER SKILtET” U. S. 1 RŲŠIES
CORnEI) beef hash
BANANAI L-- Į-.l :- dideli, nunpkęjgįjSgįįtMfc 
CALIFOR^IJOS ORANŽUI ...............tūz. 230

.... ........ 3 sv. 25^ 

.... ........ 2 sv. 111 
--.......- sv. 21^

...  sv. 22^ 
........ sv- 36^

3 p ak. 160
. dideli 2^2 keųai ,19c

WINESAP OBUOLIAI ......
PUIKUS ŠVIEŽI ŠPINAKAI ......
fraNkfurts . .. ....
BOLOGNA SAUSAGE (Dešra)
KIETA-ŠALAMI-DEŠRA .......
“KNOX” JELL Visų Skonių .. 
“BLtlE AViNNER” APRICbTS ”

S 2 už 29c

Prie fo, padarysit ir sutatpų, 
kadangi Jliftvvįst KradtdVėse 
Visudinėt yra žėmiaUsioš gali- 
ihos kainos, (Škėlb.)

Remkite tuos, ku rife 
Htfširihsi 

“NAUJIENOSE”

DŽL MptPRŲ IR VtRŲ 
KASDIENA-____

NORTH AVENUE
BATUS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintele garo pirtis Chicagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mihvaukee ir JDayen Avė. “L” 

Telefonas Humboldt 7276

PILVO SKAUSMAI 
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių. 
BMtirig sode, mucįn ar įšvirški- 

mas nevartojamą.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 . West 55th Street 

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

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustonį f o raičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
+ . arti ar toli. _• ,v

34(16 SOUTH
HAb$TED ST

Yards 3408

| 6921 SOUTH 
VVESTĖRN AVĖ.

I Hemlock 5040

Tavernom. Meatmairkets. Rooming 
Houseš, Beaūty Shops, Restaūran- 
tam, etc. .

Cash į 24 Valandas
ILLINOIS DISCOUNT CO.

16 N. Clark Street 
Phone STATE 4893 Atstovui

.................
DR. Ą. F. NEMIRO 

Klinikų Dykai
Nud yišų ,ii£ij atdara kasdien 10 
iki ii diehą tierhs, kurie nepajė
gia Hiokėt UŽ rnėdikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 
gydymas akių, ausų, nosieš ir ger- 
klėš.-

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7
I). m.

DR. A. F. NEMIRO
. 1124 West Madison. St.
(Marbro Theatre Bldg.)

VidlirmieSčio ,‘ofisąs — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709

9
iki

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT 4
Sąlygos I SAVAITĘ

DR. O'CONNELL
135 S0. STATE ST._______  r

•8B0 N. Clark St 7*0 Madlton M.
4019 Broadway *320 Cotlage Orova
2138 Lincoln Av. 4002 Madison St.
16*7 Mllwaukee Av. 6204 8. Muistei! st.4*02 Itvlng Park 3234 Madison st
■VES. TILL 9 CLOSED SVNOAT

Mrs. Artelia K. Jarusz
Physicąl Therapy

and Midwife 
6630 S<į. Westėrn 
Avė., 2nd flėor 

Hentlock 9252 
iPatarriauju prie 

gimdymo namiio 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e ė t - 
meni iV magnę- 
tic blarikets ir tt 
Moterims ir nier- 
ginoms patari
mai dovanai.

Rėrtlkite tuos, kuriu 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SENI AUSI A IR DIDŽI ALSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

johei F. Eudeikis
LAlIiOTVVlV DIREKTORIl'S

AT^BUbANC^
PATARNAVIMAS

4 ' ' '. PIENĄ IR NAKTĮ ‘
i • • 1 t . ' '»■■■>. | » •' *4*'r 'k ' * *' • • * .

Viši Teteftmai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hėrmitagė Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

TWi LaI-a YĘTTE 07Ž7

‘T > T 4 koplyčios visose <zxl 1 Chicagos dalyse

/ h ’

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS

Miešto ofisas—127 N. Dearboth Sh 
KanĮb. 1431-14 34—Tel. CentraŲ4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Vdldndbs vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tėl. B'OUrėvat’d 1310 
Kėtviftadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal feutartj.

JOSEPH Ji GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone; Boulevard 2800 
46Ši SOUTH ASHLAND AVENUE

Rėš. 6515 So. Rockwell Lt.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Ofiso tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH
766 VVest 35th St.

,, Čo'r. of ‘ 85th and Halsted Ste, 
Ofiso valandos riho 1-8 hud 6:30-8:30

Nėdėllomiš pagėl sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Fh’ohe Canal 61ŽŽ

GYDYTOJAS Ilt CHlkCttGAS
2201 Wėšt 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedol. pagal sdtartj 
Rez.6631 Sė. Califęrnia Avenue

Telefohaš Republic 7868

34Č7 Lo\ve Avė. • Tel. Yards 2510,

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearboi-n St.
Room 1230

Vai, 9 rvte iki 5 vai. vakare
Ofiso tei. CENTRAL 18Ž4

Gyv. Vięt&: 6733 Craėdbh Avėiibe
Namų Tel.: — Hyde Park 3395

CIement J. Svilow
ADVOKATAS 

33 NO. LA ŠALLE STREET 
b-tos IklboS Tel. ČENtrai lb46 

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

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

vai. vakare ir pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6Š30 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandas 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seifed nnis ir Šūbato'tnis.

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

bfiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
vjik. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Jei.: Douievard 782V 
Namų leL: Prospect 1936

~ OfišD TeĖ VįrgįnU 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir.nuo b—8 vai. vakaro.

8939
Rezidenciją

SOUTH CLAKEMONT AVĖ.
Valandos■ —10 A, M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Phohe Boulevard 7042, .
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 i»d 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. va k. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais Susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

43o0 So. Fairfield Avc.
Tel. Lafayette 8016

luti Lietuviai Daktara.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optoinetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Rimuose egzaminavimas daromas su Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

1- iki 8:30 ty. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS ui CHIRURGAS
Ofisas ir Rezjdencija .

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

elektra; parodančia mažiausias klai
das. Specialė ėtyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

Lake County Lietuvių Lygos 
piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 6 d., Black Oak darž‘ė.

Bėikia tikėtis, kAd piknike 
bus nemažai lietuvių iš šių ko
lonijų: East Chicago, Ham- 
mond, Ind., Gary, Ind., Indiana 
Harbor ir kitur. Mat, tų ko
lonijų lietuviai (įvairių drau
gijų atstovai) ptiklabšO lygM. 
Lyga politikos srityje yra daug 
nuveikusi. Būtent, 
kai kuriems lietuviams 
politiškus darbus. Be to, 
šiaip visokiais reikalais 
viams patarnauja.

O kadangi lyga daug 
vių gerovei yra nuveikusi, tai 
ir lietuviai privalo tokią orga
nizaciją remti. Vadinasi, gau
singai atvykti į pikniką. Svar
bu mums taip pat pasirodyti, 
jog mes sudarome tokią jėgą, 
nu kuria politikieriams tenka 
skaitytis.

Indiana Harbor mieste dau
giausia lietuvių gyvenama gat
vė yra Deodor. Tą gatvę nori
ma pakeisti 
čiau kolkas 
ra tinkamai 
spręstas.

Kalbėdamas apie lygą, norid 
įminti tą faktą, jog joje ne-’ 

bedalyvai.‘ja tokie gabus veikė
jai, kaip adv. Valasina ir p. 
Ainikis iš Gary. Lab^i gaila. 
Tačiau reikia tikėtis, jog jie 
vėl stos į darbą.

Baigiu paraginimu: birželio 
6 d. visi dalyvaukime lygos 
piknike, kuris įvyks Black Oak 
darže.

pagelbėjo 
gauti 
ji ii’ 
lietii-

lietu-

į Lituanica. Ta- 
tas klausimas ne- 
pačių draugijų iš-

— MatUkas.

“MibWEST” Puikiausios rųšies .
GRUŠIOS ............... didėli 2]^ kęnai 21ė
“P & G” NaphtKa Muilas did. šmot. 4 už 17c
Camay muilas ic už fe6’rtH
“R()XEY” SUNŲ maistas

IŠPARDAVIMAS “20 MULE TEAM” PRODUKTŲ
BORĄX SOAI’ CHIPS BORAXO

svaro E m 22 uncijų svaro 1
pakelis ■ ww pakelto pakelis I wv

IR DYKAI 7 UNCIJŲ PAKELIS

TRĘ-JŲR KVEPALŲ

. kenaš

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK. TAUPYKiT MtlSŲ KUPONUS!

PIRK NUO IDVVESTĮ NES PIGIAU

350/

M .« W

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa-, 
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT jjlaiią. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir dėl sUsi'daužyino 
įvykių.

Nemokėtas 
Balansas

Kaštai 
12 mėnesiii

12 
Notų

Kaštai
18 mėnesių

18 
mėnesių

$150.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88
300 00 50.04 29.17 69.44 20.$4
35t).I)0 50.56 34.24 75.52 24.2’0
370.00 50.72 35.06 75.68 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartotų karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BŲICK and PONTIAC AGENTŪRA 

806 W. 31st Street Tel. Victory 1696 
CHICAGO, ILLINOIS

1» »f į firiijį.ni innrii rnii n    rflfflHaOiTB rrvifNHmt G.

- .... v f r . 4 ;■... . . .
Klausykite intišiĮ Lietiivškiį radio pį-ograiMų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vėl. Vakai-o iš W.li.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimiėras.

Ui i.Thi'.liftui'U -iuotijGniriiri i ĮT4r.'nr.u.^ni

Laidotuviiį bifektoriai c
N Afcl Al 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
____ i

Patarnavi- 
i mas Dieną 
b ir Naktį

r TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Pitone Yards 1138

J. LIULEVIČIŪŠ
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phoiie Boulevard 4139

A. PETKUS
į410 South 49lh Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halštėd Street Roulevard 4089

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phpnęs Boulevard 5203

. .J, s. M. SKUDAS
718 Wesi 18ih Street Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNUS
10734 S. Michigan Avfe._______ Tel. Plillman 5703

LAČHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd PJace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42,44 East .108th Street. . Tel.. Pullman 1270

v JUOZAPAS EUŲEIKIS IR TĖVAS
47Ū4 So. Weštėhh Avė. Phoiie Vir^iniA 0883

DR. G. SERNER
LIMTJVIS Aki V GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Afisaš ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valahdos: nuO 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
1 Draugijos Nariai
Phone Heniloėk 2061

DR. JOSEPH KEtLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutarti

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

2400 Wes't Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tėl. Se'elėy 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo i iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Dr. C. J. Svenciskaj
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 y. r. iki v 
Vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
„ 4300 S. FAJRFIELD ĄVE.

• Telefonais LAFAYETTte 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

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

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos niio 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Rėš. 1400 Si 3rd Avė., Maywood Av.
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moteriį ir vėikų pagal nau
jausius metędns X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboradtrija:
1034 W. 18th St., netdli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
. 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. Nedėl. nuo. ,10 iki 12
Rez Tėlėphonfe PLAZA 2400

Garsinkite^ “N-nose
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Rašo-NORA

pa- 
ne-

Muzika šviečia supratimą, įkvepia jį ir 
kelia į tokią karalystę, įcurios jis 
pasiektų, jeigu butų paliktas pats.

—Henry Ward Beecher.

rašyti gražios istorijos musų 
dailės srityje. To mes esame 
papratę laukti iš Birutės, ir ti
kimės, kad ji neapvils mus. Ge
riausio pasisekimo naujai valdy
bai ir vedėjui Jonui Byanskui. 
Ilgiausių metų., kupinų įdomaus 
darbo, Birutei.

Steponavičių mokinių 
Recitalė

kiekvieną pavasarį, 
Steponavičių šeimos 
Kazio ir Jurgio —

Chicagos miesto pa 
šalpų ištekliai bai
giasi išsisemti

Diriguos Palestinoj
American Palestine Music 

Foundation praneša, kad Artū
ro Toscanini diriguos pirmą 
koncertą savo antro sezono su 
Palestinos Simfonijos Orkestrą, 
10 d. Lapkričio. Jis taipgi da
lyvaus koncertuose Jeruzalyje 
Haifa ir Tel-Aviv.

Vasariniai koncertai 
Ravinijoj 

.  . .................... ■— ........ ................. ..

Chicagos ir apielinkės muzi
kos mylėtojai vėl turės malonu
mo šią vasarą klausyti serijos 
simfoninių koncertų Ravinia 
Parke.

Maria Kurenko 
koncerte Chicagoje

Prieš šiuos koncertus Pales
tinoje, Toscanini diriguos Salz- 
burg’o Festivale ir National 
Broadcasting Simfonijos 
certų seriją.

kon-

1932 metai pirmoj 
vietoj

Atidarymui šios serijos įvyks 
nepaprastas koncertas, pašvęs
tas atminčiai Louis Eckstein, 
kuris padarė šį operos, namą 
miškuose vienu įžymiausiu ar
tistinių užmanymų pasaulyje. 
Šiame atidarymo koncerte da
lyvaus Lucrezia Bori, Mario 
Chamlee ir Leon Rothier, kar
tu su Chicagos Simfonijos Or
kestrą.

pianoPasekmingiausi metai 
industrijoj Suv. Valstijose bu
vo 1923, kuomet 326,000 pianų 
buvo paYduota. Dešimts metų 
vėliau (1933) parduotų skaičius 
siekė tiktai 27,000. Ši skaitli
nė pakilo iki 100,000 iki šiam 
laikui.

Išparduota
Iš Berlyno ateina pranešimas, 

kad visos vietos dėl pirmo per
statymo 
vasaros 
festivale

operos Lohengrin šios 
Bayreuth Wagner’io 

jau išparduotos.

Nauji Balsai
kurioPonas E. J. Cutting 

pareiga yra surasti naujus bal
sus dėl National Broadcasting 
Comf>any Artists Service, sa^o, 
kad jeigu talentų ieškotojai ga
li Surasti tris “ųutstandihg” 
jaunus artistus bėgyje metų, 
tai labai daug. Matomai, kad 
ne taip greitai ir lengva yra pa
likti “outstanding” artistu, pil
noj to žodžio prasmėje.

