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Nuteisė Kalėjimai) 39 Fansteel Streikierius
. «i

Bausmės laukia dar 53 Ir Federacija paskel 
bė “darbo šventę” 

Lansinge

streikieriai
Veik visi nuteistieji liko tuojaus suimti 

Didžiausios bausmės susilaukė 
streiko vadai.

WAUKEGAN, III., birž. 8. 
— Teisėjas Ęorby iš Zion šian
die nuteisė kalėj iman 39 Fan
steel Metallurgical Corp. strei
kierius,' kurie pereitą vasario 
mėn. buvo paskelbę sėdėjimo 
Streiką dirbtuvėje ir .atsisakė 
pildyti teismo įsakymą dirbtu
vę apleisti.

• Iš nuteistųjų tik 31 streikie- 
' ris buvo teisme ir jie tuojaus 

liko suimti ir išvežti kalėji
mam Kitų aštuonių nebuvo tei
sme ir juos suimti, žinoma, ne
galima bu!vo.

Visi jie liko nuteisti kalėji- 
man įvairiam laikui — nuo 10 
dienų iki 8 mėnesių.

Didžiausios bausmės — 8 
mėn. kalėjimo ir $1,000 pa
baudos — susHaukS- geležies 
darbininkų^ organizatorius Mey- 
er Adelman. Po 6 mėnesius ka
lėjimo ir po $300 pabaudos ga
vo kiti du streiko vadai, Carl 

' Swanson 'ir Charles Warner, 
kurie vadovavo streikui dirb
tuvės viduje. Adelmano padė
jėjas Oakley Mills gavo 6 mėn. 
kalėjimo ir $500 pabaudos.

24 kiti 
10 dienų 
pabaudos, 
teisme.

Laikraštininkai nu
tarė prisidėti prie 

C.I.O.
Laikraštininkų konvencija di

dele dauguma bals!ų nutarė 
atsimesti nuo Darbo Fede
racijos.

birž. 8. — 
metinė konvencija 
Nėwspaper Guild, 

redakcijų darbinin- 
118 y% balsų prieš

LANSING, Mich., birž. 8.— 
Lansing, vakar pergyvenęs 
“darbo šventę”, paskelbtą au
tomobilių darbininkų unijos 
protestui prieš areštavimą 8 
pikietuotojų, kuri sustabdė 
darbą visame mieste, ? šiandie 
susilaukė naujbs “darbo šven
tės”. . ?

Naują vienos dienos “darbo 
šventę” paskelbė Amerikos 
Darbo Federacija pažymėjimui 
Federacijos pradėjimo organi
zuoti darbininkus. '

Bet kuomet vakarykštė “dar
bo šventė” buvo*, sustabdžiusi 
visą veikimą mieste, ir dagi 
buvo privertusi užsidaryti ir 
didesnes sankrovas, tai Fede
racijos paskelbtoji “darbo šven
te” sustabdė tik namų staty-

ŽUVO SPROGIME — Ed- 
win Kėmp, darbininkas Car
bide &nd. Carbon dirbtuvėje, 
Whitirige, Ind., kuris žuvo 
kai ten l$ilo ekspliozija.

; .... ............................—

streikieriai gavo po 
kalėjimo ir po $100 
Septyni jų nebuvo

Republic Steel Corp 
grūmoja paštui 

teismu

Nuginčija užmezgi 
mą Italijos ir Vokie 

tijos sąjungos

------ <—
ST. LOUIS, Mo 

Ketvirta 
American 
laikraščių 
kų unija,
18 Y2> nutarė prisidėti prie John 
L. Lewis vadovaujamo C.I.O. 
— industrinio organizavimo 
komiteto. Ikišiol laikraštininkų 
gildija priklausė prie Ameri
kos- Darbo Federacijos.

Gildijos prezidentu yra žy
mūs laikraštininkas;' socialistų 
ir industrinių unijų darbuoio- 
jas Heywood Broun, kuris liko 
įgaliotas tuojaus pranešti apie 
konvencijos nutarimą John L. 
Lewis.

.-■‘"b
Prancūzai suėmė ita
lus sąmokslininkus 

su bombomis

Nori įvesti mokyklo 
se saliutavimą 

vėliavos

Dar 11 
nubausti po $150 ir po 120 die
nų (4 mėnesius) kalėjimo. Vie
nas nuteistųjų esąs išvažiavęs 
į Minnesotą ten darbo ieško
tis, n^s streikieriai darbo ne
beatgavo.

Iš viso buvo teisiami 92 
streikieriai. Bet nuosprendis 
dėl 53 streikierių, kurių 35 su- 
gryžo į darbą, dar neišneštas, 
nes jie buk norėję iš streiko 
pasitraukti. Tad teisėjas’ nu- 
spręsiąs vėliau kaip jie turi 
būti nubausti.

Teisėjas atsisakė svarstyti 
reikalavimą naujo bylos nagri
nėjimo ir atsisakė visus nu
teistuosius palii/osuoti už seną
ją kauciją. Tad visi buvę teis
me nuteistieji tuojaus 
gabenti į kalėjimą iki 
Įima parūpinti naują 
ir paruošti apeliaciją 
tesnį teismą.

Teisėjas savo nuosprendy 
aštriai pasmerkė ir C.I.O.

kitų streikierių liko
SPRINGFIELD, Ilk, birž. 8. 

— Atstovų butas 81 balsu prieš 
18 priėmė chicagiečio John A. 
Pelka bilių, .kuris reikalauja, 
kad kiekviename mokyklos 
kambaryje butų iškabinta Ame
rikos vėliava ir kad kasdie mo
kiniai tai vėliavai saliutuotų 
sudėtų jai priesaiką.

PERPIGNAN, Francijoj, b. 
8. Gaudant grupę italų, ku- 
riuos nužiūrima bandžii/s iš- 
š^rogdinti. ^9^tęgi^kfi^:'Tspani- 
jos valdžiai vietas Francijoj, 
šiandie Cerbere, Francijoj, liko 
areštuotas antras italas.

Policija sako, kad penki ki
ti italai yra nužiūrimi dėlioję 
bombas, kurios keli, mėnesiai 
atgal buvo rastos įvairiose Per- 
pignan vietose. j

Birž. 1 d. Franci jos žanda
rai Cerbere mieste areštavo 
italą, tūlą Guglielmo Campbell 
iš Genoa, kuris su bomba bu
vo užtiktas internacjonalinia- 
me tunelyje tarp Portbou, Is
panijos ir Cerbere. Dabar su
imtojo italo vardas nepaskelb
tas. ' ' V <

4 valstybės sutarė 
persvarstyti neutra

liteto planą
LONDONAS, birž. 8. — An

glija, Francij a, Vokietija ir 
Italija principe priėmė Angli
jos pasiūlytus pakeitimus Is
panijos neutraliteto plano.

j

Einant tuo planu bus nesta
tytos naujos “saugumo zonos” 
patiivdiuojąntiems laivams, 
taipgi bus stengiariiąsi iš abie
jų Ispanijos pusių išgauti ga
rantijų heĮiesti patruliu©j ančių 
laivus ;Ištikus gi;t puolimui lai
vo pirmausią; turės pasitarti 
visos keturios ; valstybės, o ne 
daryti -SU va valę < atgiežą, kaip 
padarė > Vokietija, ■. bombarduo
dama 'ir sugriaudama Almeria 
miestą '■‘.'A

ir Mirtingumas 
padidėjo

Šiandie laidos
Jean Harlow

liko iš
bus ga- 
kauciją. 
į augš-

*6 R H

HOLLYWOOD, Cal., birž.
— Nė vieno žmogaus neįleid
žiama į koplyčią, kurioj guli 
pašarvota garsioji mūviu ąk-

<rė Jean Harlow. . ;
Rytoj po paprastų pamaldų* 

kuriose dalyvaus tik apie 200 
žmonių, jos kūnas bus palai
dotas kapinyne greta Ęųdolph 
Valentino ir kitų mūviu gar
senybių.

Nebus didelių laidotuvių, nes 
1 tokioms laidotuvėms prieši

nosi, ■
, ’ *■ . • I

.Vi

Jos draugų apskaičiuojama, 
kad ji palikom apie $1,000,000 
turtą, kurį susikrovė vaidinda
ma muvėse.

8.

WASHINGTON, birž. 8. — 
Cenzo biuras paskelbė, kad per
nai mirtingumas Jungt. Val
stijose pašoko iki 11.5 ant kas 
100,000 gyventojų. Tokio auk
što mirtingumo nebuvo jau 
nuo 1929 m. ,

Pernai mirė 1,474,177 žmo
nės, arba 81,425 daugiau, 
gu

14,000 pėdų gilumo 
l prie ašigalio

MASKVA, birž. 8. — Ketivri 
mokslininkai, kurie įsisteigė 
bazę ant ledo lyties prie šiau
rinio ašigalio, išmatavo juros 
gelmę prie savo bazės ir rado, 
kad jura, ten yra 14,075 pėdų 
gilumo.

Reikėjo sunkiai dirbti tris 
valandas iki nuleido jūron ma
tavimo instrumentus ir du syk 
ilgiau dirbti iki pasisekė in
strumentus išimti iš vandens.

Gilumoj nuo 050 pėdų Hki 
1,970 pėdų buvo užtikta “šilta 
sriovė”, }cur vanduo siekė bis-? 
kį virš 33 laipsnių Farenheito. 
Ant vandenyno du’gūo vandens 
Spaudimas sutrynė termomet-

* * ■ ■

ne
mirė 1935 m.

Saugo lėktuvo 
laužus

Chicagai ir apielinkei fedė- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: '

Dalinai . apsiniaukę; maža 
permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoj e buvo 68°.

$aulė teka - 5:14, leidžiasi

__ ' - .i

BELLEVILLE, III., birž. 8. 
— Mrs. Grover iš Alton liko 
užmušta ir jos sūnūs sukeistas 
traukiniui užgavus jų automo
bilį;

ALPINE, Ūtah, birž. 8. — 
Prie prieš O' mėnesius sudu
žusio Westem Air Ekpress 
transporto lėktuvo, kuriame 
žuvo 7 žmonės, yra pastatyta 
stipri sargyba su įsakymu šau
ti kiekvieną, kuris bandytų lie
sti lėktuvą.

Lavonų dar neužtikta, - nes 
lėktuvas yra giliai įstrigęs 
sniege ir prie jų neįstengta 
prieiti. v

■>'   ■ , «»l I l< III lj III I

NEWARK, birž. 8

SPRINGFIELD, III., birž. 8. 
— Esamomis žiniomis, pereitą 
sekmadienį Illinois valstijoj au
tomobiliai užmušė 11 žmonių.

NEWARK, birž. 8. — Čia 
mirė Thomas Guthrie, 78 
m., kuris rankomis pasiuvo 
000 porų čeverykų. Jis yra pa
siuvęs čęverykus daugeliui žy
mių- žmonių.

WASHINGTON, birž. 8. — 
Republic Steel Corp. pasiuntė 
formalį protestą pašto viršinin
kui James A, Farley prieš paš
to atsisakymą pristatinėti mai
sto ir kitokius siuntinius už
sidariusiems liejyklose streik
laužiams ir prigrūmojo paštui 
teismu, jei paštas neatmainys 
savo nusistatymo.

Republic protestas pilnai 
sutampa su kai’ kurių atgalei- 
vių republikonų ir demokratų 
senatęrių reikalavimu ištirti 
pašto, atsisakymą priėminėti 
siuntinius streiklaužiams.

MILWAUKEE, Wis., birž. 8. 
— i Važiuojant gatvė automo
bily italų dištriktė liko nušau
tas gangsteris William Jack 
Dentice. Spėjama, kad jį nu
jovė jo paties draugai, kurie 
buvo pasislėpę automobily.-

GRENOBLE, Frūncijoj, birž. 
8. — Garsus St. Bemard kal
no vienuolyhO šunys, kurie iš
gelbėjo daugelį žmonių Alpų 
kalnuose, bus išnaikinti, ka
dangi vienas jų mirtinai su
kandžiojo kalnuose pašliūžomis 
čiužinėjuąią 10 metų mergai
tę Marie-Anhe Bremond.

SPRINGFIELD, III., birž. 8. 
—■ Atstovų butbs priėmė bi
lių, einant kuriuo visos Illi
nois viešosios įstaigos . , turi 
pirkti tik Illinois ūnglis, tikslu 
duoti Illinois angliakasiams 
daigiau darbo. . --i/’'' ■ '■ • •

i-

Ieško būdų sutaikinti * streiką.
Darbo sekretorė Perkins ir 

federalinis taikintojas Dewey 
ieško būdų kaip valdžia galėtų 
įsimaišyti ir sutaikinti streiką 
nepriklausomose plieno liejyk- 
ose. Valdžiai sunku įsimaišy
ti, nes Republic Steel yra grie
žtai nusistačiusi prieš darymą 
kokios nors sutarties su unija, 
o valdžią negali kompaniją 
versti daryti sutartis.

1

Valstijos butas už 
k senatvės pensij as

■’t'**? ‘<i • vi- 'V ‘ ! f! f- *1

svetimsaliams

RYMAS, birž. 8. — Vokie
tijos karo ministeris field mar
šalas von Blomberg šiandie iš
važiavo atostogoms į Siciliją, 
palikdamas labai abejotinas pa
sėkas savo pasitarimo su Mus- 
solinl. į

Prieš išvažiuojant, valdžios 
pranešėjas Virginio Gayda pa
skelbė, kad Vokietija ir Itali
ja nepasiekė jokių naujų su
tarčių. Betgi tas pats Gayda 
prieš kelias dienas buvo pa
skelbęs užmezgimą Vokietijos 
ir Italijos “apsigynimo sąjun
gos”.

Pats von Blomberg išleido 
mandagų pareiškimą, išaugš- 
tindamas Italijos kariuomenę 
ir apsiginklavimą, bet kartu 
tvirtindamas, kad jo apsilan
kymas neturi jokios politinės 
reikšmės.

SPRINGFIELD, Ilk, birž. 8. 
— Nežiūrint griežto tūlų at- 
galeiyių priešinimos, valstijos 
atstovų bu’tas 85 balsais prieš 
6 priėmė bilių, kuris suteikia. 
15 metų išgyvenusiems šioje 
šalyje svetimšaliams gauti se
natvės pensijas. Dabartiniais 
gi Illinois valstijos įstatymais, 
senatvės pensijas gali gauti tik 
Amerikos piliečiai.

Bet šį bilių dar turės patvir
tinti valstijos senatas. 

, u

Ir Anglija pirksis 
auksą

LONDONAS, birž. 8. — Iž
do kancleris Sir John Simon 
paskelbė atstovų bute, kad An
glijos valdžia nedvejos dėl pir
kimo aukso tikslu palaikyti 
aukso kainas ir sustabdyti nuo
latinį kainų keįtaliojimąsi.

Naciai areštavo 11 
protestonų kunigų
BERLYNAS, birž. 8. — Su

rinktomis žiniomis, naciai yra 
areštavę 11 konfesionalių (opo
zicijos) protestonų kunigų, be 
to 22 įra ištremti iš savo pa
rapijų, o 16 kunigų uždrausta 
pamaldas laikyti.

Trys teologijos studentai li
ko pabalinti iš Berlyno univer
siteto.

VITTORIO VĘNETO, Italijoj 
birž. 8.—žęmės nuslinkimas nuo 
J^Įjįdontia Bella Salute kalno 
sugriovė 4 namus Costa kaime 

užmušė mažiausia 8 žmonės.
3 žmonės liko sužeisti.

SPRINGFIELD, Ilk, b. 8.— 
Svęikatos departmento apskai
čiavimu, per ateinančius tris 
vasaros mėnesius Illinois val
stijoje prigers 100 jaunuolių ir 
100 suaugusių žmonių.

Earhart skraido 
Afrikoj

Malone
kaltas

Buvęs Illinois taksų komisijos 
pirmininkas rastas kaltas už 

nusukimą taksų.

FederalinisCHICAGO.
grand jury vakar rado buvusį 
Illinois taksų komisijos pirmi
ninką William H. Malone kal
tą už nusukimą $59,000 paja
mų taksų ant $300,000 surink
tų kyšių. Jam gręsia kalėji
mas iki 10 metų ir iki $20,000 
pabauda.

[VAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Kalėjimas užmu 
, šėjams

D AK AR, Senegalijoj, birž. 8. 
‘— Amelia Earhart, kuri vakar 
sėkmingai perskrido pietinį At- 
lantiką, šiandie iš St. Louis at- 
skrięlo' J\Dakar, ruoštis tolimes- 
nėn kelionėn per Afriką.

Užėjusi didelių karščių ban
ga labai trukdo 
manoma, kad ji
palauks porą dienų. Dar neži
noma ar ji skris tiesiai sker
sai Afrikos kontinentą, ar 
skris saugesniu pakraščių ke
liu, naudodamosi -Franci jos 
aviacijos laukais..

skraidymą ir 
su skridimu

Rusija Vėl Planuoja 
Naują Penkmetį” 

“Piatilietką”.
šios piatiletkos tikslas busiąs 
pasivyti ir pralenkti Ameriką

MASKVA, b. 8.—Rusijos in- 
dustrijos vadai planuoja nau
ją penkmetį—piatiletką, kurios 
tikslas bus “pasivyti ir pra
lenkti Ameriką”.

Naujas penkmetis prasidės 
veikiausia nuo sausio 1 d.

Nebus moterų Illi 
nois džiurėse

SPRINGFIELD, III., birž. 8. 
— Senatas 21 prieš 19 balsų 
atmetė bliių, kuris butų lei
dęs moterims tarnauti Illinois 
džiurėse.

LONDONAS, birž. 8. — An
glijos valdžia parūpino gyven
tojams 8,000,000 dujakaukių.

..BERLYNAS, birž. 8. —Štai- 
giai susirgo mūviu aktorė Po
lą Negri. Ji išvežta į Berlyno 
ligoninę.

