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Valdžia Įsikišo į Plieno Darbininkų Streiką
įfoii. ■ MiH |K*

Paskirta komisija 
taikinti streiką

Prezidentas Rooseveltas ir darbo sekreto 
re per komisiją bandys taikinti ilgai užsi 

tęsusi plieno dąrbininkų streiką
WASHINGTON, birž. 17. — 

- Prezidentas Rooseveltas, nesu
laukdamas užsibaigimo ilgai 
užsitęsusio plieno darbininkų 
kruvino streiko, šiandie į jį 
įsikišo tikslu paskubinti jo su
taikymą.

Prezidentas jau vakar pasi
tarė su darbo sekretore Per- 
kins ir nutarė įsikišti į strei
ką* šiandie, jei iki to laiko strei
kas nebus sutaikintas.

Įsikišimas buvo padarytas 
reikalaujant Ohio gubernato
riui Davey, kuris nurodė, kad 
streikas negali būti sutaikin
tas be federalinės valdžios įsi
kišimo. Jis pats dėjo didelių 
pastangų streiką sutaikinti, bet 
visos pastangos nuėjo nie
kais. \

Prezidentui Rooseveltui nu
tarus įsikišti į -streikąy darbo 
sekretorė tuojays paskyrė tri
jų žmonių komfaiją taikinti 
streiką. Ta komisija liko įga
liota x<ftryti tyrinėjimus, ban
dyti streiką taikinti ir jei abi 
pusės to norės, būti ir sava
nore arbitracijos komisija.

Komisija susidės:
Išxadvokato Charles P. Taft 

iš Cincinnati, sunaus buvusio 
prezidento Wm. H. Taft.

Lloyd K. Garrison, anūko 
garsaus kovotojo už panaiki
nimą vergijos.

Iš Edvvard F. McGrady, dar
bo departamento atstovo, pa 
sižymėjusk) taikymais strei
kų.

Taft sutiko būti komisijos 
pirmininku po asmeniško pa
sitarimo su prezidentu Roose- 
veltu., Antras narys, Lloyd 
Garrison, lyra dekanas teisių 
fakulteto Wisconsino 
tete, 1934 m. buvęs 
ku nacionalės darbo 
tarybos.

Komisijos buveinė
; velande, kaipo centre streiko 

paliesto apygardos.
Streiko paliestos nepriklau

somos plieno kompanijos atsi
sako pasakyti, ar jos sutiks 
priimti prezidento Roosevelto 
ir darbo departamento paskir
tos komisijos arbitraciją.

KITOS ŽINIOS Iš DARBO 
KOVOS LAUKO

• Nacionalė darbo santykių 
taryba pašaukė pasiaiškinti 
Montgomery Ward & Co., ku
rios didelė dirbtuvė Kansas

, . Į ...r.... . ............ .......... ■ «... .į ..M

universi- 
pirminin- 
santykių

bus Cle-

City yra streiko uždaryta nuo 
gegužės 25 d. CIO. kaltina 
kompaniją už organizavimą 
kompanijos unijos. ' .

• Henry Disston and Sons, 
Ine., iš Philadelphia, po trijų 
dienų streiko sutiko pripažin
ti CIO. geležies darbininkų uni
ją ir padarė su ja sutartį dėl 
algų ir darbo valandų.

e šešios geležinių daiktų 
dirbtuvės St. Louis liko užda
rytos streiko, kurį paskelbė 
Amerikos Darbo Federacijos 
geležies darbininkai, reikalau
dami pripažinimo unijos.

<Prie minkštųjų gėrimų 
dirbtuvės, Newark, N. J., išti
ko susirėmimas tarp streikie- 
rių ir streiklaužių, kuriame 8 
žmonės liko sužeisti.

eRepublic Steel Corp. pri
davė CIO. advokatams sąrašą 
ginklų, kurie yra sukrauti tos 
korporacijos* liejyklose ■K Waf- 
ren ir Niles, O. Pati kompani
ja prisipažino turinti dirbtuvė
se šautuvų, revolverių, šovinių 
ir dujų bombų. Tuos ginklus 
taikoma panaudoti prieš strei- 
kierius. 1

• Dau‘giau 2,000 darbininkų 
Fairbanks-Morse dirbtuvėj bu
vo paskelbę trumpą sėdėjimo 
streiką tikslu priversti išduoti 
savo darbininkų sąrašą, besi
ruošiant prie darbininkų bal
savimų, kurie tyrės išspręsti 
kas darbininkus atstovaus — 
CIO. ar Darbo Federacija.

GRĮŽDAMAS IŠ ANGLIJOS karaliaus vainikavimo iškilmių SSSR karo laivas “Ma
ra tas” padarė vizitą Lietuvai, sustodamas, 1 dieną Klaipėdos uoste. Laivas turi per 
1,200 įgulos. Ovale matyti laivo vadas lyd novas. Laivas Klaipėdoje buvo iškilmingai 
sutiktas. ’ ■ . -

KRUVINAS “VALYMAS SUKILĖLIŲ ISPANIJOJE
Alkoholio Matema- GEN S® 15 
. tika Nugalėjo Ir 

Dievą!

FAŠISTŲ VADŲ

Iš Pavydo Kirviu Su 
kapojo Žmonų

y . W

Stalinas valdo
komunistų partiją

Šimtai komunistų areštuota, tūkstančiai 
pašalinti iš partijos. Vadai patys žudosi. 

Nusižudė Baltgudijos vadas.

pats

visos'

Dabar gi tapo iškeltas ir są
mokslas sunaikinti Rusijos žem
dirbystę.

Minske, Baltgudijbs sosti
nėj, Baltgudijos komisarų ta 
rybos pirmininkas (premjeras) 
'Gololed, 10 buvusių komisaru 
ir daug narių respublikos cen 
tralinio pildomojo komiteto 
tapo areštuoti už dalyvavimu 
Sąmoksle nuversti Staliną.

Komunistų partijos susirin 
kime Minske pereitą savait< 
buvo atvirai kaltinama, kat 
Baltgudijos kolchozai (kolek

LOS ANGELES, Cal., birž. 
17. — Armėnas Setrak Aref- 
kian yra 50 metų. Jo žmona 
Anna 27. Dėl amžių skirtumo 
jis įtarė žmoną neištikimybe. 
Pavydo apimtas pagriebė kir
vį ir ją žiauriai sukapojo. Mir
ties patale gulinti žmona jį iš
davė policijai. Arefkianai 
du mažyčius kūdikius.

turi

du

ORR i

!tas
Chicagai ir apielinkei fede- 

talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę, biskį šil
čiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 65°.

Saulė teka. 5:14,' leidžiasi

KANSAS CITY, birž. 17. — 
Dan McCarthy nutarė statyti 
alinę. Pasirinko kryžkelę prie 
bažnyčios. Dievo namas — ant i* ' V f : '‘'C ’ ■ / ■

yieno kampo, jo alinė r— ant 
kito. ’Bažy'nčioš klebonas grei
tai užprotestavo, aiškindamas, 
kad nuo bažnyčios durų iki ali
nės durų nėra 300 pėdų tolio, 
o to juk įstatymai reikalauja! 
McCarthy butą gudruolio. Jis 
paaiškino teismui, kad negali
ma tolį skaityti nuo durų iki 
durų, bet nuo bažnyčios durų 
iki bažnyčios kampo; nuo td 
kampo iki alinės kampo ir. tik 
tada iki alinės dtfrų. Jis paro
dė, kad taip skaičiuojant su
sidaro 350 pėdų tolis. Teismas 
McCarthy išaiškinimą priėmė 
ir leido statymą tęsti.

Sukilėliai suėmė 
Rusijos laivus

MASKVA, birž. ^.-Plauto
mis iš Odessos žiniomis, Ispa
nijos sukilėliai šį mėnesį su
ėmė du Rusijos prekybinius 
laivus,* plaukusius iš Juodųjų 
jurų į Angliją. Jie buvo hir* 
vežti į Ceuta, Morokkoj, kuiv 
juos iškračius, jie liko paliuo- 
suoti. Laivas Kuban buvo su
imtas birž. 6 d. ir Tranšbalt 
birž. 11 d.

šeši Žuvo Riaušėse 
Dėl žemės

MEXKJO CITY~birž. 17. - 
ŠėŠi žmones buvo užmušti, d 
dvidešimts sužeisti, kai Meksi
kos valstijoje, Zomeyucan, tarp 
ūkininkų kilo ruošės dėl teisių 
prie žemės.

Alkoholio Revoliuci 
ja Georgijuje

AUGUSTA, Ga., birž. 17.— 
Nežiūrint to, kad valstija re
ferendume pasisakė už prohi- 
biciją, šio miesto policijos vir
šininkas R. L. Chambers pa
skelbė “revoliuciją” ir leido 
gėrimus pardavinėti. Tikybinės 
organizacijos kreipėsi į guber
natorių prašydamos atsiųsti 
miliciją “revoliuciją’’ numal
šinti.

Tūkstančiai fašistų išsigelbėjo 
tik pabėgdami iš sukilėlių 
Ispanijos į užsiėnf. 

.........

$T. JEAN D£ LUZ, Fran
ci joj, biį£. 17. — Diplomati- 
nėpiis žinios iš, Ispanij os šukį- 
lėlių laikdi?!U7 teritorijų,’ buvęs 
Ispanijoj fašistiį vadas Manuel 
Hedilla ’liko sukilėlių pasmerk
tas mirčiai už sąmokslą prieš 
gen. Franco.

Tuo pačiu.laįku buvo teisia
mi1 80 mažesnių partijos vadų) 

•kurių -y 14 liko pasmerkti mir
čiai, 20 kalėjimai! iki gyvos 
galvos, o likusieji liko ištrem
ti į Ispanijos G Viii ėją. L

Tarp pasmerktųjų mirčiai 
yra Toledo, SalamAnca ir Bis- 
kaja fašistų vadai.

Fašistai gi tuo tarpu sudaro 
stipriausi lamstį sukilėlių ei
lėse. * r

Pyanešimais iš Gibraltaro, 
2,000 Ispanijos 7 fašistų pabėgo 
į Gibraltarą ir tuo išsigelbėjo 
nuo likimo, kokio susilaukė jų 
vadas. Bet pabėgėlių pasako
jimais, sukilėliai išžudę jau 
daugelį savo neištikimų šali
ninkų.

Streikas uždarė lai
vų statymo dirb- 

; tuves
17. — 
Yorko

NEW YORK, birž. 
Penki didžiausi New, 
laivų statymo jardai liko užda
ryti streiko, CIO. bandant su- 
orgahizUoti 1^,000 laivų- dąrbi- 
ninkįl/ 12 "kitų ' j ardų,! gamyba 
žymiai sumažėjo. Svarbiausias 
streikierių reikalavimas yra 
pripažinti uniją.

Sukilėliai suėmė 
3.000 siunčiamų 
iš Bilbao vaikų

HENDAYE, birž. 17. — Su
kilėliai praheša, kad blokuo
jantys Bilbao jų laivai stiėmė 
tris valdžios laivais, kuriais 
buvo gabenami iš Bilbao į už
sienį 3,000 vaikų ir moterų.

Sukilėliai' taipjau skelbia 
perėję Nervion upę, prie Bil
bao, dviejose vietose.

40 Šeimynų Bėgo Nuo 
Nuodingų Dujų

MASKVA, birž. 17. — Val
džia vakar paskelbė apie nusi- 
žudimą Baltgudijos respubli
kos prezidento Aleksandro G. 
červiakov, apie areštavimą 
šimtų kitų komunistų, taipjau 
apie pašalinimą iš komunistų 
partijos tūkstančių narių, ei
nant didžiausiam “valymui” 
komunistų partijoje.
Vienas nužudytas, kitas 

nusižudė.
Toj “čistkoj” kenčia

Rusijos dalys, bet ypač ją 
skaudžiai pajautė Baltgudijos tyviai ūkiai) yra pavirtę Len 
respublika. ,

Prieš kelias dienas liko su
šaudytas buvęs Baltgudijos 
garnizono komanduoto jas lie
tuvis generolas Ųborevič. Da
bar gi pats nusižudė tos “res
publikos” ilgametis preziden
tas baltgudis červiakov, 45 m. 
Valdžią paskelbė, kad jis nu
žudęs rfeya dėl šeimyninės * ne* veterinarijos institute apkrėst 
santaikos. Bet jo mirtis įvyko 
po prieš kelias dienas laikyto 
komunistų partijos susirinki
mo, kuris jį pasmerkė kaipo 
sąmokslininką. Beveik tuo pa
čiu laiku liko areštuoti 45 jo 
bendradarbiai ir Baltgudijos 
komunistų partijos viršinin
kai.

Tūkstančiai žymių komunis
tų, kurių daugelis stovėjo pa
čiose Rusijos viršūnėse, dabar 
susilaukė pasmerkimų, kaipo 
“išdavikai”.

Užsienio korespondentai ste
bisi ir nežino ką manyti. Jie 

1 netiki . visiems kaltinimams, 
bet kadangi yra kaltinami tūk
stančiai žmonių, tai iš to ga
lima tik spręsti, kad Stalinas 
'turi daug priešų pačioj komu- 
rnistų partijoj, kurie siekiasi 
jį nuversti.

kijos šnipų lizdais.
Partijos vadai tvirtina, ka< 

“ardytojai” įsigavę į agrikul 
turos ir' švietimo komisariatu: 
ir padedami nesenai pašalint 
visos Rusijos valstybės ukii 
komisaro Kalmanovič, naikim 
gyvulius ir pasėlius. Tam tik 
slui jie prikalbinę mokslinink;

“čistka” komunisti 
kokios dar nėra bu

garbei pavardytam <

gyvuliuos choleros bakterijomis 
taipjau gabenę iš užsienio vabz 
džius naikinti Rusijos derlių.

Todėl visoj Rusijoj eina di 
džiausią 
partijos, 
vę.

Stalino
jo tikrąja pavarde Ordžonikid 
ze mieste, Kaukaze, liko paša 
linti iš partijos 5,362 nariai.

Tūkstančiai liko pašalint 
Ukrainoj, kur ta “čistka” ypa 
smarkiai varoma. Tas pats de 
dasi ir Rostove, kur 30 parti 
jos viršininkų liko areštuota.

Dar daugiau tūkstančių lik 
pašalinta iš partijos Tolimuo 
se Rytuose, kur jau* 94 žmc 
nės yra sušaudyti už “sabota 
žą” ir “išdavystę” ir kur dau; 
desetkų kitų žmonių yra arės 
tuota.

4 žuvo nelaimėj su 
automobiliu

SHEBOYGAN, Wis
17. — Moteris, dvL mergaitės 
ir vaikas liko užmušti ir 7 
žmonės sužeisti kryžkelėj su
sidūrus automobiliui su tro- 
ku. e-'- ... 1 '

birž

Atsimetė nuo Fede
racijos ir prisidėjo

1 j prie CIO
NEW YORK, birž. 17. — 

Beveik 4,000 skalbyklų šofe
rių nutarė at suriesti^ nuo Ame
rikos Darbo i-Federacijos ir pri
sidėti prie industrinio organi
zavimo komiteto (C.I.O,).

