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Sukilėliai įsi
veržei Bilbao
Sukilėliai pasiekė Bilbao miesto pakraš
čius ir tikisi jį greitai paimti. Miestas be 

paliovos bombarduojamas iš oro
BILBAO “PRAKTIŠKAI PAIMTAS”.

LONDONAS, birž. 14 Gautomis Londone žiniomis, Bil
bao yra “praktiškai paimtas”. Sukilėliai atkirto miestą nuo ju
ros ir pasiekė patį miesto centrą.

Baskų valdžia pasitraukė į Santander ir paskelbė, kad ne
žiūrint praradimo Bilbao, Baskai nepaliaus tęsę kovą su suki
lėliais likusioj neužimtoj Biskajos daly. z

Į. Santander pasitraukė ir dauguma Bilbao 350,000 gyven-
A^ojų. \ .......... ,..... ...... . .......

Sukilėliams teko daug karo medžiagų ir belaisvių, 
nglija ir Franėija pasiuntė savo karo laivus išvežti iš Bil

bao Anglijos ir Francijos konsulus.
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PRIE 
birž. 14. — 
išrodo neiš-

kurie yra 
vadovaujama

SU SUKILĖLIAIS 
BILBAO .VARTŲ, 
Puolimas Bilbao 
vengtinas.

Korespondentai, 
su gen/ Davila
sukilėlių armija, tikisi, kad lo
jalistų linija bus sulaužyta dat 
šį vakarą. Jie yra pasiryžę pa
silikti su armija, pasitikint, 
kad sukilėliai įsibriaus į mies
tą prieš auštant. ... / .

(Žinią iš, St. Jęan/de Ltiz, 
Francijos, 'W&kd, ^kW sukilėliai 
j’au įsibriovė į miesto pakrhš- 

> čius ir kad miestas yra smar
kiai bombarduojamas artileri
jos ir lėktuvų. Sukilėlių radio 
tvirtina, kad Bilbao “reikia 
skaityti paimtu”).

Gen. Davila kariuomenė pra
dėjo puolimą auštant ir nuo 
to laiko per visą dieną nenu- 
tylo nė artilerija, nepasiliovė 
nė puolimai iš oro. Lojalistų 
artilerija yra pritylusi ir at
sakinėjama tik kulkasvaidžių 
ugnimi. Iš to sprendžiama, kad 
lojalistai evakuoja Bilbao. Su
kilėliai užimtose pozicijose ran
da daug lojalistų pamestų gin
klų ir amunicijos.

LOJALISTAI KOVOS 
PASTABOS.

BILBAO, birž. 14. — Ap
gulto Bilbao distrikte sukilė
liai padarė 28 puolifnus iš oro. 
Puolimai ėjo veik be paliovos. 
Lėktuvai kelius apšaudė iš 
kulkosvaidžių 1 ir bombardavo 
rankinėmis granatomis.

‘Lojalistų valdžia paskelbė 
ginsianti Bilbao iki pastaros. 

'Tokis ^sutarimas buvc/ padary
tas Baskų valdžios pasitarimė 
su armijos generaliniu štabu, 
kuris užsitęsė iki 3 vai. ryto.

Miėstas evakuojamas.
/ Sukilėlių lėktuvai 
gatves iš kulkosvaidžių 
dė judėjimą gatvėse.

Vakar ^prasidėjo

evakavimas sužeistųjų kareivių 
ir civilių, kuriuos sužeidė lėk
tuvai.

Tvirtinama,' kad lojalistai 
sulaikė veržimąsi į šiaurę nuo 
miesto, Santa Marina augštu- 
mose. /

Bilbao ir visa apielinkė buvo 
nepaprastai smarkiaibombar
duojama lėktuvų. Kartais per 
lėktuvų burius negalima buvo 
matyti ir saulės.^

. Pačiame*;puestek5 didžiausias 
trenksmai' Pakraščiuose! miesto 
lojalistų artilerijos baubimais 
susimaišė su sproginėjimu su
kilėlių oro bombų. Visa apie-, 
linkę yra virtusi tikru praga
ru, bet lojalistai kovoja labai 
atkakliai ir Už kiekvieną pėdą 
žemės sukilėliams tenka sun
kiai kovoti ir brangiai mokė
ti

PRIEŠ STREIKIERIUS — Mušeikos apsiginklavę šautuvais ir buožėmis 
prie Newton plieno dirbtuvės, Monroe, Michigane. Streikuojantiems darbinin
kams pasirodžius, mušeikos juos išvaiko įr neleidžia liejyklos pikietuoti. *

Streikas uždarė 
14 geležies lie
jyklų kasyklų

Pašalino Hitlerio 
favoritę
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Rasai sušaudė dar
28 žmones

Juos sušaudyta neva už ardymą Amūro 
geležinkelio, Tolimuose Rytuose ---- -——u

vimą trockininkų, Japonijos 
šnipų ir teroristų organizaci
joj, kuri veikė palei Amūro 
geležinkelį.

žinia a^ie naujus sušaudy
mus atėjo tuoj po sušaudymo 
aštuonių žymiausių Rusijos ge
nerolų. Nors šios dvi bylos ne
turėjo nieko bendro viena su 
kita, tečiaus jos aiškiai parodbA 
tvirtą Stalino pasiryžimą išnai- t 
kinti ir išžudyti bet kokią opo-

MASKVA, birž. 14. — šian
die sužinota, kad dar 28 žmo
nės liko pasmerkti mirčiai ir 
tapo sušaudyti Svobodny mie
ste, Tolimuose Rytuose, nęva 
už ardymą svarbaus Rusijai 
Amūro geležinkelio.

Prieš juos iškelti tie patys, 
kaltinimai, kokie buvo iškelti 
trijose kitose panašiose bylose 
Svobodny. ir Chabarovske. Po 
šių bylų liko sušaudyti 66 žmo- 
nžs. Juos kaltinta už dalyva-

Lietuvos Naujienos
. " .. '' i ' t . ■ '
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Paliuosavo už kali 
ei ją 14 Fansteel 

streikierių ' Tikrina Tauragės 
“Maisto” fabriko 

statybą

Įsisteigė naujas laiš 
vamanių skyrius

PARYžIUŠ,
vių aktorė Lėni Riefenstahl, 
kurią Hitleris buvo iškėlęs ir 
padaręs nacių mūviu diktato
re, o gal ir i savo meiluže, stai
giai tapo demaskuota kaipo žy
dė ir ne tik pašalinta iš vie
tos, bet ir iš savo buto, prie 
pat Hitlerio rūmų.

Numaskavęs ją propagandos 
ministeris Goebbels, kuris vie>- 
hame pokrlyje pas vidaus rei
kalų miniąterį Frick viešai ją 
įtarė esant žydų kilmės. Ji bu
vo paprašyta , apleisti • nanįuš, 
o kada sugryžo4 namo, tai rado; 
savo daiktus jau sukrautus į 
vežimą. 1" •

Dar nežiniai kodėl už ją ne
užsistojo (Hitleris, Veikiausia 
gal dėlto, kad jis dabar yra la
bai sUsiinteresavęs buvusia mu- 
>vių aktorė Pola Negri, kuri gu- 

kurioš bandytų) ,i vienoj Berlyno ligoninėj.
■/ Kiti mano, kad Lėni Riefen- 
stahl krito auka pavydo Vo
kietijos teatrų 
draugės taipjau 
Hitlerio malonę.

(Berlynas šią žinią apie pa
žeminimą Lėni Riefenstahl 
griežtai nuginčija).

14JOHNSTOWN, Pa., birž.
— 7,000 angliakasių Pennsyl- 
vanijoj ir West; Virginijoj su
streikavo geležies^ ’ kompani
joms priklausančiose kasyklo
se, tikslu padėti streikuojan
tiems liejyklų darbininkams.

Streikas uždarė 14 kasyklų, 
kurios priklauso Bethlehem 
Steel Co., Republic Steel Corp. 
ir Youngstown Sheet and Tube 
Co. Streiko tikslas sulaikyti 
pristatynią anglių toms liejyk
loms,. iry tilo priversti" jas už
sidaryti.

Tikimąsi, kad rytoj sustrei
kuos dar penkių kasyklų ang
liakasiai. J.os irgi priklauso 
minėtoms kompanijoms. .■ Tose 
kasyklose; dirba 2,000 anglia- 
kasių.' ‘ .

Gręsia - streikas ir visose to
se kasyk ošė, ' 
priimti tų i,geležies kompanijų 
užsakymus. ’ - • ■ t •’;

WAUKEGAN, III., birž. 14. 
— Šiandie užsistačius didelę 
kauciją teisėjas Forby paliuo
savo iš kalėjimo 14 nuteistų 
kalėjiman Fansteel streikierių. 
Jie paliuosuoti padavimui ape
liacijos. ’

Kalėjime jie išbuvo šešias 
dienas, nes ikišiol tas pats tei
sėjas nė už kauciją nenorėjo 
jų paliuosuoti.

Likusieji.{;?18 streikierių, ku- 
,rie yra / nuteisti 10 dienų ka
lėj inąąrt^ ■ ^VerčiaiU atsėdė
ti daF keturiai dienas, negu 
apeliuoti į augštesnį teismą.

SALANTAI. — Gegužės 18 
d. įvyko Laisvamanių etinės 
kultūros draugijos Salantų 
skyr. steigiamasis visuotinis 
narių susirinkimas. Nąrių įsto
jo 26, jų tarpe 4 moterys. Iš
rinkta valdyba ir revizijos ko
misija. Į valdybą išrinkti: Jur
gis Buda, Jonas Rąpalis ir 
Kostas Pocius.
•r Vėliau manoma šaukti ‘šilsi*

TAURAGĖ.—Tauragės “Mai
sto” fabrike, prie kiaulidžių 
matyti iškabtos duobės, o kai 
kuriose vietose pasikasta net 
po pamatas; kai kuriose vieto
se prakalinėtos ir sienos. Teko 
girdėti, kad tas žymes pada
rė tardymo ekspertai. Mat, šio- 
ųįįsm dienomis - Tauragėn buvo 
attykę kali inžinieriai ir tik-

rinkimai:., pakviesti.Cente?. ,W1Wr. fabrike ,statybą Unžinie-.
valdybos paskaitininkų. riai; ekspertai pamatuose ieško

ję gelžbetoninų kolonų, betoni
nių stulpų, gelžbetoninių balkių 
ir t. t., už ką rangovams yra 
sumokėta per 70 tukst. lt. Sa-‘ 
ko, kad fabriko pamatuose eks-< 
pertai gelžbetono taip ir nera-

Įsisteigė 
nių skyriusSenato komitetas 

; prieš augs, teismo 
reformavimą

i ■ bMt-A-
įSenato tįlšmipis - . komitetas 
•šiandie rekomendavo . senatui 
atmesti pręziderito Roosevelto 
pasiūlytą reformavimą augš- 
čiausiojb ;teismo; \ priskiriant 
prie kįekyieno susenusio teisė
jo po vieną jaunesnį teisėją.

Nepalankų teismo reforma
vimui raportą pasirašė 7 de
mokratai ir 3 republikonai.

LAIŽUVA. — Mažeikių ap
skr. Gegužės 16 d. Ačia įvyko 
steigiamasis Liet, etinės kul
tūros d-jos. skyriaus susirinki
mas. Narių į skyrių įstojo 16. 
Valdybon išrinkti: Ig. Mišei
kis, St. Liaugminas, J. Kont- 
vainis. Numatoma steigti 
vas kapines.

lais-

VY-
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masinis
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Papa

apšaudė 
ir truk-

vedėjp. Jos
praradusios

Neseniai Pudymaitis buvo 
Klaipėdoj, kur taip pat rinkęs 
Užstatus ir’ sukčiavęs. Klaipė
dos krimin. policija Gust. Pu- 
dymaičio ieško.

.Prokuratūra jau surašė kalt, 
aktų.Į MASSAWA, Eritrėjoj,? birž. 

14. — Amelia Earhart šįryt 
išskrido į Ašsąb, Eritrėjoj, ke
ly į Aden, Arabijoj.

b. 
at-

ŽMONA SUSIPYKUS SU 
įfctl PASAKĖ, KAD KLUONĄ

PADEGĘ

“Mai-
fabriko statybą, paskui

Šiaulių

Gust. Pudy-

16 sužeista viesuloj
MĘLLOTT, Ind., birž. 14. -- 

Viesulas perėjo per šį nedide
lį miestelį, sužeisdamas ma
žiausia 16 žmonių.

savo gyvastimis. 5
MADRIDAS PRADEDA 

PUOLIMUS.
MADRIDAS, birž. 14. — 

Valdžios komanduoto j ai pa
siuntė į mušius kareivius ir 
lėktuvus tuose frontuose, ku* 
rie per ilgą laiką buvo ramus. 
Pradėto puolimo tikslas yra 
sumažinti sukilėlių spaudimą 
Bilbao fronte.

Kuomet sukilėliai visomis 
jėgomis puola Bilbao, lojalis
tai /tu‘o pačiu .laiku {pradėjo 
smarkius puolimus Cordoba, 
pietinės Ispanijos ir Aragon, 
šiaurrytinės Ispanijos, frontuo
se.

Dar 4,800 baskų vai 
kų išvežti į užsienį
BORDEAUN;, Franci jo j, 

14. — Du Ispanijos laivai 
vežė 4,810 vaikų iš Bilbao.

Pasažierinis laivas Habana 
atvežė 4,500 vaikų, o kitas lai
vas atvežė 310 vaikų.

Francuzų laivas Sontay , pa
ims 1,500 baskų vaikų ir nu
veš juos į Leningradą, kur juos 
globos Rusijos valdžia.

Chicagai ir apiįlinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia giedra; maža per
maina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 88, o 
jau 3 vai. tik 66.

Saulė
&:26.

teka 5:14, leidžiasi

ROCK ISLAND, III., birž. 14 
— John L. Barlow, 88 metų, 
nusipirko virvę ir nuėjęs į ga
ražą pasikorė.

■■ ................................. .........................

MANILA, P. L, birž. 14. — 
Filipinų policistas po kovos su
ėmė Kalinga Bolį, kuris per 3 
pastarąsias savaites nužudė 
mažiausia 13 žmonių, jų tarpe 
visą savo šeimyną. Per jį žu
vo viso 20 žmonių.

Monroe meras Įei
siąs pikietuoti 

liejyklas
- MONROE, Mich., birž. 14.— 

Meras Knaggs suorganizavo 
mušeikas ir jų pagelba bando 
sulaužyti streiką Newton Steel 
Co. liejyklose, suteikdamas 
ginkluotą apsaugą streiklau
žiams ir neleisdamas pikietuo
ti liejyklas. Mušeikos nė artyn 
prie liejyklos neprileidžia strei
kierių, o kada tieji pradžioj 
bandė1 pastoti kelią streiklau
žiams, tai streiklaužiai buvo 
išblaškyti dujų bombomis.

Dabar betgi po vakarykščio 
organizuotų darbininkų didėlio 
masinio susirinkimo valstijos 
parke, meras jau nusileido ir 
paskelbė Įeisiąs pikietuoti lie
jyklas “pripažintiems streikie- 
riams” ir tai tam tikra tvarka. 
Leisti pikietavimą dalinai pri
vertė ir gubernatorius Mur- 
phy.

Newton Steel Co., kuri pri
klauso Republic Steel Corp. ap
ginklavo ne tik mero suorga
nizuotus mušeikas, bet ir streik
laužius. 1

Kalėjimas už nužu
dymą 9 žmonių

. WAUKESHA, Wis., biH.. 14 
Gydytojams pripažinus John 

Waszak, Muskego ūkininką, 
sveiko pr<ko, teismas jį pa
smerkė iki. gyvos galvos už iš
sprogdinimą dinamitu visos sa
vo šeimynos. — žmonos ir 8 
vaikų. Išliko tįk du vyresni 
vaikai, kurie buvo išvažiavę. 
(Wisconsine nėra mirties baus
mės). /"

RYMAS, birž: 14;
Pius vėl susirgęs ir eisiąs silp
nyn. Daktaras nė naktį ritio 
d o neatsitraukia

Japonija neleidžia 
svarstyti užsienio 

politiką
SHANGHAI, birž. 14. — Re- 

akcionieriai veda Japonijos už- 
siėnio politiką ir, esamomis ži
niomis, užsienio reikalų minis- 
teris Hirota bandys prikalbin
ti visas partijas visai nesvar
styti užsienio politikos neužil
go susirėnkančiame seime.

Apvesdinęs e^-karaliij kunigas 
rezignav<><. ' /

DARLINftTON, Anglijoj, b. 
14. — Kun. R. Anderson Jau
dinę, kuris sukėlė tikrą sen
saciją, kada nebodamas bažny
čios draudimo, jis apvesdino 
ex-karalių Edvardą su Mrs. 
Wallįs Warfield, vakar staigiai 
rezignavo iš klebono vietos šioj 
parapijoj. Vėliaus jis išsitarė, 
kad niekas nevertė, jį rezig
nuoti, bet jis ketinąs vykti į 
Ameriką skaityti lekcijas ir 
sakyti pamokslus.

OSLO, birž. ^4. — Laivų 
kompanijos atsisakius-^.pakelti 
algas, liko paskelbtas Streikai 
visų 1,200 Norvegijos laivų ju
rininkų.

Miliciją patruliuoja 
liejyklas

JOHNST?OWN, Pa.-, birž, 14 
— Po vakar ištikusių susikir
timų tarp? streikierių ir streik
laužių, kdda pastarieji ėmė 
švaistytis ginklais ir jais grū
moti streikieriams, šiandie vie
tos Bethlehem Steel Co. liejyk
las patruliuoja valstijos polici
ja.

. MARIJAMPOLĖ. — 1932 m. 
kovo 29 d. Gavaltuvos km. 
Sasnavos vals. Marijampolės 
apskr., sudegė Ališauskų kluo
nas. Sudegus kluonui Ališaus
kai iš “Lietuvos” gavo 1,700 
lt. draudimo premijos. Viskas 

M \

jau buvo pamiršta, bet dabar 
Ališauskas su žmona susipyko 
ir net persiskyrė, tai žmona 
iškėlė aikštėn ir kluono pade
gimo pasalptį: kluoną padegus 
Izabelė Ališauskienė su savo 
broliu Pr. Starkevičium, Vinco 
Ališausko įkalbėta ir grasina
ma, kad jei kluono nepadeg
sianti, tai jis su ja pėrsiskir- 
siąs, nes jis norįs gauti drau
dimo premiją.