Kauno 
išvažiuojamoji 
be kitų 
alytiškių

« py g. 
sesija 

sprendė kelių 
mušeikų by-

17 d. Alytu- 
prosp. 53

ALYTUS, 
teismo 
Alytuje 
žiaurių 
lą.

Šiemet sausio 
j e, Juozapavičiaus 
nri pas Joną Viešą buvo va
karuškos, j kuriąs....susirinko
nemaža jaunimo, jų tarpe ir 
du ar trys ulonų pulko eiliniai. 
Besilinksminant grupė vaka
ruškininkų pradėjo į kareivius 
šnairakioti, tai kareiviai jau 
buvo išėję, bet grupė vakaruš
kininkų einančius kareivius 
pasivijo ir ėmė akmenimis svai
dyti. Eilinis M. Peteraitis pir
ma akmeniu buvo apsvaigin
tas, o paskui dar žiauriai mu
štas. Peteraitis nuvežtas ligo
ninėn neatgavęs sąmonės mi
rė.

Grupė mušeikų bu*vo patrau
kti tieson ir dabar Kauno apy
gardos teismas juos nubaudė 
taip: Joną Jankauską ir An
taną Buraką po 10 metų sunk, 
darbų kalėjimo, bet 
kaip nepilnamečiui 
mės numušė; Zigmą 
ką, Igną Juršą, Stasį
čių ir Juozą Markevičių po sep
tynerius metus sunk, darbų ka
lėjimo, bet ir Alachvoščiui, kaip 
nepilnamečiui, vieną trečdalį 
bausmės numušė.

Visi kaltinamieji, išskyrus 
Markevičių, ir ligi teismo bu
vo laikomi kalėjime.

Burakui, 
y3 baus- 
Penkaus- 

Alachvoš-

MAŽAI GRĮŽO PAUKŠČIŲ

ROKIŠKIS. — šiemet stebė
tinai mažai iš šiltų kraštų grį
žo pempių ir gandrų. Pelkėse, 
kur buvo šimtai pempių lizdų, 
šį pavasarį nuėjus, nieks ta
vęs nepasveikina: “Gyvi!”. 
Daugumai • gandralizdžių stovi 
tušti. Pastebima ir kitų pauk
štelių sumažėjimas. Vertėtų 
daugiau kreipti dėmesio į pauk
ščių globą.

PRIGĖRĖ MOKSLEIVIS

KAUNAS—Besimaudydamas 
Panemunės II papludymyje, 

___________ _____v__ paskendo “Aušros” berniukų
vi. Pąšvineš km. per įvykusias gimnazijos septintos klasės 
muštynes užmuštas to kaimo mokinys Bronius šarka. Jau-

' i Juozas, 32 nublis buvo 18 metų amžiaus 
Sulaikytas Povilas gerai mokėsi. Buvo' maudytis 

Gelžinis, įtariamas užmušimu, vienas.

PER MUŠTYNES UŽMUŠĖ
V ’ ’ -f ’ • •/ ■ ' . • ; '

PADUBYSIS. Padubysio

gyv. Palubinskas 
m. amž. ;
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Darbo Žinios
*AFL ir 

CIO
Chicagoje, New Yorke ir ki

tuose pramonės centruose Ame
rikos Darbo Federacijos sky
riai prašalino unijas, prisidė
jusiais arba pritariančias Ko
mitetui Industriniam Organi
zavimui (C.I.O.)» Prašalinimai 
buvo rezultatas AFL. ekzeku- 
tyvio komiteto konvencijos, ku
ri tęsėsi per dvi dienas perei
tą savaitę, Cincinnati, Ohio.

Ten susirinkę Federacijos, 
viršininkai nutarė unijas išme
sti ir tuojau “paskelbti kovą 
C.I.O. Komitetui“. Tam tikslui 
visos Fęderąrjjos unijos tuTės 
mokėti centrui specialius xases- 
mentus, po centą kas mėnesį 
nuo kiekvieno nario.

48 Valandų Savaitė 
Moterims

North Carolina valstija pri* 1 
ėmė naują darbo įstatymą, ku- ' 
ris draudžia darbdaviams ver
sti moteris ir merginas dirb- ■ 
ti ilgiau 48 valandų į savaitę, 
{statymas įeina galion liepos 1

i . ........... ........................

Organizuoją 
Saldainių 
Darbininkus ■

AFL kepėjų unija Bakery 
and Oonfectionary Workers In
ternational - Union of America: 
Califomijoje, Washingtono vai-’ 
stijojė ir kitur organizuoja Sal
dainių dirbtuvių darbininkus. 
Kepėjai žada organizavimo va
jų išplėsti po visą Ameriką. 
Amerikos saldainių pramonės 
centru yra skaitoma Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, III. krečiamiems, birž. $ 19S7

■ 4 44 Valandos 
Skalbyklose

Illinois Daybo departamento, 
viiįįninkas Martin P, Durkin'^ 
ruošiasi išleisti patvarkymą, 
sumažinantį Chicągps jr Ritų Į 
miestų skalbyklų darbo savai-] 
tę iki 44x valandų, nustatanti: 
minimum algą ir pusantros al
gos atlyginimą viršlaikį.

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

; Tel. Rępublic 8402
POCAH0NTAS Mine Run ?7B40 
(Sęreened) .................. tonas
smulkesnės $7.15

’ Tolias .................................
■•A»i <i«it|i'rM"iTin' .... i 1 ' —  .................

ADVOKATAI

Fort

Kalbėdamas per radio, Fede
racijos prezidentas William J. 
Green keletą dienų atgal pa
reiškė, kad C.I.O. yra įrankis 
komunistų partijai, kuri su to 
komiteto pagelba nori įvykiu- 
ti savo revoliucinius obalsius 
Amerikoje”.

Tuo pačiu laiku Ameriką 
pasiekė vienas numeris Rymo 
katalikų bažnyčios popiežiaus 
organas “II Osservatore Roma
no”, kuris užgiria C.I.O. ir jo 
pažangią darbuotę, o smerkia 
Federaciją ir jos pirmininką 
Green už pataikavimą ir nusi
lenkimą darbdaviams“.

$25,000 Sužeistam 
Darbininkui

Federalis teisėjas
Wayne, Indianoje, priteisė Bal-
timore and Ohio gelžkelį su
mokėti $25,000 atlyginimo sa
vo darbininkui 
'Spotts už 
Spotts buvo 
svičiuojant 
čius” sugedo 
vo vagonas.

Panaikino
Kompaninę Uniją

Standard Oil Company of 
Ohio pereitą savaitę panaiki
no savo darbininkų kompaninę 
uniją — taip vadinamą, “Sohio 
Council“.

Vienatinis Chicągoj Parėdymas 
Šį Sezoną 

HPASKUTIN1& NAKTIS“
Maskya Spalių Revoliucijos Išva
karėse. Taipgi U. S. S.

R. žinios Ekrane.
Savaitės dienomis >25c iki 2 P.

Atdara Kasdien 11:45 
S O N O T O N E 

Van Buren arti Wabash

M.

PILVO SKAUSMAI
Ukeriaj, ’ Ęųkštys ir Gazai Išgy

doma 1 <jų Iki 4 mėnesių, 
Baking sodė, mucin ar įšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIU SPECIALISTAS 
1602 Wesf 55th Street 

Progpect, 7474
Valandos 10 A. M. iki 9 P. M.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Deąrborų SU 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Narpų ofisas—3323 So. Halsted St.

Yaląpdps vakarais pjrp 6 iki 8;8P 
Tel. Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVJENUE 

Kės, 6515 So, RockweB LL 
Telephope; Reuublic 9728

TeL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Bark 3395

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

Valandos 1—4 po p»<tų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredemis ir subatonu*.

dr. strikoltT
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.'

Ofiso yah; Nuo 8 iki 4 ir nuo 6 iki S
rv»k. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso lei.: Duuievard
Namų Tel. s Prospect 1930

<lis.>n»   *   *»■» i ■■■»■ i    ■

Charles E. 
sužeidimą darbe, 
sužalotas, kai be- 
traukinitfs, “svi- 
ir ant jo užvažia-

r***-?*

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

"‘n1111 ' ■1 tTIMll1 'L .Ry1

-m*—

M"11 V/H11

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C f
Sųiygos I SAVAITĘ* I

DR. O’CONNELL ]
135 SO. STATE ST.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Ofiso TeL Virgiui* 0636 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939. SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagak sutartį.

Algos
Skerdyklose

Iš pasikalbėjimų su Chica- 
gos skerdyklų darbininkais, ku
riuos C.I.O. dabar organizuo
ja, pasirodo, kad vidutinė alga 
vyrui yra 62 centų į valan
dą, o moterims — 52 centai. 
Darbas yra sezoninis ir nei vie
nas darbininkas nėra tikras
kaip ilgai Jis dirbs ir baijįiM
gai laukia pranešimo, * kad jis 
atleidžiamas. J

Unija organizuojanti sker
dyklų darbininkus yra United 
Packing House Workers Indus- 
trial Union, kurios raštinė 
dasi Columbus salėje, 
West 47th Street.

ran-
1700

Tavernom/ jlodming
Houses, Bpaųty Shops, Restayrąn- 
tam, 0tcf '

Cash į 24 Valandas
■ illInpis piscovnt co.

10 N. Clark Street
Phone STATE 4893 Atstovui

VVDI HM I UI f >l| ...... ... ...............J H"'IH «'l m
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GĘR3. Naujienų skaityto? 
jo* Jbr akaitytojal prašomi 
pirkinių reikalai* ęiti i ta* 
krautuve*, kurios skelbiasi 
Naujienose*

se-

45 Mėty 
Darbininkai

Massachusetts valstijos 
natas priėmė įstatymą, kuris
draudžia darbdaviams atleidi
nėti be pamato (vien dėl am
žiaus), ir naudoti kitokią dis
kriminaciją prieš darbininkui, 
kurie yra 45 metų amžiaus ar 
daugiau. -

AVagnerio” Aktai 
New Yorke, 
Pennsylvanijoje

New Yorko valstijos guber
natorius Lehman jau pasirašė, 
o Pennsylvanijos gubernato
rius Earle ruošiasi pasirašyti 
valstijinius “Wagnerio” Bilius- 
Darbo Santykių Įstatymus. ;

Kaip ir federalis Darbo San
tykių Įstatymas, taip ir valsti- 
jiniai įstatymai panaikina kom- 
panines unijas, draudžia ne
švarias priemones darbdavių 
santykiuose su darbininkais, 
be to, darbdaviams draudžia 
naudoti šnipus, “jtfodas kny
gas“, ir atleidinėti arba sam
dyti darbininkus dėl jų uniji
nės darbuotės.

N. Y. ir Pennsylvania yra 
dvi stambiausios • industrinės 
valstijos Amerikoje, kurių ri
bose gyvena visų šalies dar
bininkų. . /

Victor Bagdonas
2 Ofisai

1’arkr‘omtom forničius. pianua ir 
viNokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN A VE.

Yards 3408 Hemlock 5040

6921 SOUTH

Hemlock 5040

•MON.OIukBK 7.0MM1M.M.
Oteą,. s?? ate®- 
SB97'MUwaukee Av. 0204 8. Halsted Št.

Indą* Pąifc 323| Mndlw>n St.
*fYK». TILP 0 — CLOSĘD SLNDAY ‘

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.* — Hvde Parį' 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’IS
UENT1STAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Naudokitės milžinišku išpardavimu
REFRIGERATORIŲ ir RAKANDŲ

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

Tel. Boulevard 7010

Bud riko žymus programas Sekmadieniais WCFL-~970 kil, nųp 7:30 
iki 8 vai. vakaro. /

Pirmadieniais ir Penktadieniais WAAF—020 kil. 5 vai. vakare, ir 
Ketvirtadieniais WHFC—1420 kil. nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

v
—■

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT pląną. Čia įs
kaitoma plati apdrauda1—tarp kitko ir dėį susidaužymo 
įvykių.

Nemokėtas 
Balansas

Kaštai
12 mėnesių

12 
Notų

Kaštai
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
350.00 50.56 34.24 75.52
370.00 50.72 35.06 75.68
400.00 52.28 37.69 79.52

i 18 
menesių

20.84
24.20
24.76
26.64

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

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

■and Midvvifė
6630 So. Western 
A ve,, 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėje, 
duodu massąge 
ėlectric t re a t- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

—*

'įl L. .. K, J ■ ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

h g m Mn g m a n 0 OJohn F. Eudeikis m
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS \/

AMBULANCE C V
i PATARNAVIMAS '• - N UPATARNAVIMAS .. x

■DIENA IR NAKTĮ N 6
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V 7

4605-07 So. Hermitagc Avė. A Z 
4447 South Fairfield Avenue X A

Tel. LAI-AVETTE 0727 N f J
koplyčios visose V 'J 
Chicagos dalyse

Klausykite musų Liėtuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 KO—Pranešėjas P. Šaltjmieras.

i, m i, i , T>mi mTt >■■■« » »

■■ ui !■■■■■■         — —■ ■ . I'*f»l’ .-r. litrai ■■ I ,   ■   .'r !■■■—«
. -A ■ . . ' '

Laidotuvių Direktoriai
> NARIAI 

Chicagos,
Cicero ‘

Lietuvių į 
Laidptuvių 
Direktorių 
Asociacijos

’W

z
Ambulance 

. Patarnavi- 
k mas Dieną 
B ir Naktį

■ ' w
TURIME f KOPLYČIAS 

/ VISOSE MIESTO
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue j Phone Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue PhoiiĄ Boulevard 4139

- A. PETKUS
Cicero Phone Cicero 21091410 South 49111 Gourt

T-

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

I. J. ZOLP ~~ ~
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203 
.I.Į,,,,. .r,-I I ■ į1?1 -»■>■! I I,» • ■! I f, ...,WT-.:

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377i.'iG.' T—’!>■ I .. ........— 1 .......... ......... II I, TT? n

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Jei, Pullinan 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' ~ ' --------
CK^RTUSj *^44 ITnėt lORfh Strnor
i a » ."Ai -w»i'į»4v;įi.' ,1'!I»A' 1 " ii-ė.fi'j "■n ,i į

JUOZAPAS EUDĘIKIS IR TĖVAS
4704 So. Węgtern Avė. Phone Virginia 0883

—r

--------------- -------------u.
-„.„.Į,,. .. . ..

' 1 ' :

- r

■ u. . ...................................

IW.—į... T ’ — i,

GARSINTOS naujienose

Phone CanaI 2515
Tol 17^0

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS I

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Spęcialė atyda atkreipiamą i 
mokyklos vaikub. 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 A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p, p. ir nuo 7 
iki 9 v. v.aK. < Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
. Tek Lafayette 8016

niu Met'uviai Dahiara.
Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
Ofiso' valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
,ki'8:30 v. Neaėl, puo 10 iki 12 a.m 
DR. Š. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
CiiiCAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

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

Valandos: nuo 10 iki 4fnuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutarti

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK UJSMTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėlippiis nuo 10 iki 12 
• 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

9

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė J ilOSELAND—CHICAGO, ILL.

Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. Ji Šventiška?
DENT1STAS

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

susitarimu.
’ 4300 S, FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

u Ofiso Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kėnwood 5107

Pbone CanaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 22nd Street 
Valandos: nuo j—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. Californią Avenue 

Telefonas Republic 7868

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue 
p Tel. Virginja 1116

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

Bir^.,. Liepas jr Rugp. nebus valan
dų popiet, bčt bus nuo 10 iki 1Ž f.

i *   1,,.—■■■■!■ j■ i i. T1.NNRI. .. ■**■*"«!—-

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BKOADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
Phone May^vood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Supenor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos '

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

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

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

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

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

..... . ............... .... .. ............."I IMI*....... .. ........... ....... ..... .................... ...

Garsinkite “N-nose”



Trečiadienis, birž. 9, 1937

Rūbų Valytojų
Unija Paskelbė 
Streiką

Ekskursija po mies 
to žymesniąsias 
vietas dykai

SuparaližuTS beveik visą 
pramonę Chicagoje

Rūbų valymo darbininkų uni
ja, Cleaners Dyers and Prėšs- 
ers lokalas No. 17,742 išėjo 
sreikan. Jis palietė beveik visas 
rūbų valymo įmones Chicagoje.

Darbininkai padarė nutari
mą, susirinkę j specialį mitin
gą, kuris įvyko vakar rytą 
Plasterers’ salėje, ties 332 So. 
Marshfield avenue.

' Streikieriai reikalauja 40 va
landų darbo savaitės, pusantro 
atlyginimo už viršlaikį, šmotų 
darbo panaikinimo, unijos pri
pažinimo ir 20% algų pakėlimo.

Tarp rūbų valytojų narių. 
Chicagoje paskutiniu laiku pa
sireiškė nesutikimas ir rezulta
te Am, Darbo Federacija uniją 
suspendavo. Unijos Viršininkai 
Chicagos Federacijos susirinki
me skundėsi, kad gengsteriai 
nori ją paimti savo kontrolėm

Apie trečdalis iš 1,800 su
streikavusių ' darbininkų vakar 
grįžo darban, kai 25 valyklos 
sutiko išpildyti unijos reikala
vimus ir pasirašė sutartis. Tarp 
tokių valyklų yra* Peacock, 
Abarbanell,. Perfecto ir Uniąue 
Cleaners.

t

Žymiausio knygyno 
vaidmuo musų 
gyvenime

Veikia nuo 1895 metų

tur

apylinkėj,

ir, jei kas nori ir aplinky- 
leidžia, gali š a speciale 

'visuomet pasinaudoti.

NAUJIENOS, Chięago, III

iki

Ba- 
Rd.

#2^ •

MEDIS AUGA Iš NAMO SIENOS — 147 metų se
numo namai Winchesteryje, Virginijoje, iš kurių sienos, . 
kaip parodo paveikslas, auga -medis. ’Savininkas spėja/ 
kad kada tai į plyšį įkritusi sėkla prigijo ir išaugo j 
medį. ■' . ■ ; -J " . ' . Y

WPA laiks nup laiko rengia 
speciales ekskursijas į Chica
gos žymesniąsias vietas dykai. 
Tai yra daroma apšvietos tiks
lais 
bės
proga 
štai programas.

