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Samdytojai Turi Rašytis Sutartis su Darbimnkais»
y

Svarbus darbo tarybos 
nuosprendis

Darbo santykių taryba teigiamai išspren 
dė svarbiausi dabartinių streikų ginčą 

samdytojų rašymąsi kontraktų su 
darbininkais

kontraktų

ginčų - in- 
samdyto.jų 
su darbi-

santykių 
išsprendė

taryba tą
teigiamai

kontrak-

WASHINGTON, birž. 15. — 
Nacionale .darbo santykių ta
ryba šiandie išnešė labai svar
bų nuosprendį, kuris išsprendė 
svarbiausią priežastį dabarti
nių streikų ir-visų 
dustrijose, būtent 
rašymąsi 
ninkais.

Darbo 
klausimą
ir paskelbė, kad ji reikalaus 
iš samdytojų ne tik, kad jie 
užvestų su darbininkų daugu
ma kolektyves derybas, bet ir 
kad toms deryboms pasibaigus į 
pasirašytų sutartis 
tus.

Pasak darbjį santykių akto 
.autoriaus, senatoriaus Wagne- 
rio, kolektyvės derybos ir su
tartys yra neatskiriami daly
kai.

šis tarybos nuosprendis bu
vo išneštas sąryšy su darbi
ninkų skundu prieš Inland 
Steel Co., kuri nors sutinka 
užvesti kolektyves derybas su 
darbininkais, bet nesutinka ra
šytis jokios sutarties.

‘ Taryba tą kompaniją apkal
tino už laužymą Wagnerio ak
to ir pašaukė pasiaiškinti.

Taryba sako, kad kompani
ja atsisakė nuo kolektyvių de
rybų, nes ji derybose su gele
žies darbininkų unija aiškiai 
pasakė, kad ji nesirašys jo
kios sutarties su dėl algų, dar
bo valandų ir abelnų darbo są- 
lybų, nors unijos pasiūlytos są
lygos ir butų kompanijai pri
imtinos.

Dėl nepriklausomų kompa
nijų atsisakymo rašytis kon
traktus dar eina didelis plieno 
darbininkų streikas nepriklau
somose liejyklose. Dėl tos pa
čios priežasties , eina ir daug 
kitų streikų.

Daugelis kompanijų laikosi 
to. nusistatymo, kad nors Wag- 
nerio darbo santykių aktas ir 
įvedė kolektyves derybas, jis 
betgi neįsako rašytis kontrak
tus su darbininkais. Unijos į 
tai atkerta, kad tokis kompa
nijų nusistatymas aiškiai paro
do jų nenorėjimą pildyti susi
tarimus, nes jeigu jos norėtų 
pildyti susitarimus, tai pasira
šytų ir sutartis, išvengimui 
tolimesnių ginčų. Taip yra nu-

McCARRAN (D., NEV.).KING (D., UTAII).

sistačiusios ir nepriklausomo
sios plieno kompanijos. Jos ir
gi sakosi sutinkančios vesti, su 
unija kolektybes derybas, bet 
tik jokiu budu nesutinkančios 
rašytis kontraktą.

Šis darbo tarybos nuospren
dis ir išsprendė taip svarbų 
ginčą.

Policija puolė strei
kierius; 14 žmonių 

sužeista j

SENATAS TIRIA
CHICAGOS SKER

DYNES
La FolLėtte komiteto inve^ti- 

gatoriai atvyko tirti Chica
gos policijos skerdimą strei-

• kierjų prie Republic liejyk
lų. ‘ ' •

■!>"—!>...

- Senato

, S (TMAHONEY (D.f WY0.)„ j BORAI! (R., IDAHO).

organi-
mieste

Johnstc*wn, Pa. meras 
zuoja mušeikas, bet 
tvarką prižiūrės valstijos po-

J0HNSTOWN,Pa., birž. 15? 
— Vietos policijai puolus strei- 
kierius ir 14 jų sunkiai sužei
dus, du jų gal mirtinai, guber
natorius Earle įsakė valstijos 
policijai perimti tvarkos pri
žiūrėjimą visame mieste.

Meras Shields suorganizavo 
taip vadinamą “piliečių komi
tetą“ ir ^uojaus pradėjo orga
nizuoti mušeikas iš Amerikos 
Legiono narių, kurių tikslas 
butų “apsaugoti Johnstown na
mus ir nuosavybę“.

Tokis mero nusistatymas gu
bernatoriui pasirodė neaiškus 
ir jis įsakė valstijos policijai 
perimti prižiūrėjimą tvarkos 
visame mieste, “jei butų rei
kalas“. . ' ,

Policija puolė, streikierius 
prie Bethlehem Steel Co. lie
jyklų, kada streikieriai pasto
jo kelią policijos gabenamiems 
į liejyklas streiklaužiams. Po
licija ėmė mėtyti dujų bom
bas ir net šaudyti streikierius. 
Smarkiausias susirėmimas iš
tiko prie retai naudojamų var
tų, per kuriuos policija bandė 
suleisti streiklaužių automobi
lius. Bet ir prie tų vartų puo
lė streikieriai. Tuoj du strei
kieriai krito gal mirtinai su
žeisti, vienas peršautas polici- 
jos, o kitas, su perskelta gal
va. 12 kitų streikierių sužei
sta kiek lengviau.

Ilatch [D.» N. M.]. Stehver [R., .Ore.]. ‘ Burke [D., Neb.]. Connnlly [D., Tex.]. "Van Nuys [D., Ind.]. . Auttin [B., Vt.].

NUSISTATĘ PRIEŠ TEISMO REFORMOS PROJEKTĄ — Dešimts senato teisių ko
misijos narių, kurie įteikė didžiumos raportą senatui Aukščiausio Teismo reformos klausi
mu. Jie kritikavo prezidento Roosevelto pasiūlymą teismo narių skaičių padidinti, ir ragino 
senatą pasiūlymą atmesti. Raportą paruošė senatoriai King ir McCarran (dešinėj, viršuj)

Illinois įves 8 vai. 
darbodiehąmo-- 

terims
Legislaturą jau priėmė 8 vai. 

darbo dienos moterims bilių 
ir pasiuntė gubernatoriui pa- 
sirašyti. • \

:.z SPRiNGFIELD,’ III., birž. 15 
— Moterys aplaikė svarbią per
galę Illinois iegislaturoje, at
stovų butui šiandie priėmus 8 
vai. darbo dienos moterims bi
lių. Bilius tapo priimtas 109 
balsais prieš 22.

BiliUs pakeičia senuosius 
Įstatymus, kurie leido mote
rims dirbti 10 vai. į dieną ir 
70 vai. j savaitę.

Po liepos 1 d? moterys be
galės būti verčiamos ilgiau 
dirbti kaip 8 vai. į dieną, arba 
48 vai. į savaitę.

Šį bilių senatas priėmė jau 
du mėnesiai atgal ir dabar bi
lius yra pasiųstas gubernato
riui Horner pasirašyti.

Kai kurie fabrikantai šiam 
biliui labai priešinosi ir kaip 
atstovas Lyons iškėlė aikštėn, 
senatorius T. MacDowning ne
teko advokato vietos ^dviejose 
korporacijose už tai, kad jis 
balsavo už tą bilių.

BASKŲ ROJALISTAI RUOŠIASI GINTIS 
BILBAOG ATVĖSĘ,., ' . y...

Sukilėliai Įsibriovė į Bilbao priemiesti

LONDONAS, ... birž. 15. — 
Gautomis iš šiaurinės Ispani
jos karo lauko žiniomis,, suki
lėliai1 įsibriovė į pakraščius Bil
bao priemiesčio Begona. Bege
na- yra į šiaurryčius nuo Bil
bao, ant rytinio kranto Ner- 
vion upes. '

Tiesiai į rytuą nito Bilbao 
sukilėliai valdo Santa Domin
go ir Santa Marina augštumas, 
nuo kurių jie iš kanuolių gali 
bombarduoti Bilbao.

Bet v sukilėlių tvirtinimai, 
kad jiei buk įsibriovę į Bilbao 
ir kad Baskų sostinė yra “prak
tiškai paimta“, nepasitvirtino.

iSukilėliai siekiasi ' apsupti 
miestą ir tada jį visu smar
kumu pulti.

Lojsilistai, kiek galima buvo 
spėti, miestą evakavo, nors 
miesto evakavimą ^labai truk
dė nuolatiniai bonibardavimai 
iš oro. Pasitraukus iš miesto 
•civiliems gyventojams, jame 
pasiliko tik kareiviai, kurie 
dabar skubiai tiesia gatvėse

barikadas ir ruošiasi, ginti nuo 
puolikų kiekvieną namą. Kiek
vienas didesnis ir tvirtesnis 
namas paverčiamas tikra tvir
tove, kurią gina patyrę kulkos
vaidininkai.

Bilbao daug kartų buvo ap
gultas, bet niekad nebuvo pa
imtas, nors kartais priešinin
kai ir buvo įsiveržę į miestą. 
Ir dabar gali tas pats pasikar
toti, nes, kaip išrodo, sukilė
liams nebus lengva atimti iš 
pasiryžusių verčiau mirti, ne
gu pasiduoti narsiųjų ir išdid
žiųjų .baskų, kuriems laisvė 
yra už viską brangiausias da
lykas.

Republic Steel Corp. 
,traukia Jteisman 

paštą

CHICAGO.
Follette civilių laisvių komite
to investigatoriai vakar slap
ta atvyko į Chicago ir tuoj aus 
pradėjo kvosti Chicagos poli
ciją dėl policijos suruoštų strei
kierių skerdynių gegužės 30 d. 
prie Bepublic Steel Corp. lie
jyklų, South Chicagoje.

Mirė devintas sužeistųjų 
streikierių.

Atvykus investigatoriams mi
rė devintas policijos sužeistų 
streikierių — Leo Francisco, 
17 m., 10012 Commercial Avė. 
Jis mirė Jackson Park ligoni
nėj.

Investigatoriai jau kvotė 
kapt. James Mooney ir kapt. 
Kilroy, kurie komandavo su- 
ruošusiai skerdynes policijai. 
Investigatoriai atsivežė ir tų 
skerdynių fįlmas.

70 nualpo dirbtuvėj

Nori teismo pagelba 
paštą pristatinėti 
streiklaužiams.

priversti
maištą

WASHINGTON, birž. 15. — 
Republic Steel Corp. šiandie 
užvedė bylą federaliniame Co- 
lumbia distrikte bylą prieš pa
što viršininką James A. Far- 
ley, tikslu priversti jį įsakyti 
paštui pristatinėti maistą ir ki
tas reikmenis' tos kompanijos 
liejyklose užsidariusiems streik
laužiams.

LILLE, Francijoj, birž. 15. 
— 70 jaunų mergaičių nualpo 
šiandie dviejuose, masiniuose 
Alpimuose cukraus refinerijoj. 
£0 mergaičių nualpo ryte, o 
40 nualpo po piet. Dabar ti
riama priežastis tokio masinio 
alpimo.

Kelios dienos atgal toj pa
čioj dirbtuvėj nualpo apie 400 
moterų.

Byla bus svarstoma birželio 
22 d.

Susirėmimas tarp 
C.I.O. ir Darbo Fe

deracijos narių

Republic Steel Corp. yra vie
nintelė iš trijų nepriklausomų 
plieno kompanijų, kuri bando

Bilbao dar nėra apsuptas ii* .laužyti streiką streiklaužių ir
iki sukilėliams pasiseks jį ap
supti, jie susilauks labai smar
kių kovų.

Anglijos ir'-Francijos konsu
lai jau iškelti iš Bilbao. Ruo
šiasi plaukti į Bilbao ir Ame
rikos torpedinis laivas Kane, 
gelbėti amerikiečius, jei tik bus 
reikalas.

Susirėmimas ištiko Federacijos 
nariams bandant per pikie- 
tuotojų eiles Įeiti Į dirbtuvę 
streiklaužiauti.

Nesiseka guberna 
toriui sutaikinti 
plieno streiką

4 žuvo gryštant iš 
laidotuvių

Illinois angliakasiai 
laimėjo algų 

pakėlimą

7 Žmonės prigėrė 
paskendus val
čiai žuvaujant

■B
’ Chicagai ir apielinkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus Į 
vakarą; biskį šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 67°.
* Saulė teka 5:14, leidžiasi

COLUMBUS, O., birž. 1’5,-U, 
Gubernatoriaus Davey sušauk
ta nepriklausomų liejyklų ir 
streikuojančių darbininkų kon
ferencija pakriko nepriėjusi 
prie jokio susitarimo. Konfe
rencija pakriko išėjus kompa
niją atstovams.

DETROIT, Mich? birž. 15.— 
General Motors paskelbė, kad 
56,000 jos darbininkų šiandie 
yra .be darbo dėlei neautori- 
zuotų streikų.

SAN SALVADOR, birž. 15. 
— Keturi žmonės liko užmuš
ti elektros ant Santo Torras 
kelio, žaibo nutraukti elektros 
vielai nukritus skersai kelio. 
Žuvusieji gi gryžo iš laidotu
vių.

15

CHICAGO. —■ Po 10 savai- LEWES, Del., birž. 15. — 
čių derybų Illinois kasyklų sa- !■ Dešimt žmonių išplaukė valti- 
vinirikai pasirašė sutąrtį bu g Ted žuvauti Delaware įlam 
angliakasių uriijh, einant kurią koj. Bet užėjus audrai bangų 
Illinois angliakasiai laimėjo ai- blaškoma valtis prakiuro ir 
gų pakėlimą 10 nuoš. Taipjau paskendo. Tris žmones pasise- 
bus įvesta 35 vai. darbo savai- išgelbėti, nors ir labai pa
te, dirbant 5 dienas' savaitėj, vargusius nito bado ir šalčio.

Kiti septyni žuvo kartu su val
timi ir tik dabar tepasisekė iš
griebti jų lavonus.

su pusantros mokesties už 
viršlaikį.

Pakėlimas algų paliečia 25,- 
000 angliakasių, kurie priklau
so senąjai unijai. Naujoji uni
ja, Progressive Miners of Am., 
kuri sakosi tutinti 20,000 na
rių; dar tebevedfa derybas

LEWES, Del., birž. 15.

birž, INDIANAPOLIS, Ind
15. — 8,000 WPA darbininkų 
liko paleisti iš darbo, su įsa
kymu 
tinėse

mušeikų pagelba.
*< •

Kadangi liejyklos yra stro
piai pikietuojamos, tai sunku 
yra**pristatyti maistą ir reik
menis užsidariusiems liejyklo
se streiklaužiams. Tad kompa
nija bandė tam tikslui panau
doti paštą, nes žino, kad paš
to streikieriai nelies. Tečiaus 
paštas atsisakė priėminėti siun
tinius streiklaužiams, kaip jis 
atsisakė visur kitur padėti lau
žyti streikus. Vaduodamasis 
bešališkumu paštas atsisakė 
pristatinėti maistą ir sėdin
tiems streikieriams, bet dėlei 
to streikieriai jokio triukšmo 
nekėlė ir į teismą bylinėtis su 
paštu nėjo.

COLOGNE, Vokietijoj, birž. 
15. — Slaptoji policija padarė 
kratą Cologne arkivyskupo raš
tinėje. Krata užtruko visą die
ną. Areštų nebuvo.

BERLYNAS, birž. 15.—Pro
pagandos ministeris Goebbels 
savo kalboj teatrų buto suva- 
žiayime prižadėjo neužilgo J- 
vesti senatvės apdraudę artis
tams, muzikams, aktoriams ir 
rašytojams.

AMBBIDGE,' Pa., birž. 15. 
— Prie National Electric Pęo- 
ducts Co. dirbtuvės šiandie iš
tiko smarkus susirėmimas tarp 
C.I.O. ir Amerikos Darbo Fe-

' ■ i: A
deracijos narių. ,

Apie 50 Federacijos; narių 
atėjo prie dirbtuves vartų ir 
šaukdami “Mes einame į dar
bą“, bandė įeiti į dirbtuvę, ku
rią pikietavo apie 500 C.I.O. 
elektros ir radio darbininkų 
unijos narių, jų tarpe apie 100 
moterų ir merginų.

Streikieriai pastojo kelią 
streiklaužiams ir ištiko smar
kios muštynės. Atvykusi poli
cija įmetė dujų bombas ir abi 
kovojusias puses išblaškė. Bet 
streikieriai 
kiavo kaip 
dujas.