Birutės Nauji 
Globėjai

Praeitą penktadienį Birutes 
Choro trisdešimt metiniam su
sirinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba rūpintis jos sekančio 
sezono veikimu. Paties vyriau
sio globėjo-prezidento parei
gomis teks rūpintis musų per 
ilgus metus Birutės veikloj nuo
širdžiai atsidavusiam P. Mile
riui. Bet nėra abejonės, kad 
jaunos, sumanios ir energingos 
birutietės, kaip Josephine 
Schultz, vice-prezidentė; Emily 
Vičas, sekretorius ir Mary Bar- 
nett, iždininkė, labai daug pri
sidės prie sustiprinimo Birutės 
Choro narių skaičiaus ir prie 
padarymo Birutės 
dekado pirmo meto 
pažymėtino.

Turint tokį gabų
kaip Joną Byanską už muzika 
lį direktorių, birutiečiai gali už- zikale studija.

ketvirtojo 
ypatingai

mokytoją.

Rimtų ir įdomių koncertų 
mėgėjai turės progos išgirsti 
pasauliniai žymią dainininkę 
Maria Kurenko, savo koncerte, 
šį sekmadienį, birželio 6 d. Ful- 
lerton Hali, kuri randasi Dailės 
Institute, Michigan Avė. ir A- 
dams $t., kaip trečią valandą 
popiet.

M. Kurenko yra aukšto ka
libro artistė ir svetimtaučių 
spaudoje vadinama “Rusų lakš
tingala.” Gimus Sibire ir bai
gus konservatoriją ir universi
tetą Maskvoje. Ji padarė trium
fą savo debiutu Maskvos Opero
je, vėliaus dainuodama po' visą 
Europą.

Per savo šešis metus Ameri
koje, ji turėjo nemažiau kaip 
250 pasirodymų kaip operoj, 
taip koncertuose, radio progra- 
muose ir vitaphone.

Praėjusį sezoną, laike De 
Paul Universiteto Muzikos Mo
kyklos specialės serijos paskai
tų ir rečitalių, kurias vadovavo 
tokios garsenybės, kaip Ernest 
Hutchenson, Olga Samaroff- 
Stokowski ir Joseph Lhevinne, 
visi nariai fakulteto Julliard 
Muzikos Mokyklos, p. Kurenko 
;rgi buvo viena šios De Paul 
Universiteto lekcijų skaitytojų, 
mokytojų ir rečitalių pildytojų. 
šis faktas vien parodo aukštu
ma, kuriame p. Kurenko yra 
’aikoma, kaipo artistė daminin
kė ir muzikos žinovė.

Šis koncertas bus jos pasku
tinis šiame sezone, ir nėra abe
jonės, kad ji susilauks skaitlin
es publikos su kuria pasidalin
ti savo aukštai išlavinta mu-

Kaip ir 
taip ir šį, 
— Anelės, 
mokiniai išduos kvotimus iš sa
vo studijų Kimball Hali, vidur- 
miestyje, antradienio vakare, 
birželio 15 d. ,

Kiek teko girdėti šių metų 
recitalė bus ypatinga ir talpins 
kelis tikrai malonius siurpri
zus. Ir tas bus iš puses Anelės 
Steponavičienės balso klasės.

Nekurie jos mokinių yra pu
sėtinai • nuprogresavę savo stu
dijose, ir rengiasi pildyti gan 
sunkius kurinius. Aišku, kad 
Kazys su savo smuikos moki
niais, ir Jurgis su piano, irgi 
rengia savo mokinius geriau
siam

Iš Chicagos miesto 17.9 gy
ventojų vienas gyvena iš pašal
pos. Todėl, jei toks pašalpos ė- 
mėjų skaičius ir toliau pasi
laikys, tai iki spalių 1 dienos 
esamieji ištekliai išsisems. To
kias žinias pateikė miesto kon
trolierius. Jo nuomone, kad iš
eiti iš tos keblios padėties, rei
kalinga išieškoti bent 90% mo
kesčių, arba atatinkamai 
žinti esamą pašalpos 
skaičių.

Gegužio mėnesy buvo
pašalpos ėmėjų. Nuo balandžio 
mėnesio sumažėjo 10,000.

suma- 
ėmėj ų

pasirodymui,

sekančio rudens!
taip dviejų metų svečiavi- 
su Muzikos žinių skaity-

Iki
Ir 

mosi 
tojais kas penktadienį, su šiuo
numeriu užbaigsiu šių žinių 
reguliarį pasirodymą iki seka
mo rudens, neprižadėdama, kad, 
aš nepasirodysiu laikas nuo lai
ko ir vasaros metu — kai atsi
tiks reikalas. “I hope”, kad 
skaitytojai šių žinių jautė nors 
dalį to malonumo ir smagumo, 
kurį aš turėjau prirengdama jas 
kas ketvirtadienį. Pasimatysi
me rudeniop, o iki tam laikui, 
visi muzikos mylėtojai, jos pil
dyto j ai ir rėmėjai, priimkite 
mano širdingus linkėjimus dėl 
viso geriausio.

Muzikos žinių Vedėja',
NORA iGUGIENĖ.

PASKUTINES 5 DIENAS
Sovietų Rusijos Revoliucinis 
Eksperimentas Kriminologijoj

“KALINIAI”
G, P. U. Vadovybėj 

SONOTONĖ v.?
Arti Wabash 

Paprastom dienom, 25c iki 2
1 —35c iki

r

Tik du nepasisekimai

Garsioji dainininkė Adelina 
Patti turėjo tiktai du nepasi
sekimus visoj savo karjeroj. 
Abudu įvyko dainuojant operą 
“Carmen.” Vienas New Yorke, 
kitas Londone.

Apleidžia naujos operos 
statymo planą

Po astuonių metų laukimo, 
John D. Rockefeller, Jr, ir jo 
sandraugai, galutinai nuspren
dė nestatyti naują patalpą Me
tropolitan Operai Rockefeller 
Centre, New Yorke. ši opera 
pasiliks savo senoj vietoj ant 
Broadway. Gal jos direktoriai 
pasimokino iš nepasekmingo pa
tyrimo, kurį Chicagos opera 
turėjo, kuomet persikėlė iš tos 
senos Auditorium į naująją 
Chicago Civic Opera House. 0- 
pera ir Auditorium buvo sino
nimai su Chicagos operos lan
kytojais.

MES NEPAKELEM KAINŲ!!!
Jus dar galit gauti Boston’s SENAS ir ŽEMAS KAINAS

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

ČEVERYKAI YRA 
GATAVI!!

98
ir aukš

BALTI Kid
Linen 
Gabardeen 
Prints

S

• PUMPS • OPEN TOE SANDALS
• STRAPS • WRAP-AROUNDS
• TIES z * NEWEST COMBINATIONS

400 naujausių madų. Mieros 3 iki 10; Platuma AAA iki EEE

MOTERIŠKI!!’
BRAND NEW MADŲ!!!

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

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

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri ketuviai)
UTILITY LIQU0R DISTRIBUTORS, Ine.

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

MALEVOS
IR VARNIŠIAI ’/3 IKI

77,753

Areštuos automo 
bilistus

Pirkit male- 
vas ir v‘arni- 

61 iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj! 
Nacionaliai produk
tai, kuriuos mes 
gavom iš Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo | iki 1/2 pi- 
triau. Patenkinimas 
rantuotas 100%,
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit į ar
čiausia krautuvę. Mil- 
waukee Av. krautuvė 
atdara nedėlioj 10-1.

y2
•eguliarės kainos

Sherwin WH- 
liama trim Var

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

Malevos. Galionas ____

—------- < $1.25
$2.70 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina... 

------- $1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva __ $1.20

ga- PAINI EKCHANGE
2000 Mlhvaukee Avė.
0830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Central i s telefonas

ARMitage 1440

Chicagos miesto važiuotės 
komisionieriaus žiniomis, d i- 
džiuma automobilistų nėra davę 
savo automobilių patikrinti. To
dėl, jei keletas dienų bėgy ne
padidės patikrinamųjų automo
bilių skaičius, tai bus išleistas 
įsakymas areštuoti visus auto
mobilistus, kurie neturės stic- 
ker’ių. (

Greit prasidės Apy 
gardos Teisme 
Sweitzer bylos 
nagrinėjimas

Patirta, kad1 Apygardos Teis
me greit prasidės Sweitzer by
los nagrinėjimas. Apskričio val
džia iškėlė prieš Sweitzer ir 
bendrovę bylą, kuri yra už jį 
išdavusi garantiją, civilinį ieš
kinį sumoje $533,817.

Aplankys Lietuvius
Senelius ...
Oak Foreste

Teisybės Mylėtojų Draugys
te rengia išvažiavimą Oak Fo- 
rest prieglaudoj lietuvių se
nelių naudai.

Komisija daug triūso padė
jo ir rinko aukas nuo biznie
rių. Tos aukos bus perduotos 
seneliams sekmadienį, birže
lio 6 dieną 1937. Bus puikus 
programas, kuris prasidės 
1:30 vai. po pietų. Muziką iš
pildys pirmas simfonijos or
kestras- Dainuos mergaičių 
choras, šoks jaunutė “Gene”. 
Programą tvarkys prof- A. S- 
Pocius, Jaunosios Birutės šo- 

ikėjai išpildys keletą lietuviš- 
I kų tautiškų šokių.

Komisija kviečia visus atsi
lankyti į Oak Forest prieglau
dą ir padėti palinksminti lie
tuvius senelius.

Laidotuvių direktorių auto
mobiliai nuveš ir parveš dar
bininkus. Darbininkai turi su
sirinkti nevėliau 11 vai. rytą 
pas Mrs. Aleksandrą Galalis, 
816 W. 33rd*Plac0.

Komisija:
Mrs. Galalis,

Mrs. Koritis,
Mrs. Dovidauskas

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAL 5063

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

visada pilnas.
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.......
Varnish remover, gal.............. ......... .
Grynas baltas enamel, gal. .............

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

ir brangiau.

97£ 
95tf 

$1.39

...... 4#

SUSTOK ir J| m
PAGALVOK /E/0
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA
SPULKĄ pereitais metais MB 
UŽDIRBO ..... .

SI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUJLDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Reikalaukite DEGTINES

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINO.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

• L*/

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ 0XF0RDS NAUDOKITE

DAD TO THE RESCUE
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

White Buck, Nu-Buck. juodi, rausvi. Calfskins with Leather Cuban 
Heels ir Rubber Heels. Tvirtos Odos čeverykai. BY POLL-PARROT

... two patiems that help to de- 
velophealthy feet! They’rebuilt 
of alLleather to wear! . . . .

95
AND UP

Girls, too, need healthy teet. 
Poli*Parrot shoes for them 
are dainty yet sturdy ♦ ♦ •

95
AND UP PoiPPtftrrot

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET • •

AU LEATHER ’&OTWIM J

* , *

Mis .* .-’.šj’v Jr- ./ . '"C-*’! ji - * i. ■ liti • ' ..-.f J. ( •A - 1 ■
..Z į;,-.. ■, ■ 1. j. Vv 1'..3

VAISTUS, kuriuos GAMTA 
PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrjąla

NIDA LABORATORIES,^1
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.
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The Lithuanlan Peily Nev» 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
. ' . r ’ . . •

- ----------------------------- :—»------■
Sabscription Ratea:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per yėar oiitside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8ę peif cppy.

DtMkymt Uloi
Chicagoje—paltu: .

Metams .. J.............._
Pusei metų ....................
Trims mėnesiams ____ ...
Dviem mSnesiams
Vienam mėnesiui ..........

Chiėagoie per išnešiotojus: 
Viena kopija __ J._ _

Savaitei _______________
Mėnesiui ...........................

Pptered as Second Class Mattėr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Šrį 1879. ..............................

.. . • ••.---------------- !------------- t—”

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia 'Naujienų Ben
drovė; 1730 & Halsted St., ęhicagp, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 

___2.00 
_ 1.50 
___ .75

8c 
------- 18č 
---- 75c 

Smeąyfose Valstijose, nę Chicaroj,
paltu:

Mętąmę ........7.11—I________  $5.00
Pusei pietų ------------------  r2.75
TrĮms mėnesiams ....... ............ j.50
Rvieips mėnesiams ...._____  Į.00
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvoje ir hįtor užsieniuose 

(AJpigin^)
Metams ...:-------------   $p.QO
Ppsei jnetų ................... ....‘4.00
Trims mėnesiais ...............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mdney

Orderiu kartų užsakymu.

Apžvalga
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BIUROKRATAI PRASI
GYVENA

lešĮcg “klrtyto ją”
4/

Vakar numirė septintas asmuo, kaipo auka skerdy
nės, kurią Ghicagos policininkai suruošė pereitą sekma- 
dienį Jo vardas “ Ūu-
ding

Tuo tarpu policija sakoąj įeškąpti Efąešilį kurstyk 
jų”, kurie buk suplanavę užpuolųųų §nį policijos ir 
slaptuose susirinkimuose mokinę strėikjpipkps, kaip jie 
turį parmušįį pojieininkus, atimti jų ginklus ir įsilauž
ti j (iirbtųves. Tąi, žinoma, yra pplįcijos sugalvotas me
las ąu tįkslu pąteisinti ąąyo kruviną žygį prieš streįįcį- 
ninkus.

Jeigu kame nors buvo kurstytojų, tai jų reikia įeš- 
kotį tarpe privatinės kompanijų “policijos” ir 
dytų mušeikų.

pasąm-

Edwardas apsivedė
Ęuvęš Anglijos karalius ^4war^as> Ka^ susi

tuokę su ąmerikiete, dėl. kurios jam teko atsižądęti savo 
sosto.

AngljkpPĮi bažnyčią, kurios įsakymu premjeras 
Baldwirias privertė Edvardą rezignuoti, dar kartą pa
rodė savo ftprštingumą Windsorp kųpigąikščiui, atsisa
kydama duoti jam bažnytinį Ušliubą”. Tačiau atsirado 
vienas suvargęs provincijos pastorius, R. Anderson 
Jardine, iš Darlingtono, kpris nuvyko į Francuziją ir 
surišo Edwardą ip buv. Simpsonienę “nęatmezgamu 
mazgu”.

Anglikonų bažnyčios vyskupai dabar dėl to pyksta 
ir viešai skelbią* to pastoriaus elgesys esąs bažny
čios neąutorizuotas ir todėl neturįs yęrtės.

Šitokiomis savo atakomis prieš Ędwąrdą Anglijos 
viešpataujančioji bažnyčia nieko neatsiekią? tik sukelią 
sįpipątijas ątęistątydinusiam karaliui. Publika apie jį, 
gąl, butų jau papąiršusi, jei^u vyskupai bųtų pąjikę jį 
ramybėje po to? kai jisai ąplęido Angliją Bet dabar 
daugelio akyse jisai yra “kankinys”, ir laikraščiai dedd 
apie jį ilgiausius pranešimus, stengdamiesi pątenkinti 
sąyo skaitytojų smalsumą.

