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lowa Darhū federacija 
prieš Green

125,000 DARBININKŲ STREIKUOJA PIETRYTINĖSE 
VALSTIJOSE.

ST. LOUIS, Mo., birž. 10. — Mažiausia 125,000 nedirba dėl 
streikų dvidešimtyje valstijų j rytus nuo Mississippi upės.

Atsisąkė pašalinti C.I.O. unijas ir 
pasmerkė patį Green

■ ---------------- ------------------------------------- ----

SIOUX CITY, Iowa, birž* 10. — Iowa Darbo Federacija 
pasipriešino Amerikos Darbo Federacijos prezidentui William 
Green ir 349 balsais prieš 3 atmetė jo įsakymą pašalinti iš val
stijos Federacijas visas prie-C.I.O. prisidėjusias unijas.

“Judošius išdavė Kristų, o Benedict Arnold išdavė šią ša
lį, bet nė vienas nebus tiek išgarsėjęs, kaip William Green, jei 
jam pasiseks suardyti šį darbininkų judėjimą, pareiškė Iowa 
Darbo Federacijos prezidentas J, E. Lewis. v
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Ohio policija puolė 
streikierius; 17 

sužeista
YOUNGSTOWN, 0.,/birž. 10. 

— Policija ir šerifo mušeikos 
puolė Republic Steel streikie
rius ir ištikusiame susirėmime 
17 jų sužeidė. Prieš streikie
rius buvo naudojamos ir dujų 
bombos. 14 streikierių areštuo
ta.

Trys užmušėjai mirė 
elektros kėdėj

MICHIGAN CITY, Ind., birž. 
10. — Elektros kėdėj vietos 
valstijos kalėjime šįryt l.’ko nu
žudyti Kuhlman, • 28 m., Wib. 
liams; 24 m. ir Poholsky, 35 
m. Laukia mirties ir ketvirtas 
šaikos narys, Hicks. ; .

Visi jie buvo pasmerkti mir
čiai už nužudymą Harry B. 
Miller, atsistatydinusio Cinci- 
nnati ugniagesių viršininko, 
kurį nužudę jie supiaustė ir jo 
kūno dalis išmėtė įvairiose 
Kentucky valst. vietose. Jie bu
vę pasamdyti nužudyti Miller; 
pastarojo sesers šoferio Hicks, 
kuris tikėjosi išgauti MilLerio 
$150,000 turtą.

Amelia Earhart 
skrenda per 

Afriką
D AK AR, . Franci jos Senega- 

lijoj, birž. 10. — Garsioji la
kūnė Amelia Earhart, kuri 
skrenda apie pasaulį ‘‘vien dėl 
smagumo”, šįryt išskrido į ke
lionę skersai Afriką, nežiūrint 
įspėjimų, kad jos kely siau
čia smarkios audros ir viešn
ios.

Ji manė skristi į Naimey, 
Franci jos Nigerijoj,' bet dėlei 
audrų pasuko kiek j šiaurę, | 
Goa. Bet vistiek laikysis abel- 
nos krypties —- skristi sker
sai Afrikos kontinentą, linkui 
ežero čad.

. ... .
Chicagai ir aplelinkei fede- 

talio oro biuras šiai' dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 56°.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 

8:24. 7

, Kaifea 3c

Francija susirūpinu
si padėtimi Rusijoje

’ PARYŽIUS, birž. 10. — 
Franci j a yra susirupinusi pa
dėtimi Rusijoje, nuolatiniais 
joje šaudymais, masiniais 
“trockininkų” areštais, o dabai’ 
prasidėjusiais ir nuolatiniais 
keitimais Rusijos armijos va
dovybės.

Francija yra susirupinusi ne 
todėl, kad ji pritartų Stalinui, 
ar gailėtųsi žudomųjų ir areš
tuojamų. Bet ji nori, kad Ru
sija butų stiprioje pasidarytų 
galinga atsparą prieš Vokieti
ją.

Masiniai gi vadų areštai to 
stiprumo nerodo. Jau. visi žy
miausi senieji... bolševikų vadai 
yra arba sušaudyti, arba įka
linti. Visi valdžios nariai yra 
pasikeitę. Užsienio reikalų ko
misariate yra išlikęs tik vie
nas Litvinov. Kiti jo padėjė
jai yra arba nužudyti, ar įka
linti.

Pabėgę į Rusiją buvę žy
miausi Vokietijos komunistų 
vadai yra areštuoti. Jie yra 
kaltinami už tarnavimą Vokie
tijos slaptąjai policijai Gesta-

Šiandie gauta žinių, kad ta
po areštuotas garsus širdies 
specialistas Dr. Pletniev. Prieš 
kelias dienas buvo pranešta 
apie nubaudimą nežymių žody
no rašytojų “už kontrrevoliu
cinį veikimą”. Jų nusikaltimas 
bu*Vo tame, kad ^pirmame žo
dyno tome jie apie angelą pa
rašė ilgesnį straipsnį, negu 
apie šiaurinį ašigalį.

Dabar prasidėjo šalinimas 
ir kilnojimas armijos karved
žių. Nežinomas maršalo Tucha- 
Čevskio likimas, kaip likimas 
daugelio kitų žynių Rusijos 
^generolų.

įtariama, kad Stalinas ruo
šiasi areštuoti patį karo komi
sarą Vorošilovą. Bet bijodama
sis armijos, dabar šalina jos 
vadus, kad nebūtų kas gintų 
kada ateis laikas areštuoti, Vo- 
roišilovą.

Tekstilio Streikas 
Chicagoje

C. I. O. tekstilio pramonės 
organizavimo komitetas paskel
bė streiką Western Beit dirbtu
vėje, 4115 Ogden avenue. Visi 
500 darbininkų apleido darbus. 
Jie reikalauja sutarties ir 
“closed shęp”.
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DANTŲ PUVIMO PRIEŽASTIES NUSTATYMUI — Aparatas, kuris naudoja
mas naujai išrastas cheminiam procesui nustatyti žmogaus dantų puvimo priežas
tį. Ąparatan įdėjus žmogaus seilių su sveiko danties nuograndomis, jis sukasi per 
keturias valandas, pagreitindamas, puvimą. Aparatą sustabdžius, padaroma mišinio 
analizas, kuris parodo kodėl dantys pūva. .

Prie aparato stovi Dr. Arthur D. Black, Northwestern universiteto dentisteri- 
jos mokyklos dekanas.

Kova Belgijoje dėl 
paliuosavimo nuteis

tąją karo metu
BRIUSELIS, birž. 10.—Pik

tos Belgijos karo veteranų de
monstracijos iššaukė valdžios 
krizį. Tie veteranai priešina
si pasiūlytam paliuosavimvd tų 
žmonių, kurie" buvo nuteisti 
karo metu^neVa už šalies iš- 
daVystęi-'-v

Raitoji. kariuomenė ir tan
kai stovi prie parlamento rū
mų ir visose strateginėse vie- 
tose.C Jaiš. taikoma neprileisti 
veteranų> demonstracij ų, ko
kios t įvyko vakar ir kuriose 
veteranai '• į, prigrūmojo tiems, 
kuriaTstpja' už tų kalinių pa- 
liuosąvjihą. V -.? • V-J* '■'' ■ ••

Valdžią Apriėmė veteranų de-. 
legacįją,bet prišibi j o nauj ų 
išsišokįipų^rkada senatas s^arr 
stys amnestijosbilių. Vetera
nai jįįVbuvo,. įsiveržę į sena
tą ir> :prigrumpjo pirmininkui 
nu‘žudytį kiekvieną “išdaviką”, 
kuris; pašinaudos biliumi.

Valdžia remia amnestijos 
bilių, j kurį atstovų butas jau 
priėmė. Jis lidčia? daugiausia 
gyvenančius šiaurinėje Belgi
joje flamandus, kurie karo me
tu susidėjo su Vokietija, tikė
damiesi atgauti Flamandijos 
Nepriklausomybę, jei Vokieti
ja laimėtų karą.

Daugelis jų buvo nuteisti' 
Už šalies išdavystę ir neteko 

BERLYNAS, birž.
Vokietijos komisija, kuri tiria 
zeppelino Hindenburg avariją 
praneša, kad jai dar nepasise
kė užtikti mažiausių nelaimės

piliečio teisių. Daugelis jų dar krušai ir smarkiai liųčiai. priežasties pėdsakų.

&

Streikieriai pikietuoja Youngstown Steel and Tube Go. liejyklą ties Youngstovvn, O.

' •-

•• ■OP

ir dabar sėdi kalėjimuose.
Aštri kova eina jau kelin

tas mėnuo. Karo veteranai 
griežtai priešinasi jų paliuosa- 
vimui, kuomet flamandai tiek 
pat griežtai rėikalauja amnes
tijos ir jų viengenčių paliuo- 
savimo.

Mušeikos sumušė 
Unijos organi-

10MONROE, Mich., birž 
. • .■ v

,— Goveda mero suorganizuo
tų mušeikų šiandie puolė ir 
sumušė G.I.O. organizatorių 
Leondies McDonald ir priver
tė jį, palikus automobilį, bėgė
ti iš miesto. • • > ■■ ■ . . • ■’

Vėliau mušeikos pąskelbė 
iešką dar dviejų unijos' orga
nizatorių.

Tuos mušeikas meras suor
ganizavo Newton Steel Go., ku
ri priklauso Republic Steel 
Corp., ruošianties, po miesto 
valdžios apsauga, atidaryti sa
vo. liejyklas.

Meras organizuoja naujus 
pulkus mušeikų' apsaugoti nuo 
streikierių einančius į darbą 
streiklaužius.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
birž. 10. — Viena ūkininkė li
ko , užmušta ir mažiausia 16 
žmonių sužeista', taipjau daug 
namų sugriauta per Oklahoma 
perėjus dviems viešnioms, ledų

Kongresas tirs išsi 
sukinėjimą taksų 

mokėjimo
WASHINGTON, birž. 10. — 

Senato vadai sutarė priimti 
iatstovų buto priimtą kompro
misinę rezoliuciją tiriųiiri iš
sisukinėjimo taksų mokėjimo 
ir kaip tą išsisukinėjimą pa
šalinti.

, • ,■ ’ ■ I'V ■

Sutarta priimti kompromisi
nį pasiūlymą tikslu pagreitin
ti priėmimą tyrinėjimų, taip 
kad tirimus butų 'galima pra
dėti ateinančią savaitę.

Kaip • tvirtina iždo departa
mentas ir prezidentas Roose- 
veltas, milionieriai kasmet nu
suka šimtus milionų dol. tak
sais, įvairiais budais apeidami 
dabartinius pajamų taksų įsta
tymus. ■;

' , ' ■ ’ t . .

Senatas tirs bedarbių
... šelpimą.

Senatas nutarė paskirti spe
ciali komitetą tirti nedarbą ir 
bedarbių šelpimą ir išdirbti 
tikslų kovos su nedarbu ir be
darbių šelpimo programą. Ko
mitetą paskirs vicepreziden
tas Garner.

10.

Lietuvoje Statys 
Moderniškus 
Viešbučius

Daugelyje turistams ir eks
kursijoms lankytinų vietų iki 
šiol nėra kur sustoti, nakvoti 
ir maitintis. Tai didelis keliavi
mo, ekskuršavimo, turizmo plė
timo trukumas. Nors kai kurio
se vietose ir yra viešbučių, bet 
jų tinkamumas nepakankamas. 
Todėl atitinkamose ^įstaigose 
pradėtas svarstyti moderniškų 
viešbučių statybos klausimas. 
Numatoma pastatyti didesniuo
se Lietuvos miestuose apie 20 
moderniškų viešbučių.

Lietuvos turizmo draugijos 
centro valdyba numatė, kad rei
kia pastatyti tinkamus keliavi
mo ir turizmo patarnavimui 
viešbučius Šiauliuose, Prancūzi
joje, Biržuose, Rokiškyje, Tel
šiuose, Raseiniuose, Ukmergėje, 
Mariam pole j, Kėdainiuose, Var
niuose, Jurbarke, Anykščiuose, 
Molėtuose, Birštone, Merkinėje, 
Aukštadvaryje ir Veisėjuose.

Šiemet tokie viešbučiai bus 
įrengti Zarasuose, Dubingiuose 
ir Kernavėje. Numatytiems sta
tyti viešbučiams, dėl jų įrengi
mo bus statomi tam tikri rei
kalavimai, ^kad butų gražus sa
vo išvaizda' ir juose butų įreng
ta įvairių patogumų. Viešbu
čiams statyti skatinama priva
tinė iniciatyva. Kas imsis nu
matytose vietose statyti tinka
mus turizmui viešbučius, gal 
būt galės gauti paskolų ir sub
sidijų. k Viešbučių statybos Ti- 
4iaus^yima.rklausinias . nąjįj;^ųs 
bus galhthiaf išspręstas.

Esamiems viešbučiams tvar
kyti savivaldybės yra išleidusios 
privalomų, tačiau ne visur tie 
įsakymai įvykdinti. Vidaus rei
kalų ministerija paragino apsk
ričių valdybų pirmininkus ir 
miestų burmistrus daryti reika
lingų žygių, kad viešbučiai ir 
nakvynės namai butų sutvarky
ti. —Tsb.

NUBAUDĖ ž. KALVARIJOS 
PAŠTO APIPLĖŠIMO INS- 

CENIZATORIUS

ŠIAULIAI. — 1935. VII. 6. 
Al. Mačuika vežė paštą iš Ž. 
Kalvarijos į Mažeikius. Ma
čuika pranešė policijai, kad ne
toli Sedos jį užpuolę plėšikai 
ir atėmė 6 tukst. lt. ir revol
verį. Kriminale policija išaiš
kino, kad plėšimo nebuvo, o tik 
simuliacija, tai apiplėšimo in- 
scenizatoriai ir patraukti tie
som

Šiaulių apyg. teismas A. Ma- 
čuiką nubaudė met. sunk, 
darbų kalėjimo, Stasį Mačuiką 
ir Stasį Venckų po 1 met. papr. 
kalėjimo, Juozą Venckų 6 mėn. 
piapr. kalėjimo.

Nubaustieji padavė skundus 
apel. rūmams, bet rūmai jų 
skundus svarstė ir ątmetė.

NUBAUDĖ Už NETINKAMĄ 
PRIESAIKOS BUDĄ

KAUNAS. — Kauno apyl. 
teismas Joną Milaškevičių vie
nu mėn. kalėjimo nubaudė už 
tai, kad teisme imdamas prie
saiką užuot pakėlęs du pirštu, 
iškėlęs ranką ir padaręs šyp-

Milaškevičius padavė apel. 
skundą apygardos teismui, pa
žymėdamas, kad jam pirštus 
skaudėję, negalėjęs pirštų iš
tiesti ir dėl to išėjus špyga, 
Apyg. teismas apyl. teismo 
sprendimą patvirtino, tik bau
smę sumažino iki vienos savai
tės arešto.

ISPANIJA PRIŽA 
DA IŠGELBĖTI 

BILBAO
Karo ministeris Prieto priža

da išgelbėti Baskų kraštą 
visuotinu ofensyvu prieš su
kilėlius.

PERPIGNAN, Francijoj, b. 
10. — Karo ministeris Indale- 
tio Prieto prižada išgelbėti 
Bilbao ir Baskų kraštą, suor
ganizuojant stiprų lojalistų 
ofensyvą prieš sukilėlius. Apie 
tokį ofensyvą lojalistai jau se
nai svajojo, bet Prieto sako, 
kad dabar jis neužilgo įvyk- 
siąs. ■ :

Niekas neginčija, kad loja
listai turi daugiau kareivių, 
bet sukilėliai yra geriau ap
ginkluoti, geriau išlavinti ir 
turi geresnius karvedžius.

Prieto sako, kad lojalistai 
greitu laiku turės 500,000 ge
rai išlavintų kareivių armiją, 
kuri turės ir užtektiną skaičių 
gabių karininkų. Dabar rupi- 
namąsi sustiprinti lojalistų jė
gas ir juroje.

Prieto, dešiniųjų socialistų 
vadas, užėmė karo ministerio 
-vietą gegužės 18 d. ir pirmą 
kartą sujungė į vieną karo, 
laivyno, oro ir amunicijos mi
nisterijas. Jis pirmiau pasižy
mėjo kaipo oro ir laivyno mi
nisteris, daug prisidėjęs prie 
italų nugalėjimo Guadalajara 
fronte. Jis taipjau įvedė vienin
gą vadovybę visų .lojalistų ka
ta) “jėgų, .
Blogas oras Sustabdė mūšius.

f' Tuo tarpu mūšiai Bilbao 
fronte yra apsistoję dėlei labai 
nepalankaus oro.
Lojalistai bombardavo Seville.

SEVILLE, birž. 10. — 8 
žmonės liko užmušti ir daug 
sužeista lojalistų lėktuvams 
bombardavus tirštai apgyven
tą Seville priemiestį. Puolimas 
buvo netikėtas ir visai gyven
tojų nelauktas.

Manoma, kad tai buvo pa
daryta atgiežai už sukilėlių 
bombardavimus lojalistų mies
tų, — pradžia prigrūmoto su
kilėliams “teroro už terorą”.

Rusija pašalinta iš 
derybą dėl patrulia

vimo Ispanijos
LONDONAS, birž. 10. — 

Anglija atrėmė Rusijos pastan
gas prisidėti prie keturių val
stybių svarstymo saugumo jų 
karo laivams, kurie patruliuo
ja Ispanijos pakraščius. Tais 
svarstymai^ Anglija tikisi su
grąžinti į neutraliteto komite
tą Vokietiją ir Italiją, kurios 
liš komiteto yra pasitrauku
sios.

Anglija nutarė pasitarimus 
fęsti tik su Francija, Vokieti
ja ir Italija, prisibijodama, 
kad padidinus konferuotojų 
skaičių iškiltų nauji kivirčiai, 
kurie dar labiau atstumtų fa
šistines valstybes.

ST. PAUL, Minn., birž. 10. 
— Streikuojantys Hotel Low- 
ry darbininkai vienbalsiai pri
ėmė kompanijos pasiūlymus ir 
nutarė baigti streiką. Samdy
tojai sutiko pripažinti uniją, 
apmokėti už visą streiko laiką 
ir tartis dėl algų ir darbo są
lygų.