SEKMADIENĮ, • birž. 13 d. 
“Bahai šventykla ir Wilmette 
prieplauka”. Proga pamatyti 
garsiąją naujos uųiversalės reli
gijos šventyklą. Aplankysite 
prieplauką ir pamatysite kran
tų sargybos .stotį ir kitokius 
dalykėlius.

Susirinkti 2 v.-p. p. prie 
hai šventyklos, Sheridan 
ir Wilmette. 
. Važiuoti Evanston “L”
galo, paskui paeiti pėsčiam du 
blokus į rytus.

ANTRADIENĮ, birž. 15 d. 
“Stockjardos”. Pamatymas svar
bios industrinės šakos ir jos 
užimamą vietą. Pamatysite mė
sos gamybos budus, restauran- 
tus, bankus ir hotelius aplink 
esančius.

Susirinkti 9:30 prie Stock- 
jardų vaitų, prie 42-tos gatvės 
ir So. Halsted St.

TREČIADIENĮ, birž. 16 d. 
Aplankymas judomųjų paveiks
lų vyriausios buveinės. Proga 
susipažinti su filmų išleidimo 
centru, j ų veikla ir tikslais. Su
žinosite kaip yra išsiuntinėjami 
paveikslais į Vidurvakarius.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
1307 S. Wabash avė.

TREČIADIENĮ, birž. 16 d.:. 
“Towertown” and a Music Fes- 
tival”. Pamatysite Chicagos žy
miąją prie-šiaurvakarinę dali, 
Greenwich kaimą. Tai Rašytojų 
ir artistų kolonija. Pamatysite 
Bughouse Sųuare ir Dili 
Proga dalyvauti muzikos 
tėję, kurią rengia WPA 
niai. '

Susirinkti 8 v. r. prie Water 
Tower, Michigan ir Chicago 
avės. I lementą, 1400 Augusta Blvd.

17 
pa-

M
r

ŠEŠTADIENĮ, birž. 19 d. 
“The Dog Pound”. Kelionė į 
miesto gyvulių prieglaudą. Pa
matysite kaip tenai prižiūrimi > 
tie gyvuliai ir kiti dalykai.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
3400 S. Lawda'le avė.

Dėl smulkesnių informacijų 
paskaml/inkite Calumet 6841.

.. Sp.

Picle. 
šven- 

moki-
jv"'' ■;

KETVIRTADIENĮ, birž. -17 
d. P^tihatysite šaldytuvų ir, 
taip vadinamas, air conditipn- 
ing mokyklas, jų laboratorijas 
ir įrankius. . •

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
2154 W. Lawrence avė.

KETVIRTADIENĮ, birž. 
d. “Period Rooms”. Proga
matyti skirtingus baldus ir de
koravimo palyginimus. Be to, 
pamatysite Louis 14. ir 15, Na
poleono, Tudor ir karalienės 
Anne laikų kambarius ir kaip’ 
vystėsi jų dekoravimas skirtin
gais laikais. \ ■

Susirinkti 2:30 Meno. Institu
to koridoriuje.

PENKTADIENĮ, birž. 18 d. 
“Mažoji Lenkija”. Aplankysite 
Northwestern Universiteto set- 
lementą. Pamatysite lenkų nau
jai atidarytą muzėjų, mokyk
las, krautuves ir patirsite jų is
torijas,

Susirinkti 8 vai. p. p. prie

Sudegė Bežaisdama 
Degtukais

Trijų metų mergaite Mar- 
garet Neer, nuo 10650 Grcen 
Bay mirtinai sudegė, kai ant 
jos sukneles užkrito degtukas, 
kuys užsidegė, jai bežaidžiant 
su visa jų dėžute. < x

Gyventojai >
Chicagoje 3 į

Miesto knygyno Vedė j as Fre-

Vasarinė Ekskursija 
,Į Lietuvą, Liepos 
Men. 2 Dieną

Antroji švedų 'Amerikos Li
nijos ekskursija į Lietuvą iš
plauks liepos mėn. 2 d. moder
niškam motorlaivy Gripąholnį. 
Ekskursijos maršrutas: New 
York — Gothenburg — Kalmar 
—- Klaipėda. Išplauks pačiai^i 
vasaros gražiausiam laike. Pui- 

•ki kelionė per Atlantą, įdomus 
'vasaros vaizdai pervažiuojant 
iš Gothenburgo į^Kalmarą, ge
ležinkeliu -apie 7 valandas laiko 
per gražiąją ir Lietuvai drau
gingą Švediją.

Ekskursija vadovaus, švedų 
Amerikos Linijos Lietuvių Sky
riaus vedėjas p. Mučinskas. 
Nuo New Yorko iki Klaipėdos 
ir Kauno. Ne'vėluokite užsisa
kyti laive vietas. Atminkite, 
kad liepos mėn. dar yra' didelis 
turizmo judėjimas. Jei kiti žmo
nės'pasirūpina užsisakyti laiva
kortę anksčiau ir gauna pato
gesnes laive vietas, tai kodėl 
lietuviai negali taip pat pada- 
ryti? Taip darannt nereiks kal
tinti savo agentų dėl kambarių. 
Progresuokime kartu su kitais.

Pažymėtina, kad dar šiuo 
.sykiu laivakorčių kainos bus 
žemos, o jau nuo liepos 19 d. 
įeina į galę na'ujos laivakorčių 
kainos — brangesnės. Pasinau
dok proga. i

Ekskursijos organizatorius.

VARNIŠIAI IKI

Eksku siją vadovaus V adas 
P. Mučinskas

NUVARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

' PtI ęPN
LIGHT FLOOR OIL

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.

■eguliarSs kainos

LIGHT
FIDOROIL

Pirkit male- 
vaH ir varni- 
š{ 16 didžiausios 
firmos ChicagoJ! 
Nucionaliai produk
tai, kuriuos mes
savom 16 Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkellų sudužimų, vi
si nuo Ą iki 1/2 pi
giau, "Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOŠ 
VR9 - 
iii ausi a 
waukee
atdara nedalioj

$500,000 Universitetui

. ; Charles R. Walgreen, savinin_ 
kas vaistinių grandines, kur ki
lo streikas, kai jis atsisakė pri
pažinti uniją ir pakelti algas 
darbininkams, šeštadienį pasky-miesto Knygyno vctiejus ...... ............ > ----- r

derick Rex; sįelįij, kad sau-Jč pusės npiliono: dolerių dova- 
šio * 4 ’*d,$ •felpc.ągpje buvo 3,r ną.ęhieagos •ttj^rsįtetui. Aų- 
609,700 ’ gyventoją, arba apie koto j as skiria pinigus “Amėri-

Northwestern Universiteto sėt- 9,000 daugiau' negu pernai koniškų principų ir įstaigų įgy- 
metų pradžioje. vendinimui”.

MALEVOS
IR

Sherwin WH- 
liams trim Var

niais $2.25. Musų 
““.... 95ę
ŲOOO galionų trim

Malevos. Galionas _____
------$1,25 
$2.79 vcrtSs visur ii* 
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina ...

$1.50
$L.25 vartas Fiat Ba’- 
ta Maleva — $1.20

PAINI EICHANGE
2000 Mlhvaukee Avė. 
0830 So. Halsted 8t.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENO.SHA, WIS.
Centralis telefonas

ARMitagc 1440

KRAUTL- 
A teiki t į ar- 

krautuvę. Mil- 
Av. krautuvą 

10-1.

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAL 5063

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

visada pilnas.
Speciale maleva, 16 spalvų, gal.
Varnish removor, gal.................
Grynas baltas enainel, gal.........

ir brangiav
Sienoms popiera, roleris ....... .Y.......... .
r ir brangiau.

- 97tf 
95£ 

$1.39
4č

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI pinigai į šia 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO ........... ...............

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HQME LOAN 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA,^UO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING. LOAN
' AND SAVING ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

SMAGU YRA JAUSTIS SMAGIAI! Reikalaukite DEGTINES
Savo sveikatos apsaugai reikalaukit ŠVIEŽIU cigaretę

pramogos

buvo įs- 
spalių mė- 
Sou}s Uni-

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CUMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DIST&IBUTORIUS

e:

Motina
rengiasi ištekėti. Mes jai ža
dame duoti šauer parę. Ar at
eisite?

Draugė: — Taip, aš ir mui
lo atsinešiu, y

M-
i

I&lauMinlh Užvalka
las 16 ‘'CęHophane' 

Atsidaro 16 
APAČIOS

TAI EKSTRA APVALKALAS! Kiekvienas 
Dvigubai-Švelnią OLD GOLDS pakelis su
vyniotas dviem apyalkalais—dvigubu Cel- . 
lophane. šis EKSTRA apvalkalas užlaiko 
OLD GOLDS geriausioj padėty visokiame 
klimate. Jus negalit pirkti nuvėsusį 
OLD GOLD*

“ŠVIEŽI KAIP MAINE RYTAS”... Mes turim čia gražų orą dabar. Bet, žinia, 
susilaukiant drėgnų ir ūkanotų protarpių, kai mackinaw jaučiamas gerai. Ir 
tas Old Golds EKSTRA apvalkas tikrai pasirodo parankus, taipgi. Užlaiko * 
Old Golds taip šviežius, kaip, saulėtas Maipe rytas, niekuomet nesudegu
sius,1 nei nenuvėsusius. V ’

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 
lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gelių.

TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

Fellovvship knygynas, 
būt, daugiausia yra nuveikęs 
musų visuomenės gyvenime. 
Per keturiasdešimta dvejus me
tus veikdamas lietuvių tirš
čiausiai apgyventoj
Bridgeporte, paliko neabejoti
nos vertės dvasios vertybės. 
Apie jį spiečiasi ne vien mo
kyklinio amžiaus vaikai, spie
čiasi ir suaugusieji ir čia jie 
visi gauna ieškomos sau para
mos bei patarimų savo sunkiuo
se gyvenimo klausimuose.

Knygų pasirinkimas 
įvairiausias

Knygyno turtas gausus. Kny
gų pasirinkimas įvairus ir ga
nėtinas. čia galima rasti įvai
riausių knygų, pradedant nuo 
pasakų ir mokyklinių vadovė
lių, baigiant enciklopedija. Yra 
geografijos, istorijos ir šiaip 
sveikatos reikalams skiriamų 
vaikams vadovėlių, yra ir kla
sikų ir net taip vadinama žinių 
Knyga, neskiriant ir žurnalų.

Tai, taip sakant, apčiuopia
mosios naudos pusė. Kita pusė 
tai visuomeninė ir
pusė. Čia ir draugijinio judėji
mo centras, čia spiečiasi žy
mesniųjų moterų veikėjų gru
pė ir šiaip vaikų draugijėlės. 
Paminėsime skautus, kurių tar
pe matome Joe Masulį, John 
Albertą, Frank Silanskį, Alber
tą Kivilį, Viktorą Luką, Vin
centą Markūną ir kitus.

Fellowship House 
teigtas 1895 metais 
nes j. Jį įsteigė Ali 
tarian — Visų šventų Unitari
nė bažnyčia. Tačiau 1904 me
tais ji savo privilegijų atsisakė 
ir tada ta įstaiga pašil k© vien 
visuomenes veikėjų, nesektantų 
priežiūroje. Tvarkosi draugiji
niais pamatais. —Sp.

Ir muilo atsineš
Mano Onytė jau*

JUS NEGALIT PIRKT NUVĖSUSI OLD GULO
RAŠTUTINYBĖS klimato, drėg- 

Jhk na, sausa..., visos radikaliai vei
kia cigarętus. Padaro juos nema
lonius ir tuščius jūsų skoniui! šiur
kščius ir erzinančius jųsų gerklei! 
Slopinančius ir varginančius jūsų 
nervam.

Tačiau ne Dvigubai-Švelnųs Old 
Golds!... Old Golds palaiko savo orą 
ypatingame, klimato-neveikiamam 
pakely. D vigubai-su vyniotus pui
kiausiame drėgnos neveikiamame 
Cellophane . . . du apvalkalai, o ne 
vienas, apsaugo Old Golds’ prizi
niu tabakų šviežumą.

Taip, Old Golds’ rinktini taba
kai iš Rytų ir iš mūsiškių Pietų pa- ■ 
siekia jus aukščiausiam rūkyti to
bulume. Malonus kvapsniu. Priim- 
nųs'skoniui. Neturį jokių erzinimų.

P. LORILLARD COMPANY, INC.
(Įsteigta '17(10

':į:

ŽTIJRMFHR! ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užvalkalas

16 “Cellophane” 
Atsidaro iš 

VIRŠAUS

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

VAISTUS, kuriuos £ AMT A
PARŪPINO - ®

NAUDOKITE

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrbatą

NIDA LABORATORIES, K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

' _, Chicago, Illinois.
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Trečiadienis, tnrz. 6,

NAUJIENOS
UthuaaUa Daily New» 

Pabli*h«| Daily Bseapt Sanday hy 
Che LH^ueniaa New» Pub. Co^ Ine.

1739 B^ith Dabted Street

Sabacrlptian Rate*:
$8.00 pat yaar i* Canada
$5.00 per yaar outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy. <

Entered as Seeond Clasa Matter 
Mąrch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the aet of 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chieago, 
IB. Telefonas Canal 8509.

Diaakyme kalnai
Chicagojo—paini: _

Metams $t00
Pusei metų ••••••e** 4.00
Trims mėnesiams „__ __ ___   $.00
Dviem mėnesiams ________ 1.50
Vienam m8 nėšiui .75 Į

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ____ ____- 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ............„„L................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
' paltui ,

Metams ______________ — $5,00
Pusei metų __ ....__________ u 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems menesiams ........ ....... 1*00
Vienam mėnesiui ____ ......... »75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams •••••••••t****** • $8.00
Pusei metų ................ ............... 4.00
Trims menesiams ........ ....... 2,50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠLUBA LOGIKA

PATRICIJUS IŠ LIETUVOS
Musų nelaimių priežastis Sprendimas Taur

■------------- - ...................

Moters “nevertos” būti teisėjų suole
■' • — .........   ■ i

Illinois senatas nepritarė tam sumanymui, kad mo
ters galėtų būti skiriamos į “džiurę”. Truko 5 balsų. 
Dalis senatorių susilaikė nuo balsavimo, o 19 balsavo 
prieš. v. . . ’/

Kad vyrai gali dalyvauti teisme, kaip prisaikintieji 
< posedininkai, tie senatįoriai neabejoja. Bet moters, jų 

nuomone, tokiam svarbiam darbui yra per prastos.
Seniauš buvo manoma, kad moteris ir balsuoti ne

privalo. i i •; įhib

Senatvės pensijos nepiliečiams
Atstovų butas Springfielde 85 balsais prieš 6 pasi

sakė už tai, kad senatvės pensijos butų- duodamos ne 
tik piliečiams, bet ir tiems ateiviams, kurie bus išgyve
nę 15 metų Amerikoje, nors, jie ir nebūtų išsiėmę plie- 
tybės popierų. . /

Senatas to sumanymo dar nėra svarstęs.'
Kai kam atrodo, kad nepiliečiai neprivalo gauti se- 

‘ natvės pensijų. Bet pensijos yra įvedamos darbo žmo
nėms, kurie, sulaukę senatvės,'neturi iš ko gyventi, Jei
gu žmogus dirba, kol pajėgia, tai jisai užšipelno, kad 
visuomenė juo rūpintųsi senatvėje, nežiūrint1 ar jisai 
turi politiškas teises, ar ne.

Kur ta krikščioniška meilė? >
- ’ - . ■ ■ s - ' • ■ r . -V.' f-K

. .............  Z

Jau trecias mėnęsis tęsiasi baisios ko vos* Biskajos; 
provincijoje.-4 Nors Ispanijos fašistai ir jų talkininkai 
vokiečiai ir ‘italai tenai nužudė tūkstančius žmonių ir 
sugriovė ištisus miestus kartu su gyvenamomis trobo
mis ir bažnyčiomis, bet iki šiol dar nebuvo girdėt iš 
aukštosios katalikų dvasiškijos Ispanijoje arba kitoje 
kurioje šalyje nė vieno protesto balso prieš fašistų siau
timų., » V;

Europos viešoji opinija privertė kai kurių šalių val
džias ginti laivus, kurie evakuoja baskų vaikus iš Bil- 
bao. Tie vaikai randa prieglaudų Prancūzijoje, Anglijo
je, Belgijoje, Holandijoje ir Meksikoje. Kad jie butų 
aprūpinti pastoge, maistu ir rūbais, darbuojasi dau
giausia darbininkų profesinės sąjungos. Bet katalikų 
bažnyčia neatėjo jiems į pagelbų. / ’

Kada buvo iškeltas sumanymas, kad dalis tų maža
mečių tremtinių butų atvežta į šių šalį, tai Amerikos 
vyskupai arba tylėjo, arba viešai išėjo prieš šitų suma
nymu * .

Bet, galų gale, tais baskų vaikais susirūpino Ispa
nijos katalikų bažnyčios galva, kardinolas Goma y To
mas. Jisai parašė laiškų vyskupams tų šalių/kurios su
tiko priglausti pas. save evakuotus iš Ęilbao vaikus, pra
šydamas juos tiems vaikams padėti. Ypač esą svarbu 
žiūrėti, kad jie nepatektų į “bedievių” namus ir nebūtų 
auklėjami priešingoje bažnyčiai dvasioje.

Iš baimės “bedievių” Ispanijos kardinolas pasidarė 
mielaširdingas.

Bet jisai eina ranka už rankos su gen. Franco, ku
ris naikina Biskajos miestus ir kaimus ir žudo jos gy
ventojus. Šitas faktas padarys šimtų kartų didesnę įta
kų, į baskų vaikų protų, negu visų bažnyčios priešų pro
paganda/ 

.V,-- - ... ... ,
NUSIžUDfi VYŽUONIŲ MA

LŪNININKAS

UTeNA — šiomis dienomis 
dėl dar nleišaišl^intų, priežas
čių raštas nusišovęs Vyžuonių 
miestelio malūno savininkas Im 
draŠiite. šį malūną nusižųdžiusy- 
sis neseniai buvęs pirkęs ir, pa
sak, vietos žmonių, savo pir
kiniu buvęs labai nepatenkin
tas. ' .
* ___ -

Stato ^Bažnyčią
Zapyškyje jau pradėta sta

tyti nauja murinę bažnyčią.