Streikas
dirba 1,900 darbininkų, kilo 10 
dienų atgal. Pasak streikierių, 
kompanija pasiskubino pasira
šyti sutartį su Am. Darbo Fe
deracija, nors Ji toli neatsto
vauja daugumos darbininkų. 
Tai, pasak streikierių, yra lau
žymas Wagnerio darbo santy
kių akto.

greitai vėl susiri- 
tik vėjas išnešiojo

dirbtuvėj, kurioj

pasiieškoti darbo priva- 
Įmonėse.

Amelia Earhart 
jau Indijoj

• ' • ■■. . -- “i . • ' . f ■■ ■

KARACHI, Indijoj, birž.
— Amelia Earhart, kuri skren
da apie pasaulį “vien dėl sma
gumo“, šiandie iš Massawa, Af 
rikos atskrido į Iridi ją. t Springfielde
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(Tęsinys)

Harrisone, Arizonoje, naktį 
atvėso iki 22 laipsnių ir gal to
dėl rytą (vasario 9) sukilę kuo 
greičiausiai iš jo ištrukome, 
nesu valgę nei pusryčių. Tą atli
kome Leslie miestelyje, Arizo
noje.

. Privažiavę Arizonos sostinę, 
Little Rock, pasukome nuo ke
lio musų “cieliun” į šoną, pasi
ryžę aplankyti plačiai rekla
muojamas ir lietuvių lankomas 
mineralinių vandenų * maudyk
les, Hot Šprings National Par
ką. i

Vingiuotas, banguojantis ke
lias nešė mus per gražias ir 
margas apielinkes. Tas mus už
tikrino, kad sudėję vizitą mau
dyklių miesteliui, nepadarysi
me klaidos. Pasiekę kurortą, 
palikome automobilį ir bagažą 
Majestic viešbutyje ir tuoj iš
bėgome bandyti minerališkų 
vandenų ypatybes ant savo kū
nų. Pakol kas visi esame gyvi 
ir sveiki, taigi atrodo, kad tie 
eksperimentai mums žalos ne
padarė;

Po vonių (tiek vonių į vieną 
dieną niekuomet nebuvome 
ėmę), išvykome “inspekcijos” 
ekspedicijom Bežinksniuodami 
kalnais, kalneliais ir šlaitais,- 
atsiradome ant* didžiulio kalno, 
ant kurio randasi specialiai 
įrengtas observa'cinis bokštas. 
Kalnas buvo apie 1,400 aukš
čio. Mums, atvykusioms iš Chi- 
cagos lygumų, tas buvo gana 
aukštoka, juo labiau, kad s’aVo 
“dvejais ratais” teko ant jo 
užkopti.

Nei nepastebėjome' kaip su
temo. Tamsai užgulus, nesigai
lėjome išlieję daug prakaito, 
kad kalno viršūnę pasiekti.. 
Miestas buvo išsidriekus po mu- 
sų toįQh< L 7" 
kaip ir? Liliputų^ p^shkbs. Jiįi 
buvo mažyčiai, kaip degtukų 
dėžutės, o automobiliai — tai 
kaip vabaliukai, su dviejomis 
spindinčiomis akimis. Kai tas 
Liliputų miestukas sužibėjo 
elektros šviesomis, tai mes ne
galėjome juo atsigerėti. ’ Tų 
šviesų buvo stačiai milionais ir 
vaizdas, iš tiesų, atrodė ne 
kaip tikrenybė, bet puslapis iš 
pasakos.

Po ekspedicijos, po vonių ir 
prisigėrę Hot Springs stebuk
lingojo’ vandens kiek tik tilpo, 
apleidome kurortą. Musų dar 
lauke gerokas kelio galas. Prieš 
mus dar buvo šimtai mylių per 
Texas valstijos dykumas, alie
jaus laukus ir ukius. Dar buvo 
kelios karštos kelionės dienos.

Apleidę Hot Springs, turėjo
me pervažiuoti per dar vieną 
muitinį tiltą ppe Fulton, Ari
zona. .Įvažiavome į Texas prie 
Texarcana. Nestodami traukė
me toliau iki ^larshall miesto.

Texa‘s kelionė nebuvo taip 
smagi, kaip pirmiau, nes kelias 
nebuvo* cementuotas, bet piltas 
rupiu įjfyyru.

Bet Čia pamatėme pirmas pa
vasario žymes. Prie Henderson 
žydėjo eibės narcizų. Tarp tų 
narcizų ir miško aliejaus šalti
nių pastebėjome puikiai ir su 
skoniu pastatytą modernišką 
mūrinį namą. Jo grožis pagavo 
musų akį. Pasirodė, kad tai bu
vo nauja New London mokykla. 
Jei kas mums butų pasakęs, 
kad netrukus iš tų rūmų paliks 
tik krūva griuvėsių, tai mes 
butumė nusijuokę. Nenorėjo
me tikėti, kai mus pasiekė ži
nia, kad mokykloj kilo sprogi
mas, kuris ne tik ramus sunai
kino, bet užmušė kelis šimtus 
mažų vaikų.

(Bus daugiau)

Lietuviai Baigę High S
School Mokslus

(Tęsinys)

Lilian Jurgęįioniutė 
baigė Roosevelt 
mokyklą

i

Buvo ir programas. Svečiai 
pasakė pasveikinimo, ir palin
kėjimo kalbas; ypatingai gra
žią ir ilgą kalbą pasakė Dr. 
Gussen. Jis net pabrėžė tą 
faktą, kad aukštesnioji moky
kla Šiandien, da/ ne viskas;x. » v .» - Kiu sianaien, aar ne viskbs;šįmet birželio mėnuo ypa- kad reikalinga žmogui kuf

tingai svarbus, sprendžiant iš 
vestuvių ir mokyklas baigusių 
aprašymų Naujienose.

Prie to skaičiaus, štai, prisi
dėjo ir p-lė Lilian Jurgelio- 
niutė (Jurgens), kuri ketvir
tadienį, birželio 10 d. užbaigė 
Roosevėit aukštesniąją moky
klą. Ji ėmė bendrą kalbų kur
są ir atsižymėjo ’francuzų kal
ba. Be to, per pastaruosius du 
metu ji ėmė ir konfercinį kur
są. Po vakacįjos ji rengiasi, 
kaip sakoma, į biznio pasaulį. 
Vėliau, mano, mokslą tęsti, 
kad gerai prisirengus prie at- 
sakomingos sekretorės profe
sijos.

Lillian Jurgęįioniutė yra pp. 
Jono ir Adelės Jurgelioniu du
ktė, kurie gyvena 2169 Mil- 
vvaukee avenue.

kas daugiau. '/ '
P-lė Salomėja rengiasi slau

gės mokslą išėiti. Jos brolis 
Alfonsas eina advokato moks-

High SchOol, yra it lietuvaitė 
Bįrute Garadauskaitė — * Ber- 
tha Girard. ' ■ • ,

V. ' */•' • ’?• '/ ■’LmV'. -T-

Lilian Šmoteliutė 
baigė Harper mokyklą

. ........ ...... .......................I

Birželio 10 d. įaigė keturių 
metų komtfrėinį kursą įp-lė 
Lilian š mo I ei i ulė. Ji po vasa
ros atostogų rengiami mokslą 
tęsti aukštojoj komercijos mo
kykloj. .

P-lė Lilljan Šmotęliute yra 
pp. šmotelių duktė, kurie gy
vena 7114 S. Campbell avė. 
Jos tėvas p. Juozas šmotelis 
yra “Naujienų” presmonas. J.

craNe
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POGAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ................ . tonas
SMULKESNES $7.15

Tonas ; ............

ADVOKATAI

Vilyte.

Salomėja Wasaičiutė 
rengiasi j slauges; buvo 
labai šauni puota

Birželio 10 d. baigė aukš
tesniąją mokyklą p-le Salomė
ja Wasaičiutė, pp. Wasaičių, 
gyv. 1814 So. 50th avenue, 
duktė. Ta proga sekmadienį, 
birželio 13 d. tėvai surengė 
jai labai šaunią puotą. Atsi
lankė labai daug ir svečių. 
Buvo pp, Matulaičiai, Paužai, 
Stankai, WalaiČiai, Dr. Gus
sen ir šeima, pp. Yakštai, Mi- 
Ijapskai Ir daugybė jaunimo. ,

.......... ",....... .. ....... ■
■

ninfRąii

S ■ ■ , '

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
MOKĖKIT $-4 
Į SAVAITĘ* I

Kreditų
Sąlygos

DR. O’CONNELL

MI.imunini tiiiiįį 1 ,j! ■

Albinas Smalelis baigė 
Kelvin aukšt. mokyklą

Praėjusį penktadienį, birže
lio 11 d. įgijo Kelvyn aukštes
niosios mokyklos diplomą Al
binas Smalelis, gyv. 1943 N. 
Kostner avė. Albinas Smalelis 
yra p-nios Barboros švelniem 
nes sūnūs ir visiems žinomas 
“Bijūnėlio” artistas. Per pas
kutinius du metu buvęs Bijū
nėlio pirmininkasi Iš 200 mo
kyklą baigusių jaunuolių jis 
jauniausias — yra tik .16 me
tų amžiaus. Po atostogų ren
giasi įstoti į Northwestern 
universitetą chemijos inžinie
riaus arba 
lams eiti.

Kokio mokslo Albinas nesi- 
siektų —- geriausio jam pasi- 
sekimo. Gaila, kad “Bijūnė
lis” nustos vieno iš seniausių 
ir veikliausių narių.

— Kaimynas.

advokato moks-

Birutė Garadaiiskaitė 
baigė Marshall aukšt..
Mokyklą

Tarp abiturientų, kuriuos 
“į pasaulį išsiuntė” jMarshall 

į ......................r 11 i 1 jf' . i , .t ft' — y
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Ekskursija

LIETUVON
Liepos 2 d. 1937

4 a • ... • ’ 4
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Švedu Linijos 
Laivu

“GRIPSHOLM”
JEIGU PASISKUBINSIT TAI DAR 

GALIMA SUSPĖTI PRIRENGTI 
VISUS DOKUMENTUS

Kreipkitės į . v A

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ, 

1739 So; Halsted Street 
CHICAGO,' ILL.

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo ,pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą^ čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp , kitko ir dėl susidaužymo 
įvykių. ”

Nemokėtas
Balanas

Kaštai
12 mėnesių

12 
Notų ,

Kaštai
18 mėnesių

18 
mėnesių

$150.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39 . i
250.00 48.56 24.88
300 0Q 50.04 29.17 69.44 20.84
350.00 50.56 - 34.24 75.52 24.20
370.00 ' 50.72 ' 35.06 75.68 24.76
400.00 52.28 37.69 ... 79.52 26.64

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwtll vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

(Bus daugiau) 135 S0. STATE ST.

Pasiteiraukite pirma pas mumis I 
atnaujindami arba periant nau- I 

Jus Insurance
INFORMACIJOS DYKAI. 1

CHICAGO R. K FtNANCR CO. I 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

MILDA AUTO SALES
BUĮČK and PONTIAC AGENTŪRA 

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

— ........... .. .............................. ................ ,, .r,-,, .... „.i,.,. ■

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI

3446 So. Halsted St.
n ii.... .

IBS KM,
■vna. tilt. • —. olosed bundat

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

P Ą SKOLOS 
Tavernom* Meątmarkets, Rooming 
Houšes, Beauty Skops, Ręetaurah 
tam, etc.

Cash į 24 Valandas 
ILLINOIS D1SCOUNT CO.

10 N* Clark Street 
Phone STATE 4893 Atstovui 

, ■ i r itiiciiiir . .....................  ................................ i,
i*................. - .u

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtą būti.

Vmi................h. I (iiphmkiii • II r

I !!>■! iyir»»l»l ■imi. N.

Kasdien. skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingą 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

SENIAUSIA, IR DIDŽIAUSIA k
LAIDŲJIMO ĮSTAIGA f N

John F. Eudeikis |
■ LAIDOi’GVIŲ DIREKTORIUS 1 Q

. AMBUDANCE 1
•.k

DIENĄ IR NAKTĮ N
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V

4605-07 nSo. V Hemitage Avė. X 
4447 South Fairfield Avenue X

Tel.' LAI'AYETTE 0727
■ fe ' \\

_ 1 U- * 4 koplyčios visose V
J—i? 1 Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai, vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K,)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
■ _ , . ’ . ' • ... . .___________ . _______ . _______________...................... .

NARIAI : 
Chicagos, 
; ‘ Cicero j . ‘j

/ Lietuvių j 
Laidotuvių j 
Direktorių ; 
Asociacijos į

Ąmbulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną 
■ ir Naktį

V TURIME 
K . KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138.. .į......h, n ............... , . .. ■ .................. ...... ■ . ..... ... ...u,.

.... ■ L LIULEVIČIUS
, 4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

■ . - • s r 7 ' , , '

Ą A.PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

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

I. J.ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

■ i, -.y... .........,, ......... . , .—r.

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. < Tel. Pullman 5703

.jir..,.-C. , f* '“'t.D'f1 - xT‘-tl ' ' T"—-r^i— fTlY“' ■ - t ~ 1.)

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42.44 Ęast 108th Street TeL Pullman 1270

..... r

JUOZAPAS, EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. AVęšteyjy-Ąve.; \ . Phpne yirgįnia 0883 I

K.P. GUGIS
ADVOKATAS /

Miesto ofisas—12? N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 84—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1810 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADV0KA1 AS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTlI ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Roukwcll Lt 
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Ąve. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Va], 9 ryte iki 5 vai. vakarė 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733. Crandon Ąvenue 
XT--- Tel.: — Hyde Park SM*

SPECIALISTAI

Tet Office WentwOrth 6330
Rėž. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pirtų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sered-jmis ir subatomis.

DR. STRIKOL’E1
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedėlioj pagal sutarimų 

» Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. t Prospect 1930

Ofiso Tel. V ir ginta 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

• Mano 20, metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
^LIETUVIS. AKIU) GYDYTOJAS .

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
?• ištaiso

Akinių DirbtdvžA tisas ir
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki' 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

"LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_Draugijos Nariai _________

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330 f
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

1 <

Dr. C. J. Šventiški^
DENT1STAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwohd 5107
.................*  * "   '   * ■' ‘ I ■   Į

, Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
RVDY.TO.TAS UI CHIRURGAS

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

Pemidmiš ir nedčl. pagal sutarti 
, Rez.6631, So. California Avenue

Telefonas Republic '7868 ‘

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 ifci 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Kiti Lietuviai Daktare.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
>ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.m 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, UI.

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
; Tęl. Virginia 1116 

Valandoš: 1—3; 7—8 kasdien, iš- 
škyrUBv/seredųit Sekmadu susitarus.

Birž.,’LicP°S Rugp. nebus valąn- 
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r«

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Mayvvood A v. 
Phone Mayvvood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai.' vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supenor 9454 hr Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2880

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

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

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

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

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

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 
S 'P, m. . .

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

(Marbro Theatre Bldg.)
VidurmiesČio ofisas —- 59 East 
Madison St.—Tek Van Btiren 5709

Garsinkitės “N-nose”
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Darbo Žinios
“Legališkas 
Streikas”

Jay Franklin, žymus laikraš
tininkas ir rašytojas, kuris ra
šo atžvalgas politiniais ir eko
nominiais klausimais šimtui 
su viršum laikraščių, sako apie 
plieno streikų:

“Kai C.I.O. paskelbė ‘sėdėji
mo streikus’ General Motors 
ir Chrysler dirbtuvėse (ir lai
mėjo), tai darbdaviai kėlė triuk
šmą, kad C.I.O. nusideda įsta
tymams, ir kad ‘sėdėjimo strei
kas’ nėra legališkas.

“Pradėdami kovą už suorga
nizavimų plieno j-------
C.I.O. paskelbė ‘legališką’ strei
kų, kurio stipriausias įrankis 
yra pikieta.

Ko jie dabar susilaukė iš tų 
darbdavių, kurie gvoltu šaukė 
apie ‘sėdėjimo streikų’ nelega- 
liškumų ? Plieno streikas yra 
‘legalis’, bet aštuoni darbinin
kai randasi po žeme, apie šim
tas ligoninėse. Ar darbininkui 
verta elgtis “legališkai”, jei už 
tai jam mušeikos perskelia 
galvą, paleidžia kulką į kaktą 
ir suspardo. Pramoninkai la
bai karštai stojo už “legališku- 
mą”, bet tas jų karštis atrodo 
labai paviršutiniškas.