Ędvyąrdąs ųžsįtraukė ąnglikonų vyskupų rūstybę 
tuo, ka4 jUąj vesfl pprsįąkyrusią s^ kitu vyrų 
motęrb p>t vįsi žjpo, kad anglikonų bažppją įį$|p tik 
iš tp ir yra kiJH$i? kad vienas Ąngįijos kąpąiįps? 'ppn- 
rikąs Vilt? norėjo persiskirti su savo žmoųą ip yęsti ki
tą moterį — Auna Boleyn. Ęai Romos papą atsisakę 
tas perskyras sankcionuoti, tai karalius supyko ir liepė 
Anglijos dyąąiš^įjąi. daugiąus ųębeklausytį pąpo$. Tojcių 
budu Anglijos bažnyčia pasidarė nepriyąųsomą ųpp 
Romos ir, vietoje papos, ji pripažinę sąyo gąjyą. kąraįįų.

Bet šiandie ta pati bažnyčia, kuri pątaįkąyp Hen
riko užgaidoms, pątąpo nepermaldaujamų įjvdwapfio 
priešu dėl to, kad jisai sumanė apsivesti ir apsivedę su 
persiskyrusią moterim! Jeigu jisai butų gyvenęs su ją 
be sutuoktuvių, kaip kad daro daugelis karalių ir kuni
gaikščių, tai vyskupai butų nesakę niękp.

Komisarą} lėbavo

“L. žiniose” vienas asmuo 
rašo:

“Į ženjes bąnko rankas pa
tenką nepiąža stambių ūkių, 
dvarų, kuyię nępajęgią pą- 
skęlą grąžinti. Per yaržyiti- 
nęs nępardąętijs ųkiuą pas
kui Žemės bąpkas pardayįT 
nė j a laisvai. Tačiau ątąą}- 
biems ūkiams sunkiau ganjii 
pirkėjų, tai žemės bankas 
dvarą išparceliuoja koloniją; 
mis po 20—30 ha ir pardųo; 
da.

“jGęregnįus u^įus Žemes 
bankas nespėja pęy||n|i? tuo
jau ir parduoda. Perka aukš
tesnieji valdininkai.”
Tokiu būdų, iš biurojtrąįiįjos, 

laikui bė^ąnj;, susidarys nauja 
dvarininkų kląsė.

GAUSIĄS AGNOSŪĮJ
. (f

“Prąpgąįs” su (įžiąu^smą prą- 
ęęšą, kad p. Smetona paskyręs 
kun. Ig. AĮbavičiui, Dįęvę Ąp- 
veizdos parapijos klebonui, Ge
dimino ordiną 3-io laipsnio.

Tai, ę§|,'už tai, kad "jisai pir
mininkavo Fį. K. Fęūęrącijąi. ir 
dabai- pirmininkauja “Draugo” 
bendrovei.

BAUDŽIAMI MOKYTOJAI 
VILNIUJE

praneša,“yilnįąus žodis” 
M — ' '■ ?

“Šių metų gegužes 6 d. li(e“ 
tuviai mokytojai Fejiksąs 
Juknevičius ir Bronislovąs 
Nalivaika buvo pasodinti į 
Melagėnų valsčiaus areštą, 
kur turės išbūti po 10 dienų 
(B. Nalivaika bpvo tik-ką 
atsėdėjęs 25 dienąs Švenčio
nyse. — “N-nų” Red.). Jie 
Švenčionių Storastos buvo 
nubausti u? naminį vai|<ų 
mpkymą lietuvių kalbą po 
08 zl. arija po 10 dienų areš
to. Storastos sprendimą teis
mas tąįp pat patyirtino, to
dėl nesumokėjus baudos pi
nigais ąlju prąsįkąltėjiai kąL 
tinamį ateštę.”

»—-M ' If

lui apsigyventi Lietuvoje. 
Juk pradžioje Lietuvos sve
timtaučiai labai buvo prie
šingi Lietuvos nepriklauso
mybei, darė visokių kfiujčių 
jai įsitvirtinti ir stengėsi 
prijungti Lietuvą prie Lenki
jos. Kas nežino ‘peoviakų? 
bylos!”

. Gęriajjsia pro^a, Jturią Lie
tuvą prąieidb ^tokią.S^'vP polį- 
jtiką, buvo K|ąįpėdęs ąpgyvęp- 
diių^ąč amęrikięfįąis lietuyiąis. 
£ąi įįaipęda liijvo prijungtą 
prję Lįęt||yoę, yokie-
.eįų nenorėję Ra'sillkti PQ Lietu
vos valdžią jp stengėsi Išpar
duoti savo žemes. Amerikiečiąi 
prįęš (įępresijos įmetus tgrfię 
daug pinigų. JVĮilionai doleyĮl| 
buvo sukišti Ęišofams, Haring- 
tonarps ir kitokiems sukčiamę 
arba šiaip bereikalingai išipę- 
tyti.

Jei^u Lįetuya butą leidaisi 
amerikiečiąms pirkti žemę ir

• , ><.« <■>.- -I viry’S •,. « t1'*;
prie to dar butą pavariusi tą'rp 
ąmęrikieęių atatipkąmą ą£ita- 
ciją, itąi amęrikįečiąi butą su- 
pirkę vokiečių ųkius Klaipėdos 
Krastę ir šiandie ųa'ciaį tenąį 
ąebuįtų pavojiųgi.

Bet turto pirkimo kląusiiųas 
buvę tik viena klintis- Kita, 
dar didesnė klįųtis buyp viduji
nė Lietuvos tyąrką. Kol krikš
čionys demokratai buvo Lietu
vos valdžioje, Lietu'yoję veikė 
bę pertraukos karo stovis. Ma
žai amerikiečių, priprąitųsių 
prie ląįsyčs, galėję tą karo sto
vį mėgti. O paskui, kai tapti- 
niųkąi įvykino pervęrsmą, pąsi- 
darė dar ■a'ršiau. Tai vyriausio
ji amerikiečių “atšalimo” prie
žastis.

Lietuva tėvynė musų 
didvyrių žemė...

(Musų specialaus korespondento)

Kaune einąs laikraštis “Nau
joji Romuvą” pr. 20 (gegužės 
16 d. 1937 m«) išspausdino Jo
no KriaUčiuno (varpininko—bu
vusio senojo “Varpo” redakto- 
riąąs) straipsnį vardu “Dėl A- 
męrikos Lietuvių”. Straipsnis il
gokas ir 'visas, perimtas karčios 
|eisybės, jog dabartinė — po- 
kąripė Lietuva, Amerikos lietu
viams pe motiną, bet — pamo
tė. Dabar susirūpinta padarymas 
P''''’ - ' P ‘
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naujinti, bet jau peryėlu. Aipe^ tupju krąštu grep nepęturės. 
rikos lietuviai nutausta ir Lie-
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tpvai žųva. Yrą is Lietuvos pu- buotpja'g 
ges padaryta stambių kląidų, Kpiaučiu

“Žinant ir matant visa tat, 
argi galipia turėti beųt kpkios 
yilties, kad amerikiečiai lietu
viai galėtų grįžti senoj on savo 
nųmylėtpn tėvyųęn 1 Anaiptol! 
Musų broliai ąmeriMę&ai ir 
taip labai pavyzdingi tėvynės 
mylėtojai, kad jie atvažiuoja į 
Lietuvą nors apsilankyti. Bet 
nebeilgai jie telankysis, kadan
gi jaunoji, Amerikoje gimusie
ji ir augu šioj i karta, kaip sa- 

klaidas atitaisyti, santykius at- kyta, jau sajos su senių gim-
.... . - - . _

Tai tąip sęnas Lietuvos dar- 
į “yarpiniųkas” Jonas 

Kriąučįunas “pranašaują.” Bet 
4ąųg tiesos tuose žodžiuose yra.

rikos lietuviai nutausta ir Lie-

kurios nepątaisomos, nes ir pro- 
gos joms pątai^yti jąų senįai 
praėjusios. Klaidos buvusios

Laisvamanių 
Metinis Piknikas

Ęfitish United Press j^apešą iš Maskvos daugįąus 
smulkmenų apie buvusiojo sovietų žvalgybos viršinipkp 
Jągodps bylą.

Ęąi Jągoda buvo perkeltas iš pfU į susisiekimo 
komisąriatą, tai jisai kartu su savo bendradarbiais pra
ūžė milžinišką sumą pinigų. Valdžia padarė reviziją su
sisiekimo ministerijoje ir surado, kad per vienus metus 
buyp išeikvotą pet 2,000,00.0 rublių.

Prieš Jągpdai užimsiant susisiekipio komisaro vie
tą, šito valdžios departamento galva buvo Rykov (pir- 
miaus buvęs liaudies komisarų tarybos pirmininkas). 
Tąigi pne ję jr paskui ppįą Jągodps buyp tas išeikvoji
mas padarytas.

Kartu su Jagoda lėbavo. V. V. Šostakovič, buvęs vi
sų radio stočių viršininkas sovietų Rusijoje, ir Bųn/n, 
finansų skyriaus viršininkas susisiekimo komisariate.

Per metus laiko jie išleido užkandžiams, teatrams 
ir bankietams 217,000 rublių, o Jagodos ir jo padėjėjo 4 ' V ■

LIETUVĄ ATSTJJ1UĖ 
\ AWIiWĘqus
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, Kąųųiškęję “Naujo joję Ęo- 
pąųyoję’? Jppąs ĘfĮąučįppąs pęi- 
Įiią ftųy. Lįętgyqs yyriąųsybes, 
kam jPČ atstūmė nuo Lietuvos 
ąme^ikĮečius. Saką:

“Visų pirmiausioji stambi 
klaida' buvo padaryta buvu
siųjų Lietuvos vyriausybių— 
tai neleidimas amerikiečiams 
lietuviams įsigyti Lietuvoje 

tyFty’ yądinasi, 
JąiĮtyp)as jų šįęo atveju sye- 
tįm^ąijąis-^yetjintą'učiąis. ši
tą kiąįda pądąyė daug me- 
^iaginė^ gą|ęą ir pačiai Met
ropoli jąį, ųęs tP9 Lietuva 
neteko daug vertingos yalįu- 
tos dolerių pavidale. Tpji 
klaida nę tik sustabdė grįžti 
pasiturintiems bypliams Tė
vynėn, bet pasėjo tarp jų 
Amerikoje nelemtą atšalimo, 
nepasitikėjimo Tėvyne sėklą. 
Dargi veikliausieji, labiausiai 
užsigrūdinusieji koypsę u$ 
lietuvybę nusiminė, nuleido 
rankąs ir ataušo Lietuvą/. 
Daugeliui šitoksai Lietųyqs 
vypąusybių elgimasis rodėsi 
ly^ kokių syptĮųitaufių eja^- 
bą§, fąrįm Lietųyą valdytų 
n^ sąyi broliai |į0ti|yĮąi, b 

ėlO'kb

Kubos Lietuviams
''u;. — ?

į musų atsišąųkimą 4,51 pa- 
galbos KŪbos lietuviams, pir
mas atsiliepė gerb. kun. J. Bal- 
kunas. Jiš aukojo pats ir dar 
surinko sekąnčįąg aukas:

Kun. J. Ęalkunąs .......  $5.00
Adv. R. J. Jurevičius $5.00 
Simas Ėajkunas ........... $2.p0
Katarina Balkunailė $2.00 
Kun. -P^ pekešįųg ....... $1.00
Ks. Struipskis ...... $1.00 
Ad. Budraitis ..... $1.00
Kazys Vilniškis .......... . $1.QP
Kostas Vęitęli^ .......... $l.pp 
Juozas Gąršva ............ $1.00

Viso ..........   $2Q.OO
Prie to pridegą sąy.o 
Anicetas Simutis .... $2.,0fl 
Ona Gudąuskaiįtė .......
I. Stakny/ė ..........   ?L()0
Pranas Ząborskįs ...... $l.,00 
A. Abelsąnas .1......  $l.po

Taigi tęriąię ..........  $31.00
Dar porą aukotojų ir galėsim 

pasiųsti Kubos lįętuyįąp|S įdek 
maisto. Payodykjme, kad mes 
savo tautiečius, atsidurusius 
nelaimėje, ųepamirštame.

Lietuvos Pęner. Konsulas
r h ’

- ------- 1 -■■■ 1 r" ......—

Trys iš uždarytąją 
banką Išmokės dalį 
indėlių

Trys iš uždarytųjų bankų 
Rengiasi sugrąžinti savo iųdčU- 
ninkams dalį jų iųdęlių. Vienaą 
iš jų yrą ^del State Ijank, ku
ris grąžiną 8% sumoję $282,- 
007.* Tąi jąų trečias jšmoįėji- 
mas. Kiįi $u
Nątįgąą} ,Qą^ Pąrl^ ir Wpst 
rS • 1 ALI TkT . A. •

9
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Prokofjeyp k^mbasm rakandams lųupiirkti paėmę 3Q0,- 
000 rublįy. ; ...

Tuos pinigus jię inijį^YP iš įvairių susisiekimo ko- 
misarjgtg skyrių, o taip'p^ įg “konfide||ciųlį.o foncįp” 
kurį esąs įsteigęs Bykovas.

Tai tokios tokelės dedasi “proletarinės valdžias” 
yirsunese. <■, C :)^įu jjU|. •

1) Neleidimas amerikiečiapas 
lietuviąpi§ įsigyti nękilnpjamo 
turto.

2) Laikymas amerikiečių 
syętim^ąlįąis — ąyętimtaųčiajs.

3) Atšąldymąs Amerikos lie
tuvių nuo savo gimtosios tėvy
nės Lietuvos.

Dabar Amerikos lietuviai, 
užuot emigravę Lietuvon, pra
dėjo tik lankytis čionai, teno
rėdami tik pasimatyti su gimi
nėmis.

Toliau Jonas Kriaučiūnas pa
šo: ...“ir šiandien dar daug kuo 
Lietuva atstumia ekskursantus 
nuo savų. Pavyzdžiui, Klaipėdo
je pasitinka ekskursantus 
su muzika, su gėlė
mis, vaišina, nakvydina, o pas
kui kruvinai skriaudžia. I£aį 
brolis amerikietis nukanka j 
gimtąją savo parapiją, į gimtą
jį kaimą, tai visi pradeda įvai
riais budais traukti iš jo dole
rius, nekalbant jau apie giipi- 
pes ir pažįstamus, kurie gata
vi amerikietį nurėdyti ir nuo
gą paleisti. Skriaudžia jį yisoki 
organai. Tuoj apmokėk saVo 
buvimą Lietuvoje, tuoj reika
lauja visokių leidimų, visokių 
liųdymų, tai šaukia į apskritį, 
tai pas viršaitį, tai dat kur, o 
visur įik, mokėk, mokėk ir mo
kėk!...”