Teismo tardytojas abu Ali
šauskus ir Starkevičių patrau
kė kaltinamaisiais už tai, M 
jie apgaulingu budu ir netei
sėtai išgavo draudimo premi-

•Gelžbetoninių pagrindų ieš
koti buvo nuvykęs ir Polovin-. 
sko technikas Legentas, kuris' 
dirbo prie fabriko statybos. Le
gentas mėgino pats suieškoti 
gelžbetoninius pagrindus, bet 
ir jis nesurado ir nesuradęs iš
važiavo iš Tauragės.

Prie filtro rangovai daryda
mi drenažą vietoje tikrų vamz
džių prikišę molinių vamzdžių 
po žeme, o kai kuriose vietose 
tiesiog eglėšakių.

Patikrinus Tauragės 
sto
busianti tikrinama 
“Maisto” fabriko statyba ir da
lis Kauno “Maisto” fabriko sta
tybos.

Nubaudė Gustavą Pu- 
dymaitį

KAUNAS.
maitis, leisdamas “Laiko žodį” 
rinko iš žmonių užstatus tar
nybai gauti, o paskui užstatus 
pasisavino.

Geg. 24 d. Kauno apylinkės 
teisėjas G. Pudymaičio dvi by
las išsprendė ir jį nubaudė 1 
mėn. ir 2 sav. papr. kalėjimo. 
Trečioji, didesnioji, byla dėl to
kio paties nusikaltimo atidė-

MONTREAL, Que., birž. 14. 
— Padarius mędikalę egzami- 
naciją visų mokinių Caughna- 
waga/ indėnų rezervacijos mo
kykloj, rasta, kad visi 500 tos 
mokyklos mokinių serga plau
čių džiova.

H0LLYW00D, Cal., birž. 
14, — Garsios mūviu aktorės 
Mary Pickford ir muziko 
Charles “Buddy” Rogers vedy
bos įvyks birželio 26 d. Me
daus mėnesį praleis Hawaii sa
lose.
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22 laipsniai šalčio kai
7, 1937, trys “amegos”

“draugąi”J| susėdo į

9ųYO, 
vasario 
(mek. j 
autflnąpbių prie S., A, ^ęcfcrp- 
shiaus namų, ties 6623 South 
Francisco avenue, ir pradėjo 
ilgą kelionę į W
tis nekandžioja veidų ir nedre< 
bina kinkų. Tie trys “amegOJS” 
bW«- A. ą. FvanK
Smith ir šio rašię^o autorius.

iš Chic^goą pasiseki kmip- 
gai išvažiuoti, bet betrukus te
kų susidurti sų kli^^^nis. Įtet 
keleivių entųziązuno tas ųęąt^ 
šaldė. Nęįįųriųt pptvy^įų, iš
lietų kelių, ruko ir ęįfepą 
netikrų priepuolių—ųies trau
kėm IvrięJkin.

Prie Brandvilįę, Illinois, su
gedo motoras. Reikėjįo lipti lau
kan jį taisyti. Planavome pir
mą keliones dieną užbaigti 
Saint Loųis mieste, bet nepa
sisekė jo pasiekti. Išvykus iš 
Brandville, įvažiavome į tirštą 
ūkaną, kuri mus žymiai su^ 
trukdė ir privertė pirmąjį eta
pą užbaigti Moųnt Oįivę rųies- 
te, dar Illinois valstijos ribo
se.

Nehųvp išayšę W vįsj suki
lome įv sugriebę pųsryčiųą iš
traukėme toliau. Kuo tbliau 
į pietus, tuo, orąs ėjo šiltyn ir 
apie Saint L.O.Uis’ą jau buVo 
apie 58 ląipsųiai. ' Pęię; Sąint 
Loųįs ID.es išyydome Amerikos 
upių “Tėvą” Mį8sissįippi upę, 
kuri tųp įąįku grąąiiio pųtyy- 
niu tūkstančiams ūkių mie
stams pakrantėse. Mums ji ne
buvo baugi. Užsin^ųkpję “kye- 
terį”, pasijuokėme iš Missjsąi- 
ppi grųmojąnčių vąpdąną, 
traukdami pųp vieno. krąpįj^ į 
kitą didžiuliu ir garsįtf “Cįąin 
of Roę^s” tilUi> ^pjautėme jorn 
kio pavojaus,J nejautėme bai
mės. Tųįcstąnčiąi tonų cemen
to, plikio bąlkių, surakintu į 
tiltą, davę įeie^vionarp saugu
mo jauseną. Ęęt $ų “potvyniu” 
teko susiburti.
1 Voš pasiekėme Missouri val
stiją, plyšų debęsįs ir per ke
lias valandas lijo įtaip “įš vięd- 
ro”.

Vieškeliais pįaukte “plauke-? 
me”, nes žemesnėse vįetose šie 
buvo ąpąemtį.

Pasikankinę kelias vąląndas, 
^sustojome poiįsiųi ir. ųękąpęK 
ziams Roįlo, Atissouri miestely
je. Vėliau, ęlpngR1? ,apirwp/iv 
kelionė sekėsi kuo gęriau^iąi. 
Aplenkę Springfįeld, l^issoųvi, 
šovėm tiesiai į gąrsįųųaįųs 
Oząrk HįlW& te ^kyypeį su
stojome ųeįtikėįinaį geyąi 
įrengtam vįęšbųtyjte, Harrisop 
miestelyje, Ąrįzopą valstijoj.

. (Bus daugiau)

; ‘ •* ' '"A* ■ ’
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lietuviai savo ' tautos praei- 
tUfti « ętĘo^rąfįja Įąbiąu pra- 

; n.W 'SĄušros” 
laikų. Prieš 30 metų Vilniuje 
dr. Jono Basanavičiaus inicia
tyva ir pastangomis. Urvo 
įsteigta Lietuviu Mokslo Dj;ąų- 
gųą, kori yrą dąųą ^ųyeikmi 
lietuvių tautotyrai. Susikūrus 
nepriklaųąp,mą,įą Lietuvai, lietu
vių tautptyro^, plačia to žod
žio prasme, darbas buvo su- 
kopęentruotas universitete ir 
kiįosę šjVįe>|imo Ministerijas 
žinioje esančiose įstaigose. Ta- 
feu įV ęyUYjųęįįą yrą parodžii?- 
si nemaža iniciatyvos ir gražių 
pąątąngų įvaį^įs žvilgiais 
tivtį 8avą’ tautai, tjętuvos 
krašt^tyy^i to
vpįku^į ‘ Ęęų$tptyręą

15 3: 
sųęįną l.ft Tos įrąugį-
jos tikslas 7-t pą^iptį gimtojo 
kį-pštp ppęįtįs įr d^balptis, jo 

te ^ultpęa, o taip pą^ 
apsąųgptį jo senpves liekanos 
fe ištapę ipę4žį[a^a. Spvp u^- 
įrę^tąin feF
giją tįrią gimtojo, krąštp isto
riją, gamtą, geografiją, etno
grafiją ir jo visuomenės būk
lę; renka archeologines iška
seną^ ię šįaip jąp* ąįrčfyeologi- 
nę medžiagą, senovės raštus, 
dokumentus, memuarus, at
vaizdus^ pinigus, grąyferą^ te 
visą, įą? gąii bųti ateityje me
džiaga gimtojo, krašto istori
jai ; sudaro įvairius gyvosios 
iy negyvosios gamtos rinkinius, 
renką ir gamina atvaizdus, pa
vyzdžius, į' modelius, schemas, 
diagramas, planus, kurie cha
rakterizuoja vietos gyventojus, 
jų papročius, bu4klę? verslą, sta
tybą, vietos pramoję ir preky
bų, renka senovės dvasines kul
tūros liekanas, tautosaką, liau-

niams laikytį iip senovės Iię4<a- 
noiM& ąpsaugotį 8teigią mu^ię-. 
jus, mainosi riiĄUįuiąįs sų Į^i 
tomis panašiomis draugijomis 
ar įstaigomis, rengia viešas
parodas, ekskursijas, ekspedi-. 

i ei jas, leidžia spausdinius ir
išiaip įąiį 
tinkantį tik^Ui 
nes.

; šiaudų
ja per iįO. TO W 
veikusį. $ tttei ' Mu
ziejų, kųvte TO
sias Lįę^YD^ ^yįnęUQJ8 iXįU“ 
ziejus. įįą bųVQ i^eigtąs. 1923 
III. U. 4Q su
kakčiai ęiąęu^tL į, 
Šiaulių apskęiUes ^vivąl^b^ 
jį paregi Šįiąiįbtt 
Draugią ję peę

' "-77!; j----T-'/ . z

Dainuos Sabonių šeiiny, 
ųą Peoples Pąrlor Kvar
tetas, A Oiapas ir kiti

, •. . >Tn7 U
ŠwnęUf?, 7t;j valandą, vakare 

užsi&tąte savo, radio. aut 0pį 
tios l'WsiW ■' Wp 
malonumo pasiklausyti žavė-

įn Hįti- Jię, pątiek^ daug gų:ą- 
žįų lįąųdįęs te 
nų kę^pn?įęįj(^-; Ruą §iųągįosz

ną did^ąu&ų
ei jos muzie.jų. šis \ muziejus j 
lankytoj^, dubiną savų okspo- • 
natų fe te^teMW. fe 
me yr^ iv.tokį^ eksportų’. W 
rių neturi Kauno, muziejai. Iš. 
viso .“Ą^srųs” jn^^ięjųg turi 
keliolika
tų. ' •

Sėkmingesniam darbui Šiau
lių Kraštotyros Draugija yra 
p^iąkįršeįųsj į šįą8 ąękcijas: 
etnę^rąfiĮię, ąręhępįogin,ę, isto
rine, tautosakos,, pedagogine ir 
oro Mužięjtis. 'kelinti me
tai, kai ši draugija leidžia sa
vu ųrgąpą — ‘JGiipit^jo Kraš
to’' žurųaių- ląme buvo, pa
skubta gana daug įdomias me- 
(fžįągQ8 apje ipųsų tautos dva
sinę, ir materialinę kultuM- 
kiaulių Kraštotyros draugija 
per pirmąjį savo veiklus de
šimtmetį yra surengusį keletą 
paradų ir padariusi gana daug 
kraštotyros į įvai
rias Šiaulių ir gretimų apskrį-^

5’
Pąiąuk. dėl apąkąiuįąyi-

25. p^.yęifoo; ^^ws, fę

Ikonas Rwing VQ.

Sovietų PažibaMaskva Spalių

'■ 1S <*Va n jBureą arįi Wąbashų^v;
—_-------- ------------------

1 . A.' '-..i

dies meno dirbinius etc ' rinki- čių vįėtąjs.
—W-’-"XT7

ĮWW

iv linge^jų pyąųeši-

PMiWftusy-ti “■ 
vateKą įwwisti-

Rep. xxx

GRANE '
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tęį. Ė'ęyM® 8,102
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screeuedl ...............  tonas 1
SMULKESNES " $7.15

: TŲW ...........    ■
, —  —■—    —  --------------<-

Tavernom’. MeątlU^r^ets, \Roomirtg 
Houses, B^auty ŠHops, Restauran- 
tam, etc. ; .^5 ■i

<Cash j ?4 Vąiąajas

Phone STĄTF 4898 Atštoy.ui

Antradienis, birž. 15, 1937
Į,.!"ml’l!l.«»lXli M1 "J. '.I 1 4 - » *>““  u- 4 HKIBflĮtrrHB

ADVOKATAI
K. P. GUGU

ADVOKĮATA^ 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St« vanmwa x 
Kamb." 1431-14 84—Tel. Central 4411-2 i išskyrus sered imis ir subatomis. 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. k 

J alandojs yakaiafą nuo Šf;3'()' 
Tėl. boulevard 1316 ' 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagąl sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADV0KA1 AB

Telephone: Boulevard 2800 
4631 JSUVTH ASHLAND AV^U^ 

7'lftes. (j515 So. Romeli U
1 TęĮephojąęj Reupblic $723

Žemos Rafops, M ĄĮgoa Mažos
Kreditų $1

. I SĄVĄirĘ I
DR. O’CONNEU.

i 3b S0. STATE ST
•8Sę <MtAC« Grov* 400* jKąijron St. 
$i04 STHatRtęcl S*. 
3234 Madlson St.
PĮOSĮCP SUNPAY

Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

ąnd talwife 
66M $Q. Western( 
Avė., 2nd floor 

Hehdock 9252
Fatarn&uj u prie, 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu 'massage' 
electrię treat- 
ment ir magnę- 
tįc bląnkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai doyąųai.

Remkite tuos, ku tie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SENiAUSIAii^R DIDŽIAUSIA .
LAjbąjĮMO i x

Tel. Office Wentworth 6330
Re z. Hyde Park 8395

Dfo Sušauna Šlakiu
Motery ir vaiku 1»KU gydytoja
6900 So. Rąlsted St

Valandos 1—4' pb pictu,7—8 v. valj

KL. JURGELIONIS
A D, V O K A T Ą S 

3407 Lowe Ąvę. • Tel. Yąrds 3510

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Ropm 1230

Vai. 9, rvtę iki 5 vai. vąkare 
Ofiso TeĮ. ČENTRA^, 1824

Gyv. vieta: 6733 Cranddn Ayenuę 
Namų Tel.* — Ryde Parir 3395

AKIU SPECIALISTAI
z * —*-*w***zv-

D^ STRIKO VIST 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĘ.

Ofiso vai’.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. NeUęlioi PMal sutafW* 

Ofiso leL: Uou|evard 7K2U
Naiųų Pivs^l 1939

Resideuce TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4|5Į ARCąEą ave^įję 
Qfiąo. valandos:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos ŽuCRaĮąs

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

...... V. Sfopkevičįus 
Kita Amerika ........ E. Voytinsky.
Eilėraštis ........................ A. Rūkas,
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 

' Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

je ........................................  B. Amalvis*
Tąipjri:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalgą « tt.

KAINA 45 0ENTĄ1 
galima gauti

“ NAUJIENOSE’’ 
1739 So. Halsted St.

■ -- - ) • i .

EKSKURSIJA

LIETUVON
Liepos 2 d. 1937
Švęciii JLinijos ’

Laivu
“GRIPSHOLM”
JEIGU PASISKUBĮNSIT TAI DAR 

GALIMA SUSPĖTI PRIRENGTI 
VISUS pokUMWW8 

Kreipkitės į . '

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
skyrių,

l/ ? '■ t’j’. J H 'j Į*.11111 !?* *! _ J1 *1.! f1 L1.*? I .Į- ■ J1!.7, ■. -!i . A-.ĄU Al E17 r!-1 -'UŪ r1-' 1 1J J.1!1

■^1»' 5 v. z l .> y. • 4 4 ’ J H • I1*!'11 h 'l1 ‘Vt 1 .BI111! IV? m.'-; h 11

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansąyjmųi jūsų vartoto karų pa
gal- GENERAL MOTQRS JNSTALLMENT plųną/ Čia įs
kaitoma plati apdraudą—tarp kitko ir dėl susįdaužymo 
įvykių.

, Nemokėtąjį 
Balansas

S150.00
20X1.00
250.00,
300 00

f 350.(10

Kąštai 
12 mėnesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų 

$15.Š5. 
20.89 
24.88 
29.17 
84.24 
35.06 
37.69,

’Kąštąi
1,8 mėnesiu

18

?0.84

čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų “Ąžuoliniai0 Puspadžiai

PRISIUVAMI 43C
3446 So?' Kaištį $t.

pirkit aąvo* apiehalifl* 
krautuvėse, i > • • -

69.44 '
75.52
75.68
711.52

Kodėl Mokėt Ęitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwįll vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES

26.64
■. J

. i

John F. Eudeikis f 
! , LAIDOTUVIŲ D1HEKTOHIUS . C V
. . AMBULANCE „„.sZ

PATARNAVIMAS ■h- '''''’S X 
' ■ vpt»iR " o 6

v;«: i’„iA#Ano{ v a »na iv 11171-> o *iVisi Telefonai YAfiDS 17414742 0 9 
4605-U7 $o< ■Reę^itage■ Avę. ,' \

4447 Avenue X Q
1 .' Tel. LAJ-ĄYĘTTĘ ' 0727 . X f j

-S koplyčios visose V y
— 1*^4 1 Ohicagos dalyse Anlr>

Rlausykifo musų Lietųvškų ratįių programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
yal. yąlcaro'iš wKf.C. stoties (|420 : K.)—Pranešėjas P^; šaltimieras.

*'•. •''.1' ■■     • 11; ■■*■■■ . .. IĮ .

Laidotuvių Direktoriai
Chiėagos, JCicero J

Lietuvių ■ 
Laidotuvių W 
Direktorių T
Aviacijos .

Ambiilance 
. Patarnavi- 
k mąs Dieną 
■ ir Naktį

V TURIME
F KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

s.p. mąžėira
3319 Lituanica Avenue i P’ 
' ’ ' O^EVIčĮŲS' ,
4348 So. Califotnia Avčnue . r&hone Lafayette 3572

Phojie Vąrds 1138

< './ĄvMASĄI^kJS 1 ''
3307 Lituahica Avenue Pb9nč Boulevard ^139
■ ■ ■ ■! ■..» i ■ i ■ linini

Ą. PETKUS
1416 Soųfh $>tli Courį ęįcero, Ęhbnė Gięęro 2109.