“Po plieno streiko įvykių, 
darbininkai nėra moraliai su
rišti pasitenkinti vien pikieto- 
mis, ir nenaudoti “sėdėjimų”.

klausimų. Chicagos dienraš
čiai, kaip “tribūne”, sako, kad 
tai komunistuojančių, iš kitur 
atsidanginusių agitatorių dar-

Apie tai paklaustas plieno 
darbininkas davė štai kokį at
sakymų :

“Darbininkas nestreikiVoja 
“komunistų’ ar ‘agitatorių’ 
naudai. Streikuodamas, darbi
ninkas rizikuoja savo darbų ir 
pragyvenimo šaltinį; jis stato 

savo šeimynų, savo 
Jis rizikuoja viską ką

II JI 
■B

UGHT 
FlOOROILl

NUVARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES .VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.

Plieno trustas 
ir streikas

Tas pats rašytojas paduoda 
įdomių nuomonę apie C.I.O. su
tartį su plieno trustu. Jis tvir
tina, kad plieno trūktas norę- 
jo žut-but išvengti streiko,, nes 
buvo tikras, kad Europoje kils 
karas. O karo atvėjuje, plieno 
kainos butų pašokusios į pa
danges. Neturėdamas kivirčų 
su darbininkais, trustas tikė
josi be jokių kliūčių pasidary
ti milžiniškus pelnus. ‘ .

Bet dabar, “kai pasirodė, 
kad europiečiai nenori paskelb
ti ‘saužudynės* Amerikos in
dustrinių ‘neandertalių* nau
dai, tai plieno trustas gailisi 
pasiskubinęs, ir, kai sutartis 
pasibaigs, tai naujosios nesi- 
rašys”.

Jay Franklin tęsia, kad ne
priklausomos plieno liejyklos, 
kaip Republic, Inland ir Young- 
stown tą žino ir jos yra pasi- 
ryžusios žut-but nepasiduoti. 
Rašytojas mano, kad dabarti
nis streikas yra “pirmtakunas” 
daug smarkesnės kovos visoj 
plieno pramonėje.

pavojun 
gyvybę, 
turi.

Išėjęs 
silaukti kulkos (aštuoni jau gu- 

pramonės, ji po žeme); jis gali palikti in
validu visam gyvenimui; jam 
.pačiam ir jo šeimynai gali tek
ti badauti.

“Darbininkas eina streikuoti 
ne ‘agitatorių’ susikiršintas. 
'Darbdaviai jį verste verčia iš
eiti ginti savo teises. Liejyk
lose jį persekioja šnipai. Jis 
atlieka sunkų, sveikatų naiki
nantį darbą prie karštų kros
nių ' —. už menkų atlyginimų. 
Jei jis pareikalauja didesnio 
atlyginimo — tai darbdavis jį 
išmeta laukan. Jei Jis • bando 
protestuoti, tai mušeikos jį su
muša. Jei jis prisirašo prie 
unijos, tai darbdavis jam duo
da ‘vilko bilietą’.

“Taip, plieno darbininkas 
streikuoja ne agitatorių ar ko
munistų naudai. Streikui kilus, 
plieno bendrovė rizikuoja dalį 
savo pelno. Bet darbininkas 
rizikuoja viską ką turi, net sa
vo gyvybę”. ♦

streikan, jis7 gali su

Morganas ‘‘Rooseveltui 
j talkų”

, Trumpą laiką atgal Roose

Kodėl plieno 
darbininkai streikuoja?

“Kodėl plieno darbininkai
streikuoja?” Daugelis stato tą

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Raikai e atnauj pimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

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

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomiČius, . pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti
3406 SOUTH
HALSTED ST,

Yards 3408

6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ, 
Hemlock 5040

NAUJAI ATIDARYTAS

SANDĖLIS
911 West 33rd Street

Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

BALTIC IMPORT CO.
809 We*t 19th Street

“KARO” FRONTE — Micliigan valdijos milicijos stovykla .prie Monroe, 
Michigan, kur ūpas yra įtemptas dėl plie 10 streiko Republic bendrovei priklau
sančiai Newton liejykloj. Sekmadienį Monroe miestelyje įvyko didžiulis orga
nizuotų darbininkų masinis mitingas, protestui prieš pikietų .sulaužymų prie 
plieno liejyklos. ■ ' ' ,. . ...

kimą, kuriame nurodo priemo
nes, katras turtuoliai naudoją 
išsisukimui iš income ’ taksų 
mokesčių mokėjimo. ‘‘

Pereitą savaitę New Yorko 
bankierius J. P. Morganas, par
važiuodamas iš Europos,x pada
rė pareiškimų laikraštininkams. 
Jis pasakė, kad Rooseveltui ne
reikėjo taip piktai pulti tur
tuolius už išsisukinėjimų iš 
mokesčių, nes:

“Žmogus gali daryti kų tik
tai jis nori —- jei tik įstaty
mai to nedraudžia. Išsisukinė
jimas iš mokesčių nėra mora- 
lis klausimas. Ta'i legalis klau* 
simas.

žmogus daro tiktai tų, kų 
įstatymai jį verčia daryti, ir 
nedaugiau4. Atsimink, kad ’yra 
taip pat bloga valdžiai permo
kėti kaip ir nedamokėti.

Kitais žodžiais 
Ii išsisukti iš 
mokėk.

Roosevelto 
džiaugė tokį
kimą. “Morganas atėjo Roose
veltui talkon”, parodydamas, 
kad Amerikos* milionieriai..,nė- 

veltas įteikė kongresui pareiš- ra labai dideli, “patriotai”.

jeigu
mokėjimo, tai ne1-

šalininkai apsi 
Morgano pareis

VIENAS

LAPKRITIS, 1939. . . Dvygubaf-šyel
itus pLD GOLDS buvo pirmi var- 
tot Cellophane apvalkų kaip prie
do apsaugų jęigaretam.

Gera idėja. Taip gera, kad visi ki
ti cigaretai priėmė Cėllophane, 
taipgi. Gera idėja—bet ne pakan
kamai gera.
SPALIS, 1935 ... DvygubaLŠvelnųs 
OLD GOLDS įvedė EXTRA apval
kalų. Dvygubų Celtophane. Dvygu
bų suvyniojimų. Užtikrindami Ame
rikos cigaretų rūkytojui ŠVIEŽIUS 
cigaretes kur tik jis perka juos.
ŠIANDIEN... OLD GOLD oro-ne- 
persunkiamas, klimato-neveikiamas 
-pakelis jau nebėra tik teorija. Kad 
EKSTRA apvalkas aktualiai teikia 
ŠVIEŽUMĄ, rūkytojui, tapo įrody
ta diena iš dienos kuone per du 
metu. Ir įrodyta visokeriopam kli-

Lietuvių Universite- Dr. A. L. Graičiunas 
to Kliubo Vakarėlis Nupirko Kareiviams 

Armoniką
Pasibaigė triukšmingieji mok

slo metai, kantu su jais ir di
dieji moksleivių rūpesčiai.

Kad tai geriau atžymėti,' kad 
parodyti savo gerus norus ki
tiems, mes pereitą, šeštadienį 
surengėme vakarėlį. Tame va
karėlyje oficialiai priėmėme 
naujus narius ir pasveikinome 
tuos, kurie įsigijo diplomus. 
Buvo, galima sakyti, kaip ir 
savitarpis moksleivių džiaugs
mu pasidalinimas.

Susiburimėlis buvo tiek link
smas ir įdonius, kad, rodos, ne
norėjusį ir skirstytis laikui pri
ėjus. —Narys.

karo 
lietu- 

atsišaukė per

Remkite tūps, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

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

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 va|. vakaro.

Laike Rusų-Japonų 
1904, paimti į nelaisvę 
viai Japonijoj
“Lietuvą” No. 45, 1904, į Ame
rikos lietuvius, kad jiems pri
siųstų laikraščių, knygų ir ar
moniką. Dr. Graičunas ėmėsi 
už darbo' išpildyti prašančių 
reikalavimą. Surinko $15.75, 
nupirko nuo Domijonaičio ar
moniką vertės $18 už $9 ir pa
siuntė. Pasiuntimas -armonikos, 
knygų ir laikraščių kainavo $15 
ir dar atliko 15 centų.

DABAR VAIDINAMA
“PASKUTINĖ NAKTIS

Sovietų Pažiba
Revoliucijas Išvakarėse.
S O N O T O N E 

Van Buren arti Wabash

Maskva Spalių

S. Jv .Vondrak Tel. Lafayette 4560
ngalus Padarome ant Užsakymo

I . MES NUMIERUOJAME IR -UŽKABINAME 
tIAMS IR MOKYKLOMS N; BLINDS.

(A RTI AVcjOT) S J •/

Langam Ųž
FIBANKOM LAZI 

tavernoms; i
• 1803 WEST 47th STREET

Garantuoja SVIEZiUS cigaretus

matė, šiltame, šaltame, sausame ar 
drėgname. į \ ,

Taigi OLD GOLD rūkytojas ge
dėjas netik parinkto derliaus taba
kais ir garsiuoju OLD GOLD dvy- 
gubai-švelniu skoniu.

. V ... .. ■ ■■

Jis gereaš šiomis puikiomis ypa
tybėmis jų geriausiam stovy. Dyy- 
gubai-švelnųs OLD GOLDS yra vi- 
suoniet ŠVIEŽI. Visuomet sveiki. 
Niekuomet neerzina. Niekuomet 
oro-Jienuvarginti ir klimato-nenu- 
dėvėti. v

Jus negalit pirkti nuvėsusį OLD 
GOLD. Ekstra apvalkas' yra jūsų 
garantija,

K . ' • .‘A, '■ • ' ' ' ' '

P. LORILLARD COMPANY, Iric. 
(įsteigta 1760)' /

ŽIŪRĖKITE! ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užvalkalas

Iš “C-Honh-ie”
Afnldaro IS 
VIRŠAUS » *

Jfilaiiklnife L z Valka- w
las 16 “Cellopliane” g®' / 

Atsidaro 15APAČIOS » Vi

i ', T f ui r

Copyright, 1937, by . P. Lorillard Co

PmiaistnMl sMe ŠVIEŽIAIS tlH.O GOLDŠ šianįiėn

LITHUANIAN BUILDING, L0AN 
AND SAVINGS ASSOCIATION 

(Member Fed. 'Home Loan Bank)
1>39 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL

1411 So. Halsted Street
įT Tel. CANAL 5063

GERA M ALE V A—GERESNIS DARBAS
Gera malėva sutaupo pinigų. Hehnan malevų stakas 

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

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

ir brapgiau.

970
950 

$1.39

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE

KIS GALIMA GAUT! VISOSE
TAVERNOSE .

MUTUAL LllįUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS D1STRIBUTORIUS

NAUDOKITE A M ■*■■■ ■ 
VAISTUS, kuriuos '|vll|lf| I II

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb h
Ii 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 vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,™”
ANTANAS G. KART ANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

GARSINKITE “NAUJIENOSE

j
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NAUJIENOS
The UUuaaUn Daily Newa 

Publl.hed Daily Escept Sunday by 
Che Lithttanian Newa Pub. Cen Ine.

1789 Senth Hatoted StreM
■>*||> iii lihy'o*....................— ' ' ■ M    r Į< į»'Hi ■.K I ■

Sabeeriptlon Ratee:
$8.00 per year iu Cąnada
$5.00 per year outsfcle of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8e per eopy.

1. .......... ' i ...n........ .. .............. .

Entered M Second CIass Matter 
March 7th 1814 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Trečiadienis, Eirž. 16, 1987

»
anos eina kasdien, išskiriiUt 
enius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

...... .... *

__  18.00
__ 4.00

2.00
1J)O 

____ .75

-------18e 
....... 75<s

Chtcagoje—paltu: /
Metams
Basei metų
Trims minesiams
Dviem mėnesiams -----
'Vienam mėnesiui ------- -

Chięagoje per išnešiotojus
Viena kopija
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicafoj, 
paštu: \

Metams ...............................-— $5.00
Pusei metų «— ..................— 2.75
Trims mėnesiams ....____  L50
Dviems mėnesian^i 1.00
Vienam mėnesiui —,...............  .75
Lietuvoje lr( kitur užsieniuose 

(Atpiginu)
MetamS  $8.00
Pusei metų
Trims mšnesii
Pinigus reikia

Orderiu kartu i
amnssssnasBt rbcmr:

...... 4.00
2.50

> Money 
u.
!=Sce=ssa

Žmonių teises ir teismai
i

Senato teismų komitetas Washingtone dauguma 
balsų pasisakė prieš Roosevelto Vyriausiojo teismo re
formos sumanymą ir išdėstė savo argumentus raporte 
senatui. ..... / ; ' . ■■■

Viekas raporto poąmas daro priekaištą, kad tas su
manymas “pajungtų teismą kongreso ir prezidento va
liai ir tokiu būdų sunaikintų teismų nepriklausomumą, 
kuris yra vienintelė asmens teisių apsauga0.

Čia yra pasakyta dalis tiesos. Iš tikro, jeigu teismas 
netektų nepriklausomybės, tai asmens laisvė butų ma
žiau apsaugota* Mes matome, kad diktatoriškose šalyse, 
kur teismai aklai pildcf valdžios valią, žlnogaus asmuo 
neturi jokios apsaugos: valdžia gali žmogų suareštuoti, 
uždaryti į kalėjimą ir net visai nekaltai nugalabinti — 
ir niekas jo neapgina.

Bet teismai nėra vieninteliai asmens teisių saugoto
jai. Kai kada jie tų teisių visai neapgina. Daugelis, pa
vyzdžiui, atsimena dar, kas dėjosi pasaulio karo laikais. 
Buvo įvesta cenzūra spaudai. Laikraščiai, kurie aštriau 
pakritikavo valdžios karo politiką, buvo konfiskuojami 
ir kitokiais budais persekiojami.

Buvo suvaržytą ir žodžio laisvė. Socialistas Debs 
buvo suimtas ir nuteistas į kalėjimą už prakalbą.

Toks spaudos ir žodžio laisvės varžymas \yra prie
šingas Jungtinių Valstijų’ konstitucijai, nes konstitucija 
aiškiai sako, kad kongresas ir valstijų legislaturos ne
privalo leisti įstatymų, siaurinančių žodžio ir spaudas 
laisvę. Bet nei Vyriausias teismas Washingtone, nei ki
ti teismai šitiems asmens teisių varžymams nepasiprie
šino.

' -a, Apžvalga
...............

.v- ■' IT UI ii ''' <
. - i. j. . .; t - .

Suka velnias katarinką.
- . V®J. “PAfiMfc”; ' § '

Vąkar ^Draugas*^, praneš 
antgalviu per yisą puslapjf kad 
“generolo Davila armija paėmė 
Bilbao”.Bilbaodar nebuvo pa
imtas, kai t/te pranešimas pasi
rodė. ' /• ■' ' .

Panašiu budu Chicagos Ma
rijonų' organas buvo ‘'paėmęs” 
pereitą lapkričio menesį ‘ Madri
dą. Madridas dar iki Šiol nėra 
paimtas, j , f /

Marijonai smarkesni “užka
riautojai”, negu geri. Franco. 

r • ,..............“..... r ' ■

SPORTAS IR POLITIKA
\ I ■' ...... •

“Studentų žodis” peikia va
dinamąjį Am. Lietuvių Sporto 
Komitetą, kad jisai nevykusiai 
tvarkąs Lietuvos sportininkų 
maršrutą. Sako:

“Pirmiau tarėsi su? laisva- 
mąriials (dėl maršruto), 
tiems neapsiėmUš — puolėsi 
prie katąlikų. Komitetui tru
ko ir takto ir noro atsižvelg
ti į kolonijų pasiūlymus. 
Antra, buvo ir pačių . Lietu
vos sportininkų kaltės. Jiems 
nereikėjo sporto — draugiš
ko revizito — surišti su po
litika. Jei už savo pečių ne
būtų slėpę tautininkų seimo 
parlament#rų, butų patys vi
sų aiperikiečių nuoširdžiau
sia priimti.” 1
Bet tiksliau butų kaltinti ne 

sportininkus, o \ tuos, kurie 
juos kvietė ir kurie juos siun
čia. Šie 
rius už 
tininkal 
bėjų”. 
daugiau 
sportas.

jiems duoda politikių 
palydovus. Patys spor- 
butų apsiėję be “glo- 

Bet jų “gaspadoriams” 
rupi politika, negu

5 ' < ‘

Bet asmens teisės nėra viskas. Jos kai kada stoja 
skersai kelio, visuomenės gerovei. Sakysime, visuomenės 
labas reikalauja, kad visi vaikai tam tikrame amžiuje 
mokintųsi, bet tėvai gali nenorėti leisti vaikų j mokyk
lą; tėvai gali norėti, kad vaikai eitų į fabriką dirbti ir 
kiekvieną savaitę parneštų namo “pėdę”. Daug tokių 
tėvų yra šiandie ir dar daugiau buvo seiliaus. Bet, to 
neveizint, Amerikoje yra įvestas visuotinas ir privalo
mas mokyklų lankymas vaikams. Individualinė tėvų tei
sė turėjo nusilenkti visuomenės interesui.