Toliau J. Kr. duoda eilę pa- 
yyzdžių iš atsitikimų, kur, kie
no ir kaip amerikiečiai lietuyiąi 
buvo nuskriausti. Vienas nusi- • r * ’
pirkęę prįę ^didelio kelių žemes 
gabąįą, sfa|ęsi ugnia varomą 
Įpąlįįj^, bet jam apskrities in- 
žinierį||s įlgai nedavė leidimo ir 
amerikiętĮs, praradęs pinįgus, 
subankru^ąyo... Kitas įsitaisė 
Nemųpę jįpįjoje — Kaunas - 
Jurbarkas — garlaivį; prieš jį 
sukruto devynios galybės, ir 
prakišęs virš 10,000 litų, tu
rėjo smukti atgal — į Ameri
ką. Ir taip be galo, be krašto. 
Prie to yra prikišę saVo nešva
rias rankas ir Lietuvos valdžios 
“monopolčikai,” kuriems tik ru
pi kųbdaugiausiai pinigų iš
sunkti iš amerikiečių lietuvių.

Savo strąipsnj Jonas I^riau- 
čiųna's užbaigia:

yirai pasakyti, ka.d dabartiniams 
Liętuyos ponajns Amerikos lie
tuviu spąųda — didžiausias ne
prietelius. Jie ją vandens šauk
šte prigirdytų!

Štai dienraštis ‘‘Naujienos” 
eina kasdien. Ir jos mia'n siun
čiamos. Bet aš jų gaunu tik* 10 
dalį. Rereįįą mėnesį, nuo bąl. 
15 ligi gegužės 15 dienos tega- 
yąu tik 3 nųmepus: ' Nr. 86 
(bąl. 12 dieųos), Nr. 94 (bal. 
21 d.) ir Nr. Q8 (bal. 26 die
nos). Dešimts pųmerių pavog
ta'. Kai pagalvoji, žmogus, tai 
pet pajuoduoji iš piktumo! ^"ai 
šitaip elgiasi savo sūnumis Lie
tuvą Tėvynė musų, ta didvyrių 
žemė!...

Sekmadienį, birželio 6 
įvyksta Roselando Laisvam 
<nių Etinės Kultūros Draugija 
1 kuopos tnetinis piknikas. Vi 

/ta parinkta Beverly Hills, Ryf 
’Woods, 87th ir Westem avė

Apie laisvamanybę, rodo 
daug ko aiškinti nereikia. Ja 
rodos, ir pats pavadinim 
laisvę primena. Roselando Lai 
yamanių Kultūros Draugij 
veikla tapo atgaivinta Dr. 
Šliupui atsilankius, t.y. pri 
vienerius metus. Tada, ska: 
lingam lietuvių buriui susiri 
kus, ir, visiems pritariant, b 
vo atgaivinta toji laisvaman 
bės idėja, idėja sąžinės ir a 
švietos laisvės.

Taigi, paremkite tos dįdži 
idęjos darbą sekmadienį sa 
skaitlingu atsilankymu.

Senas Petras.

Begelbėdamas ki
tus, pats Įkliuvo

Pranės Brolis.

Miesto teisėjas Francis 
Bęrręlli nubaudė De Maro 2 
dpi., p jam negalint baudos i 
simokėti, pasįunaė į Ęridevv 
atidirbti už tai, kad jis par< 
vinėjo sticker’ius tiems, kui 
automobiliai buvo pripažinti i 
tinkamais ir nesaugiais važii 
ti. De Maro buvo Jackson p: 
ko automobilių patikrinimo p 
žiūrėtojo padėjėju. Suarešti 
tas, kai bandė iš savo virsiu 
ko nupirkti tų raštelių.

MOOSE NARYSTE
» 9 • * *

*> r-
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Unequallęd Security and Protcction 
jūrii ff jūsų šeimynai už mažiau nei 5c dienoj 

$5.00 — Narystėn Įstojimas — $5.00 
$9.00 Ęas Savaitė. Netękus sveikatos ar susirgus - 

$100 Pomirtines.
Vyrai—amžiaus 21 iki 50, gero charakterio, baltos rasės tiktai.
Pykai Medikahs Patarimas Visai Šeimai 

Moęseheart, III.—Namai ir mokykla našlaičiams mirusių narių. Moos 
haven, Florida—namai pasenusiom bariam ir jų žmonom. 

KLIUBO PATOGUMAI-tJPĄg^RA—DRAUGINGUMAS 
SOCIĄLĖ VEIKLA.

Non-Sectarian Non-Political
Send coapon for tret particuiara to

■ B. W. Johnson, Secretary,
Į Send fuU Information regarding Mooae membership to

J NAME •

Office* and 
Club Rooms 

32 W. Randolph 
Chicago 

Į
2Im IntamatlondĮ 

Fratamity,
Sczrr

" RED CROSS SHOES

Aklas teisėjąs pą- 
skątmo ąklą studen
tą įpį^ių mokintis

Pyįęš penkis metus Wilbęrį 
Lee Koeper, gyv. 1326 East 47 
g., sprogus bombai, neteko a- 
kjų. Tada, netekęs jau gyveni
mo vilties, ųumete ir muksią. 
Bet, kuriam laikui praslinkus, 
atgavo ūpą ir vėl grįžo į mo
kyklą ir po to siekti advokato 
mokslo. J>ąl)ąr jis tik 20 mę- 
tų amžiaus. Prąęitą tręčiądię- 

jpį jis gąvp laišką iš Illinojaus 
Abkščiausiojo Teismo vyriau- 
ą|gjo tęispjo paųl Fąrthipg, pu- 

įr patp aklas. Laiške jis jau
nuolį drąsina ir skatina siektis 
advokato mokslo.

Teinąs FartbĮng neteko re
gėjimo medžioklėje dar dvyli
kos m^y budam^.’

THE MADRIP

THF FĘRN

M adė ovėr ezcluslvt 
'"LimiC Latu 1 > jh

Take summer in your stride . . . 
in theše dashing white Red Cross 
Shoes. Cool. Breezy. Superbly 
styled — they go with your new- 
est and gayest summer costumes. 
And because they 5t so miracu- 
lously, they act as a “beauty 
treatment” wijth every step. Štili 

only $6.50.

•v •

50

BOSTON SHOE STORE
V« -I ■ f *

343^ įą, Hąjsted Street
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur Tačiau* atrodo, jog miesto ta
rybos nariai trafiko specialis
tais nėra patenkinti. Jie žada

rųsįęs gazolinas. — Unijos kova su Fordu. -
žuvo dėl gaisro laikraščio leidėjas. — žuvo laku- 'ti iš jo, kad jis paaiškintų, kam 

Upėje rado žmogaus lavoną. — Reikalaus j specialistams 
pąąjąjęfc— Per ŠvępĮteę žuyo 200 žmppj^. —

7P nutolto — biftoito
stisikimšimas. — NuJąaudp pręfespfiij. — “Nepipkė-

• jjtoo streikus” prieš ąpūštąs pupipąp.

nas

Ekonomiškas gazolinas
Automobilių dirbtuyės sten

giasi pagaminti tokius automo
bilius, kurie butų ekonomiški 
ir kiek galima mažiau gazoli
no naudotų. Toje srityje, gali
ma sakyti, ir eina didžiausios 
lenktynės tarp įvairių kompa
nijų. O tai reiškia, kad auto
mobilistams rupi sutaupyti 
nors dalį cento ant kiekvienos 
mylios, Kitais žodžiais sakant, 
jiems rupi, kad automobiliai 
mažiau gazolino naudotų ir, iš 
kitos pusės, kad tas gazolinas 
pigiau atsieitų.

Šiomis dienomis liko paskelb
ta, jog “Plymouth” naujasis 
modelis turės specialų “prietai
są ekonomijai”. Tas prietaisas 
esąs dviejų rųšių. Kokios rų- 
šies prietaisas yra reikalingas, 
tatai pareina nuo tų sąlygų, 
kuriose automobilius yra var
tojamas. Tiksliau sakant, kal
nuotose vietose yra. reikalingas 
vienokis prietaisas, o \ lygumo
se — kitokis. Apskaičiuojama, 
jog to prietaiso pagalba gali
ma sutaupyti nu‘o 15 iki 20 
nuošimčių gazolino.

Fordas, Willys-Overland ir 
kitos kompanijos taip pat sten
giasi pagerinti motorus, kad 
butų galima apsieiti su mažiau 
gazolino.

Tačiau ekonomija yrą susi- 
rupinę iiertik automobilių 'ga
mintojai. Chemikams taip pat 
rupi pagaminti tokį gazoliną, 
kuris butų pajėgus ir nebran
giai atsieitų. Ir reikia pasaky
ti, jog ta kryptimi jau daug 
kas padaryta, štai šiomis die
nomis į Detroitą buvo atvykęs 
VVilliam W. Buffum iš Chemi
cal Foundation, Ine. Jis pada
rė labai įdomų pranešimą apie 
agrolį (specialų alkoholių, ku
ris yra naudojąmas kurui). Pa
sirodo, kad vieno galiono ar- 
gųlio pagaminirųas atsieina tjk 
apie 22 centai. Kąi tas skystis 
yra sumaišomas su paprastu 
gazolinu, tai gaunama geriau
sios rųšies “anti-knock” gazo
linas, kuris, palyginti, nebran
giai atsieina.

Kansas valstijoje jau liko 
įsteigta dirbtuvė tam naujam 
gazolinui gaminti. Numatoma, 
jog per dieną busią galima pa
gaminti apie 10,000 galionų.

žinoma, tai visai nedidelis 
kiekis. Tačiau visai galimas 
daiktas, jog po kelių metų tos 
rųšies gazolinas bus pardavi
nėjamas visose gazolino stoty
se.

Unija ir Fordas
Kaip visiems yra gerai žino

ma, prieš kelias* dienas Fordo 
Rouge automobilių dirbtuvėje 
įvyko piripas susirėmimas tarp 
unijos organizatorių ir busią 
Fordo darbininkų. Tas susirė
mimas įvyko tokiomis aplinky
bėmis: kai unijos organizato
riai bandė prie dirbtuyės da
linti atsišaukimo lapelius^ tai 
jie buvo užpulti lyg tai Fordo 
darbininkų ir sumušti. Pusėti
nai nukentėjo Richard Fran- 
kensteen, unijos organizato- 

. rius. Jis liko skaudžiai sumuš
tas ir jo drabužiai sudrasky
ti. F

Dėl to įvykio kilo ir 
sujudimas. La Follette
tetas yra pasiryžęs visą reika
lų ištirti ir riaušių kaltinin-

kas toks, kad yra nužiūrima, 
kaip amerikonai sako, “fpul 
play”. Unijos organizatoriai ir 
šiaip bešališki stebėtojai tvir
tina, jog p įtolimą darė ne For
do darbininkai, bet pasamdyti 
mušeikos, atseįt, “sįog.eriai”.

Kaip ten bebūtų, bet unijos 
kova su Fordu bus gana sun
ki. Fordas, kaip žinia, yra sa
vo rųšies autokratas, kuris jo
kiomis sutartimis nenori susi
rišti. štai kodėl apie uniją jis 
nenori nė girdėti.

Per vieną dieną Fordas iš
moka savo darbininkams $840,- 
000. Pravartu čia bus pažymė
ti tas faktas, jog (Ją^gi^usia 
automobilių Fordas pagamino 
1923 m. Tais metais pagamin
tų “fordukų” skaičius siekė 
2,090,388. Per depresijos me
tus gamyba bi/vo pusėtinai su
sitraukusi. Tačiau apskaičiuo
jama, jog šiais metais Fordas 
išleis apie 1,500,000 automobi
lių.

Dė| gaisru žuvo Kingsley
Pereitą pirmadienį Highland 

Park ligoninėje pasimirė Ar- 
thur L. Kingsley, kuris buvo 
savaitinio laikraščio leidėjas.

Kingsley buvo kilęs iš Illi
nois valstijos, bet Detroite ap
sigyveno prieš daug metų. De
troito priemiestyje jis įsteigė 
savaitinį laikraštį, kuris, buyo 
ganą pųpuliarus ir plačiai skai
tomas. Jis ypač pagarsėjo sa- 
vo griežtu nusistatymu prieš 
‘Juodąjį legioną”, kurio nariai 
“dėl smagtfmo” žudė visai ne
kaltus žmones.

Kingsley mirtis yra susijusi 
su savotiška misterija. Jis bu
vo rastas be sąipončs ir gero
kai apdegęs sayo bute, kuria
me nakties metu kilo gaisras. •x i ■ • ■ — ’.J<aį kurie net yra linkę ma
nyti, jog čia gal busiąs “legio- 
lierių” kerštas, kadangi pra
eityje jie grunto j p su juo są
skaitas suvesti. Tačiau polici
ja sako, jog nelaimė galėjusi 
įyykti štai kokiu budu: visai 
galimas daiktas, kad Kingsley 
užmigęs berūkydamas, o dėl 
degančio cigaro kilęs gaisras.

Užsipilė ęjetrpiįiętis
MT. CLĘMENS, Mich.—Pe

reitą pirmadienį čia užsimušė 
deVoitietB Williąm T. IIowell, 
kada bandė savo lėktuvu nusi
leisti vietos aviacijos lauke.

Howell buvo apie 30 metų 
amžiaus. Palyginti, jis jau bu
vo gana patyręs lakūnas, nes 
skraidė apie dvejetą metų.

Rado negyvą žmogų upėje
Iš Detroito upės prie Gris- 

wold St. pereitą sekmadienį po
licija ištraukė negyvą žmogų, 
kuris galėjo turėti apie 60 me
tų amžiaus. Jo drabužiuose bu
vo surastas konvertas, ant ku
rio užrašyta “Ed Norton”.

Tačiau paškendulio kolkąs 
nepasisekė identifikuoti.

Negali suprasti 
vietoje jau buvo rašy- 
Detroite jau veikia lei-
F. M. Kreml išlavinti 
specialistai.

Ęepęitą y sekmadienį prie Ha- 
- .r • ... . . v , miįton ir Bųrlingame susidūrė

PoĮįcųos komisLjąiRenų Pasauk-du Jie slįgidurė
jog jr sulipo į 

.V ,. . krųyą. Taip jie išstjąyęjp gat- 
rei amgi^-g yį^uryjp kelias valandas, 

įoj pagaliau liko į šalį nutemp
ti. Įr nutempti jie lįko tik po 
to, kai trąfiko ekspertai nu
ėmė paveikslus.