KIEL, birž. 9. — Vokietija 
nuleido į vandenį dar vieną 
naują statomą kruizerį.
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Dr-te Palaimintos 
Lietuvos — viena iš 
seniausių draugijų 

. - -  ' - •
Pirmutinė surengė maskarado 

balių 1909 metais

laikus ši 
buvo viena 
Ji rengdavo 
parengimus,

Draugystė Palaimintos Lietu
vos yra viena iš seniausių lietu
vių draugijų Chicagoje. Turi 
daug narių ir\urtinga finansi
niai. Pirma nariais tegalėjo bu- 

■ ti vien vyrai, bet dabar jau trys 
metai kaip yra priimamos ir 
moterys.

Iš pašalpinių draugijų dar 
prieš prohibicijos 
draugija, tur būt, 
ir iš pažangiausių, 
įvairiausios rųšies
veikdavo ir labdarybės dirvoje. 
Į jos parengimus atsilankydavo 
tiek daug svečių,’ kad kartais ir 
vietos pritrukdavo. Vėliau imta 
nuomuoti net tokias vietas kaip 
Coliseum svetainė prie 164os 
gatvės ir Michigan avenue.
Pirmutinė organizacija maska

rado barių surengusi
Ji pirmutinė surengė ir mas

karado barių 1909 metais. Tas 
balius įvyko Pulaski svetainėje, 
prie 18 ir Ashland avė. Vėliau 
įvyko dar visa eilė tų balių ir 
jie buvo pasekmingi.

Į to pirmo baliaus rengimo 
komisijos sąstatų įėjo J; Seme- 
ta, Karolis Sadauskas, Ed. Če
pulis, Anecetas Linkus, dabar
tinis Roselando parapijos klebo
nas ir A. Tumavich. Kiek vė
liau tos rųšies baliai pradėjo į- 
gauti ir plačiosios visuomenės 
pripažinimą, ir> tada; jau ėmė 
ir kitos draugijos rengti.

Draugijos tikslas labdarybinis 
ir finansinis. Ji aukaudavo pa
skolas nariams moksleiviams ir 
namų savininkams už mažus 
nuošimčius. Kartais ir be nuo- y- v į, ... i r įsimcių. v.

Bet, štai, užeina 
draudimo įstatymai — prohibi- 
cija ir kiek vėliau ateina depre
sija. Draugijos veikimas susi
laukia neužtarnauto smūgio — 
susiaurėja veikimas. Taigi, pa
sitenkinta per metus vieno kito 
parengimo surengimu ir taip,, 
išskiriant tiesioginio veikimo, 
nieko daugiau nedarydavo.
Draugijos piknikas birželio 13

Dabar, po ilgų tų atostogų, 
bandoma jau atgyti. Norima 
grįžti ir į senąsias darbo vėžes. 
Pirmas tos rųšies pastangų ban
dymas įvyks sekmadienį, birže
lio 13 d. Justice Parke, Liepos 
darže. Tąi bus, kitaip sakant, 
pasilinksminimo proga, arba 
piknikas. Bus Rythm Aces or
kestras, Peoples Furniture krau 
tuvės garsiakalbis ir kiti daly
kai. Taigi, galėsite atnaujinti 
jau pamirštas senas pažintis ir 
sueiti su* naujais draugais.

—A. TumavLh.

Is Garfield Parko 
draugijų veiklos

Vyrų ir Moterų Plašalpinis 
‘ kiiubas rengia pikniką

5,148 dovanas 
išdalins Kellogg 
bendrovė

a

GARFIELD PARK.. — šioje 
apylinkėje organizacijų mažai. 
Bet ir tos mažai gyvumo rodo, 
išėmus vieną, kuri retkarčiais 
sutraukia nemažų skaičių sve
čių į savo parengimus.

Yra ir S. D. A. kuopa bet 
nesu girdėjęs apie jos pasek
mingus parengimus. Neseniai 
susitvėrė ir Laisvamanių Etinės 
Kultūros 
neseniai 
tur būt, 
sąrą.

Geriausia veikia pašalpinis 
kliubas

Geriausia veikia ir gyvuoja 
Garfieldo Parko Vyrų ir Mote
rų pašalpinis kliubas. Kaip pa
prastai visos organizacijos va
sarą rengia laukuose išvažiavi
mus, taip ir kliubas turės savo 
metinį išvažiavimą šį sekmadie
nį, birželio 13 d., Spaičio miš
kely, prie Archer avė., Willow 
Springs. Todėl ir kliubo mėnesi
nis susirinkimas atsibus 10 vai. 
ryto.

Užtikrinama, kad atsilankę į 
kliubo išvažiavimą, turės gra
žaus ir malonaus laiko tą die
ną, nes Garfieldkliubiečiai yra 
svetingi žmonės. Jie moka vi
sus nuoširdžiai priimti ir pa
vaišinti.

& X

Kliubas yra nutaręs priimti 
jaunuolius iki 25 metų dykai, o 
senesnius už 'vieną dolerį. Bus 
priimama tik • atsilankę į išva
žiavimą. Pasinaudokite kliubo 
nupigintu įstojimu. Kliuban ga
li priklausyti vyrai ir moterys. 
Tai bepartyvė .visus vienodai 
priimanti, nežiūrint jokių pa
kraipų, organizacija.

Dovanas išdalins kpntesto keliu 
kurs geriau išspręs tam tikrus 

paveiksluotus uždavinius

Draugijos kuopa. Po 
įvykusio parengimo, 

ims atostogų per va-

su-

Suėmė Jaunuolį 
Už Grąsinintį 
Laišką

Federaliai agentai vakar
ėmė 18 metų jaunuolį Thomas 
Tamraz, nuo 6110 Troy street, 
už naudojimų pašto grasinančio 
laiško persiuntimui, 
reikalavo $400 nuo 
ba Jacobs, 6143 S. 
avenue.

Tamras aiškino
bet reikalavęs Ja'cobs’o atiduo
ti užsivilkusių $400 jo tėvui.

Tamraz 
vieno Ago- 
Sacramento

negrąsinęs,

Kellogg bendrovė, kuri gami
na įvairius, taip vadinamus, ga
tavus valgius iš, grudų, rengia
si išdalinti 5,148 dovanas su
moje $54,000. Dovanas išdalins 
kontesto keliu.

To kontesto, kurį artimiau
siomis dienomis Kellogg bend
rove rengiasi paskelbti per Nau
jienas, tais yjc 1 e s yra la
bai paprastos. Bus 
reikalaujama išpildyti tam tik
ras dviejų paveikslų pūsles, ku
riose atvaizduojama viena ant 
stalo sėdinti ir tarp savęs besi
ginčijanti pora.

—Kas su tais korhų flaksais 
pasidarė, — sako perpykęs vy
ras žmonai pirmame paveiksle, 
—jie nėra' tokie grūzdus ir 
gardus, kaip Kelloggo.

Moteris susijaudinusi.
—Kodėl, aš, mat, maniau, pa

bandyti šituos ir pamatyti..,
; Tada kontestantai turės iš

spręs ti, kurta' pora pasakys an
trame paveiksle, kas, nėra abe
jonės, suteiks ir nemaža juoko.

Atsakymus, norint, galima 
rašyti ir atskirame popieriuje 
ir taip pasiųsti Kellogg 
vei.

bendro-

ir diu

Pirma

Bus dešimts fordukų 
Linconl-Zephyr

Dovanos įvairiausios, 
dovana yra, $5,000 pinigais, an
tra $3,000 pinigais, ir trečia 
pinigais sumoje $2,000, o ket
virta ir penkta Lincoln-Zephyr 
sedanai.

Paskui, bas dar 10 Ford V-8, 
iš kurių penki DeLuxe V-8 “85” 
keturių durų sedanai su tran
kais ir kiti penki V-8 “60”. ke
turių durų sedanai. ■ • ■>

Šeimininkių irgi nepamirši
' C'* ’ ' I ■ > '• ✓ v- • *

Bet namus mylinčios šeimi
ninkes, tur būt, daugiausia 
dirbs, kad gauti namų reikalin
giausius daiktus, būtent, ’refri- 
geratorių. Jų yra paskirta šeši 
labai gražus Crosley Shelvador 
firmos.

Tie šaldytuvai yra gražiausio 
1937 metų modelio, turintys 
ekstra įtalpos vietų ir elektros 
taupymo vienetas. Jie turi 84 
ledo kubikų įtalpos ir yra 'par
davinėjami po $160.00.

Arba kad ir tie 120 Grunow Į šį kontestų gaji įstoti kiek- 
Teledial radios. Turi po 12 tu-’ 
bų,vyėliausio pasaulinio modelio, 
visopris ba 
po $110.00.

Neužmiršo mergaičių nė 
berniukų

jiems paskirta 100 Monark 
Šilvėr King de luxe dviračių. Iš 
jų penkiasdešimts yra mergai
čių modelio ir kita penkdešimkė 
berniukų. Jų verte yra po 
$42.95. Kiekvienas apdraustas 
metams nuo Ugnies ir vagies. O 
likusi dovanų dalis* sumoje 
$4,953 bus išdalinta prekėmis.

Dabar kas gaus dovanas
Dovanas gaus «tie, kurių tų 

paveikslų pasikalbėjimų raštai 
teisėjų nuomone bus geriausi. 
Jų nuosprendis galutinas. Jei 
atsitiktų du vienodi sprendimai, 
tai tada bus išduodama ir dvi 
vienodos dovanos.

i

vienas Suvienytų Valstijų gy
ventojas, išskiriant Kellogg 
bendrovės tarnautojus, jos skel
bimų agentus, ReubenH. Don
nelley Corp. tarnautojų ir jų 
šėitnynų. Donnelley organizaci
ja tvarkys visus įstojimo pa
reiškimus. Įstojimo skaičius ne
apribotas, t. y. kiekvienas gali 
įstoti tiek sykių, kiek jam tin
ka. —Sp.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .....   tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ....................... :....

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miestu ofisas—127 N, Dearborn . St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St. 
\ aiandos vakarais puo 6 ^ki 8:80 

Tel. Bouievard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais —’ 

\ pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. yak. 
išskyrus seredjmis ir subatomis.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKA1 AS 

Telephohe: Bouievard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell LL 
Telepnone: Repuolic 9728

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v Ak. Nedėlipj pagal sutarimu 

Ofiso leL: Uoulevard 7820
Namu Tel.:, ProspeCt 1080

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

u. A-r- ■ 
/LC......,.—.,.,

Čeverykų Taisymas
Vyrišky, Moteriškų, Vaiky 

“ĄŽUOLINIAI”. PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 
Už

Vyrišky, Moteriškų, Vaiky

& 43c
3446 So. Halsted St

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma į du iki 4 mėnesių.
Bnking sodė, '■ mucin ar įšvirški- 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
.1602 West 55th Street 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.’ — Hyde Parį’ 3395

Ofiso Tel. Virginia 0036 
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 pagal sutartį.

T AKIU SPECIALISTAI

—* P A S K O LOS 
Tayernonv Meathiarkets, Ropming 
Houses, Beauty Shops, Restauran- 
tam, etc.

Cash į 24 Valandas 
ILLINOIS DISČOUNT CO.

10 N. Clark Street , 
Phone STATE ; 4^93 Atstovui

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6680 So. Western 
Avė.. 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir t*t 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ii

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikis 
. >».» 

LAIUOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMB vlance 
.PATARNAVIMAS 

? ftMENĄ’TR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 Soy Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAPAYETTE 0727 

T " 1 • koplyčios visose
JL—* L'sZ c l 1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS /

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Bouievard 7589.

Phone Bouievard 7042

DR. C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 ha 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

mli lietuviai Daktara.
Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 ikiv 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, III.

Klausykite musų Lietuvškų radio pro'gramų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H»F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

—......................... I! 11*1...............  ii........................ N II l

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivi Akis 
ištaiso

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

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

A .

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

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

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

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

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
ijrerai lietuviams zįpomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

iSiiperior 9454 ar Central 7464

*

o

savo na-

i

Garsinkite “N-noseHemlock 5040

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

arti 
3406 SOUTH 
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

ar toli.
6921 SOUTH

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1401

Dr. C. J. Šventiškai
DENTISTAS

OFISO VALANDOS .t 10 v. r. iki s- 
val. vakaro. TreČ it sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

TeUfnnaR LAFAYETTE 8016

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

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

Tel. Seeiey 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DALYSE

4348 So» California Avenue

3319 Lituanica Avenue

718 West 18th Street

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pulhnan 5703

■ ■»/    n i iln—» » ii ■imu m   

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

Tel. Pvllman 1270

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

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

............ ........ V. Stankevičius 
E. Voytinsky.
.... A. Rūkas 

Žilionis.
Boruta 

. sukury- 
Amalvis

Kita Amerika
Eilėraštis .....
Būdviečių Mokykla Vin.
Henrikas Ibsenas Kazys....
Ispanijos pilietinio karo 

je .......       B.
Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE” 
1739 So. Halsted St

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti. .

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tūbini užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa. yra Užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5.000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia 
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitįnių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

•(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE) .
307 W. 30th St. New York, N. Y

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

Nemokėtas
Balana, s

Kaštai
12 mėnesių

12 k
Notų

Kaštai
18 mėnesių

- 18 
mčhCiJu

$150.00 $34.20 $15.35 • i ''

200.00 44.68 20.39
25O.QO 48.56 24.88 ,

*/’• ’■ -

300 00 50.04 29.17 69.44 20 84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370.00 •50.72/ ' 35.06 75.68 . 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

Kodėl'Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

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

NARIAI
Chicagos

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

, Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Ljalsted Street 
..........    ' .. I. ... .

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Bouievard 4089

Phone''Boul. 5203
Phone Boulėvard 5566

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

Ofiso Tek Bouievard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. K«nwood 5107

SKYRTUSt 42-44 F^t lOSfh Street.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wėsterh Avė. Phone Virginia 0883

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

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 Valandos:
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 ekzaminavimas ir 
gydymas akių, ausų, nosies ir ger
klės.

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

DR. A. F. NEMIRO 
4124 Węst Madison SL 

(Marbro Theatre Bldg.) 
Vidurmiesčio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709
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Susekė Suokalbį 
Pagrobti Rockefel- 
lerio Anūką Chicago j
Kidnaperiai” ruošėsi jį 

grobti prie 22-r o s ir 
Halsted gatvių.

pa

suse- 
nese- 
John

A

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Mr. ir Mrs. Schonwal- 
dai važiuoja į Lietuvą 
ir Prūsiją

\

Paaugštinimas 
Dr. George 
Wiltrakiui

I

NAUJIENOS,’Chicago, III

. MALETOS
IR VARNIŠIAI Yi IKI

¥2
- 40

•eguliarfis kainos

Sherwin Vin
ilams trim var

nais $2.25. Musų 
kaina -------

1,000 galionų trim 
Malevos. Galionas ____

--------------- L $lp25 

$2.70 vertCs visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina...

$1.50 
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva — $1.20

1411 So. Halsted Street 
Tel. C ANAI 4 5063

Loyola universiteto medici
nos mokyklos dekanas kun. 
George A. Warth vakar pa
skelbė, kad lietuvis instruk
torius Dr. George Wiltrakis 
yra pakeliamas j klinikos chi
rurgui (cliiiical associate).

GERA MALEV A GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo, pinigų. Helman malevų stakas 

visada pilnas.
Specialė maleva,* 16 spalvų, gal. '...
Varnish remover, gal.....................
Grynas baltas enainel, gal.............

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

ir brangiau.

NUYARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

OII OlO'&r

• LIGHT FLOOR OIL
JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 

REIKALAUKIT JO VARDU.

• \
—__—-----------.—„„Ža...—.

BRIDGEPORTAS — šio mė
nesio, regis, 15 d., puošnaus 
ta verno savininkai, 3259 So. 
Union avė., Mr. ir Mrs. Otto 
Schonwald, išvyksta 3 mėne
siams atostogų į Europą.

Patsai Otto yra kilęs iš Prū
sijos, tad pirmiausiai jie va
žiuosią per Bremeną pas sa
viškius į Karaliaučių. Paviešė
ję Prusnose vyksiu į Lietuvą 
per Klaipėdą. į p. Schonwald- 
icnės gimtinę Karteną, pas 
Zableckius. Visą sausumos ke
lionę atliksiu savo Buick au- 
tomobilium. O išleistuvės 
įvyks šeštadienį, birželio 12 d. 
jų pačių tavernoje.

Chicagon maną
apie rugsėjo mėnesio vidurį.

970 
, 950 

$1.39Laimėjo Stipendiją 
Chicagos Dailės 
Institute

Policija vakar tvirtino 
kusi suokalbį pagrobti 
niai mirusio turtuolio 
D. Rockefellerio anūką Chica-
goj, adv. John Rockefeller 
Prentice.

Kidnaperiai buk besirengę 
jį pagrobti vakar anksji rytą, 
prie Cermak ir Halsted gat
vių. Bet jiems nepasisekė, kai 
blogą nužiūrėdamas Prentice 
pašaukė policiją.

Pasirengę suokalbį įvykin
ti, piktadariai užvakar naktį 
pagrobė iš darbo einančią 
slaugę Miss Margaret Montgo- 
mery; 27 metų. Ji * tarnauja 
Presbyterian ligoninėje. Ei
nant Congress gatve, tarp 
Paulina ir Hermitage, prie ša
ligatvio privažiavo automobi
lis, išško keli vyrai ir įtempė 
slaugę automobilin. Ją pagul
dė ant grindų ir aprišo galvą 
juodu skuduru.

Grąsin darni ją nužudysiu, 
jei nepildys instrukcijų, pik
tadariai įsakė suimtajai pa
šaukti telefonu John R. Pren
tice, kad jis atvyktų 
vežti prie Halsted ir 
gatvių kampo. 

\

Suėmė merginą prie 
Ashland.'

Slaugė Margaret Montgome- 
ry yra artima Prentice pažįs
tama.

Įkalę merginai instrukcijas 
j galvą, piktadariai ją paleido 
prie 46-tos ir Ashland avenue 
kampo, kur įėjusi i restauran- 
tą, ji pašaukė Prentice. Tai 
buvo vakar anksti rytą, apie 
4-tą valandą. \

Ptentice’ui pasirodė keista, 
kad slaugė jį taip anksti šau
kia ir nujausdamas blogą, jis 
davė žinią policistams, ku
riems suimta mergina viską 
išpasakojo. Jie užtiko ją be
laukiančią Rockefellerio anū
ko tame pačiame restaurante 
prie 46-tos ir Ashland, iš ku
rio ji telefonavo.