■■ !’uj.w' .iL',^i7">7A1-"' 1 «?6y!uj)111 .i  — Z,   „     —

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

a" 1 į1'^1 'b*11;.11,1 t -n \ , 1 ž '.h ■ <—rrr
' j Į, J. ZQLP Pbone įBoul. 5203

j|į46 West ^6įįi S.trėęt Phoųe Ęoulevąrd 5566
■'į 1 ■% II,.. I1.i.:i.,.,į,.,,it/...l, ...I- ■  1  ---------------i   —:    Į . .*.1$ : —   -'A.'jL

&M?.SKUDAS '• '
718, West 18th Stręgt . Phone Monroe 3377

„į,^, i > ..i/pii . ...............r*1 — —■>-■ ■■ ■

■ ■ A. > EZERSKIS IR .SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węęt p|4cp Ėbop.e Canąl 2515

. Tol. pųiin.<n

. '/ęjŲOŽAPĄŠ^ĖbhEIKIŠ-’iR TĖVAS ' ■'
4704 Sė. 5Vėstėr^.AJė.igi-~į!i>' ,A' ' -r‘

' Tel. Pūlini an 5703
:- ?r?Į- -". ■' ■ 7-?L"T'<- "f

'i; \ Bhbhg ; Virginia 0883 I

JDR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optopiętrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimę, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ię toliregystę. Priren
gia. teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas'su 
elektra, parodančia mažiausias klą!- 
dąs. Specialu ‘r ątyda atkreipiamą į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
tąisomp&. Valandos nuo įO iki 8 v. 
Nedelioj pagal sptartij
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
47J2 Soiuih Ashland Av.

Pbonę įįp^lęvard 7589^

Phone Boulevard 7042

DR. C. Ž. VEZELTS
DĘNTISįTAS

4645 So. Ashland Avė.
ąęti 47fo Street 

Valandos nuo 9 tel 8 vakaro 
Seretįoj pagąl autąjį

" ji—' * 'j "»... į _,,  'L ’ j..";?1-

DR. A, J. Shiinkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. P- p. ir nuo 7 
iki 9 v. valę. Trečiądieniate įr 

Sekmadieniaię susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfįeld Avė.
Tel. Lafayėtte 8016 

i” ’* ' • ?ti~.

* fuU Lietuviai UaįUaru.'j 1 ^*** S^zxrv>rv-»J-V-'

Tel. Boulevard.,5914 Dieną ir Naktį
Ofisą valaądos: ųup 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 y. Ned^ nuo JO ikį 12 ą.m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CMICAGO. iii*

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

’vz-į i Telj Yąrds 1829., 
Pritaiko Akinius 

•.) A kreivas. Akte 
ištaiso

Afisąą ir Akinių Dirbtuvę 
756' Wesl 35lh Street 
kampas Halstęd St.

Valandos: nuo 10 iki U, nuo 6 iki 
‘' Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR OE^TISTAI 

Ąmęrikos Lietuvių Pastaru 
Draugijos Nariai

Doctor Mantas
PHYSICIĄN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virsima 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyras sered^. Sekbiad.' susitards.' '- 

,Birž.,j Liepos ir RugR?Auql)Us yaląp7fjiJ 
dą popiet, bet,bus nuo 10 ikį 12 1%, a

DR. W. V. NUKAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, Melrose Pąrk. 
Valandos nuo 10 iki 12 dįeną ir i 

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

Ręs. 1400, S. 3rd Avę., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

•' V dantistas
65158 So. Western Ąve.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj ‘ pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
West Tovvin State Bank Bldę. 

2400 West Mądbm Street 
YąV X iki 3 P.Q, pietų, 6 iki 8 yak.

Tel. Seeley 7330
Nąmų telefonas Bruhęwick 05.SĮ7

‘ " . . „ ’ 7 ’ • - ’ ' \ ’...............................

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Yąląndos nuo 2 4 ir į$o 7 iki 9
vai., Nedeliomiš nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

ROSELAND—CH1CAGO, 1LL. 
TeĮ, PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Šventiškai
Dantistas

O.^ISO VALANDPS,: 10 v. r. iki i 
vdE vakaro. Treč ir $ękm. pagal 

susitarimą.
43QQ S. FAIRFIĘLI) ĄVE.

Tekinas T IvlypfTF

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 tyest J5th st.

Cor. o,f 35tf\ ąnd Halstęd Sts.
Ofišd valandos'nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedegiomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN B^VD.

Tel. Kenwond 5107

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
G YD YTO J A S 1R CHTRURG A S 

2201 West 22nd Street
Vąląndbs: Oud idį ir

S^edomlą ifc nedė.k pagąl ędtarti 
Rto63l. Sp“ Jgllfornią Avęimę

Tėlėfoi&š fenblic 786^ z

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
' IŠ RUSIJOS

uerai* lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas įy akuoti8.*

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

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

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

1 Tel. Ganai 3110
j Rezidencijąs telefonai: 

riuperiur 9454 aę Cęjitral 7464

Dr. Charles §ęgąl
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-rpą lubos 

CH1CAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo. 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlįuąite nuo 10 iki 12 
valandai d*eną. .

Fhone M1DWAY 2880 •

Telefonas Yardą 0994

Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Te lept o ne PLzAZĄ 2400

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tįyms, kurie nepajė
gią mokėt už medikaię tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 
gydymas akių, ausų, nosies ir ger
kles.

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

DR. A. F. NEMIRO 
4124 Weat Madison SL 

(Marbro Thęatre Bldg.) 
Vidurmiesėio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tej. Van Bure n 5709
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CALUMET HIGH

NUV AUGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKITPARKER HIGH

AUSTIN HIGH SCHOOL 29.50

WILS0N JUNIOR COLLEGE

McKINLEY HIGH

LINDBLOM HIGH
daugiau)

FARRAGUT HIGH

48.00
MARSHALL HIGH

JUNE BRIDE YRA GERA
DOVANA

MANLEY HIGH Reikalaukite DEGTINESSKALBIAMA MAŠINA

M

MORGAN PARK HIGH
VVHlSKi

Musų Specialybė

Automobilio radios po

19.50 NAUDOKITE
Seną radio išmainome

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

JOS. F. SUDRIK. IneCRANE TECHNICAL HIGH

GARSINKITES “NAUJIENOSE

PETER1PEN

HARPER HIGH

Ruda 
Savick

WCFL 
WAAF

JAUNAI DUKRELEI 
ARBA ŠUNELIUI

LIGHT 
RJOOROIU

Evelyn S. Bialis
Florence H. Jaunis

Anthony Abaravičius 
Edgar R. Firant 
Albert Potrauskis •> 
Adele G. Zagunas 
Maurice Zeldon

EVA 
KELNAR
CONNIE
KELNAR

Norman 
Stanley 
William 
Leonard

PRIEINAMOS KAINOS
754 W. 35th Street

Juška 
Kazanauskas

Chris Chaparas 
Bertha Obecunas 
Frank Kaslauskas 
Julius Kūzminski 
Mary Zervas

JAU 1938 METŲ RADIOS 
IŠKRAUTOS ■ IML PARODOS

VADOR, NVESTINGUOUSE, 'NORGE 
kitų po'

RCA VICTOR 
ŽĘNITĘ,,O f y 
PHILCO,.

Florence Bublus 
John A. Domeikis 
Stanley J. Gailius 
Frances C., Glėbas
Marie Gauta

Geriausių Royal 
išdirbysčių,

F. Šmotelis
V. Stalilionis
M. Tarnas
J. Vilis

Atvažiuoja iš Lietu 
vos p. Tulžius ir 
p-lč Norvaišiutė

PINIGŲ TAUPYMO 
INSURANCE, 

PASKOLOS ir t. t

MBL.P 
THE 
POOP. 

LETOJE 
TINĘS

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

1411 So.- Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

Visokios kainos, pilnos 
mieros išmokėta

J. Ališauskas
P. Gritis
G. Katilus
Kernis

]0LE/a

žemiau seka tęsinys sąrašo 
lietuvių, kurie pereitą savaitę 
pabaigė high' school mokyklas:

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

P. Tomaska 
Urban
M. Vaičiūnas 
Waidsunas

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

Alphonse Alkimovicz 
James G. Antrim 
Beatriče M. Julgd• * , •
Frederick E. Lukous , 
Victoria A. Martishus 
Joseph Yankus 
Garo! V. Zirbel

Helen M. Kokinis ‘ 
Dorothy A. Golbus 
Aida E. Kairis 
Bertha G. Kundanis 
Eugenia B. Norkevich 
John J. Waychiulis

Bruno H. Aleksewicz 
Frank P. Kazas 
Grace E. Kavalunas 
Gertrude Karp 
Michael Zuralis

William Karpa 
Peter S. Kanopka 
Ernest Melonas 
John L. Mitchell Jr. 
John A. Petkunas 
Marion Urban
Edward G. Vondruška 
Edward Banas 
Theodore J. Kalėta

Otto J. Matėjka 
August Yirsa 
Leonard B. Yunkis

Joseph A. Bagdonas
Andrew Petrovic
Walter Potas
Biruta J. Rutkauskas
Jerome Stokols

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE,

Musų direktoriai turi 
daug metų patyrimo ir 
visuomet maloniai Jums 
pagelbės išrišti jūsų pro
blemas kai dėl saugaus

Del Apointmentų tėlefonuokit
BOULEVARD 4303

Rašoma mašinėlė 
yra naudinga do
vana. Naujos ma
šinėles po

N/& OOVVsJ OsJ 
“H-4E
SiCž., tne tcszįmu.

KZZkOKJEO ikj
■n-e

5E&! i'i—L—
RX.uO\AJ TW& 

COASSES
ADuLC

Akordionas yra geriausia 
DOVANA

LIGHT FLOOR OIL
JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 

REIKALAUKIT JO VARDU.

LITHUAN1AN BUILDING, LOAN 
AND SAVINGS' ASSOCIATION

(Member Fed. Home Loan Bank) 
1739 SOUTH HALSTED STREET ' CHICAGO, ILL,

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

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

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

ir brangiau.

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 7010

Alfred E. Keserauski 
Vincent S, Kilkus 
Edward L. Kimont 
Theodore Knezevich M z 
Frederick F. Kosis 
Raymond J. Kuoba 
Michaline M akinas 
Eugenia Miscikaitis 
Lillian 
Emily 
Estelle 
Joseph 
Anthony P. Yoksas 
Dora Zalatoris 
Irene M. Žemaitis 
Stephanie Zwinakis

Annette P. Backus 
Antoinėtte M. Backus 
Frances M. Bartkus
^iolet Karus
Miriam Kaliski
Helen B. Markūnas
Evelyn B. Maskal ;7 
Edward Nemchausky . 
Beatriče L. Zickas

HARRISON HIGH
Casimera J. Bagdonas 
Leo S. Budaitis 
John Duras 
George P. Gasparkas 
Sue V. Janulis 
Helen E. Jakubowski 
Anton J. Jasevičius 
Michaeleen Juozenas 
Frank 
Peter 
Helen G. Knezevic 
Juliari E. Krązusky \ 
John J. Kubilis Jr. (Laimėjo 

stipendiją į Chicagos Dai
lės institutą. Yra “Naujos 
Gadynės“ choro daininin
kas.)

Julia T. Markūnas 
Alice M. Markus 
Frank Paplausk! 
Edward E. Pelant 
Clara J. Puda 
Julia Radovich 
Estelle T. Rakštis 
Emily J. Ribickas 
William G. 
Frances V 
Eugene A. Shinkus 
Adelaide F. Sidor 
C. J. Tamanauskas 
Adeline L. Tenukas 
Gpdfrey 
Edna R. 
Anthony 
John F.

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI 
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porčių. stogams po|»e- 

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

BUILDERS’ SUPPLY
M. ZOLP, Savininkė

3562 So. Halsted St., Chicago, III.
Tel. YARds 2576. Atdara vakarais ir nedėliomis.

Naujienų Laivakorčių Sky
riaus patarnavimu atvažiuoja 
iš Lietuvos p. Charles Tulčius. 
Jis važiuoja “President Hard- 
ing“ laivu. Į Nėw Yorką pri
bus šio mėnesio 19 d., o- čia 
apsistos pas "motiną.

Kitu laivu, būtent,' “Berlin“ 
atvažiuoja p-lė Lisa Norvaišiu- 
jtė. Ji į Nėw York atvyks bir
želio 21 d. Sustos pas giminai
čius pp. Savikus.
/Naujienų Laivakorčių Skyrius.

TMIS
JOPE I U rrj -

sjOt ~riQ.es, ta

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomiėius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

r toli. v 
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5040

/ ELEKTRIKINĖS
Sučėdykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysčių.
KELVINATOR, GENERAL ELECTRIC, CROSLEY, SJIEL-

89.50
j . ;i ir aukščiau.

Lengvus išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami i 
svetimą krautuvę. Sudriko krautuvė- yra viena kol bus 

gatavas naujas namas. .

970 K., Nedėliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.
920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 5:00 vai 

po pietų. , '
WHFC —- 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare..

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

RAKANDŲ, PARLOR -SETŲ, KARPETŲ 
IŠPARDAVIMAS

GBADUATION-DOVANOS — JUNE BRIDE DOVANOS 
NAUJOS 1938 RADIOS 4

Daniel J. Aldonis 
John M. Baluk 
Mary E. Butkovich 
Anna Dabulskis 
Peter P. Gedrimas 
Josephine J. Giertuga 
Frances M. Ivanovich 
Victor C. Jaukias • 
Andrevv M. Kalata 
Peter Kapsimalis . 
Alice Klimaitis 
Peter Paul Krivickas 
Charlotte D. Krupinski 
Michael J. Launikonis 
Eugene N. - Lipama 
Felicia J. Markūnas 
Mary S. Meistas 
Relen Nutautas 
Robert Patejunas 
Henrietta V. Pierzynski 
Frances A. Petrauskas 
Madelina P. Petriet 
Fabian A. Rapoll-Rapolavi 

čius ’
Anna T. Stakauskas 
Ruth A. Slanko 
Frank G. Surovick 
Ėrnest J. Sutkui 
Alex Yavaraski

Lietuviai Baigę High 
School Mokslus

Unity Ęeaiity9Shop
S, '■■■ ' ' ’ / ; ’’ ' ' ■>' ' ' ' ' • r

Permanent Waving

NIDA LABOR ATORIES,;;:' 
z ANTANAS G. KART ANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

ococsjess! ,
MU9T pe rApęPiJL. L 
sucn------ TO ST-E<=» OKJ
TL-IE: !_ |TH_e »-^UUOA//

VAISTUS, kuriuos <GAMTA
PARŪPINO ■ ■■

Nauja 1937 metų už
*39.50

MUTUAL LIQUOR COMPANY

Nida Herb arbatą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

11111 h laaMMHL 

LEDAUNĖS

f ' V’.‘‘

r' J

J, 4'
Į.

f1
-v

arti 
8406 SOUTH 
HALSTED ST. 

Yards 8408
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^NAUJIENOS
aha UthuBiftB Daily Nawa 

Publhhed Daily Bicapt Sunday by 
Cha Lithuaaian Nawa P«b. Coa I»e.

1789 South Halatad Streat

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
85.00 per year outeide of Chicago

. 88.00 per year in Chicago
8c per eopy.

.... . . . ..... .
Entered aą £econd Class B^atter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 8rd 1879,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

• drovS, 1739 S. Hajsted Stų Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

nisakme tadatt
Chicago je—paltu:

Metams
Pusei metų
Trims mSnesiams
Dviein mėnesiams ______
Vienam mfinesiui

Chięagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei
Mėnesiui ............................. ....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltų:

Metams
\ Pusei metų ----------

Trims mėnesiams .......---------  ....
Dviems mėnesiams 1.00
Vienam menesiui ..........  75
Lietuvoje ir kitu? užsieniuose

(Atpigintai .
Metams ------- -— $8.00
Pusęi metų .00
Trims mėnesiaml 2.50
Pinigus reikia siųsti paltb Money

Orderiu kartu su oisakymtn

$8.00 
4.00 
2.00 
UO 

.75

. įėc 
75c

$5.00
2.75
1.50

.75

Tik Suomija moka
Šiandie Vėl atėjo diena, kada Jungtinių Valstijų 

skolininkai turi mokėti tam tikrą dalį savo skolos. Visų 
mokėjimų suma yra $205,338,754, bet iždas Washingtone 
gaus tiktai $163,143.

Savo skolą mokėti prižadėjo tiktai'-Suomija. Kitos 
valstybės sakosi neturinčios pinigų. Atsisako mokėti 
Britanija, Francuzija, Italija ir devynios kitos valsty
bės. Užvilkti jų mokėjimai šiandie pasieks pusantro bi- 
liono dolerių.

Apgailėtina, kad į tų nemokančių skolininkų sąra
šą įeina ir Lietuva. Ji dabar turėtų labai gerą vardą 
Amerikoje, jeigu ji butų pasekusi Suomijos pavyzdžiu.

• Visos valstybės, kurios atsisako, “dėl neturto”, mo
kėti savo skolas Amerikai, leidžia milžiniškas sumas pi
nigų ginklams ir armijų didinimui., šitam tikslui pinigų 
jos turi, o jeigu kuri neturi, tai pasiskolina. Tokiu bu- 
du Europos militarizmas yra didiniamas faktinai Ameri
kos lėšomis.

Tai, iš tiesų, “rinkimų kampanija”

T*

Suka velnias katarinką...
Apie paskutiniuosius įvykius Sovietu Rusijoje

Kalbėdamos apie naujus atsakomingųjų sdvietių val
dininkų areštus ir sušaudymus, “Naujienos” neseniai 
išreiškė nuomonę, kad tai yra staliniška “rinkimų kam- 
pahija”: Rusijos diktatorius stengiasi pašalinti visus 
galimus oponentus, kad jam butų užtikrintas pilnas lak 
mėjimas, kai sovietų piliečiai rinks, pagal naująją kon-^ 
stituciją, slaptu balsavimu atstovus j sovietų parlamen
tų (“vyriausiąjį sovįetą”). •

Pasirodo, kad musų spėjimas buvo teisingas. Tokių 
pat mintį dabar išreiškia ir komunistų “Laisvė”, aiškin
dama, kodėl tapo suareštuoti ir patraukti tieson už “iš
davystę” aštuoni aukščiausieji Raudonosios armijos ge
nerolai. Jį sako, kad šitas ir kiti sovietų valdžios teroro 
žygiai pirmoje vietoje esą daromi dėl slaptų balsavimų 
įvedimo Sovietų Sąjungoje.