Kas sprendžia, kaip toli turi eiti ąsmens teisės ir 
kur joms turi būt pastatyta riba? Aišku, kad sprendžia 
įstatymai, kuriuos leidžia žmonių išrinkti atstovai. Įsta
tymai yra žmonių valios išraiška.

Valdžia (administracija)- įstatymus vykina, o teis
mai žiuri, kad nebūtų nukrypimų nuo įstatymų. z

Bet teismai Amerikoje atlieka da ir kitą funkciją: 
jie sprendžia, ar įstatymai sutinka su konstitucija. Po 
to, kai kongresas įstatymą priima ir prezidentas jį pa- 

• sirašo, teismas dar gaji nutarti, kad tas įstatymas yra 
“nekonstitucinis”, ir jį panaikinti.

Senato komitetas sako, kad šita teismo galia turi 
būt visiškai nepriklausoma nuo * valdžios ir kongreso, 
nes kitaip, girdi, pražus visos musų asmenines teisės; 
Šituo savo pasakymu tas komitetas faktinai išreiškia 
nuomonę, kad J. V. kongresu, kurį renka visi žmonės, 
ir J. V. prezidentu, kurį taip pat tenka visi žmonės, 
negalima pasitikėti. Jeigu tik teismas, kurio nariai nė
ra renkami, negalės uždėti apinasrį kongresui ir prezi
dentui, tai Amerikoje bus vergija!

Ar tai ne keista nuomonė?'

. 1 .    —r—■. . ■ 

NEPAPRASTAS' 'SĄMOKSLAS
PRIEŠ ŠUŠNIGGĄ

--------i.......... .. '■■■>—
. I-V *

Austrijoje buvo atidengtas 
nuostabus sąmokslas prieš, dik
tatorių šušniggąų Vokietijos 
naciai norėjo jį įr jo 11 metų 
sūnų pagrobti ir lėktuvu nuga
benti į Vokietiją.

Mat, šušniggas nors ir yra 
fašistas, bet Hitleriui neprita
ria.

Sąmokslas buvo padarytas 
pereitą rudenį, bet |ik dabar 
pasirodė žinia;apie jo nepasise
kimą.

Austrijos naciai buvo įsigiję 
lėktuvą ir • rengėsi sučiupti 
kanclerį šušniggą Kalkburge, 
netoli Viehos, kur jo sūnūs 
Kurt lanko mokyklą. Bet są
mokslininkai buvo išduoti įr 
policija juos suareštavo.

Po kanclerio užgrobimo 1,500 
nacių smogikų butų padarę. 
Vienoje sukilimą.

- ------------------------ ------------ '

BIUROKRATIZMAS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE '

Tarpe senatorių, kurie šitai nuomonei pritaria, ma 
tome net kai kuriuos vadinamus “liberalus” sakysi
me, senatorių- Wheeler iš Montanos. Ypatingos rųšies 
yra tie liberalai, jeigu jie neturi pasitikėjimo žmonių 
renkamai atstovybei, bet vieninteliais' tikrais asmens 
laisves saugotojais laiko devynis niekieno nerlnktus se
nus advokatus.

Vakar minėjome, kad “Lais
vė” mano, jogei valdininkų, 
žvalgybos 'viršininkų ir armijos 
generolų areštai įr sušaudymai 
Sovietų Sąjungoje yra vykina
mi su tikslu “apvalyti? sovietų 
įstaigas nu6 biuroki^tiziną 
piktžolių. f

Bet kodėl biurokratizmas 
apniko bolševiką valdžią? To
dėl, sako Brooklyho komunis
tų organas, kad Rusijoje ite* 
buvo slaptų balsavimų, paklau
sykite,' kaip jisai tai aiškinai ;

“Per devynioliką metų ' itč- 
buvo slaptų rinkimų. įmonė
se įr aukštesnėse įstaigose 
atsirado biurokĮ'a'tiį< saumy- 

liy, suttiiesčiohėjusi^ele- 
mentų, nes jie žinojo, kad 
masės prie jų neprieis.”
Vadinasi, diktatūros užvėjom 

j e priviso “biurokratų, saumy- 
lių', smhiesčionė  jusiu elemen
tų”, kurie nepaisė žmonių, ži
nodami, kad “masės prie jų ne
prieis”.

Jeigu butą buvę šlapti rinki
mai, tai Valdininkai butų žmo
nių bijoję. Bet kai valdžios šu
lai yra renkami yieŠu balsavi
mu (rankų pakėlimu!), tai žmo
nės negali išreikšti savo valios. 
Jie balsuoja taip, kaip jiems 
paliepia valdžia’. .

Keistas dalykas, kad “Lais
vės” redaktoriai> it kiti komu
nistai per 19 metų šiltos tiesos 
nematė.

“Naujienos” visą laiką nuro
dinėjo, kad tokia rinkimų siste
ma, :kokia yra įvesta Sovietų 
Rusijoje, yra negera, nes prie 
jos žmones negali kontroliuoti 
valdžios ir todėl valdžios įstai
gose neišvengiamai turi įsiga
lėti sauvaliavimas, apsileidimas 
ir korupcija. UŽ tai, -kad “Nau
jienos” šitaip sakydavo, tai ko
munistai piktai jas plūsdavo ir 
niekindavo. Jie ‘tvirtindavo, 
kad sovietų tvarka esanti “tik
riausia darbininkiška demokra
tija”. ’

Tik dabar, praėjus 19 metų, 
kai pasirodė, kad ta tvarka 
privedė sovietų valdžios > įstai
gas prie baisaus sugedimo, tai 
ir komunistų akys atsivėrė! t

Tačiau da ir šiandie jie mato 
tiktai tiek tiesos, kiek pavelija' 
jos maityti Maskva1. Iki pilno 
praregėjimo jiems dar toli.

Ar balsavimų slaptumas jau 
sudaro demokratiją? Anaiptol. 
Kad , žmonės, slaptai balsuoda
mi, galėtų išsirinkti tą, ką’ jie 
nori, reikia dar žodžio laisvės, 
spiaudlos laisvės ir organizacijų 
laisvės. Šitų laisvių Rusijoje 
nėra nė šešėlio.

Jokia partija Rusijoje nėra 
legališka, < išimant komunistų 
partiją. Taigi priešingų komu- 
nistams kąpdidatų per rinki
mus statyti, nebus galima, ši
tuo atžvilgiu bolševikiška rin
kimų sistema nesiskiria nuo 
smetoniškos rinkimų sistemos, 
kurią musų komunistai taip 
griežtai pasiųerkė. kartu su ki
tomis pažangiomis srovėmis.

Jeigu kandidatų statymas nė
ra laisva’s, n tai demokratiškų 
rinkimų negali būti, nors bal
savimai ir butų slapti. z

Pagalios, net ir iš tų kandi
datų, .kuriuos pastatys valdan- 
#įoji partija arba kokia nors 
kita tos partijos kontroliuoja
ma. organizacija, tyalsuotojąi 
neturės progos pasirinkti ge- 
ręsnius, kadangi Jie neturi tei
sės susirinkimuose ir spaudoje 
laisvai apsvarstyjli kandidatų 
tinkhmumą. Be žodžio ir» spau
dos laisvės tai negalima. v

Tokiu budu “Laisvės” pa
saka, kad slaptais balsavimąis 
(ir sušaudymais) bus išnaikin
tai Sovietų Rusijoje “biurokrar 
tizmas”, yra tuščia. . >.

Teroras, kurį dabar Stalinas 
vykina, “valydaniai” sovietų 
Įstaigas ntio 'Sugedusių elemen
tų, dar (labiau sustiprins biuro
kratizmą, o kartai su juo ir 
kitas sovietų valdžios ydas. 
Nes biurokratizmas yra aklas 
valdininkų paklusnumas savo 
viršininkams.' Kada Stalinas ne
paklusnius valdininkus žudo, 

stai likusieji . valdininkai dreba 
kiekvienas dėl savo kailio ir 
darosi, tiesiog diktatoriaus ver
gai

Įš tiesų, tai Stalinas to ir 
siekia; jisai nori sutriuškinti 
visą opoziciją ir patapti neri
botu krašto valdovu —- o tai 
reikš įkartu ir neribotą biuro 
kratižmą! 

-------
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Išleido Naujas
Telefonų Knygas

Apie paskutiniuosius įvykius Sovietų Rusijoje
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(Musų specialaus korespondento) <

> (Tęsinys) y

Nuo pikto likimo nėra 
ątsijprnimo

čia jokie šniokšle nuopelnai 
nuo kalėjimo negali apsaugoti. 
Jokiais darbais čia nepasigirsi.

Dar vakar galėjai būti visa
galis, o šiandien gali tavo gal
va nuo pečių nulėkti, Toksai 
kraštas, tokie papročiai!

Gal netikit, kad taip yra? 
štai, pasiskaitykite komunistų 
dienraštį “Pravda” ir tenai aiš
kiai \rasi te prokuroro Višinskio 
išvadžiojimus, dėlko įsakyta Pa- 
'šukanį suimti.

Pašukaniui, kaip ir visiems 
kitiems eiliniams piliečiams, 
bus nudarytas teismas. Viena 
tik jį gali apsaugoti, jei jis pa
sisakys, kad anuomet klydo, 
kad jo moksliškieji darbai bu
vo neganėtinai peržiūrėti, kad 
jie nebuvo' suderinami su ge
nialaus Stalino darbų linija.

Betgi Pašukanis jau mėgino 
vieną kartą panašiai kalbėti, 
kad jurisprudencijos mokslai 
reikalingi pe/žiurėjimo, kad ką 
jis seniau yra rašęs ne visai su
tinka su Stalino mintimis. Tai 
dabar antrąkart Jau netenka 
aiškintis. Pašukąnis teisme ga
lės aiškintis. Teisme jis galės 
žeminti save koksai, jisai ne
mokša buvęs, koksai jisai neiš
mintingas vyras, tapęs ir Sta
lino visai nesupratęs, galės sa
vo darbuose reikšti didelę at
gailą ir, kitaip tarus, pats save 
galės kaltinti ir tik tuomet teis
mas įžiūrėjęs jo nuoširdų prisi
pažinimą ir atvirumą, galės jau 
bausmę sumažinti.

Putna ir Ūbarevičius
—Bet juk ita’i joks darbas nė

ra tokiose sąlygose įmanomas., 
juk klaidos visur galimos, pa
galiau, juk mokslas tai ir yra 
ne kas kita, kaip tiesos, teisy
bės pastovių dėsnių ieškojimas!

Visa tai tiesa, bet šita tiesa 
tinka tik jūsų krašte!

SSSR sykį paslydai, tai jau 
nesusilaikysi. Tokia yra neiš
vengiama būtinybė.

Maža ką itau dar reikės visa
me prisipažinti, bet ir dar stip
riai save pakaltinti ir net mir
ties bausmės užpelnytai vertu 
laikyti.

* Štai eina’ gandai, kad buvęs 
aukšto rango karys, lietuvis 
Putna, buvęs tiek išdidus, jog 
savo kląidose^uimtas nenorėjęs 
prisipažinti. Dabar eina gandai, 
kad tardymo metu Putna nu
šautas! šitie gandai labai pla
čiai yra paplitę ir visų tvirti
nama, kad tai esanti tikra tei
sybe.

*. / •

Sunku pasakyti, kaip iŠ tik
rųjų yra tenais buvę, nes SSSR 
kalėjimas ir tardymai — tai 
viena didžiaiisų paslaptybių^ 
Putna kartu su kitu lietuviu 
Uberevičium, kuris dabar yra 
Baltarusijos armijos vadu, rusų 
armijai visai irstant 1918 me
tais su tos armijos likučiais 
laikėsi Daugiapilyje, ir vos pir
miems raudonosios 
branduoliams susidarius, 
na, kaip ir daugelis 
lietuvių karių, įstojo 
nosios armijos eiles.

Uberevičius buvęs 
aplenkėjęs ir jis tuomet išvyko 
į lenkų Dobvor-ft£usnickio kor? 
pusą, bet čia ilgai neišbuvęs, 
perėjo pas raudonuosius. Vie
nas ir kitas, kaipo didžiojo ka
ro dalyviai ir išėję atitinkamus 
karo mokslus, raudonojoje ar
mijoje greitai padarė karjerą 
ir jos pasiekė vadovybių 'viršų; 
nes*

Putna gana ilgokai buvo vei
kiančiojoje armijoje, bet vėliau 
dėl jo savistovaus galvojimo 
buvo perkeltas j raudonosios 
armijos štabą ir dar vėliau, ne
labai jo mėgdami, jį perkėlė j 
pusiau diplomatinę tarnybą, — 
padarė karo atašė ir paskuti
niais nįhtais jis karo atašė bu
vo Londone. Tai palyginamai 
labai aukšta tarnyba, reikalau
janti daug sumanumo ir apsuk
rumo.

Pereitais metais jis iš čia 
buvo' atšauktas ir tuoj Mask
voje suimtas. Putna tūri du su- 
nu: Algirdą ir Keistutį. Kaip 
matote, abudu jo sūnus turi lie
tuviškus vardus;

Uberevičius visą laiką buvo 
veikiančiojoje armijoje ir čia 
tiek save gerai atrekomendaVo, 
kad jį paskyrė visos Baltaru
sijos respublikos armijos vadu. 
Yra dar ir daugiau lietuvių, ku
rie SSSR armijoje turi labai at- 
sakomingas pareigas.

SSSR spauda apie Putnos li
kimą visai nieko nerašo. Jei 
apie kitus suimtuosius laiks nuo 
laiko prasitaria, arba mitinguo
se jų pavardės suskamba, tai 
apie Putną visai nieko negirdė
ti, taigi ir tikras jo likimas nė
ra žinomas. Betgi gandai eina, 
kad jisai tardymo metu nušau
tas. SSSR gyvenimo sąlygose 
tai visai galimas daiktaas ir to
kių atsitikimų butą nemaža. 
Patsai Jagoda tokiu budu taip 
pat yra nemaža žmonių iššau-

armijos
Put- 

tų metų 
j raudo-

pusėtinai

Jagodos griekai
t

Reikia laukti, kad visų suim
tųjų teismas dar ne taip greit 
bus; mat, dabar gera proga pa
mitinguoti ir dėl kiekvieno iš

jų atskirai darbų pakalbėti. Bet . 
dėl visų suimtųjų niekas kitas 
tokio didelio įspūdžio nepadarė, 
kaip Jagodos suėmimas. Nie
kas neabejoja, kad Jagoda kri
minaliai yra nusikaltęs, nes jo 
platus gyvenimas daUg kam 
buvo žinomas, bet taip pat vi
siems aišku, kad čia esama 
daug ir politikos.

Viename iš savo laiškų esu 
rašęs, kad kadaise Jagoda la
bai sukosi apie Trockį ir buvo 
jo patikimas asmuo, bet vėliau 
šitas apsukrus žydelis susigrie
bė ir pasidavė Stalino visiškai 
valiai. Tad reikia manyti, kad 
šitie jo seni ryšiai su Trockiu 
teisme praskambės ir iš viso, 
jfei tik teismas bus pakankamai 
viešas, tai bus paskelbta daugy
bė visokių sensacijų, kurios 
daug pikantiškų ir kitų dalykė
lių atidengs.

Spėju, kad iš tų naujienų 
jums visos yra' žinomos, o iki 
jus šitą laišką gausite, gal jau 
jas kitos, dar didesnės naujie
nos, šias nustelbs, ir jos bus vi
sai mažutes ir vos įžiūrimos.

i Kaip anuomet rašiau apie Ja-
■ godą, tai gal visa tai jums at

rodė visai neįtikėtina irjš pa-
■ lubes paimtos žinios, bet gi, 

kaip matote, tuomet žymiai 
mažiau buvo net apie j j pasa
kyta, kas dabar jau visiems ži
noma.