Prentice skundėsi, kad jo 
tėvukui Rockefelleriui mirps, 
visokie žmonės mano, kad jis 
gavo milionus dolerių ir jį 
šaukia telefonu, užkabinėja ir 
grąsin ima i s bando gauti pini
gų.

Jonas Kubilis Jr., nuo 439 N. 
St. Louis avenue, laimėjo sti
pendiją Chicagos dailės insti
tuto mokykloje. Jaunasis daili
ninkas dalyvavo^ Chicago Asso- 
ciatioh of CoAimerce paskelb
tam švaros propaghndinių pie
šinių konkurse, ir laimėjo. Jis 
yra Harrison Technikai high 
school studentas. ‘ '

Pirkit malė- •
vas ir varnl- 
ŠI iš didžiausios 
firmos Chicagoj 1 .
Nacibnaliai produk
tai, kuriuos mes

’ ęavom iš Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimu, vi
si nuo )) iki 1/2 pi
dau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VĖS
šiaušia krautuvę. Mil- 
yyaukee
atdara nedėlioj

•70-
KRAUTb-

A teiki t !■ ar-

Av. krautuvė
10-1.
4-—-..

PAINI HCHANGE
2000 Mihvaukee Avė.
6830 So. Ilalėted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
‘CentrnliB telefonas

ARMltage 1440

GARSINKITRS “NAUJIENOSE”
sugrįžti

Mr. John Laudontas 
važinėja nauju 
Chrysleriu

. u.
» ■

SUSTOK ir
PAGALVOK i
ĮDĖTI PINIGAI Į ■
SPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO j.......  ............... .

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK. 

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

U NIVW ".■/UI//■/,/W
FOODSYORES

iAL
..... ■ ............................................

*

Savininkas pasekmingo bu- 
černės ir grosernės biznio, 
3441 So. Morgan st., Jonas 
Laudontas įsigijo naują Chry- 
slerį. Matyti, rengiasi vykti į 
atostogų kelionę.

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150,WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 Reikalaukite DEGTINES
IŠPARDAVIMAS!

Penktadienį ir šeštadienį — B Tom Taylor
2 Metų 
senumo

46//i ir

o

INo. 2 kenas

25fc I

Specialists, -ur/urmaJce.

•t

PETER^PEN

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

UNIVERSAL GARDEN
SPINACH '
UNIVERSAL
GRUŠĖS
SOL ANO (Puses)

50c. vertes
250 '

jų nu-
Cermak

TSviestas e 1

PYČES Tirštam syrupe 2 No. 1 kenai 254
SELKIRK BARTLETT
KOPŪSTAI 2 No. 2.% kenai

Vacuumi i

Syrupas No. 2V2. kenas.

94
No. 2’/2 kenas g »| q

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

r

Tadas Masilionis i 
ligoninę

Savininkas Ted’s Tavern 
Masilionis rimtai apsirgo, 
kaip ekskareivis tapo išgaben
tas į Speedway ligoninę. Jo 
liga pasikartojanti, nes yra 
gavęs nuodingų dujų karo 
lauke. Jo moteris prižiūrės 
bizni iki vyras grįš iš ligoni
nės. ■—Niekutis.

i -i. .

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tėsfed/.DoubfeAdionf 

M* BAK.ING 
IKV POV/DER

Šame Price Todayas45'fear$Aqo 
25 ounces for 254 

Full Pack • NoSlack FiTlin^

SA BERGMAN
1524 W.63”d ST.
TEL PROSPECT 3440

Cor. 63rd and Justine

pergman’s Best Quick-Dri

BMM H O ŪSE 
PAINT 
$2‘75

Mes garantuojanti 
šią maleva esant 
geriausią galimą 
gauti ir keikian

čią ilgą patenkinimą, ši namų 
maleva yra sudaryta iš geriau
sių pigmentų, moksliškai sujun
gtų galingomis mašinomis su 
specialiai apdirbtais aliejais, kad 
pagaminti MALEVĄ ilgai lai
kančia ir daug padengiančią, ku
ri turi dar pirmenybę greito iš
džiūvimo. Matykit musų Dailias 
1937 Sienų Popieras. Mes dir
bam Window Shades ant užsa
kymo.
Atdara šeštadienio vak iki 9 vai.

Remkite tuos, ku rie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

UNIVERSAL ’
PORK and BEANS
UNIVERSAL
KIDNEY BEANS
UNIVERSAL
MUŠTARDA

■Ų:V- . JĮ •/ .
Jumbo ken^s 9*
Jumbo'kertas 94

V
10 unc. Stiklinė*

UNIVERSAL " , 'e 9
DRUSKA (Free R™ning,krba lod.) 2' 2
EVERBEST pakai B

GRAPE JAM 16 unc. stikline ’ »|
SHERWOOD . 0
SLYV OS Syrupas No. 2V2. kenas > f 5^

RAPINWAX 2 roliai 154
KOSTO 2 už Q0
PUDINGAS^

utąlVE»SAU

■^VERSAU Count ’g, Ho. 2 Kenai < I'
Paul Sėhulze 

BISCUIT CO.’S 
CHEE-ZEES 5 unc. pak.

MARSHMEL'LOW 
JELLY TART COOKIES 210 sv-
LOOSE WILES BIS.. CO.

1 pakelis Sunshine
RIPPLED WHEAT
1 chromium Hostess Tray

Tropical 
Fingers 
250 sv..

Pusryčių Maistas 
CORN FLAKES 5 uncijos 7^

Didelis pakas 110
PEP .... .........  100
Rice Krispies ......... 10c.
Wheat Krispies .... 10c.
All-Bran ....... 2 už 23c.
(Medinis maišymui šaukštas DYKAI)

Miltai
CERĖSOTA ARBA PILLSBURY

5 sv. maišas 250 % bačkos 1.03
BlG? HIT arba T0WN CRIER

5 sv. maiša 210 % bačkos 890

SVOGŪNAI
KOPŪSTAI
W!NESAP
OBUOLIAI
Grandžiai (252) tuz. 270

3 sv. 100
3 sv. 100

3 sv. . 250

pakas1
DYKAI

1500
Kenas r

2 už

B()RAX SOAP CHIPS 
Taupyk pinigus 
Taupyk skalbinius 

7 unc. pakas
B()RAX0 nuvalo 

purvinas rankas
Octagon PAUDERIS
PALMOLIVE MUILAS 3 už 170

•CONCENTRATED
SUPER ŠUDS

< (Mėlynoj Dėžėj)
Didelis pak. 10Č Fruktams Lėkštė 

r DYKAI
Maž. pak. 2 už 190 Frukt. Lėkštė 

r DYKAI

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINO.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

•- ' TAVERNOSE į

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

' Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUDOKITE ® gl|iW M
VAISTUS, kuriuos i ffl|

, parūpino ar®

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite 

Nida Herb s 
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS 
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykime nuo 

NIDA LABORATORIES,? :' 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ctuneet

Remkite savo apielinkės 
biznierius
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NAUJIENOS
The Ln>Mhiaa billy \ ; 

Published. Ihitty Shjraay
tfhe LitKtadhn Newe Pub. C64 1*6.;

I 1739 8<6uth Halsted Street

Šabsctiption Rata:
|8.00 per yeąr in Canada
$5.00 per year outšide ot Chicago
$8.00 pe^ yeat in Chicago 
3c per dbpy.

■ ■ ■' ...... ................ —— ■ I     ■

Entered as Second Cląsa Matter 
March Tth 1914 at the Fūst Officte 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879. 1

matarai kalni '
Chicago je—paltu: _

Sietams ®8.00

2.00
1.50

.75

NM«MI

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
MM -V...*..-. IV.T,M„ ■ i ■ I .r- .... ................................... ...

Pusei meta-----------------
Trims taleriam*__ —
Dviem menesiams
Vienam nftertiąiriūr u___

Chicagoje. per išhelidtojus
Viena kdpijA - -----------
Savaitei 18c
Mėnesiui .........r.....,.*................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicigbj, 
paltu: .

Metams ........___— $5.00
Pįsei metų 2.75
Trims menesiams ...............  1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.30.
Vieham mėitesitn ..ujL*.....;...*.... .75 
Lietuvoje ir kitur 4 užsieniuos^ 

. (Atpiginta)
'Metams .................j___     $8X)0
Pusei metų ------------------------ 4*00
Trims mėnesiams 2.į50

u Pinigus reikia siųsti pašto Mohfey; 
Orderiu kartu su užsakymu.

Valdžia ir pramones gintai
in ....

Michlį&ho y^lstijofe Atstovų būtas piričinę įsUtyiho 
sumanytu kuHuo suteikiama galia gubernatoriui lai-: 
kinai paimti į savo rankas įmonę, uždarytą dėl gihco* 
įvykusio tarpe darbdavio ir darbininkų. Sako, kad tam 
sumanymui pritaria dauguma ir valstijos senate. Gu
bernatorius Murphy irgi jį remias.

Tokiu budu atrodo* kad sumanymas netrukus virs 
įstatymu.

Tai bus visai naujas dalykas Amerikos įstatymėa- 
vybėje. Iki šiol Amerikos įstatymų akyse valdžia buvo 
laikoma ^tvarkos sargu“ ir buvo mahomA, kad ji nėpri- 
vald kištis į gihčūs tarpe darbdaviu it darbininkų.Tas 
sargas, bėję, nėvišuomel elgdavosi bešališkai. Už tvar
kos ardymą jisai dažnai imdavo į nagą darbininkus, 
nors ir ne jit būkiavo kalti. /

Dabar, atėjus Naujosios Dalybos laikams, valdžia 
stengiasi būt tikrai neittali. Michigano gubernatorius 
Mūtphy pėr didįjį General Motors streiką atsisakė pa
vartoti jėgą prieš streikininkus, “sėdėjusius” dirbtuvė
se. Jo priešai sakė tuomet, kad gubernatorius neatliekąs 
savč pariėjgos apginti nuosavybės teises. Bet jo pritarė
jai nūrodinėjo, kad tame atsitikime ėjo klaUšftnas tik 
apm teisę dirbti, b ne apie nuosavybę.

Sumanymas perimti į valdžios rankas dirbtuvę* kil- 
ri užsidaro dėl streiko arba lokauto, iškelia naują klap
simą — klausimą apie valdžios pareigą rūpinais* kad he- 
susto^ų pramonė.

Kad pramonė eitų, yra suinteresuoti ir darbdaviai, 
ir darbininkai. Darbdaviams pramonė neša pelhą, dar
bininkams ji suteikia uždarbį, kuris yra vienintelis jų 
pragyvenimo šaltinis. Kai dirbtuvė sustoja, kenčia abi; 
pusės, bet, to neveizint, ir darbdaviai kartais UždaVo 
dirbtuvę, ir darbininkai priverčia darbdavius ją užda
ryti.

AukšČiaus pamihėtasai sumanymas siūlo šitą darb
davių ir darbininkų “teisę” susiaurinti, jeigu ne Visai 
panaikinti. Jisai faktinai sako įmonės Savininkams ir 
darbininkams: Dėl algų, darbo valandų ir kitų sąlygą 
jus galite derėtis arba ginčytis, kiek tik norite, bet dėl 
jūsų nesutikimų dirbtuvė neprivalo sustoti; jeigu jųš 
ją uždarysite, tai valdžia paims ją ir atidarys!

Privatinėje pramonėje šitoks įstatymas Amerikoje 
butų naujenybė* Bet viešojo patarnavimo įmonėse jisai; 
jau seniai buvo Vykinamas* Miestų valdžios paprastai 
neleidžia, kad butų uždarytos elektrikos ir gaso stb'tyS, 
nes šitų įmonių sustojimas padarytų daug nepatogUmlį 
gyventojams, net Užtrauktų pavOjiį jų sveikatai. Varto*- 
tojų interesas čia yTa perdaug opus, kad darbdaviams 
arba darbininkams butų leidžiama savo privatiniais šiiL 
metimais sustabdyti darbą.

Jeigu Šitokia taisyklė butų pHtaikyta priVatihėi 
pramonei, tai reikštų* kad ir ši pramonė yra laikdma 
viešojo patarnavimo įmonėmis, kaip gaso, elektrikos ir 
vandens tiekimas.

Kada nors pramonė,, bė abejonės, šitaip ir bus trak
tuojama — nė Visa, bet stambioji pramonė, kuri gami
na neapsieinamas gyvenimo reikmenas. Todėl tas įstA*- 
tymo Sumanymas MichigataO legisiaturoje yra įdomus, 
kaipo pirmas žinksnis šita kryptim.

Kova aštrėja
Kova tarpe katalikų bažnyčios ir Hitlerio valdžios 

telyta vis labiau aštrėja. Nacių valdžia rengiasi Uždaryti 
bent penkis viėhublynus “dėl nemoralybės^, kėtiha at
imti vienuoliams teisę laikyti mokyklas ir plaŪUoja dėt 
išleisti dekretą, kuriuo bus uždrausta kunigams skaity
ti bažnyčiose ganytojiškus vyskupų laiškus arba kito
kius dokumentus, liečiančius ne išimtinai religijos rei
kalus.

Antra vertus, rengiasi neųusileisti ir katalikų baž
nyčia.* Kai vyskupai Vokietijoje nedrįsta pėrdaug atvi
rai kalbėti, tai už juos prabilo Romos papa* pareikšda
mas, kad jisai nesiliausiąs kovoti už Vokietijoj katali
kus, “nežiūrint, kas sū manim'atsitiks”. < 
turėjo galvoje savo menką sveikatą, kurią jo susikibti'

• I
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IŠDAVIKAI AtSžtib
t

Dar nięktapmę’t pAšąū)yjė We-\ 
buvo tokių dalyktj-, kokie deda
si sovietą Rusijoje,

Išdavikai ir kritikėj Ai ūžimą; 
atšakomingiausiAs Viėtaš 't Pririe
tų pramonėje, vadovauja* Pririe
tų armijai; kontfmiudja šc/vife^; 
tą policiją. K

^tai vienas pav^ždyte.
Maskvos laikraštis “Ža In

dustrializacijų” praneša tataot 
specialaus Londono “Daily 
Hetald” korespondento), kAd 
pagarsėjusios “MakeeVkA” plie-1 
no dirbtuvės priešakyje stovė
jo pėr metą metus niekšas di
rektorius Zacbarija*, kuris eik
vojo valstybes pinigus* nežmo- 
/ 
apgaudinėjo valdžią.
1 Utabtūvė “MAkeėVka“ bŪVo 
įgijusi vardą pavyzdingiausios 
įhidftėš Soviė'tų SąjŪta^oję* Jįj 
stimušdavo taukŠčiaŪsiUš darbo; 
našumri rekordus įr Pešdavo di
delius pelnūs valstybei. Todėl' 
dirbtuvės direk'tririūš Žacharija 
ir jos inžinieriai būvd ne kartą; 
gavę pagyrimus iš plieno pra
monės adminišttacijoš ir spė-- 
cialras premijas.

Bet dabar, padarius tyrinėji- *x._ • , ' !
mą toje dirbtuvėje, šurAšta,; 
kad visa (tai buvo gryniausia 
apgavystė. Pasirodo, kad per 
metų metuš “Makeevka“ būvo 
vedama taip netikusiai, kad ji 
nuolatos duodavo didėlius llUo-i 
stolius.

“Tariamas 10,000,000 rubr 
lių pelnas, kurį ta dirbttaVte’ 
fteva buvo atnešusi 1635 tai.,; 
tikrumoje buvd grynas nVMf*; 
Stoliš, ir 506,000,000 rublių, 
kurie buvo paslcirti dirbtuves 
įrringiitauj^tataė 1932 tai;, iapri 
išeikvoti.”, n ? f>.-

DAbar tas garsusis direkto
rius yra suareštuotas ir jo pa
dėjėjų, kurie imdavo bonusus 
už nepaprastą “darbo,našumą”, 
taip pat laukia kalėjimas. Jie 
yra apšaukti “t’ročkistiŠkais 
kenkėjais”*
Pramonės Viršitaitakai — JAprini- 

jOs ir Vokietijris (agentai
Kitas pavyzdys liečia Aštuo

nis svarbius pramonės viršinin
kus Rytuose. Juoš, kaip prane
ša Associated Press telegrama t 
iš Maskvos, “nūmaskavo“ kp- 
mAništų partijos šrtitėtoritaš^ 
Tolimuos^ feytūbše, I. M. VA- 
rėikiš. Jisai įvardijo, kaipo 
“valstybės priešus”-, kurie su
sikrovė lizdą sovietų pramonė-į 
j ė, šiuos ašmenis:

Kotita, Rytų anglieš ‘trūšto' 
galvA; KotairoV, Sūchano kasyk1-! 
lų, netoli Vladivostoko, galva;, 
Flit, Tolimųjų Rytų medžio' 
trusto galria, ta Gcrtik, to truš- 
to direktoriaus padėjėjas;' Pcįt- 
kevič, distrikto planavimo ko-j 
mite to direktoriaus - pade j ėj as; 
Vedfenšky* Kamčatkos^ pram'o-1 
nes truslo vedėjas; Adamovič 
ir Lembėrg, Tolimųjų Rytą gė-- 
ležinkelią /Viršininkai. z ’

Komunistų partijos sekreto
rius Vareikis kaltina juos tar
navus Japonijos ir Vokietijos, 
valdžioms ir šištrttaačiAi, per 
metų metus, Vykinus ardymo 
darbą, šitokie vieši kaKtiiiimAi 
reiškia, kAd tie Asmens jad yra' 
šuarėštuoti it būš patmtakti tie
sėta dėl “Valstybės išdavimo“, 
ūž ką nūtūištiems grasinta piir-; 
ties bausmė.

Maršalas Tuchafevškis —- !

Pagalios, išdavikų lizdas ta^; 
po surastas ir< Raudonosios ąri 
mijos viršūnėse. Penkių karo 
dištrikteį viršipinkus komisaras 
VoroŠlloVa^ staigiai pAŠalind ir 
į jų Viefes paskyrė kitus: • :

Uen. Dybenko paskirtas ka
ro ViršinihkUį LenlhgrAdo difet- 
riktib; gėri: BelbV^i^ddi- 
-jos dištrikto Vlršmiūkų^, Efare- 
moV — PaVOlgėš dfstrikto; 
maršalas Budenny (kOris btivo 
sovietų kavalerijos vadas)į — 

; Maskvos distrikto, ir geh. itlii- 
byšev — UžkaUkažio distrikto.