“Kad slapti balsavimai turėjo pasitarnauti va
dovaujančių įstaigų apvalymui”! .pareiškia Brookly- 
no komunistų organas, “tą drg. Stalinas nurodė 
dar- savo kalboje apie naujos konstitucijos projek
tą, kada jis sakė,* jog tai bus ‘nagaika prieš biuro- 
kratus’. Ir taip yra.”
Tik, deja, vartojama ne nagaika, bet revolveris!
LaisVė” bando savo nustebintus (ir nusiminusius) 

skaitytojus įtikinti, kad areštai* ir sušaudymai esą tik 
pasėka to partijos “valymo” nuo sugedusių elementų, 
kuris bus pravestas su pagelba slaptų balsavimų. Bet 
tai, žinoma, aiškinimas iš atbulo galo. Jeigu Stalinui rū
pėtų apvalyti partiją ir valstybės įstaigas nuo- supuvu
sio “biurokratizmo” ir jisai pasitikėtų, kad tai padarys 
slapti balsavimai, tai kam jisai turėtų savo ^oponentus 
suiminėti ir galąbinti? z

Kas pasitiki slaptais balsavimais, tas leidžia vi
siems laisvai išreikšti savo nuomonę, laisvai agituoti ir 
laisvai statyti kandidatus — ir pagalios visiems laisvai 
balsuoti. Bet Stalinas tų laisvių žmonėms neduoda. Ji
sai bijo, kad, jeigu žmonės ims laisvai kalbėti, kritikuos 
ti jo politiką ir paskui pastatys tokius kandidatus, ko
kie jiems patinka, tai jisai bus sumuštas — taip, kaip 
Leninas kad buvo sumuštas, renkant Steigiamąjį Seimą, 
prieš 20 metų laiko.

Ir dėl to, kad Stalinas bijo pralaimėti slaptuose bal
savimuose, tai jisai iš anksto naikina visus neištikimus 
asmenis, turinčius vardą miniose. Kai visi žinomi ir įta
riami diktatoriaus oponentai bus pakišti po velėna, tuo
met bus paskelbti rinkimai, sulig ^demokratiškiausia 
pasaulyje konstitučijan! \

Tokiu budu tie šaudymai; iš tiesų, yra niekas dau
giau, kaip staliniškos rųšies “rinkimų kampanija” 
pasiruošimas “demokratiškiems” slaptiems balsavimams.

P. S. Pabaigus šiuos žodžius rašyti, pastebėjome 
naują pranešimą apie kruvinas ekzekucijas Sovietų Są
jungoje. Iš Maskvos pranešama, kad tolimojo Sibiro 
mieste Svobodny tapo sušaudyta 28 asmens už Amūro 
geležinkelio ardymą!

tai Kas gi tie komu
nistai?

y. Andrulis stebiu kad, -r-
^Naūjienps dąr vis nori ir. 

trockįstus ir. kitus panašius 
gaivalus laikyti kohiunistąįš^
Tai esą “pasitarnavimas fa

šizmui”!
Vieni juokai.
Bet kodėl nereikia tročkistų 

“ir kitų panašių gaivalų” lai
kyti komunistais ? Kas yra ko
munistai? ’

Pažvelgsime į konpinižmo is
toriją. ' J

Komunizmas atsirado; dar 
prieš krikščionybės ėrą, nors 
Žodis “komunizmas” yra vėles
nės kilmės (padarytas iš loty
niško žodžio “communis”—ben
dras). “Komunistais”, vadinosi 
tie žmonės, kurie. įtikėjo, kad 
turtas pHvalo būt valdomas 
bendrai, kad neturi buf privati
nės nuosaVybės> nes privatinė 
nuosavybė veda prie ekonomi
nėj nelygybės, išnaudbjimo, go
dumų ir visokių nusidėjimų.

Komunistų buvo visais lai
kais. Francuzijos reyoliucijoje, 
kai beturčiai pralaimėjo ir Na
poleonas įsteigė savo diktatūrą, 
ėmė kuttis slaptos revoliucįnės 
“komunistų” kuopelės, kuriu 
tikslas- buvo sąmokslo keliu nu
versti “būržUažinę” valdžią ir 
įsteigti “proletariato diktatū
rą^” kad su jos pagelba butų 
įvestas “komunizmas.” Šitas jų 
sumanymas neįvyko, bet komu- 
nistiŠkas judėjimas neišnyko.

Apie Vidurį pereito šimtmečio 
įvairiose Europos šalyse,, kaf 
kurių komUn. g'rupių vadai jau 
buvo priėję tą mintį, kad be
turčiai turiorganizuotis ir 
veikti O ne daryti
slaptus sąmpksius. <Jįe suprato 
taip pat,' kad "reikia veikti ir 
tarptautiniu maštabu, nes at
skirų šalių valdžios irgi padeda 
viena kitai' slopinti žmonių ju
dėjimą.

Prie šitų komunistų prisidėjo 
Karolis Marksas ir Friedrichas 
Engelsas. Kurį lūiką juodu ir
gi vadino ji “komunistaisv” Bet 
po jų dviejų įtaka' komunizmas 
žymiai pasikeitė. Juodu išvystė 
naują darbininkų pasiliuosavi- 
mo teoriją, kūri įgijo “moksli
nio socializmo” vardą. Marksas 
ir Engelsas nurodė, kad kelias 
į darbo žmonių pa'siliūošavimą 
eina ne per revoliucinius są
mokslus ir diktatūrą,. bet per 
demokratiją. ' ■

• Taigi Markso ir Epgelso pa
sėkėjai, kai jie pradėjo organi
zuoti masines darbininkų orga
nizacijas, pavadino jas socialis
tų arba dar dažniau socialdemo
kratų partijomis. Pradžioje 
Marksas ir paskui (po' jo mir
ties) Engelsas, patys toms par
tijoms duodavo patarimus ir 
kitokiais budais padėdavo^ .

Kai Rusijoje. dalis revoliuci
nių liaudininkų susipažino SU 
Markso teorija, ;ta'i jie ėmė 
skelbti mokslinį socializmą. O 
1898 m. buvo įsteigta Rusijos 
Social-Dėmokrat ų Darbi nink ų 
Partija. Tarp jos steigėjų buvo 
ir Nįkolai Uljanov $x(Lenin).

Už keleto metų tOs partijos 
viduje Leninas sudarė savo 
frakciją, kurią jisai'sų pasidi
džiavimu pavadino “bolševikais” 
(dėl to, kad antrame partijos 
suvažiavime, 1903 m., paskuti- 
hese sesijose, kai dalis delegatų 
jau buvo išvažinėjuši, jam pa
vyko kai kuriuose organicijos 
klausimuose gauti daugumos 
delegatų pritarimą). Bet, kad ir 
Leninas su įavo “bolševizmu’^ 
bėgiojo, kaip katė su pūsle, ji
sai vistiek nesigynė esąs social
demokratas, t. y. žmogus, kuriš 
tiki į socializmą ir domoknatiją. 
Jo “bolševikiška” frakcija iki 
pat 1917 metų buvo Rusijos So
čiai - Demokratų Darbininkų 
Partijos dalis. \ ..

Bet 1917 m. Leninas ir jo ša
lininkai sumanė atsimesti nuo 
socialclcmokratų partijos ir pa- ; 
šivmįįpp “Komunistų Partija.” 
Tokių, budu bolševikai “atgaivi- 
įo” tą Vardą, kūrio Markso ir 
Engelso pasekėjai jau seniai 
nevartojo. Jie priėmė vardą tų 
revoliucionierių, kurie veikę 
prieš Markso laikus. Priėmėm ir 
daugelį jų idėjų, kurias mark
sistai jau buvo atmetę.

/Taigi . šių dienų “komuniz
mas’’ yra kilęs iš rusiško bol
ševizmo, _• * \ •• ■: .. A •

Oficialiai it* neoficialiai 
komunistai* u • • • i

Andrulis sako, kai komunis
tais negalima vadinti Trockio 
Ir kitų Maskvos valdžios prie
šų. Bęį ko4S no?

Ar Trockis yra sacialdemok- 
ratas? Ne. Į demokratiją jisai 
tiki mažiau, negu oficialiai Mas
kvos koinunistai. Pavyzdžiui 
Ispanijoje, jo nuomone, darbi
ninkai neprivalo kovoti už de
mokratinę respubliką. Jisai sa
ko, kad Ispanijoje turi būt įs
teigta “proletariato diktatūra,” 
o ne “buržuazinė demokratija.” 
Laikydamiesi šitokio nusistaty
mo Ispanijos trockistai susidė
jo su dalim anarchistų ir net 
bandė padaryti ginkluotą suki
limą prieš koalicinę respublikos 
vyriausybę.

Aišku, kad šitas tročkistų nu
sistatymas griežtai prieštarau
ja socialdemokratų pozicijai. 
Bet tą’s jų nusistatymas yra 
visu Šimtu . nuošimčių panašus 
į( Lenino 191M8 m. politiką Ru
sijoje. ' ' .Kv/' • • • ,

Bolševikai*} tuomet irgi kovo
jo prieš koalicinę vyriausybę, 
kurioje dalyvavo, darbininkų at
stovai, (ir kurią rėmė darbiniu-: 
kų atstovų .. tarybos — sovie
tai!); jię' rejkalavo “proletaria
to diktatuos” ir smerkė “bur
žuazinę dęiUjOki’atiją”. Jie gink
luoto sukvipo keliū stengėsi 
pasigrobti, j^ąldžią į , savo ran
kas — nepaisydami to, kad Ru
sijos revoliucijai tuomet grasi
no pavojus iš Vokietijos kaize
rio armijų; ir po kelių bandy
mų jiems pavyko perversmą 
įvykinti. •

Taigi trobkistai Ispanijoje 
šiandie nori eiti lygiai tuo pa
čiu kėlių, kuriuo Rusijoje 1917 
m. ėjo Leninas ir jo vienmin
čiai. Ar Rusija buvo daugiau, 
negu šiandię yra Ispanija, pri
brendusi* “socialistinei revoliu
cijai”? Nieko panašaus. Ispani
ja turi di^esp^ pramonę ir, pro- 
p'orciorialiai, daug skaitlingesn 
ir geriau susiorganizavusį pro
letariatą, negu kad Rusija turė
jo prieš 20 motų. Kodėl ta’d, 
jeigu! Rusijos bėlševikai 1917 
metais manė, , kad Rusijai de
mokratinė respublika yra “per 
prastas” dalykas, negalų taip 
pat šiandie manyti trockistai 
apie Ispaniją?

Nėra / mažiausios abejonės 
todėl, kad trockizmui tinka 
“komunizmo” vardas, j eigų tas 
vardas tiko rusiškam bolševiz^- 
mm. < ' A ■_ 1

Faktinai oficialis Rusijos bol
ševizmas šiandie yra mažiau 
“komunistiškas”, negu trockiz- 
mas* A ?■’ ‘ j \

Kai dėl kitų opozicinių ko
munistų grupių, tai jos irgi, yra 
komūmstišjkos tol,; kol - jos nėra 
atmetusioj “leninizmo” ir nėra 
pasisakiusios už demokratinį 
socializmą. Jos tik nepripažįs
tą Stalinę, kaip “nezeležni- 
kai” katalikai kad nepripažįsta 
popiežiau ęA .

i<redemokrątmįę socįąiizmo 
šalininkus mes vadiname “ko
munistais”, nežiūrint, z ar jie 
yra Maskvos /‘užgirti’’, ar ne.

JAU PAILSO
t

(Musų specialaus korespondento)
i. f: \ : ■—t—- •

Prieš kiek laiko 'viename iš milijonai drebėjo ir lenkė gal-
savo laišką esu davęs SSSR vy
riausio policišto Jahudos — Ja- 
godos charakteristiką ir*'kai 
kurių jo darbų įvęritinimą. Dar 
tuomet, kai apie jį rašiau, tai 
Jagoda buvo visoje savo galio
je, dar prieš jį milijonai lenkė 
galvas ir SSSR niekas šito as
mens negalėjo drįsti paliesti. 
Spėju, jei kas nors anuomet iš 
komunistų mano aną laišką butų 
skaitęs, įai, tut būt mano ad
resu riebių žodžių butų nepasi- 
šykštėjęs ir, tur būt, savo min
timis mane' butų pasiuntęs pas 
Jagodą. O pas Jagodą pasiųsti, 
tuomet būtų lygu mirčiai! Bet 
šitokie linkėjimai iš komunistų 

‘pusės, o ypač iš eilinių komu
nistų man visai yra supranta
mi. Jie riįeku budu negali pa
kęsti svetimos minties; o ypač 
kritiško žodžio apie jų garse
nybes, visokius tariamuosius 
Vadus ir aukšto rango valdinin
kus.
. L . .. ‘ '

Visagalis Jagoda
Juk Jahuda-Jagoda ne eilinis 

komunistas ir ne toksai vyras, 
kurį butų galima po šluota pa
slėpti. Jis diktatūros paunksny*- 
je sparčiai tarpo ir augo ir darė 
tai, kas jam bUvo įsakyta. O 
įsakymai čia visi veik vienodi 
—•atsiek savo/tikslo, atsiek sa
vo tikslo -su nieku nepiskaity*- 
damas, o ypač nesiskaityk net 
su žmonių gyvybėmis, kurių 
vardu šito tikslo sieki.

Buvo įsakyta įvesti kplchoza- 
cija, tai yra panaikinti žemės 
ūkyje privačius ukius ir tūks
tančiai, šimtai tūkstančių žmo
nių padėjo galvas, bet diktatū
ra savo atsiekė — kolchozai gy-

'G ... • i ■ s i J \vuoja. . *
šioje kovoje Jahuda-Jagoda 

jokiomis priemonėmis visai ne
sivaržė ! Ukrainoje jo. sprendi
mu tūkstančiai ūkininkų yra 
sudėję galyas ir šimtai tūks
tančių atsidūrė ištrėmime, ku
rių dalis vėliau vėl to pačio Ja- 
godos vedami dirbo vergais prie 
pravedamo Baltųjų jurų kana
lo. . <

žuvo žmonės, augo kapai, bet 
tuo pačiu stiprėjo ir Jagodos į- 
taka. Bet štai visai netikėtai, 
kaip* tik įvyko benrdame politi
kos kurse šiokios atmainos^ 
kaip opozicija .bent kiek pakėlė 
galvą Jagoda padėtas į kalėjimą 
ir Jagoda paskelbtas buvęs kri
minalistu!

Ir dar kok'iu kriminalistu, 
kuris eikvojo valdžios iždą, ku
ris Oliavo j o su mergomis, ku
ris ruošėsi pabėgti į Japoniją, 
ir kuris nekaltai yra žudęs 
žmones! Juk tai neišmislas!

> b •
Juk šitaip dabar rašo nė kaž
koks nežinomas, slapukas pseu
donimu prisidengęs pyškina sa
vo prieteliams į Ameriką laiš
kus, bet šitaip rašo visa SSSR 
spauda! Tai kas gi čia įvyko?

1 Menkutis žmogiukas <
Jei juoką f norėčiau krėsti, tai 

galėčiau sakyti, kad — nugi pa
siskaitę mano laišką ir visaga
lis, didysis, tautų vadas, pasau
lio proletariato revoliucionie
rius, tikrasis Lenino ir Markso 
mokslo pasekėjas Stalinas ir 
susidomėjo, kas gi iš tikrųjų 
yra tasai nekaltas avinėlis, 
ščyras komuhistąs, skaistusis 
vyras Jagoda. tr štai jį išvilko 
į pasaulio šviesą ir kaip pama
tė jį toje šviesoje, tai visi iš
vydo, kad jisai yra kruvinas, 
žmonių krauju apšlakstytas, 
purvais ir kerpėmis apžėlęs 
šviesos neišpažinęs, menkutė 
apskurusi žmogystė, prieš kurį

“Vienybė” prailėša savo bir
želio 14 d. laidoj e, kad sekam

tis jos numeris išeisiąs birželio 
2,1 d. (esą, dėl remonto).

Be to, šaukiama direktorių ir 
leidėjų susirinkimas apsvars
tyti, kas daryti toliau.

vas; tai tasai Jagoda, kurio 
praeitis tikrai nėra žinotos,' ir 
kuris geriausiu atveju tinka tik ' 
laikrodžius taisyti!

Be saulės augę angalai labai 
sparčiai kyla ir greitai į viršų 
išbėga, bet voš saulės spinduliai 
juos paliečia ir jie tuoj suglem
ba, (tuoj susmunka ir pasirodo 
niekam tikę yra tuščiaviduriai, 
bevaisiai ir tik kitų augalų trą
šai tinka. Jagoda ir taip lygiai 
diktatūros paunksnyje iškilo ir 
pasiekė pačias viršūnes. O tuo 
pačiu metu visame SSSR kraš
te šiokia tokia opozicija augo, 
nesitenkinimas didėjo, žmonės 
murmėjo ir kerštingumas, kar
tu pasiryžimas augo.

Prasidėjo vėl karo laukų teis
mai. Pavydale tročkistų ir kitų 
opozicionierių žmonės buvo ki
šami tūkstančiais į kalėjimus 
ir jiems sudaromi vieši ir slap
ti teismai. 7

Gaudė'juosius slaptoji Jahu
dos ranka ir teismo sprendimu 
buvo sušaudyti geri teoretikai, 
gabus publicistai, buvę Lenino 
artimi draugai ir net pačio Sta
lino sėbrai. Buvo reikalingos 
aukos, jų nepasigailėta!

Bet nesitenkinimas vis dėlto 
dėl šių aukų nemažėjo, jis au
go. Apie Jahudos darbus daug 
kas pradėjo šnabždėti, šnabž
dėjo atvirai ir slaptai. Jahuda 
tuomet iš savo tarnybos atleis
tas ir pavesta jam pašto reika
lai tvarkyti. JaUda jau pasida
rė nebe taip baisus žmogus, ar
ba (tikriau tarus, ne taip pavo
jingas, gandai tuomet dar la
biau plito. Žmonėse prisimini
mai stiprėjo, mirusių kapai 
dėjo byloti šaukte šauktis 
monijim'o!

Pasaka iš tukstanties 
vienos nakties ■r

1^ štai tuomet galingasis ge
nijų genijus, tautų vadas iš
mintingasis Stalinas mostelėja 
savo gudria kaukažiška ranka, 
mirktele akimi ir duoda supras
ti, kad galima ir Jagoda susi
domėti ir, reikalui esant, gali
ma jis net kalėjimai! padėti! 
Gudrusis kaukazietis žino, ką 
jis daro.

Jis žmonių neapykantą, jų 
nesitenkinimą pasuka’ kitais bė
giais ir tuos bėgius pasuka tie
siai j GPU, kurios visas kraš
tas pakęsti begalėjo. Ir čia pra
sidėjo milžiniški areštai ir pa
sakos iš tukstanties i£ vienos 
nakties! Juk tai ir rytų pasa
kos !