Tuo tąrpu per kelias vąlan- 
4ąą bpvį' .^įdšįausias automo
bilių susįgr|idimąą, kadąųgi vi- 
.cĮųryjp “ąusįkibę” ąutp- 
m.obįįiąi" kliudė ipąfiką.

Trafiko direktoriuj Jeygens 
žądą visą reikalą ištirti ir su
rasti kąltininkųs, kurie nepa
sirūpino apdaužytus automobi
lius nuo kelio pašalinti.^

Profesorius pasimokė j o 
$10 baudas

ANN ĄRBOR, įiich. — Pręf. 
Cąrį L. Hubbs yra žymus zoo
logas. Jis yrą dalyvavęs kelio
se ekspedicijose ir suradęs iki 
šiol ųickam nežinomų tropiškų 
žuvų. Iš yiso jis turi rimto 
mokslininko reputaciją.

Ir štai tas mokslininkas šio
mis dienomis turėjo stoti prieš 
teisėją ir aiškintis dėlei vie
nos moters kaltinimo. O toji 
moteris kaltino profesorių tuo, 
kąd jis gatvėje ją užkalbinęs 
ir prie jos lindęs.

Teisėjas, nusprendė, kad 
prof. Hubbs tu»ri pasimokėti 
dešimt ^dolerių baudos.

Ir nuopiininkai skelbia 
streiką

PONTIĄG, Mich. — Pęr pa
skutinius kelis mėnesius nuo
mos butams tiesiog nežmoniš
kai pabrango. Ir nuomos yra 
keliamos' yj$ai be jokios prie
žasties. Vadinasi, palyginamp- 
ji ųąmiį verj;ė ąėra tokia auk
šta, kad, byitų reikalas taip ne
paprastai ąųomas pakelti.

Šiame mieste gyvena nuo 
penkįpĮikos, iki ;; aštuoniolikos 

’J»■ ’ ’ t • v X
tūkstančių darbininkų, kurie 
prįklaųso United Automobile 
Workers unijai. Tie darbinin
kai susįtarė ir namų savinin
kams įteikę ultimatumą. Bū
tent,’ pareikalavo, kad nuomos 
butų numažintus arba priešin
gu atveju jie paskelbs “nemo
kėjimo streiką”.

Kai kurie namų savininkai 
jau pabūgo tokio streiko ir su
tiko nuomas numažinti.

Unijos komitetas padarė ly
rinėj imą ir surado, jog per ke
lis paskutinius mėnesius nuo
mos putams pakilo beveik 63 
nuošimčiais. Tokio nuomų pa
kėlimo, esą, nieku? budu nega
lima pateisinti. Juo labiau, kad 
tai darbininkų algų pakilimą 
prašoka penkiais dešimtimis 
nuošimčių. k

Kaip ten bebūtų, 
“nuomų nemokė j imo 
yra gana įdomus.

—- Michigano

Iš Detroito lietuvių veiklos

i yra 
visokie fotoaparatai ir kitokie 
instrumentai. Be to, komisįjo- 
nięrips turės .pareikšti 
nuomonę dėl tų įrąfikp eks
pertų nąųdingųpio.

Pirųiąs karštis
Pereitą pirmadienį karštis 

buvo pasiekęs 91 laipsnį. Tai 
buvo karščiausią šių rpetų die
na. Mieste žmonės jautėsi vi
sai nekaip. Penki žmonės pet 
ir apalpo paradą bestebėdami. 
Jie visi buvo nuvežti į ligoni
nę ir ten atgaivinti.

žpvo 20p ž ąęiiių
Vietos saugumo komitetas 

paskelbė, jog per šventes vi
soje Amerikoje dėl visokių n.e- 
aimių žuvo 2Q0 žmonių, gina
ma, daugiausia žuvo au+t,opi°“ 
jilių nelaimėse.

]^,eląįpiių skaičiumi Texas 
pralenkė visas kitas valstijas. 
Mat, Texas valstijoje įvairiose 
nelaimėse per šventes žuvo 23 
žmonės.

Pęi|įu subądč ąųtpmobilį$jtą
Atminimo dieną į Receįying’ 

ligoninę buvo atvežtas Charles 
Cassise, 23 metų jaunuolis. Pa
sirodę, jog jis turi dvi peilio 
žaizdas.

Automobilius, kuriuo važiavo 
Cassise, susidūrė su kitu auto- 
mobilįu. Prasidėjo ginčai, o vė
liau peštynės. (Įriffin griębėsi 
peilio ir subadė Cassise.

Tiek Griffin, tiek jo drau
gas Luther Gaddis liko polici- 
os areštuoti ir į kalėjimą pa- 

sodintf/' ' ? :

savo

Misterija
Otto Pro,ef|<e, Enterprise 

Tool and Die kompanijos pre
zidentas, surengė pokylį adre
su 8320 E. McNichols Road. 
Pokylyje dalyvavo apie 300 
žmonių, Iš kurių 70 gana sun
kiai susirgo, o yiepąs jau mi
rė. Mirė Kąri S. Calkins, Fpr- 
do įstaigos tarnautojas.

Dr. Dęn W. Gudąkjinst, svei
katos komisijonieriaus ątsto- 
yas, veda tyrinėjimą. Jis yra 
sitikinęs, kad maistas bu v,o ap

nuodytas. Juo labiau, kad su
sirgo kaip tik tie, kurie yalgė 
speciališkąi pagamintas bidves. 
Susirgo net Walter Moroųy, 
turis visą maistą pokyliui pri
statė.

Nužiūrima, kad čia kokio 
maniako darbas. > <• t •
Keturi nukentėjo dėl gaisro

HART, Mįch. — Šiomis die
nomis čia įvyko didelis gais
ras, kuris sunaikino dviejų 
aukštų pastatą. Gaisre apdegė 
keturi žmonės, — du iš jų ga
na sunkiai.

Nusižudė jąunuoiis
Pereitą pirpiądienį papildė 

sayižudystę Henry Maciak, 20 
metų ąmžiaus jaunuolis, jis ty
čia šoko į priekį gana smarkiai 
einančio traukinio. • i’. t • ' '

bet tasai 
streikas”

Pilietis.

Čeverykų Taisyipas
Vyriškų, 'Moteriškų, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI 
PRISIUVAMI 43c
3446 Šo. Hąisįęd Št.

šioje 
ta, kad 
tenanto 
trafiko

Dviejų dienų šventės buvo 
geriausia proga tiems specams 
pasirodyti. Vadinasi, tvarkyti 
automobilistus taip, kad nębu- 
tų sųąigrudimo ir kad kiek ga-

kams pylaą. Iškelti. Mąt, daly- Įima jnąžiau jieįąįųiių įvyktų.

ažas 
orųi-

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APŠIDRĄUSK pats save ijr savy šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytoju* ’ ...

APSIDRĄŲSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 
SusiviejĮijįm,c Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraūda 
ir pašęlpą yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoję pašelpds gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdruudęs ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia .savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančiu fondu pinigais. 
Kiekyięnas $LA. najrys gauna savaitinį laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas sutelkia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į

LĮTRUANIAN ĄLLIANCE of AMERICA
’ (StSIVIENLJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)

307 W. 30th St. Nęw York, N. Y.
*

LSS 116 kgopos veikla i tai pačiai pramogų komisijai: 
t oo — • • i - Ji Sales pikniką rengti tokiųLSJ> lig kuųpųs susirinki- įr £0kį0je vietoje, kur 

mąs įvyko gęguzės 29 d. 8 vąl.į^us paranRiausia, j. pjlka, A. 
vąkayų. Nutartą per vasarą są-1 
ęirinkįmąi laikytį šeštadieniais, 
vietoje sekmadienių.

Susirinkimas turėjo įvykti 
IĄ$ svetainėje, tąčiau pasiro
dė, jog xtą svetainė yra kitų

Masaitis bei M. Strazdienė ir 
vėl sukiko pasidarbuoti.

Buvo priimti ir kiti rapor
tai. Nutarta kitas susirinkimąs 
laikyti liepos 3 d., 7 vai. va
karo, JAS svetainėje (24 ir

paimtą. Kai susirinko apie |0 Michigan Avė.), 
pąrių, tąi P<Q trmppo pasitari
mo buvo putąrta susirinkimas 
laikyti pa$ drąu^us Kebląi- 
čius, Jturiė šioje apylinkėje gy
veną (3048 Roųsevelt $>l.).
Drabgą A. Sįarzdą palikome 
prie svetąinės, ka;d jis nurody
tu sųsįrinkimo vietą įeitiems 
kuopos napąjps.

Pįrmiausįą Jjpyo perskaity
tas Įy prįimtąs protokolas iš 
pereito sųsįrįnkinjo. Iš yąldy- 
bos raportų paaiškėjo, kąd 
kpopps į^.de yrą apie 150 dpl(e- 
rių. Tie pįnigąi busią suyąrtp- 

i tokiam tikslui, kokis pąsi- 
odys kuopos nariams naudin
gas ir reikalingas pažangiam 
judėjimui. Raportas buvo pri
imtas.

Pramogų komisija raporta
vo, kad gegužės 9 d. pirmas 
pavasarinis piknikas pavykęs 
visais atžvilgiais. Pelno 
apie 50: dolerių. Raportas liko 
priimtas su pagyrimu?.

Susirinkimas paęįsakė

likę

busirmKimas paęjsake uz 
tai, kad reikia įr kįtąs pikni
kas rengti. Tas reikalus palikta

J 
džiotų šunes. Juo Įabiap, kad 
tarp jų galį pasitąikyti pasiu- 
teisių šipių, ki;pp, jcaig jĘinia,; 
yr<Į Jatytf R^yojingi. • - •

suskintoms
SLĄ 352 klūpos mppesįpis

.d-> f) vąl. fytp, Liejajyjg svptpn 
nėj.e. - <

Visi pąriai yrą ppą^omi su* 
nrinkti laiku, nes tą pačią die-

Pirmininkas J. česonis susi
rinkimą uždarė 10 vai. vaka
ro.

— Sekr. J. Besąsparis.

SLA 352 kuopos 
piknikas

Birželio 6 d. Mary Groyp 
parke (Milford, Mich.) įvyks 
pirmas SLA 352 kuopos pik
nikas. Kadangi vieta yra prie 
ežero, tai bus galima ir pasi
maudyti bei valtelėmis paplau
kioti. Be to, bu?s įvairių žaidi
mų, o šokiams grieš geras or
kestras. Užkandžių turėsime 
visokių, — šiltų ir šaltų, o gę- 
rimų taip pąt netruks.

Įžanga tik 25 centai.
— Komisija.

Daug priviso šunų 
klajoklių

Pereitą sekmadienį šunes 
klajokliai sukandžiojo 14 as
menų. Daugiausia nukentėjo 
vaikai. Todėl lietuviams prą- 
vartu tinkamiau savo vaikus 
prižiūrėti, kad juos neapkap-

— M. Kemęšiepė. į 

Ringas ačiiil į 
Mane ląbąi sujaudino šešta

dienio laidos “Naujienos?’, kai 
jęse pastebėjau ąavo velionies 
vyro Juozo Kenąešio paveikią 
su antrašte .‘^Nuostolis scenai. 
Aktorius ir narys dramatiškų 
ratelių. Mirė lapkričio 25 —i 
1934 m., Chicagoje”.

Tąip, jis jau mirė, bet jo 
darbai dar ir šiandien neužJ 
miršti. Pastebėjau toje “Nau-i 
j ienų” laidoje ir kitų jąu šį 
pasalį apleidusių žmonių pav
eikslus. Tai vis buvę stam

bu viąųobOės Švi$|jąi, Rašy
tojai ir drąpiątųrgąį. Viąy pian 
yęidai pažįstąmį. Kažkaip liūd
ną juos alsi n) i n Ii. Tačiau tuo 
pąčiu ląįkp n|ąjppp, jcaįd -Kau* 
jienps” sąyo puvusių ąrtįrnų 
žmonių neužmiršta ir juos pa
mini.

Aš už sayo velipnieą Jųpzo 
Kemešio atnjinimą “Naujie- 

inoms” tariu širdingia^sį ąčįu.
— M. J. Kemešienė.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

BERNICE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 So. Halsted Street _ _ _ _ _ _ _ _

DIDELIU NUPIGINIMU 
Išpardavimas 

DRESIV
Vertes

$1 q.oo

R a y o n o A u d į n i ą į 
Vėpausios Mados ir Detalės z 

Didžiausis VUy Metų PirKimfrS
PLAUJAMI
ŽIURSTAI 

$1.29 vertes M 

nupiginti iki ■

$2.00 Dresės nu-$
I . • ‘

pigiuos iki ....

VĖLIAUSIOS MADOS 
VISOS SKAISČIOS 

’__ SPALVOS

RIDIKUpAI $1.50 VERTĖS

PRITAIKYTI JŪSŲ PARĖDAMS
PIRŠTINĖS $1.00 VERTĖS'...............

BAMPERIS SUPS
< .< . XV V »W» I

WHITĘ & TEN $ d

w............... ’
VERTĖ 1$ $1.59

PIRŠLĖS 
SUTAUPOS

BERNICE DRESS 8 LINGERIE SHOPPE
3437 So. Halsted Street
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Diena Iš Dienos
vykti į Hollywoodų, Cal. ir pa
skui į New Yorkų. Tad, laimin
gos keliones ir gero pasiseki
mo.

A. Miščikaitienė.

. ... .......................... ■............... ^1 UNIVERŠAL

IS DETROITO PADANGES F00D s”
P-lė Galauskaitė laukia 
vestuvių varpų

Jau rengiasi j moterystes 
luomų ir p-lė Adeline Galaus- 
Kas, gyv. 2110 W. 21 PI. su 
p. Charles Petraičiu, gyv. 2108 
W. 21 PI. Taigi su artimiausiu 
savo kaimynu. Jųdviejų vestu
vių varpai suskambės birželio 
19 d. Apie kitas paslaptis vė
liau pranešiu. Rep. x-y.

P-ia Pratapienė sulau
kė puotos iš nežinių

šeštadienio vakarų p-ia Pet
ronėlė Pratapienė, gyv. 444 W. 
61 PI. visai iš nežinių susilau
kė varduvių puotos. Tų surpry- 
za padarė p-ia Bockus ir jos 
duktė Mary Hochertz. Gimi
nės ir draugai prie gardžios 
vakarienės, muzikos, gėrimų ir 
draugiškos kalbos linksmai pra
leidę laika ir visi turėję good 
time.