> ' Kokie generolai buvo iš tų 
Vietų pašalinti^nėžihia. Ė'ėt Ae* 
seniai buVo pranešta, kad mūri 
ŠAIAŠ, TūčKūčevški (gabiausias

i

<

i

niškai išnaudojo dftčbimhkus 1X* geteroitas) buvo perkel

tas iš karo, į komisariato į Pa- 
VOTgeš karė dlštriktą. DabAt tri 
distrikto viršininku jau yra pa*

Į

I 

<

t. ........ i,--,.,

Liūdnos sukaktuves Urugvajuje
Kovo 31 d. šių mėtų BŪkako 

lygiai keturi metai nuo antb 
dėmokrątište pėtvetsmo Uru
gvajų jė, kUriš, daktariii TetVai1 
vądbVhujarit, buVo suruoštas 
jtėyū si d. tosS m., sadvaiiš- 
kai įjaiefdžiū'nt visos tautos iš- 
^ipktą Parjamėntą, tuomį pa-; 
šdkąpt krašto VidAus politiką Į 
fašistinio režimo linkme, pa- 
brohžlnta “Trečiąją. Tėspūblv 
ką”. / ' ' . < J /
Kodėl buvo nuverstas demo
kratiškas Urugvajaus Taria-;

mentas ir pakeista šalies 
konstitucija? 1

Į Šį klausimą atsakymą duo
da pats gyvenimas. “Trečioji 
Respublika“, t prievarta* be liau
dies sutikimo pūskelbta* yrąs 
greitAš kapitalistinės politikos: 
išsivystymas. Ją iššaukė krizių 
smūgiai, klašių kovos paaštrė
jimas ir viduriniuoju Visiitoniė- 
nės sluoksniu nepasitikėjimas. ’ 
Nes klek ’dArbMUkM* tiek ir 
onažiei i savininkai* stambiam 
fiAūbsihiam kapitalui spAUd- 
žiūbt, ėmė prieš jį štūrmūoti,

vinų kaimo apylinkėse, vieno 
kalnėno šlAitė, Dr. težinate ap
tiko didžiulį senovės kapinyną. 
Vietos > ūkininkai, ardami savo 
laukus, pamažu nuardavo kal
niuko šlaitą, kur rasdavę gihk- 
lų ir net žmonių kaulų. Jau 
gegužės 10 d. Dr* Puzinui kal
belio šlaite pavyko rasti žmo
nių kaulų ir kai kurių geleži
nių daiktų^ Kitą dieną palygin
ti nedideliame žemės plote at
kasta' keliolika kirvių, kelios

ū-fttrds \Wto& toanom^J tubiūi gi^bintehn vfsai kūpita- 
kad jisai jau sėdi kalėjimo.

Stalinas dažnai taip daro/ 
kai jisai nori “apsidirbti“ su 
kuriuo nors neištikimu aukštu 
Vaidiniūku/ Jisai jį.splrma -pferi-1 
kelia į žemesnę vietą, o paskui 
iš tos Viėtds ja'U šįdriČiA jį už 
geležinių grotų. Taip buvo pa
sielgt A su “gArsibOjė“ jngoda: 
pirmiausia jisai buvo pašalintas 
iš GPU Viršiiiinko vietos' ir pa
skirtus susisiekimo komisaru, b 
pb to būVo ^a'tidebgtos“ Viso-' 
klos jo ŠUbybeš ir jisai atsidū
rė kalėjime. ;

Bolševizmo žvaigždės Sovietų 
Šąjuh^Ojė ,^tū Viena po kitos.: 
balinąs skina, sau kelią į Bo- 
napartUš, į. 
’«4M< Trr

■

Waiikegan, III.
• ■ 'i ■ ) • ’ ,1

fciia bus didelis šurum-burum

Šį šeštadienį, birželio 12 die
ną, 1‘ vai* Vakaro, Waukegan 
Lietuvių Kultūros Draugija 
rėngia “Barii Uance,” Mitchėll’š 
Farm, Box 10, N. Lewis Ąve. 
(VienŪs blokas North of City 
Limits ant Lewis Avė.* WaUke- 
gAn, III.)1. ĮUžprŪŠOme chfcagie- 
čius, kenoshiečius ir raciniečiiiš 
į “Baru bance.” P-no Mūičiuiio- 
ftfctchell tarma yra gūria patogi 
vieta gražiai šiieigai. Laiikšime 
daug svečių iš Visų apylinkių, 
čia turėsime “lots of fuh.”

^SližanA i?, teabris.
.-trr - .t, ?

4) Aukštais hiūkeščiais Ap-, 
krovimas smulkiąją savinih*. 
ką;

5) Ukotehiijos — l‘tedipūmo
prog5*ahia”: 800,000 Mohtevi- 
deo miesto gyvėūtūją prieš ko
vo perversmą suvartodavo 180,- 
OOO litrų pWi6* O įfo pėHeVs- 
mo pieno varioj fftlAS suniažėjo *«•»«« —-------- .... w
iki 36,000 litrų per dieną* ne-i dešimtys keistą ylą, storų ge- 
iluritfį JOg Montėridėd taries- lęžinių iečių, peilių* sagą ir kit. 
taš yra 4httaš p&atalyj’ė džio- Be to, kalnelio šlaite rasta žal- 
voš liga taiirštatačiųją Atžvilgiu. 
MdhopčližaVUš pitetao Ūkį, pieno 
litrus nuo k ctehtą įm^rio iki,

i 12 Centų* 6 darbininkų taždąri 
i biš Vistar tAįh> humŪŠtAŠ. Be 
to dar* per 0,000 šešėlių ftėtri 
kO pteft&jth kuriaš atčmč dėl 
“pinigų htrikos“;

6) Lauko ūkio programa: 
vietoj anksčiau lauko darbinin
kų mokėtų 25-30 pėzą per hie-j 
nesį, po antidemokratiško per
versmo mokėti tik 8-10 pezQ;

t) Eįriant “spaudos regulia
vimo” įstatymu tripo uždrau-i 
sta spausdinti daug anti-fašls- 
tirilų tediriių, dėlko liko be 
darbo apie 500 spaudos dar
buotojų: rašytojų, žUriiAlištą* 
linotypistų* tipografų etc.;

■8) ^Policijos dirifrtiltaaš ir jos 
biuro gterinimAš, kad labiau Ilr 
ištikimiau perštekiotų Urugva
jui!^ tautos kanriėtaą — darbo 
liriudį. Visą tai Ūteug^ajiški fa- 

pAtriotišku tau
tos žygiu”.

štai kodėl liūdi Urugvajaus 
tauta, nes jos (maš^s riebėglah 
jau įpirkti pieno savo vaikams, 
cukraūš, dtfonos ir kitokią 
maišto prddūKtų, ku ridos kapi- 
talištai monopdližavo ir nusta
tė sunkiai darko žmogiri Įpėr- 
kamaš kalriaš.

Didešnio paradokso negali 
būti, kaip kalbėti vieną1* o da
ryti kitą. Tai baisi gyveninio 
įromja!

Lietuviškas Eretikas.
Mdtattemio?!. TV*' tai.

varinių antkaklių ir apyrankių, 
geležinių pentinių, diržų sagų, 
teabdbklių Ir Arklių aprangų, 
kai kurie metalifiidi papuoši
mai turi artimą Svastikai for
mą/ tame pat kalnelio Šlaite 
teastA ŪAūgybe molinių puodų 
likučių. Puodai ir kiti indai bu- 
Vę papūbštl geometriniu orna
mentu. Pdodų ir indų likusiai 
gulėję kėiloliką amžių žemėse, 
Retokai pajuodę ir surūdiję 
GėTėŽtniad ir žalVUrihiaį daiktą' 
palyginti Išsilaiką gerai. Per 
dvi diehtas PiirViUų kAim'd kai 
riete šlaite pavyko rasti het a 
pta ŠdO-400 Atskirų daiktų. Dr 
težino trilgitau, riestos ’senietao 
priklauso XI-XIII amž. kultuvai 
Tai stabmeldystės gadyūės ka 
pinynas, nes ten Varta deginti 
žmoUių kaulų likučių.

AnUis laikais, pagal senovė 
i papročius, mirusieji būdavo de 
ginaMi su drabužiais, ginklai 
ir papuošimais. Purvinų kalne 

i lyje raštiriji metaliniai daikte 
liudija, kad jie buvo degiuam 
Vienoje vietoje Dr. Puzinas rs 
do puodų Šukių, o jose sudegta 
tų žmonių kaulų. Toje pat vic 

: tdjė Hšta' riUo ugnies ištirpt 
šių Ar SUšiliejušių Žalvarinių ž 
pyrangių, antkaklių ir kt. m( 
falinių daiktų,

. Rastąsias Aukštadvario apy 
linkejte senienas pargabeno 
Vytauto DidižOjo KUlturos Mi 

► 'zieją. Netrūkus tuds eksponatu 
< pamatysim priešistoriniam sk;
riuje.

SutVariduš PurVipUoSe ra 
, tes šebienaš, l5t. Tuzinas r'u< 

, šiūši vykti j kitas provincijc 
, vietas, kur ridmatyta šią vas; 
rą padaryti didesni arčheolog 
hiai kasinėjimai. Iš pradžių bt 
kasinėjamos tokios vietovė 
kurioms gresia pavojus sunykt 
Iviat, šiuo laiku Lietuvoje yi 
nemaža piliakalnių, pilkapių 
kitų archeologinių vietovių, ki 

į rios ariamos, tad tas vietas «tei 
ka kasinėti jau dabar. Dr. Puz 
nas Šią vasarą yra numatęs pi 

l» daryti net kelioliką tokių grn 
’ vančių vietovių kasinėjimų.

—Pt

Užtari tvarkai* prie kūrioš vis 
lAbiAū ir TAbiAū praranda savo 
riteitataii^ktam bei pbiiti&k&bv 
egzistavimui sąlygas. TridČr 
prezidentui DV. Tėtrai, kiltį 
vakar toms pareigoms eiti bu
vo išrinkusi demokratinė Uru
gvajau^ visuomenė, :----------
tėko šliaužyti duotą jai savo 
iškilmingą priesaiką, ir Vietoj 
demokratijos kurti “UFugVajiš- 
ką” fAŠizmą*;

KbVo M dienos. perVerstaias 
buvo ženklas, kad finansinis 
kapitalas Urugvajuje buvo p r a-; 
dėjęs silpnėti* Gilyta einantis; 
ekbnbniihis ta politinis križis 
parodė, kad štAtabūSiš finan
sinis kapitalas (Ir didelių pohU 
(reikalus ginanti valdžia* nega
lėjo vįešpatauti demokratiškais 
nuostatais, toleruojančiais Spau
dos, žodžio, streikų ir susirin
kimų laisvę. Kapitalizmas tū
rėjo atsigriebti darbininkų it 
smulkiųjų saViriinkų sąskAitriii. 
Jis turėjo griebtis atviresnių 
ŽitaŪriimo priemonių ne pavie
niuose atsitikimuose, bet ap
skritai — pakėiš’dAmaš demo
kratišką šalies konstituciją į 
politinę (reakciją toleriioja’hčiūš 
kodeksus, drūkoniškalš įstaty
mais persekiodamas ateivius ir 
visą beginklę liatadį.

A *1 ' ■ ..

Aiškiau pasakius, užsienio 
kapitalo apsaugojimui buVO 
padarytas aiitidetaokratiškaš 

j perversmas, kaipo bandymas 
' užkirsti kelią bekylančių alka
nų minių organizuotam protes
to baisui.

1 Ką daVė Krivo peteversnlas 
Urugvajaus darbo 

liaudžiai?
perVersmo ’sukaktdVėš

šiandien šistai vadinil "

melų
Ties AūkštadVArin rastas dide

lis stabmeldystės taikų 
. kapihyttns. 

•

I

GraffiėM Patkd Vytą 
Ir Motetų Pašalpa uis kliubas 
Geram Stovy

GARFIEbb t’ABK - Gar- 
field Parlfo Vyrų ir Moterų 
Pašalpos tKlidbaš 'deprtešijrik 
vargus, matomai, pergyveno, 
yra geram, finansiniam stovy 
ir, todėl, gavo ir valdžios' lei
dimą, kitaip tariant, pripaži-, 
irimą. į

Dabar, tuo v padarąšinias,/ 
kiiūbas 'pradeda ir aidrisn| 
veikimą* DedA visas galimas 
paktatagas nąrtaį skaičiui padi
dinti. NėrA j iš ta Vienos ku
rios pakraipos organlzacią, 
—-čia patalpa visi.

■Urt.i............
I ' V ' ' ' ■ , - ’ ' ■ f i'. * I ‘ ' i , ' . ' S ' ■ ' į • I / > ’ ’ | .

mai su rudąja Vokietijos diktatūra, be abejonfe, veikia 
labai blogai.

Vadinami, Abi pusės .yra pateiryžušios kOVOti iki ga
lo. To buVo galima lauktį. Neseniai “Naujienos” išreiš
kė nuomonę, kad santykiai tarpe katalikų bažnyčios ir 
hitlerizmo eis ne geryn, bet blogyn, ir Vatikanui teks 

čia popiežius gailėtiš, kad jisai padarė Ssįjdhgą SU fašižmu Italijoje. 
\ jo susikibti- Nė's itališkas fašizmas ir vokiškas nacizmas yra sėbrai.

šio 
fašistuojanti Urugvajaus laik- 
rUŠčiai minėjo su entuziazmų. 
Pirbtmiąiš argumentais batidb 
ją apvainikuoti kokiu tai pA-
trijotiškd tautos žygio Vaihiku.: 
Vienok, ką davė tas pervirš-1 
mūs Urugvajaus tautai, kuri 
apie to perversmo ruošimą nie-: 
ko nežinojo?

Kovo 31 d. perversmo “nuo
pelnus” Urugvajaus tauta su
bendrina šitokiais svarbesniais 
skyriais*

1) Pramonės monopoiinimaš: 
višūOse valdiškuose ir moto-, 
pblizubtiiOsA darbuose darni-, 
niūkų uždarbis tapo numuštas:

’Ž) Infliacija: lapo nūVertin- 
ti gyventojų indėliai* išimant; 
iš apyvartos sidabrinės mdne-t 
daš it šUmažinaūt popierinių; 
monadų garantiją; ;

- 3) Tiesioginė Valdžios paša!-; 
pa finansiniam kapitalui, ęko/ 
ųOm^bėmis ir vidaus politikos, 
priemonėmis: da’vimas dvari
ninkams pAskolos, o darbinim’ 
kamš Uždraudimas streikuoti: 
dėl didesnio atlyginimo už dar
bą;

KaUNAŠ. — Vytaūto didžio
jo Kliltūroš AfūžfejAŪs priešis
torinio skyriUiri direktorius 
Dr. IhizTiiaš jau pradėjo šiais 
mriais Įritanatytriš UriheolOąi- 
niūs k&kitaėj imtais. UrfeŠ kellmi-

* ką dieftą Dr. bh RaČ-
. kūs ir muziejitaihkaš te. Kuli- 
kauskaš būVO Wvykę | A. Pa- 
nėtauhes vAlŠČilį, kur iėškbjb 
senienų. Apžiurėjo Laumėrią

/smėlyiVą, kuriame rietės gyven
tojai rasdavę daug žmonių kau
lų i'r įvairių Šetalėnų. Be didėlio 
vargo ekspedicijai pavyko rUsti 
tiėgintų ir nėde^taitą žnioriią 
kaulų, puodų šūkių, titnagitalą 
ir geležinių įrankių. Mat, LUu- 
mėną smėlynai yra vėjo nešio
jami, tad beveik kasmet jUošfe 
Užtinkama prieš tukstančiuh 
metų užkastų daiktų. Vienoje 
vietoje buvo rasta didelio vyto 
griaučiai. Matyti, vyro butą 
milžiniško didumo. Greta griau
čių rasta akmeninis galąstuvas,

i peilis ir talėtateių sagų. Be to, 
i keliose Vietose rasta puodų šu- 
; kių, kltriose prieš daūgelį Šimt- 
mėČią buvo šūdėti sudeginti 
žmohių kaulai. Ur. Pūzino nuo*- 
mone, rasto žmogaus griaučiai 
ir senienos yra iš xV~xvi amž. 
Tačiau tame pat smėlyne ran
dami akmėhs ir <tlnago daikte
liai liudija, kad Laūmėnų apy
linkėse, kairiame Nemuno kran
te, jau prieš 2600-3'000 gyVenO 
žmonės, tošė apylinkėse butą 
gyvenamųjų vietovių.

Šiomis dienomis Dr. Puzinas 
sū muziejininku išsiruošė į Au
kštadvario apylinkės, kur pasak 
Viėtbš gyventojų, buvo randa*- 
ma daug vertingų senienų. Puf- kės mokėti.

Ruošia įdomius 
KnnkUrsUs 
“Pirmyn” 
IšvAžiAViinuį

“Pirmyn“ choro išvažiavimu 
kUrife įvyks šį šėkhiadienį J 
ffėtson miškdošfe, narės rehg 
kėlis (dėmius it juokingus koi 
kursus* juose galės daly vau 
visi išvažiavimo dalyviai, o iti 
kurie laimės, gaus prizus. V 
fefėŪVs iš konkursų bus dat 
jiioko ir smagumo.

Bė kOnkni*šU, fAike išvažiav 
mo įvyks smarkios basebž 
rungtynės tarp *'Pirinyh” 
“Naujos Gadynes” chorų. I 
lošimo svečiai išgirs dain 
pasišoks ir bendrAi smagi 
praleis laiką. Jeffetsoh mišk, 
yra graži ir patogi vieta.

Į JeffersOn miškų dAlį, ki 
rioj įvyks “Pirmyn” išVažiav 
mAs, iš pietų reikia važiuoti s 
karnai:

MilwAūkee avenūe arba EI 
ton aVėnue iki North Cehtri 
AveUUe (5600 West). Priviažii 
Vus Central avenūe, reikia p: 
sukti i šiaurę ir pavažiuoti ap: 
du blokus iki negrįsto keleli 
į mišką. Nuo kelelio jau bv 
matyti kur linksminasi suvąži: 
vę piimynlečiai. Įžangos n ere

i

1

I



Penktadiehis, birŽ. 11, 1937■ - _ . NAUJIENOS, Chicag-o, IR

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
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Žinios Iš Detroito Ir K Bloga yra Ūe tik Ui, kad 
šventadieniais ėšti didžia uši Aš 
šūsigrudinias. Dar blogesnis

tik švei-r

l^nšaktfs Apie jdtos baisumus.
' 1,000 kalinių

atttoAdbilių pramonę. — AūtdnidBililĮ — Juškai jmant,
AūtoihėbiliV gamybos imonešfc — Keliai šaugu- 
mhš. -u: Ištraukė daugiai^ paskenduolių. — Maluni- 
nlftkų korivenėija. — Mediniai pikeliai. — ifiėfnpio- 

hiotida. Ėriukai su šešiomis kojomis. — Vai- 
štija turi dideliu nuostolių.