Jgodos galybė dingo. Jahuda 
atsidūrė kalėjime ir prasidėjo 
tikra katavasija. Jokia žmogaus 
fantazija nesukurs to, ką da
bar sukurė SSSR gyvenimo/tik
rovė! Ir kartu.... net nesmagu 
sakyti! Jau vengiama Staliną 
visais tais garsiais vardais va
dinti. Spauda net pradėjo pa
šiepiamai rašyti, — girdi, pas 
mus jau perdaug tų visokių 
vadų vadelių priviso. Girdi, kaž
kokie provincijos neūžaugos ir 
pradeda vadais ir genialiais vy
rais vadintis,, o iš tikrųjų, tik 
nykštuku jie yra! Dabar SSSR 
feljetonistams atsirado darbo. 
Prasidėjo tų vadų vadelių kri
tika; ir jie pareikalauti viešai 
iš savo darbų atsiskaityti. Pa
reikalauta komunistų partijos 
organų “čistka.”

Kurjozai
Ir čia daug kurjoziškų daly

kų dalykėlių paaiškėjo. Pasiro
do, kad daug kur partijos or
ganų perrinkimų 'visai nebūta, 
j valdomuosius organus buvę 
tik* paskyrimai, bet ne rinki
mai. Net valdomuosiouse orga
nuose buVę tokių asmenų, ku
rių kapai jau šeiniai žole apžė
lę, o vis dėlto jie partijoje 
skaitėsi gyvųjų tarpe ir savo

pra 
at-

ir

pareigas tuose organuose ėjo. 
Mat, jų niekas j susirinkimus 
nešaukė, tai tie vadai negalėjo 
net žinoti, kad jie mirę!

Juk tai vis gyvenimo faktai.
Kiti išgirdę, k&d eina parti

jos kuopų susirinkimai, atėjo 
pasiteirauti dėlko jie į tuos su
sirinkimus nekviečiami, ir čia 
paaiškėjo, kad jie buvę tiesiog 
pamiršti pašaukti... Taip buvę 
Odėsoje, tai yra dideliame po
litikos centre, o ne kažkokiame 
užkampyje.

Nepasitenkinimas
Ir štai ta žmonių neapykan

ta, tasai nesitenkinimas, dabar 
plačiai plaukte plaukia jau da
bar kita vaga, kitais bėgiais, 
kurie tiesiai Veda į GPU duris. 
O tos durys atvertos ir šaukte 
šaukiama, visais kampais sa
kyte sakoma: štai kur kontre- 
voliucija susuko savo lizdą! Štai 
kur suplaukė, kur pasislėpė vi
sokie kriminalistai 
minalistais ne kas 
vavo, o tik patsai 
kas Jagoda-Jauda!

Stalinas vėl pasilieka 
lyje, Stalinas vėl lieka 
tus ir nekaltas Stalino 
vėl masėse nauja banga kyla 
aukštyn, vėl jo autoritetas stip
rėja.

Juk vėl Visų kalbama, kad jei 
ne Stalinas, tai Jagoda’ butų vi
są kraštą pražudęs, taigi vėl 
Stalinas, revoliuciją išgelbėjo, 
vėl jisai laiku Susigriebė, vėl 
jo budri akis kontrevoliucijos 
lizdą pastebėjo ir tai visa vie
šumon ir švieson išvedė.

Spauda džiūgauja, spauda 
prakeiksmui keikia 
man sukištuosius 
jiems reikalauja.

Tai vėl sukurtas 
šių judėjimas, vėl 
nusuktas nuo gyvenimo tikro
vės, vėl nauji manevrai prasi
dėjo, vėl malūnėlis, naujus vė
jus sugavęs sukasi.
,• f, " ‘A. '

Sukasi malūnėlis ,
. »ftj; i •. »

Stalinas gali iš džiaugsmo ve' 
šokti trepaką! čia ir gera lez
ginka neprošalį šokti.

O ir kaip tasai malūnėlis da
bar sukasi! Žmonės tie, kurie 
net dvylika metų atgal yra kt 
nors ne taip parašę, kaip da
bar atrodo, kišami i kalėjimus

Netikėsite?
Štai didis SSSR teisės žino

vas, geras mokslininkas, dau
gelio jurisprudencijos veikai i, 
autorius, kurio vardas šioje 
srityje jau SSSR sieną peržen
gė, lietuvis Pašukanis suimtas

Ir už ką? Nugi keletas metų 
atgal jis yra parašęs vieną tei
sės veikalą, kuriame dabartinis 
prokuroras Višinskis yra kažk^ 
tai patstebėjęs, kas neatitinka 
Stalino vedamai linijai!

Tai buvę juk keletas metų 
atgal, sušuksit jus?

Taip, tai kas iš to! Pašuka
ms vis dėlto kaltas, juk jis tu
rėjo atspėti, kas bus už kelių 
metų pirmyn, tai yra jis turė
jo činoti, kokios mintys Stali
no galvoje gims už keletos me
tą, o jei jisai šito nesugebėjo 
padaryti, tai jis yra kaltas ir 
todėl jo vieta kalėjime!

(Bus daugiau)

ir tais kri- 
kitas va'do- 
jų viršinin-

nuoša- 
skais- 
vardas

jau kalėji- 
ir mirties

naujas ma
jų domėsis

Bulgarijoje yra d ai 
niekur nespausdinti Dr.

J. Basanavičiaus 
laiškai.

Būdamas Atėnuose Vytau
to Didžiojo universiteto prof. 
K. Ragelis susipažino su vie
nu Sofijos universiteto bulga
rų profesoriumi, kuris tuojau 
pradėjo kalbėti apie dr. J. 
Basanavičių, jo Atliktus mok
slo darbus ir nuopelnus Bul
garijai. Dabar bulgarų profe
sorius prašo , j am atsiųsti kiek 
galima daugiau biografinių ži
nių apie Dr. J. Basanavičių. 
Bulgarų profesorius turi pa
ruošęs ir žada išleisti su pa
aiškinimais dar niekur ne
spausdintus dr. J. Basanavi
čiaus laiškus, adresuotus tre
čiam asmeniui. —Tsb.
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkursantai, kvotos, įrašyta narių 

NARIU 
MIESTAS KVOTA 

Chieago .... 225 .... 
. Chieago .. 200 __

. Chieago_ 225 .....
... Chieago .... 100..... .
...... Cicero.... 50 ... 
... Cicero.... 35 ....... 
Waukega*n.... 65......
....... Gary. . 35 — 
., Roseland .... 75..... .
.. Ročkford...?75.....

Chieago Heights2.. 32....
............... Chieago .... 35....... 
.............. Hatvey .... 25....... 
.„......... Chieago..... 50.....  
................ Cicero.... 20.....  
............... Chieago .....20.....  
............... Chieago..... 50.....  
................ Cicero.... 25 ..... 
............. Chieago..... 100...... 
............  Chieago .... 20...... 
... . .. Evanston.... 24.... . •* 

............. Chieago .. 35...... 
........... Chįcago.... 20*....... 
...... .  Į. Chieago .... 20 ..... 
...............  Racine..... 2'8.. . 
........... Chieago .... 20 .........
................. Gary.... 15..... 
............ Chieago .... 25 .....  
............. Chieago.... 20.....  
.....St. Charles .... 35 .....
........ ..... Chieago .... 15,......
.............. Chieago .. 12 — 
......„..„.Chieago.. 50...... 
........... Chieago.... 15 — 

.............. Chieago —. 15.....  

..............  Chieago .... 35  
........ Waukegan.... 15„„. 
............ Chieago..... 15 .....< 
............. Chieago .... 10.....  

Indiana Harbor.... 45...
Gary.. 15.. „ 

........... Chieago .... 10...... 
............... Racine.... 12.....  

.........v._ Kenosha.... 20 .... 
............ De Kalb .... 20..... 

.......... Chieago .... 25.....  
................ Cicero .... 10.....  
............. Harvey.... 25.....  

......___  Chieago .. 10 ... 
.............  Chieago.... 10..... 
........ . Chieago .... 20..... 

........ Springfield ,. 25 .. .. 
....... Springfield. .. 35..... 
............   Chieago..... 10...... 

600..... ...... 242
3,000 

........ 712 

...... 2,288

KįSYNAI
Rašo Baron Von PliUkšt

Jurčis .........
J. Petrauskas 
Albauskas ....
Ascilla...... . .

{KASYTA 
NAK1V 

.... . 81 

..... 80 

..... 56 

..... 42 

....  14 
... 13 
... 11 
,../10 
..... 10 
..... 10 
... 10 
..... 10 
... . 9 
..... 8 
..... 9 
.... 8 
..... 6 
..... 6 
..... 5
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4
3

3
3
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'. Sveikinu Chicagos Lietuvių 
Draugiją su 4,500 narių! Ketu
ri tūkstančiai penki Šimtai mo
terų ir vyrų, tai milžiniška lie
tuvių jėga ęhicagoje ir prie
miesčiuose. Išeivijos žydėjimo 
laikais niekas neįstengė šitokios 
galingos jėgos suorganizuoti 
Chieago j e, — na, o dabar, ka
da graudžios ašaros yra lieja
mos dėl lietuvių organizacijų 
silpnėjimo, trūnėjimo, nykimo, 
tai Chicagos Lietuvių Draugija 
iš graudžiai ašaromis aplaisty
tų musų gyvenimo dirvonų iš
augo į stiprų, galihgą 
ką ąžuolą, Jos augimui 
kas nėra dedamas.

—o— 
Kai kurie naivus

lietuviš- 
da'r taš-

žmones 
gąsdina, girdi, bolševikai užka
riaus Draugiją; bolševikai buk 
rengiasi ir laukia progos pra
dėti atakas ir t.t. Juokinga, kad 
kai kurie musų žymesni dar
buotojai gandais nori save ap
gaudinėti. liesa, .bolševikai per 
keturioliką metų buvo griežtoj 
opozicijoj šitoje Draugijoje, bet 
jie žino, kiek ta jų kova davė 
jiems naudos. Gyvenimas mus 
visus mokiną; šiandien visų na
rių santykiai yra ko geriausi; 
prie jokių atakų ir užkariavimų 
niekas nesirengia. Chicagos Lie
tuvių Draugija dabartiniu lai
ku visą savo energiją, savo jė
gą aukoja* budavojimui o*rgani- 
ėazijos. Nė vienos srovės nariai 
Draugijbje nėra šiam kilniam 
darbui priešingi, bet dar teikia 
paramą, kad darbas eitų sėk
mingai. Organizacijos vedėjai 
patys numato, kad ateityje įs
tatuose šis tas reikės tobulin
ti, reikės gerinti; tai aišku, kaip 
diena, kad tiktai tokios organi
zacijos prigyja musų gyvenime, 
kurios yra pritaikomos prie esa
mų gyvenimo sąlygų. Tas bu
vo visuomet daroma1 šioje orga
nizacijoje, vien todėl išaugo ir 
dar vis "auga į galingą jėgą. 
Mažiau naivumo, o daugiau 
darbo. “Sapienti* Sat.”

\ ■ v
Be abejo, greit prasidės šil

tas oras, turėsime braukti rasą 
nuo kaktos, bet tas tegul nesu
mažina energijos musų draugų 
kohkiirsahtų. Prisiminkite? ra
sa ar ne rasa -— kvotą ligi ban
kieto būtinai turite išlyginti. /
Taip jums sako konkurso vedė
jas,. tą patį jums pakartoja ir 
Baron Von Pliokšt. Amen.

Vincas Mankus, perskaitė tari
mus praeito susirinkimo, priim
ti. . t

Draugijos prezidentas J. Mic
kevičius padarė pranešimą iš 
organizacijos darbuotės. Prasi
dėjus pavasario mėnesiams žy
miai sumažėjo nauji apsirgi- 
mai*. Gegužės mėnesį mirė Tik
tai vienas narys. Be abejo, su
mažėjus sirgimams ir miri
mams, turėsime mažesnes išlai
das. Bet pavasario ir vasaros 
mėnesiais yra ir bus narių mo- 
kėjimosi mąžęsnis, atseit, būs 
mažesnės įr. pajamos.x Dauginu
sia nariai mękasi per pirmus 
keturis menęsius: sausį, Vasąrji 
kovą ir paiandį; .didelis nuošim
tis sumoka už visą metą, o kai 
kurie už pusmetį. -

Konkursas naujų narių įra
šyme einą gerai. Ligi šiątn iui- 
kui įrašyta septyni šimtai ^nau
jų narių. Miims verta pasidi
džiuoti — turim 4,500 nariui 
Ligi bankięto < turėsime penkis 
tūkstančius narių su dideliu 
kaupu. Arti pusantro šimto 
Draugijos narių, ne konkUr- 
santų, įrašė po nar^—Jie visi 
gaus tikietą vertes $2.50 į 
Draugijos bankietą, kuris įvyks 
gruodžio 11 d, Taipgi nemažas 
narių skaičius patys įsirašė. 
Konkursantai pradėjo dirbti 
sėkmingai ęhdžiuojąmės jų 
darbu. Konkijrso darbas eina 
gerai ne vien Chicagoj, bet ir 
kolonijose. Numatoma1, kad ne
mažiau 90% konkursantų išly
gins kvotas nariais ligi bankie
to. Tas pats bus ir su . koloni
jomis.

Iždininkas J. Degutis pranešė, 
kad pajamos už gegužės mėnesį 
viršijd' išlaidas dviem šimtais 
■dolerių. ' -1. .

Sekretorius P. Miller praneš 
šė, kad buvo ligoniams išmokė
ta už gegužei ’ menesi $901.10. 
Ligonių sumažėjo ligi dvidešimt 
trijų sergančių* ' sąraše.

Kadangi lig*iH rugsėjo mėnesio 
susirinkimuosdZprbgramo nebus, 
tai !susirinkimai nariais nėra 
skaitlingi. Dej.e,?dar buvo nu
tarta, kad metiniam Draugijos 
vakaruP butų įainita Ashland 
Auditorium; ScĮllol svetainė pa
sidarė dėl m^tinitį' vakarų ankš
ta. Ashland' 'Auditorium galima 
patalpinti ligi ’ trij ų tūkstančių 
publikos. 1 
' Svarbesnių ;klausslmų kaify ir 
nebuvo. Susirinkimas užsidarė 
8:45 vakaro.

DIRBA KONKURSE

Petras Galskis
P-has P. Galskis tiktai šį mė

nesį turi atliekamo laiko veik
ti Draugijos konkurse. Jis nu
sitaręs per šį mėnesį įrašyti 
porą desętkų narių Draugijom 
Kvotą išlyginęs vėl pasitrauks 
iš konkurso darbuotės. Butų 
gerai, kad duotą žodį pagrįstų 
■aktyviu darbu. Konkurso vedė
jas pasitiki, kad taip ir buk.

ŠIS BEI TAS APIE KEMISHA, WIS.
žygis pas draugus

Praeitą savaitę turėjau pro
gos atlankyti smagų Kenosha 
miestą, malonius šios kolonijos 
vėikejūs, gerūs organizacijos 
darbuotojus, pažįstamus drau
gus ir Piritas mano misijos 
tikslas buvo atlankyti bendros 
organizacijos žymesnius dar
buotojus — p, J. Pateliuną, 
p-nią T. Pabaršką, p-nią Velvi- 
kienę ir kai kuriuos kitus. Yra 
sakoma: pavažiavęs į Rymą, 
matyk popiežių, Kuriam kelei
viui netenka popiežius matyti* 
sakoma, kelionė buvo nesėkmin
ga. Taip ir man atlankius Ke- 
npsha, o nepasitarus su savo 
senu draugu ir Kenosha alder-, 
monu, tai butų daugiau, negu 
kiaulystė. Kaip m’Ahyta, taip ir 
padalyta, bet apie tai Vėliau.

Datbo pradžia
Chicagos Lietuvių Draugijos 

skyrius, būtent — Kenosha Lie
tuvių Kultūros Draugija įsikū
rė dar visai įieseniai, darbas 
dar nespėjo įeiti į spėrias vė
žes, darbuotojai tiktai dabar 
pradeda su darbu plačiau susi
pažinti ir patsai darbas prade
da vis daugiau ir daugiau išsi
siūbuoti. Kitaip ir negalėjo bū
ti. Kitos vietos organizacijos čia 
gyvuoja po porą dešimčių metų 
ir daugiau; jų darbuotojai įgu
dę eiti pareigas, organizacijos 
skaitlingesnės, veikimas leng
vesnis. Musų draugai Kenosha 
dar organizaciją neseniai pa
gimdė, jie ją augina, priė augi
namo kūdikio visuomet yra 
daug darbo, kolei išauga į vyrą. 
Mūsų draugams Kenosha taipgi

pradžioje prisieina sukiau 
dirbėii, kolei organizacija 
stiprės. Dirva organizacijos a*u- 
gimbi čia atrodo derlingai pro
ga organizacijai augti ir bujo-

Musų darbuotojai
OrganizAcijos^ auginimui rei

kia* dviejų būtinų elementų,— 
jeigu taip leistina pasakyti — 
medžiagos ir darbihinko, Dirva 
—medžiaga^ Kenosha yra gera; 
darbininkas — veikėjais^ — čia 
taipgi yra. / Kenosha Lietuvių' 
Kultūros Draugijos pirminin
kas, yra Jonaą Pateliunas — 
žmogus rimtas ir sumanūs. Jis 
ne liktai darbuojasi konkurse/ 
bet taipgi rūpinasi naują orga
nizaciją pakelti finansiniai, 
P-nia T. Pabarška, Draugijos 
sekretorius - iždininkas, tvar
kiai veda jai pavestą darbą, 
taipgi rūpinasi organizacijos 
skaitlinimu nariais. P-nia K. 
Velvikienė, Draugijos iždo glę-r 
bėja, per dvidešimts metų yra 
narė Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Dar gyvendamas Chiea
go j e buvo aktyvi organizacijos 
darbe, taipgi ėjo iždo globėjos 
pareigas. Kaip, p-nios Pabarš
kęs, taipgi p-nios Velvikienės 
kilnus nprai š*ai organizacijai 
yr sveikintini. Na, o da*r pra
vartu prisiminti jaunuolės p-les 
Mildos Pabarška, Josephine ir 
Helėn Bertasius, jaunieji Levic
kai ir kai kurie kiti, jėgas su
glaudę gali šią organizaciją pa
daryti veiklią ir skąitlingą na-

pa- 
su-

riais. Atseit, Kenosha draugai 
negali skųstis stoka darbuotojų, 
viskas kas jiems reikia, tai su
sipažinti plačiau su pačia orga
nizacija ir tiksliai pasiskirstyti 
darbo pareigomis. Atrodo, kad 
organizacijos darbas šita link
me ir eina. Kenosha greitu lai
ku ne tiktai susilygins su kitų 
musų skyrių veikimu, bet kai 
kuriuos pralenks. Svaigiausias 
darbus musų vyresnio amžiaus 
draugų įtraukti jaunimą į ak
tyvų Veikimą — rengti vaka
rus, šokius, išvažiavimus. Nuo
šaliau stovįs jaunimas pastebės, 
kad šioje Organizacijoje jaunie
ji lietuviai jma* aktyvumą ir 
pradės rašytis.