HOLLYWOOD, Cal., birž.
17. — Gene Rąymond didėlė
mis iškilmėmis apsivedė sU gar
sia dainininke ir, mūviu žvaig-x 
žde Jeatiętte MacDonald. Abie
jų buvo pirmos vedybos. Baž
nyčia buvo kimštinai prisikim
šusi žmonių, kurių desetkai 
tūkstančių stovėjo ir gatvėse. 
Vestuvių pokily dalyvavo apie 
1,000 svečių. Apskaitoma, kad 
jų vestuvės kainavusios $&5,- 
000.

Mirė Už Dešimtuką
BIRMlNGttAM, Ala.,, birž. 

17. ~ Juodveidis SaLtiĮ, Cope- 
larid įsivėlė į yginčą dėl 16 cen
tų vertės degtinės stiklelio. 
Oponentas kirto jam peiliu ir 
pažeidė širdį. Daktarai žaizdą 
užsiuvo, ir atrodė, kad Cope- 
land pasveiks, bet ' užlopytoji 
širdis vakar staigiai nustojo 
plakusi.

NEW YORK, birž,.v^-||| 
Teatro ventiliatoriuj e rasta įkiš
ta pirmiau išgėdinta į^ paskui 
gal mirtinai ąumušta Mary 
Maglione, 12 metų. Kvočiami 
visi teatro datbihinkai.

. .ii-.
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GI^ENVILLE, W.- Va., birž. 
17. — 40 šeimynų turėjo sku
biai bėgti iš šios apielipkės, 
kai sprogo natūralių dujų šu
linys ir dujos ėmė veržtis oran, 
šulinį pasisekė uždaryti po 30 
valandų kovos. ' .

Amelia Calcuttoj
■Gi ?____ ■ -/■

CALCUTTA, Indijoj, birž. 
17. — Garsioji Amerikos la
kūnė Amelia EarŲart šiandie 
atskrido išs Karachi į Cąlcutta, 
1,400 mylių atstume.

8 žuvo lėktuvų ava
rijoj Japonijoj

TOKIO, birž. 17. — 8 Japo
nijos lakūnai liko užmušti Su
sidūrus ore dviems alivyno lėk
tuvams.

---------- '".—L

OKLAHOMa CITY, Okla., 
birž, 17. — žaibas Uždegė 15

Universitetai nepri
pažįsta aukštesniųjų 
mokyklų kreditų

Piliečių mokyklos komitetas 
.paskelbė Chicagos ir North- 
western universitetų nusistaty
mą dėl vasario mėnesį įvyku
sio aukštesniųjų mokyklų kre
ditų pakeitimo. Pa'gal tą pa
tvarkymą aukštesniosiose mo
kyklose leista mokiniams pasi
rinkti matematiką, o menas ir 
muzika laikoma vyriausiu dės- 
tbmuoju dalyku.

Kaip matytis iš laiškų, tie 
universitetai dar nėra patvirti
nę to patvarkymo ir, todėl, stu- 
dentais norintieji įeiti į univer
sitetą galės ir nemalonumų su
silaukti.

Mirė Trys Aliejaus 
Darbininkai

OKEMAH, Okla., birž. 17.—
dujų šulinių. Be to ledai ir Trys aliejaus darbininkai žuvo, 
liętus išnaikino, pasėlius 16 kai jiems bedirbant prie alie- 
kętv. mylių plote Filis kaun- jaus šulinio netikėtai sugriuvo 
tėj. ■ 1 . z to šulihio bokštas.

IŠ LIETUVOS
Griovy Prigėrė Žmogų

M ALĖTAI, Utenos epsk. - 
Gegužės 9 d. vienas Užusieni 
kaimo gyv. Juozas BaranaUš 
kas 25 m. amžiaus išėjo mes 
kerioti ir negrįžo’ Ilgai nešt 
laukę jo pareinant, namiški? 
išėjo ieškoti ir rado jį prie I 
medo ežero į griovį stačia ga 
va įvirtusį ir prigėrusį.

Velionis buvo silpnos širdie 
ir, matyt, užėjus širdies prie 
puoliui, tokia nelaime čia ai 
sitiko. Velionis paliko amon 
ir mažą vaikelį.

Nuskendo Teologijos
Studentas L Daukša
KAUNAS. — Gegužės 25 c 

Kauno kunigų seminarijos auk 
lėtiniai garlaiviu darė ekskui 
siją į Kačerginę. Ten nuplat 
kę ėjo į Nemuną maudytis. Be 
simaudydamas nuskendo sem; 
narijos auklėtinis, teologijo 
fakulteto studentas L. Daukša 
apie 22 metų amžiaus.
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MEKSIKON!
Rašo

JURGIS A. NECKROSH
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(Tęsinys)
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Nuo San Antonio beliko vie
na stotis iki Meksikos-Lorado, 
kartais vadinamo “Meksikos 
Vartais”. Tad, apleidžiant Te- 
xas’ą, čia verta paminėti, kad 
ta valstija yra labai turtinga 
gamtos turtais, ypatingai alie
jumi. Važiuodami per valsti
jų, 
lias 
kaip tik. tirštus aliejaus šuli
nių miškus. Kraštas turi tiek 
daug naturalio gaso, kad tą 
gasą, kuris išsisunkia iš šuli
nių, gyventojai nei nebando 
vartoti, bet leidžia jam degti 
dieną ir naktį. Kadangi jis yra 
labai pigus, tai gasą naudoja 
visi namai ir viešbučiai, kurui 
ir iliuminacijai.

Bet valstija yra turtinga 
nevien aliejumi ir natūraliu 
gasu. Po žeme randasi didžiu
liai klodai anglies. Texąs pa
gamina daugiau sieros (stfl- 
phur), gyvo sidabro, negu km 
ri kita valstija. Texas taipgi 
užaugina apie pusę biliono do
lerių vertės medvilnės į me
tus ir parūpina Amerikai ir 
užsieniui daug vaisių, javų ir 
galvijų. Du trečdaliai valstijos 
gyventojų yra ūkininkai.

Tex.as yra ir didžiausia Jung
tinių valstija, nes užima 265,- 
896 kvadratinių mylių plotą, 
— beveik dešimts kartų dau
giau negu! Lietuva ir apie pen
kis kartus daugiau už Illinois 
valstiją. Nuo vieno valstijos 
krašto iki kito yra beveik taip 
toli, kaip nuo Chicagos iki 
New Yorko, suvirš 800 mylių.

Texasiečiai gyvena po dvie
jų kultūrų įtaka. Iš vienos pm 
sės — “amerikietiška” kultū
ra, iš kitos meksikietiška. Vie- 

.. f - ▼ t 

nur labiau figūruoja pirmoji 
kitur antroji. Kartais/ viename 
ir tame pačiame mieste, vie
noj dalyje matėm New Yor- 
ką, Chicago — su visu jų triuk
šmu, bildesiu rėkiančiomis rek- 
liamomis ir nervingu ' gyveni
mo tempu; kitoj — saulėtą, 
romantiškai nusiteikusią, —ir 
tinginę — Meksikos dvasią.

Texas valstija faktinai yra 
abiejų tų kultūrų kūrinys, ką 
parodo nepaprastai įdomi tos 
valstijos istorija, su kuria ga
vau šiek tiek progos susipažin
ti.

f

kartais per mylių my
li ieko kito nematėme,

(Bus daugiau)

■*’ 1 .. ......................................... i................... ... ..............* m.............—

Didelės Čekoslovakų
Sokolų Iškilmes
Prąsid®jo birželio 13 d

* madienį paskutinė
. Soldietf Field.

irimĮ!,|iiwr"Tl. i   n   ■■■ ■ ■■■■■■■■■■ jnimfi    i

Lietuvių Kultūros 
Draugijos 
Parengimas

NAUJIENOS, Chicago, Ijl.

'U

; sek-
diena

,11, R .u i <|.|Ą Uįu'nį il.l lt"’

Naujas profesionalas
Baigė dentisteriją p. Stanley 

Jakubs

įV'‘."'"C

Penktadienis, birž. 18, 1937•F

»Praeitą sekmadienį, birželio 
13 d. prasidėjo didelės Ame
rikos čekoslovakų Sokolų or
ganizacijos atletų iškilmės bei 
turnamentai. šį sekmadienį 'Sol- 
dier Field įvyks pati svarbiau
sioji tų iškilmių diena. Pra
džia 2 vai. p.p.

Bus 
triukai, 
dos bei 
matyti.

B e to,

rodoma gimnastikos 
tautiniai šokiai, paro- 
kiti dalykai, verti pa-

per šią savaitę įvyko 
jau keletas
mentų Douglas Parke. Dar 
įvyks vienas šiandien ir kit^s 
rytoj. Pradžia 8:30 vai. ryto,

■

Įžanga $1.00,.. prie vdrfų 
$1.25, rezervuotos vietos $2.00 
su taksais.

parengimų turna-

šios organizacijos buveinė 
randasi prie 2345 S. Kedzie 
avė, Tel. Rockwell 5085 arba 
•7178.

Iškilmėms vakar iš Wash- 
ingtono atvyko Čekoslovakijos 
ambasadorius Dr. Vladimir S.

• — I

Hurban su žmona.

Įvyks sekmadienį
1 ' '-r-....- į

ROSELAND:—Lietuvių kul- 
turos Draugija. Chicagos Lietu
vių Draugijos Skyrius rengia 
sekmadienį, birželio1 20 d. la
bai gražų pikniką.

Yięta yra numatyta prie 
upė^ kranto, žaliame ir gražia
me miškelyje. TęiĮėl ir kvie
čiame visus Chicagos Lietuvių 
Draugijos narius, apylinkės 
lietuvius bei lietuvaites. čia 
galėsite visi smagiai ir links
mai laikų praleisti. O ta gra
žioji vieta bus prie 127-tos gat’ 
ir So. WHdWood.

Vaduojant U Chicagos ne- 
bite keblumų. Važiuokit Went- 
worth avenue j pietus, nes ta 
gatvč kaip tik veda į pikniko 
miškelį, Piknikas prasidės 10 
vai, ryto. Įžangos • nebus. Bus 
programas, valgymų,. gėrimų ir 
puiki muzika. • !'

Komitetas Oratorius.

Plaunamoji mašina 
mirties priežastis

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nau

jus insprance
INFORMACIJOS DYKAI.

CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
• 10801 Edfrrpoke Avė., Chicągo

Remkite tuos,' kurie 
garsinasi .

“NAUJIENOSE”

4 metų mergaitė, Marion Le
ką, gyv. 2548 East 106 g. mi
rė Jackson Park ligoninėj nuo 
rankos žaizdų, kurią sužeidė į 
drabužių plaunamąją mašiną į- 
kišusi. 1

“T”

PIKNIKAS — NAKTINIS — PIKNIKAS
— RENGIA: —

MARQUETTE GARDENS r 
Subatos Vakare Birželio (June) 19, 1937 

SUNSET PARK DARŽE 
135th ir Archer Avenue. - '

Gera muzika šokiams, žaismės, laimėjimai. ’JŽANGA VELTUI.
KVIEČIA VISUS — L, BELSKIS.

NUVAŽIAVIMAS VELTUI. Trokaš įšvažiiĮbs . iš Marąuette Gardelis, 
71st ir Campbell, 6:30 ir 8:30 vai. vakare ir nuveš jus i dą^ržą DYKAI! 

.____________ ■ i........................... i,___________,n i i___ iii i įiiiri^i _ _ .................................................._  ■' „_________—L. ' ..lAu..... .iiMfr '
•i—

*

-Lie
tuvių •a’pyJinke susilaukė naujo 
profesionalo. Baigė Layola uni
versiteto dontistęrijos skyrių 
p. Stanley Jakubs, gyv. 2850 

40 g. Sekmadienį, birželio 
20 d, tėvai pp. Jakubs rengia 
jam iškilmingą puotą, kuri bus 
4500 S. Talmąn 'a’ve.

Naujasis gydytojas mano ar
timomis dienomis atsidaryti sa
vo, ofisą kuriojųnors .apylinkėje, 
Chicagoj^<:<‘;-|,.;f ..

Linkime; nauj^morofesiona- 
1 ųi geriaųšįds pasekmės I

1 • * :į, . ». •>' vt-Av .

Mt. Greenwpod SLA. 178 kp 
— rengia —

CRANE
COAL ČOMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 • .
POCAHONTAS Mine Run $7,40
(Screened) x......... tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ...... ........... ................

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So, Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

■—■■I—. .......... . .. .................. . .. ............ II ............................  ! ! ■,1l|.„m.

Tel. Office Wentworth 6830
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

M®
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos I SAVAITĘ I

DR.O'CONNELL
135 SO. STATE ST.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Roekvvell JJL 
Telephone: Republic 9728

DB. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedalioj pagal sutarimu 

Ofiso Te!.; Boulevard 7820
Namų Tel. t Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
’ ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Sekm,, Birželio 20 d.
WASHINGTON HEIGHTS 

MIŠKELY
Prie 107 gatvės, į vakarus nuo 

Vincennes Avenue.
Bus prakalbos, dainos, laimėjimai, 
užkandos, žaismėj grieš orkestrą. 

ĮŽANGA DYKAI,
Visus kviečia atsilankyti KOMISIJA
' n ■ i t »" r u1" ■ i rtroi"H*i n miĮ «j nrn" w*m<nnn>* yT; ■ *e*1* v--—;- ■..-■-į- .

Tavernom’ Meatmarkets, Roomlng 
Houses, Beauty Shops^ Restaųran- 
tam, etc.

Cash j 24 Valandas
ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N. Clark Street
Phone STATE 4893 Atstovui

Garsinkitės Naujienose'

pottare Grov«

— OLOSKD 8UNUAY

Mrs, Artelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o d u- massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic bląnkets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mą! dovanai.

.      ■ III II II II n   II IU I I imu III

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso blandos:

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

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

piiii mfSlii- ■■     fri,   m ■>        .u. .. —-   —b 
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Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iid 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometncaily 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. 
Nedalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, U.L-

John F. Eudeikis M
lAie®’UviV DIREKTORIUS V y

AMBULANCE <7
. . ..... ' PATARNAVIMAS -'-w.au X Z

DIENĄ IR NAKTĮ ' \fi

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

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

Birž., ĮLiepos ir Rugp. nebus valau-.. . 
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 • 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Ncdėlioinis pagal sutarti.

EKSKURSIJA 

LIETUVON 
Liepos 2 d. 1937

• . . ; I. ' ' ■

Švedu I^inijos
Laivu 

“GRIPSHOLM” 
JEIGU PASISKUBINSIU TAI DAR

GALIMA SUSPĖTI PRIRENGTI 
VISUS DOKUMENTUS

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

T ■ I
» 1 » < / ■■ -> ■ f ,. ..v.- •• < » . t J • - •' •* ’ j

4605-07 So. Hermitage . Avė. 
4447 South, Fairfield Avenue

! Tel- LAI'AYETTE 0727

T Ą-c t 1 ,-r- 4 koplyčios visose
X—l 'C c I l Chicagos dalyse
Klausykite musu Liętųvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C, stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šajtimieras.