Pp. Pratapai visiems puotos 
dalyviams yra širdingai dėkin
gi. Senas Petras.

Lankėsi Chicagoj p-lė 
Jeva Paulekiutė

Lankėsi Chicagoje p-lė Jeva 
Paulekiutė-Paul. Viešėjo pas sa
vo sesutę Zabelų, teta M. šar- 
kiunienę ir O. Vasienę. Nepra
leido progos apsilankyti ir pas 
draugus ir drauges. Buvo pas 
Dr. A. Graicunų ir su visais 
pasidalino įgytais savo įspūd
žiais iš New Yorko gyvenimo. 
Labai, — sakėsi, —- pasiilgusi 
ir savo tėvelių, kurie gyvena 
netoli Lowell, Ind. Chicagų ap
leido sekmadienį.

Jeva Paulekiutė jau metai 
kai vaidina judamiesiems pa
veikslams. Dabar rengiasi iš-

Maisto produktų bargenai 
dienas, birželio 4 ir 5

dvi

Lankėsi iš Detroito 
pp. Krakaičiai

Lankėsi Chicagoje iš Detroi
to pp. Krakaičiai su dukrele 
Florence. Kada pp, Krakaičiai 
prieš penkius metus apleido 
Chicagų, p-lė Florence buvo 
dar mažiukė mergaitė. O dabar 
net ir už savo mamytę jau di
desnė. Lankėsi jie pas savo 
draugus ir pažįstamus, buvo 
sustoję ir pas pp. V. O. Vasius, 
Bridgeporte. Chicagų 
trečiadienį.

Draugė A.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)ŠAUNUS
PIKNIKAS

apleido

M-nė.

su Eli-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Michael Fabiah, 26, 
zabeth Bohl, 20

Gene Zirkle, 31, su Alice Wil- 
lix, 28

John Tracy, 29, su Josephine 
Zmuda, 19

Leopold Tambis, 39, su Adele 
Jelesinska, 25

Sydney Lattow, 29, su Elva 
Rymai, 25 (abu iš Mihvaukee, 
Wis.).

DETROIT, Mich. — švento 
Juozapo Pašalpinė Draugija 
surengė piknikų gegužės 30 d. 
Birutės darže. Šiai draugijai 
dabar priklauso apie 120 na
rių, ir per šį piknikų nauji na
riai buvo priimami nuo 18 iki 
25 metų nemokamai, o nuo 25 
iki 45 metų už pusę įstojimo. 
Aplamai spėjant, į piknikų at
silankė apie 400 žmonių.

Piknikas buvo labai smagus, 
nes buvo surengta daug ko 
įdomaus. Prie įžangos tikietų 
buvo duota 3 dovanos. Buvo 
ir dviejos kumštynės. Pirmiau
sia kumščiavosi Joe Mustaikis 
su kitataučiu Niek Miccichi 3 
raundus. Abu taip smarkiai 
ėmėsi, kad nebuvo galima nu
spręsti, katras smarkesnis. An
troj e kumščiakovo  j e 
Bill Abromaitis ir 
Kabužinski. Iš pat 
buvo galima matyti,

romaitis, nors 15 svarų leng
vesnis už savo priešą, liks nu
galėtojas. Jis vikriai kumščia
vosi, stebėdamas savo priešų, 
neatkreipdamas dėmesio į ap
link stovinčius žmones ir jų 
patarimus. Per 3 raundus Ab
romaitis ant tiek nuvargino 
savo priešų, kad anas jau ne
benorėjo muštis, šių kumšty
nių tarpininkas buvo jaunasis 
Stanley Abromaitis.

Šiame piknike pasirodė, kad 
lietuviai jaunuoliai įdomauja 
sportu. Vieni “baseball”, kiti 
kumštynėmis ir kitais įvairiais 
sportais. Jeigu kas įdomauja 
kumštynėmis ir nori surengti 
kumščiakovį ar šiaip pasitarti, 
tai gali kreiptis į Bill Abro
maitis, 9231 Cardoni, Detroit, 
Michigan.

Abelnai kalbant, galima sa
kyti, kad piknikas buvo sėk
mingas. Visi tinkamai pasi
linksmino ir pasivaišino. šio 
pikniko komisija,? susidedanti 
iš vyresniojo Stanley Abromai
tis ir Juozas Šnaras, pagirti
nai veikė ir darė viską, kad 
žmonės butų patenkinti.

šiandien, kaip ir kiekviena 
penktadienį, 
svarbus ir
Univeršal Food Stores. Patar
tina šeimininkėms peržiūrėti jų 
skelbimų ir eiti į Univeršal

telpa Naujienose 
didelis skelbimas

Food Stores pirkti sau maisto 
'produktus.

Reikia pažymėti, kad Uni- 
versal Food Stores turi nuo
savų sandėlį, perka maisto ta- 
vorus iš savo sandėlio pigiau, 
užtai ir savo kostumeriams par
duoda pigiau.

Verta remti tas biznio įstai
gas, kurios garsinasi Naujieno
se.

HI LIFE INN

— Kaimynas.

M

dalyvavo 
William 
pradžios 

kad Ab-

MILLER HIGH LIFE BEER

Mano užeigoj visa
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg
tinė, vynas, alus ir 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra
leisti, malonėkit at
silankyt į mano už
eigų. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

U NIV E R SAL
FOOD STORES

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadieni — Birželio 4 ir 5

GRYNAS LAZDYNŲ

Cukrus 10
SVARŲ 53

Eu B.

G.

■SU

NO-RUB .

17c

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ

VARTOKITE MOTYVO SKUDURŲ KALDRĄ

No. 1
Kenai

No. 1
Kenai 
l kenai
MORKOS

TOMAčIŲ 
No. 1 
kenai

21

IDEAL
ŠUNŲ MAISTAS
3 No. 1 OCc

kenai .................... fev
MAISTAS, KURI JŪSŲ 

ŠUO ĖS

UNIVERŠAL

Tomatės
2 No. 2j/2 
kenai
2 No. 2
kenai ;..................

UNIVERŠAL SIJOTI
ŽIRNIAI

2 No. 1 4 "7c
kenai ............. ■ ■

COUNTRY KIST Saldus
ŽIRNIAI

2 No. 300 OEc
kenai ....................

UNIVERŠAL (parinkti)

GĖRIMAIt,bon 25c
KNOXJELL
(Parinktų skonių) 

pakelis ................ "» •

$^.99
DAILY BUSINESS DIRECTORY

platumo A iki C

• RESTAURANTAI

Univeršal restaurant

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Avenue
5727.

$7.65 
$6.05 
$4.70 
$8.75 
$6.90 

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

Nepakeis ne švelniausio Rašto Spalvų
REIKALAUKIT JO VARDU.

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

NUŠVIESKIT SAVO LINOLEUM
• su

PILSEN
WHITE LINOLEUM VARNISH

Rengia šokių 
recitalę

BIG HIT

Kava 1 svaras 19C
P-les Rytos Schultz ir 

geni jos Miščikaitės šokių reci- 
talė įvyks Chicago Women’s 
Club teatre, 72 East 11 st. sek
madienį, birželio 13 d., 3 vai. 
p.p. Įžanga 40c.

Vadovauja Chicago Musical 
College mokytoja Hortense 
Kitsch. Tos kolegijos mokinių 
šokių programai bendrai įvyk
sta kas šeštadienį, 2 vai. p. p. 
10-tam aukšte. Įžanga veltu'i.

K. and G. BOOT SHOP
4741 S. Ashland Avenue
1731 W- Chicago Avenue

Novelty Moterų 
ČEVERYKAI

21< 
6 r

VanBEBOOB

GRAND OPENING SALE
DYKAI!—DAILUS SUVENIRAI—DYKAI!

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 5-TĄ
Namų žiurstai—59c vertės ..........  39c
Vyram Marškiniai ir Shorts—25c vert. 19c 
Vyram Pančiakos—12'^c vertės .. .. 
Vyram Overoliai ir Overolių Kelnės 
$1.15 vertės .... 89c

HALSTED ST. BARGAIN STORE 
(Seniau KLEIN’S CORNER STORE) 

2000 SOUTH HALSTED STREET

SPIDER WEB PATTERN 1392
No. 1392 Suvartoki! savo skudurus, kurie lieka nuo siuvi

mo. Pasidarykit gražių kaldrų namuose. Tokios kaldros prak
tiškos ir gražios.

Kid-Lea Buck Patentas
' . './F,'

Vyrams balti — Nu Buck — 
čeverykai

VYRAMS SMITH SMART 
QUALITY ČEVERYKAI

/ .

Quality Moterų 
ČEVERYKAI

K. and G. BOOT SHOP
4741 S. Ashland Avenue
1731 W- Chicago Avenue ,

ATDARA NEDALIOMIS IKI 12:30 PO PIETŲ

27c
21c

ECKERSON
GRAPEFRUIT

2 No. 2 kenai 25c
KARO SYRUP
Blue Label 1% sv. ken. 'Į c 
Red Label 1 % sv. ken.
UNIVERŠAL
SLYVOS 
2 1 sv. 

pak.

PDICPA 1 svaro 'LliloLv kenas I
3 svarų, i 

_________ kenas

Paul Schulze Bis. Co’s
Chocolate Cream
Cookies,....... 21c sv.
Butter Cookies

12 uncijų 4 Ec
pakelis ■ O

Skani SHORT BREAD

CAMPBELL’S

SRIUBAa už
ROCHESTER G.

KORNAI 
Geros vertes C. 
KORNAI
Newcomers No. 
ŽIRNIAI ir 
Nugget raikytos 
PYČĖS 8 unc. kenas 
Nugget
Fruit Cocktail 8 unci^ kenai
Bountiful Bartlett
GRUŠES 8 unc. kenas 
Dewkist (8 unc. kenas) 
Juodosios Avietės ' ■ ■ ’ 
Valley Rose (No. 2 kenai) 
GRAPEFRUIT JUICE

2 » 17c
Įsiurbusios TOMATĖS 2 sv
ŠVIEŽIOS RAUDONOS
BULVĖS Pekas
PINEAPPLE 2 už
Galvos SALOTŲ 2 už
RIDIKĖLIAI 2 pundeliai
ARGO (KORNŲ arba GLOSS)
KRAKMOLAS 2 už
PUROX 2 25c. mieros

2 10c. mieros

19c
39c 
19c 
15c 
5c

17c
25c
10c

Bonka Qc
SHOE WHITE didelė bonka 19c

CAMAY MUILAS 3 už 
lyORY MUILAS — didelis 
IVORY MUILAS vidut. 2 už 
OXYDOL didelės mieros

2 maži pakeliai ..........

13c
21c 
17c

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
jvairių 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!
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

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

65% cars .... ..............
Illinois Lump ..................
Yard Screening ............
Petroleum Pilė Run ......
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump ......
Black Band Lump ......
Chesnut Hard Coal .... .
Coke Kappers .................

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
. 4405 So. Fairfield Avė.'

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

$12
550
$20

,.Z $1
HOSPITAL

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Į Miestas ir valstija 
Jt—. aab —i*

KAINOS 
PRIEINAMOS

NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DEPT.
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111.

Experto pa-
Ateikite pas

1 SpoclallHtai Dirbtinu 
| Kojų, Rankų, Diržų 
Į Visiem Sudarkymam

KYLA-
A JUT A PAVOJINGA

mus paraiščlui pritaikinti su pilnu pa- 
etikčjimu!

ElastikinSs pančiakos, diržai, bi-aces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rūšį 
jums tikrai padės. Vengklte_ nemalonu
mų. Atsiduokite i patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

i VtR'A'Š IR MOTERIS | 
Į PR ĮŽIŪRĖTO JAI j

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

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm į naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus

Savininkai: Juozapas ir Marijona 
EvinskaL TeL Yards D882.

d.ir ' ’ ’-V’ 3. «• s ■
J •: 1 h' v/' . IK'k Alnj. 11* h ' 'ii. U.'bm/i i/G.O'&V. .'fhi k J < A t.'!?«*■»•
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NAUJIENOS, Chicago, III

Brighton Parko 
jaunuoliai važiuoja 
i Oak Forėsta £ £

tais mokslus 
1985-tais 
10,037.

baigė 12,1'91
11,209, o 1934 - Automobilės

Lithuanian Building Loan 
and Šavings Association šėri- 
ninl<ų metinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, birželio 
5 dieną Naujienų name, kaip 
8 Vai. vakaro. Visiems na
riams yra išsiuntinėta pakvie
timai. Tie, kurie negalės susi
rinkime dalyvauti, prašomi 
prisiųsti pasirašytus “proiy”, 
nes be tam tikro skaitliaus šė- 
Tiniukų Begalės įvykti susirin
kimas.

Teisybės Mylėtoją Draugija 
rengia vaišes

šiame susirinkime bus iš
duota metine atskaita, išrinkti 
nauji direktoriai ir apsvarsty
ti tolimesnis bendroves veiki
mas. Po susirinkimo bus už
kandžiai ir draugiški pasikal
bėjimai.

Sekretorius
T- Rypkevičia.

Fedėtadja Išmes 
20 Unijų

BRIGHTON PARK.— Brigh- 
ton PaYko Jaunuolių Draugijė
lė sekmadienį, birželio 6 d. iš- 
važiūoja sii programa į Oak 
Fdrestą. Tėn jie, vadovaujant 
A. Zabiikienei, žada pblinksmin- ' 
ti senelius daindibis ir šokiais 
bei mhzika. j

Be to, bus ir vaišės, kurias 
kėlia Teisybes Mylėtojų Drau
giją. Dradžią i vai. p. p.

Iš Oiak Foresto į savo 
išvažiavimą

Tą pačią dieną, palinksminę 
Oak Foresto senelius, jaunuolių 
Draugija važiuoja į savo išva
žiavimą, kuris įvyks Gribo vie
toje, prie Tautiškų Kapinių. 
Bus muzika', užkanda, gėrimai 
ir linksmas pūsisvečiaviihas. 
Tai bus pirmas jauhuoliiį pa
rengimas.

Kviečiame visu'oib'ehę skait
lingai prisidėti ir smagaus lai
ko turėti. — Rengihio KdftHsijia.

liudymus 21,139 mokiniams; 
mokytojų seminarija — 125; 
viešoji junior kolegija — 597; 
amatines mokyklos — 447, o 
vakarines mokyklos — 262 
high school diplomus.