Svarbiausias darbas
Svarbiausias ir būtiniausias 

darbas musų draugams Keno
sha, yra — auginti Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugiją na
riais, geriau pasakius, stengtis 
įrašyti ko daugiausia narių Chi
cagos Lietuvių Draugijom Rei
kia 47 narių, kad išlyginus šios 
kolonijos kvota, čia ne vieno 
konkursanto darbas, visi Keno
sha Lietuvių Kultūros Draugi
jos nariai turi bendrai stoti į 
darbą, kad ligi gruodžio 11 d. 
pasiekus minėtą narių skaičių. 
Pasitikim, kad Kenosha draugai 
parodys savo tvirtą pasiryžimą 
organizacijos budavojimo darbe, 
apvainikuodami savo sėkmingą 
darbą gražiais laimėjimais Ke
nosha Lietuvių Kultūros Drau
gijai, podraug Chicagos Lietu
vių Draugijai!

(Bus daugiau)

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS

konkursantai 
Petras Mattinkaitis-Senas Petras 
Benediktas Vaitekūnas ..............
Frank Bulaw ....... . ........... ........i 

Vincent B. Ambrose .....................
Kazimieras JORubka ........ ............
P-ftia Marion Ascilla C................ .
P-lė Suzana L. Gabris ..............
Antanas Steponaitis ....................
Stasys 
Stasys 
Juozas 
Joseph
George Izbickas ....................
John Šiužąs ............ , ,...........
Joseph Augaitis .......... .........
Louis Antanavjičus ...............
Adomas Markūnas .......... . ....
Antanas Vesbaras ...............
Kazys Steponavičius..... .........
Petras Galskis ...... ................
P-lė Josephine MiUer ..........
Petėr Giniotis .... ..................
P-nią Petronėlė Markauskas 
Patraš IMpėnis .... 5.*..... .....A...
Stasys Močkuš .......... .............
Jonas Ascilla ...A.... .....
Chester frakurotas ..............
Adolph Kaulakis ....... . ..........
Thoma§ Šalkauskas ..............
John P. Griciunas......... .........
Povilas Milaševičius ........... .
Walter Turrter........................
Alex Ambrazevičius ..............
P-nia Teresė Viltrakis ......... 
Peter Rapševičius .................
P-nia Elzbieta Norgailienė .... 
P-lė Jennie Laurel .............. .
P-nia Anna Mittskus .. . ......
Andrius Naikelis .................
Jonas Kuolas .......................
John A. Grakey ..................
Jonas Senauskas .. . .............
Stanley Statkevich ........ .......
Jonas Pateliunas ..................
P-lė Anna Karėta......... ..........
Frank Klikna .....................
Jonas Cinikas ........... ........ .
Antanas L. Skirmontas ....
P-lė Antoinette Kacevičius ... 
P-lė Aldona Miller 
P-lė Milda Baronas ........ ,„..
P-nia Juka Luketis ...........
Vincas černauskas ...... ......

John Sedowski ...L................
Narių ne kon-tų kvoča kolonijose ir Chicągoj 

\ Aplamai naujų narių kvota* konkurse . ....
Konkurse narių jau įrašyta ....................

Kvotai trūksta .....................................
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą Ii- 

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
laimėti vieną iš trijų stambių dovartą minėtame bankiete. Visų 
konkursantų praAome suaktyvinti savo viiklą kenk ar S3 darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11-d. 1937. čia nustatytos 
narių kvotos konkursantams daugiau nebus pamainomos.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi į minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių. '

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
j liraugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ii' penktadieniais
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 jos' narys Adomas Jankauskas, 
vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiat. , Draugijos užrašų sekretorius

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos susi 

rinkimo
Birželio 8 d., 8 vai. vakaro, 

įvyko Chicagos Rietuvių Drau
gijos reguliaris susirinkimas. 
Pirmininkas, atidaręs susirinki
mą, paskyrė balsų skaitymo ko
misiją — V. B. Ambrose ir K. 
Čepuką; maršalka — P. čereš- 
ką. Vienos minutės atsistojimu 
buvo pagerbtas miręs Draugi-

Sėkmingai veikia

Skir-

Nauji nariai
Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
P-nia Julijona Macikas
P-nia Marijona Šatkauskienė
P-nia Kazimiera Daugunas
P-nįa Maw ’ Zemeckis
Charles *' Zemeckis
P-nia Juze Navickas
p. Vaitekūno įrašyti nariai 

Melrose Park:
Joseph Skodžjus
Antanas Bukantas
P-mia' Mikalina Bertulis
P-nia Monika Krušinis, žmo

na fotografo p. Krušinio, jis lai
ko studiją 150 N. BroadwAy.

Kon. Senas Petras įraše:
P-nia Emilija Lukas
Juozas Kiauda’
Stanley Juška
Harvey kon. Antanas 

montas įrašė:
P-nia Stella Vaicikauskis.
Kon. Petras Galskis įrašė
Frank Vesmontas
George Wesdžiunas.
Kon. Jonas Ascįlla įrašė:
JOhn Pilkis
Antanas Varpučem.
Kon. V. B. Ambrose įrašė
Michael N. žičkus, Jr.
Walter Basil Pa'skevice
P-nia Lucy Rodgers. Ponia 

Rodgers ir Paškevičius, tai su
dus ;ir duktė p-nios Poškienės. 
Ji užlaiko taVerno biznį, 1900 
W. Oakdale St.

Kom Joseph Augaitis įrašė
Ponia Anna Doratis.
Kon. Thomias Šalkauskas 

įrašė: '
John Surblis.
Kon. Josepli Ascilla įrašė:

. Vito Grigas, Tilden Tech. 
High School mokinys ir sūnūs 
p-nios Martha Grigas, kuri lai
ko taverno biznį 3416 So. Wal 
lace St.

Miestas .
Cicero ........
Springfield < ...
Haryęy ......
'VVaukegan ' ..
Chieago Hęįghts
Št Charles ....
Aurora ‘ ..... .
De Kalb i .. ...
Melrose Park ....
Gary ..........
Ročkford < .... ...

v Racine
Indiana Harbor
Kenosha .....
Roseland ......

■ . f ! * ’ > * r i ' •

Post Scriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 

gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius ir 
lėti roseląndiečiai, -

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

Narių kvota 
. . 100........

.. .... 56......
...... . 45 ... 

.......... 82.....  
33.....
75......

.......  35......  
.... . 35......  

69 .....
į....... 65....

.......... 71...... 

......... 40...... 

.........  45.....  

.......... 70.....  
........ 75......

Įrašyta narių 
............. 39 
........... 2 
............ 10 
............. 13 
........... 10 
....... . ..... 41

2 
35 
16 
10

5 
2

10

Benediktas Vaitekūnas
P-nas B. Vaitekūnas savo 

sėkmingu darbu konkurse nu
stebino mus visus. Šį mėnesį, 
kon. Vaitekunąs baigs įrašyti 
šimtą narių; ligi bankieto griež 
tai nusitaręs dąr kitą šimtą na
rių įrašyti. Konkurso vedėjas,

nustatydamas kvotą p. Vaite
kūnui lygią su Senu Petrii ir F. 
BūJaSv, nemanė^ kad senam ar
tistui yra galima konkuruoti 
su jaunais, energijos ir prityri
mo pilnais žaliukais vyrais, ko
kie yra Senas Petras ir Frank 
Buįaw. Atrodo, kad p. Vaitekū
nas yra senas vien metų skai
čiumi, bet jaunas sumanumu ir 
darbu. Ten, kur energijos ne- 
stokuoja sėkmingas darbas au
ga, bujoja.

r©¥AL j

ROYAL
VISI TRYS VIENETAI 

•
PILNO DYDŽIO 

GRINDŲ 
VALYTUVAS 

•
KANDŽIŲ 

ŠVIRKŠTAS 
•

PAJĖGUS RANKINIS 
VALYTUVAS

$56.95 VERTĖS

DABAR
SQCJ95 

ir jūsų 
senas 

valytuvas

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

‘yra naudingos. 
__ ____ 1______

links-

Rep. x-y.

KORESPONDENCIJOSI

New Kensington, Pa
Mirė Jonas Stonis.

5!

ir se- 
vaiku-

ŽUVO DU — Liekanos keleivinio automobilio, ant kurio užvažiavo Baltimore 
and Ohio Pittsburgho ekspresas, prie 87lh ir Dainen gatvių kryžkelės. Automobily
je važiavę du jauni žmonės buvo užmušti. Nei sargo,, nei šviesų prie kryžkeles 
nebuvo. ■

Diena Iš Dienos
į Skoliname pinigus ant pirmų 
$ morgičių. Reikale atnauj^iimo 

morgičių ateikite ir pasiteirauki- 
| te pirma pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė.. Chicago

MADOS

Pp. Pajauskų sunaus 
mokyklos baigimo 
puota

Birželio 12 d. įvyko pp. Pa
jauskų, gyv. 3436 Lituanica 
avė. sunaus Gilberto mokyklos 
užbaigimo puota. Puota įvyko 
giniinaičių pp. Jucių namuose, 
928 W. 37th PI. Svečiais atsi- 

' lankė pp. Lenkavai iš Bright- 
on Parko, pp. Kaminskiai iš 
West Sides, pp. Pajauskiai iš 
Beverly Kilis, pp. Savickiui iš 
Lavvndale, pp. Ryanai,, Juciai, 
visi bridgeportiškiai ir su1 šei
momis ir kiti. Atsilankė 
šuo Ona Petrikienė su 
čiais.

Puota buvo smagi ir 
ma. Buvo gėrimų ii* valgymų 
iki soties. Neapsieita ir be do
vanų.

Išvyko atostogoms 
p-nia Saldukienė

Išvyko ^tostogoms p-nia Elz
bieta Saldukienė į savo gimti
nį miestą, Pennsylvanijos val- 
tiją. Aplankys sav# draugus ir 
senus pažįstamus ir pavažinės 
aukštuose kalnuose. Lankysis, 
taipgi, ir pas pp. Pikelius, 
Pittsburgho biznierius.

P-ia Saldukienė yra realesta- 
tininko p. Siflduko žmona. Ato
stogose žada prabilti apie dvi 
savaites. ' '

Atidaryta Napoleo
no paroda Kaune

Reporteris.

DAUGIAU |R ŪMBIMI CHICAGIEClŲ 
pamaino kitų rųšią 
refrigeratorius su

SERVE! ELECTROLUi
4

'K

•Kf.

Judamos dalys nedyla 
Taupyk Daugiau 

su Electrolux
The Silent

GAS REFRIGERATOR
• Vartok Electrolux per mė
nesį—tuomet tamsta, taipgi, 
žinosi, kad Electrolux ne
kaštuoja—jis apsimoka!

Electrolux apsimoka pats 
savaimi sutaupant j u .m s 
daugiau pinigų. Duoda jums 
sutaupąs pranešančias tų 
paprastų automatiškų erfri- 
geratorių. Electrolux ope
ruoti kąštuoja mažiau, šie 

zmažesni kaštai operuoti tę
sis per ilgus metus, nes Elec- 
trolux neturi išsidevčjančios 
mgšinerijos—pakeiti m ui!

Tik Electrolux duoda 
visus šiuos gerumus

• Veikiančios dalys nedyla
• Tęsiasi mažos operavimo 

išlaidos
• Patvarus veiklumas
• Ilgalaikinis tylumas
• Pilniausia maisto apsauga
• Sutaupęs jį išmoka

ir pilnai Ledo Gabalėliu

|l;ai daug Napoleono paveikslų, 
kjlrių dau'gumas piešti žymių 
dailininkų. Iš tų paveikslų ma
tom Napoleoną įvairiuose jo 
gyvenimo laikotarpiuose,x įvai
riose pozose. Kituose skyriuo
se — Napoleono gyvenimo epi
zodai, jo mūšių vaizdai, jo žy
gis per Lietuvą, prancūzų liau
dies " raižiniai, , , Napoleono ar
mijos uniformos, ginklai, me
daliai ir kt.

4437

i
■ Gegužės 17 d. sunkiai susir

go vidurių liga ir tą 
dieną buvo nuvežtas j vietos 
ligoninę ir tuoj aus padaryta 
operacija. Bet nieko nepagel
bėjo, ir gegužės 20 d. 8 vai. 
ryto pasimirė, o gegužės 23 d; 
liko palaidotas Unijos kapi
nėse (tikro brolio Antano Sto
nio loto) su visomis katalikų 
bažnyčios apeigomis.

Amerikoj mirdamas paliko 
moterį Marcelę ir tris dukte
ris — Oną, Stasę ir Marę, vie
ną posūnį Joną ir tikrą bro
lį Antaną Stonį, kuris dabar 
gyvena adresu 1245 Kenneth 
avenue.

Lietuvoj - paliko tris brolius 
ir tris seseris. Būtent, Domi
niką, Petrą, Izidorių, Uršulę, 
Teklę ir Elzbietą bei daug to
limesnių giminių. •

Jonas Stonis gimė 1889 m, 
gruodžio 9 d. Lietuvoj, Ra
seinių 'apskr., Lidavenų para
pijoj, Pakuprės kaime. Į 
Ameriką atvažiavo 1910 m. į 
Pittsburgbą, Pa., o vėliau per
sikėlė gyvent į NcxV Kensing- 
ton, Pa. Visą savo gyvenimą 
Amerikoj sunkiai dirbo ’ tai 
plieno dirbtuvėse, tai anglių 
kasyklose. Taipgi buvo geras 
unijistas.

Prie grabo buvo sudėta 
daug gražių gėlių vainikų.

—o—
Sudiev — išvažiavo

pačią

kurs ji užima

labai gausi ir

No. 4437 — Kam nepatiks ši gra
ži vasarinė suknelė? Tai Europos 
moterų mėgiamas rūbas, nes jis gra
žiai išrodo ir kiekvienai moterei 
pritinka. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, ir 20. 16-tai mierai reikia 
3% y ardo 39 colių platumo medžia
gos.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti šavo 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, I1L

Įmokant kelis do
lerius įveda Elect- 
rolux į jūsų na
mus. Likusieji ga
li būt išmokami 
mažais mėnesi
niais mokesčiais. 
Imama iki 3 metų 
išmokėjimai, jei 

reikalinga

'Norėdami parduoti arba pirlkti 
real estate kreipkitės į mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke; Avė., Chicago

KAUNAS. — Kaune iškil
mingai atidaryta lietuvių — 
prancūzų draugijos 125 m. Na
poleono I žygio per Lietuvą 
sukaktuvių proga surengta 
Napoleono paroda. Paroda yra 
Vytauto Didž. kultūros muzie
jaus patalpose, 
keletą salių.

Pati paroda
įdomi. Iš Prancūzijos gauta 
/labai daug Napoleoną ir jo epo
chą pavaizduojančių paveikslų, 
dokumentų ir daiktų. Parodoj 
keli šimtai eksponatų. Visa pa
roda suskirstyta į trylika sky
rių. Kiekvienas skyrius vis ką 
nors naujo pavaizduoja. Pir
mame skyriuje ypač nepapras-’

MODERN COOKERY . . CONSTANT HOT WATER .. SIIENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

dukrelę

tur-

LIETUVOS-AMERIKOS

Antanas, i

Flo-

Do-

yra naudingos.

THE,PEOPL.es GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
'P H O N E W A 8 A $ H 6 O O O

dieną, Barborytei, 
metai, kai ji atsi- 
pasaulį. George ir 

Stungiai džiaugėsi,
jais džiaugėsi jų gi- 
draugai. Ir kaip ne-

PABK. —
Stungiai,

Avė., au-
Barbory-

; I I Specialistai Dirbtinų
| Kojų, Rankų, Diržų 
| Visiem Sudarkymam

NAUJIENOS

20
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40
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80--

5 F
40
30
20
10 $12

$50
$20

:z $i
HOSPITAL
i

Avenue
5727.

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

. už —.........................
PALAGUI PAGELBA
' LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” '

KJEKyiĘNQS J yRA r<
RŪŠIES - ^PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums mus paraiŠčiui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rušl stikSjimu!
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- ....-------
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurni są- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas i nariai nesveiki.

Elastikinės pan Makos, diržai, braces,

| VYRAS IR MOTERIS'
Į , PRIŽIŪRĖTOJAI

Chicago Orthopedic Co
ARTI PRIE WEIXS STREET

I’KAINOS
l x. . PRIEINAMOS >

183 W. Lake St

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 

' ir pagerintą

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd; No * •
Mieroa  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Barborytės Stungiutės 
metinės gimimo 
sukaktuvės

MARQUETTE
George ir Barbora 
6917 S. Washtenaw 
gina gražią 
tę.

Birželio 2 
suėjo lygiai 
kraustė į šį 
Barbora 
Sykiu su 
minės ir
sidžiaugsi, — juk tai dar vie
na gyvybė šiame pasaulyje. O 
gyvybė yra brangiausias 
tas.

Ir taip, Barborytė jau su
laikė vienus metus amžiaus. 
Kad tą įvykį atžymėjus dar la
biau, tai pp. Stungiai pereitą 
šeštadienį, birželio 12 dieną, 
suruošė šaunias Barborytės 
Stungytės metinės gimimo su
kaktuves. Tuoj jaukioj ir ma
lonioj puotoj dalyvavo kūmai: 
Frances ir Antanas Paužai, če- 
reš/kų šeimyna, Mrs. C. Stun- 
gienė, Aleksandravičiai ir jų 
dukrelė, Radzevičių šeimyna, 
p. LiuleviČius, pp. Kartanai ir 
žymontai.