Laidotuvių Direktoriai

8

LIETUVIAI

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

GYDYTOJAI IK DKIMTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugųos Nariai__
Phorie Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
įkerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo1 staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metųdus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tei. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supenor 9454 ar Central 7464

O

J

9

Cor. 63rd and Justine

Bergman’s Best Quick-Dri

i

Vi

18 
ąiėnesių

,20 84
. 24.20

24,76
26.64

- ' -    —* " -f 1 - —   ■— ■ *"■ - —

Garsinkitės “N-nose”

DALYSE.

Phone Cicero 2109

Yards 1139
Phone Yards 1138

J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue

? ^ Ą. MASALSKIS
3307 Lituanica, Avęnue Phone Boulevard 4139

S. M. SKUDAS
■ Phone Monroe 3377

r-r--y—....

S. A BERGMA1S
1524 W.63^ST.
TEL.PROSPECT 34401

NARIAI Ambulance
Patarnavi-

Cicero
\ Lietuvių

; mas Dieną
ir Naktį

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

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

Tel. Seeley 7330
I Namų telefonas Brunswick 0597

HOUSE 
PAINT

Kreipkitės į

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ,

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. '

Laidotuvių'
Direktorių
Asociacijos:

3319 Lituanica Avenue

TURIME
KOPLYČIAS

z VISOSE MIESTO

S. P. MAŽEIKA

Phone Lafayette 3572

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros iubus

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Mes garantuojam 
šią malevą esant 
geriausią galimą 
gauti ir teikian

čią ilgą patenkinimą, ši namų
malevą yra sudaryta iš geriau
sių pigmentu, moksliškai sujun
gtų galingomis mašinomis :u 
specialiai apdirbtais aliejais, kad 
pagaminti MALEVĄ ilgai lai
kančia ir daug padengiančią, ku
ri turi dar pirmenybę greito iš- 
dž:uvimo. Matykit musų Dailias 
1937 Sienų Popieras. Mes dir
bam Window Shades ant užsa
kymo. 1 z
itdara šeštadien o vak iki 9 vai

\ Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingą 
žinių ir jarertj panto- 
kininuj.

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

Nemokėtas Kaštai 12 Kaštai ,
Balana.,s 12 mėnesių Notų 18 mėnesių

$150.00 $34.20 $15.85
200.00 44.68 20.39 *
250.00 48.56 24.88
3Q0 00 50.04 2947 69.44
350.00 50.56 ♦ 34.24 75.52
370.00 50.72 35.06 - G 75,68
400.00 52.28 37.69 i 79.52

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

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

806 W. 31 s t Street Tel. Victory 1696
CHICAGO, ILLINOIS

A. PETKUS
1410 South 49th Court

3354 So. Halsted Street
-f ■ ■ ■ f . u i . '. ■■•»—*

Cicero

P. J. RIDIKAS
Boulevard 4089

---------------- r .......... ...........................

Dr.' C. J. Svenciska?
DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Tele fonas * vfttf c

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZA *2400

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

Phone Boulevard 5566

718 West 18th Street

10734 S. Michigan Avė.
EZERSKIS IR SŪNŪS

Tel. Pullman 5703

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutarti Į
Rez. 4910 $0. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23i’d piace, Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 1Q8th Strcęt,

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė/ Phone Virginia 0883

Tel. Pųjlman 1270,

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sąredopiis ir nędol. pagal sutartį 
Rėz.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai _

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

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

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison SL 

(Marbro Theatre Bldg.) 
Vidurmiesčio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709
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Lietuviai Paryžiaus Parodoje
1900 Metais

Vykstant šių metų Pary
žiaus parodai, įdomu* prisimin
ti, kaip lietuviai 1900 m. da
lyvavo Paryžiaus’ parodoje. 
Mintis dalyvauti anų' laikų Pa
ryžiaus parodoje gimė šiaurės 
Amerikos lietuvių tarpe. 1894 
metais Lauryno Ivinskio drau
gija išleido | visus pasaulio lie
tuvius porą atsišaukimų tos 
parodos reikalu, bet tuomet at
sišaukimai platesnio pritarimo 
nerado. 1899 metais Zueriche, 
Šveicarijoje, gyvenę lietuviai 
vėl iš naujo šį sumanymą iš
kėlė ir kreipėsi tam tikru* at
sišaukimu j visus lietuvius, kad 
bųtų visais atvejais pravartu 
tokioje parodoje dalyvauti. Ta
da labai svarbu buvo įrodyti 
pasauilui, kad nėra kitos to
kios šalies kaip Lietuva, kur 
gimta kaba draudžiami spaus
dinti raštai, kad lietuviai dėl 
savų knygų' yra rusų valdinin
kų aštriai persekiojami, tremia
mi į Sibirą ir sodinami į ka
lėjimus. Anot to atsišaukimo, 
Paryžiaus parodoje lietuvių li
teratūros skyrius butų vienas 
iš įdomiausių ir įrodytų pasau
liui, kiek lietuvių tauta dėl to 
turi kentėti ir vis dėl to lietu
vių tautinio judėjimo rusų 
skriaudikai valdininkai negali 
užgniaužti.

Tasai atsišaukimas ragino 
visur gyvenančius lietuvius šį 
sumanymą paremti ir Pary
žiaus parodoje dalyvauti, šitas 
atsišaukimas lietuvių tarpe ra
do pritarimą. Visos anų metų 
knygų leidyklos tuoj surinko 
išleistas knygas ir laikraščius.

Paryžiaus parodos lietuvių 
skyriaus komitetą sudarė ame
rikiečiai lietuviai — kun. ži- 
linskis, P. Mikolainis, J. J. 
Paukštys, kun. Milukas ir dr. 
šliupas. Paryžiaus parodos lie
tuvių skyriaus reprezentantu 
buvo išrinktas dr. J. Basana
vičius, tuomet Bulgarijoje gy
venęs.

Prūsų Lietuvoje tos parodos 
komitetą sudarė: P. J. Strei- 
kys, M. Jankus, J. Vanagaitis 
ir M. Zauniutė. O Londone pa
rodos reikalais rūpintis buvo 
įgaliotas Daumantas.

Reikia prisiminti, kad prieš 
37 metus Paryžiaus parodai 
teko ruoštis slaptu, nes tada 
buvo uždrausta spauda ir vi
sur siautė žandarai. Vienas Pa
ryžiaus parodos 1900 m. lietu
vių skyriaus organizatorius— 
prof. J. Bagdonas pasakoja 
daug įdomių dar nepaskelbtų 
smulkmenų, kaip musų tautie
čiai ruošėsi tam dideliam įvy
kiui. Ypatingai jis iškelia dr. 
J. Basanavičių, tuo metu gy
venusį Varnos mieste. Tada 
Basanavičius pavojingai sirgo, 
bet nenustojo domėjęsis, kas 
dedasi Lietuvoje ir lietuvių 
kolonijose. Net iš sanatarijos 
prof. Bagdonui rašęs laiškus 
ir davęs patarimų kaip suor
ganizuoti Parodos lietuvių sky
rių. Prof. Bagdonui, kaip vie
nam svarbiausių lietuvių sky
riaus organizatorių, rūpėjo ži
noti iš kitų veikėjų, o ypač dr. 
J. Basanavičiaus nuomonė.

rašo, kad jam kylanti abejonė 
ar užsienyje gyveną lietuviai 
galės' parodai parinkti gerų 
ekspontų. Viename laiške dr. 
J. Basanavičius dėl uždraustos 
lietuvių spaudos taip išsitarė: 
“Sunku patikėti, kad Paryžiaus 
parodoje išstačius lietuvių už
draustas knygas galima bus 
priversti nusileisti Meškerių, 
kad jis grąžintų spaudą” (su
prask rusus-maskolius). Spau
dos atgavimui, rašo dr. J. Ba
sanavičius, reikia didesnio 
“Meškorių” progreso, o paga
liau ir laiko. Viename laiške 
dr. Basanavičius pasisako, ko
kius žemėlapius ir diagramas 
reikėtų išstatyti lietuvių sky
riuje. Jis siūlė išstatyti XI-XII 
amž. istorinius žemėlapius, pa
skui Lietuvos žemėlapį Algir
do ir Vytauto laikais ir paga
liau vieną žemėlapį prieš Lie
tuvos sujungimą su Lenkija. 
Be to, dr. J. Basanavičius ra
šė J. Bagdonui, kad lietuvių 
skyriuje turėtų kaboti Vytis ir 
schematinis žemėlapis, vaizduo
jąs iš kokių valstybių į Lietu
vą pareina spauda. Parodos or
ganizatorius J. Bagdonas iš 
Dr. Basanavičiaus parodos rei
kalais gavęs net 8 laiškus.

Lietuvių skyriaus ruošėjais 
tikrai pasinaudojo dr. J. Ba
sanavičiaus patarimais ir pir
moje eilėje pasirūpino kai ku
riais žemėlapiais. Schematinia
me žemėlapyje buvo nubraižy
ta Lietuva ir kitos valstybės, 
kuriose buvo spausdinami lie
tuvių laikraščiai. Tasai žemė
lapis atrodė gana originaliai. 
Iš Amerikos, Šveicarijos ir Ma
žosiosr Lietuvos spindėjo gelsvi 
spinduliai į musų pavergtą Lie
tuvą. Prie spindulių buvo su
rašyti lietuvių laikraščiai, einą 
užsieniuose, žemėlapius ir rei
kiamas diagramas pagal J. 
Bagdono nurodymus nupiešęs 
dailininkas Pr. Žitkevičius, ant 
kiek skirtinga nuo slavų lie
tuvių tauta.

Gana įdomu, kad greta su
krautų uždraustų lietuviškų 
knygų, buvo pakabinti musų 
visuomenės veikėjų portretai, 
tų veikėjų, kurie daugiau ko
vojo su caro valdžia dėl už
draustos lietuvių spaudos.

Suorganizuotą, lietuvių sky
rių Trocodero rūmuose lankė 
daug žymių pasaulio moksli
ninkų. Kasdien ten atvykdavo 
keliolika, ar net kčliosdešimt 
tūkstančių svetimšalių. Ang
lai, amerikiečiai, prancūzai, vo
kiečiai ir kiti, žiūrėdami į pui
kius musų eksponatys, žemė
lapius i n kt., turėjo progos įsi
tikinti, kad Nemuno upyne, 
gyvena visai skirtinga nuo 
slavų lietuvių tauta.
x Prancūzai, o ypač Tocadero 
muziejaus administracija .buvo 
labai patenkinti, kad lietuviai 
šiam muziejui paliko keliolika 
geresnių eksponatų (tautinius 
rubus, kankles, ir kt.) 1900 m. 
Paryžiaus paroda Lietuvai at
nešė pemaža naudos.

Pasibaigus parodai, J. Bag
donui teko rūpintis eksponatų 
pargabenimu į Lietuvą. O jų 
buvo iŠ Marijampolės, Kauno,

PARODOS VARTAI — Paveikslas parodo įdomius 
Paryžiaus tarptautinės parodos vartus. Ovaliuose ant stie
bų yra Franciją simbolizuojanti gaidžiai. Parodą lanko 
dideles minios žmonių. '•< Acme Photo

Penkis Nuteisė 
Kalėjimai) Už 
Suktybes Per 
Rinkimus ' -
Vieni gavo kalėjimo iki pen

kių metų, kiti piniginės bau
smės po $200.

ia, republikonų teisėja ir Ed- skelbimai Naujienose 
na Sulli, 34, gyv. 1219 S. Damen
Avė., demokratų teisėja, duoda naudą, dėlto,

' paskirta, • faranMS kad pačios Naujienos $10,000 sumoje ir leista ape- 
liuoti. yra naudingos.

sunkumais^ Rusų muitinių val
dininkai pareikalavo užmokėti
didelius muitus. Mat, rusai 
grąžinamus eksponatus trakta
vo kaip užsienines prekes. U- 
gai teko Jaukti, tačiau: nieko 
gero neišėjo. Eksponatus rei
kėjo vežti atgal į Vokietiją. 
Bet 
juos
prekes atvežtas iš Rusijos, tad

čia vokiečių , valdininkai 
pradėjo traktuoti kaip

sunki, net be išeities pądėtis. 
Dalis eksponatų buvo sukrau-

Kriminalio teismo teisėjas 
Rudolph Desprt nuteisė kalėji
mu nuo vienų įki penkių me
tų terminui vieną moterį ir ke- 
turius, vyrus, būtent: Dorotljy 
Berger, 38 m. amžiaus, gyv. 
1214 S. Homan Avė. Ji buvo de
mokratų partijos teisėja; Cle- 
ment Amore, 34 m., gyv. 1043 
S. Winchėster Avė., . Barney 
Seįgel, 37 m., gyv. 1260 So. 
Spaulding Avė., John Zetello> 
27 m., 1911 Taylor gat., ir
Sanders Caravello, 29 m., gyv. 
1132 S. Winchester Avė. Jie 
visi bt/vo partijos precinctd 
sargais.

Betoj keturios moterys už 
panašius prasikaltimus gavo 
piniginės bausmes po $200, bū
tent: Kate Paldo, 25 m., gyv. 
1913 Taylor gat., republikonų 
valdininkė, Nancy Del Monaco, 
27 m., 1038 S. Winchester av. 
demokratų valdininkė, Rose

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir havo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
* rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6 00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. < • •

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

Informacijas suteigia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

NUVARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT I

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.

ta Dovo Zauniaus tėviškėje 
(Mažoje Lietuvoje), kur juos 
globojo Marta Zauniutė. Paga
liau tik po 9 metų eksponatų 
dalis pateko į Vilnių, bet dau
gumas . savininkų juos buvo 
jau pamiršę 'ir todėl padovano
jo Lietuvių Mokslo Draugijai, 
kur jie yra ir dabar.

Amore, 29 m., elemento žino

............. Illl I .Į ■■■.—i....................... H     — »

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus ir
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.

Parkraustom

3406 SOUTH 
HALSTED ST.

6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ.

1899 m. gydytojas J. Bagdo
nas, persekiojamas karo žan
darų, pabėgo užsienin. Tais 
pat metais^ jis atvyko į Pary
žių, kur Amerikos lietuvių re
miamas pradėjo organizuoti 
lietuvių skyrių. Kadangi Bag
donas anais laikais Prancūzi
joje ir kitur gyveno svetima 
pavarde (vadinosi Daumantu, 
GaitevtU ir Irt.), tai dr. J. Ba
sanavičius su juo susirašinė
davo per < kitus asmenis (dau
giausia per knygnešį Joną Pau
tienių, kuris Paryžiuje turėjo 
knygų aptaisymo dirbtuvėlę). 
Pirmutiniame savo laiške J. 
Bagdonui dr. J. Basanavičius

Vilniaus, Šiaulių ir kitų apy
linkių. Didesnė dalis eksponatų 
norėta atsiųsti į Lietuvą, ta
čiau susidurta su‘ didžiausiais

2-RA TRIUMFO SAVAITĖ 
“PASKUTINĖ NAKTIS”

Sovietų Pažiba — Maskva Spalių
- Revoliucijos Išvakarėse.