Čikagiškis/ Centro Biuro or7 
ganas. sako, kad “Naujienos”, 
nupeikdamos opozicionieriaus 
Wolfe’o anarchisttiojančius iš
vadžiojimus apie Ispanijos vi- 
dujiųĮ karą, “pagalinus prare
gėjo” —- reiškia, iki šiol buvo 
aklos. Ačiū už komplimentą! , 

Tačiau nė gana to, kad .tas 
organas pripažino" mus “prare
gėjusiais”. Jisai dar duoda 
mums šitokį patarimą:

“Bet Jeigu trockinė ‘opėzi- 
ci j a’ ir nesukontroliuo j ami 
anarchistai išduoda darbinin
kų reikalus net Ispanijoje, 
tai juk tie gaivalai Veda pa
našią ‘liniją* ir Visur kitur, 
Štai kodėl paiti logika reika
lauja, kad Naujienos liautųsi 
flirtavusios su Strazdo-Stil- 
sono skloka. Tai to paties 
pląūko demoralizatoriai, kaip 
Wolfe ir jam panašus.”

. Įdomi komunistų ^logika”.
Jeigu anarchistai (ir trockis- 

tai) daro “pučus” Ispanijoje, 
tai lietuviški “sklokininkąi” 
Amerikoje yra “demoralizato- 
ri'ai”! / ; 7

Lietuviški opozicionieriai ne 
kartą yra pareiškę, ’ kad jie 
trockizmo neremia (jię daug 
kartų yrą patį Trockį kritika
vę), todėl yra nesąmone kaltin
ti juos už, trockistų darbus Is
panijoje.

Tai viena. Antra, jeigu mu
sų opozicionieriai ir butų gi^- 
ni trockistai, tai iš <to da neiš
eina, kad Amerikoje jie turi 
elgtis taip, kaip minėtieji “pu
čistai” elgiasi Ispanijoje.

KOs, kas o komunistai pri
valo žinoti, kad ta pati srovė 
kartais vięnoje šalyje laikosi 
vienos “linijos”, o< kitoje vi^ai 
kitos. < ■ Mat7 Sovietų/ Sąj ungoje 
komunistai laiko socialistus ka
lėjimuose, o Franci j 0e ir Ispa
nijoje komunistai remia val
džias, kurių priešakyje stovi 
socialistai.

Jeigu Bimbai, Andriuliui,1 Mi- 
zarai ir kitiems Amerikoj ko
munistams reikėtų atsakyti už 
tas visas šunybes, kurias atlie
ka savo krašte SSRS komuniš* 
tai, tai jų likimas butų apverk
tinas.

Todėl, ažpot davinėję “Nau
jienoms” patarimus, su kuo jos 
turi ąrba neturi “flirtuoti”, 
musų komunistai geriau tegu 
stengiasi savo “liniją” saugoti.

SKALIJA

AUGINAMI SODAI
-jiu ../Ti-tf-Į Trrr-*

ŠAKIAI—Seniau šakiečiai u- 
kininkai mažai dėmesio kreipė į 
sodus, kaip į mažai pelningą 
ūkio šaką. Tačiau dabar jie už
veisė naujtfs sodus. .

Pažymėtina, kad dabar ša- 
-kių apylinkėje, matytį jau lą- 
bai daug, planingai, užveistų 
naują sodų, iš kurių tuo galima 
tikėtis gero derliaus o taip pat 
daugelio veiklesniųjų ūkininkų 
ir kalkėms nubaltinti, kurie 
praeiviui sudaro, labai gražų 
vaizdą.

Paskaitęs Am, lietuvių kon
greso komiteto pareiškimą apie 
Smetonos politiką ' sąryšyje su 
sportininkų siuntimu iš Lietu
vos, p. Tysliava ėmė plūsti Gri* 
gaitį.*

Bet, visų-pirma, Grigaitis nė
ra narys komiteto, kuris išlei
do’ tą pareiškimą^ ir neturi nie
ko bendro su jo išleidimu.

Antra, p. T^sHava priprastu 
jam būdu meluoji, sakydamas, 
kad / komitetas pasisakęs prieš 
sportą arba sportininkus^ Iš ko
miteto lapelio kįčkviėnas gali 
suprasti, kad jisai peikia ne 
sportą, beit politiką, kuri ban
doma prašmugeliuoti po sporto 
priedanga. Lapelyje dagi spe
cialiai nurodoma, kad kartu su 
sportininkais siunčiama Smeto
nos “seimo” viršininkai: pp. 
Galvydis ir Kviklis. /

Tad be reikalo tąs fašistų pa
kalikas skalija.

KĄ GALI IK KO NEGALI O 
ŠYTI ITALIJOS LAIKRAŠČIAI

instrukcijos, labai įdomios, nes 
iš jų matyt, kokią politiką 
MussoHni veda santykiuose su 
įvairiomis valstybėmis Ir na-. 
mie, 'v; ; ' . '

štai, kai kurios instrukcijos,
liečiančios karą Ispanijoje:

Sausio 16 d,: Nedekite jokių 
žinių apie Ispanijos “nacionalis
tų” bombardavimą apgyventų 
centrą, o užvis labiausia nu
neikite, kad tąi danė Italijos 
arba Vokietijos lakūnai.

Siausto 19 d,: Nedėkite Uni
ted Press žinios apie Italijos 
prekybinio laivo “raudonųjų” 
“suiarešiayjiną” Ispanijos van- 
dėnyse^;-, ~ :

Vasario 9 d.i Nesakykite, kad 
Ispanijos “raudonųjų” karo pa!- 
dėtįs ;be vilties. ' Rašykite ne 
taip optimistiškai. '.

Kovo 5 d.:... Visiškai sulaiky
kite žinias apie sužeistąją, sa
vanorių iš Ispanijos atvykimą 
j Neapolį ir ją gabenimą musų 
laivais.” , z -
Gen. Llano kalbos “idiotiškos”

1 S 1 . - y
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Labai jdppįi instrukcija, duo
ta Italijos spaudai kovo 31 d. 
Ji gana ilga, bet paskutinis jos' 
paragrafas skamba taip:

‘N ėdė® t e Queipo de Llano 
Įkalbų, kurios yra perdaug 
idiotiškos ir per toli prasilen
kia su tikrove...”
Gen. Quęipo de Llano yra 

vyriausias sukilėlių armij ų va
das pietinėje Ispanijoje. Kas 
vakaras jisai sako ' kalbąs iš 
Seville radio stoties, biauriai 
plusdamas respublikos \fyriau- 
sybę ir jos rėmėjus. Amerikos 
korespondentai kelis kartus mi
nėjo, kad ras generolas beveik 
visuomet būna' girtas,

Venta pažymėti dar šias in
strukcijas. “"Sausio 11 d. spau
dai'.būvi/ duotaš toks įsaky
mas: ’

“Neperspausdinkite ‘Chris- 
tian Scięnce Monitor’ kores
pondencijos iŠ Romos, kurio
je kalbama apie ministerio 
Ciano populiarumą.”
Grafas Ciano yra Italijos už

sienių reikąlų miniąteris įr 
Mussolinio 1 žentas. Pasirodo, 
kad fašistų diktatorius pavydi' 
populiarumo net jam.

Tokį pat tikslą turi ir kitos 
dvi instrukcijos, viena iš sau
sio 29 antra iš kovo 31 d. 
Pirmoji yra tokia:

“Nedėkite teksto telegra- 
; ' mų, kurias Signor Sllarace 

siunčia paprasto sporto pro-

Starace yra fišistų partijos 
generalinis sekretorius.

Antroji instrukcija liepia;
“Nedėkite jokios žinios 

apie lekciją, kurią Donna 
Caria Alfieri skaitė Cremo- 
noje.”
Ponios Alfieri vyras yra pro

pagandos ministeris. .
Iš paskutinių trijų aukščiaus 

paduotų ipstrukcijų spaudai 
mes matome, kad diktatorius 
\Mussolini visą laiką bijosi, kad 
kieno nors vardas nepasidary
tų populiariškesnis, negu jo. 
Tai charakteringas' diktato
riaus bruožas: nuolatinė baimė, 
kad jo kas nors nenustelbtų.

—katalikizmas

Lietuvių tauta priėmė kata
likybę . 14-tojo amžiaus pabai
goje ir 15-tojo amžiaus pra
džioje. Po to, nežiūrint dide
lės kunigu įtakos, niekas lie
tuviais ir jų Švietimu nesirū
pino. Jeigu atsirado koks Sir
vydas ar Daukša, tai tik vie
nas, arba du. Jų įtaka mato
mai irgi menką buvusi, nes pa* 
gelbininkų jiems neatsirado.

Pirmieji musų tautos švieti
mų ir kulturinimu susirūpino 
pasauliniai inteligentai kilę iš 
mužikų. Jų skaičius palyginus 
su kunigija buvo labai mažas, 
bet darbą jie didelį pradėjo. 
Jeigu lietuviai šiandien džiau
giasi savo tautiniu atgijimu, 
tki tik jų dėka.

Aišku, kad ilgainiui prie tau
tinio atgįjimo prisidėjo vienas 
ir kitas kunigas. Pfet tokių, 
kurie tą darbą dirbtų vien pa
triotiniais jausmais vadovau
damiesi, buvb labai - maža ir 
juos ant pirštų galima suskai
tyti. Jeigu jau vėliau kunigai 
pradėjo leisti lietuviškus laik
raščius, o dabar vėliau steigti 
organizacijas, tai darė tą tam, 
.kad nenustotų savo įtakos, ku
rią jie buvo įgiję nieko ’ musų 
žmonėm^ neduodami. Įvairias 
organizacijas ir laikraščius ir 
dabar tik tam palaiko. Kuni
gijai ir vienuolynams iš to di
džiausia žemiška nauda, ir tur
tai.

Daugelis Lietuvoje apskai
čiuoja, kad dvasiški ja per me
tus ten surenka apie 5Q mili
jonų litų. Tai labai didelė su- 

vie-
ne- 

(gal

LEDAI IŠMUŠ® JAVUS
I t. • ■ l-

ges maisto byloj

Anot “Manchester Guardian”, 
italų prieš-fašistipis laikraštis 
“Giustizia e Liberta” sučiupo 
pluoštą slaptų įsakymų, ku
riuos Italijos valdžia davė 
spaudai tarp sausio 5 d. ir ge
gužės m. 10 d, šių metų. Tos

ZAP1ŠKIS—Per Zapyškio pa- 
rapiją praėjo smarki audra su 
lietumi ir ledais, Palietė net 
kai kuriuns kaimus, bet labiau 
nukentėjo tik keli. Tai zZapiš- 
kių kraštas, Novos ir Altoniškių 
kaimų laukai. Ledai krito žąsies 
kiaušinio didumo ir iškirto 
žiemkenčius ir vasarojų. Mįnė- 
ti kaimai nuo ledų nukentėjo 
ir pernai; Šiemet, laimę, siaurų 
ruožu ėjo.

ma pinigų. Dvasiškijos ir 
nuolių skaičius Lietuvoje 
toks jau labai didelis 
apie 200/))Dabar jeigu jų 
skąičių p&lyglnti su valstybės 
tarnautojų skaičiumi (apie 
20,000) ir jų atlyginimu, tai 
Lietuvos kunigija tikrai kara
lišką atlyginimą gauna. Valsty
bės tarnautojai atlieka tiesio
ginį, matomą naudingą darbą. 
Kokį darbą kunigai atlieka Už 
karališkąjį savo atlyginimą?

Valstybė Lietuvoje palaiko 
pramonę, remia prekybą, rūpi
nasi krašto apsauga ir švieti
mu, rūpinasi ūkininkais ir val
stybės tarnautojais. Kuo kuni
gai rūpinasi? žmonių išgany
mu! Juokas... Už tokį atlygi
nimą bet kas' net asilų išga
nymu rūpintųsi, jeigu a'silai už 
tai užmokėtų. Jeigu iš tų ku
nigų surenkamų - 50 milijonų 
litų bent pusė kiekvienais me
tais butų įdėta į Lietuvos pra
monę, į ūkių gerinimą, musų 
Lietuva jau šiandien butų ly
gi tokiąi Danijai. Be to, kiek 
tai palengvintų kai kurių varg
stančių musų ūkininkų ir be
darbių gyvenimą.1 Kiek dabar 
iš tų milijonų tenka vargstan
čių j ų ašaromis nušluostyti ? 
Tik trupiniai. Ištikrųjų visai 
musų tautai lengviau turėtų 
būti patekti į dangų per adar 
tos skylutę, negu daugumai 
jos kunigijos.

Tas pats musų tautos iš
naudojimas bUVo tęsiamas dau
geliui lietuvių persikėlus į 
Ameriką,- Pirmaisiais kataliky
bes amžiais Lietuvoje už dau
gelį padarytų bažnyčios skriau
dų musų tautai kaltinama su
lenkėjusi arba lenkiška dvasiš
ki j a. čia Amerikoje mes jos 
labai mažai turėjome ir dabar 
jau gal visai neturime. Visi 
kunigai lietuvių parapijose yra 
lietuviai arba bent lietuvių kil
mės, jeigu jie jau savo lietu-, 
viškumu ir nepasižymi. Visi 
jie yra didžiausi musų žmonių 
išnaudotojai. Palyginus juos 
su bendru musų žmonių tur
tingumu, jie yra tikri lietuviš
ki “rokeieleriai O ką jau jie

ypatingo padarė musų žmo
nėms už iš jų gautą turtą? 
Nieko.

Prie kai kurių parapijų 
Amerikoje yra įsteigtos neva 
lietuviškos mokyklos. Dėstomo
ji kalba šiose mokyklose yra 
anglų. Mokiniams privaloma ir 
lietuvių kalba, šiose' mokyklo
se mokytojauja lietuvės vie
nuolės. Dauguma šių vienuolių 
yra Amerikoje gimusios. Kaip 
ir visų amerikiečių supratimu, 
jų tėvynė ir motina yra Ame
rika (Jungtinės Valstybės). 
Apie Lietuvą jos labai mažai 
žino, tarp savęs kalbasi ang
liškai, su mokiniais daugiausia 
kalbasi angliškai. Kokią lietu
višką dvasią jos - gali į musų 
vaikus įskiepyti?

Tiesa, kad kai kuriose mo
kyklose šie vaikučiai gerai lie
tuvių kalbą išmoksta. Bet prie 
jos jie neprigyja. Kartą iš mo
kyklos ir už metų kitų jie kal
ba sunkiai lietuviškai. • Butų 
gerai, kad viskas nors taip pa
siliktų.-Bet kaip ir visada ka
talikybė iškerta mums skaudų 
šposą. Kai kuriose mokyklose 
airio vyskupo įsakymu lietuvių 
kalba visiškai iš parapijinės 
mokyklos išmesta. Tas pats il
gainiui gali atsitikti ir daugu
moje šių mokyklų. Tada išeis, 
kad mes lietuviai patys įstei
gime mokyklas, kuriose musų 
vaikai butų nutautinami. Kur. 
tada visas musų triūsas, var
gas ir jose sukrauti turtai? 
Jpk kunigai šitų mokyklų 
mums nepastatė.

Be. to, mes ne tik ką turi
me čia sukrauti didelius tur
tus musų kunigijai, bet dar 
šelpti įvairias airių seminari
jas, draugijas, vienuolynus ir 
mokyklas. Kokią mums naudą 
airių vyskupai kada nors pa
darė? Argi mes visa tai turi
me daryti išganymo vardan? 
Kam' liks musų pastatytos baž
nyčios, mokyklos ir vienuoly
nai? Kas čia mus kur nors už
taria, ar musų kunigai, ar airy 
vyskupai?

Aš nežinau kodėl musų ka
talikų kunigijai taip daug ru
pi savas materializmas, apsi- 
krovifrias žemiškais turtais, ka
da jie žino ir Jdtiems sako, kad 
vargšui greičiau bus atidaryti 
dangaus vartai. Gal jie abejo
ja dangaus buvimu ir kol gy
vi verčiau tiki tik į kelis žod
žius, “kaip danguje, taip ir ant 
žemės”. Be to, ar ne1 keista, 
kad katalikų dvasiški j a visose 
valstybėse ir visais amžiais la
biau rūpinosi pasauliniais tur
tais, negu žmonijos švietimu, 
jos kėlimu iš skurdo, vargo.

Kas gali užginčyti, paneigti, 
kad protestonų valstybės ir 
gyventojai aukščiau pakilę kul
tūroj e> švietime, civilizacijoje 
ir doroje, negu katalikiškos 
valstybės? Kuri katalikų val
stybė gali susilyginti su pro- 
testoniškąja Anglija, Vokieti
ja, Jungtinėmis Valstybėmis, 
•Skandinavų valstybėmis? Jos 
visos visais atžvilgiais atsili
kę nuo šių valstybių.

Kur viešpatavo ir viešpatau
ja didžiausias tamsumas, ar ne 
katalikiškoje Ispanijoje, kata
likiškose Pietų Amerikos val
stybėse, Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Italijoje iki fašizmo įsigalėji
mo ? Kur žmonės labiausiai 
skurdo, ar ne šiose valstybė
se? Kas1 šiems žmonėms varg
stant ir skurstant susikrovė 
didžiausius turtus, ar be ka
talikiškoji dvasiški j a, kuri tik 
viena sakosi turi monopolį į 
dangaus karalystę.

Taip ir pasiliks iki musų 
žmonęs, kiti žmonės nenusi- 
kratys Šiais savo išnaudotojais, 
parazitais.

(GALAS)

KAUNAS—Geg. 13 d. bai 
ta nagrinėti byla Taurag 
“Maisto” b-vės viršininkų 
įvairių perkupčių, kurie' bu 
kaltinami ,papildę įvairias su 
tybes-malversacijas, nuo k 
rių bendrove skaudžiai nuke 
tėjo.