Gardžiausių valgių ir gėri
mų bt/vo kai per Velykas. Vi
si jautėsi maloniai ir smagiai 
ir laikas prabėgo taip greitai, 
kad beveik išryto, gaidžiams 
giedant, išsiskirstė svečiai na
mo, linkėdami pp. Stungiams 
laimingai auginti savo mylimą 
Barborytę. >

Kai sulaukėm dvyliktos va
landos nakties, p. Stungis at
ėjo su saldžiosios bonka, pri
pylė taures ir visiy išgėrėm už 
visų Antanų sveikatą, nes tai 
jau buvo Antaninės. Ir sušu
kom : Ilgiausių metų visiems 
/Antanams!

Gegužės 22 d. The Allegheny 
Valley gatvekarių kompanija 
uždarė savo biznį, kurį darė 
apie 30 metų iš keliaujančios 
publikos tarp Natrona, New 
Kenšingtom Aspinwall ir Pitts- 
burgh, Pa. )

Visus gatvekąrius išvežė į 
Connellsville ir į Oakford, Pa, 
Gclžkelio bėgius, vielas ir ki
tas geležis nupirko p. J. Grezo 
į “džionk” krautuvę, o žemę, 
ant kurios buvo gatvekario 
bėgiai nutiesti, pagal 28 vieš
kelį nupirko Allegheny ‘Coun- 
ty ir padarys platesnį — ge
resni vieškelį automobiliams 
ir busams važinėti.

Dabar pasenusių elektros 
jėga varomų gatvekarių vietą 
užėmė nauji, gražus, patogus, 
ir daug greitesni gasolino va
romi The Harmony Short 
Lipe autobusai. Taigi sudiev 
gatvekariams — daugiau jie 
čia nesugrįš.

—Proletaras.

Ben Kanabas, 28, su Eliza- 
beth Pijanow^ki, 30

James Suda, 26, su Pearl 
Kukae, 22

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Robert Carlson, 24, su
rence Marvis, 30

Samuel Panzer, 42, su
minica Gečas, 38

Otto Liesner, 31, su There-
sa Kazlauckas, 26

John StanceI, 26, su Kar
tie! Halik, 26

Frank Kaspar, 28, su Lii- kad pačios Naujienos
Lian Kralik, 19

Ske’bima; Naujienose 
duoda naudą dėlto,

ermometras■K

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

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

naujienos
1739 So.

Hihted St»
’ŲCAGO

■ jU-

iiOi 
:afli 
08-i 
80 
70

tENT 
-5C 
M5 
f-40 
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

i-1' L'Ą i;.

Valgių Gaminimo Knyg^
Kaina .su persiuntimu tiktai $1.10

1739 So. Halsted St 
i , 

CHICAGO, ILL.

(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 į mano už
eigą. Savininke

Martha Grigas- 
Nakrosaite

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
(vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, ištaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu, pristatyti dabar ar vėliau —- 
pagal sutartį. Prisietom bile kur 

Chicagoje
Kainos perkant 4 tonus ar dąugiau:
Pocahontaįs Mine Run, Virginia

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

65% cąrs ... . ....................... , .$7.65
Illinois Lump ............................  $6.05
Yard Screening ............ $4.70
Petroleum Pilė Run .....   $8.75
Rex Egg or Glindo Egg ........... $6.90
Millęrs Creek Lump .....    $8.75
Black Band Lump ............. $7.15
Chesnut Hard Coal ..............  $12.70
Coke Kappers .......................   $11.20

ir kitokias angliš pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAŠ EXPRESSING
/ 4^05 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI
Universal restaurant
I .f

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
persikėlėm į naują vietą, nuo 8430 
So. Halsted St. į 8517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesne ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia
Savininkai: Juozapas ir 

Evinskai, Tek Vardą

visus 
Marijona 
D832.

PEOPL.es
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Liet. Keistučio
Pašalpos Kliubo
Darbuote

BRIQHTO.N PĄRK. — Bir
želio 6 d. Hollyvood svetainėje 
aįąįVuyo. L. K. P. Ęliubo pus
metinių susirinkimas. Nors orą's 
buvo pusėtinai karštąs, bet na
rių atvyko, gana didelis skai
čius.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad gegužės męnuo buvęs 
keistutiečiams laimingu mėne
siu, nes iš jų tarpo mirtis ne
išplėšė nė vienos gyvybės.

Kitas labaj. svarbus klausi
mas taj p. Jųozainajčio namo 
morgičiaus išsibaigimas. Tą 
klausimą išrišti pavesta valdy
bai su advokatų pasitarus. Pa
skui raštininkė Bernice paskai
tė porą laiškų, ką susirinkimas 
apsvarstęs padarė atatinkamą 
nutarimą.

Lietuvos spM|4ninkai — 
ar politika?

Laukiama iš Lietuvos atvyk
stant spbrtininku. Tuo reikalu

■yy; >

,ww

UŽDRAUDĖ ANGLIS PLIENO LIEJYKLOMS — paskelbę streiką streikuojan
čioms plieno liejykloms priklausančiose anglių kasyklose, United Mine Workers 
uždraudė ir kitoms kasykloms parduoti liejykloms anglis. Kasyklose, kurios ban
dys draudimui priešintis, kasėjai tuoj išeis streikaų. PąvLi'kslas parodo sceną prie 
Republic (Ncwton) liejyklos Monroę, Mięh., kur mušeikos bpmboiiiįs išvąįkę 
streikievius.

____ , i nes tvarkos atsteigimo princi- Sharka, kurią pęrstątė A. ęhP" 
komitetas kreipėsi į L. K. P. !pą ir kadangi kartu sų sporti- ech įr Bęrųice lYąįęhųnas, įp“
Kliubą prašydamas piisidėti 
prie sportininkų dienos suren
gimo ir aktyviai dalyvauti pri
ėmimo bankiete, nes dailė esan
ti ‘-‘bepartyvė”; Kadangi Ame
rikos Lietuvių Kongresas Cle- 
velandą yra nutaręs 1936 birže
lio 20 ir 21 dienose griežtai la'i-

.pinkais atvyksta Lietuvos ya!" DU pėrstątg J. (ląižųtį?. Ligę- 
stybė? at?tovai pp. Gąlvydįs ir 
Kviklis, todėl nutartą ofįciąjiai 
nedalyvauti. x
Keistučių šeima auga; rengia 

pikniką
Susirinkimo metu prisirašė 

kyt&i-už Lietuvoje demokrati-dvi naujos narės, būtent: W.

nių sk^ičių^ suipąžeja, l$ą? reįš- 
kįą, kad pas keistutiečiu^ yyą 
gerbūvio metas.

Birželio 29 dieną įvyksta klių- 
bo piknikas. Šiam .piknikui, 
kaip patirta, kęistutiečiąi jaU čienės

--------------------------- ! " '■! "."-r—I.'..n Į'.V^-T"

Šiandie Steponavi 
čių mnkinių 
koncertas

f '
Garfield Park Laisvamanių Etinės Kultūros 4 kuopos susirin

kimas įvyks trečiadieni, birželio 16 d., adresu 4039 West 
Madison St. ant trečių lubų, 8:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami atsilankyki. —J. M. Bruchas, rast.

L. K. Vytauto Draugijos prišemetinis susirinkimas įvyks 
antradieny, birželio. 15 dięną, 7:30 vai. vak. Chicagos Lie- 

Auditorijoje 3133 ^S. Halsted Št. Susįiinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai atvykti.

s ' ' p. K., sekr.

gana smarkiai ruošiasi. Pikni
kas įvyks Sunset Parke, 135įh 
St. ir Archer avenue A4. Bus 
geras programas, dalyvaus trys 
chorai, būtent: Chicagos Vyrų, 
“Pirmyn” ir Naujos Gadynės 
chorai, šokiams grieš . gera or
kestrą. Šiemet, kaip ir kasmet, 
bus ir
Serijos pardavinėjamos jau iš 
ąnksto, 
kainuoja tik 10c.
galima' $25, $15 ir $10.
toji dovana $5. Taigi bus gali
ma laimėti dovanų ir magary
čioms spjagiąi įąikų praleisti,

Kųręsp. J,, p,. ByndokaiCs

dovanos išlaimėjinra's.

kas kartu su įžangą 
Laimėti bus

Penk-
et

PARENGIMAI
.... 'i—

Traukinys Užmušė 
4 Motu Berniuką

Šiandie vakare, Kimball Hali, 
prie Jaękson Blvd. įr Wabash 
Avė., įvyks Anelės Steponavi- 

" i, Kazio ir Jurgio Stepo- 
nayičių mokinių koncertas, j 
kuri yra kviečiami atsilankyti 
visi mokinių draugai ir paste
bėti jų per metus laiko stro
paus mokinimosi padarytą pro-' 
gresą. Pradžia 8 vai. yak.

Įrengė puikų dentis- 
» terijos ofisą 

—:------ ‘ 1
Dr. O’Co.ųneĮį, turį? 17 me

tų patyrimą dentisterijos sri
ty, šiomis dienomis atidarė di- 
džįąų?ią it geriausią įrengtą 
dentisterijps ofisą. Šis ofisas 

: ujsimą visą trob.ėsip, vieną ąukr 
štą — ILPQQ kvadrątinių pė
dų. Rąncįąsi jis Peąęock trobe
sy, ant Adams ir State gat
vių, tiesiai1 per gatvę nųoFąir 
Stbrę.

Dr. O’Connell o^fise yra 15 
pperavimui kambąrių, zo taip- 

j gi ištraukimui kambarys su 
1 laboratorijoųiis, X-spindulių 
kąnrbąriaį, taipjau 'kambariai 
pacįęųtąpis pasilsėti. Ofiąąs 
yrą piįųįąųsįąi įrengtas nau- 
jąųsiąįs mųkriipiaįs deųtiste-r 
rijos įrengįmąis.

Dr. O’Connell kviečia tams
tas atsilankyti ir pamatytį jo 
ofisd, nes nori, kad Chicagos 
gyventojai žinotų, jogei jis 
nesigailėjo, išlaidų kaip gali
ma tinkamiau įrengti dėntiste- 
rijos ofisą chicagiečiams ir 
chicagieįėms. Jis mielu noru 
pąročįys tąmstom, kaip jo ofi
so veikla yra sutvarkyta.

Be įo, Dr. Q’poipielĮ laiko 
skyrių ofisus įvairįpse Chica
gos dalyse. Skyrių adresus 
galima" rasti jo skelbime, kurs 
telpa šiame dienrašty. Skyriai 
yra taipgi miestuose Gary, In
dianą, Waukegan, Illipois ir 
Peorįą, Įlįįnpįs.

I CLASSIFIED ADS
V- ■  I. III jiiiiiui I JI J- J.H.I. IH.I r-Tjpri i 11 iimiri*! J  ir   į--t. «»———   

MiscęlĮ»i|ę(>US
 Įvairus 

Tel. Vietory 4965 
STOGDENGYSTfl

Mes dengiame įr pątaisįomę yisųkios 
rųšies stųguę, taWi dįfbątae bį^ięs 
darbus. Lengvos islygps, jei pagei
daujama. '

BRH1GEPUBT RO.GFING CO, 
3216 Halsted Street

FINANSUOSĮM 1937 miesto, val
stijos laįsniiis.* NĖREIKALAUJAM 
{MOKĖJIMO; 20 MENESIŲ IšMO- 
ąėTj. PĮtaąa pęrtaisyntas> brukta 
rehrimg, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tąįrąi- batąręjos, au^piobili'ų radios, 
virbai- saugumo stiklai, ^ndąriąi, 
etc. Apskaičiavimai it towing dykai. 
Įsmigta 1$ metų.

2509-11 MILWAŲKEE ĄVE.
Visį telefonai Belmorit 4844

___ Furnished Rooms
RENDON FURNIŠIUOTI KAM

BARIAI pavieniam 'ar dviem vyram, 
ant dienos ar savaitės.

‘3t4p So. lįalsted ?t.,

Help Wanted—Female

MERGINA; namų darbas; nėra 
supkaus skalbimo; 3 šeimynoj; sa
vas kambarys; medyne; ekstrą lai
ko liūosa,J; patyrusi tiktai; $8—$10.

' ' Sheldrake 1063.

PATYRUSI VIRĘ JĄ; Tęa Room; 
vakarienėms tiktai; dięna savąitėj 
litibsą. Longbeach 3191.

Fyrmtųre ą Fixt^ires
Rakapdai-ltaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimu1 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

rųomis

$150 Amer, Qriept kaurai $30—$36 

setai ......
$373 vertes 8 kąmh. įrengimus $1Ž5

Atdara vak. iki 9—Nedelioi iki 5 ę. v.

RIUš 103*, yisokiq didžio su Coil 
Baksais ir ‘ sinkom. Taipgi Storų 
fifcčerįųs doį bĮlę kurio biznių jskai- 
fąnt ^vanjtykles, ręgisteriųs ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pąmatykita mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SQ, STĄTK STREET 

CĄLumet
"""T'.....—*' 'i '»** ''■j ■ . i ' . —1 mv

Business phances 
pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA, BĄR- 
BRCUE ir GAS STATION. Daroma 
biznis. Gera vieta. Reikia apleisti 
miestą.

DIKĮĘ BĄRBECŲE 
Willow Špririgs, 111. 

?2,44 Archęr ' Ąvę.

PARSipŲODA TAVERNA—sų ar 
be namo—Pilnai įrengta.

' 56Į42 West 65th St. ■

DĄTV^UŠI MERGINĄ; abelnąs 
namų darbas; labai geras pąmas; 
nėra virimo; mažas apartmentas; 
pašto,vųs darbag. Oaklantį 3157.

TAVERNA PARDAVIMUI; gęra 
vieta; išdirbtas biznis; išvažiuoja iš 
miesto. 2331 North California Avė.

Kruopiškiai kviečia 
i Jefferson miškus

Sekma dienai Lbirželio 2Q d. 
Kruopiškių padengimas Jeffer
son miškuose. Bus gera muzi
ka, dainos ir "šiaip įvairiau'sių 
gėrimų ir valąi(ų< Todėl, kvie
čią visų?. a^įl^kytį įr tyram

Išsiteiraukite pirma pąs mųmi^ 
atnaujindami arba perkant nau

jus insurance
INFORMACIJOS DYKAI.

CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801, E^brookę Ąye., CĮiicągo

Uri)aFlower^hqpp<l
Gėles Malintiems—Vestuvęjns— | 

Bankietams—Laidotuvėms—
Papuošimams. n

4180 Archw Avenue I
Į Phone LAFAYETTE 5800 Į

; W7**;

TARNAITĖ, 35 iki 45 pirmenybę; 
abelnas namų darbas; geras namas; 
$10—$12. Wagner, 1534 Norwood 
Street, Sheldrake 2534.

> . ♦ , » . •

PILNAI PATYRUSĮ metttafc; 
abelnas namų darbas; gera virėją; 
pasilikti; rekomęndacijoš; $15.00.

Lakeview 2920.

JAUNA MERGINA; abelnas na
mu darbas; pąąįHkti; $5.00.

Whitehall 4542 Apartment C 2.
,-------------------- yrr — ■ ~;-----r——l'-t-   - ■   —

Help Wanted—Male-Female

TAVERNA ir RĘSTAU RANTAS, 
išdirbta; 8Č)0 valdžios sąm$WU diT’ 
ba skersai gatvę. Reikia parduoti 
tuojau. Partneriai nesusitąiko,.

1843 West '39th Street

PASIRENDUOJA BU6ERNĖ, su 
ąr be fikčęrių. Taipgi taverna par
siduoda ar renduojaši su ar be fik- 
čerių.

3824 S«- Kpdęįe Avęnuę 
Lafayette 0427.

pardavimui Tavernas.
4342 Šo. Ashland.

PARSIDUODA TAVERNA — Ge
riausia vieta South Sidėj. Prie teat
ro — nėra kito taverno arti. Joę.

6822 So. Halsted Street, 
Normai 8743.

D.etroit, Mieli., didelis Sąryšio piknikas. Piknikas yra Tepgią- 
mas birželio 20 dięųą Beeęhnut Grcvę darže, ąųt YEddle, 
Beit l\d., tarpe Michigan ir ^ęorse Rd. pradžią 11 yąl. ry
te. Muzika uup 2 iki 9! vakure. pikniko bus šaunus 
programas: dainuos Aido Clipras ir svetimų daipųrių. Kal
bės L. prųseika. Vakare bus rodoiųi krutamį. paveikslai į$, 
streikų eigos. Prįę įžangos tįkietų bus 14 prizų, $15,0. pi
nigais. Tikietus galimą gauti iš anksto daug pigiau. Prie 
vartų įžanga' 25c. Visus kviečia rengėjai. —Aivįnąs.

Ępck Isiąpd MTOpys Prio 
ilQth ir ^Įąle ąyępue užmušę 

.4 Įųetų bęrųiųk^ fcbnny Mc- 
Gepugh, kuri§ bežąizdamas sų 
broliuku užbėgo‘ą'ųt bėgių. Mc- 
Gęųųgh gyvenų ties U103 Her- 
tnosą ąveųųe:

JyĮpdą pąąęlą -

,r>. ,

LŪVEIKIS
' D.ąh$.

Gėlės V^ųvęĮii*, RaąlįįęĮams 
ir Pa grabams

DARBŲ YRA. MAŠINŠAPĖSE, 
spaustuvės, kpygu siuvyklose (bin- 
dery),- g^rąžąČĮįę,fąprikuosę, amat- 
ninkam ir paprastiem darbininkam, 
vyram ir moteriškėm-

TUTHĮLyL
184 Węst Washingtdįl, 3 ąukštas.

PARDAVIMŲ! 6 kambarių mūri
nis kątedžtaa- Kaina $2700, ęaąh 
$40,Q. 2-nata pm^pis namas, 5 įr 6 
kambariai. SteaUb 2 kąru garažas-

Tel. BODLEVARI) 7311

MĖGSTĄS l'AGliAŽINJMAS KtlllpM

CROCHETED. CHAIR SĖT PĄTTERN
Np. 1485 — Jeigu norite pągrąžiųti ir apsaugoti §avo kė

des, ųnt kurių kusdien priseįną sėdėti, tai nusįiųegskįte sąų 
pąųaįius pųgrąžiniųiųs.