SONOTONE 
Van Buren ftrti Wabash

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Reikale atnaujjiimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

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

Hcmlock 5040Yards 3408Tsb

PIENAS
BIG HIT

KAVA
J, Svaro maišas

UNIVERSAL

COCOA
1 SV. dėžė

170

2 No. 2 kenUi

2 No.. 1 ken

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ

190
200

UNIVERSAL
Nusijuoti E. T,

2 svarai 
4 svarai 
(288) tuz.

2*už

RED CROSS
MAKARONAI

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST &ŲST STREET, TEL, PROSPEČT 2261

UNIVERSAL

PYČĖS

PHILLIP’S VARIETIES
TOMATO SOUP
VEGETABLE SOUP 
TOMATO J-U-ICE 
PORK & BEANS 
SPAGHETTI

UNIVERSAL DILL
AGURKAI

22 uncijų d 
Stikline

SALADA TEA 
(Brown Label Black) 
U svar. 1 *70
Pakelis ■ ■ 

10c dydžio CU

mėgino apmuitinti. Susidarė

NEyVCOMER
Piauti Burokai

No. į Q
Kenas **

’y-l CARNATION 3 
Aukšti Kenai

• UNIVERSAL 3

DOMINO

CUKRUS
Paudęry ar 2 sv* * 

Rudas pak.

(piaustytos ar pusės)
NO. 2*/2 .KENAS

2R '

BIG HIT
LUNCH MEAT

Svaras

UNIVERSAL "S

CATSUP
2 14 unc.

Buteliai 2 8 unc. t
Buteliai

SPAGHETTI
2 svarų " «| "7 

pakai ■ ■>
ROYAL GELATINE

DESERT
(Maišyti)
3 Pakai

Universal Assorted
GĖRIMAI 3 buteliai 25*

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį —- Birželio 18 ir 19

Paul Schulze Bis. Co’s 
Ice Cream Waffle 
WAFERS svaras g, 
Paradise Malted Graham 
CRACKERS 1 sv. pak ■i

JŪSŲ
10 >/2 «nc.
Kenas GERIAUSI

TOMATĖS
Agurkai
GRANDŽIAI
SALOTAI
Wiitesap OBUOLIAI 3 sv. 250
Baltos BULVĖS 7 s v. 19c5

French’s
BIRD SEED 2 už 25^
BIRD GRAVEL 2 už 170
BRILLO 2 maži pak 17^ 
(raudoni ar dideli 170 
žali nak.) pakeliai

Gold
Dust

2 maži pak.
dideli pakai

Gold Dust
Cleanser

2 už .....
ŠLUOTOS kiekviena
BO-PEEP
AMMONIA

32 uncijų butelis
LITTLE boy blue
BLUING 2 už

UN IVERSAL 
fo o *******

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

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

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

LITHUANIAN BŲILDING, LOAN 
AND SAVINGS A'SSOCIATION

(Member Fed. Home Loan Bank)
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, IT.T.

Reikalaukite DEGTINES

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINĖ.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
f ,___________

gamta
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb arbatą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDALABORATORIES.S
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas IIEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

i
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The LiUuattim Daily N«ws 
Publlshed Daily Ezcept Sunday by 
(Imi Lithuantai Newa Pub. Co»» Ine.

178* Soith Hatoted Street

.NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, birž. 18, 1937

Snbseription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

‘x

"• ' f

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 

. 18c
75c

OiMkyme kalasi
Chicagoje—paltu j

Metams --------------- --------
Pusei metą
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams____
Vienam minėsiu! _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija __ _______
Savaitei _______________
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago!, 
paštu:

Metams ------------------ $5.00
Pusei metų -------  2.75
Trims mSnesiatns ............... 1.50
Dviems mėnesiams ______  1.00
Vienam mėnesiui —.................. 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams, $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kas kaltas?
Po įvykusios sekrdynės Pietinėje Chicagoje, kur 

buvo nušauti devyni Republįc Steel dirbtuvės streikinin
kai, policija skelbė spaudoje, kad streikininkų "gauja” 
užpuolusi policininkus ir iššaukusi tą kraujo ‘praliejimų. 
Policijos viršininkai paskui dar sugalvojo gudrių pasa
kaitę, kad "raudonieji agitatoriai” prieš tų susirėmimų 
slaptai mokinę streikininkus muštro ir laikę jiems kur
stančias prakalbas. !

Bet yra įrodyinų, kad tie policijos aiškinimai netei
singi. Viena paveikslų kompanija nufotografavo tų Chi- 
cagos policijos susirėmimų su Republic Steel dirbtuvės 
streikininkais. Šituos paveikslus policija uždraudė teat
ruose rodyti. Tačįjtu kai kas yra juos matęs. Senatorius 
Thomas, narys senato komisijos, kuri tyrinėja Pietinės 
Chicagos įvykius, sako, kad jam tuos paveikslus paro
dę, ir iš jų jam esu aišku, kad Chicagos policija elgėsi 
su didžiausiu žiaurumu, "be jokios provokacijos užpul- 
dama ramiai demonstruojančių streikininkų grupę”.

Tolimesnis tyrinėjimas atidengs daugiau faktų. Kal
tininkai turės būt surasti ir patraukti atsakomybėn.

Naujos žudynės ir areštai Sovietijoje
Nespėjo pasaulis atsipeikėti nuo sensacijos apie su

šaudymų vyriausių Raudonosios armijos vadų, kaip atė
jo žinia apie naujus Stalino teroro žygius. Matyt, Mask
va yra pasiryžusi nesitraukti iš 1-mo puslapio užsienių 
laikraščiuose.

Šį kartą telegramų iš Maskvos praneša apie Alek
sandro G. červiakovo nusižudymų. Jisai buvo Baltgudi- 
jos sovietų respublikos prezidentas. Sovietų spauda sa
ko, kad jisai padaręs sau galų "dėl šeimyninių priežas
čių”, bet nusižudymo priežastis turėjo būt kita. Nese- 
niai_ Ceryiakovas buvo pasmerktas komunistų partijos 
susirinkime Minske ir 45 jo bendradarbiai buvo suareš
tuoti, kaip "išdavikai”.

Tarpe suareštuotų Baltgudijos komunistų vadų yra 
N. M. Goloded, Baltgudijos komisarų tarybos pirminin
kas, ir daugelis centralinio vykdomojo komiteto narių.

Be to, tik prieš keletu dienų buvo sušaudytas Balt
gudijos armijos vadas, gen.*Uborevičius. Aišku, kad 
Baltgudijoje Maskva užtiko didelį "išdavikų” (arba Sta
lino priešų) lizdų ir dabar jį "valo”.

Jeigu Baltgudijos prezidentas ,červiakov tikrai nu
sižudė, o ne buvo žvalgybos nugalabintas kalėjime; tai 
jisai pasirinko tokį pat likimų, kaip ir buvęs politinio 
skyriaus viršininkas Raudonojoje armijoje, gen. Jan 
Gamarnik, apie kurio saužudystę Maskva pranešė pra
džioje šio mėnesio.

Sovietų spauda dabar taip pat paskelbė, kad šimtai 
aukštų sovietų valdininkų yra suimta visoje SSRS ir 
kad šimtai tūkstančių žmonių tapo pašalinta iš korrtu- 
nistij partijos!

žodžiu, Stalino kova su opozicija tolyn darosi viš 
smarkesnė ir žiauresnė. Nėra tqs srities "proletariato 
tėvynėje”, kur nebūtų užtinkama kenkimo, griovimo ir 
išdavikio. Valstybės įstaigas, armijos vadovybę, žvalgy
bos viršūnes, pramonę, žeinės ūkį, susisiekimo įmones, 
visasųjunginės komunistų partijos organus, vietinius 
partijos komitetus ir autonominių respublikų valdžias 
— viskų apniko "šnipai”, "niekšai” ir "fašizmo agen
tai’! • .

Deja, negalima tikėtis, kad šita kruvina diktatūros 
kova su "išdavikais” greitai pasibaigs. Kiekvienas su
šaudymas gimdo naujus priešus Stalinui, t a1’gi stumia 
diktatorių prie naujų areštų ir naujų sušaudymų. Nuo 
to laiko, kai Stalinas pereitų rugpiučio mėnesį "pasiun
tė pas Abraomų” Zinovjevų ir Kamenevų, po diktato
riaus kojomis atsivėrė praraja. Jisai stengiasi jų dabar 
užpilti krauju irsužversti lavonais. Bet prapaja neturi 
dugno. Ar neįkris į jų pats diktatorius?

Franco irgi šaudo

Apžvalga
: ' ' ■' 'V/ ' f, ■ ■■ ■ • •
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STIPENDIJŲ KLAUSIMAS 
LIETUVOS IR AMERIKOS 

STUDENTAMS

Prieš kur j laikų buvo skel
biama, kad jau išrūpinta iš 
Lietuvos valdžios 5 stipendijos 
Amerikos lietuviams studen
tams, kurie nori važiuoti į Lie
tuvą mokinti^ Kauno universi
tete. Bet tas stipendijų klausi
mas dar tik dabar yra svars
tomas.

“L. žinios” rašo, kad vienas 
Lietuvos konsulas Amerikoje 
(gal p. Budrys?) parašė V. D. 
Universitetui Kaune, siulyda-, 
mas pasikeisti stipendijomis su 
amerikiečiais, taip kad keletas 
studentų iš Lietuvos galėtų at
važiuoti j Ameriką, o amerikie
čiai studentai galėtų važiuot į 
Lietuvą. •

Lietuvos universitetas tą kon
sulo pasiūlymą priėmė ir krei
pėsi į švietimo ministerj, kad 
jisai su tuo sutiktų ir padary
tų atitinkamų žygių ministerių 
kabinete.

AMERIKIEČIAI GALĖS PIRK 
TI TURTĄ LIETUVOJE

Kauno laikraščiai praneša, 
kad, “Amerikos lietuviams (USA 
piliečiams) nejudomąjj turtą 
įsigyti Lietuvoje kliūčių neda
roma”.

Taip pat pranešama, kad USA 
piliečiai lietuviai, kilę iš Lietu
vos ir pareiškę norą, kad juos 
Lietuvoje laikytų piliečiais, 
tuojaus gauna Lietuvos pasą. 
Svetimšaliams nustatyta tvar
ka jiems netaikoma.

Bet pirmiaus buvo taikoma/ 
Amerikietis (J. V. pilietis), par
važiavęs Lietuvon, turėdavo iš
gyventi Lietuvoje 10 metų, pir
ma negu gaudau pilietybę.

KOMUNIZMO MONOPOLIS

be

tik

V. Andriulis dar vis nori įro
dyti, t kad trockistų ir kitokių 
opozicinių komunistų negalima 
vadinti komunistais, nes jie 
“talkininkauja fašizmui”. Sar 
ko:

“Jei skaityti Trockį ir jo 
kolegas komunistais, tik dėl
to, kad jie kada buvo prisi
šlieję (? — “N.” Red.) prie 
bolševikų, tai' Mussolinį ir 
Pilsudskį reiktų vadinti so
cialistais, nes jie buvo prisi
šlieję prie socialistų.

“Tokia logika tačiau dau
giau kaip šluba. Ji visai 
kojų.”
Andriulio logika yra ne 

be kojų, bet ir be galvos.
Mussolini ir Pilsudskis nebu

vo “prisišlieję” prie socialistų, 
bet juodu buvo socialistai. Kad 
ir tai nemalonus faktas, bet 
vistiek yra faktas. Iš socialistų ( 
juodu išvirto, po įtaka tam tik*' 
rų aplinkybių, vienas j fašistą, 
antras į pus-fašistį. f

Tačiau, kai juodu išsižadėjo 
socialistinių principų, niekas jų 
nebegali laikyti socialistais — 
tik dėl to, kad juodu seniaus 
buvo socialistai. -

Kai dėl Trockio ir komuniz
mo, tai Čia visai kitas dalykas. 
Trockis yra Išmestas iš komu
nistų partijos, bet jisai nėra 
atmetęs tų principų ir idėjų, 
kurie sudaro šių dienų komu
nizmą. Rusijosi komunistų par
tija neturi monopolio komuniz
mui,'— taip pat, kaip Ameri
kos socialistų partija neturi mo
nopolio socializmui. Socialistai,.

jos, dar vis bus socialistai, kol 
jie nebus atmetę socializmo idė
jos. '

Teorija ir partija yra du skir
tingi dalykai, žmogus, pasitrau
kęs iš komunistų panti jos arba 
iš jos išmestas, arba net įstei
gęs kitą partiją, nepaliauja bū
ti komunistas, kol jisai laikosi 
komunizipo teorijos. Tai yra 
toks paprastas dalykas, kad 
kiekvienas, kuris turi bent kiek 
senso galvoje, gali jį lengvai 
suprasti. /

Bet musų komunistai nenori 
jo suprasti;*kadangi jie yra p$- 
pratę j vis^^žfurėti monopolis
tų akimis. Jie tiktai sau pripa
žįsta teisę “išganyti” darbinin
kų klasę. Jie tik save laiko “tik
rais” skelbėjais, “tik
rais? revoliucionieriais, “tik
rais” inarksistais, “tikrais” ko
votojais už darbininkų išvada
vimą, , “tikrais” vadovais į so
cializmą, “tikrais” komunistais
— o pastaruoju laiku ir “tik
rais” demokratais!

Todėl ’ jie kiekvieną žmogų, 
kuris su jų idėjomis nesutinka 
arba jų “disciplinai” nepasiduo
da, be niekur nieko apšaukia 

' “komunizmo priešu”, “socializ
mo priešu”, “darbininkų prie
šu”, ^marksizmo priešu” ir t. t.

Jie- nesijaučia, kad Šitas jų 
palinkimas monopolizuoti kiek- 
vieną įdėją, kuri šioje valando
je jiems atrodo gera arba pa
togi, yra nesubrendusio prota
vimo vaisius. Tas jų palinkimas 
plaukia iš jų naivaus įsivaizda
vimo, kad yra kokia tai “tik
ra” absoliutiška tiesą, kurią tik 
parinktieji žmonės gali pilnai 
patirti ir teisingai vykinti gy
venime. ;j ‘

Neklaidinga bažnyčia ir 
1 here tikai
..v.Įrn •

Šitokiu įsivaizdavimu yra’ pa
remta Romos Katalikų bažny
čios dogma apie popiežiaus “ne
klaidingumą”.

Daug anksčiau, negu ši dog
ma’ buVo .paskelbta, katalikų 
bažnyčia višdose ■ savo nusista
tymuose vadovavosi tąja min
tim, kad tik ji viena žinor kaip 
“išganyti žmogaus dusią”. Jos 
vadai pasakydavo žmonėms, į 
ką jie turi tikėti ir kaip jie tu
ri elgtis; iri jeigu kas šitam jų 
diktavimui pasipriešindavo, tai 
jie tą apšaukdavo “netikėliu’^ 
arba “kreivatikiu”. Romos po
piežiai, visos bažnyčios vardu, 
“ekskomunikuodavo” atskirus 
asmenis, valdžias ir kai kada 
ištisas tautas. Ką jie prakeik
davo, tam (tikinčiųjų akyse) 
nebegalėjo būti išsigelbėjimo 
nuo pasmerkimo žemėje ir dan
guje.