Jei tą laišką «turite, tai suly
ginkite tas žinias, kurios dabar 
viešai SSSR spaudos yra pa
skelbtos, didelio čia skirtumo 
nematysite. O juk tuomet tą 
laišką rašiau, kai Jagoda buvo 
savo vietoje ir ėjo SSSR polici
jos vyriausio viršininko parei
gas, 
tokiu 
GPU. 
tumo 
kad, sakysim, jūsų 
bųt, policija’ nėra 
sekti žmones dėl jų 
ir juos suimti, tardyti .ir į teis
mą atiduoti. ■.[.'.•'“fiam : -:i.- ■ -Jj

Nėra tolerancijos
O čia GPU valdininkai išim

tinai tik šitokiu darbu užsiima, 
tai yra, viešai ir slaptai seka, 
sekioja žmonių politinį nusista
tymą ir kas esamam režimui 
nėra patikimas, tuoj suimamas 
ir tardomas. Bet ne vien tik 
dėl šito. Ir tie suimami, jei 
drįsta’ aukštų valdininkų elgesį 
pakritikuoti.

Tai kraštas, kur mažiausia y- 
ra tolerancijos, kur kitų pažiū
rų žmonės tiesiog fiziniai nėra 
pakenčiami, kur net moksle 
sunku savistoviai savas 
pa’reikšti.

O juk moksle surasti 
dėsniai, atrastos naujos 
ne visuomet sutampa su musų 
kasdieniniais įsitikinimais ir su 
daugelio pažiūromis. Taigi sa
vistoviai protaujančiam moko
vui čia labai nepalanki dirva 
darbui, ypač tokių mokslų sri
tyje, kurie tampriai yra susi
ję su visuomeniniu gyvenimu.

šiuo atsitikimu pavyzdžiu 
gali būti kad 
Pašukanis.

Bet visa’ tai 
nizmo teorija, 
kurie praktiškai gyvenime var
tojami. Tikslai patys per save 
yra geri, bet tie keliai, kuriais 
tų tikslų siekiama, yra niekam 
tikę.

Tiesa, čia policijos kaipo 
pavadinimu 

Bet iš esmės 
čia nėra. Jei

nėra, yra 
jokio skir- 
bent tiek, 

krašte, tu r 
įpareiguota 
įsitikinimų

mintis

'nauji 
tiesos

ir mokslininkas

kalta ne komu- 
bet tie metodai,

'(GALAS)

Vakar Chicagos telefonų 
bendrovė pradėjo dalinti nau
jas telefonų abonentų kny
gas. Jose yra 645,000 vardai ir 
adresai, 1,404 puslapiuose.

PAGERBĖ PREZIDENTO SEKRETORE — River Eo- 
rest kolegija (Illinois) suteikė teisių (lakiaro garbės laips
nį p-lei Marguarite le Hand, prezidento Roosevelto sekre
torei. Jš kairės, Motina Sainuel, p-ia Rooseveltiene,' pre
zidentas Rooseveltas, p-lė Le Hand ir kun. Mauiice S. 
Šhceh'y. Ceremonijos įvyko Baltajam Name.

“Misingio Gabalas” 
Skaudžiai Sužeidė 
Berniuką

Radęs “gabalą misingio” ie- 
loje, 9 metų berniukas Walter 
Knapp parsinešė jį namo. Kai 
jis ėmė radinį ardyti, tai jis 
staigiai sprogo. Sudraskė ber
niuko rankas, nunešė pirštą, 
apdegino veidą ir sukapojo pil
vą. “Gabalas misingio” buvo 
šratų kulka.

Knapp paguldytas ligoninė
je. Jis gyvena su tėvais ties 
3433 Carfoll Avenue.
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Keletas Dienų Chicagoje ir Apylinkėse JUOKAI
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2 Skirtingi Parengimai

A. Faiza.

Grakey važiuot rytojaus 
į Laisvų Kapinių iškiL

Rūta, 
Toronto, Ont

teikti 
savo įvai- 
kurių mes

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

N. Gugienei 
prašau nepa- 

Moterų skr. ir, 
ką nors

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN Ereferred by millions 
to mayonnaise..

eCtoiceinpedi- 
ents whipped to 
•Mtsing creami- 
ness I n the 
Kraft Mir« 
acle Whip 
machine.
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* Iš S.L.A. 236 kp.
Susirinkimo

TORONTO, ONT. — Š. m., 
birželio 11 d., 6 Deniąon, įvy
ko minėtos kp. mėnesinis su
sirinkimas. Keli metai atgal, 
čia įsigyvendino paprotys, per 
vasaros sezoną jdr-jų susirin
kimus iŠ šventadienių perkelti 
į šiokių dienų vakarus, nes, esą, 

• šventadieniais nariai susirinki
mų nelankys.

Taip tai ir S.L.A. 236 kp. 
nutarė padaryt. Buvo daug 
kalbėta, kuri diena butų pato
giausia ir, galų gale, nutarta, 
kad penktadienio vakaras.* Bet 
kaip reikėjo stebėtis, kad net 
patys penktadienio vakaro siū
lytojai į susirinkimą neatvyko! 
Bendrai paėmus, susirinkimas 
buvo labai neskaitlingas, kad 
net svarbesni reikalai, tapo 
atidėti tolimesniam susirinki
mui. Tas parodo, kad ir 
kiadieniai vakarai narių 
slinkimą nepritraukia.

v • 
S1O-
ŠU

pateisinti 
Anaiptol! 
sau ligos

Ar Galima J 
Pateisinti?

Bet, ar galima 
toks narių elgesys? 
Tai tik paprasčiausia
įkalbėjimas, kad štai: vasarą 
karšta, kas ten eis kelias va
landas sėdėti ir t.t. Kaip mums 
nenusibosta ir pakenčiam vasa
ros mėtų po kelias valandas 
išsėdėti pritvinkusiam kino- 
motografe ar kur nors kitoj 
vietoj ? Ir tai kelis kart per 
mėriesį, o susirinkimas būna 
tik vieną kartą į mėnesį,! ku
riame mes ne .mums svetimus 
vaizdus, scenas ar reikalus ma
tom ir savaip rišam, bet sa
vus — artimus musų širdžiai 
ir jausmams reikalus spren- 
džiam; reikalus, kurie liečia 
musų rytojų! Juk nieks kitas 
musų dr-jos gerove nesirūpins, 
kaip tik mes patys. Tik per 

. musų pačių atsidavimą dr-jos 
reikalams, ji bus stipri ir at
spari. Tad, brangų^ S.L.A. 236 
kp. nariai, pasiryžkim mesti 
šalin tą neatbolnumą ir supra
sti. susirinkimų lankymo svar
bą. Lai dr-jos reikalai, bus 
svarbiausiais musų gyvenimo 
reikalais 1

Dėl Patalpos 
Susirinkimams c

Praeitame S.L.A. 236 kp. su
sirinkime, buvo nutarta, se
kantį susirinkimą 
mėn., laikyti senojoje 
949 Dundas Str. W., 
mėnesio ketvirtadienį, 
vakaro.

nutarta, 
t.y. liepos

vietoje, 
antrąj į 
8 vai.

tam atgal. Man aplankius a. a. 
Paulauskienę, jau gulinčią po
mirtiniame name, kad atiduo
ti jai pagarbą ir paskutinę su
die- -— 82 metų senelis Pau
lauskas apsiverkė ir nusiskun
dė, jog jis neteko savo, didžiau
sios laimes, nes žmona buvo 
jam buvusi geriausia pasauly, 
net už motiną geresnė.... Net 
ir prieš mirtį, esą, ji neužmir
šo perspėti ir pamokinti kaip 
jis vienas likęs turėtų gyven
ti. Velionė buvusi labai gera 
šeimininkė ir dėl to jie užgy
venę senatvei savo lizdelį ir 
sutaupų. Paulauskas ilgus me
tus dirbo Massey Harris lie
jyklose, o dabar jau senai ant 
kompanijos, pensijos gyvena. 
Atrodo vikrus ir jo amžiaus 
nieks neatspėtų. A. a. Paulaus
kienė sulaukė 69 m. amžiaus. 
Birželio 8 d., ji atliko pasku
tinę kelionę į šv. Elenos para
pijos bažnyčią, o iš ten buvo 
palydėta į MoUnt Hope kapi
nes. Lai būna jai lengva sve
tima žemelė.

jienose iki rudens, todėl mes 
palinkėkime jąi smagaus vasa
rojimo, ir gero poilsio, o pas
kui, ( vėl nenuilstamai 
mums malonumo 
riais aprašymais, 
pasiilgsime.

Linkėdama p. 
viso kuogeriausio, 
miršti nors
progai pasitaikius, 
mums parašyti. Mes labai my
lime skaityti Tamstos raįstus, 
iš kurių turime nemažai nau
dos.

Žiaurus Šių Dienų 
įvykis

ži-

Frances.

Smagaus Vasaroji
mo p. Norai 
Gugienei

Nors labai mažai teturiu su
pratimo muzikos srityje, vienok 
ir aš jaučiausi viena iš tų, ku
rie muziką myli, ir jąją įdo
maujasi. Todėl priskaitau sa-j 
ve prie tų, kurie su smagumu 
sekė,. ir j,aute ^malonumą skai
tydami
Naujienose, kurį tvarko ir ve
da žymi muzikos žinovė, visų 
gerbiama lietuvė p. Nora Gu- 
gienė.

Muzikos žinių skr.

Nors linksmos ir geros 
nios skaityti yra visiems ma
lonu, bet negalima nutylėti ir 
apie nemalonius įvykius, kurių 
šiandiena dar neretai pasitai
ko. štai, pereitos savaitės bė
gyje, “Naujienose”, ko ne kiek
vieną dieną skaitome, ne tik 
nemalonius aprašymas, bet 
matome net paveikslus trauk
tus iš Republic Steel streikię- 
rių skerdynių.

Ar galima ką nors žiaures
nio matyti, kaip l^uos žvėriš
kus policijos užpuolimus ant 
nekaltų ir beginklių darbinin
kų, kurie nieko ' pikto nedarė, 
tik reikalavo lengvesnių pra
gyvenimo sąlygų ? Ar begalima 
ką nors žvėriškesnio įsivaiz
duoti, kaip tuos bejausmius 
žmones, kurie puola, muša, žu
do ir stf pasigėrėjimų ieško 
naujų aukų, ant kurių nekal
to sprando miklina savo buo
žes? Šiandieną,jus, broliai ame
rikiečiai, supylėt jau aštuntą 
kapą nekaltai paaukavusių sa-

\ Tikiu, jog visi lietuviai v0 gyvybes už musų visų rei- 
pripažįstame, kad p. N. Gugie- kalus, už musų visų šviesesnę 
nė teikia mums daug malonu
mo, ne tik savo muzikos žinių 
skr., bet ir daugely kitų savo 
aprašymų, iš kurių mes daug 
gero sužinome. Jos aprašymai, 
yra mums kaipo šaltiniai, pa- 
sisėmimui kilnių minčių ir do
rų pavyzdžių. Mes lietuviai, 
(ypatingai moterys) galime di
džiuotis turėdami savo tarpe, 
tokių kilnių jausmų, ir gerų 
porų moterį, kaip p. N. Gu- 
gienė. Kas skaito jos raštus, 
tam tuoj aus į akį metasi, kad 
ji prieš save mato viską, 
tik gera. Kiekvienas jos 
rašymas, ar atsiliepimas 
ką nors, yra papuoštas 
jais, gražiais, pagyrimo 
žiais, kilniais linkėjimais, ir 
nuoširdžiais troškimais. Kadan
gi gerb. p. N. G.ugiene su 4 d. 
birž. mėn. š. m. pertraukia sa
vo reguliarį pasirodymą Nau-

vien 
ap- 

apie 
nau- 
žod-

ateitį! Liūdim mes kartu su 
Jumis ir atiduodam pagarbą 
žuvufsiems “kankiniams!” Skau
du parrlanyti, kad tokie žiau
rus įvykiai šiandieną dedasi 
tokioje demokratinėje šaly kaip 
Amerika. Bet tvirtai reik ti
kėt, kad nekaltai pralietas 
kraujas — nepraeis veltui, kad 
kiekvienas „ kruvinas įvykis 
gimdo tūkstančius naujų jėgų, 
naujų laimėjimų. Ir, kuomet 
visi žiaurus išsigimėliai pama
tys ir supras savo žvėriškus 
darbus, tuomet be ginklo ir 
žiaurumų — laimės darbo liau
dis savo kovas. Mes visi dar
bininkai tikim ir linkim, kad 
jau neužilgo pažins brolis sa
vo brolį, viens kitą žudyti nu
stos, ir tuomet pasauly nieks 
nebevaitos. '

Tą patį šeštadienio vakarą 
dar buvau Gary jaunuolių pa*- 
rengime. Steponavičių sūnūs 
Antanas yra suorganizavęs su 
kitais Gary jaunuoliais orkes
trą, kurio palaikymui ir * buvo 
rengtas pasilinksminimas. Pa
rengime dalyvavo, gailrnb saky
ti, išimtinai jaunimas, išsky
rus Steponavičių šeimyną ir 
dar kelis, kurie visi buvo už
imti įvairiais darbais surištais 
su parengimu.

Nors jaunimo buvo nemažai, 
bet teko girdėti, kad pelno li
ko nedaug, mat, moksleiviai 
daugiausiai priklauso nuo tėvų 
kišeniaus...

Kitas parengimas — tai bu
vo vietinės Gary, Ind,, S.L.A. 
kuopos, kuris atsibuvo sekma
dieny, lietuvių parapijos sve
tainėje. šiame, parengime teko 
susipažinti su visa eile S.L.A. 
darbuotojų, netik vietinės kuo
pos, bet taipgi ir iš tolimesnių 
kuopų, butėnt su Mr. Meškau
sku iš Indiana Harbor, 185 
S.L.A. kuopos veikėju iš Ham- 
mond,' Ind. ’ Jie buvo atvykę į 
Gary- pasisvečiuoti ir savo pa
rengimus pagarsinti. Be virš 
suminėtų asmenų, teko susipa
žint ir draugiškai pasikalbėti, 
bei po stiklą alučio išgerti Su 
daugeliu asmenų, kurių pavar
des nepasižymėjau ir dabar ne
prisimenu. v-' -

Ilgoką laiką kalbėjomės su 
Gary lietuvių7 parapijos klebo
nu kun. Drėtigeliu, kuris pd- 
sipasakojo,Mjog žadąs leisti žur
nalą ir kad’‘priruošiamasis dar
bas jau įpusėtas. Bu kun.! Drau
geliu4 mhh betaikant, prisimi
nė ir Toronto lietuvių padė
tis. Brisiminė tie laikai, kada 
Toronte buvo lietuviai kunigai, 
tai vis gėri&fi ‘Su jais galima 
buvo susikalbėti, ar tai paren
gimų ar susirinkimų reikalu. 
Bet dabar, kuomet lietuviai ga
vo airį kunigą už kleboną, tai 
viskas virto kitaip. Airiui lie
tuvybė visai nesvarbu, jis tik
tai “dūšias” gainiojasi ir kiek
vieną lietuvį sutikęs tūtojau 
jdausia ar tu eini bažnyčion, 
ar eini išpažinties, etc. Jeigu 
taip, tai gerai, bet jei ne tai 
jau toks dėl jo ne žmogus. 
Bendrai paėmus, lietuviams te
ko už kleboną žemo išsilavini
mo žmogus ir 'didelis akiplėša.

Na, tiek to, tegul parapijo- 
nys džiaugiasi kolei apsi
džiaugs. Bet kuomet jie giria
si esą patrijotai, tai, kodėl jie 
negali maitinti lietuvį kuhigą, 
vietoj airį ? 7

Geriaus grįžkime prie Gary 
S.L.A. kuopos parengimo, žmo
nių minetaipe . parengime buvo

neperdatfgiausiai, daug mažiau, 
negu jaunuolių parengime, o 
peilio, < sako, padarę virš 100 
dol. Tai tikrai aš nusistebėjau, 
kad iš tokio būrelio žmonių 
tiek pelno. Tas pelnas — tai 
už alų ir degtinę, ir, jeigu pas 
mus Kanadoje, leistų pardavi
nėti svaiginančius gėrimus, tai 
draugijų parengimai butų kur 
kas pelningesnį. Dabar musų 
draugijų parengimai finansiniu 
atžvilgiu labai mizerni.

Skirstydamiesi iš viršminėto 
parengimo susitarėm su Mr. ir 
Mrš. 
dieną 
mes.

SU BATAIS NEVAIKŠČIUOJA
; Gatvėkario konduktorius pri
ėjęs prie keleivio sako: “Pra
šau nerūkyti”. ‘ *

Keleivis:-—“Bet aš juk ir ne
rūkau”.