- Paukščių kolonija. —
- {domios žinios apie

Keliauninkai seka pasakas
* * •

Kiekvienais metais apie šį 
laikį ptadedAma pakalbti apiė 
jūrų bAisunbs. Keliauninkai 
prisispyrę tvirtina* kad jie tai 
viehur, tai' kltut matę baisius 
jutų gyVunus, štai' prieš klek 
laiko grįžo Iš Meksikos keli 
detroitieČfAi* kurie pasakoja 
apie tai, kaip “Lewis Luckeū- 
bachH laiv’ukas bet dvi ištisas 
dienas kovojęs su jūrės bai- 
SŪŪŪ, kuris buvęs apie 50 pe-

pėdų

Jau nuo senų laikų kai ku
rie Žrrtobės- tiki juros baisū
nais. Juk ir biblijoje yra pa
sakoj Amą, kaip banginis nuri
jo Jonušų, kuris tik po trijų 
dienų išsilaisvino. Tačiau nor
vegų arkivyskupas, Glaus Mag
nus sugalvoju dar įdomesnį ir 
baisesnį banginį (Viliorybų). 
Jis hiėgdavč pašakdti Apie : 
banginį, kuris buvęs tiek di- * 
delis, kAip sala. Kartų kelios 
deŠinitys jūrininkų, išlipę Ant i 
tds “gyvosios saloš^» Niekė 
tblogo nemanydami, jie ir ugnį 
sūkurę. Kai banginis pajutęs 
skaušfnų, tai jis pasinėręs Van- , 
denyje; Aišku, kad pasibėrė 
drauge ir jurininkai.

Žinoma, nėra reikalo aišk’in- : 
ti, kad visi tie pasakojimai apie 
juros baisūnus neatitinka tie- 
šOš.

Įdomus paukščiai
Kanada detroitiė'čiaibš, kaip 

sakoma, ranka pasiekiama. Per
sikėlei per upę, — ir jau Ka
nadoje. Tačiau, kas yra Arti; 
tas neįdomu. Vasaros metū 
daugelis dėtroiiidčių traukia į 
šiaurinę Kanados dalį, būtent* 
į S t. Lawrence AŽIAjų. Mat, 
ten yta Bonaventūre sala. NA* 
b toje saloj ė yba šUsispiėtUsi 
įdomių pAūkšČių kolonija. Tie 
pAūkščiAi yrA žihomi kaip ga
ilėtai. iiė yra balti ir labai pa- 
nAŠgš į Žųšis.

Notš Bonaventūre sala ir nė
ra labai didelė, tačiau gdhėtų 
ten priskaitoma iki dvylikos 
tūkstančių. Detroito turistai 
pasakoja, kad Salos kalnas yra 
dažnai visAs baltas ir atrodo 
tarsi sniego apdengtas. Bet iš 
tiesų tai nėra sniegas, o tik 
tie įdomus balti paukščiai.

Apsinuodijo 1,000 kalini^
JACKSON, MICH. — Vie

tos valstijos kalėjime pereitų 
susirgo 1,000 kali-, 
jie susirgo pavalgę

šeštadienį 
uių. Visi 
pietus.

ta 6,500,000 tonų plieūo.^ Tdkį 
pareiškimų šiomis dienomis pa
darė D. s. Eddmš, Plymouth 
kompanijos prezidentas. v 

Automobiliams per pereitus 
metės buvo “sunaiMota life,- 
6bO,ČOO kėtvirtainiškų
stiklo. Tatai Strdarė 72 nuo
šimčius viso Amerikoje paga
minto ' stiklo. Gumos Aūtomd-. 
bilių pramonė sūhAAdojo 96d,- 
00’0,0OO Svarų, arbA 75 huošlhi- 
čius.

Be to, Automobiįhį dirbtu
vės sunaudoj'o 128,000 tonų va-: 
rio, 19,b00,000 šVarų nikelio ir

Iš to, žinoma, buvo aišku, 
kad kaliniams liko patiektas 
Sugedęs maistas. Vadinasi, toks 
maistas, kuriame buvo susida-, 
rę nuodai.

Kalėjimo prižiūrėtojas tuoj 
pradėjo tyrinėjimų. Maistas 
liko pasiųsstas chemikams iš-: 
titii; Vienok jau ir dabar nu* 
žiūrima, kad kaliniai galėjo 
apsinuodyti. Mat, spėjama, kad 
katile, kuriame buvo suris ga
minamas, galėjo susiformuoti 
nuodingų junginių.

Iš visų kalinių tik 40 klėk 
sunkiau apsinuodijo. Tačiati' hė 
vieno kalinio gyvasčiai pavo
jaus nėra.

Įdomus skaičiai
Per pereitus metus automo

biliams gaminti buVo sunaudo-

Lėhktyrieš ir automobiliai
KiekviertAis metais IiidiAha- 

polyje įvykstA automobili'U‘ 
lenktynes. TaprAstai J6S yra 
rengiamos kapų puošimo diė-1 
ną. Lenktyhėse dalyvauja žy~; 
mesnių kompanijų - pagaminti 
autdm’obiliai.

Kadangi padaroma pė’nki \ 
šimtAi mylių ir lenktynės trų'n*. 
ka kelias valandas, tai per jas 
pAši^eiŠkia PiažiAUsi AUtonio- 
billU konstrukcijos defėklAK 
Jub labiau, z kad važiuojama, 
tiesiog pėšiUtiškū greitumu; 
(šių metų lenktynių laimėto
jas per Valandų Vidutiniškais 
VAžihVo p’er liŠ ihįdių) . 1 ' * A

Suprantamas daiktas, visi 
stambesnieji automobilių ga-, 
mintoj ai siunčia savo eksper
tus lenktynių stebėti. Grįžę at
gal, tie ’ėkšpeVtAi stėAgiAši pa
stebėtus defektus pAšAlibti. Va
dinasi, pagaminti fokiiiš Abt'd-* 
ihdbiliūs, SU kuriais butų ga
lima vis greičiau ir greičiau- 
važiuoti.

čia bus rie pVo Š^alį pašt'ebc-; 
ti, kad šiais metais; vidutiniš
kai imant, lehktyhėšte dalyva
vę autdm'obiliai bėgO tris my-; 
lias šu viršum pėr valabdų; 
greičiau, begu pernai. Iš VISO, 
buvo įsteigt Aš greitumo rekor
das. j

Reikia naujų kėlių
Šiomis dienomis į Detroitu, 

buvo atvykęs Dr. Miiier Mc 
Clintock iš HarVatd PniVebsi1- 
te’to. Automobilių gamintąjį 
šų jungai jis padarė pranėšimų 
apie ateities šUšišiekimų. Šian
dien, pareiškė^ Dr. McClintock/ 
aišku kiekvienam, kad musų 
keliai ir musų miestų gatves* 
yra atgyvenusios savo dienas. 
Nepaprastas susigrūdimas au
tomobilių miestų gatvėse ir di-, 
dėsniuose keliuose sakyte sa
ko, jog moderiiiškiebis laikams- 
yra reikalingos ir moderniškos 
susisiekimo priemonės. t

Automobilius Amerikos gy-« 
venime pasidarė nepavaduoja
ma susisiekimo priemonė. Sun
ku sau ir įsivaizduoti, kaip 
amerikiečiai galėtų be Automo^i 
bilių apsieiti.

Tačiau reikia nepamiršti vie-1 
no dalyko: automobiliams yra; 
reikalingi geri keliai. Jeigu 
Amerikoje 'automobilių vartoji
mas iš mėtų į mėtūs tiesiog 
šuoliais augo, tai tik naujų ke
lių tiesimo dėka. Juo automo
bilių skaičius labiau didėjo, jbo 
daugiaū buvo tiesiatna naujų 
kelių. Vienok dabar ir tie nau
ji keliai nebegali Visų auto-' 
mobilių šbtAlplūtl. t) Apiė ibip-! 
štų gAtVės nėra reikalo nė kal- 
bėtt.

reikafAs yra tas; jog nelaimių 
skaičius^ metai iš metų didėja. 
Automobilių nelaimėse, viduti- 

•, p'er metus žu- 
VA 36*000 SŪ Viršum žmoitfų, 
b sbnkiau ąr lengviau sužMo-; 
jamA apie Vienas milijonaš’. 
Reikia juk pusėtino karo, kad 
tiek daug žmonių nukentėtų.

s Dr. McClintock sako, jog tie 
faktai turi kiek viekam atida
ryti Akis. Ėutent, dabartiniam 
trafikui reikiA niodėriiiškeskiųi 
kelių ir moderniškesnių gAt- 
vi'ų, ileš kitaip AbtOfliobiliai su
darys tikrai rinitu pAVojų.

i \

Dr. McClintock tūri paga
minęs ir planų, kaip sumoder
nizuoti kelius ir miestų gAt-; 
ves. šaligatviui kai kūrib’se vie
tose turėtų būti tiek iškelti; 
kad per jtfos butų galima per
mesti savotiškas tiltus. Tais, 
tiltais būtų VisAi patbgū perei
ti ii vienos gatvės p'ušcš į ki
tų. Kritai/irgi turėtų būti tAip 
sutvarkyti, kad butų galima iš
vengti nė tik susigrūdimo, bėt 
ir pAŠAlinti nelaimių priežaš- 
tis. . ’ '

Dabar spėkite, kiek toks šu- 
mbdėriiižAvini a’s Atšiėitų ?

Rėi daugiau, nė! mažiaū 
kaip $57,0‘00*Pf06,M6. Ir FrAhk: 
T. Sheels Apskaičiuoja, kad t AŠ 
investmėntaš per 43 metus Vi-' 
saf apsimokėtų.

Išgriebė iŠ vAAėbhs kėtuHs 
paskėridubliūš

Pėreitbš savaites 'gale iš De
troito upes būVb istrAtikti ke^- 
tūrių žmonių lavoirai; Iki 
pasisekė pažinti tik vienų 
skenduolį* —1' kiti trys; n!eži- 
tibihi 1 
• ‘ •> ' "

Suvažiavo malūnininkai
ši savaitė — tai malųnibibr 

kų savaite. Į Detroitu jų šb- 
VAžiAvo Api’ė Ičetūri Šimtai. Jie 
Čia laiko sAVd konvebcijų ir 
dehibhštrūojA v^iA’ušįbš išrAdi- 
mūš; kurie ytA dabar baudoj A^ 
mi. Į konvencijų liko atgaben
ta viena mašina, kuri svėViA 
dVyiik^ toŪų! ’

Čia gal bus įdomu pažymė
ti, kad prie Amerikos mahihi- 
niūkystės išsivystymo lab'Ai 
daug prisidėjo rusas Kuzmlte 
Į šių šalį j iš atvyko pėtrito 
šimtmečio gale ir širstojo Mln- 
'nėš'dtoš VAlštijbje, būtėht, Mih- 
neapolis. Būdamas malūninin
kas ekspertas, jis išvystė tų 
pramonę iki aukščiausio laips
nio. Tokiu budu Minneapoliš 
pasidarė mAlutiiniūkyštės cen
tru. * .. ■ *>

Plėšikai laimėjo $3,600
Trys plėšikai įsigavo pro 

iaūgų į Mills Baking kolrnpa- 
hijbš įnioh'ę ir iŠlaPžė Ūcdega 
SApintį. Pasiėmė jiė apie

0 pinigais te apiė $6,000 
‘Čekiais. Keturis dAtbihihkus, 
kūrte tilo laiku buvo viduje, 
jie surišo.

Naujos rųšies nikeliai
‘ CApLETON, Mlttt. — By- 
' Šitmi ŠW šimtd metų sukakties 
niihejimu čia liko išleisti spe
cialus hiedihiai “pėnktukai”. 
Per tris dienas VietdS krautb- 
Vės ir bankas tuos penktukus 
priims vietoje pinigų.

D^idėšimls dviejų va^kų 
taibtifca

BLACK BIVER, MICII. — 
Netoli šio miestuko gyvena po- 
fii'a Gaūthier, kūri gal yra Mi- 
chigah Valstijos motina četh- 
pibnė. Ii j aū pAgimde 22 vai- 
kūs, iš kurių 18 gyveha. , y <

Gaūthier yra iš metų am- 
žiausa Vos tik prieš porų Sa
vaičių ji pagimdė dukterį.

šiol
pa-i

ruBV valymo stDei- 
KO ATdA’BsiAI — Viršuj; 
Carol Stęvens, tarnautoja; 
ir Harry Lūkės, savinįnkaš 
Suii Ray , Cleaiiers, i 470Ū 
\Voodiawn ąveiiūe. Moteriš
kė rodo; buožę, kuria ji su
mušė . štrėikierių, bandžiusį 
valyklos ‘ jhbstreikūbJAnČiės 
darbihii'ikbs' atkalbinti nud 
darbo. J! 1

Apačioj, Rudolpli Schu- 
man (kairėj) ir Thomaš 
Piazza, umjų biznio agentai 

«■suimtiTriaųšus prie ’ va- 
iyKių.^^4N.L

i r..,.-. ,, ............ . ............ .

ViehAs larmerys, kuris gy-j 
vena nelabai toli nuo Detroi
to, augina nepaprastų ėriukų. 
Tas ėriukas yra nepaprastaši 
tuo, kad jis turi šešias kojas,- 
Ėriukas gali vaikščioti i ir bė
ginėti, tačiau dviejų ekstra ko-- 
jų jis nevartoja.

Valstija per metus turi 
$868,000 hūostdiių

kaip žinia, Miciiigan valsti
joje degtinė yrA pardavinėjama 
specialiose Valdžios krAutuve- 
se; Tačiau degtinę turk' teisę1 
pardavinėti aptiėkoš iv kitūš 
krautuves, Apskaįčiuoj ama,;
kad dėlei to Valstija turi apie! 
$868,000 nuostolių. : Vadinasi, 
jei visa degtinė butų pArdūb-5 
dama tik per valstijos kontro
liuojamas krautuves, tai į Val
stijos iždui? įplauktų aukščiau 
paminėta suma pinigų.

Michigaho ^Pilietis.

IŠ LAISVAMANIŲ : 
SUSIRINKIMO :

Kitas laiškas buvo iš drg, 
K. S'traušs, kuris gyvena WcSt 
Virginia. kis klausė informaci
jų dėl naujos kuopos suorga
nizavimo jo gyvenamoje val
stijoje. '■

Kai buvo paliesti nauji rei
kalai, tai daugumas narių pa
sisakė už tai? kad kuopos su
sirinkimai butų nukelti į EaSt 
Side, būtent, į rusų darbinin
kų svetainę. Juo Jabiaū," kad’ 
toje kolonijoje daug daugiau 
lietuvių gyvena.

Reikia pasakyti, jog laisva-, 
mAnių Sušlriūkimai Visada yra, 
gyvi ir įdom’ųS. b tdi dėl įo, 
k’Ad Vfeada yH laikomos pa
skaitos. Nors vasaros mėtų 
oras bėra palankus šusiriiiki- 
mants, tAciAb4 paskaitos iiėbiis 
niitrauktos. Suširihkimai, įvyks 
kiekviepo menėsiO ketvirtų 
penktadienį, žinoma, susirinki
mai bus laikomi Vakarais.

Musų kuopa buvo išrinkusi 
komisi j ų - konstitiici j ės projek
tui pagaminti. Tas projektas 
suvirinkime ir buvo Skaito
mas.
. frTežlnati, kaip ČIA yra, kad 
musų OrgaAizacijai jaU trečias 
iš eiles konstitucijos projėk- 
taš gamihū'mas. Pirimį projėk-^ 
tų prisiuntė Rošelando kuopa v 
Faktiškai tas projektas buvo 
tik kopija Liettfvos laisvama
nių konstitucijos. Antrų pro
jektų pasiėmė parašyti Centro, 
Komitetas. Tačiau nežinau ko
kiais SUmėtimaiS tas projektas 
riš dar neskelbiamas ir nie
kam nerodomas.

Aiškus daiktus, kad organi-4 
zacijos be savo įstatymų ne
gali sėkmingai gyvuoti. O ypač, 
tokios .Organizacijos, kurios 
yra pasimbjUsios ir savo sky
rius tverti. Kaip galima veik
ti, jei iš anksto nėra nustaty
ta, kaš ir kaip reikia veikti.

Musų kuopa tad ir pasiry
žo pagrindą padėti, atšeit, pa
gaminti organizacijos konsti-j 
tucijį. Tiksliau sakant, kOn- 
stitUcijai projektų, kuris ga
lės būti pataisytas ir papildy
tas. Tas darbas, žinoma, rei
kėjo atlikti Centrui. Tųsyk be
būtų reikėję kiekvienai kuopai 
kd’nstittejų rašyti.

Bet kas nėpa'dnrytš — tai; 
nepadaryta, štai kodėl mušis-' 
kė kuopa pašiėmė iniciatyvų, 
ios pagamintas konstitucijos1 
projektas bus pasiųstas visoms; 
gyvuojančioms kuopoms. Tos 
kuopos gbles projekto klaūsi- 
/m'ii savo pastabas padaryti.

nurodyti, kas yra 
o kas priimtina. To- 
projekto netikslumai

DETROIT, MICH. r- Gegu
žės 29 d. Draugijų svetainėje: 
įvyko Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros 2 kuopos su
sirinkimas. kadangi vakaras 
pasitaikė ląbai šiltas, tai na
rių nedaug' tesūširinkb,

Piripiadria buVo priimįi vaU 
dybos ir komisijų raportai. į 
šį susirinkimų buvo atvykusi 
ir sekretorė, kuri dėl tam tik
rų aplinkybių keliuose pirmes- 
niuosė šūslrinkimūosė negalėjo 
dalyvauti. ' >

Buvo perskaitytas iš Chica- 
gos lųisyamanių pirmos kuopos, 
laiškas. Chiėagiėčiai kvietė de- 
troitiečius į savo piknikų, ku
ris' įvyko birželio 6 d. kadan
gi musų kuopa nėra turtinga, 
tai buvo nuspręsta savo bėb-

DAILĖS CHOli 
PIRMAS PIK 

NIKAS
DETROIT, MICH. — Ka

dangi Dailės Choras visados kų 
nors naujo ir įdomaus suren
gia; tai ir šitam pirmam šio se-, 
zono piknike turėsime nepa
prastų pamarginimų. ♦

Visi žmdūės myli hontėstūs: 
vieni geidžia jūose dalyvauti, 
kiti tik pasižiūrėt. Visi atsi- 
lAŪkę į Dailės choro piknikų, 
būš patenkinti, nes bus proga 
Porintiems A dalyvauti kontefe-J 
tUdšė, o tie, kurie tik ‘žiūrės, 
prisijuoks iš kontestantų' pa
stangų. 