’ lįAUJIĘNOS NĘEDLECMFT DWT., 
1739 So, Ęąisted $t, Chicago, Ilį.

ir"
Čia Įdedu 10 cęntų ir pęąšąų atsiųsti man Pavyzdį No............

I 1
Vardas ir pavardė ............        —:.........   i

Adresas

Miestas ir valstija .... ,

----- ■ ■, f ..-r

Help Wąntęd—Malė
DąrMųtakų Reikia

ROKAS štAP^aitis

m- Gimęs ' Rąčių kaime,

Ątvykp, Į?11 me
tais.

/ Palįko Jięleliame nuliudime 
seserj fcleną Kupsis ir švoge- 
rį gaziipįerą, ppšbrųlį Vincen
tą Stapoiiąitj ir jo. žmoną ir 
kitas gimines Amerikoj, o Lie-' 

; tųvoj motiną Eleną, brolį ku
nigą Staąislo.vą ir brolį Juoza
pą, seserį Antaniną Adomai
tienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri- 
diko. kęply^bį, Spt. Hals
ted St. Laidotuvės, fyyks se- 
rędoj, 8 vaL
ryto, iš kp,pjycips j Š,V. Jurgio 
parapijos b^ž4y?į^> Wioje at“ 
Siibus gedųapgųs pamaldos už 
velionio Sieją, ''o t0n bus 
palydėtas į šv. ^ųipįęro ka- 

^Visį Ą. A« SįąponaičiO 
yiipipęsl drangai įr ■ tiąžjstami 
esat nuoširdžiai kyiečia,mi da
lyvauti ' jaidotuvėsę įį suteikti 
jam paskutini pataępayimą ir 
^tšisyęįkinw4-

Nulipdę liekame.
Motina, Sesuo, Broliai, ir

: Patarnauja ?• J- Ri-[ d$as; TėL įbųle.v'ard 4089.
Laidotuvėmis jupinasi sesuo 

Elena Kupsis, 250Ž West 45th

SIŲSKHPĘR 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Liętuvosžmonėsr

|[ taip pataria Lietuvos bankai

VieflUtine Tokia

REI^ĄįjįNGĄS APYSENIS žmo
gus cįirb.ti ąnt višta tarnios-

Atsišaukite Sęrędųs. rytą ant 8.
' 326.7 Sq. Hąlsted St.

.......... .................................................. .
1933 PLYMO.UTH Sędąn. Tikra- 

pirkinys, tik $246.
Nevvberry, Į025 No. Clark.

papl M- SMITB apd COMBAN*

Pertam, parduosią ir ua"
imis, lotus, bizną^' faęmas; įnįiu- 
rinąįuę namu». raundus įr pųto- 
mo^tms. Taipgi tartum dau^ sepi 
namų arba ėmtaYtari pžKNYGA

Anglų Kalboj

The Deins
Liet uvos ir įi« t u vii) tautines dva-

■ jaunimui pasiskaityti, ,
« M. v j “r •

- > ■ '■

■//

Namų Savininkių JDomei
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera
' a •

KAMBARIUI
BRABEK’S

\Telefonas PROSPECT 0094

^ĄĮNQS KXLĄ| DABAK

ĮT ą anglis

___ m
TONUI

KŠTES-

E IR

3882

Seelęy 9329
Dr* Nurkaitis

yfą su
W* Pas

ir Pataiso se- 
:aro.

! -

Akmi ąnt Kredito
H. 00 į ^vąitę Į

Dr. R. L Ęerkovitz 
3,505 S. Halsted St.

Tęl. Yąta® 356^
Visą darbą garantuoja* 

Lępsųą ^ųęiiRuęją-freimus pataiso

taikė ■ naujus ąkįiiųą' « pats 
nąą. 9 i$ 9. VĄki

‘C V 1 - " "aH; ■ .v. - - -v.
r      — * ■ ■*! ' 11 '

'Remsite savo, apielinkes 
biznierius

1

pkįtęą

PARSIDUDUĄ ląpįpiąįs, biznia- 
vas namas su tavernos fikturiais, 
pardupaįV ar mąinyąip į nąąžesnį 
narna. Randasi Bndgeportp apielin- 
kėje. Atsišaukite' 6630 So. Talman 
Avę. Pta.WGt 3^8.

3 STATA1’. k^barių,
o 1-7 kambarių natai; §tymo šilu
ma; 3 karų garažas; pirmos klasės 
padėjai gerą vieta.

MĄNOR REALTY 
2532 Wes 63rd Street.
* ųiemį^k

63 įr Saerame 
flatąi, 2 garažai;^ 
šildymas: ttahėan

išnyi

-1 v--*--* ir/1- ' «

ta bkntaįr
4 *ąr§ta
vaųdenta ąn^^dfttaas. Gevmąs.ms 
bargąąąs Ck\cagęX $5WLa(į.

GROTAM P4HMVW* 2 
aukšta ?—4 lwnb.ą-
ril* ir lo
tai. VwkėJitaWH YW

Sigita Aaąhtad Ąv.anuę 
—TT--y.1 ."'..s?1 r

kambariai; cK>Xęd m pojčiai; 
nanw

PIRKIMO-PARDAVIMO 
PASKOLŲ IR VISOKIUS Į

J, J. Hertmanavičius 
814 W, 33r(l ?treet 

Tel. CALUMET 0191.



t

REKOMENDUOJA NUGRIAUT 1,500 NAMŲ Baigė aukštesniąją 
ROOSEVELT-HALSTED APIELINKEJ mokyklą panelė

■ j----- , vt ygv ' J* V j —V. MartišaiteLegislaturos komisija atrado, kad 
jie netinka gyvenimui

----------------- '■ —....A.---------------------------------------

Illinois valstijos legislaturos 
komisija vakar paskelbė rapor
tą apie namus dviejų mylių 
plote, Roosevelt Boąd ir Hals- 
ted gatvės apielinkėje, (Rapor
tas apima ir “18-tąją Apfelin- 
kę”). S

Komisija surado, kad apie 
1,200—1,500 namų nurodytam 
miesto plote nėra tinkami gy
venimui ir privalo būti nugriau
ti. Be to, komisija pareiškė, 
kad ten yra apie 50,000 pėdų lo
tų, kuriuose galima pastatyti 
naujus trobesius.

Tos komisijos .pirmininkas 
yra legislaturos atstovų buto 
narys Carmen Vacco. Su ke
liais kitais atstovais jis per ke
lis mėnesius darė tyrinėjimą. 
Paduodami surastuosius faktus 
raporte, investigatoriai reko
menduoja pasmerktuosius na
mus tuojau nugriauti ir jų vie
toje pastatyti $7,000 dviejų 
aukštų namus, kad kalbamose 
apielinkėse 'gyvenančios darbi
ninkų šeimynos galėtų prieina
mai gauti sveikus ir patogius 
butus.

Plaukų nukirpimas 
pabrango ., .

Chicagos plaukų kirpimo 
asociacija nutarė pakelti plau
kų nukirpimo kainą iki 75 cen
tų. Nutarimas įėjo galion pir
madienį.

Barzdų skutimo kaina pasi
liko kaip buvo.

Baigė pradžios 
mokyklą panelė 
F. Balchunaitė

pia-Ji mokosi klasiškų šokių 
no — gabumai matosi visur

Ket-
Chi-
pro-
vai-

BRIGHTON PARK. — 
virtadienp birželio 10 d. 
cagos pradinių pnokyklų 
gramų baigė apie 21,100
kūčių ir mergučių. Jų tarpe yra 
daug ir lietuvių. Štai ir p-lė 
Frances Balchunas, gyv. 4601 
S. Fairfield avė. senų naujie- 
niečių Petro ir Paulinos Bal- 
chunų duktė. Ji dar tik 13 me
tų amžiaus, jauniausia Giun- 
saulu*s mokyklos mokinių tar
pe.

P-lė Frances Balchunaitė yra 
labai gabi mergaitė ir mokyk
lą baigė su gerais atžymėji- 
maįs. Beto, mokosi piano ir 
klasiškų šokių, būtent: Toe 
Ballet ir akrobatikos šokių. Ga
bumai matosi ir šioj srytyj, o 
su ateinančių mokslo metų 
pradžia yra pasirengusi įstoti 
ir į aukštesniųjų mokyklų. Ji 
yra nusitarusi mokintis priva- 
čio sekretoriaus mokslo.

Diplomo įteikimo dienoje
p-lė Frances susilaukė ir šau
naus būrelio svečių jai atei
ties pasekmių palinkėti.

. Buvęs.

Trejopas įvykių supuolimas

ROSELAND. — Su* šių nio- 1 - . , . c ,
kslo metų pabaiga baigė aukš- na ^ubrickis, ,18 pietų. Jie bu
tesniąjų mokyklą p-lė Viktori
ja Martišaitė, pp. Antano ir 
Margarietos Martišių duktė. Ji 
pasekmingai baigė Fenger auk
štesniąją mokyklą, o sūnūs 
Eugenijus įstojo ' į aukštesnįjį 
skyrių. ’ <

Bet sekmadienį buvo ir tė
vo vardadienis. Tad tų keleto 
įvykių supuolimo proga pp. 
Martišiai buvo ^nusitarę sureng
ti ir šaunių puotų, bet, buvo 
priversti susilaikyti dėl to, kad 
tą dienų savininkas atsiuntė 
darbininki/s namų remontui 
padaryti. *

Pp. Martišiai yra malonaus 
budo žmonės ir Seni Naujienų 
skaitytojai. Tad, ir vardadienio 
proga nemažai draugų atsilan
kė sveikatos palinkėti.

Stepukas.

Bandys Suvienyti 
Gatviakarius ir 
Eleveiterius

vai-.Majoro Kelly ir miesto 
dybos spiriami, vakar konferen- 
cijon suėjo Chicagos gatviaka- 
rių bendrovės ir eleveitėrių lini
jų atstovai. Jie bandys išdirbti 
praktišką planų suvienijimui 
eleveiterių linijų su gą'tviakarių 
linijomis, kad subendrinti ir 
pagerinti Chicagos susisiekimų.

Patyrė, Kad Degtinė 
Ir “Kokteilai” 
Kaštuoja Pinigą

Policija vakar laikė už 
tų du jaųjnuą lietuvius, Eduar
dą Pąukadškį, 21 metų, ir An- 

gro-

vo areštuoti Dakota viešbutyje, 
ties 741 Rdotį street.

Atėję j alinę ties 3800 Eme- 
iald avenue, jie atkišo revolve
rį į bartenderį Įotiy Kanelsky, 
3533 Emerald avenue, ir pri
vertę duoti gerti be užmokes- 
nio. Išgėrę kėlias degtines ir 
“kokteiluš”, smarkus jaunuoliai 
paleido šūvį į alinės lubas ir 
pabėgo. j

Policija atrado, kad Paukau- 
skas 1934 metais buvo nubaus
tas atsėdėti nuo .2, iki 14 metų 

užPendleton, Indiana kalėjime
' , ■ 'į. 'vagystę. - ;

$20,009 Nuostolių 
Už Girta'Vyrą

Chicagietė Germaine Tor- 
rence, 28 metų, nuo 7503 Mary- 
land Avenue, užvedė bylą, ku
rioje reikalauja $20,000 nuo
stolių iš alinės už vyro gir
tuokliavimą. Skundžiamoji alinė 
randasi prie 804 E. 71st Street 
ir jos savininku yra vienas Pe- 
ter Milleri

Moteriškė skunde sako, kad 
pasigėręs toje alinėje jos vyras 
pareina namo ir. ją muša. Ne; 
galėdama to pakęsti, ji yra pri-
versta paimti perskyras. Beit ji 
butų laimingai gyvenusi, jeigu 
ne alinė. Tad ųž gyvenimo su
ardymą ji nori $20,000.

Amerikiečių tiesiogi
nė ekskursija 
Klaipėdoj

Išplaukusi iš /New Yorko 
(švedų Amerikok Linija, gegu
žės 29 d. motorlaiviu GRIP- 
SHOLM amerikiečių ekskursija 
laimingai pasiekė Klaipėdą, 
kaip buvo išanksto numatyta 
birželio 10 d. Visi keleiviai pa
tekinti, oras bu*vo labai gėd- 
rus ir patogus ir nebuvo jo
kių kliūčių keleiviams į kran
tų iškelti. Ekskursantai iškil
mingai atatinkamo komiteto 
sutikti.

Ši ekskursija buvo rengiama 
Švedų Amerikos Linijos, ko
operuojant Lietuvių Laivokor- 
čių Agentų' Sąjungai Ameriko
je.

Antra ekskursija, vadovauja
ma p. Mučinsko, švedų Ame
rikos Linijos liet. skyr. vedėjo, 
išplauks liepos 2 d. :»

Vladas P. Mučinskas.
, ............ —- -------- ■ /

Ir pagarsėjusio 
Šalčio brolis 
dalyvavo

Sekmadienį įvyko vienos 
.Mary Krupa, 13 metų amžiaus, 
jos namuose 4443 S. Keating 
avė. mokyklos užbaigimo puo
ta. Joj dalyvavo ir prohibici- 
jos laikais pagarsėjusio Juozo 
šalčio brolis Jonas Šalčius. Į 
tą puotų bandė įeiti ir kiti, 
kurių. nenorėta įsileisti. Tokių 
buvo net šešiolika. Prasidėjo 
smarkios muštynės, kurios už
sibaigė akių mėlynėmis ir ki
tokiais nosių apsibraižymais. 
Nemažai nukentėjo ir drabu
žiai. Užpuolėjai pabėgo Bright- 
on Parko policijai pribuvus.

Vaikai tėvų 
ateitis <

Kiekvienas tėvas ir motina 
geidžia savo vaikams geros at-j 
eities. Kiekviena motina nuo 
kūdikio užgimimo seka jo au
gimo dienas, rio/s jai dėl jo 
tenka ir daug naktų poilsį pa
švęsti. .

Bet, štai, civilizacija su vi
somis pramogomis. Dėl jų ne
retai padaroma ir klaida. Pa
vyzdžiui dviratis. Tai jau už
mirštas transportacijos įran
kis. Du* metai atgal laikraščiai, 
labiausiai Chicago Tribūne, 
pradėjo rašinėli apie dviračius 
ir talpinti jų paveikslus. Jau
nimas, pamatęs tų jau užmirš
tą transportacijos įrankį, ėmė 
prašyti tėvų nupirkti.

Ir taip, tad, “bike” prade
dama daugiau vartoti, nors tai 
yra pavojingas įrankis, gal ne
mažiau kaip šautuvai vaikui 
vartoti. Mačiau patsai kaip ne
senai viena mergina su dvira
čiu pateko po automobilio ra
tais. Tad, kad išvengti klaidų, 
kad kuo mažiausiai įvyktų ne
laimių, manau*, butų pravartu 
kiekvienam prisilaikyti šių pa
tarimų, būtent: nevažinėti dvi
račiu tamsumoje, dviratinin
kai turėtų važinėti tik skers- 
gatvėse (ielose); nevažinėti ša- 
ligatvėmis žmonėms ir vaiku- 
čiams vaikščiojant.

Vaikams leidžiama šaligatvė- 
mis važinėti. Tačiau tinkamiau
sia vieta vaikams važinėti, vis
gi, yra parkai. Taigi, kur yra 
netolise parkos, tėvai turėtų 
paraginti savo vaikus juose va
žinėti. j Tuo budu " išvengsite 
daug nelaimių.

Adv. Charles P. Kai.

Septynių metų 
smuikininkės 
koncertas

Birželio 2.T d. Austin Town 
salėje, prie- Lake St. ir Central 
avė. įvyks septynių metų smui
kininkės Pauline Greenberg 
recitalė. Ji mokosi pas Edward 
Liverosky, ir yra kritikų pripa
žinta geni ja. šį sykį progra
moje numatyta Brahms kuri
niai, vengrų šokiai ir kiti žy
mus muzikos veikalai.

\ APDRAUDA
, (INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

. A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 
v AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo,, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

<^=ro-......... ....—
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėsePASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
“SKERDIKAS” — Vasily 

V. Ulrich, pramintas “sker
diku”, kuris pirmininkavo

SUŠAUDYTI — Kairėj, maršalas Michail Tucha- 
chevski, dešinėj generolas Vytautas Kazimirovič Putna 
sušaudyti už “raudonos armijos krikdymų ir šalies išda
vimų”. Kartu buvo sušaudyti ir šeši kiti generolai.

PRAGAIŠTINGAS ' š P O- 
SAS— Benešdamas laiptais 
savo merginų Grace Myers, 
chicagietis Fred Taylor ne
teko lygsvaros ir kartu su 
ją nukrito tris aukštus. 
Mergina mirė. ■ < ;

IŠ PLIENO “KARO LAUKO” — Vaizdas prie Newton plieno dirbtuvės, Mon- 
roe, Micliigane, kur samdyti mušeikos ir policija bombomis ir buožėmis sulaužė 
streikuojančių darbininkų pikietų, kad kompanija galėtų atidaryti liejyklų. Sek
madienį Monroc įvyko unijistų protesto mitingas, kuriame dalyvavo keliasdešimts 
tūkstančių žmonių. - x.

Maskvos karo teismui, nu- 
teisiusiam aštuonis genero
lus mirčiai. Jis pirmininka
vo ir Kamenevo-Zinovjėvo* 
Radeko ir kitų byloms.

ŽUVO — 28 metų Ann 
Bargiel, nuo 7948 Lafayette 
avė., Chicago, kuri žuvo kai 
traukinys prie 87th ir Da- 
men sudaužė automobilį, 
kuriame ji važiavo.

roe, Mich., džiaugiasi, kad jiems pasisekė išvaikyti streikuojančių plieno darbininkų 
pikietų prie Newton plieno liejyklos ir įleisti vidun streiklaužius. MuŠyj jie sužei
dė apie 20 streikierių.

i ' . ■

ATOSTOGOS! — Vakar Chicagos gatvės buvo pilnos bėgiojančių, žaidžian
čių linksmų vaikų, Pereitų savaitę užbaigė mokyklų ir numetę knygas į kampų, šių 
savaitę jie pradeda atostogas iki ateinančio rugsėjo mėnesio. Vaikų pradinėse mo
kyklose yra suvirš 500,000. t