Konduktorius:—“Tamsta lai
kai pypkę burnoje įsikandęs”.

Keleivis;—Taip, tamsta, bet 
aš ir batais esu apsiavęs, o vis
gi, nevaikščiuoju. 
t

— J. Jokubynas. n
, (Bus daugiau)

Wedding Delis
Prann — Yurieta

WINNIBEG, MAN. — Holy 
Cross church was the setting 
of an interesting Lithuanian 
wedding, which took place at 
5 P. M. Saturday, May 29, 
when Ameba, youngešt daugh- 
ter of Mrs. Yur^etn of Lith- 
uania, became the bride of 
Mr. K. C. Prann, formerly of 
Lithuania and now a resident 
of Norwood. ‘

The bride chosė a floor- 
length ivory satin dress oh 
princess lines, with a high 
neekline, with a full length 
veil of soft net and a coronet 
of lilies of the valley and 
orange blossoms and carried 
bridal roses. ; '

Miss Joanna Yauniskis, maid 
of honor, wore blue lace, floor- 
length with' a matehing jAčket 
and > hat. She carried sweėt- 
heart roses.

Misses Sophie Mandziuk and 
Baily Yauniskis were brides- 
maids.

The bridegroom was attend- 
ed by bis brother, Mr. 'Peter 
Prann.

Messrs. Frank Lawrence and 
John Darasko, of Chicago, were 
ushers.

A reception followed at the 
groom’s friend Mr. Budziunas.

The happy couple will reside 
in Norwood. '

(S.)

RAKANDŲ, PARLOR SETŲ, KARPETU
IŠPARDAVIMAS

GRADUATION DOVANOS — JUNE BRIDE DOVANOS
NAUJOS 1938 RADIOS

Geriausių Royal 
išdirbysčių.

Rašoma mašinėlė 
yra naudinga do
vana. Naujos ma
šinėlės po

29.50

48.00
ir lekcijos DYKAI.

Visokios kainos, pilnos 
mieros išmokėta

Akordionas yra geriausia 
DOVANA

JAUNAI DUKRELEI
, ARBA ŠUNELIUI

Nauja 1937 metu už

*39.50

^■IIUIMU _ t*Tqg

Lietuviai Kraustosi
1 Kanadą atvykę lietuviai 

vis svajoja kaip greičiau pa
pulti į Jungt. Valstijas. Ten 
buk geriau prasigyventi, dau
giau lietuvių ir t.t. Ir štai, 
šiais metais, kokia tai nežino
ma “palaima”, palietė Toronto 
lietuviams; jie viens po kito, 
pradėjo dingti ir atsirasti Chi
cagoje ir kitur. Neva lietuvių 
kvota padidėjusi. Iš Toronto 
jau keletas viengungių ir šei
mų išvyko ir daug dar ruošia
si vykti. Gal jiems ten ir ge
riau, bet musų nedidelei kolo
nijai nesinorėtų matyti Ją dar 
labiaus mažėjant.

Dar apie Paulauskus
Praeitą kartą minėjau apie 

mirtį senutes 1 Patdauskienes. 
šiandie tas žinias, noriu šiek 
tiek papildyti. Kaip jau minė
jau Paulauskai pirmieji į To
rontą atvykusieji lietuviai. Jie 

, atvyko iš Anglijos 34 metai

V. X., 
Toronto, Ont

PABAIGTUVĖS KARO AKADEMIJOJ^. Wėst Point Amerikos val
džios užlaikomo] karo akademijoje, laike mokslo metų' užbaigimo iškilmių. Paveik
slas parodo užbaigtuvlų iškilmių paradą, kuriame dalyvavo akademijos kadetai,

NAUJAS > .
“KULTŪROS” 
NUMERIS '

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

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

.. ................... V. Stankevičius 
Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis .....................   A. Rūkas
Būdviečių‘ Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

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

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

AR JIESKAI
DARBO?

- - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - g

NAUJIENAS,
IR TEMYK SKILTIS   J

‘REIKIA DARBININKU'-
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Somh Halsted Street. CHIMGD. III
Remiate savo aplelinke^ 

biznierius

t:.

SKALBIAMA MAŠINA

” ’l.OO
į savaitę.

Automobilio radios po

RGA VIGTOR, 
ZENITH, 
PHILCO.

JAU 1938 METŲ RADIOS 
IŠKRAUTOS DĖL PARODOS

JUNE BRIDE YRA GERA
DOVANA

19.50
Seną radio išmaiifoine.

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
Sučėdykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysčių. 
KELVINATOR, GENERAL ELECTRIC, GROSLEY, SHEL- 
VADOR, WESTINGHOUSE, NORGE ir 50

ir aukščiau.
Lengvus išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami į 
svetimą krautuvę. Budriko krautuve yra viena kol bus 

gatavas naujas namas.

A 08. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 7010
WCFL — 970 K., Nedaliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.
WAAF — 920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 5:00 vai. 

po pietų. ; <
WHFC — 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

.1

...
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RADIODiena Iš Dienos
Radio Programas

MOTERYS

NAUJIENOS
CHICAGO, ILL

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IRkitų

$1.60

$1.50

p-ia

Antanas.

Makaro (Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
Rep

DAILY BUSINESS DIRECTORY
su Mary

Anna • RESTAURANTAI

Universal restaurant
SVEIKATOS KLINIKA

Petrauskas TONSILAI IŠIMAMI

Pete YOUNG’S Tavern
Ella

Bernice HOSPITAL

Ruth

Alex

ato-
2303

Avenue
5727.

Petras 
seniau-

NAUJIENOS 
1739 So. 

H ditcd Si*

■ KAiistoa 
prieinamos

Suėmė 18 Metų 
Berniuką Už Moters 
Užpuolimą

Siųskit money orde 
rj arba čekį —

• LIGONINES
HOSPITALS

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Metrick’s Malevų 
Krautuvė

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienos*.

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE .. .

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ........

EKŽAMINAVIMAS
OFISE .....................
bOUGLAS PARK

Danber (Rhineland 
54, su Bernice Nor

Kaminski, 26
Emmett Hayes, 51, su Na 

thalie Petraitis, 39
Charles Stahulak, 27, su Ma 

ry Strelecky, 24.

Norėdami parduoti arba pirfcti 
real estate kreipkitės i mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

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

Su naujoviškom ran- 
suknelė. Tinka iš

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 iW. 63rd ST.
TeL ENG. 5883-5840

| ŠpecifiUstal Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Į1 Visiem, *Su<larkymam

išsodinta Anglijos jurininkų 
partija, kuri nežiūrint sukilė
lių ugnies, pasiėmė Anglijos 
konsulų Stęvenson ir atvežė jį 
laivu į Francijų. Jurininkai bu-

WASHINGTON, birž. 15. — 
Puk. ęiarence O. Sherrill, pre
zidentas American Retail Fe- 
deration, i|naujo liko paskir
tas Cincinnati miesto manaže- 
riu. Jis užims vieta C. A. Dyk- 
stra, kuris patapo Wisconsino 
universiteto prezidentu. Sher
rill yra buvęs to miesto mana- 
žeriu nuo 1926 iki 1930 me-

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A.. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima^ nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimą 
negalite Susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patart jo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Apsivedė veikėja's 
p. Petras Bložis

Birželio 13 d. įvyko vestu
vės CiceTčj žymaus visuome
nės veikėjo p. Petro Bložio, 
gyv. 1411 S. 49 et. Vestuvių 
puotą buvo šemeto svetainėje.

DYKAI
jeigu DABAR 
užsiraŠysit “Naujie
nas” ant mėty ir 
prisiųsit
Chicagoje ...... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj'nupi
ginta kaina .... $5.00

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kute arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept^ 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No

Mieros ___________  per krutinę

vo išsodinti nežiūrint sukilėlių 
ugnies ir apie juos zvimbian
čių kulkų.

Anglijos valdžia neskaitb, 
kad tai buvo šaudoma į jos

Northsidės policija vakar 
anksti rytų suėmė 18 metų 
berniukų Chester Golumbuski, 
1257 N. Bishop Street, už už- 
pu‘olimų 21 metų Bernice Men- 
derak. Užpuolęs moteriškę prie 
jos namų, ties 2543 Thomas 
street, berniukas ėmė jų smau
gti ir parmetė ant žemės. Mo
teriškė pasiliuosavo ir taip 
garsiai sušuko, kad berniukas 
nusigando ir pabėgo. Bet vė
liau policija jį suėmė prie 
Westėrh~ ir Potomac gatvių 
kampo.

No. 4433 
kovėm vasarinė 
lengvos materijos. Lengvai pasiuva
ma ir smagiai išrodanti. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per kruti-

Budriko W. C. F. L., Radio 
programas nedėlioję, birželio 
13 d., 7:30 vai. vakare buvo 
išpildytas su pilnu pasiseki
mu. Dalyvavo didžiulė'Budni
ko orkestrą ir žymi daininin
kė Jadvyga Gricaitė. Tokio to- 
buląus programų, sudaryto ne 
iš rekordų, o iš gęros orkest- 
ros ir gerų dainininkų malonu 
ir pasiklausyti.

Internacionale Popuri, kur 
yra vien lietuviškų dainų ir 
angliški pranešimai, yra leid
žiamas iš stoties WAAF 920 
kili, panedėliais ir pčtnyčio- 
hnis 5:00 .vai. po pietų; ket- 
vergais Budriko programas iš 
stoties WHFC — 1420 kil., 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vaka
re, o birželio 17 d. turės pra
sidėti nauja radio drama, ne 
Makalai, bet kas nors, kitas — 
dabartinio gyvenimo vaizde
lis. Žinotina, kad Budnikas 
draugijoms, parapijoms ir ki
tiems geriems tikslams ir de
dikacijas Budnikas skelbia dy
kai iš WHFC stoties.

Klausytojas.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos ruŠl 
jums tikrai padSs. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite i patyrusio Ejtperto pa- 
raiščlo pritaikintojo rankas. Ateikite pas

j VYRAS IR MOTERIS
PRIŽIŪRĖTOJAI

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

John Olszak 
Gabrys, 43

William Fabeshorski, 25, su iAngeline Norbutas, 25
. Henry Pojman, 23, su Helen 

Puplis, 20
Peter Klemmer, 44, su Bea

triče Nagel, 30
Frank Smith 

Ramoška,
Edward 

er, Wis.) 
kus, 25

William
lAdelia Velanski, 27 »

Benjamin Migas, 24, su 
len šarabajka, 22

Andre Brunius, 26,
Jacobson, 26

Albin Sikora, 22, si
Nowiekaytis, 19

Bruno Obuchowski
Nina Esavich, 24

John Jenpik, 23,
Giraut, 20

Joseph Bartkus, 28, su 
audra Matukaitis, 27

Edward Hostler, 39, su Ade- 
lina Gregaitis, 30

George Lalogones, 28, su 
Dorothy Uolinis, 20

Joseph Gestaut, 20, su Irene

Klaidos pataisymas
Pirmadienį, Naujienų 139 

n u m. žinutėje “Padovanojo 
jaunavedžiams Buick automo
bilį” buvo v pasakyta, kad pik 
Striupai nupirko jaunaved
žiams Kaspu'čiams automobilį. 
Kas yra klaida. Automobilį nu
pirko pp. Kaspučiai. /

Naujienose telpa skelbimai 
Metrick’s Paint Store, 590607 
Sb. Kedzie avenue.

Tai yra didelė malevų, var
niški, sienoms popierių, stik
lų, langam uždangų (window 
shades), vadinamų Venetian 
Blinds, pališių ir kitų kito- 
kiausių namam apsaugoti, iš
valyti, pagražinti, išdekoruoti 
reikmenų.

Kadangi ši krautuve laiko 
didelį stako pasirinkimų, tai ir 
apyvartų daro didelę, o dė- 
liai to čia malevos visuomet 
laikomos šviežios, popieros 
sienoms madnios ir, bendrai, 
visas tavoras yra aukštos ko
kybės. • .

Metrick’s krautuvė pristato 
nupirktų tavorų į visas mies
to dalis už dykų ir greitai. 
Krautuvės telefonas Grovehill 
1875. '

Verta daryti bizni tose įstai
gose, kurios garsinasi Naujie
nose.

Licitatoriaus
Statybai Materiolas, Malevos, Atskiros Lentos, Stogam Padengimas, 
Asbestai, Asfalto Gontai, Plasterboard, Plieno Vielos, Geležinės Tvo- 

Guminės Dūdos, Fordson Trakto-

Sveiksta p. P. Sadula-—
Sveiksta po sunkios ligos p. 

Petras Sadula, gyv. 10518 La- 
fayette Avė. Sirgo savaitės lai
kų. Jis buvo Dr. I. E. 
priežiūroje.

Paminėtina, kad p< 
Sadulas yra vienas iš 
šių Roselando gyventojų ir žy 
mus visuomenės veikėjas.

Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųŠies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandaguš patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kpan Avenue

jurininkus, bet kad jie pąkliU' 
vo į sukilėlių ir lojalistų ko 
vos sukurį. Sužeistų betgi nė

Grįžo iš atostogų 
pp. Mažeikai

Birželio 12 d. grįžo iš 
stogų pp. Mažeikai, gyv. 
S. Oakley avenue. Atostogų 
vienų savaitę praleido Detroite 
pas gimines. Ponas Mažeika 
tarnauja First National Banke 
knygvedžitf.

Išvežė iš Bilbao An
glijos konsulą

ST. JEAN DE LUZ, Fran- 
cijoj,' birž. 15. — Bilbao liko

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO.ILL,

NAUJIENOS
1739 S0. HALSTED STREET

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

jūsų užsakymą.

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

Sunkiai serga 
p-ia Shatkienė

Susirgo širdies
Mary Shatkienė, 48 m. amžiaus, 
gyv. 128 E. Kensington. Jų gy
do Dr. I. E. Makaras.

P-ia Shatkienė yra tavernos 
savininkė.

HI LIFE INN
MILLER -HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa-___________
dos randasi geros fe- 'W 
rūšies gėrimai: d e g- 
tinę, vynas, alus ir| 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra- ' 
leisti, malonėkit 
silankyt į mano už- 
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St.«“HMI 
Tel. Boulevard 0850

Visi tie materiolai turi būti tuojau parduoti. Pardayimaš nuo 
8 ryto iki 5 po pįetų. Tik už cash.. H;

; , ATDARA NEDALIOMIS VISA DIENĄ,bi.
• •’ 1 • r y "'.A ■ '■

**■*;,< \ ,y

KYLA“ PAVOJINGA
mitu paraiščiui pritaikinti bu pilnu pa- 
stikėjimu 1

ElaBtikinčs pančiakos, diržai, bracefl, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są; 
nariai nesveiki.

ros, Trokai, Trailers, “Saw Mill”, 
riai, Plumberių Reikmenos., «

Pažiūrėkit i 
■ . I

Nauji kedrų stulpai, šm. 10c 
Naujos Plasterbord, kvad. pėd. 2c 
Insulating Board, kvad. p. l'/zc 
Naujos Wall Board kv. p. l’/zc 
Naujos 2x4’s .... 1000 pėdų $27 
Naujos 1“ Lentos 1000 pėdų $27 
Naujas 2” stat. mat. 1000 p. "$27 
Ger. naujos, durys, viena $2.25 
2,000 rolių padeng. stogo, 
35-75-90 svarų rolės išdirbystės 
Barretts, "Cajęey, Bird’s 
visai naujos.
90 sv. roj. padeng. 108- 

Ikvadr. pėdos .... ....
75-sv. rol. padeng. 108 

kvadratinės ppdos .
35-sv. rol. padeng. 108

kvad. pėdop .... ............. 80c
1,000 rolių Barrets roofing 

felt 14 ir 15 sv. smaluota 
popiera, ........... rolės $1.50

800 galionų malevos vartojimui
viduj ir lauke. '

$2.50 maleva .......... gal. $1.25
Geriausi Nauji Cviekai ' 
100-sv. bačkelė .........   $3.00

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St 
ARTI PRIE AVELES STREET Valgiu Gaminimo Knygą

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

Išvyksta atostogoms 
pp. Giniotai

Liepoš 3.d. išvyksta į ryti
nes valstijas dviejų savaičių 
atostogoms p-ia Bernice Abrai- 
t>enė, gyv. 3437 S. Union avė. 
ir jos tėvai pp. Giniotai, gyv. 
3512 5. Parnell avė. Jie tikisi 
aplankyti Boston, Massachu- 
setts, New Hampshire ir kitas 
valstijas.