' 1 - ’ ■ • * - ♦'
t Dailės Choro piknikas įvyks 
Marygrove Parke, ir, kaip jau 
visi žino, šiame parke randasi 
ežeras. Ant šio ežero bus lai-; 
vukų lenktynės vyrams. z Bus 
proga vyrams parodyt savo 
jėgas ir gali likti dar “irklų 
čempionais”.

Bet ne vien vyrams bus kon-f 
testas. Moterys /rgi turės pro-; 
gos parodyti savo gabumus.’ 
Bus. moterims bŪlVių Hhkimo 
konteštAs; kiaušinių nešimo* 
kontestaS ir t,t.

šis įdomūs piknikas įvyks 
Sekm^dfenį; birželio (June) 13 
dienų, Marygrove Park. Krito-’ 
dys—važiuokite bfle keliė Iki 
Walled Lake Village. Važiuo
dami W. Main St. tėmykit iš
kabas (signs), kurios nurodys 
kelių į Marygrove tark. Del 
platesnių žinių apiė šį pikni
kų klausykitės DAlfes Cfiord 
Radio programos šeštadiebį iš 
stoties WMBc, 5tų valandų 
Vakaro.

Vyrai, moterys, seni ir jau
ni, visi važiuokiį į šį nepara
stų piknikų. Bus dūota $10.00 
dovanoms laimėtojams šių kon- 
testų. Taipgi bus ŠAūmis 
t ta s, kūris grieš lietuvį
amerikoniškus šoklūs. /Pasima
tysime Dalies tlioto miknike!

/ Darda.

>rkes- 
ūs ir

IT’S yOUR

N O W !
jk rud ■ 4 ■ ■r'- '.'j; . -

Jum nereikia žiūrėti į kristalų, kad pamatyt, 
jogėi kainos visom reikmenim, jų tarpe angliai, 
bus žymiai aukštesnės ateinantį rudenį.

Pasinaudokite pelninga proga, DABAR'esamo

mis kainomis ConSiimers Garantuotai Angliai 
ar Koksui. Ankstyvais vasaros mėnesiais jus 
esat dvigubai tikri švariu, atsargiu pristatymu, 
šviežiai iškasta aukščiausios rųšies anglimi ir 

’ tikra sutaupą ant busimo rudens it žiemės 
kailių;

Kiekvienas tonas parduodama su musų pilna 
garantija kokybės, pilno storio ir ko'sliitto'ėrio 
pasitenkinimo.

Vadinasi, 
taisytina, 
kiu budu 
išsilygins ir bus galima turėti 
visai gerų konstitucijų, prie 
kurios paruošimo iš dalies pri
sidės Visos gyvuojančios lais
vamanių kiiopos.

Susirinkimas taip pat pa- 
Vefškė tų hUbmdhę, kad lais- 
NAinahfams reikėtų turėti kon
ferencijų, kurioje būtų galima 
tiksliau sšvd reikalai išspręs
ti. Daugelis pasisakė, kad to
kiai konferencijai patogiausias 
laikas butų rugsėjo galas ar
ba spalio pradžia. Tačiau dėl; 
konferencijos sušaukimo tek# 
susitarti su kitomis kuopo
mis.

terš (ompany
O F ILLINOIS^^ 9

įCOAL- COKE-jCE
BUILDING MATEftlAL

MOTERYS...

M. J. K.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAI 
Pinigus Lietuvon

/

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą / ;

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10

NAUJIENOS
• 1739 So. Halsted St.

’ CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
buvo nuspręsta savo bėU-
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Diena Iš Dienos
Iš Laisvamanių 
Etinės Kultūros 
Draugijos 1 kp. 
Darbuotės

SPORTAS

NAUJIENOS, Chicago, III.

Yra Skirtumo!

Jaunasis Švedas 
susilaukė 
dovanų

Antradienį
gyv. 4057

gimtadienio

p. Bruno švedas, 
So. Artesian avė. 

susilaukė savo gimtadienio. Ta 
proga motinėlė p-ia P. Švedie
nė, sesutė Bronytė ir sužiedo- 
tinis John Schultz įteikė jam 
bendrą dovaną, puikų laikro- 
dėlį-wrist watch. ‘

Rep. x-y;

Pargrįžo iš Hot Springs 
p. Jawąrs
iTik ką pargrįžo . iš Hot 

Springs, Ark. Roosevelt Furni- 
tu're sav. p. Jovarausko sūnūs 
Mike Jawars Jr., gyv. 911 W. 
59th gat.

ope-

Birželio 6 d., Ryan Woods, 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1 kp. turėjo metinį 
pikniką, 87th ir Western avė., 
Beverly Hills. Vieta graži ir 
paranki privažiuoti, ypač, ne
turint automobilių. Bėda tik 
tame, be įtekmės politikoje ne
galima rengti.

Šiame Laisvamanių piknike 
buvo žmonių daug. Buvo pro
gramas, susidedąs iš kalbų ir 
chorų dainų. Dalyvavo 3 cho
rai: Chicagos “Vyrų” choras, 
vadovaujant K. Steponavičiui, 
“Naujosios Gadynės” choras, 
vadovaujant J. Steponavičiui, 
ir “Aido”1 choras. Visi gražiai 
padainavo ir, rodos, žmonėms 
patiko.

Jukelis kalbėjo apie Laisva- 
manybės reikalingumą ir 
brauskas, kaip pikniko 
sijos pirmininkas.

Biznio atžvilgiu visą
buvo neprasčiausi. Laisvama
nių 1 kp. turės gerokai pelno. 
Kas dirba, tam ir sekasi.

Dam- 
korm-

dieną

Parėjo iš .ligoninės 
p. M. Šaulys

•Jis

Grįžo po pasekmingos 
racijos'iš ligoninės p. M. šau
lys, gyv. 930 W. 18 gat. Atro
do pilnai pasveikęs ir, gal, ne- 
besirgs daugiau.

To labai pageidaujame visi.
B. švedaitė.

Kaip trys muškatieriai
Visi trys kaip muškatieriai 

Feliksas Tvaravičia, Marijona 
Yackienė ir Petras Yackus at
vyko 
ros e 
stojo 
1904
ninkai gražiai priėmė, 
šino ir, magaryčioms, pavaži
nėjo po žymesniąsias-apylinkės 
vietas. i

iš Philadelphijos į Mel- 
Parką pavandravoti. Su
pas pp. Andrijauskus, 

Lake gat. čia juos šedmy- 
pavai-

Susižeidė p. Riška
Susižeidė p. Riška, gyv. 3322 

S. Union avė. Eidamas skėl‘&- 
gatve-iela jis pergriuvo ir tiek 
užgavo ranką, kad teko eiti 
į ligoninę ir operacijai pasi
duoti, Sako, praeis ir keletas 
savaičių kol ranka pasveiks.

Niekutis.

Darbo ieškantiems 
žinotina

Valstijos darbų parupinimo 
įstaiga praneša darbininkams 
gana įdomių žinių. Tos žinios 
sako, kad darbdaviai kas kar
tą daugiau ima samdytis ir fi
ziniai neatsakančių darbui dar
bininkų. Praeitais metais iš 
10,411 užsiregistravusių toje 
įstaigoje (tokių darbininkų gA- 
vo 5,885 darbus.

Tai vienas dalykas. Kitas 
tai tas, kad ir ta plačiai įsigy
venusi nuomonė, kad virš pa
sakytieji darbininkai yra men
kiau apmokami irgi nuneigia
mą. Jie sako, kad buvę tokių 
atsitikimų,' kur panašios rųšies 
darbininkai užsitarnavę net ir 
geresnius atlyginimus.

Tos įstaigos -antrašas yra 
toks: 205 West Wacker Drive.

, Sp.

Lietuvių Golfininkų Sąjun
ga nuoširdžiai kviečia Tamstą 
dalyvauti Sąjungos rengiamam 
Golfo 1’uTnamente, kuris įvyks 
birželio 13tą dieną, 9 vai. - ry
te, Gleneagles Country Club. 
Bus lošiama nuo duobučių 
(match play) ir bus skiriama 
“handicap” sulig padavimo pir-/ 
mesnio kirčio skaitliaus. Kiek
vienam “foursome’ui” bus duo
damos dovanos. Turnyre bus 
lošiama tik 18 duobučių. Iš 
foursome’o bus du negalėti, o 
du likusieji turės dar vėliau 
persitikrinti; vienas likęs iš 
foursome’o turės susidėti su 
kito foursome’o likusiu ir tt. 
O laimėtojas to “match play” 
gaus dovaną, kurią turnyro 
komisija dar laiko slaptybėj.

šiemet turime daug mergi
nų. Be abejonės jos pąsirir- 
pins būti tame turnamente, o 
palošusios golfą, vėliau galės 
lošti bridge, arba ką kitą kor
tomis. Moterys. turės kortų lo
šimą, kaip1 ir paprastai turi 
antrą valandą po pietų.

Nariams pranešama, kad bir
želio 30 d. turėsime profesio
nalų ir biznierių turnamentą, 
taip pat Glerieagle Country 
Club. Tame turnyre rengiamės 
turėti daugiau ko nepaprasto 
negu ką turime sekmadieniais. 
Taigi, kas galėsite išvažiuoti 
birželio 30tą, tai bus trečia
dienis, meldžiam, pašaukti vie
ną iš žemiau padubtų asmenų 
dėl platesnių informacijų.

Taigi, 
prašome 
vykti į 
čioti Po

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Arthur LaForce, 26, su Em- 
ma Shemaitis, 26

Frank Heilman, 24, su Louise
Jokus, 24

Harry Demtralis, 24, su Vir-
ginia Muner, 22

Alexander Salken, 26, su
lia Chermauskas, 25

Ju-

Užvedė Divorso
Bylą

Mary Kacevicius prieš 
ton Kacevičių

An-

Gavo
Divorsą

Antoinette Zillis nuo Joseph
Zillis

Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos 
narių dėmesiui

BRIGHTON PARK. — šeš- 
tadienio vakarą, birželio 12 d. 
įvyks Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos susirinkimas. Turi
me laišką iš Lietuvos nuo Eti
nės Kultūros Draugijos Kupiš
kio Skyriaus ‘sekretoriaus K. 
Ječiaus, yra pakvietimas Lie
tuvių Laisvamanių Etines Kul
tūros Draugijos prie jų prisi-, 
dėti ir šiaip iš praeities neiš
spręstų klausimų. Visi tie klau
simai turi būti išspręsti sku
biai.

Susirinkimas įvyks p. P. 
Balchuno namuose, 4601 So. 
Fairfield avė., 8 vai. vak. Tad, 
dalyvaukite skaitlingai.

UOSIUI O C?! Š* krautuvė veikia jau per 4 metus. Mes tu- 
1 rdlivbllllubl rime daug lietuvių draugų šioj apielinkėj ir 

jie yra užganėdinti kaip mesi su jais vedame biznį. Mes par
duodame tavorus pigiai ir teisingai patarnaujam.

Mes kalbame lietuviškai.
ECONOMY DRY GOODS STORE

2423 W. 63rd Street, kampas Artesian Avė.

Daugybė moterų, kurios ne 
nepamąstytų gembleriauti, pri
imta kalbos prasme, gali tai da
ryti kasdieniniuose pirkimuose, 
šeimininkės gali pirkti nežino
mas maisto reikmenes ( arba iš 
nežinomų; pirklių.

Geriausia ir saugiausia bus 
pasirinkti groserio krautuvę sa
voj apielinkėj, pirmenybę tei
kiant tokiai, kuri yra koopera- 
tyvės organizacijos narė. To
kią krautuvę operubJa savinin
kas, kurs būna , joje kasd’en, 
kad pasitikti kostųmerius ir pa
tarnauti jiemšZAntĮrasis patari
mas, tai pirkti maisto reikme
nes, kurios yra’ įterai žiiiomos. 
Šimtai patikėtinų ^fabrikantų ir 
gamintojų turi lebelius, kurie 
yra žinomi visoj šaly • ir kuriuos 
priima ' patyrusios šeimininkės.

kam laikas pavelija 
pasinaudoti proga, iš- 
tyrą orą ir pasivaikš- 
gražius žolynus.

D. PivaVunas, Prez.
Dr. G. I. Bložis,* Sekr.
Dr. J. Šimkus '
T. Shemaitis

i • ... L

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą ..dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Widwest Stores teikia pati
kėtiną tarnybą, ir’ parduoda 
aukštos, kokybės tavorą. Todėl 
nėra gembleriavimo; kai šeimi
ninkė perka reikmenes vienoj 
iš šių krautuvių. Cįroserninkai 
čia visi yra gerai patyrę, ir ant 
jų krautuvių lentynų rasite pil
niausią rinkinį maisto reikme
nių, kurios yra žinomos dęl jų 
aukštos kokybės. ’

Natūralu, kad, ir kainos ivra 
žemesnes Midwest Krautuvėse. 
Kiekis tavorų reikalingų dau
giau, kaip 350 Midwest krautu
vių, yra milžiniškas. ./Todėl ši 
kooperatyve organizacija ope
ruoja nuosavus, sandėlius ir 
perka tavorus vagonais iš fafe 
rikantų ir gamintojų, šis moder* 

’nis metodas maistui paskirsty
ti teikia didelės , ekonomijos; ir 
sutaupos yra paskirstomos su- 
vartotojams žemesnių kainų 
forma. :

Kaip pavyzdys Agerų maišto 
vertybių šiose krautuvėse, yra' 
išpardavimas skelbiamas šio 
dienraščio šiaijd^ninej. laidoj. 
Perskaitykit jį atidžiai ir pasi- 
naudokit tomįs maisto ir gro- 
serio vertybėmis. ■, t 

/ •• »• ♦ » w ‘i- • f ■ f ’
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KIEKVIENOS f I yRA —
RŪŠIES ’*• ^ PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums | mus paraiščiui prltaikinR su pilnu pa^ 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rūšį 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas

VYRAS1 IR MOTERIS
PRIŽIŪRĖTOJAI

stikSjlmu!
Elastikinės pančiakoSp- diržai, bracee, j. 

pažeistiems, čeverykai Ueipfl. kurių sų- ' 
nariai nesveiki.

Špeciallstai '.Dirbtinų
Kojų, Rankų, Dirz.ųV

Visiem Sudarkymam

kAinoš 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W?L'ake St.
ARTI PRIE WEIXS STREET ..... , ,

Vardo Dienos P arty
Visą naktį gera muzika, skanus užkandžiai

4837 W. 14th Street, Cicero, III.
Visus užprašo,

ANTANAS LINGĖ.

• «

PIKNIKAS’
Rengia DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

NEDeLIOJ, BIRŽELIO.JUNE 13 D., 1937 M.
Justiue Park, Liepos1 Darže 'a;

Prie Archer ir Kean Avė., W1LLOW SPRINGS^ ILL.

įžanga 25c. ypatai

Penktadienis, birž. 11, 1937

DABAR VIDURVAKARIŲ PREMJEROS 
Vienintelis Chicag 
ŠI SEZONĄ—25c

“PILLSBURY’S” GERIAUSI

Miltai 24’Ą sv. $1.05 K svarų jr Oi A 
maiš. I O maiš. £

TAUPYKIT PINIGUS!
Pirkite ‘MIDWEST STORES” Krautuvėse
IŠPARDAVIMAS! PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, BIRŽELIO 11 ir 12

The l
DRAMA MASKVOS 
Spalio Revoliucijos 
IŠVAKARĖSE!
SONOTONE vAn b.uren prie wabash

SVARO 4 "T A 
MAIŠ. | į

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

M M H KASDIEN ŠVIEŽIAIII Ji ■ H SPRAGINTA

ARMOUR’S “GOLD NUT”
MARGARINE . . . ................. sv. pak, 16c
“CAMPBELL’S” TOMATO JUICE 20 unc. ken. 2 19«į
“CAMPBELL’S” BEAN su lašinių Sriuba 2 ken. 170 
t(Our Best” Brand " “
PORK and BEANS did. 30 unc. ken. 10c 
“COMET” RYŽIAI . sv. pak. 2 už 19c 
“Midwest” ŽELATINO DEZORTAI 3 pak. 13^
“<3AT ARA” BROWN LABEL 1/4 sv. 4

JUODA ARBATA Maži pak. 9c pak. IOU

SUN-MAID” ^KOsZ unc. pak. 2 už 1 9C
“HERSHEY’S” COCOA .............................  sv. ken. 15£
“Swans Down” KĖKŠŲ MILTAI .................. pak. 25č
NAUJI KOPŪSTAI ..........   3 sv. 10c

• $ _ _ . ______

TOMATĖS puikios šviežios..........  2 sv. 23c
ORANŽIAI CAL^ORNIJOS 23 c
BANANAI dideli prinokę...............3 sv. 17c
NAUJI ŽALI CIBULIAI .................. 3 pundeliai 1O£
“Midwest” LUNCHĖONMEAT .............   sv. 29£
MINCLFiTaM ...........     sv. 24į
ROLLED SMOKED ĖUTTS ........     sv. 32^
LdAF*CHEESE~American or Brick ..................  sv. 27Č

sv. kenai 21c 3 sv. 
kenai

2 pak. 170
..... sv. Į5£ 
...j. sv. 15<

• VEGETABLE
MKI J miųgnoRTENING -

“STALEY’S* STARCH in Cubes ...
ŠVIEŽIAI-SPRAGINTI”PEANUTS” 

SPICED”COOKIES  -j...............
DYKAI! $1.00 Tacas — Klauskit smulkmenų su

SUPER SUDS didelis mėlynas pakelis .................. 19£
SUPER SUDS reguliaris raudonas pakelis .... 2 už 17č 
“LIFERUOY”~MUILAS     .................. 4”už^250
“RINSO” 2 maži pak. 15c did. pak- 21c

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

NES PIGIAU

MiDWESTCdOSTūRES
350

PIRK NUO

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

4363

No. 4363 — Suknelė panaši į pal
tą. ši suknelė patogi ir madni. Jei
gu pasisiusit iš paprasto perkelio, ji 
jums ilgai tarnaus. Galit dėvėti na
mie ir ant gatvės. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 co
lių per krutinę, s

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

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

čaa įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man. pavyzdį No----- t___

Mieros per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

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

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARĄŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS — COAL • RESTAURANTAI• LIGONINES— 
HOSPITALSKAINOS ANGLIŲ KYLA! 