Birželio 11 d. pasibaigia vie
šųjų mokyklų mokslo metai.

Miscellaneous
/ Įvairus

JUODŽEMIS,, yardais arba vėži
niais, spebialė žemė — 
25c už bušelį, 5 bušeliai 
ra kai sumaišysiu su moliu ar smė
linga žeme dėl gilių, baksų i£ kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES. GAVCUS, 6100 State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

- “humns” —
- $1, ge-

1933 PLYMOUTH Sėdau. Tikras 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.

NEPAPRASTAS BARGENAS. Au
tomobilius išvažiuotas 7000 mylių 
už $375.00. '

FRANK JANULIS 
1749 So. Halsted St. 3 aukštas iš 
fronto. Šubatoj po pietų ir nedėlioj 
visą dieną.

I CLASSIFIED ADS. Į
v --- _ ...... J

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisaį

Chicagos Darbo Federacijos 
viršininkai vakar atlaikė posė
dį, kuriame pasiruošė išmesti iš 
Federacijos 20 unijų, pritarian
čių J. L. Le\vis industrinių uni
jų komitetui, C. L O. Tarp to
kių unijų yra Amalgamated 
Clothing Workers, United 
Ladies Garmėnt Workers, 
Typographical Union, ofisų dar
bininkų sąjunga, mokytojų są
junga, etc.

Išmetamosios unijos tuH ke
liasdešimt tūkstančių narių. 
Panašios unijos, jau išmestos iš 
New YorkO Darbo Federacijos, 
narių priskaito apie 300,000.

Rekordinis Skaičius 
Jaunuolių Baigia 
Mokslus

Birželio 11 d. pasaulin išeis 
12,274 jaunuoliai, apsiginklavę 
high school diplomais. Kai ku
rie eis universitetan, kai kurie 
nieko nedarys, bet bent75% 
bandys su tais diplomais pra
dėti gyvenimą. Jie užplus raš
tines, fabrikus ir krautuves 
ieškodami darbų.

Šių metų abitullėntų skaitli
nė yra rekordinė. Pernai me-

JUOZAPAS VASNAUSKAS
Persiskyrė su šįūo pasauliu 

birželio 1 dieną, 9 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 70 metų am
žiaus, gimęs Molainių kaime, 
Veįzio vals., Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 45metus 
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Kazimierą, marčią Oną, 
sūnų Joną, 2 dukteris: Kazi
mierą ir žentą Petrą Smergel, 
dukterį Oną ir žentą Navickų, 
brolį Benediktą ir brolienę, 3 
anūkes ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoj seserį Pauliną ir švo- 
gefį Kirdulį Jr gimines. .

Prikldušė Simanė Daukanto 
ir D. L. K. Vytautė dr-joms.

. Kūnas pašarvotąja Ridiko 
kbbiyČloję, 3Š54. SO. Halšted 
St. Laidotuvės įvyks šeštadie
ni. birželio 5 dieną; 9 vai; ryto 
iš koplyčios į §y.. Dovydo pa
rap. bažnyčią, 32 ir Emėraid 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos ūž velionio sie
lį, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines, y ,

. Visi A. A. Juozapo Vasnaū- 
ško giminės, draUgai ir pažįs
tami ešat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir i atsisveikinimą.

NuĮiudę liekame,
Sunūs, duktėi-yš, marčios, 

žentai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. P. J. Ri
dikas, Tel. Boulevard 4089. ......... ... ■ . ,

x Tel. Vfctory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbaihė blėtjiėš 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ; • \ ,, , į

BRIDGEPORT RODF1NG CO.
3216 So. Halsted Street

LABAI PIGIAI parsiduoda 7 pa- 
sažįerių LlNCOLlį automobilius 
1929 metų. Savininkas Joe Biknius, 
4625 So. Pahlina St. Tel. Boulevard 
2508.

Situation Wanted
darbo Ieško

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai    ... $15—$20—$25
$150 Arner. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlor

Setai ........,........................ $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 
f de luxe ,.........................   $175
Atdara vak. iki 9—Nedelioi iki 5 v. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

4631 SO. AŠkxAND AVfe.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

JOHN RAYMOND GAVENIS

SUSIRINKIMAI
.-r.-■ ■

Vaidyba.

-Ėėtmce Keller, rast.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvieta” pusmetiriis sūsiHnklmas 
įvyks sekmadienį, birželio 6 d. 1 v. p. p. Sandaros kliubė, 
812 W. 83 gt. Malonėkite visos atsilahky’ti ir apsim’dkėti 
savo duokles. Per vasarą susirinkiftiiį h'ėbus.

Lietuvių Keistučio Kliūbas laikys priešpusihėftihį sūsitinkiiną 
sekmadiėhį, birželio 6 d. Hollywood svet., 2417 W. 43r'd St. 
12 vai. dienos. Mėnesinės duoklės bus priimamos hiio 11 
vai. ryto.

Kruopiškių Progres. Kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 6 d., 11 vai. ryto, 2436 N. Marmora avė. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. —V. čepulevičius.

Liet. Jaunimo Kultūros Ratelio visuotinas įtarių susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio mėn. 4 dieną, Mildos svetainė
je, 3142 So. Halsted St., 7 vai. vakare. Nariai p/ašomi vi
si atsilankyti. —Allired’as J. Butkūs, kOrešp.

Illindis Lietuvių PaŠelpoš Kliubas laikys priešpusmetinį susi 
rihkinią penktadienį, birželio 4, Chicagos Liet. Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. Vakare. Viši bariai 
kviečiami dalyvauti. —A. Kaulakiš, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas KliūbAš lAifcyš ihėiiesiriį 
susirinkimą penktadienį, birželio 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 2 dieną, 2:25 valandą 
po piet, 1937 metais, sulaukęs 
14 metų 11 mėų. amžiaus, gi
męs Chicago, III. birželio 9, 
1922. ■■ M

, , J <•. . ) . ■■

Paliko, ^idelj^ihe ' Mųliudįmp r 
tėvą ir motiną Caspar? ir Au
gustą Gavėnius, ir seserį Olgą 
ir gimines.

Kuni\s pašarvotas randasi 
611 West 59th St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 5 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš namų bus nulydėtas į 
Concordia kapines, Madišon 
prie Desplaineš.

Visi A. A. John Raymondi 
Gavenio gimines, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotųvėr 
se ir suteikti jam pąšKUtinį 
patarnavimą ir atšisvėikiniihą. •

Nuliūdę liekame
Tėvai ir Sesuo.

S. kuhovičia, rašt.

SPEClAL PERMANENTS ahd ttAltt StYLĖS 
for BRIbES and GRADŪAfES. 

bUART, BE MAŠINOS, EUGENE, $R 
SHELTON IR ALIEJINĖ TULIP WAVE WhUU / 
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS $O Cft 1 
BE MAŠINOS PERMANENT .................O.UU 1
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS .................... ,25c Y
MOTERIMS .............................................................. 35 F
VYRAMS ................................................  40 x

TilE CROWN BEAUTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) ............... Tel, YARbS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

2514

***
GRAND OPENING

BRIIMIEPORT TAVERN 
Įvyksta birželio 5 ir 6 dienomis 

ŠEŠTADIENYJE IR SEKMADIENYJE
kviečiame visus lietuvius draugus ir kostumerius atsilankyti j musų 
NAUJOS UŽEIGOS ATIDARYMĄ. Bus veltui užkandžių, grajis ge
ra muzika, linkšminsimės visi per dvi dienas.

Kviečia savininkai. .
MR. ir MRS. EVINSKAI 

3517 South Halsted Street Tel. Yards 0832.
— ............ ............................... i iHĮMOlli

VikTORAS MARTINAVICZ
Mirė birželio & d, 1997 fti. 

12:13 vai. ryto sulaukęs 73 
mėtų amžiaus. Kilo iŠ Latikb- 
yos parap. Aukslaginio kaimo 
Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
gimines įr draugus. Priklausė 
prie šy. Antano iš Padvės Vy
rų ir Moterų di*-jos ant 18-tos 
kolonijos. Velionis išgyveno 
pas Juozą ir Ievą , Barsianč
iais 21 metus. Toji šeimyna, ir 
laidotuvėmis rūpinosi.

kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4348 So. Califoriiia Avė. Tel. 
Virginia 013(h Laidotuvės įvyks 
Šeštadienį, birželio 5 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas , į Nekalto Prės. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą.^ Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Draugai ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius S, M. 
Skudas. Tel. MONroe 337^....

Akiniai ant Kredito
*1ii00 isavaite

y h R. J. Berk^vitz
Tel. Yards 3565

Visą datbą garantuoją 
Lensuš diiblikūoja-freimus pataiso

FINANSUOSIM 1937 miesto, vaL 
stijdš laišpibs. NEREIKALAUJĄM 
ĮMOKĖJIMČ; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relihing, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apibušalaš; 
tairai- batarėjos, automobilių radios, 
virta saūgumo stiklai, fenderiai, 
ėtc. Apškūičiaviniai ir tdwing dykai. 
Įsteigta 15 mętų. .

2509-11 MILVVAUKEE AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

Namų Savininkų Domei
Ranibarius 9xlŽ pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu Su popiera

2-79
Telefonas PROSPECT 0094

I Siunčiam GėlesI nVklKI\ ^legramu į L U f LI lt IU Visas Pasaulio

’ KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Fląjver Shoppe
Gėles Mylintiems—A^stuvėios-—

Bankietaips—Laidotuvėms—
t, Rėįiųošimairts.
4180 Archer Avėh&ė

Phone LAFAYETTE 58Ū0
14 •/.: ■. ■ ■ . »Ą‘ v«- • • ■. ■ > . ■■ ■ .

MERGINA AKORŲIONYSTĖ ieš
ko darbo grajiti penktadienių vaka
rais.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Boulevafd 0937.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA; abelnas namų dalbas; 
patyrus; gera virėja; išeiti; $10.

Dorchester 4910.

PATYRUSĮ mergina namų darbui; 
geras namas; pastovi vieta; $6 iki 
$7. Lawn'dale 3750.

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

Patyrusį mėrgina; 25—40; 
namų darbas; geras namaš; savas 
kambarys; plain cooking; $10;

Belmont 7300.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; virimas; savas kambarys, 
voninė; geras namas; $8; Dorėhes- 
ter 2120.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; savas kambarys; nėra skal
bimo; padėti Virti; pastovi vieta; 
$7 pradžiai; Lawndale 4370.

PATIKĖTINOS MERGINOS vy
resnės kaip 17—veiterkos, dišių plo
vėjos ir abelnam namų darbui; ap
sistoti (kempyti) Wiscorisine.

Superior 6111 arba kreipkitės į 
Room 525, 800 N. Clark St.

. GROSERNĖ IR VAISIŲ KRAU
TUVĖ. IŠDIRBTA, pilna stako. Ge
tas biznis. / Nebrangiai.

2511 West 69th St.

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

TAVERN parsiduoda, 6600 South 
Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai 
Lunchruimis. Galima ir taverną 
sidėti. Priežastis pardavimo — 
einu ant farmų.

3856 So. Union Avė. 
Tel. YARDS 3331.

ir greitai 
už- 
iš-

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

6818 So. Ashland Avenue.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos * f ikturiais? 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, 8 stalai, 40 krėslų, di
delis kambarys užpakaly.

6004 So. Damen Avenue.

PARDAVIMUI tavernas su visais 
naujais įrengimais. . Du Storai prie 
krūvos, užimti stalais. Parduosiu 
už pirmą tę|singU pasiūlymą. Prie
žastis—turiu (kitą biznį.

6354 So. Kedzie Avenue.

$5p0 CASH PADĖS jus liaujame 
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. Rendų per metus įeina $1,900. 
Randasi 2947-49 West 63rd St., ar
ti Kedzie Avė. Tuoj kreiptis į: 
BŪRY and WOJCIECHOWSKI CO.

5209 So. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 9792.

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYK ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲšIES ANGLIS

WILMINGTON COAL
j' I: i .nuo, ■ >■

*4.75 „,*6™
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS Ritą Mėnesi

PRISTATYMAS MIESTE IR
_ ; PRIEMIESČIUOSE

MOTERIS; gera virėja; nėra skal
bimo; užaugę; savas kambarys ir 
maudynėje; rekomendacijos; $10.

6700 Crąndon Avėnue, 
Apartment 3A, Dorchester 5743

TAVERN BARGENAS
Kaina $350. Geras biznis. Renda 

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

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

PATYRUSI , MERGINA; abelnas 
rĮpamy k dąrbąg; • drabužių skalbimo 
mąŠinį'T^Reiti; $8.00. Joseph 

2754 Pinegrove, Diversey 1168.

PARSIDUODA BARBERNĖ viso
kių tautų apgyvento] apylinkėj. Biz
nis išdirbtas per daugf metų. Pigiai 
Priežastis — 2 bizniai.

4512 So. Wood St.

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

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

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

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

5 1 aukšto krautuvės murinės ant 
Archer, arti Calif. Avė., pečium ap
šildymas; rendų £125 per mėn. Kai
na $9,000.*^ t' ’ĮJ.

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA' TAVERNA. muriniaH bungalows-, karš-
vieta. Parsiduoda pigiai.

4129 So. Sacramento Avė
PATYRUSI MERGINA; namų 

darbas; 2 užaugę, 1 vaikas; savas 
kambarys; nėra skalbimo; rekomen
dacijos; $10 iki $12.

Hyde Park 2226.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas. Renda pigi. 3139 So. 
Halsted Street.

Seeley 93Ž9 
g|F Dr. K. Nurkaitis 

f . . . ' y^a su
br. W. Pas 

17^7 W. Čhičago Ąvė., 8519 Com- 
mętfciAl AVė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

DUODAM

MORG1ČIV
ChicūgOjė ir apiėlitt k ė s ė. 
lengvais išmokėjiniaiš dėl 
nuRirkiiho, pataisymo ir 
statyčio Mujų namų.

' U ■

Išittbkšūfe Jrl.

DIVIDENTAIS Už
. PADĖTUS PINIGUS.

Kiekviėhdf bsmbnš pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loėri Corporation, ‘ Wash- 
ingtoh, D. ^G.
Del informacijų kreipidtes į

DAUKANTO.
l'EDERAL SAVINOS AND
LOAN ASSOČIATION OF

< CHICAGO.
2202 W. Ceritiak Rd.

Phohe CANAL 8887

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto' 
kad pačios Naujiendfe 
yra naudingos,

'.O '

Į ielp Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VIRĖJAS arba 
VIRĖJA restaufantui.
Cecelia’s Tavern ihd Rėstaūtarit

2408 West 16th St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS aukštos 
Sėismonas, su karu. Alga ir 
Senas. Kreipkitės tarp 5—G 
tęs dienomis.
Šaukite Belmont 0891 arba

rųšies 
komi- 
savai-

0892.