Teismo nuosprendžiu, v 
teisiamieji pripažint! kąlta 
ir nubausti: A. Pranculis ’k< 
veriais metais, Kacas ir Benj 
tninovičius po pusantrų me 
sunk, darbų kalėjimo su St. 
ir 30 str. str. padariniais; Ri 
kauskas ir Gitkinas šešis m< 
papr. kalėjimo.

Civil. ieškinio “Maisto” b-5 
atiteista iš A. Prancidio ir Ri 
kausko 9 tukst. 572 lt., Kaco 
Pranculio 13 tukst. 996 lt., G 
kino ir Pranculio 3 tukst. 1 
Benjaminovičiaus 1 tukst. 7 
lt., bendrai per 32 tukst. lt.

! Ieškiniui taikomas solidar 
mo principas.

Karpomoji Priemonė
... Prokuroras ..paprašė teisi 
nuteistiesiems sunk, darbų l 
Įėjimu ' kardomąją priemo 
paskirti besąlyginį laikymą 1 
Įėjime.

Adv. Pranculis prašė teisr 
jo ginamajam palikti turto 1; 
dą—50 tukst. lt., kuris byk 
yra nu»o anksčiau.

Teismas A. Pranculiui, Kac 
ir BenjaminoviČiui paskyrė l 
sąlyginį laikymą kalėjime 
įsakė tuojau suimti.

Gitkinui 
skyrė po 6

ir Rutkauskui 
tukst. lt. turto

patiekė turto lai<Gitkinas 
o Rutkauskas laido netruėjo, 
ir jis suimtas.

Kai teismas atmetė ac 
Pranculio prašymą už A. Pra 
culio priimti turto laidą, 
adv. Pranculis prie teismo si 
lo tuojau apalpo.

- Kolegos iš teismo salės 
nešte išnešė. , •

Nuteistųjų suėmimas jr at 
Pranculio apalpimas labai s 
jaudino 'subrinkusią publil 
kuri pašalinta iš salės apgi 
teismo rumus ir pradėjo skii 
tytis tik tada, kai suimtieji 
teismo rūmų jau buvo išgabe 
ti.

Graži laisvamanių 
talka

ŠIAULIAI—Laisvamanių e 
nes kultūros draugijos laisv 
šiom s kapinėms 
tetui paraginus, 
maniai pradėjo 
įvairiems kapų 
bams atlikti. < 
pradžioje buvo 
talkos 1 dienos, per kurias sav 
noriai—laisvamaniai apsodu
visas savo kapines eglaitėm: 
alyvomis ir sutvarkė antkapiu 
Netrukus ruošiamasi vėl sud 
ryti talką ir atlikti kai kuriui 
paruošiamuosius darbus kaj 
nių aptvėrimui, kuris taip p; 
Neužilgo bus pradėtas.

V. Bielskiui Paminklas 
Užsakytas

Pernai laisvose kapinėse p 
laidoto žinomo visuomenininl 
V. Bielskio dukterys jau u 
sakė mirusiojo kapui pamini 
Ją, kurį sudarys didžiulė 2 me 
rų uola, pastatyta ant cemei 
■tinio pjedestalo. Ant uolos bi 
atfkso spalva užrašyta 
jo vardas—pavardė ir 
mirimo data. Kuklus 
uolos paminklas turės 
zuoti kuklų ir ttirtų 
mų inž. Vaclovą Bielskį, kol 
jį pažinojo visa Lietuvos visut 
menė. Teko patirti, kad ir \ 
Bielskio idėjos draugai tai 
pat rūpinasi paminklo staty 
mu, kurio projektą dirba men 
ininkai. Del vietos^ šiam pamink 
lui tuo tarpu dar nenusistatyU

tvarkyti kon 
, vietos laisv 

daryti talk 
tvarkymo da 

Gegužės mė 
padarytos d

mirusic 
giminu 
laukine 
simbol 

įsitikiu
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SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Mirė senutė 
Paulauskienė

TORONTO, ONT. — Birže- 
lio mėn. 4 d., persiskyrė su 
šiuo pasauliu Toronto lietuyių 
pirmoji pionierė, senutė Pau
lauskienė.

Paulauskai buvo pirmieji 
lietuviai Toronte ir paskuti
niuoju laiku gyveno ties 435 
Landsdowne' Avė. Kaipo apie 
lietuvius pionierius, butų įdo
mu ir daugiau kai kas išgirsti 
ir jeigu pasisektų tas pada
ryti, tai sekantį kartą aprašy
siu.

Serga Narušis
Šiomis dienomis tapo pada

ryta operacija jaunam ir darbš
čiam katalikų veikėjui, Naru- 
šiui. Jis randasi Western ligo
ninėje. Draugai ir pažįstami 
neužmirškit jį aplankyti. Lin
kiu Naručiui kuo greičiausiai 
pasveikti.

Žiaurus Valdonai 
Demokratinėje Šalyj

Baisios skerdynės ir žiaurus 
nežmoniškas policijos elgesys 
su sužeistaisiais, So. Chicago 
plieno streike, kur keletas žu
vo ir šimtai sužeistųjų — pa
rodo ant kiek žiaurios J, V. 
policijos esama. Pasižiurėjus į 

' “N-se” tilpusias tų baisių sker
dynių nuotraukas pagalvoji, 
kad, jei Chicagos policiją va
dinti žmonėmis, tai ką reiktų 
vadinti žvėrimis? Juk net žiau
riausiuose karuose, stengiama
si sustabdyti mušis sužeistų
jų surinkimui ir mirusiųjų 

,, palaidojimui. , Sužeistieji, ar

tai butų savieji ar priešo ka
riai — kuo gražiausiai ant neš
tuvų surenkami ir suteikiama 
pagelba....

O kaip Chicagos policija el
gėsi? Ji sužeistuosius kaip ko
kius gyvulius pastvėrusi žeme 
tempė!

Pasižiurėjus į policininkų 
veidus gauni įspūdį, kad žiuri 
į didžiausius chuliganus, o ne 
į šalies teisių ir tvarkos sau
gotojus. Ir tai demokratiškos 
šalies atstovai!

žmonės susirinkę protestuo
ja prieš policiją, bet jie turė
tų protestuoti prieš mokyklas, 
kurios policiją paruošia žmo
nijos apsaugai.

Policija turėtų būti treni
ruojama taip, kad ne žalą, be
tvarkę ir gėdą šaliai darytų, 
bet garbę; kad žinotų kur. ir 
prieš ką ginklą kelti ir, kad 
už nevietoje pavartotą 
turėtų atsakyti. Tai 
ironija: žmogus moka 
kad išlaikyti policiją ir
policija prie pirmos progos su
skaldytų jam galvą....

Kur Dingo z
Musų Korespondentai?

Praeitos savaitės K. L. ži
nios buvo labai sumažėjusios. 
Kas gi įvyko? Kur visi kores
pondentai? Dar taip nesenai, 
net labai smarkia; kiti buvo 
kritikuojami, o dabar ir tie 
narius kritikai dingo. Apie kri
tikas kaip nebuvb, bet 
nimas kasdien ką nors 
atneša, tad, gerbiamieji, 
mirškit naujienybėmis 
kitais pasidalinti.

— Frances

ginklą 
skaudi 
taksus, 
kad ta

gyve
nau j o 
neuž- 
ir su1

Keletas Dienų Chicagoje ir Apylinkėse
Kelionė

TORONTO, ONT. — Kelio- 
nė į Chicagą buvo* labai sma
gi. Oras pasitaikė nepaprastai 
gražus, taip, kad, kaip žmonės 
sako, važiuok ir norėk.

Ypatingo malonumo teikia 
pavasario laikotarpis. Medžiai 
žaliuoja ir žydi, gėles irgi žy
di, o jų tiek daug matosi va
žiuojant iŠ Toronto į Chicagą, 
kad tik grožėkis ir gerėkis. Mr. 
W. Stankaus Lincoln’as Zephyr 
V-12 kelionės vaizdus greitai 
keitė, nes vietomis trankė li
gi 80 mylių j valandą. Po 11 
valandų kelionės su pertrau
komis, musų “juodbėris” gar
siai sužvengė prie Steponavi
čių namo, Gary, Indiana.

Mano žmonos teta K. Dar
gienė ir O. Steponaitienė ant 
greitųjų pavaišino mus visus 
su saldum pienu, o A. Stepo
naitis tuo laiku “pasibalnojo” 
savąjį “juodbėrį” ii^ jau* tada 
dviem “žirgužiais” traukėm į 
Ėast Chicago, pas Mr. Jos. K. 
Matuką.

Mudu 
žiavom 
kaip ir
Stankus paskui. Man buvo pa
vesta daboti kur bus 4743 

i Baring avė., bet aš užsižiop
sojau ir biskį pravažiavom.

Naujos Pažintys
Mr. Jos. Matukas yra tik

ras dėdė Z. Stankienės ir O. 
Kumutienės, kurias su jų prie- 
seigomis p. Matukas buvo spe
cialiai kvietęs per “Naujienas” 
atvykti į “Naujienų” pikniką. 
Bet mes visą savaitę pasivė
linom... • .

Mr. ir Mrs. Matukai sutiko 
maine lygiai kaip ir savo gi
mines, labai širdingai.

— Nors susitinkam pirmu 
kartu, bet aš tamstą pažįstu

jau daug metų — pareiškė Ma
tukas.

Tai nepaprasto gero ir link
smo budo žmogus. Matyt, dėl 
to jam ir bizny sekasi. Mr. 
Matukas prekiauja anglimis, 
turi 2 apartmentitfs ir bendrai 
pasiturinčiai gyvena.

* Kad mums nebūtų nuobodu, 
tai jis mus pavaišino sulig jo 
išsitarimo, iš po “ųastutės kyar- 
t ūkelio”. Mes visi pradėjome 
juoktis, bet vėliau gavome įsi
tikinti, kad ant honkos iš ku
rios mes gėrėm, buvo tikrai 
paveikslas merginos su žiurk- 
štu. Mums su Steponavičių be
siruošiant namo į Gary, mote
ry/ apkrovė stalą visokiais val
giais. Tarp jų buvo namų ruo
šos dešros su kopūstais, kurios 
taip skaniai 
ir pasilikom 
Matukus.

Grįžome į
rop, bet pirm važiuojant na
mo mudu su švogeriu Stepona
vičių dar po Gary pavažinėjo- 
me; buvome Lietuvių Piliečių 
Kliube, Jonaičio saliune ir taip
gi nuvažiavom pas Gary lietu
vių žymų darbuotoją Grakey, 
kurio 
mie.

kvepėjo, kad mes 
vaišintis pas p.p.

Gary jau vaka-

su Steponavičium va- 
pirma, mat buvom 

pravadyriai, o Mr. W. tačiau, neradome nu

— J. Jokubynas.
(Bus- daugiau)

KUR LEIDŽIA “SALDŲ.TĮ MeNES^—Pietinės Aus
trijos dalies vaizdas, kur neseniai vedę Windsoro hęr- 
zogas ir herzogienė leidžią medaus mėnesį. Kalnai pa
veikslo užpakalyje yra Alpės, r . r .

Toronto Jaunuolių
Koncertas
Massey Hali

Dalyvavo keletas jaunų 
lietuvių muzikų

Sutaikė Walker 
Metalo Streiką 
Windšore'

(Jansonas
Montreąlę

pa-

pakelti 
prie

MONTREAL, QUE.. šešr 
tadienį ir sekmadienį čia lan
kėsi garsus . lietuvis ristikas 
Jack \

Montreali^iai turi vieną sa
vo žymų spy.rįininką, Pete Jot- 
kų, kuris ‘‘pirmiau prigulėjo 
prie Cahadian National La- 
crossc komandos, o dabar per
eina į naują komandą,/suor
ganizuotą užimti Nationalų vie
tą? . " / ■ V.

TORONTO, ONT; _ šiemet 
ir vėl turėjau laimės pasige
rėti Toronto jaunuolių koncer
nu, kurs įvyko “Massey, Hali”, 
30 d. geg. mėn. Koks malonus 
Įspūdis susidarė, žiūrint į sce
ną, kurią užpildė 300 jaunuo
lių, įvairių tautų, darbo liau
dies vaikučiai, teikdami gražų 
koncertą savo tėvams ir sim- 
patikams! Ypatingai gražiai 
atsižymėjo pildydamas solo, 
vos 9 metų berniukas-smuiki- 
•ninkas, kurs publiką tiesiog 
žavėjo savo gabiu valdymu in
strumento. Apie gabųjį- Joe 
PaCh, kurs yra vengrų tautos, 
teko patirti, jog smuiką pra
dėjo mokintis griežti vos tik 
5 metų būdamas. Pabuvęs 4 
metus gero mokytojo rankose, 
šiandieną be baimės pildo ga
na sunkius kurinius koncer
tuose, ir net per radio links
mina klausytojus.

Be jo, gražiai* pasirodė tos 
pat tautos kitas berniukas Vlo- 
dy Dinoff, 14- metų amžiaus, 
dainininko rolėje. Jis savo ma
loniu ir stiprių balsu lemia sau 
žvaigždėtą ateitį! Q kiek dar 
be jų, šiame būry talentingų 
muzikų, praskins sau kelią į 
ateitį; kurių vardai skambės 

:pasauly kaipo genijų — paro
dys mums ateitis.

Žiūrint į tą gražų ateities 
židinį, nejučiomis veržiasi iš 
žiuFovo širdingi linkėjimai, kad 
daugeliui iš jų tektų būti gar
siais ateities žmonėmis. To, ži
noma, daugelis ir atsieks, jei 

, tik :įkainuos, tėvų .šventus. troši 
kimus,/ ifc 'savo gabumus. ' / ’ r’V ’; '

Kadangi šiame būryje 
vavo ‘ ir keletas lietuvių 
gabių muzikoje vaikučių,

Lietuvis G. Kuprėnas 
Nuteistas Už 
Padegimą
Sėdės 12 mėnesių kalėjime; 

vienas;, iš teisiamųjų nusižu
dė.

EDMONTON, ALTĄ. — Al
berta Aukščiausias teismas nu
teisė lietuvį Jurgį Kuprėną 12 
mėnesių kalėjime už dalyvavi
mą suokalbyje sudeginti vieš
butį St. Paula, Albertoje, rug
sėjo 6, 1936.

Kartu su Kuprėnu buvo nu
teista moteriškė Dora Flora. Ji 
gavo 18 mėnesių bausmę. Suo
kalbio vadas ir faktinasis vieš
bučio padegėjas Stanley Blo- 
žak, 58 metų amžiaus, nusi
žudė teisino salėje.

Sudegintasai viešbutis buvo 
Commercial Hotel.

Blozak mirė labai įdomiose 
aplinkybėse. Kai atėjo jo eilė 
gintis, Blozak šitaip prabilo į 
teisėją W. R. Howson, kuris 
pirmininkavo bylos svarsty
mui:

“Jūsų didenybė, aš nekal
tas... tu mane teisi už tai, kad

aš priklausau prie Sočiai Cre- 
dit partijos, o tir prie libera
lų... Tu atimi nuo manęs ir ku- 
.ią jr sielą...”

Dramatiškai gestikuliuoda
mas rankomią ir mušdamas 
kumščiu į krutinę jis tęsė:

“Tu nori atimti mano sielą 
ir mano kūną... Bet tau nepa
siseks... štai, aš turiu butelį 
nuodų, aš juos išgersiu, bet tu 
manęs negausi!..”

Blozak ištuštino butelį. Tei
sėjas ir teismo valdininkai ma
nė, kad Blozak juokus krečia. 
Jie suprato, kad Blozak ištik- 
rųjų nusinuodijo, kai tasai su
krito.

Ambulansas skubiai išgabeno 
Blozaką ligoninėn, bet jis ne
trukus mirė.

R. Mundy. ;

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Išlaikė Kvotimus
Su Pasižymėjimu

daly- 
gana 
todėl 

Jiems i dvigubai linkiu atsiekti 
•savo tikslo, o jų tėvams ištver
mingos galimybės, jiems* pa
gelbėti.

Gaila, kad taip mažai To
ronto lietuvių teįvertino šį 
įspūdingą koncertą, ir neparė
mė jo savo atsilankymu.

O. T. .

MOTERYS...
Jau galite gauti na'ują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Darbininkai laimėjo algų 
kėlimą ir trumpesnes valandas

WINDSOR, ONT. — Perei
tos savaitės pabaigoje Louis 
Fine, Ontario Darbo Departa
mento arbitratorius, likvidavo 
Walker Metai Products Limitu 
ed streiką, kuris kilo gegužės 
13. Masiniame mitinge, strei- 
kieriai priėmė streiko likvida
vimo sąlygas, kurias sudarė 
streikierių komitetas suėjęs į 
derybas su darbdaviais. Louis 
Fine tarpininkavo.

Bendrovė sutiko 
“shake-out” (dirbančių
krosnių) darbininkų algas 15 
centų, iki 60 centų valandai, 
o kitiems vyrams-darbinin- 
kams — 10 centų iki 50 va
landai. Moterys gaus 40 cen
tų į valandą.

Darbo valandos nebus, vieno
dos. Vienos rųšies darbininkai 
dirbs po 50 valandų į savaitę, 
kiti po 45. Už viršlaikį visi 
gaus pusantro atlyginimo.

.Streikui vadovavo United 
Automobile Workers of Ame
rica, lokalas 195. Nors bendro
vė oficialiai unijos nepripažino, 
vienok ji sutiko sueiti į dery
bas su darbininkų komitetu, 
susidedančiu iš UAWA narių.

Ontario Nutraukė 
Pašalpą Pavieniems 
Bedarbiams

TORONTO, ONT. — Birže
lio 1 d., Ontario valdžia nu
stojo mokėjusi pašalpą pavie
niems bedarbiams, Toronto ma
joras leido bedarbiams dar ke
lioms dienoms naudoti Welling- 
ion House pašalpos stotį gy
venimui ir nakvynei, bet mai
stu juos jau aprūpins priva
tinės įstaigos. X.