Užsisakykit anglis dabar!
Galiu pristatyti dabar ar vėliau •— 
pagal sutartį. Pristatonx bile kur 

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

75% cars _. . *
Pocahontas Mine Run, West Virgipia 

65% cars ............................ .
Illinois Lump .... ’...................
Yard Screening ......................
Petroleum Pilė Run ............ ....
Rex Egg or Glindo Egg ....... .
Millers Creėk Lump ............v
Black Band Lump ...............
Chesnut Hard* Coal ........-----
Coke Kappers ......................

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muver'is. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

)

Avenue
5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pradžia 10:30 ryto.

ORKESTRĄ — RHYTHM ACES
Visus kviečia, KOMITETAS

$6.95

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

... $7.65 

... $6.05 

. $4.70 
.. $8.75 
... $6.90 
... $8.75
.. $7.15

$12.70 
$11.20

“VILNIES” PIKNIKAS
Birželio 13 d. 1937

1

Važiuojant gatvekariais, važiuokite Archer Cicero gt. ijd 
Cicero Avė. čia gausite Joliet busą. Busas eis kas valan
dą i ten ir atgal, iki 12 vai. nakties.

- OAKS GROVE
119 ARCHER ROAD (4 A)

y . ■ ' ‘ ■ •

* i* \ ‘Įžangos tikietus galite gauti Vilnyje, 3116 So. Halsted S* 
arba pas vilniečius kiekvienoj kolonijoj.

SVEIKATOS KLINIKA'

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...........

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

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

, 1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
$50
«20

...Z *1
HOSPITAL

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šyiesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėni j naują vietą, nuo 8480 
So. Halsted St į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
genaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

EvinskaL Tek Yards D832.

' ■ . . ■ . ' • • ' ' ... . . ‘
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Penktadienis, birž. 11, 1937 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Iš “Naujienų” 
Spulkos Metinio 
Susirinkimo
Valdyba Raportavo Nariams, 

kad Finansinis Stovis 
Pavyzdingas.

Lietuvių Skolinimo, Buda- 
vojimo ir Taupymo bendrove, 
kuri yra vadinama “Naujienų 
Spulka”, pereitą šeštadienį 
laike savo šerininkų metinį 
susirinkimą. Pats susirinkimas 

. nebuvo skaitlingas, bet dau
ginus, kaip puse narių pri
siuntė įgaliojimus savo drau
gams. Todėl susirinkimas at
stovavo daugiau kaip 2/3 Še
rų.

Sekretorius T. Rypkevičius 
išduodamas raportą pabrėžė, 
kad laike paskutinių kelių 
mėnesių į šią bendrovę prisi
rašė virš 40 naujų narių. Jei
gu direktoriai ir toliau taip 
darbuosis, tai į trumpą laiką 
ši bendrovė gali išaugti į mil
žinišką įstaigą.

Auditorius J. P. Varkala 
skaitė finansišką raportą, 
smulkiai aiškindamas kiekvie
ną skaitlinę.

Neturi namų už paskolas
Pasirodo, kad ši Bendrovė 

pereitais metais uždirbo virš 
10% pelno, iškolektuodama 
užvilktus nuošimčius. Padalin- 
ta 4% ant visų įdiėtų pinigų ir 
dalis palikta reservuose, kurių 
išteks po 4% per keletą metų. 
Ši Bendrovė neturi paėmusi

nė vieno namo už paskolas. 
Visos paskolos mokasi gerai ir 
nėra nė vienos užsilikusios su 
mokesčiais. Abelnai, bendrovės 
stovis yra kuo geriausias, tik 
reikalinga daugiaus -naujų na
rių ir daugiaus kapitalo, kad 
butų galima patenkinti norin
čius paskolos gauti.

Nauja valdyba

Buvo perrinkti 3 direktoriai, 
kurių terminas buvo pasibai
gęs, ir vienas darinktas vietoj 
mirusio. Dabar direkcija susi
dės iš sekamų asmenų: K. Gu- 
gis, .T. Rypkevičius, K. August, 
J. P. Varkala, Mrs. J. žymont, 
V. Mankus, A. Shakėnas, AL 
Nagles ir A. Ambrozevičia.

Po susirinkimo valdyba pa
tiekė skanių užkandžių ir gėri
mų, kad nariai arčiaus su viens 
kitu susipažintų. Beužkandžiau- 
dami ir bediskusuodami, nė ne- 
pasijutome, kaip atėjo 12 vai. 
nakties. Skirstydamiesi paten
kinti nariai pasižadėjo prikal
binti savo draugus prisirašyti 
prie šios bendrovės, kad kitais 
metais musų šeimyna' dvigubai 
padidėtų. —šėrininkas.

18% Mažiau 
Šeimynų Ima 
Pašalpą

Pašelpos komisionierius Chi- 
cagoje, skelbia, kad birželio 1, 
1937, pašalpą ėmė 75,172 šei
mynos Chicago j e. Tai yra apie 
18% mažiau, negu tuo pačiu 
laiku pernai. Pernai buvo 17,- 
281 daugiau negu šjmet.

Šįvakar Liaudies 
Šokių ir Muzikos 
Iškilmės

Šįvakar Howell HoUse įvyks 
liaudies šokių ir muzikos iš
kilmės. Yra pakviesta lietu
vių, čekų, kroatų, serbų, rusų 
ir bulgarų grupės. Bus ir tam 
tinių dainų. Kviečiama visus, 
kam leidžia laikas, atsilankyti.

Howell Neighborhood Hou- 
se yra prie 1831 So. Racine 
avenue.

Antradienį 
Steponavičių 
Mokinių 
Koncertas

Įvyks Kimbal] Hali salėje, 
mieste

Antradienį, birželio 15 d., 
Kimball Hali salėje įvyks meti-.

Perskelta Galva 
Automobilio Nelaimėj

Juozas Smitka, 30 metų am
žiaus, nuo 3042 South Karlov 
avenue, buvo sunkiai sužeistas, 
kai ke.leivinis automobilis įva
žiavo ,j troką, pastatytą prie 
Sa'cramento bulvaro ir 24th srt. 
Jam buvo perskelta galva.

Septyni žmones buvo sužeisti, 
kai. du aufomobiliąi ir autobu
sas susikūlė prie Miehigan avė? 
ir Roosevelt Roąd kampo.

Namų Savininkų Domei 
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera

2-79
KAMBARIUI

BIUBEK’S
Telefonas PROSPĖCT 0094

---------------------    - -t H.;...,!,, , n,, „ ------------------- i- *-*. , -
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Miscellaneous
{vairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už-bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidčj. 
CRARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CQ. 
3216 So. Halsted Street

SUSIRINKIMAI
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa'šalpinio Klubo pus

metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, birželio 13 d., Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St., 10 vai. ryte. Kadangi klubo iš
važiavimas įvyksta tą pačią dieną, tai susirlnkinjas bus 
laikomas ryte. —Rašt. *

Draugystes Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, birželio 13 d. 1 v. 
p. p. Dievo Apveizdos par. mokyklos kambary. Turim svar
bių reikalų ir reikia prisirengti prie pikniko, kurs įvyks 
birželio 20 d. Miknio darže, Big Tree Inn. Visi privalote 
dalyvauti. Už nedalyvavimą bus skiriama bausmė.

Vadyba.
Kriaučių lokalo 269, A. C. W. of A., susirinkimas įvyks penk

tadienį, birželi© 11d., Amalgamated Centro name, 333 S. 
Ashland blvd., 7:30 vai. vak. Malonėkit nariai dalyvauti.

Valdyba.
Lietuvių Baltos žvaigždės Kliubo pusmetinis susirinkimas 

įvyks birželio 11 d., 8 vai. vak., 2242 W. 23 g, Bus labai 
svarbių klausimų ir reikalų aptarti, todėl būtinai atvykite. 

Dom, Alis.

MĖGSTA LOVAI KAPA... GRAŽIAI IŠRŪDYS— 
AMŽINAI* LAIKYS.

No. 1460 — Tos, kurios mėgstate megzti busit užįntere- 
suotos šia gražia kapa. z
| I ■ ■■■ —» —* ■ ■ ■ I ■ ———    ■■■» ■■■ —— W U "Į

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No......................... '

i , \ i
į Vardas ir pavardė ......................-.................-.................................   |

| Adresas .......  .......................    ’......  |

Miestas ir valstija .....................................................         I

Help Wanted—Female

JAUNA MOTERIŠKĖ, ne senes
nė. 30; turi būti patyrusi virėja ir 
namų prižiūrėtoja; nėra skalbimo; 
savas kambarys; modernia namas; 
North Side; rekomendacijos; $12 00.

Keystone 0769

MILLINERY MAKERS; patyru
sios.

GLORIA HAT, Ine.
158 North Wabash Avenue

. Penktas aukštas.

MERGINA; namų darbas; gera vi
rėja; užaugusių Šeimyna; nėra skal
bimo; $12.00.

421 So. Lombard Avenue 
Oak Park, HL, Euclid 1815.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
>e namo—Pilnai įrengta.

5642 West 65th St.

PARDAVIMUI TAVERNA, pilnai 
rengta. Iš priežasties kito biznio 
varduosiu pigiai.

, 986 East 75th St.
.. ............................................. ■■■!■— „ ......... . ........... , B Į...............

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
semė. Biznis gerki išdirbtas. Karš
tu vandeniu šildymas. 5 kambariai 
pagyvenimui. Su ar be namo, Namas 
2 aukštų. Priežastis pardavimo — 
nesveikata,

5306 So Union Avė.

nis pp. -Steponavičių muzikos 
mokyklos mokinių koncertas. 
Jame dalyvaus Anelės Stepona
vičienės lavinami dainininkai ir 
dainininkės,. Kazio Steponavi
čiaus smuikininkai ir Jurgio 
Steponavičiaus mokinami pia
nistai.

Programą pildys didelis bū
rys jaunuolių, tarp kurių yra 
keletas labai talentingų muzi
kų.

Bilietai koncertui yra po 35 
centus ir juos bus galima gau
ti prie salės dųrų arba nuo mo
kinių. Kimball Hali randasi 
prie Ja'ckson ir Wabash gat
vių.

Ieškos $50 Milionų 
Chicagos Subway 
Iškasimui

___ __________ _ I

Miesto taryba instruktavo 
Chicagos. majorą Kelly kreiptis 
į federalę valdžią prašyti 50 
milionų dolerių paskolos iška
simui .požeminių kėlių ' automo
biliams ir traukiniams.

Nebusią Dantų 
Puvimo ir Blogo 
Kvapo

Northwestern universiteto 
dentisterijos mokykla paskelbė, 
kad išrado aparatą, kurio pa
galba gali greitai nustatyti dan
tų puvimo priežastį ir dantis 
išgelbėti nuo sugedimo. Tą pa
daro aparato pagalba išanali
zuodami žmogaus seilės veiki
mą į sveiko danties pagrandas.

Universiteto profesoriai taip
gi išradę būdą surasti blogo 
kvapo priežastį. Instrumentų 
pagalba gali kvapą “sušaldyti”.

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AtlKšTOS RŲSIES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
nuo

. *4.75 *6
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKšTES-
.. ■; NfiS KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

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

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844 >

REIKALINGA VEITERKA; ne
dirba sekmadieni.

1859 Elston Avenue

TAVERNĄ pardavimui /pigiai; 
priežastis — išvažiuojam i/Europą.

4550 So, Kedzie Avenue.

Help Wanted—Male-FemaJe
Darbininkų Reikia

.DARBŲ YRA MAŠINŠAPĖSE, 
spaustuvės, knygų siuvyklose (bin- 
dety), garažuose, fabrikuose, amat- 
nfnkam ir paprastiem darbininkam, 
vyram ir moteriškėm, 

TUTHILL
184 West Washington, 3 aukštas.

TAVERN PARSIDUODA pigiai. 
RADCLIFEK 7937. 
650 West 81st St,

PARSIDUODA TAVERN biznis, 
išdirbtas, geroje apielinkėje. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

4070 Archer Avenue.

1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.
» i

For Bent
ANT RENDOS STORAS tinkamas 

bile bizniui ir kambariai užpakaly.
1 4622 So. Western Avenue

2-ras augštas.

REIKALINGAS patyręs virėjas, 
vyrąs ar moteris, į restaurantą. Dar
bas 7:00 A. M. — 4:00 P. M. 6 die
nas. Geras mokestis.

3480 Archer Avenue.
j .......

Help Wanted—Malė
Darbįninkų Reikia

PARSIDUODA TAVERNA. Biznis 
išdirbtas gerai. Randasi arti Con- 
sumers vėrauzių ir dirbtuvių.

510 West 81st St.

PARDAVIMUI cigarų ir smulk
menų krautuvė. Yra taverno fikče- 
riai. Parduosiu pigiai, esu viena mo
teris. Arba priimsiu partneri.

2042 So. Halsted St.

.  ——.....      i, 
Akiniai ant Kredito 

»1-00 į savaitę 

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

Tel, Yards 3565 t 
Visą darbą garantuoja' 

Lensus dųblįkuoja-freimus pataiso

PASIRENlSuOJA ’ KRAUTUVĖ su 
kambariais arba be kambarių. Per 
daug metų buvo griaučius klyneris. 
Tinka barbernei. Vieta labai gera 
ane bizniui. Atsišaukite pas savi
ninką, S. KIEŲA,

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

REIKALINGAS ŽMOGUS ant 
FARMOS, kuris moka valdyti tro
ką. Atsišaukite laišku, pažymėda
mi kiek algos ir amžiaus.

1739 So. Halsted St., Box 632.

PARDAVIMUI tavernas su visais 
naujais įrengimais. Du Storai prie 
krūvos, užimti stalais. Pa/’duofeiu 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie
žastis — turiu kitą biznj.

6354 So. Kedziė Avenue

RENDON 7 KAMB. FLATAS. Pe
čium ’ šildęmas. šviesus. Pigiai.

558 West 37th St.

PAIEŠKAU VYRO ant farmos 
dirbti už gaspadorių ir kad turėtų 
biski pinigų. Aš turiu šimto akerių 
farmą ir mieste aųzą. Atsišaukite 
per laišką. Mrs. Raudonus, 

Brethren, Mich.

TAVERNA pardavimui. Geras 
kampas, 2 karų linijos. 5 gyvenimui 
kambariai. Pigi renda. štymu apšil
dymas. 2458 So. Kedzie Avė.

Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitįs 

■’ yra su 
> Dr. W. Pas ' 

1747 W. ChiCągo Avė., 8519 Cofn- 
mercial Avė. Sp. Chicago, III. Pri
taiko nąujus akinius ir pataiso se-, 
nūs. Valandos/^ 9 iki 9 vakaro.

■ r ’

t ■

Pirkite savo apie>inkės 
" . krautuvėse

■Urba Flower Shoppe
I Gėles Mylintiems-r-Vestuvėms— 
/ Bankietams—Laidotuvėms—

Papuošimams.
4180 Archer A venue

Phone LAFAYETTE 5860

..... U...........JilJ i ....... .....................fcm iI Alfl*llflA Siunčiam GėlesI nVklKI\ Telegramų į LU V EI *1 IV Visus Pasaulio
Dalis,

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietmns 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street 

TeL BOULEVARD 7314 
r HI,!I .IIP..... .. iWil>RiM .........  wwmnwiiw*ti,iW»wwii«i

ANT RENDOS 3 kambariai, nau
jai dekoruoti. 4021 South Artesian 
Avenue. z •
"L' 1 f 1 .................. ........ . - - -r-.--------

RENDON trys> šviesus kambariai 
ir virtuvė. Parankus vedusiai porai 
be vaikų.

7115 So. Honore St. l-mojs lubos

r Personai

PAVIENIS ŽMOGUS ieško naš
lės apsivedimui, kuri turėtų namą. 
Esu pasiturintis, apie 60 metų amž. 
Atsišaukite 1739 So. Halsted St., 
Box 631,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

KASIERĖS, valgis — $13.00; 
viešbučių tarnaitės $55,00; fabri
kams $10.00.

South Side Consolidated 
1105 E. 63rd Street.

SKALBĖJOS; prosų operuoto jos; 
marškinių finišerįcos, rankinės pro- 
šytojos; seamstress.

Great Western Laun^ry, 
2125 West Madison St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ............... $15—$20—$25
$150 Amcr. Orient kaurai $80—$35 
$135 gražus, nauji parior

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

de luxe ...........      $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 6 v. v 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

TAVERN PARSIDUODA labai pi
giai. Randasi gražioj vietoj South’ų 
pusėj. Perkant nereikia daug pinigų.

Telefonuokite prieš 7 vakare. 
Grovehill 0306.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-fiatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam. 2 karų garažas.

i Kaina $5500, ir kitų bargenų.
Z. S. MICKEVICE ąpd CO. 

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Bąksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius, Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu plekši
te kitur,

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET
• CALumet 5269.

----------------- A--------- -- -------------

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Real Estete, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius, Taipgi turime daug gerų 
namų paidavimui arba mainymui už 
gerus bargęnus; greitas ir teisingai 
patarnavimas. IteiKnlųi priėjus krei
pkitės

4631 SO. AStx^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J, J. Grish

PARDAVIMUI mažas Service ba
ras su coil baksu. Pilnas miniaturi- 
nis Pool Table.

3749 -So. Halsted Street.

randasi

Birželio 9 dieną, 10:55 valandą 
amžiaus, gimęs1 Šiaulių Apskrity,

6396.
seštad

švogerį Joną ir Eli 
ocius ir gimines, C 
—• 2 brolius Augusti

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rytą, 1937 m., sulaukęs 47 metų 
Šaukėnų parapijoj ir miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame huliudime 

mylimą moterį Oną po tėvais 
Pocaitė, sūnūs— Albert ir 
Danįel, dukterį Lueille, brolį 
Povilą ir brolienę Julijoną ir 
jų šeimą, 
zabeth T 
Lietuvoje 
ną ir Juozapą ir seserį;

Kūnas pašarvotas 
2452 W» 69th Street.