Lygiai tokiu pat budu “pro
tauja” ir šių dienų komunistai. 
Jie irgi turi “neklaidingą popie
žių” (pirma buvo Leninas, da
bar Stalinas), turi “vienintelę 
išganančią bažnyčią” (komunis
tų partiją ir Kominterną) ir 
“vienintelę tikrąją vierą” (bol- 
ševizmą-komunizmą). Ką šven
toji komunistų bažnyčia iš sa
vo tarpo išmeta arba’ prakei
kia, tas, tikinčiųjų komunistų 
akyse, jau nebėra komunistas,
— nors jisai, gal būt, pripažįs
ta visus leninizmo “vieros arti- 
kulus”, tik atsisako laikyti ne
klaidingu popiežių Staliną!

Štai dėl ko Andriulis protes
tuoja, kai mes vadiname komu
nistu Trockį.

. Jeigu jisai butų gerai studi
javęs komunistišką teologiją, 
tai jisai Žinotų, kad visos tos

Trockis, kitąsyk kartu su Troc- 
kiu skelbė pats Leninas. Yra 
grynas absurdas sakyti, kad 
Trockis buvęs tik “prisiplakęs’^ 
prie komunistų; ne, jisai ne 
prisiplakė prie komunistų, bet 
jisai bolševikišką komunizmą 
kartu su Leninu sutvėrė. Bolše- 
vizmap pavirto “komunizmu” 
tiktai tuomet, kai “leninizmas” 
susijungė su Trockio “perma
nentiškos revoliucijos” idėja,
Trockio teorija padarė Leniną 

“komunistu”

Vėl pasidarbavo “tėvynės” labui
Nepraustaburnis chamas plačiu vieškeliu žengia, 

žmonės, kurie linksta ten, kur vėjas pučia.žmonės, kurie linksta ten, kur vėjas pučia. — Kaip 
Pašakarnis padarė karjerų ir... pateko į kalėjimų.— 
Kaip Panevėžy j "tautiškas herojus” Pietuchinas 
nespėjo virsti Gaidžiu ir atsidūrė kalėjime. — Spor
tininkai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kol Leninas iš “permanen
tiškos revoliucijos” juokėsi, 
tol jisai buvo socialdemokra
tas — tiesa, prastas demokra
tas, daugiaus palinkęs į “blan- 
kizmą” (revoliucijos darymą 
sąmokslo keliu), negu j demo
kratiją, bet visgi artimesnis 
šios gadynės socializmui, negu 
toms komunistiškoms sektoms, 
kurios gyvavo Europoje prieš 
100 metą laiko ir kurios tikė
jo, kad su lazdos (diktatūros) 
pagelba galima įsteigti komu
nizmą bet kurioje, kad ir dar 
taip atsilikusioje, šalyje! Bet 
kai Leninas jo paties išjuoktą 
“permanentiškos revoliucijos” 
teoriją priėmė, itai jisai įtikėjo, 
kad nekulturiška Rusija “paro
dys pasauliui kelią į socializ
mą”! ’

Tuomet Leninas metė į šalį 
“demokratiškus, prietarus” (kiek 
jų dar pas jį buvo), atmetė' 
patį vardą partijos, kuriai ji
sai priklausė beveik per 20 me
tų, ir iš feocialdemokrato virto 
“komunistu”.
\ Lenino įpėdinis Stalinas tą 

“permanentiškos revoliucijos” 
nesąmonę jau šluoja lauk — ir 
šluoja kantu tuos Lenino ir 
Trockio mokinius, kurie dar 
jos nėra išsižadėję. Ir į ką da
bar išsigema komunizmas Rusi
joje? Visi bešališki stebėtojai 
sako, kad bolševiką tvarka da
rosi viš labiau ir Gabiau pana
ši į fašizmą. ,,

j ’ * T, A ■

Tuo tarpu Trockis da ir šian
die nori, kad kiltų revoliucija 
visame pasaulyje, nes jisai yra 
įsitikinęs, kad tik šitokia revo
liucija gali išgelbėti “komuniz
mą” Rusijoje. Taigi jam ko
munisto (bolševikiško) vardas 
tinka labiau, negu Stalinui ir 
jo pasekėjams.

Tačiau Andriulis nurodo, kad 
Trockis “talkininkauja fašiz
mui”. Tai kas iš to? Jeigu ji
sai, iš tiesų, talkininkauja fa
šizmui, tai čia yra įtiktai dar 
vienas įrodymas, kad jisai yra 
tikras bolševikiškas komunis
tas! Nes juk Rusijos bolševikai 
talkininkavo Hitleriui — tai 
faktas, kurio niekas negali nu
neigti. Pagal Maskvos įsakymą 
Vokietijos komunistai laikė 
“bendrą frontą” su naciais, ko
vodami x prieš socialdemokratus 
ir prieš demokratinę respubli- 

iki Hitleris laimėjo per-

atsiskyrę nuo socialistų parti- idėjos, ?kųrias šiandie skelbia

vadą Manuel Hedilla ir 14 kitų fašistų lyderiųvadų Manuel Hedilla ir 14 kitų fašistų lyderių —• Sala- 
mancoje, Burgose, Toledoje ir Vizcaya provincijoje.

Jie buvo apkaltinti darę Sumoksiu prieš sukilėlių 
vadų. . ‘ ‘ r . ■

\ ' Tokiu budu ne tik vyriausybininkai turi bėdos su
Kandidatas į Ispanijos diktatorius, gen. Francisco anarchistais ir trockistais. Ir pas fašistišką "tautos va- 

Franco, liepė pasmerkti mirčiai buv. Ispanijos fašistų dą” ne viskas tvarkoje. / 
'' ' * - • .. / . . . . ....... ' ,

PASKIRTAS KARO SEK
RETORIAUS PADĖJĖJU— 
Louis A. Johnson iš West 
Virginijos, advokatas ir bu
vęs Amerikos Legiono vir
šininkas, kuri prezidentas 
Rooseveltas paskyrė Karo 
sekretoriaus pagelbininku. 
Johnson yra 46 metų amž. 
Karo sekretorium yra Har- 
ry H. Woodring, iš Kansas 
valstijos.

(Tęsinys) į
Ir kaip gi ? Kooperatyvų ta

rybos pirmininkas yra tauti
ninkas, jo artimiausias padėjė
jas taip pat savas žmogus. Mar
ža ką jis kiltiems skolų nemo
ka — nereikėjo jo vekselius 
laiduoti. Žiopliai žiravo, o gud
rusis, kitų žioplyste tik naudo
josi. Tai didelio čia daikto, jei 
žiopliai nukentės!

Juk kas kalbama apie Paša- 
karnį plačioje visuomenėje, į 
tai nereikia kreipti jokios do
mės — vadai žino ką daro.

O gudrusis Pašakarnis tut) 
pačiu metu pradėjo ir koopera
tyvų pinigus savintis. Pajutęs, 
kad jo tarnautojas nujaučia 
kame dalykas, jis vieną dieną jį 
tiek smagiai apkūlė, kad jo tą 
tarnautoją poetą Rūką tenka 
ligoninėn vežti. Bet Pašakarnis 
vis dėlto panoro kitu budu ga* 
lūs su galais suvesti ir visus 
pėdsakus paslėpti — j is, padega 
kooperacijos tarybos patalpas!

Kaune gaisrininkai labai ge
rai. veikia, gaisrą tuoj užgesi
no! Pėdsakai rasti! Padegta pir
miausia’ spintos, kuriose buvo 
piniginiai dokumentai. Kasa 
rasta išplėšta. Kyla toksai 
skandalas, kurio jau nepaslėpsi. 
Pašakarnis padėtas į kalėjimą.

O kas bus toliau? — smalsos 
I

pagauti jus užklausite.
, O toliau bus taip: Bus pra

nešta, kad Pašakarnis iš tautir 
ninku sąjungos narių išbrauk
tas, ir bus teismas. Gal gaus ke
letą metų kalėjimo, jei nepa
vyks išsisukti, o paskui savo 
bausmę atlikęs vėl turės kokią 
nors .tarnybą...

Tokių pavyzdžių turime jau 
nemaža.

Veik panaši istorija šiomis 
diėnomis įvyko Panevėžyje.

Čia gyveno tūlas Pietuchinas 
ar Pietuchinskas. Kokį laiką 
vargo. Vėliau tapo aktingu tau
tininku.

Tiesa, kaip kas jam prikišda
vo, kad, brolyti, ne visai lietu
viškai skamba pavardė! Bet vis 
dėlto Pietuchinas gavo ; 
apmokamą teismo atistolio 
nybą. Vyras daug žadėjo, 
lenkė prieš jį galvą, nors 
kas nedrąsiai šnabždėdavo, 
Pietuchino perdaug smailus 
pirštai!

Bet ar išdrįsi atvirai daug 
kalbėti prieš tautininką, o ypač 
dar prieš tokį, kuris padavė pa
reiškimą jo Pietuchino pavardę 
pakeisti į Gaidelį! Juk tai idė
jos vyras!

Pagaliau vis dėlto susidomė
ta .jo veikla ir paaiškėjo, kad 
kasoje trūksta dešimties, o gal 
daugiau tūkstančių litų!

Žinoma, ir jis padėtas į kalė
jimą.

Pasiskubino vyras, net’ pavar
dės nespėjo pakeisti, o tai ko
kia švenčių proga dar ko gero 
už nuopelnus tėvynei butų bu
vęs apdovanotas!

Na, kaip šiokios naujienos 
mus užgriuva, tai toli gražu iki 
saulėtos pavasariškos nuotai
kos!

Reiktų tikrai turėti atšipu
sius jausmus, kad dėl šito ga
lėtum džiūgauti!

Bet vistik mes turime ir 
džiaugsmo valandų.

šitai'. Europos krepšiasvydžiiį 
turnyre Rygoje musų sport.nin- 
kai sulupo italus, davė į kailį 
estams ir tikimės, kad iš šio 
turnyro garbingai išeisime! 
Tie Lietuvos sportininkų laimė
jimai jau plačiai Europos spau
doje nuskambėjo. Mat, italai 
skaitėsi viena iš geresnių Eu
ropoje komandų. Jų krepšiasvy-

gerai 
i tar- 

Visi 
kaip 
kad

dininkai jau daug yra Europos 
valstybių nugalėję.

Suprantama, kad dėl šito 
sportininkų laimėjimo mes 
džiaugiamės visi ir nekantriai 
laukiame galutinų rezultatų.

Bet daugiausia Čia privalote 
džiaugtis jus, broliai amerikie
čiai. Juk tai jūsų vyrai skina 
Lietuvai garbę! Juk tai jūsų 
vyrai garbingai Europoje gina 
Lietuvos sporto spalvas!

Iš penkių Lietuvos komandos 
vyrų trys amerikiečiai!!! Jū
sų niekuomet geros nuotaikos 
nepraradęs jaunuolis Žukas ve
da visą komandą! Jo sėbrai 
chicagiečiai Kriaučiūnas, Tai- 
čiunas yra visai patikimi jo pa
dėjėjai. Na, nepamirškime, kad 
daugiau kaip metus jūsų chica- 
gietis advokatas sportininkas 
Savickas Lietuvos sportininkus 
treniravo! O štai pasaulk 
Olimpiados nugalėtojas iš Los 
Angeles Lubinas ir keletą mė
nesių mokė Lietuvos sportiniu 
kus, kaip reikia krepšiasvyd 
taisyklingai žaisti!

Garbė jums broliai amerikie 
ciai!

Demokratinėse sąlygose, b< 
valstybės pašalpų, sava inieia 
tyva jus išauklėjote visą eih 
gražių sportininkų džentelme 

kurie čia atvykę į savo tė 
žemę niekam gėdos nedaro 
Lietuvai skina sporte viei 
garbę! Jie čia atvykę nesi 

teiraVo, kas iš sportininkų ko 
kiai politinei srovei priklauso 
Jiems tik rūpėjo jų tėvų žemė: 
garbė!

Jiems visai yra sveimi poli 
tiniai monopoliai. Tai tikr 
sportininkai džentelmenai, ku
rie visai nesivaduoja siauru po 
litiniu kromeliu!

Deja, jūsų Žukui vis nelai
mės pasipainioja! Buvo nuvy
kęs j Šveicarijos kalnus ir či: 
pusėtinai besilaidžiodamas nu< 
kalnų susitrenkė ranką. Rygoj < 
žaizdamas taip pat sugriuvo i 
dar nevisai tvirtai sugijusia 
ranką 
siekta 
jei ne 
Žukas
bet čia Lietuvoje jam tik spor 
tas rupi. Tai šaunus vyras!

O kaip butų gera, kad ir ki 
tose musų gyvenimo sritys< 
mes turėtume tokių laimėjimų 
jei nebūtų kas kasdien muši 
visuomeninį ir politinį gyveni 
mą murzina! O dabar, dabar vi 
sokie visuomenės pasturlakai į 
sibriovę j monopolistų tarpą ii 
jų toleruojami drumsčia ir nuo 
dija visą musų gyvenimą!

Kaip smagu ir džiugu žiūrė 
i jūsų visuomet linksmučius 
jaunuolius, kuriems, rodos, vi 
sas pasaulis tik šypsesi. 
jie čia atvykę pilni 
jausmų nesigilina į 
dieninio gyvenimo 
jiems vien tik savo 
garbė rupi. Jie išaugę visai ki
toje politinėje santvarkoje ne 
labai ir susivokia, kad tasai gy
venimas kitur gali būti visai 
kitokis! Tad ir nenuostabu 
kad tiek jie džiaugsmo kupini 
kad jiems visas pasaulis šyp
sos,! ir jie tos geros nuotaikos 
niekuomet nepraranda.

Taigi, jūsų sportininkai Lie
tuvai daro garbę!
. O mes kuo gi galime prieš 
jus pasigirti?

Na, geriau nutylėsime. Tai, 
ką rašiau, kas čia aukščiau y- 
ra pasakyta, negi 
gyrai, juk tai vis 
Vykiai, kurie mus 
mingai, kaip jūsų 
jaunuoliai negali nuteikti.

—Jūsų Keistas.
(Tęsinys)

nų, 
vų 
Jie 
tik

vėl užsigavo. Butų at- 
dar geresni rezultatai 
šita jo nelaimė! Nors i: 
didelis jūsų simpatikas

Mat 
patriotinii. 
musų kas 
tikrovę ii 

tėvų žemės

tai yra pa- 
tos dienos i- 
taip džiaugs- 
čia viešintys
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur
500,000 AUTOMOBILIŲ PER VIENĄ MĖNESI. — 

x STREIKAI.
K AKO ŠIMTAS METŲ. — NAUJOS RŲšlES 
OPERACIJA. — BAISUS LIGONIS. — ŽUVO 
TRYS JAUNUOLIAI.
GROBĮ
AKIES. — 69 NAUJI ADVOKATAI. — ĮSTATY
MAI, KURIE VISAIP GALIMA AIŠKINTI.