Toronto Kelneriai 
Turi Daug Bėdų

TORONTO, ONĮ. —, Pasi
rodo, kad bu*ti kelneriu Toron
te yra pavojingas darbas, ypa
tingai, jei‘ priklausai prie uni
jos. Beverage Dispensers Inter
national Union skundžiasi po
licijai, kad nežinomi mušeikos, 
o dažnai iš alinių išmesti ne
tvarkingi klientai, kelnerius 
užpuola - ir smarkiai sumuša. 
Kai kurie eidami namo dabar 
apsiginkluoja buožėmis ir me
taliniais vamzdžiais. • *•

Užpuolimai dažniausiai įvyk
sta York valščiuje.

MONTREAL, QUE. Tarp 
studentų,-kUrie šįmet laikė tri
jų metų kvotimus McGill uni
versitete, yra' lietuvis, P. G. 
Trevaskis. Jis su pasižymėji
mu išlaikė kvotimus medici
noj. ' . V.

JUOKAI
NEBEVAŽIUOS TRAUKINIU

Mikas:—gAš daugiau niekad 
nebevažiuęsiu miegamuoju 
traukiniu.. j.

JonasKodėl ?
Mikas:—-Kai tik aš gulti ei

damas pasikabindavau kelnes 
ant šniūro, tai kiekvienu sykiu 
traukinys sustodavo.

NAUJAS' 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas

TURINYS:
Herkulio Stulpai.... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos 1 — 

.... ........ .......... V. Stankevičius 
Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis ........... ......... - A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sukury- 
... '............................... B. A m ai vis

Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti 

“ NAUJIENOSE” 
1739 So. Halsted St.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Drąsus klientas

Ponas Primas'užeinA pas siu
vėją: “Aš 'girdėjau, kad mano 
sūnūs įau dveji metai skolin
gas už kostiumą. Ar tai teisy
be?” ./
' “Teisybė, pone Primai!” pa
ko siuvėjas. /Ar galių tikėtis, 
kad tamsta tą reikalą dabar 
nori sutvarkyti?”

“Ne, tuo aš nesirųpinu!
Aš tik norėjau sužinoti, ar 
tamsta ir man galėtum tokio
mis pat sąlygomis pasiūti kos
tiumą 1” U

LITKUHNS
THEY ADE 900,000 
STDOMG OVED HEDE

Are They Eating Food, Mfearing
Clothes, or Kals or Shoes 

Made or Sold by YOU?
I"'" » IMI n M MM IS----- -—

NAUJIENOS
..*■■■■■■■■ M UIUMNMN'&ULY O---------

The World’» Greatent Lithuanian Daily. / 
The only Lithuanian “Want Ad” new»paper /

PHONE CANAL 1600

I739 SOIITB KLSIEB STREH. 0IM88, ILL

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit tnoney orde- ; 
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 Su.

Hdstod St.
’DcAGO

Itt.
žo
lini 
100"= 
901 
80-i

NAUJIENOS
Remkite tuos, kurie 

garsinasi.
“NAUJIENOSE”

CHICAGO, IL,L.
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Diena Iš Dienos TARP MUSU

Atvažiavo pp. Drukten 
šeima pasisvečiuoti
/ Birželio 7 d. atvažiavo iš La- 

porte Chicagon paviešėti p-ia 
A. Drukten, dukters: Nella ir 
Vąiliutė, marti ir sūnūs Vik
toras. Paviešėję per dienų pas 
pp. M. ir J. Karčauskus, 207 
W. 51 gat., vakarop su savo 
nauju Buick išvyko namon. 
Pp. Drukten yra Naujienų 
skaitytojai.

Vardadienio 
puota ,

CICERO, —r Dar saulei ne^- 
nusileidus pradės rinktis sve
čiai pas p. Antanų Lingę, 4837 
W. 14th gat. čia jie prie ge
ros muzikos ir užkandos visi 
smagiai, laikų leis net iki pat 
rytui išauštant.

Mažiukas. Globė Furniture Co

pa-

Martinas Dvilaitis 
pasveiko

šešias savaites išsirgęs, 
sveiko p. Martinas Dvilaitis,
gyv. 1342 'S. 48th, avenue. Jis 
dabar jau darbuojasi kaip drū
tas. Sakosi pirmų kartų sirgęs 
ir norėtų, kad tai butų 
tinis. Linkiu jam to ir

pasku- 
aš.

D.

Dviejų Jaunuolių 
Vestuvės

šeštadienį vakare, W. Neffo 
salėje įvyko dviejų jaunuolių, 
Charles žičkaus ir Bernice 
Kenstavičiutės vestuvių vaka
rienė. Jaunieji paėmė šliubą 
šv> Jurgio bažnyčioje, kur pe
reitų 
žengė

Pp- 
rinko
didelis būrys draugų, ypatin
gai jaunimo iš “Pirmyn” cho
ro, prie kurio jaunieji priklau
so.

ROSELAND. — Globė Fur- 
niture Co., 10655 So. Michigan 
avė., krautuvės savininkas 
Kastantas Kulis, praneša apy
linkės ir Chicagos lietuviams, 
kad yra gavęs vėl naujų stakų 
Shelvador šaldytuvų, radio, lo
vų, kambariams setų ir daug 
kitokių reikmenų.

Be to, praneša, kad atidaro 
savo Furniture dirbtuvę neto
li nuo savo krautuvės.

Čia dirbs visokius 
gal užsakymų.

Tų progų lietuviai 
praleisti. Pas p. K.
site gerų prekę už prieinamas 
kainas arba ir pigiaus kaip ki
tur.

Globė Furniture Co. krau
tuvės garsinimai tilps “Naujie
nose” birželio 10 ir 12 dieno
se, . Tel. Pullman 8820.

Senas Petras.

baldus pa-

ne-tu’rėtų 
Kulį gau-

šeštadienį prie altoriaus 
apie dešimts kitų porų.,
žičkų vakarienėje susi- 
jų tėvai ir giminės ir

Unity Beauty Shop 
Bridgeporte

Mary

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Alex Norvil, 24, su
Mizlik, 23

William Graf, 25, su Anna 
Kalens, 24

Philip Grib, 32, su
Žak, 22

Helen

jos 
per

Užvedė Divorso
Bylas

Dolores Jagmin prieiį
ter Jagminą

Anna Raila prieš Frank Rai-

Wal-

Atvažiavo iš
Lietuvos
p-ios Doudor sesutės

šiomis dienomis Eva- ir 
duktė p-lė Connie Kelnar, 
eilę metų operavusios Unity 
Beauty Shop prie 55-tos ir 
Rockwell gatvių, dabar persi
kėlė į Bridgeportą. Vadinasi, 
Bridgeportas padaugėjo dar 
viena grožio įstaiga.

Unity Beauty Shop naujoj 
vietoj, 754 W. 35th St., yra 
moderniškai įrengta, — turi 
visus moderniškus grožio ir 
kosmetikų aparatus. Savinin
kės šio grožio saliono Eva ir 
Connie yra “permanent wav- 
ingp specialistės, ir kitūs gro
žio darbus atlieka gerai.

Bridgeportietės ir apielinkių 
lietuvės/kurios norite būti gra
žios, kreipkitės į Unity Beauty 
Shop, arba dėl patogumo pa
darykite sutartį su Eva Kelnar 
telefonu BOUlevard 4303.

Rep.

Mokyklų parengimai
Jos 
žy- 
ap-

ge-

Birželio 1 d. atvažiavo iš 
Lietuvos Laconia laivu p-ios 
Violet Doudor, gyv. 6822 So. 
Bacine avė., sesutės;. Engela ir 
Anastazijia Samoškiutės. 
paeina iš Vizbarų kaimo, 
gaičių valsčiaus, Tauragės 
skričio.

Kelionę turėjusios labai
rą. Visas kelionės patarnavi
mas, taipgi, buvęs geras. Už 
tai panelės Samoškiutės ir pp. 
Doudor Naujienų dienraščiui 
yra labai dėkingi už gerų ir 
teisingų patarnavimų. 

• f

Paminėtina, kad pp. Doudor 
yra seni Naujienų skaitytojai 
ir rėmėjai, rimto budo ir drau
giški žmonės. įTuri dvi taver
nas: viena prie 117 So. Halsted 
st., kitą aukščiau kalbamu -ant
rašu. *

Senas Petras.

Nubaudė Du Už 
Pasinaudojimą WPA 
Darbininkais

Federalis teismas Chicagoje 
nuteisė du buvusius WPA 
•viršininkus 30 dienų kalėjimo 
už naudojimų WPA darbinin
kų asmeniškiems reikalams.

Nuteistieji yra Willjam To- 
pel, 4343 Emerson avenue> 
Schiller Park, ir John Kreu- 
ger iš Fairview*

Kasipet mokyklos, baigiant 
mokslo metus, rengia kaip ir 
generales savo, mokinių repeti
cijas, arba parengimus. J tuos 
parengimus jos pakviečia moki
nių tėvus, šie sa’vo draugus ir 
aritmuosius ir taip susidarę kar 
tais labai gausi publika.

Šie parengimai turi daugiau 
paskatinančiu tikslo, arba tik
riau pasakius, davimas moki
niams progos savo jėgas prieš 
visuomenę parodyti: kas ką iš
moko ir kiek kas pasirengęs vi
suomenei patarnauti ir pats sa
vo gyvenimui takus kloti, o iš 
kitos pusės tėvams malonumas.

Toks parengimas įvyko penk
tadienį, gegužės 21 d., Morton 
aukštosios mokyklos salėje, Ci
cerone. Vyriausių programos da
lį užėmė senovę vaizduojantis 
veikalas — The Ivory Door. Ki
tą arba koncertinę dalį pildė 
tos mokyklos orkestras. Taigi, 
viskas padaryta savomis jėgo
mis, mokinių rankomis. Na gi, 
ir kas gali būti malonesnio tė
vams už savų vaikučių darbą.

Salė buvo pilnutėlė. Vaidin
tojai roles taip puikiai išmokę, 
kad ir sufleris nebuvo reikalin
gas. IŠ lietuvių scenos darbe 
dalyvavo žinomo visuomenės 
vęikėjo p. K? P. Deveikio su- 
nUs Kazimieras? » —Rep. x-y.

PARYŽIAUS PARODOJE Fontanai Paryžiaus 
valstybės prezidentasparodoje, kurių neseniai atidarė valstybės 

Le Brun. - ■/;.

SPORTAS
McMlLLEN RISIS SU 

THIEDE

Šiandien Rainbo Fronton pa
talpoje’ įvyks nepaprastai įdo
mios ristynės. Risis veteranas 
ristikas Jim McMillen su jau
nu ir labai daug žadančiu ca- 
liforniečiu Cliff Thiede.

Reikia tiesų pasakyti, jog 
metais McMillen tebėra dar vi- 
-ai jaunas vyras, tačiau rita
si jau apie dvyliką metų. Jis 
savo atletiškumu pasižymėjo 
besimokydamas Illinois univer
sitete.

Thiede irgi tąip pat pradė
jo savo karjerų. Būtent, atle
tikoje1 jis pasižymėjo bestu
dentaudamas.

Rainbo Fronton svetainė yra 
prie ' Clark ir Lavvrence.

PvaitnaiTM *1 c<! krautuvė veikia jau per 4 metus. Mes tū
li I tlllvMilililOe rime daug lietuvių draugų šioj apielinkėj ir 

jie yra užganėdinti kaip mes su jais vedame biznj. Mes par
duodame tavorus pigiai ir teisingai patarnaujant.

Mes kalbame lietuviškai.

EC0N0MY DRY GOODS STORE
2423 W. 63rd Street, kampas Artesian Avė.

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

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

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

MUSU SPAUDOS DARBU
GATVIAKARIŲ BENDROVE SUTINKA 

PAKELTI ALGAS 3 C. j VALANDĄ
Ateinantį pirmadienį darbininkai balsuos 

k ar pasiūlymą priimti „ /
Chicagos gatviakarįų bend

rovė vakar paskelbė sutinkan
ti pakelti konduktorių ir mo- 
tonnOnų algas 3 centais į va
landų. 

■ v'

Bendrovė padarė pasiūly
mų Street car men’s unijai, 
su kuria veda derybas dėl 
naujos sutarties. Senoji pasi
baigė birželio 1 d. Kontraktas 
galioja vienų metų terminui. ■

Eiliniai nariai balsuos ar 
sutartį priimti ar ne—ateinan
tį pirmadienį. Unijos vadai 
mano, kad jie pasisakys prie- 
lankiaį didele balsų didžiu
ma, nors buvo reikalauta 10c 
pakėlimo.

Apart algų 
viakarių bendrovė sutartyje 
sutinka duoŲ tarnautojams 
vienos savaitės atostogas., su 
alga, aštuonių valandų , darbo 
dienų ir pusantro*^atlyginimo 
už viršlaikį (daugiau 8 vai.).

Pirmiau bendrovė neduoda
vo apmokėtų atostogų į r virš
laikiu skaitydavo darbų > po 
8% valandų normalio darbo 
dienos.

Prie unijos priklauso 13,000 
konduktorių, motormonų 'ir 
kitokių gatviakarių tarnauto
jų. Pagal naujųjų sutartį, al
gomis ir atostogų atlyginimu 
jie gaus apįe du milionus do
lerių į metus daugiau negu 
pernai.

Netolimoje Ateityje 
Reikės Leidimų 
Automobilius Valdyt

turės išduobi kvotimus

reikalauta 10c

pakėlimo gat-

Bandė Nusinuodyti 
Savo Mylimojo 
Namuose

Jis nenori vesti ir gana

NORTH SIDE. — 17 metų 
mergaitė Louise Shanholtz, nuo 
2456 Moffat Street, vakar ban
dė nusinuodyti savo mylimojo 
namuose, ties .1903 N. Kedzie 
avenue. Ji norėjo būti “Birže
line Nuotaka” — “June Bride”, 
bet mylimasis nenorėjo ap’e <ai 
nei pagalvoti.

Bet mergaitei nebuvo lemta 
numirti, nes jaunuolio seserei 
pasisekė nuodų veikimą sustab
dyti antidotu.

Mylimasis, kuris atsisakė 
mergaitę vesti prie -altoriaus, 
yra Stanley Moskel, 20 metų 
pašto darbininkas. Jis aiškino 
policijai, kad mergina prisispy- 
rusi prašė vesti prie altoriaus. 
Jis mielu noru tą padarytų, 
bet bėd-a, kad jis visai nenori 
pradėti šeimyninio gyvenimo.
--------- - ------- —:—į—------

"V* T 1 ■ -
KIEKVIENOS f I VRA
RŲŠIES -M.

-Tiktai moksliškas paraiStis tinkamai jums 1 mus paPaiščiui pritaikinti su pljnu pa- 
prltaikintais pagal skirtingą. kylos ruš| stikšjimu I / ' r
jums tikrai padšs. Vengkite nemalonu- ElastlKinės pąnčiakos, diržai, braėes, 
mų. Atsiduokite t patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateiklte'pas
| VVRAs IR m6teRI8 i Y ėpecialistai Dirbtinu I 1 KAInAS |
I PRTŽIITRftTOJIAI j | Kojų, Rankų, Diržų | PRIEINAMOS
■ Į Visiem Sudarkymam f 11 1 ■ ■

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE NVELLS STRĘFJ■ ■ . "■

Zenith Radio Corp., 
Padare Rekordinius 
Pelnus Šiais Metais
Turi užsakymų už- $12,000,000 

ateinančių metų modeliams

KAINOS PERŽIURETOS IR

Atstovas Benjamin Adam- 
owski, legislaturos didžiumos 
lyderis, kalbėdamas Chicago- 
j e, pareiškė, kad netolimoj 
ateityje Illinois valstijoje rei
kės leidimų automobilius val
dyti.

Pirm negu automobilio sa
vininkas gaus tokį leidimų, jis 
turės išlaikyti - > Yažįavimo ir 
kitokius autonid^ilių operavi- 
mo kvotimus.

Dabartiniu laįjpu legislatu- 
roje yra du leidimų įstaty
mai. Vienų priėmė atstovų bu
tas, antrų—senatas. Abu legis
laturos skyriai1 ’ nešusįtaiko 
dėl jurisdikcijos* kuriai lei
dimai turėtų- priklausyti, At
stovų butas jų tvarkymų nori 
pavesti valstijos policijai, o 
senatas — valstijos vidaus rei
kalų departamentui.

Metiniame šėrininkų susiri'n- 
kime> Zenith Radio Corporation 
prezidentas E. F. McDonald Jr., 
pranešė, kad 1937 fiskaliais 
metais padarė beveik du milio- 
nus dolerių pelno. Fiskal’ai me
tai pasibaigė balandžio 30 d.

McDonald taipgi pranešė, kad 
dealeriai užsakė 193? metų mo
delių už $12,000,000.’

Zenith dirbtuvėse South Si- 
dėje ir naujoj dirbtuvėj North- 
westsidėje> dirba nemažas skai
čius lietuvių.

1937 metai buvo pelningiausi 
bendrovės istorijoje, nes ir “ge
raisiais” 1929 metais ji tiek 
neuždirbo.

labai
nupigintos!

.. ■ ■ ' .. / »

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą.

.UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIŪNČIAM PAŠTU.

HI LIFE INN
užeigoj visa- 
indasi geros 
gėrimai:1 deg

Mano 
dos 
rųšies 
tinę, vynas, 
cigarai. Kurie 
smagiai laika pra 
leisti, malonėkit at 
silankyt j mano 
eiga. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wa|la<Je St. 
Tel. Boulevard 0850.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas? jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

f

Rengiasi Pagerbti 
Naujį Konsulą v 
P. Daudžyardį
Profesionalų ir biznierių sąjun 

ga rengs bankietų

Lietuvių biznierių ir profesio
nalų organizacija Lithuanian 
Chamber of Commerce nuta'rė 
rengti ’bankietą oficialiai priim
ti ir pagerbti naujį Lietuvos 
konsulą Chičagoje ir jo žmonų, 
pp. P. Daudžvardžius. Nariai 
taipgi nutarė vienokiu* ar kito
kiu budu prisidėti prie Lietu
vos .sportininkų priėmimo Chi- 
cagoje. -

Organizacijos susirinkimas 
įvyko pereitos savaitės pabai
goje, Marąuette Parko Fięld 
House, prie 67 ir Kedzie gat
vių. Pirmininkavo teisėjas John 
T. Zuris.-Narys V. B. Ambrose 
įrašė naujų narį, Antaną Garš
vą, kuris operuoja' alinę ities 
1521 W. 69th Street.