Telefonas Republfe
Laidotuvės įvyks 

birželio 12 dieną, 8:00 vai, ry
te iš namų į Gimimo Panelės, 
šv, parapijos bažhyėią, kurioje 
atsibus gedulihgos pamaldos 
už yellon(p sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. DANIELIAUS GRICIO giminės, draugai ir pažįsr 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ‘
MOTERIS, SŲNAI, DUKTe, IJROLIS IR GIMINES.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių^dirėktoriuš J. F. Eudeikjs, Tel1.
. , . YARDS 1741. '• ‘

MERGINA, MOTERIS; padėti na
mų darbe; geras namas; nėra viri
mo; alga; Austin 5819.
< Al n^in ||)WR 1 i!■!'IjR |JW> Aiww ..................  <

PATYRUSI MERGINA; abeinas 
namų darbas; pasilikti; padėti kū
dikiui; lengvas skalbimas; rekomen
dacijos; Van Buren 2747.

PARSIDUODA priešakinis baras 
su “COIL” BOK Ir 6 stools, 17 
krėslų, 5 stalai ir stiklai — viskas 
ant sykio ar atskirai,

2341 West 23rd Plaec, 
Canal 3113,

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu | mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospeėt 3938.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KAMPINIS BUDINKAS; 2 krau
tuvės, 3 flatai. Pajamos $155 mė
nesy, su moderniška taverna da
rančia- gerą bizni

1124 West Marąuette Road. 
Corner May Street.

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

X r ' ' ■ ' J- IJ J . U • |’i

PATYRUSI MERGINA; abeinas 
namų darbas; eiti namo; gera virė
ja; $10 iki $12. .

Regent 4033.

MERGINA padėti namų darbui; 
prižiūrėti 2 vaikus; savas kambarys; 
$8 iki $9. Lakevievv 1666.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas: nėra skalbimo; padėti virti; 
savas kambarys; vaikas; $8 iki $10. 

Rogers Park 9302
■ve/mi'ni1"! i>i'pioi|i'-l'»i < avrhroi *. , ............................................................................... ...

REIKALINGA MERGINA dirbti 
į taverną vakarais prie sendvičių. 
Geras mokesnis. Adresas 3059 West 
38th Street.

MWt I'-I-MI.IIĮ.—... . ii !■)».>» II I ..........

TARNAITĖ; abeinas namų dar
bas; prižįtirėti 2 vaikus; nėra skal
bimo. Šchwart'zberg. x

1405 Jarvis Avenue,
Hollycourt 5629.

MERGINA; padėti prižiūrėti 
kūdikį; nėra virimo; lengvas skalbi
mas; gerasi namas, Nęvada 9846.

-      i...- n . , „    .    ■ .

MERGINA; ąbelnas namų darbas; 
lengvas skalbimas; valkas; pasilik
ti; savas kambarys. TERRY, 

Kenwood 4229. 
i......... n. ................... r «

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
\

PARSIDUODA TAVERN. Išdir
btas nuo alaus t sugrįžlmp. Ant biz
niavus gatvės. ’6 • kamb, gyvenimui 
viršuje. Gera' vieta dėl biznio, 

10455 So. Michigan Avė.
.r.Mr —R     I iw,.,w,-il ■■.^rii., > 

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
M08C0W RESTAURANT

3206 So. Halsted St.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
, 6551 So, Kedzie Avenuė.

/ Tel- Grovhlll 0306. f

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
riausia Vieta South Sidėje, Naujas 
Mahogany 37 pėdų baras. 20 >stalų, 
didelis šokiam floras. Kambariai 
pagyvenimui. Turiu du biznius. 7515 
Cottągę Grove Avenue.

* - te—..... ..  F1*1 ^mi 5

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčęriai pri
klausę prie buildingo.

1429 West 45th Street.. 
TeL Boulevard 7944.

PARDAVIMUI namas su bizniu ir 
4 gyvenimui kambariais, / Karštu 
vandeniu apšišldomas. Geriausias 
bargenas Chicagoj. $5200.00.

2443 West 71st St.

TAVERN parsiduoda, 6600 South 
Morgan St.

VARSlDUObA TAVERNA. Gera 
vieta. Parsiduoda pigiai.

4129 feo. Sacrąmento-Avė. '

TAVERNA RENDAI arba parda
vimui* kartu su namu ir fikčerials. 
Geras kampas. Reikia patduoti, kad 
likviduoti nejudinama turtą.

Kreipkitės Jos. J, Radomskl, 
2259 West 23id Plaee.;

....................................* 1 ... ............'imĮiii i n«į , n< . —■ . ,

PARDAVIMUI- TAVERNA. BAR- 
BĘCUE if GAg 3TATION. Daroma 
biznis, Gėją vįėta, Reikia apleisti 
miestą.

DIKIE ĖARBECUE 
Willow Springs. IR,

8244 Archer Avė.“ ‘

REIKALINGAS NAMAS —Mai
nyti ant loto. Galima pridėti ir^ 
Cash pinigų. Lotas yra išmokėtas. 
30x125 pėdų. Randasi ant Indiana 
Avė., tarpe 101-nios ir 102-tros 
gatvės Matykite tuoj aus.

NAMON
6757 -So. Western Avė. 

Telefonas Grpvęhill 1038.
.......... ......... >fci . „į......................

$3150 CASH; 1% muro trobėsis; 
5—5 kambariai. Į vakarus nuo Hum- 
boldt Park; 2 karu garažas.

Berkshire 4436.

INSURANCE

INSURANCE
(APDRAUDA)

PIRKIMO-PARDAVIMO
PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 

RASTUS PADARO PATYRĘS 
' VIEŠAS NOTARAS

J. J. Hertmanavičius
814 W. 33rd Street

- Tel.'CALUMET 8191. ' ..
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Reikalavimai

PASAULIO {VYKIAI PAVEIKSLUOSE

TilfordKairėj

ACME PHOTO

Shemaitis, 
plaukike ir 

firmos nario

Jei Žmona Paisgeria 
Tai Vyro Kaltė

Nubaudė Už Parda 
vinėjimą Apsaugos 
ženklų

Paliuosavo Du f
r .

Lietuvius iš
Pontiac Kalėjimo Bus ciyilės tarnybos 

ekzaminai

Gresia 75,000 Medvilnių 
Suknelų Siuvėjų Streikas

Jaunasis Arthur LaForce yra 
baigęs inžinerijos kursus Illi
nois universitete ir tarnauja už 
inžinierių dabar streiko palies
toj plieno dirbtuvėje, Republic 
Steel Corporation.
t’Jyestuvės įvyks, berods, rug- 
piučio mėnesį.

Jie yra Jonas Gudeliauska's ir 
Juozas Bludžius. Berods kartu 
su Gudeliausku nuteistas Kazi
mieras Novickį taipgi yra pa- 
liuosuojamas.

Be trijų suminėtųjų kalinių, 
pa'rolių taryba sugrąžino laisvę 
56-iems. ' ! i

Plieno trustas

Illinois valstijos legislatura 
dar šią. savaitę priims moterų 
darbo valandų įstatymą, kuris 
draudžia joms dirbti daugiau 
astuonių ..valandų į dieną ir 
daugiau 48 valandų į savaitę.

Bilius jau perėjo* per senatą 
ir nėra kliūčių, kurios sulaiky
tų jų atstovų bute. Kai tik įsta
tymas bus priimtas, tai guber
natorius Horner tuoj jį pasira-

garsioji 
Peoples 
p. She-

Tarp rūbų valytojų Chica- 
goje eina didelis sumišimas

FILMŲ FOTOGRAFAS— 
Chicagos pastorius Chester 
Fiske, kuris buvo policijos 
uždarytas kalėjime už Re
public plieno skerdynių fil
mų traukimą. Policija fil
mus konfiskavo.

Perskyras nuo vyro laimėjo 
Anna Dagienė

Nustatys 8valandų 
Darbo Dieną 
Moterims

Illinois valstijos parolių tary
ba suteikė laisvę dviems lie
tuviams kaliniams, pildžiusiems 
bausmę Pontiac reformatorijo-

Iliinois legislatura priima mo
terų maximum darbo valandų 

įstatymą

Buvo daromi bandymai pa
kelti . maximum valandų skaičių 
iki 9 dienai ir 54 savaitei, bet 
atstovų butas tuos pasiūlymus 
atmetė.
Nuo vagies 
nėra užrakto

tięs kaltė. . , y
Tuo pamatuodamas savo nuo

sprendį, teisėjas Dayid vakar 
suteikė perskyras ,3$ metų lie
tuvei Anną ‘pagieilei ir pritei
sė jos vyrą mokėti jai $5' į> su

rašyti ’ kolektyvių derybų ir prašo savo žmorios vaišinti pir
anijos pripažinimo sutarties, ’kėjus alinėj ir ji, pasigeria, tai 
Inland bendrovė aiškina^ kad ije kieno kito, kaip tik jo pą-

mveyour

DIDŽIAUSIA PASAULYJ 
GĖLĖ — Didžiausia pasau
lio gėlė iš šiltųjų kraštų sa
los Sumatra, kuri pražydo 
N. Y. botanikos sodne. Gė
lė žinoma vardu “Amorfo- 
falus titanum.”

plieno streiko
Va n. A|.

PLAKATINIS “KARAS” — Prie Walgreen vaistinių 
Chicagos miesto centre vaikščioja unijinės pikietos, su 
plakatais, kad unijiniai tarnautojai streikuoja. Bendro
vė turi pastačiusi savo pikietas, kurie plakatais skelbia, 
kad “streiko nėra.”

Teisėjas Gibson E. Gorman 
nubaudė $200 William Beck- 
man, 41 m., gyv. 3164 North 
Clark už tai, kad jis pardavi
nėjo miesto automobilių ap
saugos ženklelius, gaudamas 
po 50 centų, ir po $1. Jis juos 
išgaudavo po kelis sykius 
duodamas savo automobilį pa- 
tikrihti. Taip gautus pinigus 
pragerdavo. Įsakyta ir tuos 
areštuoti, kurie pirko iš Beck- 
mano.

Tai Viena tų galimybių pu
sė. Kita, tai ta, kad plėšimas 
Įvyko dienos akimis, apartmen- 
tiniame name, antrame aukšte 
ir vidurinėje namo dalyje. Lau
ko pusėje, kaip sakoma, biz- 
niava vieta, kur žmonių judė
jimas didelis, pagaliau ir pa
čiam name nestokuoja išeinan
čių ir įeinančių žmonių.

Taigi, atsarga geriausia ga
rantija.

SERGA — “Tyliųjų” fil
mų laikų artistė Pola Neg- 
ri, kuri guli ligoninėje,. Ber
lyne, Vokietijoje.

' ACME PHOTO

laužę, į p-io'fe Labanauskienės 
ir p-iės Frances Valaičiutės 
kambarius, gyv. 1732 N. Lin
coln avenue, išnešė porą laik
rodėlių, pinigų apie 30 dol. ir 
suknelėms medžiagos.

International Ladies Garment Workerš 
reikalaus atlyginimo pakėlimo, trumpes

nių valandų ir unijos pripažinimo

Teisėjas Josepli David ap
skričio teisme vakar nuspren
dė, kad jei vyras aludininkas

plieno streikierių ir simpatizatorių 
kurių keturioliką policija sužeidė 
bombomis, ir įkalino.

NORTH SIDE. — Daugelis 
dar šiandien iš musų tiki, kad 
galima pasidaryti tokį užrak
tą per kurį joks' vagis į kam
barį negali įeiti, neišlaužęs du’- 
ris. Tai, žinoma, bereikalingas 
savęą Užsitikrinimas, nėretai 
vedantis prie tokių nelaimių, 
kurių kitaip, gal, ir neatsitik-

ATSISAKĖ LAUŽYTI STREIKĄ
Warren, O., ir Harry A. Marceau, Niles, O., paštų viršinin
kai, kurie atsisakė paštu pristatyti rubus ir maistą streik 
kiužiams Republic plieno dirbtuvėse. •

Sako, kad taip vadinamas 
“sųuare lock”, t.y. • raktu už
rakinamas amerikoniškas už
raktas yra užtikrinta apsauga. 
Klysta jei kas taip mano, štai, 
tik keletas dienų kai vagys įsi
brovę pro r tokį raktą, jo neiš-

“NIEKUOMET NEPASI
RAŠYS SUTARTIES” —Re
public Steel prezidentas 
Tom Girdler.

NOT ON
STRIKE

Suv. Valst. civilės tarnybos 
komisija paskelbė, kad birželio 
22 d. bus ekzaminai norin
tiems įstoti į pašto tarnybą 
SENIOR ELEVATOR operato
riais. Metinė alga $1,320. Pra
šymus reikalinga siųsti septin
to U. S. Civil Service Distrik- 
to vedėjo vardu', kuris randa
si pašto name, 11 aukšte, Chi- 
cagoje.

Iš prašytojų reikalaujama 
sekančių kvalifikacijų: žinoti 
ir turėti mažiausia trijų me
nesių patyrimo kaip operuoti 
keleivinius ir prekinius moder
niškuosius eleveitorius, turi 
būti šios šalies pilietis, nejau- 
nesnis kaip 20 ir nesenesnis 
55 metų, ir, beto, turi būti vi
siškai sveikas.

kurį likviduoti jiems teko nu
eiti teisman. Dabar vykstantį 
streiką paskelbė Cleaners, 
Dyers and Pressers unija No. 
17742, kurią Federacija praša
lino. Jos vieton organizuoja 
International Association of 
Cleaning and Dye House 
Workers. Antroji unija skaito
ma “legališka” utaija ir ji, 
streiko nepripažindama, įsakė 
nariams dirbti. Pirmoji unija 
juos skaito “ streiklaužiais” ir 
bando neleisti dirbti. Dėl to 
ivyko kelios muštynės, laike 
kurių keli darbininkai buvo 
sumušti, o keli ir pašauti.

Apskričio teisėjas Stanton 
vakar išleido draudimą, už
drausdamas pirmąjai unijai 
kabintis prie antrosios unijos 
narių.

Lankia valdžios žodžio.
Chicagos plieno distrikte 

šiandien buvo ramu. Streiko 
vadai laukia nuosprendžio iš 
federalės darbo santykių ta
rybos, kuriai užvakar padavė 
skundą prieš Inland plieno 
dirbtuvę. Ten, kaip ir Repub
lic ir Youngstown liejyklose, 
eina streikas.

Streikieriai tarybai nurodė, 
kad beveik visi Inland darbi
ninkai priklauso prie unijos, 
vienok bendrovė nenori pasi-

POLICIJA SUŽEIDĖ 14 YOUNGSTOWNE — Būrys 
Youngstown, Ohio, 
buožėmis ir dujų

I F ’ .
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“TURĖS PASIRAŠYTI 
Vyriausias 
vadas Chicagoje 
Bittner.'
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FANSTEEL STREIKO ATGARSIAI
E. Dudley, darbo santykių tarybos atstovas, kuris renka 
faktus skundui prieš Fansteel bendrovę. Dešinėj, teisėjas 
Th. Forby, nubaudęs kalėjimu 31 streikierių.

ATSISAKO VAIDINT — 
Garsi filmų aktorė Jean Ar
thur, kuri užvedė bylą prieš 
Coluinbia Picturęs bendro
vę, protestuodama, kad ją 
verčia vaidinti tokias roles, 
kokių ji gėdinasi. Ji pagar
sėjo filme “Mr. Deeds Goes 
To Town”.

Vakar International Ladies 
Garment Workers viršininkai 
Chicagoje atlaikė konferenci
ją, kurioj padarė galutinus 
planus suorganizavimui med
vilninių suknelių siuvyklų. A- 
bejodami ar darbdaviai laisvu 
noru priims unijų sąlygas, 
ILGW vadai tuo pačiu laiku 
pasiruošė ir generaliam siu
vyklų streikui, kuris jei kiltų, 
apimtų 75,000 darbininkų.

David Dubinsky, unijos pre
zidentas pareiškė, kad 
reikalaus:

1. Pripažinimo.
2. Minimam algų (bent $14)
3. Lygaus padalinimo darbo 

“slack” sezonais.
4. Overtime reguliavimo ir
5. paliuosavimo nuo darbo 

šeštadieniais ir sekmadieniais.
Dubinsky pridūrė, kad su

organizuotosios moteriškų su
knelių siuvyklos moka nuo 
$22 iki $50 į savaitę, o med
vilninių suknelių siuvyklos tik 
—$5.00, -18.00 už 40 valandų 
savaitę. Tos siuvyklos privalo 
mokėti bent po $14 i savaitę.

Sumišimas ■ r ubų valyrriįo 
streike.

IŠMOKĖJO ALGAS — Inland bendrovė šią savaitę 
išmokėjo plieno streikieriams algas už laiką, išdirbtą 
prieš streiką.

Emma 
lietuvaitė 
Furniture 
maičio duktė, rengiasi ištekėti. 
Kartu su busimuoju vyru, Ar
thur LaForce, 9243 S. Loomis 
Street, ji užvakar išsiėmė vedy
binį leidimą. '

P-lė Shemaitiš' yra 26 metų 
amžiaus ir gyvena, ties 954 W. 
95th Street. Ji dabartiniu lai
ku yra direktorė plaukįmo 
tvenkinio Lawrence viešbutyje.

už akių, pareikalaudamas 
divorsd, bet, teisėjas jo 

skundą atmetė.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus .
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužeL 
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.

Išteka Garsioji
PlaukikelEriima
Shemaitią ,

prisilaikydama darbo san
tykių įstatymo, ji sutinka de
rėtis su unija, bot įstatymas 
nereikalauja, 'kad tokia su
tartis butų pasirašyta.

Darbo santykių tarybai da
bar lieka išspręsti ar sutartis vaitę pragyvenimui 
tarp unijos ir darbdavių pri 
valoma ar ne. Vyras, Kristofpras Dagis, už

laiko. alinę ties 2957 W. 63rd 
daugelis' streėt. Jisai bandė užbėgti žmo- 

kitų bendrovių sutartis pasi- nąj 
rašė. Atsisako tik Youngstovvn pjino 
Republic ir Inland bendrovės

NAUJIENOS; Chicago, III
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