MICHIGAN UNIVERSITETUI SU-

SURADO PLĖŠIKŲ
DĖL KURAPKOS GAL NETEKS

Per šj mėnesj busią pa
gaminta pusė milijono 

automobilių.
Kaip žinia, Detroitas yra au

tomobilių gamybos centras, čia 
yra susispietusios didžiausios 
automobilių kompanijos, kurių 
gaminiai po visų pasaulį yra 
prasiplatinę.

Su šių metų pradžia automo
bilių pramonėje pasireiškė la
bai didelis judėjimas. Paklau
sa s automobiliams buvo tokia 
didelė, kad dirbtuvės nespėjo 
visų užsakymų išpildyti. Juo 
labiau, kad' beveik visose stam
besnėse kompanijose per ke
lias savaites darbas susitruk- 
dė dėl streikų. Viena kompa
nija sako, jog dėl streiko ne
galėjusi išleisti — tiksliau sa
kant, pagaminti — apie 130,- 
000 automobilių. Kita kompa
nija skundžiasi, kad ji iki nau
jo modelio išleidimo pagamin
sianti 25,000 automobilių ma
žiau, negu turėjo užsakymų.

Tik viena kompanija yra ap
sirūpinusi: faktiškai ji turi pa
gaminusi daugiau automobilių, 
negu šiuo laiku gali parduoti. 
Dalykas toks, kad toji t kom
panija nujaučia streikų. Todėl 
ji iŠ ankšto stengiasi prisiga
minti tiek automobilių, 'kad jų 
nepritruktų. Tiesų sakant, ji 
ir dabar turi tiek daug neiš
leistų automobilių, kad jau su
trumpino darbo savaitę, — dir
bama tik keturios dienos.

daugiau, negu metų pradžio
je. . ,

Akivaizdoje viso to negali 
būti mažiausios abejonės, kad 
naujieji 1938 metų automobi
lių modeliai bus gerokai bran
desni nekaip šių metų.

Nespėja vienas streikas

Streikų banga
Per paskutinius kelis mėne

sius Michigan valstija gal bu
vo labiau streikų paliesta, ne
gu bet kuri kita Amerikos da
lis.
baigtis, kaip • prasideda kitas.

Štai neseniai buvo likviduo
tas “lomberdžekių” streikas 
šiaurinėje valstijos dalyje. Del 
jo nemažai pasisielota, nema
žai piktų žodžių paleista. Kai 
kurie piktinosi, kad tai buvęs 
neapgalvotas streikas, kuris tik 
iš viso visuomenę suerzinęs.

Nespėjo baigtis tas streikas, 
kaip Lansinge prasidėjo kitas 
streikas, kuris daugeliui suga
dino nuotaikų. O tai todėl, kad 
jis buvo gana netaktiškas ir 
paliko gana nemalonų atsimi
nimų. Dalykas tokis, kad strei
kininkai buvo pasimoję pada
ryti tvarkų East Lansinge, kur 
yra valstijos kolegija. Būtent, 
jie norėjo, kad* tartie iftiestuke 
užsidarytų visi restoranai!

suvartojama apie viena 
pusėtinai pabrango. Tuo 
metu padidėjo 
atlyginimas.

ir darbi- 
Visa tai 
automo- 
atsieina

nekaip metų

Studentai tam pasipriešino. 
Įvyko susirėmimas, kuriame 
keli streikininkai gerokai nu
kentėjo: buvo skaudžiai apkul
ti ir dar išmaudyti.

Ar toks gaivališkas streikas 
galima pateisinti?

Vargu. Unijos vadai nepri
taria tokioms priemonėms. Uni
jos vadovybei svarbu, kad strei
kai butų tvarkingi, kad t strei
kininkai turėtų visuomenėje 
simpatijų, žodžiu, vadovybė 
pageidauja, kad į streikų bu
tų žiūrima labai rimtai, o ne 
šiaip sau kaip į kokį sportų.

Pranašaujama, kad šis mėne- 
sis bus labiausiai našus. Esu, 
bus pagaminta 500,000 naujų 
automobilių.

Iš automobilių sostinės ga
lima ir kitų dalykų pranešti. 
Per paskutinius kelis mėnesius 
visokia medžiaga (o ypač plie
nas, kurio kiekvienam automo
biliui 
tona) 
pačitf 
ninku
reiškia, kad šiandien 
bilio pagaminimas 
daug brangiau 
pradžioje.

Kompanijos kainas autoipo- 
biliams paprastai nustato me
tų pradžioje. Viskas yra ap
skaičiuojama, viskas išrokuo- 
jama, atseit, kiek automobilio 
pagaminimas turi atsieiti, kiek 
agentūros komiso turi gauti, 
kiek pirkėjas

Prieš 
iškil
me tų

turi .mokėti ir

“NELAISVĖJE” — Keturios chičagiė lės, kurios buvo užrakintos policijos nuo
vadoje, po to kai pateko po arentu kartu su trijų piktadarių gaujos nariais. Juos 
policija suėmė už policisto pagrobimų ir automobilio sudaužymų. Iš kairės deši
nėn, Helen Jasinski Lester, Emma Patzer (Connie Fdntner), iVdeline Neri ir Kathe- 
rine Kacic. ' . ' . ‘

Universitete paprastai mo
kosi apie 11,000 studentų. Tris
dešimt penki nuošimčiai jų yra 
atvykę iš kitų valstijų.

Linksma naujiena
Dr. M‘a'x M. Peet, Michigano- 

universiteto chirūrgijos profe
sorius, šiomis dienomis padarė 
pranešima apie kraujo aukšto 
slėgimo gydymų.
i Kraujo aukštas slėgimas 
dažnai sužaloja širdį tiek, kad 
padarinyje įvyksta mirtis.
Amerikoje mirčių dėl 
žasties įvyksta labai

Dr. Peet sakd,'kad 
dęs nauj ų budiį’(' tarti'
mui gydyti. Ir kraujo aukšta 
slėgimų jis gydo su pagalba 
tam tikros operacijos. Tos ope
racijos rezultatai esu nepapra
stai geri. Dažnai visai paliegę 
ligonys pasitaiso ir visai pa
sveiksta. >

Savo pranešime Dr. Peet pa
minėjo vienų inžinierių, kurio 
širdis dėl kraujo aukšto slė
gimo buvusi tiek sužalota, jog 
daktarai pranašavę, kad jis 
vargu galėsiąs, ilgiau gyveųti, 
kaip šešis mėnesius. Bet -inži
nierius pasidavė operacijai ir

O 
tos prie- 
daug. •

jis sura- 
negalavi-

Iš Detroito lietuvių veiklos
SLA 352 kuopos susirin 

kimas
kurie taip gausingai atsilankė.

— Darbininkas.

po kelių savaičių visiškai pa- automobiliu. Netikėtai į auto
mobilio langą atsimušė kurap
ka ir išmu'šė stiklą. Drauge su 
stiklų gabalais kurapka patai
kė į Schroederio veidų ir su
žalojo akį. Nukcntėjusis sku
biai liko nuvežtas į ligoninę. 
Spėjama,' kad jis neteks vie
nos akies.

bus de-

baisiau- 
vis dar

Nauji advokatai
LANSING, Mich. — šiomis 

dienomis čia buvo duodami eg
zaminai busimiems " advoka
tams, kurie jau yra baigę tei
sės mokslų. Kandidatų advo
katūrai buvo 136, bet kvoti
mus išlaikė ir -leidimus advo
katūra verstis gavo' tik 69. ;

SLA 352 kuopos susirinki
mas įvyko birželio 6 d., 9 vai. 
ryto, Lietuvių svetainėje. Pir
mininkas C. Martinas, atidaręs 
susirinkimą, paprašė narius, 
kad ’ jie greitai reikalus svar
stytų, nes reikėsią važiuoti į 
kuopos piknikų, kuris prasidė
siąs 12 valandą.

Tas paskatinimas buvo vi
sai vietoje. Susirinkimas eina 
sklandžiai ir tvarkingai. Visos 
komisijos 'išduoda raportus. Iš
duoda raportą ir Lietuvių Drau
gijų Kongreso komisija. Pažy
mi, kad kuopa nė vienu centu 
neprisidėjo prie Ispanijos liau
dies kovotojų parėmimo. Au
kos, kurios buvo sudėtos pub
likos per paskutinius du pa
rengimus, liko pasiųstos Cen
tro komitetui.

Kadangi kai kurie kuojpos 
vis bandė prikaišioti, 

komitetas aukas

De
li u- 
gir- 
pa- 
na-

Iš East Side
Prieš kiek laiko sutikau 

troito Lietuvių Klubo narį, 
ris man it sako, kad štai, 
di, naujiena. Klausiamas 
aiškinti, kur čia reikalas,
rys parodė man plakatų, kuria
me buvo pranešimas, kad' bir
želio 20 d. Birutes darže įvyk
sta klubo piknikas. Piknikas 
prasidės 2 vai. po pietų ir tę
sis taip ilgai, kaip kas norės.

Tai bus ‘ pirmas šio sezono 
klubo piknikas. Jei oras • bus 
palankus, tai turėsime visokių 
linksmybių ir galėsime smagiai 
laikų praleisti. Piknike bus 
progos ir naujiems nariams 
prisirašyti. Įstojimas nupigin
tas iki vieno dolerio.

Klubas visada pasižymi 
vo šauniais parengimais, 
nėra mažiausios abejonės,
ir šis piknikas bus smagus ir 
malųnus.

sa- 
tad 
kadnariai 

jog Centro 
nepasiuntęs ten, ku‘r jos turėjo 
būti pasiųstos,. tai buvo pri
statyti paliudijimai, kuriuos 
pirmininkas C. Martinas per
skaitė. Tai buvo pakvitavimai 
tų organizacijų, kurios priėmė 
aukas ir kurios rūpinasi Ispa
nijos valstybininkų šelpimu;

Perskaitęs pakvitavimus, pir
mininkas pareiškė, jog dabar 
turi būti visiems aišku, kad 
aukos yra pasiųstos ten, kur 
jas reikėjo pasiųsti.

Pranešimas buvo vienbalsiai 
priimtas.

Pranešama nariams, kad iš 
Centro sekretoriaus M. J. Vi- 
niko yra gatftos kortelės. Sek
retorius prabus, kad kiekvie
nas SLA narys išpildytų ta 
kortelę ir sužymėtų visus sa
vo gimines Lietuvoje bei jų 
adresus.

Daugumas narių pareiškė 
protestų: girdi, Centras visai 
be jokio reikalo tik lėšas eik
voja. Juk kiekvienas narys, 
kai aplikacijų pildė, turėjo pa
žymėti, kam pomirtinė turės 
būti išmokėta.

Kortelės vis dėlto liko išda
lytos. Kas norės, galės jas iš-

— Laukštutė.

Po lietaus
Praeitų sekmadienį, kai va

karop nustojo lietus, būrys 
musų pasileidome piknikų ieš
koti. Pirmiausia nuvažiavome 
į Birutės daržų, kur suradome 
grupelę pažįstamų ir nepažį
stamų žmonių. Jie buvo 
kažko nusigandę. Mat, per 
nų lijo, tai negalima buvo 
ciališkai pikniko atidaryti,
dosi, nebuvo nė muzikos, o tik 
kur-ne-kur skambėjo dainos.

Tas piknikas buvo Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo ren
giamas.

lyg 
die- 
ofi- 
Ro-

Sako, kad įstatymams 
trūksta aiškumo

ALBION, Mich. — Vietos 
kolegija į mokslo baigimo ce
remonijas pakvietė kalbėti P. 
M. Brown, Jungtinių Valstijų 
senatorių iš Michigan.

Senatorius Brown savo kal
boje pareiškė, kad “ne tik mu
sų žmonės ir musų advokatai, 
bet ir mrtsų teismai nežino, 
kas yra įstatymas”.

Tokis chaosas esųs todėl, 
kad įstatymai yra rašomi to
kia kalba, kurios prasmę ga
lima visaip aiškinti. O kada 
įstatymai visaip aiškinami, tai 
žmonės ne tik jų negerbia, bet 
dažnai dagi su panieka į juos 
žiuri.

— Michigano Pilietis.

Tą pačią dienų turėjo įvyk
ti ir Dailės Choro 
Tačiau gaila, kad dėl 
Dailės Choras turės 
panešti.

Pravartu čia bus
kad Dailės Choro pastangomis 
yra duodamos lietuvių radio 
programos šeštadieniais.

— Mariutė.

piknikas. 
blogo oro 
nuostolių

sveikęs.

Nepaprastas ligonis
Per paskutinius dvejus me

tus pirmą kartą Detroite liko 
surastas nepaprastas ligonis, 
kuris sergą raupsais.

.. . •• '•*» •>/ ... ■ ' .

Ligonis yrą , meksikietis, ku
ris gyvena Detroite nuo 1927 
m. Jis liko paimtas į ligoninę, 
kur yra daromi atitinkami ty
rimai. ...

Jei pasirodys, kad meksikie
tis yra pilietis,, tai jis bus iš
vežtas į CąrKiJle, tLa., kur yra 
ligonine ;.raupsuotiems, , O jei
gu jis n.ėra pilietis, tai 
portuot.as į ' Meksiką.

Raupsai yra viena 
šių ligų, kuri iki šiol 
nepasjduodm^gydymui.

Automofaiiio katastrofo
je žuvo tryk jaunuoliai

BAD AXE$ Mich. — Prieš 
kėlias dienas automobilio ne
laimėje čia žuvo trys jaunuo
liai, būtent,' Harold Dūda, 
Sylvester Cook ir Clarence 
Smaglinski. ..Nė vienas jų ne
turėjo daugiau, kaip 19 me
tų. ‘

Matyti, jaunuoliai labai smar
kiai važiavo,į ir neteko kontro
lės. Automobįlirts smarkiai at
simušė į mędį ir visi trys jau
nuoliai žuvp.

Surado grobį, kuris bu
vo paimtas iš pašto

MT. GLEMENS, Mich.—šio
mis dienomis John Gaško su
rado grobį, kuris buvo plėši
kų paimtas iš Washington, 
Mich., pastom Grobis buvo, už
kastas griovyje netoli jo na
mų. Susidėjo' jis iš pašto žen
klų ir valdžios bonų, kurių 
vertė sieke p $2,235.

Washingtono paštas buvo 
apiplėštas gegužės 22 d.

Nepaprasta nelaimė
CALUMĘT, Mich. — Orville 

Schroeder, kad kokios, gali ne
tekti vienos akies dėl nepa
prastos nelaimės. Dalykas bu
vo toks: važiavo.jis gana greit

,priminti,

Naktinis piknikas
Tai, rodosi, bus pirmas šio 

sezono naktinis piknikas. Nu
matoma turėti daug svečių. 
Piknikų rengia D. L. K. Kęstu
čio Pašalpinė Draugija šešta
dienį, birželio 26 d. Beechnut 
Grove (Urbonto darže).

Kadangi tai naktinis pikni
kas, tai jis prasidės tik apie 
8 vai. vakaro. O kada pikni
kas baigsis, — tatai priklau
sys nuo pačios publikos.

Rengimo komitetas man pa
kuždėjo į ausį, kad muzika bu
sianti labai šauni. Busiu ir vi
sokių gėrimų bei užkandžių.

— Paukštutė.