Susirinkimo dalyvavo apie 30 
narių. Tarp kito ko, jie bandė 
išrišti Chicagos vandens mytę- 
rių problemą, bet dėl didelio 
nuomonių skirtumo atidėjo 
klausimą tolimesniam'laikui.

VBA.

PAVOJINGA

1 pažeistiems, Aiveryjcai tiems, kurių „są
nariai 'nesveiki.

PIKNIKAS METINIS . PIKNIKAS
LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS KLIUBO Iš CICERO, ILLINOIS

Sekmadienį, Birželio-June 13 d., 1937
GRAŽIAME LIBUSE PARKE

- . ■ 4301 SOUTH HARLEM AVĖ., STICKNEY, ILLINOIS ,
Pradžia 10 valandą iš ryto. Gera muzika, skanus gėrimai ir užkandžiai, dąug gerą dovanų laimėti.

- ■ < " —KOMITETAS.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, Jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

Chičagoje
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Minę Run, Virginia 

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

65% cars ..... ......... ....
Illinois Luffip ....... ,......  ...
Yard Screenįng ...........
Petroleum File Run -./....u 
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump .......
Black Band Lump ..... ... 
Chesnut Hard Coal ......
Ųoke Kappers .... .......—

ir;, kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių rauveris. Taipgi pristatom 

anglis ir kolcsus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patamausirri teisingai. -

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

.. $7.65 
. $6.05

$4.70
. $8.75 
. $6.90 
. $8.75 
. $7.15 
$12.70 
$11.20

'CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALAGUI PAGELBA SCfl

LIGONINĖJE ..................
PALAGO PAGELBA SOfi

NAMIE už ....... ................
EKZAMINAVIMAS C 4

OFISE ............     ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

a 1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

. ....................... ... ............ ... ,r. —■

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

RESTAURANTAI

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams^ kad 
persikėlėm i naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St į 8517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus (rengta. Kviečia visus
Savininkai: Juozapas Ir Marijona

Evinskai, TeL Yards 0832.



trečiadienis, fcirž. 9, 19Št

Moterišku Rūbu Siuvėjų Unija 
. Atidarė Organizavimo Vaju

nupiešė plakatą reklamavimui 
veteraną metinės rinkliavos —- 
“Poppy Day”. >

Morrison viešbutyje įvyks ‘specialiai su 
šaukta vadų konvencija; Lewis organizuo 

ja Illinois angliakasius

Linksmas Laisvama 
nių Piknikas D. 
Ryan Miškuose

Susirinko keli šimtai žmonių

Dahiel
87th ir

šiandien Chicagon suvažiavo kad aukauna’ $250,000 Textile 
David Dubinsky, prezidentas, ir 
visi kiti International Ladies 
Garment Workers’ Union vadai 
pradėti, medvilninių suknelių 
organizavimo vajų.

Rytoj vadai atlaikys specialę 
skubotą konvenciją Morrison 
viešbutyje, kurią užbaigę pa
siųs organizatorius per dirbtu
ves.

Konvencijoje bus sudaryta 
strateginė komisija, kuri vajų 
tvarkys ir ves streikus, kur 
ateis reikalas juos paskelbti.

Dubinsky apskaięiuoja, kad 
medvilninių suknelių siuvėjų 
Chicagoje ir kituose centruose 
yra’ apie šimtas tūkstančių.

Organizatoriai įteiks bendro
vėms reikalavimus, ir jeigu jie 
nebus priimti, tai darbininkai 
eis streikan.

Workers Organizing Com- 
mittee, kuri organizuoja teks- 
tilio pramonės darbininkus.

čekis buvo pasiųstas Sidney 
Hilman’ui, Amalgamated Cloth- 
ing Workers prezidentui, kuris 
yra tekstilio komiteto viršinin
ku. Garment Workers unija, 
be to, paskyrė Hilpianui ir keV 
lis organizatorius.

Bella Butmaniene 
Jau Ir Vėl 
Už Grotų
Pasigerusi važiavo automobiliu

Organizuoja angliakasius
Vakar United Mine Workers 

Levvis o G. 1. O. unija pradėjo 
organjzuoti lljinois valstijos 
angliakasius.

Ikišiol U. M. W. unija šioje 
valstijoje turėjo neperdaugiau- 
siai, nes didžiuma piiklausė 
prie Progressive Miners Union, 
kurią įsteigė angliakasiai, ne
pasitenkinę Lewis’o vadovybe.

Neužsileisdama C. I. O., Pro
gressive unija pasiuntė būrį 
A. F. L. organizatorių sustip
rinti savo eiles ■ ir atkalbinėti 
narius nuo prisidėjimo prie Le- 
wis’o grupės. Progressive Mi
ners Union šliejasi prie Ame
rikos Darbo Federacijos. $ - 
S United Mine Workers
Joms Illinois valstijoje vado 
vau j a Ray Edmundson.

$250,000 tekstilio 
organizavimui

He la Butmaniehė, garsioji 
lietuvė, kuri atsėdėjo metus 
laiko apskričio teisme už daly
vavimą suokalbyje pasisavinti 
elgetos-šykštuolio James Tho- 
mas Kelly turtus, v vėl sėdi už 
grotų.

Ši kartą Irving Park polici
ja ją suėmė ir įkalino, kai pa
matė, kad*nors pasigėrusį, mo
teriškė bando važiuoti, automo
biliu.,

Butmaniene yra apie 45 me
tų amžiaus ir gyvena ties 6743 
Irving Park avenue.

Pereitą sekmadienį 
Ryan miškuose, prie 
Western gatvių įvyko pasek
mingas Roselando Laisvamanių 
kuopos piknikas.

žmonių parengime susirinko 
keli šimtai. Visi džiaugėsi gra
žia žole, medžiais ir bendru 
grožiu pikniko vietos, kurią lie
tuviai senia'u 'vadindavo °Biru- 
tės” kalnu.

Svečiai šoko, vaišinosi, be to, 
gavo progos -išgirsti keletą dai
nų ir katbą. Dainavo trys cho
rai, roselandiečių' “Aido” cho
ras ir “Naujoji Gadynė” su 
Chicagos Lietuvių Vyrų choru 
iš Chicagos. Kalbą apie laisva- 
manybę pasakė drg. Jukelis. 
Programą vedė S. Dambro.

Pikniko rengimu daugiausiai 
rūpinosi pp. S. Dambro ir A. 
Jocius su buriu pagelbininkų.

į Buvęs.
■ 1 

„ .................— ■ ■ ■« ■ ■     -   1—

' Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 4 

1937 metams ,
b.

um

Gar-International Ladies 
ment Workers vakar paskelbė,

Lietuvaitė Laimėjo 
Dovaną Paišymo 
Konkurse

bridgeport. — r 
Moskall, nuo 3342 S. Lowe avė., 
pp. Jokūbo Moskall-Maskaliuną 
duktė, laimėjo pirmą, prizą pai- 
šymo konkurse, kurį paskelbė 
Chipilly postas No, 310 Ameri
kos Veteranų legiono. Jaunoji 
lietuvaitė dailininkė konkursui

Evalynj

SUSIRINKIMAI
------------------------- - ------------ - .- --------- ---------------- ,.‘ 1 ----------------- :-

«■■»»■■■ I*. ................ ... .......... ...

Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas atsibus birželio 9 d.
8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite juo 
skaitlingiausia susirinkti, nes yra daug kas apsvarstyti ir 
bus renkami' darbininkai piknikui. —Valdyba.

NAUJOVIŠKAI IŠSIŪTA SUKNELĖ

DRĖBS EMBRO1DERY PATTERN -1432,.
No. 14.52 — Kodėl jums ne būti gražiai apsirengus ir 

sisiuti savo vasarinę suknelę? Padarykit tai ir jus susilauk- 
šit daug komplimentų. . \ t

iš-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1789 So. Halsted St, Chicago, III. '

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija ..

NAUJIENOS,Chicago,tli. ’
■» I .. ........................................................  I

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖL
TOS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA; John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė^-pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernjce Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal ’ 
ter Sharka, 4635 ,$o. Washtenaw 
Ąve.; tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkaš; Mrs. Mąry Wamis, 
3838 So. Kedzie Ave.—Kasierka; 
Helen ’Ųhapute, 4403 B, Albany 
Avė.—Kont. • raštininkė; . *Leonąs 
Klimavičia, 72534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas;; Dr. M, T. Strikol, 
4645 So. , Ashland Ąve„ tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. Kuo 6 iki 8 vakį—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearborn. St., tel,'. Central 4410— 
Patąrėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th' Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Tąlmąn A ve.—Ligonių 

l lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė,— Knygius; P, Ąlišauskas,
,i , ... ,.,.iFi. i.w,i.i.i,[-i. ,,........... ... i ,, ■;

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
KUTOS No. 1 1987 M. VALDYBA: 

Pirmininkas—F. Aušra; PagelbL 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro* 
tokoių raStininkas — S. Vyernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart,. 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Allęiiųnienė;. pagelbinįnkė—Jose- 
phirie Yušktenė; Kasos globėjas 
—Ted, SeleskiS; Pagelbimnkas— 
EWard Blunjas; Kasieyius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Ra’z- 
mėnas; Maršalka—F. Bukauskas,

». ■ •

3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116, So. 
Halsted St. —Korpesptpidentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.—-Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienj 12 vai. .dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417. West 
43rd St., Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 19 vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo U vai. iš ryto.

! -i j>l.i^,.iT„i.   .......... '

CLASSIF1EDA0S
L Į 'l ...............

Miscėllaheous
įvairus

, JUODŽEMIS, yardąis arbu veži
mais, specialė žemė — ^humus” — 
Ž5c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai siin^aišysit su moliu ar smė
linga, žemę dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
-CHARLES GAVCUS, 6100 S, State 
Street, Tel,. Wentwęrth 7942,

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

CLASSIFIED ADS. ]
Situation VVanted

Darbo Ieško
Business Chances

Pardavimui Bizniai

MERGINA AKORDIONYSTĖ ieš
ko darbo grajiti penktadienių vaka
rais.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
MOSCOW RESTAURANT -

3206 So. Halsted St.
Boulevard 0937.

Help, Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darnas ir virimas; pasilikti ar 
išeiti; rekomendacijos; $8 iki $9.

Dorchester 6652.

MERGINA ar moteris; lengvas 
namų darbas; nėra skalbimo; mažas 
apartmentas; eiti namo.

Handelsman z
? 1219 Independęnce Boulevard

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
riausia vieta South Sidėje. Naujas 
Mahogany 37 pėdų baras, 20 stalų, 
didelis špkiam floras. Kambariai » 
pagyvenimui. Turiu du biznius. 7515 
Cottage Grove^ Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

1429 West 45th Street. 
Tel. Boulevard 7944.

PATYRUSI MERGINA; 
darbas; geras ndmas; gerą 
mylinti vaikus. RICHMAN

3807 West Adams St. 
Kedzie 3109

namų 
alga;

TAVERNA RENDAI arba parda
vimui, kartu su namu ir fikčeriais. 
Geras kampas. Reikia parduoti, kad 
likviduoti nejudinamą turtą.

Kreipkitės Jos. J. Radomski, 
2259 West 23rd Place.

KASIERĖS, valgis — $13.00;
viešbučių tarnaitės $55.00; fabri
kams $10.00.

South Side Consolidated 
1105 E, 63rd Stręet.

TAVERNĄ PARDUOSIU pigiai. 
Priimsiu pusininką arba mainysiu 
ant ko kas turite. 4 kambariai, ren- 
da pigi. 7013 S. Westem Avė.

L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm,, 3430 South 
Morgan Št.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. RockweU 
St.; P, kiUis—-nut. rašt., 384/ S., 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bų* 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Bar
nius—apiek. iždo; J. lyanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiKO kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Liętuvių Auditorijoje.

GALFIELD'PARK LIETUVIŲ VY
KŲ 1K MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUDO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
pa^elb. j-^Juozapas -Gatad; 

Fmansiį raštininkas — Chas. Ka
tula; Nutarimų' rašt,—M. Medalin- 
skas; Kont. rašt.—-V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchąs; Kasierius—M. Kaziu- 
nasj Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J, Bene- 
kaitis; Maršalka — Ą. Kariūnas; 
Daktaras-kvotėjaš —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedčldienį Lawler Hali, 3929 
W, Madison streei.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchųnas— pirmininkas, 
3200 So. Lowę Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So., Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel* Yąrds 
5773; F, Kasparas—fin.'rašt.,3534 
So. Lowe Avę.į J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So, Halsted St,; 
Z. Grigonis—-kontrolės rašt., P. 
Juozapavičiau—kasos glob,; L. Ju
cius — maršalka, S. Narkis — 
korespondentas, Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, S133 South 
Halsted St., rez. Tek Hemlock 
2874—Ofiso Vfctory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halstęd <St„, 12 vai. 
dieną.

HUMBOLDT PARK_UETUylV po-

METAMS: K. VValskis—pirm
Evergręen Avė. 
7678; J< 
mininkas, 3446 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814

' tVabansia Ayę., tej,. Humboldt 
2285; S. Buhęękis—finansų rašt., 
3247 Beaeh Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalką, 3222 Pierce Av.

DR-STĖŠ TAUT. GARSUS VAR
DAS LIET, IR LIETUVAIČIŲ ANT 
POWN OF LAKE VALDI BA 1937. 
METAMS; Pirmininkas — '-------

Ukoekis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm.,, pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 Šo. Kockweil St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanąitis, 7008 So. Rock- 
well St,; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425 >Wešt

■ 45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So.vPaulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2718 
W. 43rd. St.; lig, apiekunas —B, 
Jodeiko, 4512' So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinaš’ Yuškėnas, 2547 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Herpiitage avė.; maršal
ka—Stasys Vditekaitis, 354)8 West 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldięnis kiekvieno mėne
sio 2 vai. 'pu'pietų. Antąho F. 
Czesnos iSVetuinėje, 4501 So. P.au-

t liną St.,>Chleftgo, Jll.” ; ' >•
... ............. ----------------------------- ------
LIETUVOS, .IšEiyiŲ JAUNIMO NE- 
prigulmingo Batelio valdy
ba 1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua
nica Ave.į, Chicago, Pirm.- 
pageibininkas — Stasys Bagužas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų ; rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 VV. 33rd PI., Chicago, 
III,; Nutarimų rašt.—BroniusJ Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III,; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 8108 So. Halsted St., 
Chicago, lir,; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadienį po pirmo, kas 
mėnesį Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted SL, 3 vai po pietų. Chi- 
«ago, IU. *

'•*Wr i'tf. m,,- ............. ,< .. . ,

L1T1KO8 KL1UBO VALDYBA 19^7 
; ; ■ . 8341

tel. Belmont 
ohn Kuprevičius—vice-pir- 

mimnkas, 3446 W. Pierce Avė.;

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

2509-11 MILWAUKEE AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

REIKALINGA MERGINA; abel
nas namų darbas; nėra vaikų; nė
ra skalbime. Vakarais eiti namo.

Ettėlson, 
8453 West 15th St.

PARDAVIMUI TAVERN, pigiai; 
kambariai pagyvenimui; renda pigi.

10358 So. Michigan Avė. .

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Petrash

Automobile^
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 

pirkinys, tik $245.
Newbei,ry, 1025 No. Clark.

For Rent
ANT RENDOS STORAS tinkamas 

bile' bizniui ir kambariai užpakaly.
.4622 So. Western Avenue

2-ras .augštas.

PASIRENDUOJA KRAUTUVĖ su 
kambariais arba be kambarių. Per 
daug metų buvo kriaučius klyneris. 
Tinka barbernei. Vieta labai gera 
ane bizniui. Atsišaukite pas savi
ninką, S. KIELA,

4843 W. 14th St., Cicero, III.

Naftoj Savininkų Dbmei
Kambarius 9xį2 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu-su popiera
• *1

KAMBARIUI
. BRABEK’S

Telefonas PROSPECT 0094 
--------------------- M....... ..............  ■'........  r-.............

COAL
Anglys

KAINOS KYLA! PIRKIT PABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLĮ* 

wilmington COAL 
nuo

■ *4.75 ,K1 *6 ™,

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES- 

. NĖS KITĄ MĖNESI
PRISTATYMAS MIESTE'IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel KEDZIE 3882

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; savas kambarys; ma
lonus namas; lengvas skalbimas; al
ga; krikščionys.

Hollycourt 4822.

REIKALINGOS , patyrusios? mote
rys sortavimui maišytų skudurų. 
WESTERN PAPER GKAD1NG CO.

i 1101 So. Fairfield Avenue.

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

Z. S. MICKEVICE ąpd CO. 
6816 So. VVestęrn Avenue 

Hemlock 0800.

MERGINA ar MOTERIS; prižiū
rėti 2 vaikus; lengvas namų darbas; 
pasilikti; geras namas; Armitage 
2587.

SKALBĖJOS; prosų operuotojos; 
marškinių finišerkps, rankinės pro- 
sy to j os; seamstress.

Great Western Laundry, 
2125 West Madison St.

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Keal Estate, Loans and Insurance 

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

4631 SO. ASak^AND AVĖ.
Ofisas 2-rus lubos su J, J. Grish

MERGINA, MOTERIS; padėti na
mų darbe; geras namas;, nėra viri
mo; alga; Austin 5819.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; pasilikti; padėti kū
dikiui; lengvas skalbimas; rekomen
dacijos; Vąn Buren 2747.
t A > . ’ -I • i - - ‘ k

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
keje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Aye. Prospect 3938.