NEW YORK LIFE INSURANCE 
COMPANY turi darbų budriems, 
ėnėrgihgiems vyrams; pąstbvių; tik
ros progos; truputis pardavinėjimo 
patyrimo pagelbsti; nuošimčių ir 
pensijos patvarkymai; R, T. Elmer, 
Roofn 502, 39 So. La Šalie St.

REIKALINGAS PORTERIS į ta- 
Vern. 5617 W. 63rd Place.

REIKALINGAS PORTERIS tarpe 
30—50., į tavern,

6845 So. Western Avė.

REIKALINGAS VYRAS prie na
mų darbo, kuris. supranta biskį kar- 
penterio ir plumberio darbų, ne se- 
nešriiš kaip 55 rtfėtŲ. Turi būti ne- 
girtudklis ir tėišihgds. Mokestis 
$40.00 į mėnesį ir ruimas dėl gulė
jimo. Atsišaukite tuojau per laišką.

M. A. SHARKA,
125 So. Brown St., Rhinelander, Wis.

Reikalingas BučerYs, dar
bas pastovus.

Atsišaukite greitai. . , 
4Š59 So. Maplewood Avė.

REikALINGAS BARBeRyS. Dar
bas ant visados.

RĄYS BARBER ŠHQP
> 6343 So. Western Avenuė.

RtelKAUNIĮAS bARTENDERlS 
kalbantis Tietūvlškąi ir angliškai; 
taipgi vyras sąliūno bižhiui daryti.

3301 Litbanicū Avė.

Furnitubė & S’iktUlhes
Rakahdai-Įtaisai

PARDUOSIU. viei)ą . iš dviejų 
PARLOR. GRAND PIANO. Gerame 
stovyje. Nebrangiai.

DR. K. DRANGELIS 
Rėpūblic 2266.

Real Estate For Sale
Namai-ženiė Pardavimui

PERKAM. PARDUODAM. MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS. 
Moi’gičius, Visokius biznius Aūieri- 
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba ūorite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškūi ar laišku pas

C.P. SUROMSK1S . and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Gro-'hill 0306.

to vandens apšildymas, kainos nuo 
$4,500 iki $7,500 su $500 įmokejimu, 
0 balansas lengvais išmokėjimais per 
15 metų laiką.

Geriausių bargenų ieškodami, ma- 
tykit mus

JOHN J. LIPSKI
4018 Archer Avė. Lafayette 3Ū36

Fatnte for Sale
Ūkiai Pardavimui

KAI KURIOS gėręs, įrengtos far- 
mos pasiliko. Rašykit klausdami 
smulkmenų.
GEORGE R. EMERICK, Receiver 

Alcona Coūnty Sdylrigs Bank 
Harrisville, Mich.

2 FLATŲ MEDINIS gerai ap
žiūrėtas; 5—5 kambariai; lotas 
50xlj25 Su sodnu. Kaina $4000; iš
mokėjimai. - .

8 kambarių medinė rezidencija; 
$295 įmokėti; balansas $29 per mė
nesį. Kaina M975. ,r

h G. MAURER aūd CO., 
10323 So. Michigūn AVė., 

Pullman 2220.

PARDAVIMUI 120 akerių farma, 
Vz mylios nuo cementinio vieškelio 
31, arti dviejų miestelių, žemuogės 
(braškes), alfalfa, budinkai; vanduo 
name ir bamėj. Parduosiu pigiai. 
Dėlei kainos rašykit, saVihihkui. Ra- 
Sykit angliškai: M. byl, R. ž,

Ludington, Mich.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis kątedžTūš. kaina $2700, cash 
$400, Ž-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų, bargėnų.

Z. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hėmlock 0800.

PARDAVIMUI 11)8 AKER1Ų kAR, 
MA ii* summer resortas. Yra 3 ka- 
tedžiAi ir 10 kambarių didelis na
mas. Nątija baime ir kitos triODos. 
Daug giVios, prie Kankakee Ūpe.s, 
geros maudynės ir vieta žuvauti. 60 
mylių nuo Chicagos. Arba mainysiu 
ant 2 flatų namo. Kreipkitės prie 
Ą. Andriukaitis, 1553 N. Bell ūve., 
2 auštas, po 6 vakarė.

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

Tėl. Cicėfo 3564.

AUKSO MAINOS 
Geram kriaueiui’ 

kuris norėtų apsigyventi sVei- 
kante ore WiSconsinė.

Wabino, wis., 
turi gyventojų 1,800 
kriaučiališ. Apielinkėš mieste
liai Townsend, Black well,
Carter, Padus priklauso prie 
Wabino, 
kr jaučiaus.

Parsiduoda namas tinkaftias 
kriauČiui—1 kambarių biznia- 
voj gatvėj, didelis piečius že
mės daržovėm pasisodinti- /

Parsiduoda už $1,300 cash. 
Nėra skolos-

Atsišaukit
, D. GALMINAS 

Sopertofi, Wiš.

o nėra

bet ir jie neturi

PARSIDUODA 
FARMA 

60 AKERIŲ
Pusė mylios nuo Carter 

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

D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

INSURANCE

PIRKIMO-PARDAVIMO 
PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 

RAŠTUS PADARO PATYRĘS 
VIEŠAS NOTARAS 

J. J. Hertmanavičius 
814 W. 33rd Street 

Tel. ČALUMET 6191.



SKAIČIUS PADIDĖJO IKI 7
Vakar šeši užmušti streikieriai buvo 

palaidoti
šešių užmuštų darbininkų lai

dotuvėms nepraėjus, vakar mi
rė ir septinta p’ieno streiko au
ka, kartu su kitais mirtinai 
pašautas Republic Plieno sker
dynėse, kurios įvyko sekmadie
nį po pietų South Chicagoje.

Vėliausiai mirė jaunas 27 me
tų Hilding Anderson, nuo 7944 
Manistee avenue, Carnegie- 
Illinois Steel liejyklos darb'nin- 
kas.

Pirmiau mirusių darbininkų 
laidotuvėse vakar dalyvavo di
džiulės minios streikierių ir 
simpatizatorių. Kūnai buvo pa
šarvoti Eagles saloje, ties 9233 
Houston avenue, kur įvyko 
įspūdingos ceremonijos ir atsi
sveikinimas su “kankiniais, ku
rie pašventė gyvybes darbo 
žmonių naudai”. Taip sakė mal
dininkai ir kalbėtojai, dalyvavę 
apeigose.

Naujų neramumų prie strei
ko paliestų plieno liejyklų nei 
vakar, nei paskutinėmis kelio
mis kitomis dienomis nebuvo.

Policija ir prokuratūra bando 
sukelti neapykantą prieš strei- 
kierius visuomenėje, gaudydami 
“piktus komunistus”, kurie 
“skerdynes išprovokavo”, bet 
jų pastangos iki šiol buvo ber
gždžios.
Reikalauja prašalinti policijos 

viršininkus
Pas majorą Kelly lankėsi de

legacija, atstovaujanti kelis 
tūkstančius darbininkų Car- 
negie-Illinois liejykloje. Dele
gacija reikalavo prašalinti iš 
vietų policijos viršininką All- 
man ir kapitoną Mooney. Jie 
abu yra skaitomi didžiausi sker
dynių kaltininkai. Mooney bu
vo “karo lauke” ir davė įsaky
mą policistams streikierius pul
ti.

Viešnia iš 
Westville

Vakar “Naujienose” apsi
lankė viešnia iš lietuvių mies-

Burdžienė, nuo 308 Williams 
street.

Maria Kurenko 
dainuoja 
Chicagoje

Sekmadienį Meno Institute, 
Fullton salėje, įvyks garsiosios 
rusų dainininkes Mme Maria 
Kurenko dainų koncertas. Pia
nu pritars prof, Serge Tarnow- 
sky. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Tikietus galima gauti rusų laik
raščio “Rassvie!” redakcijoje, 
1722 West Chicago avė., ir Le- 
nard’s Russian Restaurant, 
1166 Mihvaukee avė. Kaina 
$1.50; $1 ir 75c. Koncerto die
noje tikietus bus galima gauti 
Fullton Hali nuo 12 v. —Sp.

f

Šįvakar Max Shacht- 
man prakalbos

šįvakar 8 v. Capitol name, 
159 N. State g!., 412 kambary 
įvyks garsaus socialisto' rasėj o 
ir kalbėtojo Max Shachtman 
prakalbos šia tema: Spain Fasc- 
ism or Socialism? —Sp.

bininkai balsuoja 
už uniją

*

Kompanija pasižadėjo laikytis 
nubalsavimo išdavų; valdžia 
prižiūrės balsavimus.

R1VERDALE. — Tai yra 
Chicagbs priemiestis arba Ro- 
selando kaimynas. Čia randasi 
Acme Steel Co., kuri išdirba 
statinėms lankus ir šiaip plie
nines juostas nuo % iki 22 co
lių pločio.

Šios kompanijos darbininkai 
iki šiol buvo neorganizuoti, bet 
kai C. I. O. unija atsiuntė or
ganizatorius į Ghicagą ir jos 
apylinkes, tai ir minėtos kom
panijos darbininkai pradėjo 
smarkiai organizuotis, ta’p kad 
dabar unijistų yra didžiuma.

Žinoma, kompanija irgi ne
snaudžia ir stengiasi kaip įma
nydama trukdyki. Susiorganiza
vo iš savo buvusios kompanič- 
nos unijos neva neprigulmingą 
uniją, kurią užvardijo Security 
League. Kai darbininkų unijos 
atstovai nueina' pas kompaniją, 
kad pripažintų uniją ir pasira
šytų kontraktą, tai tuoj pribu- 
na ir Sec. League atstovai ir 
aiškina, kad jų yra' didžiuma ir 

i>v;viunl.ao. UCV V1O1\<W UC pO.i3V.iY- 

mių. Pagalios prieita prie kom
promiso, būtent, leis patiems 
darbininkams nubalsuoti, ku
rios unijos jie nori, ar C. I. O., 
ar Workers Security League. 
Kurių bus didžiuma, kompanija 
prižadėjo su tais ir kontraktą 
pasirašyti. Bakavimas įvyks 
ketvirtadieny, birželio 10 dieną. 
Balsuoti galės visi, išskyrus 
foremanus, nežiūrint ar šios 
šalies pilietis, ar ne. Balsavimas 
bus slaptas ir po valdžios prie
žiūra. Joks bosas prie balsavi
mo vietos neturi teisės maišy
tis. Todėl, lietuviai darbininkai, 
nepraleiskit šių balsavimų. Pa
dėkit kryžiuką už C. I. O..

Acme darbininkas.

BALTI 
ČEVERYKAI

Vasarą reikia dėvėti baltus 
čeverykus. Dėvint baltui čeve- 
rykus, kojos neprakaituoja.

Pastebėki! šios dienos Nau
jienose svarbų skelbimą K. and 
G. Boot Shop, 4741 S. Ashland 
Avė. ir 1731 W. Chicago Avė.

Jei jums reikia naujų ir ge
rų čeverykų, atlankyki! !as 
krau!uves, čia gausite stiprius 
'čeverykus ir nebrangiomis kai
nomis. — Kaimynas.

Išvažiavęs...
34 metų švedas Otto Swed- 

berg kaip šiandien turėjo iš
važiuoti su šeimypa vizitui į 
gimtinę, Švediją.

Užvakar vakare draugai su
rengė Swedbergui ir jo šeimai 
išleistuves. Linksmos tai buvo 
išleistuvės. Draugai vaišino 
Svvedbeirgienę, jos dukrelę, 
patys valgė ir gėrė. Be! Swed- 
bergo nebuvo. Manydami, kad 
pasivėlino, žmona ir draugai 
laukė. Bet praėjo valanda, 
praėjo kita, bet Swedbergo ne
buvo.

Susirūpinę, žmona ir drau
gai nuvyko į butą, ties 3252 
N. Clark street, pažiūrėti kas 
atsitiko.

Swedbergas gulėjo ant grin
dų negyvas, su kulka širdyje. 
Sustingusioje rankoje buvo 
revolveris.

Šįvakar Raudonos 
Rožės Kliubo 
Mitingas

CICERO. — šiandien 8 vai. 
vakare, Lietuvių Liuosybės 
salėje įvyks svarbus Raudonos 
Rožės Kliubo susirinkimas. 
Nariai kviečiami kuo skaitlin
giausiai susirinkti, nes yra

mui j

rengt
įvyks

PirPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
SUŽEISTI STREIKIERIAI TEISME — Vaizdas Chicagos Felony teisme, prieš teisėją Frank M. Padden, kai 40 streikierių, sužeistų Re- 

public Steel skerdynėse, South Chicagoje, buvo sulaikyti bylai už “suokalbį papildyti prasižengimą.” Visi buvo paliuosuoti po individuale 
$500 kaucija. Streiko vadovybė pareiškė, kad kaltinamųjų suole privalo būti ne streikieriai, bet žiaurus Chicagos policistai, kurie begink
lius darbininkus ėmė šaudyti ir daužyti buožėmis. Policija ir prokuratūra “ieško” “komunistų”, kurie “skerdynes surengė.”

IŠTEKĖJO — Buvusioji 
Wallis Warfield Simpson- 
ienė, kuri vakar paliko ber- 
zogiene Windsoriene.

BYLA BIRŽELIO 23. — Grupė apibandažuotų strei
kierių, kurie buvo pašaukti miesto Felony teisman. 
Teisėjas Padden bylos svarstymą paskyrė birželio 23 d.

PROTESTAS MAJORUI — Grupė plieno ''darbinin
kų iš Carnegie-Illinois plieno liejyklos, įteikia Chicagos

15 SUŽEISTŲ — Vaizdas Little Falls, N. J., kur ki
lus sumišimui tarp streikuojančių tekstilio darbininkų 
ir streiklaužių, policija buožėmis sumušė 15 moterų, 
N. J. gubernatorius Hoffman paskelbė uždrausiąs pikie- 
tuoti. x

STREIKLAUŽIAI CHICAGOJE— Paveikslas trauk 
tas South Chimcrns Rpnnhlin

JAUNI VAGYS — Iš kairės, Edward Bodner, 12, 
Robert Lili, 13; ir Robert Lapp, 12, Chicagos prokura
tūroj už automobilių vogimą. Nusigandę, jauni vagiliai 
šaukėsi motinų pagalbos.
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