Paminėtina, kad p. Petras 
Giniotis, yra žymios, Chicago 
Screw Co. vienu iš bosų, kur 
dirba nemažai jaunų ir senes
nių lietuvių, v-

Naujas Plywood, visokio
didžio, kvad. pėda ....... 3’/2C

Keaseby & Mattison asbesto 
back wall \ile, išilgos .ir skersos 
juostos. Visokio didžio ir spalvų, 
kaip už dyką.
Vonios geram stovy, viena $5 
Sinkos, įvairaus didžio, vien. $1 
Vartoti dangų, rėmai (sash), 

vienas .. . ...... ..... .............. 15c
Vartotos Durys vien. 25c 
Nauji Plieno rėm. $6 vertės, 

vienas ..................  $1.75
Lath ........................ ryšulys 12c
Pirm pirksiant bet kurį vartotą 
ar naują statybos materiolą, at- 
silankykįt ir apžiurėkit musų 
platų pasirinkimą.

S. E. CORNER 22nd ir 
ASHLAND.

Nash 4-duriį Sedan    $60 
Diamond T Trokas   $85 
Luiųber Trailers U:Ą..‘ vien. $25 
Pietoms stalai ....vien. $4>0 nupigintos!

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

$7.65 
$6.05 
$4.70 
$8.75 
$6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20 

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue

TeL JARDS 0965.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Galiu pristatyti dabar ar vėliau 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

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

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

65% cars . ...............
Illinois LjUinp .................
Yard Screening ...........
Petroleum Pilė Run ....... 
Rex Egg Or Glindo Egg 
Millers Creek Lump ......
Black Band Lump ..... .
Chesnut Hard Coal .....
Coke Kappers ......... ...1...

SOUTHEAST CORNER 
22nd and ASHLAND

$40,000 Liquidation
New and Used Bldg. Materials

>
• . • •, 1 ■ ’ ■ 1
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Ne visiems mokslei 
viams vasaros ato
stogos skirta

Oak Foresto Prie
glaudos Senelių 
Padėka Visuomenei

Šįvakar Pirmininkaus Bankietui

r

t

Mes, prieglaudos gyventojai 
lietuvių seneliai, reiškiame šir
dingą padėką Chicagos lietu
viams, kurie mus atjautė ir at- 

Nevisi mokiniai naudojasi.silankė su dideliu Teisybės My- 
vasaros mokyklų atostogomis? lėto jų Draugijos buriu. 
Pirmadienį atsidarė vasaros 
kursai ir tie, kurie nori grei
čiau įsigyti mokslo pažymėji
mus, grįžta j mokyklas.

Vasaros mokyklų kursas tę
sis aštuonias savaites. Veiks 
išviso dvidešimts s vasarinių 
mokyklų. Devyniose vasarinė
se pradinėse mokyklose kur
sas kainuos $10.00. Vienuoli
kos aukštesniųjų mokyklų 
pirmasis kursas kainuos $12. 
—antrasis, žemesnysis—$6.00.

Kiįrios mokyklos veikia.
Veikia sekančios aukštesnio

sios mokyklos: Amundsen, 
Austin, Crane, Englewood, 
Hirsch, Lane, Lindblonf, Mor
gan Park, Schurz, Senn ir Til- 
den.

Iš pradinių veikia šios: 
Burke, Kozminski, Lawson, 
Libby, McPherson, Novel, 
Phil Sheridan, Van Vlissingen 
ir Von Humboldt.

Be to, dvidešimts penki tūk
stančiai vaikinų ir merginų į- 
stojo į 250 protestantiškąsias 
bažnytines mokyklas.

Klasės veiks penkias dienas 
savaitėje per šešias savaites.

Pirmadienį atsidarė vasaros 
mokyklos; daug grįžta į 

mokyklos suolus

Sekmadienį, birželio 6 d. at
silankė Brighton Parko Jau
nuolių Draugija kartu su jau 
minėta _ Teisybės Mylėtojų 
Draugija. Jie, vadovaujant pir
mininkei p-iai A. A. Zabukie- 
nei, patiekė mums gražių dai
nų, šokių ir muzikos programą. 
Be to, patiekė mums skanius 
tikrai lietuviškus pietus su gry
bais; kiekvienam seneliui dova
nojo po porą cigaretų pakelių, 
po porą svarų cukraus ir po 35 
centus pinigais, už ką nuo šir
dies ačiū visiems.

Nors gyvename vargingo gy
venimo aplinkybėse, nors tenka 
pakęsti ir skurdą, vienok seka
me laisves gyvenimą. Chicagos 
Liet. Moterų Kliubas mus kas
met po porą sykių aplanko, už 
ką mes esame dėkingi.

Ignas Rainus,
Institution Ward No. E50, 

Oak Forest, III.

I

i*

Remsite tuos, kurio 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo . susirinkimas įvyks 

birželip 17 d. 8 vai. vakaro Almira Simons svet., 1640 N. 
Hancock St. —Valdyba.

Garfield Park Laisvamanių Etinės Kultūros 4 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 16 d., adresu 4039 West* 
Madison St; ant trečių lubų, 8:30 vai. vakare. Visi nariai

■ ’ - į*'* 1 \ ’ A*

I j kviečiami atsilankyti. —J. M. Bruchas, rašt.

PARENGIMAI
Detroit, Mich., didelis Sąryšio piknikas. Piknikas yra rengia

mas birželio 20 dieną Beechnut Grove darže, ant M’ddle 
Beit Rd., tarpe Michigan ir Ecorse Rd- Pradžia 11 yal. ry
te. Muzika nuo 2 iki 9 vakare. Laike pikniko bus galinus 
programas: dainuos Aido Choras ir svetimų dąipoflų. Kal
bės L. Pruseika. Vakare bus rodomi krutami paveikslai iš 
streikų eigos. Prie įžangos tikietų bus 14 prizų, $150 pi
nigais. Tikietus galima gauti iš anksto daug pigiau. Prie 
vartų įžanga’ 25c. Visus kviečia rengėjai. —Alvinas,

Katės-Kačiukčs ant Abrusų ar Paduškaičių

Justinas Mackevičius, stambus Chicagos lietuvių 
finansierius ir veikėjas, kuris šįvakar pirmininkaus 
Lietuvos Konsulo p. Petro Dąudžvardžio ir p. Daudž- 
vardienes priėmimo bankietą. , . i

Iškilmes rengia1 lietuvių biznierių ir pprfesionalų 
Sąjunga, Lithuanian Chamber of Commerce, Bismarck 
viešbučio Vienna Salionc. . .

Tarp vakaro svečių bus visa eilė žymių Chicagos 
lietuvių biznierių, teisėjas J. Lewe ir J. T. Žuris. Lau < 
kiama’ ir majoro E. J. Kelly.

Ė

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So< California Avė.: Sophie 
Ambrozaite—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana AVe.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2589 West 46th Pla.; A, Ra- 
mašaUskienė—fin. rašt. pagelb., 
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So.*lndiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Bėldeh Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—maršalka, 4730^ #0. •SpringfieldAv;
Kliubo suširinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St, Chicago, III.

Draugystes susi vieni j i m o 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai .1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racinė Avė.; 
Nut. rašt—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt—Peter 
Viršila, 8415 So. Wallace St; Iž
dininkas*—Mik. Bankevičins, 628 
W. 18th St Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St; 
Konespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1938 Canalport Avė. < _

MORN1NG STAR KLIUBO VaT- 
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.; 
Vice-pirm. — 
2006 Concord Place; Užrašų 
—Michael Chepul, 3327 Lę M'

Belden

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS:. Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, Iii., tel. Prospect 
4524: Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 3118 West Per* 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos £\obgja, 7204 So, 
Rockwell St., Chicagcyį 111.; Anta* 

. nas Czesna—kasieriųs, 4501 So.
Paulina St.) Chicago, III.; Petras 
Tuskievičz — maršalka, 6939 S6. 
Washtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Cžesnn, Hu- 
širihkimas atsibuna kožną mfenesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos Svetai
nėje. 4507 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. III.

CLASSIFIED ADS
...ai

{vairus

. ' Tel. Victofy 4965
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

DR-ŠTĖS TAUL GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
TOWN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras 

Ukockis, 4444 So. Whipple St.; 
Pirm, pagelb.—Stasys Stoskos^ 
6522 So. Rockwell SL; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitis, 7008 So. Rock- 
wėll St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
—Plecida Pikturna, 1425. West 
45th St.j’kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskis, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Franas Vienokus, 2713 
W. 43td St.; lig. aptekimas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wbod St.; trus- 
tisas—Justinas^ Yuškėnas, 2547- W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. llermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 West 
61St St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldiehis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So, Pau
lina St., Chičago, 111.

FINANSUOSIM 1937 miesto, Val
stijos laisnius. NERE1KALAUJAM 
{MOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; rnalevojimas; apmušalas, 
tairai> batarėjos, automobilių radios, 
viršai- saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai jr towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

: 25,000 Naujų Rakandų Pardavimu* 
Nematytomis kainomis Prieina

momis išlygomis.
<100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
G185 gražus, nauji parior

setai ......$39—$49 
bSY5 vertės 3 kamb. įrengimas $1Ž5 
11600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe $175
Atdara vak. Iki 9—NedėHol iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE furniture 
5746 So. Ashland Avė,

Furnished Rooms
REIKALINGAS furnišiuotas, garu 

apšildomas kambarys pavieniam vy
rui. Turi būti arti 35-tos ir Hals
ted St. šaukit: .

Boulevard 1144

PARTNERIS reikalingas į Elec- 
trical Appliances biznį. Turi turėti 
$4,096 ar $5,000 investuoti. Gera 
apielinkė. 9 metai toj pačioj vietoj. 
Biznįs yra išdirbtas.

Rašykit: 1739 South Halsted St., 
Chicago, III., Box 634.

Help Wanted—Female
Rfeikią^

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937., visokio didžio su Coil 
Baksais it sinkom. Taipgi Storų 
Ikčerius dėl bile kurio biznio iškal
ant svarstykles, registerius ir ice 
>aksius. Cash arba ant išmokėjimo. ’ 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 6269.

TAVERNOS BARAS ir BACK 
BAR, 16 pilių, modernistiŠkas, par
siduoda pigiai.

2744 South Ridgeway

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI "TAVERNA, BAR- 
BECUE ir GAS STAT1ON. Daroma 
biznis. Gera vieta. Reikia apleisti 
miestą.

DIXIE BARBECUE
Willow Springs, 111.

8244 Archer Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITI
ZEN S CLUB, POLITICAL and BE- 
NEF1C1AL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. ŠvitoriUs, 2630 West 
40th Št.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 89th Št.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 

' 4223 So. Wells St., Triangle 7673;
Finansų raštininkas-—B. Putrimas, 
^536 So. / Turner Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—-J. Jesiunas, 2440 
Wešt 39th St.;, ^asierius—-J. YuŠ- 
ka. 2417 W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A. J. Mh- 
nikas, 2619 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka---J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas. riaujo mėnesio pir
mą vai. po pietų; Hollywood svet. 
2417 W. 4315 , ^ Kliubah gali įs
toti vyrai Įr fęoteryš ligi 
metų amžihus*

. L. .1.'^.^-,.i Į,.. >1 ■„ II- I,n V .

T. D. M. BROLIŲ&R SESERŲ VAL
DYBA 1937 MEDAMS; A. Sudentas 

B. statę St.; Jo* 
nas ŽUkaušK„f^. vice-pirin.; F, 
Fuchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka
siems; Kasos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rupgis; 
Trustees—J. Černauskas. A. Dima, 
B. Rumšienė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas —Z. 
Klibienis. Draugystė susirinkimus 
Jaiko kas mėnesį pirmą penkta
dienį, Rosėland Darbininkų Svetai
nėje, 8 Vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
PUchkorius.Ignas AmbruleviČ, 

■.•-" rašt.
doyne 

St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas —y Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai:—Antanas Dungevič, 1814 
Wabnnsia Avė., Tel. Humboldt 
3284; Maršalka—Jonas Milaševi- 
čia. 2750 N. Neva Avė.; KaSierius 
—Jonas Raila, 4839 Winnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 
pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M. 
Chepul.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS; Geo M.

Chernauckas— president, 1909 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport AVenue; M. 
B&nkeviČius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Gėo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jai) Laucius. Joseph Gudjonis, An- 

.. ton Kontrym, M. Bankevicius, 
Martin ČesnaviČiuš, Paul Stash- 
kbn, Frank W. Chernauckas, Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

PATYRUSI VIRĖJA; Tea Room; 
vakarienėms tiktai; diena savaitė, 
liuosa. Longbeach 3191.

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
be namo—Pilnai įrengta.

5642 West 65th St.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; labai geras namas; 
nėra virimo; mažas apartmentas; 
pastovus darbas. Oakland 3157.

TAVERNA ir RESTAURANTAS, 
išdirbta; 800 valdžios samdinių dir
ba skersai gatvę. Reikia parduoti 
tuojau. Partneriai nesusitaiko.

1843 West 89th Street

PILNAI PATYRUSI mergina 
abelnas namų darbas: gera virėja 
pasilikti; rekomendacijos; $15.00.

Lakeview 2020.

PASIRENDUOJA BUČERNĖ, su 
ar be fikčerių.

3824 So. Kedzie Avenue
Lafayettę 0427. • •

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—Georgę Medali nskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad; 
Finansųn'š^iidinkas — Chas. Ka
tula; Nutarimų ra§t.-—M. Medali n- 
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos .Globėjai—M. Davidonis, J. 
M.Bruchas; Kasieriuš—M. Kaziu- 
nas; Ligonių latikytnjas—P. Za- 
leiik; Korespondentas —J. Bene- 
kaitis; Maršalka — A. Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —-Dr. Al. Mar- 
gėris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienį Lawler Hali, 3929 
W» Madison street.

JAUNA MERGINA; abelnas na 
mų darbas: pasilikti; $5.00.

Whitehall 4542 Apartment C 2.

MERGINA; 18r-30; namų darbas ;< 
patyrusi; gera virėja; 3 vaikai; pa- 4 
silikti; $8—$12; South Shore 9048.

AUKLE 3 mažiem vaikam; pasili
kti; $7; Stewart 5003*

MERGINA; paprastas virimas; 
pastovus darbas ąnt farmos arti 
Chicagos; moderniai parankamai; 
Central 4649.

PARDAVIMUI TAVERNAS.
4342 So. Ashland.

TAVERNA PASIRENDUOJA. Pi
giai — $25.60 į mėnesį. $50 už rak
tą. 5413 Wentworth Avė.
,I i I >■ <4 ii. UIįiįįį imiII wi i*

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

COAL 
An#lys

---------- —.—-——M ----------
PATYRUSI MERGINA; namų 

darbas; turi būti gera virėja; nėra 
skalbimo; savas kambarys; $10.00.

Austin 1000.

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

Z. S. MICKEVIUE apd CŲ. 
6816 So. AVestern Avenue 

Hemlock 0800.

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS 

WILMINGTON COAL 
nuo

*4.75 »6
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL KEDZIE 3882
r.-,1 ’

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA MAŠINŠAPĖSE, 
spaustuvės, knygų siuvyklose (bin- 
dery), garažuose, fabrikuose, amat- 
ninkam ir paprastiem dąrbininkam, 
vyram ir moteriškėm.

TUTHILL
184 West Washington, 3 aukštas.

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Real Estate, Loans and luauranca 

Tel BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir fermas; inžiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pat davimui arba mainymui už 
gerbs bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkit&d

4631 SO. ASAiaAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grisk

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, blznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesni 
namą. Randasi Bridgeporto ftpielln- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talmah 
Avė. Prospect 3938.

Automobilcs7

ir ■
INSURANCE

1933 PLYMOUTH Sedai). Tikra* 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.

REIKAMNGAS’ patyręs bučeris; 
gera mokestis; darbas ant visados.

1907 ,So. Halsted St.

REZIDENCIJA; BARGENAS; 8 
kambariai; closed in pončiai; geras 
namas daktarui; North Side. s 

Wellington 4541.Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-’freimus pataiso

REIKALINGAS vyras ar mergina 
prie trumpų orderių, short orders, 
į valgyklą. Turi būt patyrę.

PHIL»S RESTAŪRANT
4 So. Wells< Street.