Noriu vienų pastabų padary
ti: nariai turėtų labiau savo 
kuopos reikalais rūpintis. Juk 
visai nekaip atrodo, kai iš 200 
narių

DETROITO
Lietuvių Draugijų Sąryšio

vos tik 35 tedalyvauja.
— 352 kuopos narys.

Piknikas
SLA 352 kuopos sttfsi-

Mokslo ištaigai sukako 
šimtas metų

ANN ARBOR, Mich. — 
kelias .dienas čia buvo 
mingai paminėta šimto
Michigan universiteto sukak
tis. Ceremonijose dalyvavo 
daug žymių žmonių, kurie, prieš 
dešimt, dvidešimt ar daugiau 
metų baigė šį universitetą.’ Jie 
papasakojo savo atsiminimus, 
papasakojo daug įdomių daly
kų iš universiteto praeities.

Michigan universitetas, rei
kia tiesą pasakyti, turi labai 
įdomių praeitį. Kai prieš šim
tų metų jis čia buvo sukurtas, 
tai apylinkėse indėnai bastėsi. 
Universiteto knygyne vos tik 
kelios knygos tebuvo. Įdomu 
čia bus pažymėti, jog prieš ^6 
metus universitetas susilaukė 
nepaprastos dovanos, būtent, 
Dr. Charles W. Borup pado
vanojo vokiečių kalba parašy
tą enciklopedijų. Ta nepapras
ta dovana buvo atvežta rogė
mis, kurias atitempė šunų 
jauktas. .

Tačiau tas 
yra geras tik 
da sąlygos nepasikeičia, kada’ 
jos . pasilieka pastovios. Kitais 
žodžiais sakant, kada darbinin
kų algos per ištisus metus pa
silieka vienodos ir medžiagos 
kaina nesikeičia, šiais metais 
kompanijoms teko susidurti 
su1 netikėtinumais. Būtent, kai
nos medžiagai pakilo, o taip 
pat reikėjo pakelti darbinin
kams algas.

Aišku, kad automobilio pa
gaminimas dabar atsieina dau
giau, negu buvo numatyta, štai 
kodėl kai kurios kompanijos 
yra linkusios jau net dabar pa
kelti kainas automobiliams. Kailsitetas turi nepaprastai didelį 
kuriems trokams kainos jau Ii- knygynų, kuris priskaito vienų 
ko pakeltos: būtent, jau rei-’milijonų įvairiausio turinio 
kia mokėti penkis nuošimčius knygų ir.200,000 pamfletų. |

apskaičiavimas 
tuo atveju, ka-

Svarbu taip pat . pažymėti 
kad šiandien Michigan univer

BUSIMOJI ČEMPIONĖ — 
Mr§. Buri Well iš Cincinna- 
ti, Ohio, kuri lošia Women’s 
Westetn aštuntam metiniam 
turnyre, Beverly Country 
kliube, Chicagoje. Prelimi
nariam žaidime ji Sulošė 18 
punktus į 78 kirčius, vienu 
žemiau “par?’ Ji pralenkė 
šimtų kitų lošėjų.

Nedėlioj, Birželio 20, 1937

Beechnut (Srove Darže
Ant Middle Beit Rd, tarp Michigan 

. ir Ecorse Road.
Pradžia 11 yal. ryte. Muzika nūs 2 
iki 9 yal. vak, Puikus' programas: 
kalbos ir pryzai. Da:nuoę Aido cho
ras— Įžanga 25 ceritai.

Kviečia Rengimo Komitetas.

SENOVĖS VĖLIAVA — 
Viena pirmųjų Jungtinių 
Valstijų vėliavų, kuri ran
dasi Chicago’ Historical So- 
cietų muziejuje. Ji buvo pa
siūdinta 1795 metais. Pir
madienį Amerika šventė 
“Vėliavos Dienų.”

papra- 
atvyk-

G rovė

Kai 
rinkimas užsidarė apie 11 vai. 
ryto, tai pikniko šeimininkai 
C. Martinas ir K. Būtis 
še, kad visi darbininkai 
tų į daržų 12 valandą.

Piknikas įvyko Mary
darže. Tuoj mes sėdome į ka
rus ir išvažiavome, šis daržas 
yra toliau nuo Detroito, negu 
kiti daržai. Vadinasi, nuvažia
vimas nėra tiek patogus.

Be to, pasitaikė taip, kad 
birželio 6 d. buvo pusėtinai 
daug piknikų. Tačiau į musų 
pikniką vis dėlto suvažiavo apie 
100 automobilių.

Pikniko dalyviai laiką tikrai, 
smagiai leido. Vieni šoko pa-j 
vilione, kiti maudėsi ežere ar
ba žuvavo, treti laivukais plau
kiojo, ketvirti alų gurkšnojo ir 
užkandžiavo, o penkti būriais 
sustoję 
nas.

Nors 
žmonės 
tis. Ir

KULTŪRA NO. 5
Tik ką atėjo nauja Kultūra, kurios 

turinys yra kaip seka:
Apie Pasaulėžiūros Formas— 

........................ J. Lazdausk^s
*snan jos pTeJnio karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys —

• ............................ Prof. P. Leonas
H. Luką u s kaitė 

Saitykov-Sčedrin 
H. Lukauskaitė

traukė lietuviškas dai-

ir vakaras priartėjo, o 
vis nenorėjo skirsty- 

tikrai buvo smagu ke
letu* valandų tyrame
leisti.

■ Pikniko rengimo 
taria actu visiems

ore pra-

komisija 
svečiams,

Eilėraščiai
Milžinas .
Pasaka ...
Past bos apie naujuosius romanus ir 

puošnųjį stilių./..... J. Radžvilas
Nemunui .......   Danąs Pumputis
Julius Janonis šiauriuose —

......... .......................... Kp. Petronis
Dar nespausdintas eilėraštis — 

.............  Julius Janonis
• 

Kaina 45 centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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Diena Iš Dienos
Dr. Svenciskio dejitisterijos 

ofisas randasi 4300 S. Fairfield 
avė.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Alex Petrukovich, 22,
Wohlaib, 23

Theodore Matulonis,
Agnės Pejtnisil, 26

Stanley Nauracaj, 21,
rothy Mykolas, 18

Pranas Bistras atosto 
gas praleido svečiuose 
po Ulinojaus valstiją

su Bee

31, SU

su Do-

Užvedė Divorso
Bylą

Theodore Kautris prieš 
liope Kautris

Ka-

žymus Brighton Parko muzi
kantas p. Pranas Bistras, gyv. 
4548 S. Francisco avė., grįžo iš 
atostogų. Jis važinėjosi po Illi- 
nojatis valstiją, aplankydamas 
draugus ir pažįstamus. Jis dir
ba Armour kompanijoje ir turi 
išsidirbęs gerą darbą. Priklau
so prie “Lietuvos” beno ir yra 
jo vice-pirmininku. Be to, labai 
draugiškas ir visų gerbiamas 
žmogus. — Rep. B. P.

Dr. C. J. Svenciskas 
žmona medaus mėnesį 
praleido Wisconsine

Jaunas profesionalas Dr. C. 
J. Svenciskas, kuris pereitą mė
nesį susituokė su jauna, gražia 
Adolfina Pauliukaite, grįžo iš 
kelionės, tikriau pasakius iš me
daus mėnesio keliones po Wis- 
consino valstiją. Judviejų šliu- 
bas buvo ypatingai iškilmingas 
ir gražus. Vestuvių puota pa
vyzdinga, kurios metu buvo pa
reikšta daug širdingų linkėji
mų. Po vestuvių jaunavedžiai 
tuoj ir išvyko i honey moon 
kelionę. Aplankę žymesniąsias 
Wisconsino vietas, pasigerėję
jos gamta, abu grįžo darbuotėn. idėjas, kaip aprūpinti suvarto-

SU
Geriausias 
Patarnavimas

Smulkmenų (retail) pardavė
jas yra svarbiausias’kiekvienos 
gamybos pramonės atstovas. 
Kas tik yra pagaminama ar pa
dirbama, patenka į suvartotojo 
rankas iš krautuvių, kurias 
operuoja toj pramonėj pirkliai.

Ir kiekviena pramonė, norė
dama turėti pasisekimo ir bujo
ti, nepaliaujamai stengiasi pe- 
gerinti ne tik savo produktus, 
bet taipgi patarnavimą ir me
todus kostumeriams produktus 
patiekti. Dieną ir naktį moks
lininkai, išradėjai, ekspertai ir 
tyrinėtojai studijuoja planus ir

tojus greičiau? geresniais pro
duktais ir žemesnėmis kaino
mis. ■ ■ . •' ?

Maistas vaidina svarbiausią 
vaidmenį kiekvieno asmens gy
venime. Paskirstymu maisto iš 
gamintojų į suvartotoj ų rankas 
yra užimti šimtai tūkstančių 
žmonių toj pramonėj. Partne
ris, pakuotojas ar kenuotojas, 
geležinkeliai, trokų linijos, san
dėliai ir smulkmenų pardavėjai 
sudaro grandinį, per kurį pro
duktai turi perėiti.

Kai jus pamatote daiktą pa
dėtą ant lentynos jūsų groser- 
nėje, tai reikia žinoti, kad jis 
yra rezultatas geriausių pastan-. 
kų ir protų, samdomų maisto 
paskirstymo pramonėje. Ir kai 
jus perkate tokį produktą Mid- 
west Krautuvėje, tai galite .bū
ti tikri, kad produktas yra ge
riausios kokybės, šviežias ir 
tyras, kad jis tapo atgabentas 
čia su mažiausiomis išlaidomis, 
idant jus galėtumėt pirkti ji 
žemiausia galima kaina.

Midwest Stores per savo ko-

NAUJIENOS, Chicago, III.
.   "tr-'-- J  ■ ■■■ i „j,,,.,.—v-   y, 
’l ' *

operacinį sandėlį gauna kas 
metai tūkstančius ir tūkstan
čius tonų, keisų, maišų ir skry
nių maisto reikmenų ir; grose- 
rič> tavorų. Tos reikmenys yra 
perkamos iš geriausių gamin
tojų ir augintojų. Kokybė jų 
užtikrinta. O vėl, kadangi pir
kimai daroma įtokiais dideliais 
kiekiąis ir paskirstymas atlie
kama su mažiausioftiis išlaido
mis, tai kaštai kiekvieno daik
to yra palaikomi juo mažiausi 
ir kiekvienas daiktas yra par
duodamas žemiausia galima 
kaina.. L

Išpardavimas Midwest Krau
tuvėse šios savaitės gale yra 
skelbiamas šio dienraščio šian
dieninėj laidoj. Perskaitykit jį 
atidžiai ir
momis vertybė#^;.. . 

H .... ■ B '

Pakelė Pieno 
Kainą : .
* • ' 1 7 j į — J i - e

Pakėlus pieno 1 iišvežiotojams 
komisą, pakelta ir bieno kaina. 

.f !

Kainų pakėlimas liečia tik pain-

tinius butelius. Nuo vakar die- 
rios, paintes butelįs kainuoja 8 
centus vietoj 7 centų. Kvortos 
butelio kaina pasilieka 12c.

Išvežįotojų naujų algų dydis 
pirmą kartą bus išmokėtas ket-

virtadienj. Nors tas algų pakė
limas tepaliečia tik apie septy
nis' nuošimčius 'visos pieno pri
statomos dalies, bet labai palies 
vartotojų reikalus. Taip teigia 
Associated- Milk Dea'lers sekre
torius.

Penktadienis, birž. 18, 1937

pasipelnyki t siūlo- 
; ? >:• ■

NAUJAI ATIDARYTAS 
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 West 33rd Street 

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

BALTIC IM PORT CO.
809 West 19th Street

TĖVO DIENAI
NUPIRKIT JAM

BOSTON’S
BETTER shoes

ir
IŠŠAUKIT JO 

ŠYPSENA

BOSTON SHOE STORE
3435' So. Halsted St.

Norėdami parduoti arba pirkti 
real estate kreipkitės j mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

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

Ar Jūsų Tėvas Ruko?
Nupirk jam geros Tabokos

TĖVŲ DIENAI
i Pas mus yra pypkes, tabo-x 

ka, cigarai ir cigaretai.

MAX KOHN
1728 So. Halsted St.

t

Geri Valgiai
ŽEMOMIS KAINOMIS—“Midyfest Stores”
Išpardavimas—Pelnyčio j ir Subatoj, Birželio 18 ir 19
“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS, TYROS SMETONOS

A KASDIEN ROLĖ AR < | l/o 
y |Kq šviežias tub sv. | z

*40,000 Liąuidation 
New and Used Bldg. Materials

“MIDWEST” EVAPORUOTAS
A TTF TZ A O. PUIKIAUSIOSMILKAS KOKYBĖS

aukšti *> 
kenai V už

“Libby’s” TOMATO JUICE 14 unc. kenas 3 už 190
“Mičhvest” SARDINKOS apvali kenai .......2 už 19^
“Royal” ŽELATINO DEZORTAI ...... .. . 4 pak. 19£

~ .......-- - ---------------------------------------- -- ----------------- .......................................................... .................... į-.-.................. >-------- -------------- -n

‘MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS jį
SALAD DRESSING . ? ... kvort; džiaras 29c
GELTONI AR ŽALI SKELTI ŽIRNIAI :..... . !2 sv. 15^
‘ CRISCO” 3 sv. ken. 61c

19c

sv. ken- 21c
“DOMINO” OR “C & H” 
CUKRUS Povvdered or Brown sv. pąk. 2 už 15č ..... ....... ................. . ........ .
“Midwest” ŽIRNIAI—MORKOS ....... No. 2Bkenai Į70
“Nancy Jo” SPINAKAI dideli 2V2 ken'ai į'Ž už 25Č

No. .2 .Lenai 16#“Midwest’r ŽIRNIAI ekstra sijoti
“Midwest” RAUDONOS AVIETĖS No. 1 aulfet. kn. Į,9<t 
CIBULIAI puikus nauji geltoni >! 3 sv. 10c 
SRIDIKUČIAI namų auginimo 3 pund. 5c 
KOPŪSTAI didelės galvos-........... ,1- 2 sv. 5c
TOMĄTES-šviežios prinokę .......... 2 sv. 21c
ORANŽIAI Californijos ........ - Tuz. 23c
__ ___________  16c 
Minkšta summer sausage (Dešra) sy. 27^

- PRESSED COTTAGE CHEESE .................. 2 sv. 170
PALMOLIVė” MUILAS ....... ... 3 už 17c

“OCTAGON” MUILAS

- RAIKYTI LAŠINIAI % ?sv. pakelis ......

dideli šmot. 3 už 140
’ I L - III—1 j ~ - • i .1. MI- — • ■! I

OCTAGON” P0WDER ............................. . 3 už 14£
OCTĄGON” C.LĖA~XSE1Į .... ................■ ■■■■„,. ;3~už~]14^
OCTAGON” GRANULIUOTAS MUILAS 2 pak. 19^ . . ...... .. - -------  ' ■■ ... . ........ .......... .
AMERICAN FAMILY”------------------------------------------------------ <

MUILAS :.....;.........       5 šmot. 27c
SOAP FLAKėS ., . . ........ vid. pak. 221

t n” . S0AP -AND PADS 5> 1niVlljluV OR SOAP FILLED PADS & pak. H v

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO !MiWĖ NES PIGIAU

MĮDWĘST® STORESI 350Jbcccur - - tuvių Judifrrffače&f

1407—Elegantiška vasaline suknele. Graži ir pa
togi. Galima pasisiūti iš baltos materijos arba iš len
gvos margos su vienos spalvos šilkine juosta. Sukir
ptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111,

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd j No..............