OPERUOTOJOS; patyrusios prie 
men’s spats, vienos ir dvigubos ada
tos mašinos.

Chas. F. Clark, Ine., - 
1403 West Congresš Street.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; maža šeimyna; nėra 
skalbimo; savas kambarys ir maudy
nė; $10—12; Fairfax 3232.

Help VVanted—Malė
Darbinlbkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS pa
tyręs savo darbe prie taisymo ir 
prosijimo mašinos. Darbas nuola
tinis. 10302 So. Michigan Avenue.

„„„AUKSO MAINOS 
Geram kriaučiub « 

kuris norėtų apsigyventi svei
kame ore Wisconsine.

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

Parsiduoda namas tinkamas 
kriaučiui—7 kambarių biznia
vo] gatvėj, didelis piečius že
mės daržovėm pasisodinti*

Parsiduoda už $1,300 cash. 
Nėra skolos.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS; J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So, Halsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St,; S. Kunęvičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė,; W. Dulevi- 
čia -—kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St,; J. Balčiūnas—ka- 
sierius, 3200 So. Lowe Avė.; J,. 
Malinauskas — Apekunas kasos/ 
6551 So. Califotnįa Ąve.; F. Kų- 
neviČia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligoniu, 3306 So. Union. Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį: 
pirmą penktadienį, 7;30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

. 3133 So, Halsted St.
į >IM n.i.1,1 h „n „.„i,..„į , ,„,,fxrrw ............... ,,,

"LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, 111.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
F>ąnciseo Avę., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut< rašt,, 1432 So. 
5Qth Court;, Cicero, III, J. Balakas, 
Jr,—fin, rašt,, 1432 Šo. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušaruskas —ka- 
slerius, ‘3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Kris Rekspis —: kasos 
globėjas, 4455 So, Fairfield Avė., 
Chicago, III.; L, Jęseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, HL; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., ChL 
cago, 111.; J. Keturakis—Lyderis^

LEONARDAS NORWAINIS
Persiskyrė ( su Šiuo pasauliu 

birž, 6 d„ 7:15 vai., vakare, 
1937 m. sulaukęs 60 metų .amž., 
gimęs Rietąyds parap^., Pivorų 
sodžiuje, Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko 'dideliame nuliudime 

moterį Karoliną, po tėvais Be- 
našiuniukę, sūnų Edwardą, 
marčią Violą, 2 dukteris: Do- 
rothy Beįlson ir žentą Joseph 
ir Estelle, 2 brolius, Joną ir 
Kazimierą ii" datig kitų gimi
nių, o Lietuvoj brolį ir seserį, 
ir kitus gimines.

Priklausė Lietuvių Piliečių 
Kliubui. n
. Kūnas pašarvotas 847 East 
88 Place, Tel, Radcliffe 0937.

Laidotuves įvyks ketverge, 
birželio 10 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv,' Juozapo (South 
Chicago) parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A, Leonardo Nor
minio giminės, draugai ir pa
žįstami esat hunširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam baskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Dukterys, Bro

liai ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. Butkus 
UndertaRing Co., Tel. Canal 

<8161.
' ’ • ■ S'?'.”.-

wiw———

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę

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

Tel. Yąrds 3565
Visą darbą garantuoja

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų į 

i Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba FIower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams..

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYElTTE 5800

1526 So. 51st Avė., Cicero 
Telefonas Cicero 4584 J.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

r?.-

Seeley 9329 
Dr. K. JNurkaitis

yra su
Dr. W. Pas 

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
merciąl Ąve. §o. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus, Valandos:, 9 iki 9 vakaro.. 

1 * 1 - ; 1 X ‘ '.'M-m »■ .įlįII.,!■ ',««
Pirkite savo apieiinkės

REIKALINGAS KRIAUČIUS pa
tyręs prie pataisymo.

L. SAKALS -
6263 Blackstone Avė., Plaza 8861.

REIKALINGAS Indų plovėjas ir 
apvalyti restaurantą ir taverną. 

666 West 14th St. ir Union Avė.

REIKALINGAS BATČTENDERIS 
nevedęs ir žinąs savo darbą. u 

2113 So. Halsted St.

Atsišaukit
D. GALMINAS
Soperton, Wis.

. ■■■■■..... . ,,,Ą... .... . ....... ....

DIDŽIAUSIAS bargenas Marųuet- 
te Manor’e: 4 flatų budinkas už 
$11,500.00.

Taipgi 4 flatai Auburn Parke, ant 
80 arti Ashland, $13,500.00.

Dėl tolesnių informacijų ŠauW 
Republic 7647. Brokeriai nešaukit.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui v

$25,000, Naujų Rakandų Pardavimu 
Nematytomis kainomis — .Prieina- 

x momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

de luxe •................. ....... —— $175
Atdara vąk. iki 9—Nedėlioti ik>5 V. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 Šo. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSĘRNĖ IR VAISIŲ KRAU
TUVĖ. IŠDIRBTA, pilna stako. Ge
ras biznis. Nebrangiai.

2511 West 69th St.

PARSIDUODA 
FARMA 

60 AKERIŲ
Pusė mylios nuo Carter 

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

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
Lunchruimis. Galima ir taverną už
sidėti. Priežastis pardavimo ,— iš
einu ant farmų.

3856 So. Union Avė.
Tel. YĄRDS 3331.

Soperton, Wis.
INSURANCE

PARSIDUODA TAVERN. Išdir
btas nuo alaus sugrįžimo. Ant biz
niavęs gatvės. 6 kamb. gyvenimui 
Viršuje. Gera vieta dėl biznio.

10455 So. Michigan Avė.

(APDRAUDA)
PIRKIMO-PARDAVIMO

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS .

VIEŠAS NOTARAS
J. J. Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street .
Tel.-ęALVMET «191. Jį.
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Prezidentas Rooseveltas darysiąs netie
siogini spaudimą; šaukia prokurorą Court- 
ney ir policijos viršininką Washingtonan

Misteriški ir keisti įvykiai su South Chicago 
, skerdynių filmais.

1 1 ♦ f 1 1 ’ ' i • T > ' ■ • bendrovės šposą su štreiklau-rederahnė Vald. Daranti Inter-
• • • Z*! / •! streiklaužius iškraustyti iš lie-venciją Chicagos įjuos Pullman vagonuose. Strei-

______ ■ '_ _____ ________ _____ ' ko vadai tvirtina, kad toks

Chicagos policija ir proku-, teisių gynimo komisija parei- 
ratura vakar labai nervavosi kalavo prokuroro Courtney at- 
ir išsisukinėjo, spiriamos iš, vykti Wasliingtonan liudyti 
visų pusių aiškiai pasakyti prieš komisiją, ir kartu atsi
kąs pradėjo kraujo praliejimą 
prie Republic plieno dirbtu
vės, sekmadienį gegužės 30 d., 
kuriame žuvo septyni darbi
ninkai.

Prokuratūra vakar nuėjo 
miesto felony teisman su dvie- 
jais suimtais plieno darbi
ninkų organizatoriais, Joseph 
\Veber ir George Patterson ir 
pareikalavo juos teisti už suo
kalbį papildyti “nelegalį dar
bą”. Prieš tai prokuroras Tho- 
mas J. Courtney, kuris keliais 
atvejais siuntė policiją ardyti 
darbininkų unijas, tvirtino, 
kad abu organizatoriai yra 
Republic skurdybių autoriai. 
Jie užsiundę minią ant polici
jos. Kai teisėjas Padden pa
klausė prokuratūros, “Kur yra 
skerdynių filmai?”, tai toji at
sakė, kad apie filmus nieko 
nežinanti ir jų neturinti,

Šiandien Washingtonan
Bet prokuratūra turi filmus 

ir, tą žinodama;
valdžios Lafolette 

gabenti ir filmus. Sykiu su 
prokuroru Courtney pareika
lavimą atvykti Washingtonan 
gavo kapitonas Michacl To
li in .iš South Chicago, kur 
skerdynės įvyko.

Valdžios komisijos minimi 
filmai buvo konfiskuoti nuo 
pastoriaus Chester Fisk, kuris 
buvo prie dirbtuvės kai krau
jo praliejimas įvyko. Pastebė
ję,. kad jis įvykį filmuoja, po- 
licistai pastorių tuoj nugrūdo 
nuovadon, filmus konfiskavo* 
o jo paties nepaliuosavo per 
19 valandų. Išėjęs laisvėn, 
pastorius Fisk kreipėsi į po
licijos viršininkus, {reikalau
damas filmus sugrąžinti. Bet 
iš jų negavęs atsakymo, jis 
kreipėsi j Washingtoną.

Paramount filmai.
Yra ir antri skerdynių fil

mai, kuriuos žinių kronikai 
nutraukė Paramount bendro
vė. Bet ji dėl nežinomos prie-

federalės žasties filmus nuslėpė ir atsi- 
darbininkų sakė juos rodyti aiškindama;

kad teatruose gali kilti riau
šės. Federalės valdžios komi
sija žada pareikalauti ir Pa
ramount bendrovės filmus pri
statyti ir parodyti AVashing- 
tone. • 1 . •' į . . ',

Didžiuma Chicagos gyven
tojų dėl tų įvykių su filmais 
dabar neabejoja, kad skerdy
nių kaltininkė yra Chicagos 
policija. Žmonės galvoja, kad 
policija mielu noru leistų fil
mus rodyti, jeigu iš jų butų 
matyti, kad ne policija,' o 
streikieriai muštynes- pradėjo.

Pasipiktinimas skerdynėmis 
ir septynių žmonių nužudymu 
pasirodė beveik nesuvaldomas 
masiniame protesto mitinge, 
kurį Chicago Civic Operos rū
muose vakar sušaukė žymių
Chicagos visuomenės vadų su
darytas komitetas, Chįcago 
Citizens’ Rights Committee. 
Ten kalbėjo visa eilė žymių 
profesorių, kunigų, darbo ly
derių Chicagoje ir kraujo pra
liejimo liudininkai.
Pareiškimas Inland Hendroveį

Plieno streiko vadas Van
Bittner vakar pasiuntė pareiš
kimą Inland plieno liejyklai, 
be atidėliojimo reikalauda
mas sutarties pasirašymo. Pa
reiškime jis tvirtįno, kad 
98% Inland darbininkų pri
klauso prie C. I. O.

Prie Republic liejyklos ir 
streikieriai ir streiklaužiai va
kar įtemptai laukė ką pasakys oj paskutiniu laiku ėmė sirgu- 
Chįcagos majoras Kelly apie lihoti.

žinksnis yra prasįžengimas 
neyįen prieš, Amerikos tranzi
to įstatymus, bet ir Darbo 
Santykiu įstatymą, neš streik
laužiai yra uždaryti kaip ka
lė jin^e ir unijos negali prie jų 
prieitį. '

Vakar federalis Darbo de
partamentas- ir jo viršininkė 
p-lė Perkins davė suprasti 
abiejoms streiko pusėms, kad 
jas suves deryboms. Netiesio
ginį spaudiipą padarysiąs ir 
pats pręzidžntas Rooseveltas.

Streikas eina dėl unįjos pri
pažinimo iri kolektyvių dery
bų sutarties > pasirašymo.

Unija sako streiko neat
šauks tol kol sutartis nebus 
pasirašyta. Plieno bendrovės 
taip pat griežtai atsako, kad 
sutarties nesiraŠys.

Pasikorė 67 Metų 
Bedarbis Ignas 
Kobus

N( )HTHSI !)}•*' — Naktį iš
pjrmadieiiio į antradienį, nu
ėjęs į savo miegamą kambarį,
lgu as Kobus, ^7 metų bedar
bis, negulė lovbn miegoti. At
eidamas kambarin,* jįs atsi
nešė užantin užkištą virvę, ku
rią sunėrė kilpori ir pasikorė.

Kobus gyveno ties 1642 
Blackhawk averiue. Per ilgą 
laiką jis negalėjo gauti darbo,

Didelis sujudimas 
iteinantį 
sekmadienį

♦ ............................ ,

Bus Raudonos Rožės Kliubo 
piknikas; kita draugija pa
raduos gatvėmis. 

- — - -

CICERO.—šį sekmadienį, bir
želio 13 pas mus bus didelis 
sumišimas, būtent, įvyks Rau
donos Rožės Kliubo piknikas. 
Visi išvažiuoja $75 laimėti. Tai
gi, kam laimė teks, tas $>alės 
pasidžiaugti. Tai vienas., ‘Kitas 
sumišimas tai Draugystės šven
to Antano, kuri švęs savo 25 
metų jubiliejų. Iš ryto visi na
riai ateis į bažnyčią, o po pietų 
paraduos gatvėmis. Kviečiami ir 
kitataučiai dalyvauti. Dalyvauja 
ir Kareivių Draugija.

•• \ -K

. Klovainiečių Kliubas nutarė 
pasiimti vasaros atostogas. Per 
4 mėnesius nebus jokių susi
rinkimų. Tiesa', yra nutarta tu
rėti pikniką. Komisija rūpinasi 
ir vieta.

D.

Sunkiai Serga 
Veronika Faizienė

----------------- '■--------—n . \ •

NORTH SIDE. — Birželio 7 
d., Veronika Faizienė, 1250 N. 
Spaulding avenue, buvo išvež
ta Wesley Memorial ligoninėn, 
2447 S. Dearborn street. Ji tu
ri ypasidupti sunkiai operaci
jai.

P-a Faizienė neseniai palai
dojo savo sesutę, Uršulę Du- 
linskienę.

P. M.

Western Electric 
dirbtuvės pradėjo 
gerai veikti
Darbininkams duos po 3 savai

tes atostogų.

CICERO. — Western Elec
tric dirbtuvės pradėjo gerai 
veikti. Tai, žinoma, smagiau
sia , darbininkams naujiena. 
Bet, štai, ateina kita žinia, ku
ri lyg ir patvirtina aną, kad 
visi darbininkai išdirbę 15 me
tų, gaus po tris savaites ap
mokamų atostogų.

šioj apylinkėje gal tai vie- z
nintelė tokia kompanija, kur 
darbininkai nors ir neorgani
zuoti, nors dar nėra nė po 
3.1.0. nė po A.F. of L. globa, 
bet turi pakenčiamas darbo 
sąlygas. Vienok, tai dar nereiš
kia, kad jie visai neorganizuo
ti, anaiptol, jie yra susispietę 
į savo atskirą uniją. Nuo ge
gužės 1 d. pradėjo ir duokles 
po 25c į mėnesį mokėtis į sa
vo iždą. Buvo ir pirma panaši 
organizacija, bet išlaidas pa
dengdavo pati kompanija. Tai
gi, ji vadinosi kompanijos uni
ja.

Dabar to viso “negalės” bū
ti. Mat, jau leista visiems or
ganizuotis.

f D.

Saugokite 
gyvybę

Prasidėjo gyvybės apsaugos 
kampanija'. Ją paskelbė specia
liai susikurusi organizacija — - 
Safety Legion of the Gasoline 

Retailers of Amerika. Prie tos 
Organizacijos jau priklauso 
tūkstančiai žmonių. Jų tikslas 
yra apsaugoti žmones nuo au
tomobilių nelaimių, automobi
listams įkvepiant sąžinės ak
stiną.

Prie tos organizacijos pri
klauso ir p. Arthur T. Ambroz, 
iš 4^48 S. Western avė. Prie 
•jos kviečiama ir visus, kas tik 
nori pasidarbuoti šiam tikslui. 
Kviečiami ir vaikai. Literatū
rą tam tikslui galima gauti 
Ambroz apsaugos klinike, prie 
50th ir Western avemve.

APDRAUDA
1 A (INSURANCE)

Naujienose
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.
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RENGIASI TEKĖTI —
4 f

Grace Bradlcy, filmų artis
tė, kuri netrukus ištekėsian
ti už daug kartų vedusio

“IŠPILDĖ ĮSAKYMĄ” — Gavusi majoro Kelly įsakymą iškraustyti visus, lie
jykloje apgyvendintus streiklaužius, Republic Plieno bendrovė South Chicagoje, 
prižadėjo “klausyti”. Į liejyklos žemes ir atstūmė 21 Pullman vagoną, į kuriuos

VĖLIAUSIA NAUJIENYBĖ ANT BĖGIŲ — “The Super Chief” liuksusinis Santa 
Fe gęlž'kelio traukinys, kuris vakar buvo bandomas Chicagoje. Sakoma, kad jisai 
padarys kelionę iš Chicagos į Los Aangeles į 39 valandas, 40 minučių. Dieselinis mo
toras išvysto 3,600 arklių jėgą.iškėlė darbininkus.

EKSPLIOZIJA WHITINGE — Vaizdas 
Carbide and Carbon dirbtuvės Whitingc, 
Ind., kur įvyko sprogimas, užmušęs vie
ną darbininką, sužeidęs 11. Juodasis ženk
las parodo, kur įvyko sprogimas. , .

šiandien Laidojama

aktoriaus William Boyd. Jo 
pirmesnės žmonos buvo Do- 
rothy Sebastian ir Elinor 
Fair, taipgi aktorės.

TEISIAMI Už ŽMOGŽUDYSTĘ — Du 
paroliuoti kaliniai. Walter Pekovitch 

(kairėj) ir John Mikosz, kurie dabar yra 
teisiami prieš Chicagoskrlminalį teisėją 

Schvvaba už nužudymą vieno Edward 
Newerowski.

—Garsi šviesiaplaukė filmų 
aktorė Jean Harlow, kuri 
šiandien laidojama Holly-

• woode. Ji mirė užvakar po
1 pietų, trumpai sirgusi tul

žies liga. 1

PO NELAIMĖS — Vaizdas prie vieškelio No. 64 ir Addison gatvės Vilią Parke, 
III., kur automobiliui nusiritus nuo kelio, žuvo vienas Charles Palieka, o kitas 
žmogus buvo sunkiai sužeistas. Ant kelio guli užmuštasis Palieka, o užpakalyje au
tomobilio—sužeistasis.