Sėeley 9329 
Dr. K. Nurkaitiis

yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Gom- 
merciaį Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

1 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

CAT AND DOG MOTlFS PATTERN 1487
No. 1487 — Kas mėgsta kates, tai gali pagražinti savo 

rusus arba paduškaites, arba išsiūti šfao pavyzdžiu savo 
nelio arba dukreles kaldrą. Tai bus didelis malonumas jūsų 
kūdikiui. z

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
|739 So. Halsted St, Chicago, III. . 7 
r ■ i J J i i ' v* * .

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

ab- 
su-

Vardas ir pavardė ,

Adresas

Miestas ir valstija

VITOLD YUDEIKO
Persiskyrė su šiuo pąsauliu 

birželio 18 d., 1936 m., suhnv- 
kęs 39 m*, gimęs Kėdainių ap^- 
skrlty, Survišįįų parw, vien
kiemy Grabo vo.

Paliko dideliame nuliudimė 
du brolius, Bronislovą ir Vla
dislovą, dvi broliene”, Stellą 
ir Antonette, ir jų šeimynas ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Anastaziją, 4 brolius, Juozapą, 
Petrą, Bronislov4 ir Edvardą.

Liūdnai, atminčiai musų sū
naus ir brolio buš laikomos 
šv. Mišios Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčioje 18 d. birželio men., 
1937 m. 7 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes tavęs, musų broli ir 
sunau, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus nebesugrįši, bet 
mes anksčiaųs ąr vėliaus pas 
tave ateisime. Lauk musų. :

■ '"'r \ ■, • i, ; 'ii

Nuliūdę liekame: '
Motina. Broliai ir Giminės.

JONAS LESAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 15 d., 6 valandą ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr. ir parap., 
Lygumų kaime.*

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
\ Paliko dideliame nuliudinSc 
moterį Oną, po- tėvais Ketura- 
kaitę (Kettėr), šunų Joną, duk
terį Heleną,lięšvius Andriejų 
ir Magdaleną ^Keturakius, švo- 
gerius*, švogerkas ir gimines, 
o Lietuvoj brolį. Juozapą ir jo 
šeimą. ’. •//« * ■

Kųnas pašarvotas 2139 W» 
23rd Pi. Ivhidotbvės įvyks pen
ktadienį, birželio 18 d., 8:30 v. 
ryto iš namųr į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus ^dalingos pamaldos už 
velionio sielą,'o iš ten bus nu
lydėtas į Šv./Kazimiero kapi- 
nes. ' . - A r >

Visi A. A. Jono LesaUsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jem paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.-

Nulipdę liekame,
Moteris^ sūnūs, duktė, uošviai, 
švogeriai ir giminės. . .. '

Patarnauja laid. dir. A. La- 
chawięz ir. Supus, Tel. Canal

Akiniai ant Kredito
*1.00 (savaitę

Dr. R. J. Berkovitz

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

'V į. Ji i ' ‘ v ■■ ■• >. ' |; ■ >'

lo prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

VIRĖJOS, tarnaites, darbininkas 
virtuvėj- (įstaigos, restauranbuosjb, 
krautuvėse. Vyrai: fabrikams, pap
rasti darbininkai, faundrėms. 
Austin-Irving Empioyment - Service, 

5603 West North Avenue.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

- 3 FLATAI, $4950 2—6 kambarių, 
o 1-7 kambarių flatai; štymo šilu
ma; 3 karų garažas; pirmos klasės 
padėtis; gera vieta.

MANOR REALTY 
2532 Wes 63rd Street. 

Hemlock 8300

. .'.f .rĮ -r-f« -  

r,i t r f n w~'rr —
Siunčiam Gėles

OVEIKIS v^r&i
Dalis.

; KVIETKINlMiAS
Gęles Vestuvėms, Bankietams 

it Pagrabaius 
3316 S6* Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

REIKALINGAS DUONKEPIS 
prie juodos duonos ir Biscuits. 

10502 So. Michigan Avė.
—- ■*«<||.. ■MUKIMOK NlliTiMirjNfiiil I .1 I I.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną, kuris galėtų pagelbėti prie 
baro. Kambarys ir valgis ant vietos. 

1255 West Madison St.

REIKALINGAS DUONKEPI# • 
prie juodos duonos, pirmarankis ar
ba antrarankis.

Petrauskas, 2616 W. 69th St.

GREITAM PARDAVIMUI 2 
aukštų medinis namas; 3—4 kamba
rių apartnientai; taverna ir 2 lo
tai. Mažas įmokė jimas; visai ne
brangiai. South Side.

5230 South Ashland Avenue

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Brighton Parke, ant 42 ir 
Washtenaw ąve,, 6 kambarių na
mas karštu vandeniu apšildomas. 
Nėra morgičių, mainysiu ant dides
nio namo, parduosiu labai pigiai su 
mažu (mokėjimu. ’ .

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. RedBie Avenue - 

GrovelįiH 0306. ♦

Namą Savininkų Domei 
Kambarius 9x12 pėdų išpnpieruoja 

ekspertai; kartu su popiera 

2 79 
KAMBARIUI ' 

BRABEK’S , 
Tekfonas PROSPECT 0094

(APDRAUDA) 
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ. IR VISOKIUS KITt 
RASTUS PADARO PATYRUS 

VIEŠAS NOTARAS
J. J, Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street
Tel. CALUMET 6191. „
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RYTOJ JOHN L LEWIS CHICAGOJE
Kalbės Chicagos Stadione; rengiamas ma

sinis mitingas ir demonstracija

(Lle-

mėnesinį susirinkimą Amalga- 
mated rūmuose, prie Van Buren 
ir Ashland avenue.

Chįcagos lietuviai kriaučiai
Kriaučių gyvenime nieko ne

paprasto šiuo sykiu kaip ir nė-. 
’ ra, nes viskas bėga normališku 
; budu. Visi kriaučiai, kurie pri
klauso prie Amalgaineitų Uni- 

į jos, iškovojo pakėlimą algų nuo 
dešimto iki penkiolikto nuošim
čio, o darbas šiuo laiku eina 
gerai;

Sezonas baigiasi su liepos ■ 
i mėnesiu, tad ir nusiskundimų 
kolkas nėra.

Reikia' priminti, kad Amalga
meitų Unija tapo išmesta iš 
Amerikos Darbo Federacijos! 

prie streikuojančių plieno dirb- kartu sm kitomis imi jomis, ku- 
tuvių. Aplankę paeiliui visas 
liejyklas, demonstrantai susės

kuris 
prie

kurie 
darbininkę 

sako mitin-

vyriausias

Rytoj Chieagon atvažiuoja 
ugningasai G. I. O. ir Amerikos 
angliakasių vadas John L. 
wellyn) Lewis.

Masiniame mitinge, 
įvyks Chicagos Stadione,
Madison ir Wood gatvių, jis pa
sakys kalbą klausimais, 
paliečia kiekvieną 
ir darbininką. Taip 
go afišos.

Lewis, kuris yra
plieno streiko vadas, -taipgi kal
bės apie paskutinius kruv.nus 
įvykius plieno centruose ir apie 
South Chicago skerdynes prie 
Republic dirbtuvės.

Savo vado vizito proga, plie
no darbininkai yra pasiryžę 
surengti didžiulę demonstraciją

darbininkai. Jų randasi keletas lio 20 'd., vėl bus. tame pat miš- 
tukstančių. kelyje surengta gegužinė su

šis lietuvių lokalo suisrinki- žaismėmis, .dainomis,/>' visokiais 
’ įįposąis dbvanpmis.'į kartą

rengia jaunuolių organizacija 
“Bijūnėlis” ir kviečia visus sa
vo narius, draugus, kaimynus, 
rėmėjus ir abelnai visus lietu
vius atvykti ir Sykiu su “Bijū
nėliu” vasara pasidžiaugti.

■ - 0—
, ■ t "‘įU'į, ■ ? A);;'. *, b t-’.’z ' . '■

Praėjusį sekmadienį, birželio 
13 d., tame pat Jefferson miš
kelyje įvyko “Pirmyn” choro 
išvažiavimas. Nors diena1 buvo 
nekaršta, ūkanota ir laikas nuo 
laiko po biskutį lynojo, bet 
publikos buvo suvažiavę gana' 
skaitlingai ir išbuvo iki pat pa
vakario, kada lietus visai dik- 
čiai pradėjo lyti. Paskutinieji 
skirstėsi visai temstant.

Kaimynas.

tūkstančių.

mas buvo trumpas, nei jokių 
tarimų nebuvo, tik išklausyta 
valdybos bei delegatų praneši; 
mai. — X; š. f

Vasarai Atėjus 
Visus Traukia į 
Jefferson Miškus
Apeinanti sekmadienį “Bijūnė

lio gegužinė; 
nikas šlapias

“Pirmyn” pik-

NORTH SIDE. — Vasarai at
ėjus ir gamtai pasipuošus įvai- 
i iaspalviuis žiedais, kiekvieną 
žmogų traukie traukia, kada' 
tik yra valandėlė atliekamo lai
ko, nuvykti į parkus arba' į lau
kus ir miškus pasigerėti gam- j 
tos gražumu, pakvėpuoti tyru 
oru ir kiek save atsigaivjnti. 
Įvertinant tą padėtį, tat įvai- 

jrios draugijos bei organizacijos 
ir rengia visokius išvažiavimus, 
sueigas, pasilinksminimus, ge

ntiškuose. ■
Northsaidės lietuvių organi

zacijos viena po kitos daro sa- 
vo išvažiavimus gražiajame Je- 

ganizuota keletas šapų, kurios fferson miškelyje. Jau eilė to- 
išdirba “sporting” reikmenis ir klų išvažiavimų praėjo. Dau-

rjos simpatizuoja’ C. I. O. unb-i 
jai arba dabartiniam masinratn

į automobilius ir visi sykiu at- darbininkų organizavimui.
Bet dėl to unija nenusimena gumines — 

ir yaro toliau savo užbriežtą 
darbą. Amalgameitų unijos pa

važiuos į Stadioną. *
Masinį mitingą Lewis’ui ren

gia C. I. O. Unijos Chicagoje.
Viena tokių unijų yra Amai- stangomis Chicagoj tapo suor- 

gamated Clothing Workers of 
America, kuri turi ir lietuvšką 
lokalą Chicagoje, No. 269. Pe- tam panašiai. Tikimės, kad ne-1 gybė žmonių suvažiavo pažais-
įeitą penktadienį, birželio
d., tak lokalas 'turėjo reguliari i Chicagoj

poilgo pasiseks suorganizuoti ti, pasilinksminti.
visi toj išdirbystej Ateinantį sekmadienį, birže-

*

K

Į Traukinys suvažinė
jo 4 metų berniuką

Prie 110-tos gatvės Rock 
Island traukinys suvažinėjo 4 
metų berniukų Jobu McGeough, 
gyv. 11103 Hermosa avė. Be
siartinant traukiniui jis bėgo 
artyn, o kartu su juo buvęs 
jo broliukas Rohert, 6 metų 
amžiaus kadir bandė jį sulai
kyti, bet jahi ‘buvo per vėlu. 
Tada jis užsidengė akis ir pra
dėjo klykti.

Mikas ir Elena 
Betėnai ir Vėl 
Teisme
Vakar bylinėjosi, bylinėsis 

ir penktadienį
dar

Mokyklas Baigu
siems Specialės 
Ekskursijos

Be eilinių kas savaitę įvyks
tančių WPA ekskursijų į Chi- 
cagos žymesniąsias vietas, šiuo 
pranešama apie įvykstančias 
kitos rųšies ekskursijas. Jas 
rengia taipgi WPA apšvietos 
skyrius tikslu supažindintišei-

af_ aukštesniąsias mokyklas baigu- 
Vakar ir sius bei jų tėvus su kai kurio-

žius moderniškus medicinos, 
dentigterijos, komercijos ir tei
sių namus.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
Ward Memorial Building, 301 
E. Chįcago avenue.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

" Miko ir Elenos Betėnų 
myniško gyvenimo laimė 
rodo negrąžinama. . 
vėl abu buvo teisme. Betėnic- į mis apšvietos įstaigomis Chica- 
nė dėjo dideles pastangas su- goję esančiomis, 
grįžti atgal po vyro pastoge, 
bet jis spiriasi ir nenori apie 
tai nei kalbėti.

Betėnų šeimyninis gyveni
mas sugriuvo, kai netikėtai 
paaiškėjo, kad Mikas yra Ele
nos vyras tik naktimis, o die------ ... ------
noms ji turi kitą, dailininką! BIRŽELIO 
Grant G. Russell. Tokia situ-j universiteto aplankymas. Proga 
acija Betėnui nelabai patiko' pamatyti Rockefeller Chapel,

W> Ida Noyes Hali ir International 
House.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
universiteto koplyčios.

BIRŽELIO 22 d. Armouro 
Technologijos Instituto aplan
kymas. Tai proga pamatyti 
aukštesniosios mokyklos mokslo 
budus.

Susirinkti 2:30 pr’e Armour 
Ins'tituto, 3300 Federal St.

prieš teisėją David Superior! BIRŽELIO 29. McKinlock 
teisme. Kita sesija įvyks pen- Campus of Northwestern Uni-I 
ktadienį. versity. Proga pamatyti gra-

ir jis užvedė divorso bylą.
Apsi ž i ur ęj usi, k ad d a lyk a i 

nekokie, Betėniene greitai nu
sikratė antrojo vyro, per teis
mą panaikindama vedybas su 
juoipi, atsiprašė Miko ir buvo 
besirengusi grįžti pas jį. Bet 
Betenas pasiryžo gauti divor- 
są ir žmonos prašymų ne
klausė.

Vakar bylos 'sesija įvykp.

Štai progra-
mas.

BIRŽELIO 17 d. Vizitas į 
speciales, taip vadinamas, me- 
chanical refrigeration and air 
ęondjbioning mokyklas.

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

22 d. Chicagos

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo Sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri- . 
koje ir daug kitokių ru
sių apdraudas. . ,PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

■■"■■■■————--m——  i—  

MATTSONUKO PAGROBIKAS? — Chicagos policija 
turi suėmusi Bert Madsen, 30 metų automobilių vagį. Jis 
yra panašus pagrobikui, kuris pagrobė Seattle, Wash., 10 
metų berniuką Charles Mattson. Burnside policijos ser
žantas George Wragg laiko prie Madsen’o Mattsonuko 
pagrobiko paveikslą.

niukas, ramina tėvą, Dr. Frank Furch, kuris yra teisia
mas Chicagos kriminaliame teisme (prie teisėjo Desort) 
už savo antros žmonos nušovimą. Persiskyręs, Dr. Furch 
norėjo priversti ją sugrįžti. • ... ',A,

PARYŽIAUS PARODOJE — Iliuminuotas Eifelio 
bokštas ir fejerverkai Paryžiaus tarptautinėje parodoje, 
kurią Francijos valdžia neseniai atidarė didelėmis iš
kilmėmis. Paroda labai svarbi krašto prekybai ir pres-
lyžui.

PARUOŠĖ NEPRIELAN
KŲ RAPORTĄ — Seh. W. 
H. King (Utah), kuris pa; 
ruošė raportą neprielankų 
Aukščiausio teismo refor
mos projektui (žiūrėk ži
nias) .
/ ; ■' • ’ - .

O’Mahoney (Wyoming), tei
sių komisijos narys, kuris 
taipgi pasisakė prieš Aukš- 

I x
Čiausio teismo reformą, ku- 
rios nori Rooseveltas.

PIRMOJI ŽMONA — Myrtle Tash Fuęch, pirmoji 
Dr. Furch žmoųa, kuri jį gina ir yra •pasirengusi vėl už 
jo ištekėti, jei jis bus išteisintas, šalę moteriškės Dr. 
Furch ir jo sūnūs “Buddy”.

VYRAS IR BROLIS — Dešinėj, William H. Parsons, 
vyras, ir Frank McDonnelI, brolis, pražuvusios New 
Yorkietės Mrs. Parsons. Manoma, kad ji buvo arba pa-' 

f grobta ir laikoma už vaduotpinigius, arb buvo nužudy
ta. Abu, ir vyras ir brolis, yra pasirengę pagrobikų rei
kalavimus išpildyti ir sumokėti vaduotpinigius.

LAIMĖJO $475,000—Ma

ria Martincz de Hoz Pal
mei’, kuri persiskirdama 
nuo turtingo vyro, per Chi
cagos Superior teismą lai
mėjo ir $475,000 atlygini

mo.

PRITEISTASAI — Pot- 
ter'd’Orsay Palmer, turtin
gas chicagietis, kurį teisė
jas Oscar Nelson priteisė 
sumokėti $475,000 divorsą 
gavusiai žmonai. (Viršuj).