Mieros ...................... per krutinę

(Adresas)

KYLARŪŠIES *** * PAVOJINGA
. Tiktai moksliSkas paraištis tinkamai jums Į mus paraiSčlui pritaikinti su pilnu pa- 

pritaikintais pagal skirtingą kylos ruSl 1 
jums tikrai padčs. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite { patyrusio Experto pa- 
raiSčio pritaikintojo rankas. Ateikite pas
IVYfeAS iR MOTKRts
Į \ PRlŽIURfeTOJAI

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St 
'________ ______________ ARTI PRIE WELLS STREET i

Nupirkti iš SAMUELIO L. WINTERNITZ, 
Licitatoriaus

Statybai Materiolas. Malevos, Atskiros Lentos, Stogam Padengimas, 
Asbestai, Asfalto Gontai, Plasterboard, Plieno Vielos, Geležinės Tvo
ros, Trokai, Trailers, “Saw Mill”, 
riai, Plumberių Reikmenos.

Pažiūrėkit į
<

Nauji kedrų stulpai, šm. 10c 
Naujos Plasterbord, kvad. pėd. 2c 
Insulating Board, kvad. p. I’/žC 
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 padęng. stogo, 
35-75-90 svarų rolės išdirbystės 
Bari^etts, Carey, Bird’s ir 
visai naujos. 
90 s v. rol. padeng. 108 

kvadr.. pėdos ..........
75;8Hm;4WjM108 

kvadratines pėdos ...
35-sv. rol. padeng. 108

kvad. pėdos ................   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 inaleva ........... gal. $1.25
Geriausi Nauji Cviekai 
100-sv. bačkelė .........  $3.00

Gumines Dūdos, Fordson Trakto-

$5
$1

kitų,

$1.60

$1.50

Tas Kainas
Naujas Plywood, visokio 

didžio, kvad. pėda ... S’/zC
Keaseby & Mattison asbesto 
back wall tile, išilgos ir skersos 
juostos. Visokio didžio ir spalvų, 
kaip už dyką. 
_-į • Vonios geram stovy, viena 
Sinkos, įvairaus didžio, vien. 
Vartoti langų, rėmai (sash),

vienas ...................................15c
Vartotos Durys ....... vien. 25c
Nauji Plieno rem. $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-durų Sedan ............
Diamond T Trokas .......... .
Lumber Trailers....... vien.
Pielcms stalai ........... vien.

i '

$60 
$85 
$25 
$40

Visi tie materiolai turi būti tuojau parduoti. Pardavimas nuo 
8 ryto iki 5’ po pietų. Tik už cash. 

ATDARA NEDALIOMIS VISĄ DIENA.

SOUTHEAST CORNER 
22nd and ASHLAND

GARŠINKITĖS “NAUJIENOSE”

BLUE CASTLE

ICt CREAM
3456 So. Halsted St.
Viskas šaliakošės Eilėj.
Visus užsakymus virš 

50c pristatom.
Tel. Boulevard 0567

.Bosses Woift, 
Kire People with 
Halitosis ( breath)

I 1 9

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

J7ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is cousidered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from this 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thL.k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped b y the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ąuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the ąuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•vO! not offend others.

J.f you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antieeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

f

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

HI LIFE INN
MILLER H1GH LIFE BEER

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

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. VVallace St. 
Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!

V Užsisakykit anglis dabar!
Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

Chicago je /
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980 v

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield 'Avė.

• LIGONINES
HOSPITALS

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

. Tel. Victory 9670

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .........................
PĄLAGUI PAGELBA
I LIGONINĖJE ........

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

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

MB

KAfNOŠ 7
PRIEINAMOS___ / ,

Btikėjimu I
Elaatlkinės pančiakos, diržai, braces, 

pažeistiems, Čeverykai tiepis, kurių są
nariai nesveiki.

| Specialistai Dirbtinų
| Koją, Ranką, Diržų
| VlBiein , Sudarkymam

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija) H^rite for Free Eye Book

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų M u-*
fine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists. g 
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

ŪSE

$6.95

. $7.65

. $6.05
$4.70
$8.75

. $6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

1900 So. Kedzię
Tel. Lawndale

JOSEPH LEASES
Furnišių m liveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So, Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

$12 
$50 $20 $1

HOSPITAL

Avenue
5727.

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840
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Susekė pamestųjų 
kūdikių tėvus

Antradienį busų stoty prie 
1157 So. Wabash pamestųjų 
kūdikių tėvus susekė. Jų var- 

~dus ir buveinę nusakė kaimy
nai, pamatę kūdikių paveikslus 
laikrašty. Jie yra Charles ir

SUSIRINKIMAI

. Cinikas, sekr.

—J. Tamasauskas, rašt. *
1 vai. po pietų, West Side svetainėje,

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos pusmetinis susirinkimas 
bus penktadienį, birželio 18 d., Liuosybės svetainėje, 49th 
Ct. ir W. 14th St. Pradžia 7:30 vakare. Nariai kviečiami 
pribūti, yra daug reikalų tarimui.

šį penktadienį, birželio 18, Darbininkų svetainėje, 10413 So. 
Michigan avenue, įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo 
susirinkimas. Visi nariai ir narės atsilankykite paskirtu 
laiku susirinkimam

Nedelioj, birželio 20 d.,
2244 W. 23rd St., įvyks svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkinin
ko” mėnesinis susirinkimas. Bus daug svarbių reikalų 
svarstymui. Taigi malonėkite visi susirinkti.

J. žurkauskas, pirm., Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.
Chicagos L. Vyrų Choro, nariai susirinkite sekmadienį, birže

lio 20, 10 vai, ryte Neffo svetainėn. Papraktikavę visi 
trauksim į Keistučio Kliubo pikniką, kur esam nutarę dai
nuoti. —D. M.

PARENGIMAI
Birželio mėn. 20 dieną Dambrausko ūkyje Lietuvos Jaunimo 

Kultūros Ratelis rengia pikniką 
neturite
Lietuvių Auditorijos, 3133 S. Halsted §t., apie 10:30 'vai.
ryto ir išvažiuos apie 11 vai. rytą.

Alfred’as J. Butkus, koresp.
Teisybės Mylėtojų Draugystės 40 metų gyvavimo Jubilėjinis 

Piknikas įvyks sekmadienį, birželio 20, Leppos Darže, Ar
cher ir Kean avės. — Justice Park Grove, Gražus progra
mas, gera muzika. Pradžia 11 vai. ryto, Kviečia Komitetas 

Kruopiškių Progresyvių Kliubo išvažiavimas atsibus nedelioj, 
birželio 20, Jefferson miškuose, Kviečiame visus atsilan
kyti. ——D. M.

Birutės Choras nedėlioj, birželio 20 d., turės išvažiavimą j Sand 
Dunes, Ind., Beverley Shores, pas Petrą Kačerauską, Visi 
choristai ir kurie norite dalyvauti Birutės išvažiavime, 

f 9:30 vai. ryte bukite prie Western avė. ir 95<th St; Žino
ma, tik automobiliais iš ten važiuosime j vietą išvažiavi
mo. —Valdyba.

Roselando Lietuvių Kultūros Draugijos (Chicagos .Lietuvių 
Draugijos skyriaus) piknikas įvyks sekmadienį, birželio 
20 d., Wildwood Picnic Grove, 127 ir Wentworth avė. Pra
džia 10 vai. ryte. —Komitetas.

“Bijūnėlio” gegužinė-piknikas įvyks sekmadienį, birže’io 20 d., 
Jefferson miškelyje, ,su dainomis, žaismėmis, šposais, do
vanomis ir t. t. “Bijūnėlis” kviečia visus savo narius, drau
gus, rėmėjus ir kaimynus atsilankyti ir sykiu linksmai lai
ką praleisti. —Reng. Komisija.

su išlaimęjimais. Kurie 
kuom nuvažiuoti, tai bus trokas prie Chicagos

Popkorn Styliaus Mezginiai Lovai Pakloti

POPCORN MEDALLION, PATTERN 1489
No. 1488 — Nėra nieko gražesnio kaip su sjębniu paklota 

lova. Nusimegzkit sau šią kaldrą ir nustebinkit savo drauges 
ir kaiminkas.

i— —• —• — — — •— — -
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Ralated St, Chicago, III.

M ' ’C .•<

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė...

Adresas

Miestas ir valstiją
I . ............- 

Theresa Edwards. Bet policijai 
nuvykus į nurodytą buveinę, 
Fullerton avė., jų namuose ne
rado. Tėvas dirba prie vieno 
namo už prižiūrėtoją.

Kūdikiai dabar žinomi kaipo 
Lawrence Edwards, 3 metų ir 
James Edwards, 1 ir puses me
tų amžiaus, randasi šv. Vincen
to prieglaudoje,

V” 1 ""         —:   •—    '

CLASSIFIED ADSNakties sauvalios darbai rytą 
baigėsi kalėjime
3 vyrai ir 4 moterys papildę keletą prasižengimų ir 

nuginklavę kidnapavo policininkų; visi suimti,
. . • ■ • 1

Trys vyrai ir 4 moterys, ve- 
darni paroliuoto kalinio Roy 
Lea^ef, 34 metų amžiaus, va* 
kAr naktį siautę po North Side, 
papildę keletą prasižengimų, 
rytą rado kelio galą belangėje. 
Nakčia papildę vieną vagystę, 
sudaužė vogtą automobilį, iš
mušė departmentinės krautu
vės langą, nuginklavo polici
ninką ir jį kidnapavo.

Gengės dalyviai
Visi gengės dalyviai suimti. 

Jie buvo: Rudolph Kacic, 29 
mętų, buvęs kalinys, paroliuo- 
tas; Joseph Neri, 26, jau poli
cijos rekorduotas, judviejų 
žmonos Adeline Nerį ir Kathe- 
rine Kacic, abi 26 metų amž., 
ir Emma Patzer, su keliomis 
pavardėmis, ir Helen Jasinski 
Laster. Pastaros dvi 20 metų 
amžiaus, jąu buvusios pataisos, 
namuose.

, Kidnapavo policininką
Visa gengė; tarėsi vykti į nak

tinį kliubą, tą naktį jau ne pir
mą. Bet pirm viso ko, sustoję 
prie gasolino stoties ties 3645 
North Western avenue, užgesi
nę automobilio šviesas, planavę 
apiplėšti prižiūrėtoją. Tąi pa- 
s tebė j ęs policininkas J ulius 
Gebhardt, nuskubėjo į vietą. 
Neri ir Kacic stovėjo šalę ma
šinos Ir kalbėjosi. .Policininkui 
prie jų priėjus iššoko iš auto
mobilio Laster ir atstatė poli
cininkui revolverį. Policininkas 
buvo nuginkluotas. Bet beve
dant jį kur tai, prisiartino skva- 
das ir suėmė Lasterį.

Kiti buvo suimti vėliau įvai
riose vietose.

Roką Staponaiiį 
Palaidojus

Keletą dienų pasirgęs sekma
dienį apskričio ligoninėj pasi- 
mirė Rokas Staponaitis. Laido
tuvės įvyko trečiadienį, švento 
Kazimiero kapinėse.

A. a. velionis Stapona'itis A- 
merikoje išgyveno 26 metus. 
Per eilę metų jo užtarėju ir 
paguoda nelaimėje buvo p, Li- 
dikevičius, adv. Lydy tėvas ir 
geroji jo sesutė Elena Rupšie
ne. Tad p. Lidikevičius j nokda
mas ir sakydavo; “Rokai, aš 
tave pirmas sutikau Ameriko
je, aš tave ir palydėsiu.” Mat; 
1911 metais, kada R. StaponaL 
tis atvyko į Ameriką, stoty jį 
pasitiko p. Lidikevičius ir pir- 
ma'š paspaudė jo dešinę. Nuo 
to laiko juodu, galima sakyti, 
jų nesiskyrė.

MYKOLAS STONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 dieną, 3:30 valandą 
po pietų, 1937'm„ sulaukęs . 68 
metų amžiaus, feimęs Žvingių 
parap., Raščių kaime, Taura
gės apskrity.

Amerikoj išgyveno 37 metus
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažįstamus.
Laidotuvėmis. rūpinasi Mr. 

and Mrs. Peter Martinkai.
Kūnas pašarvotas randasi 

4505 So, Pauliną St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 

birželio 19 d., 8 vai. ryto tš 
namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. i

Visi A. A. Mykolo Stonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
t ,7 ' ■' .;

praugai ir pažįstami.
Patarnauja laid. . dir. L J. 
Zolp. Tej. Roulęvard 5303.
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šermenyse lankėsi daug gruz
diečių. Daug parapijonų atvyko 
ir į kapines palydėti, bei suteik
ti jam paskutinį patarnavimą.

Te bus tau lengva svetimos 
šalies žemele, šio pasaulio var
gus užbaigus.

B. š.

DVIEJU METŲ MIRTIES 
ATMINTIS

STANISLAVA' 
JANČAUŠKIENę

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
20 d. birželio 1935 m„ sulau
kus pusės amž., gimus Kvėdar
nos par., Gvaldą k., Tauragės 
apskr. Paliko , dideliame nuliu
dime mylimą vyrą Juozapą, 3 
dukteris, 2 sūnūs ir gimines.

Liūdnai atminčiai mylimos 
moteries ir. brangios motinė
lės, bus laikonibs šv. Mišios 
šv. Augustino bažnyčioje, 5045 
So. Laflįn ąt.,,19 d, birželio 
1937 m., 8 vai, ryto.

Kviečiame ’ Visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Brangią moterį ir motinėlę 
išplėšė žiauri mirtis ne laiku 
iš musų tarpo. Paliko žaizdą 
musų širdyse amžinai. Ilsėkis, 
musu brangi motinėle šaltoj 
žemelėje. (

Mes tave, musų brangioji 
motinėle, niekuomet neužmirši- 

?me. Tu pas mus. jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinanti

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai ir 

Giminės.
JANČAUSKAL

PRANCIŠKUS GARALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 dieną, 1:00 vai. po 
piet 1937 m.;- - sulaukęs pusės 
amž., gimęs Kauno red., Ma
žeikių apskr., ,>Mędziulenkių k.

i Viekšnių parapijoj. - ,...... 5.. f
Amerikoj išgyveno ’ 33 metus ‘ 
Paliko dideliame" nuliudime 

moterį Rožaliją, 2‘ . dukteris; 
Stefaniją ir Auxįlia, žentą A- 
domą Švažą, brolį Adomą ir * 
brolienę Aleksandrą ir jų Šei
myną, ir daU$>kitų giminių, o 

.Lietuvoje motiną Ievą, brolį 
Antaną. 2> seseris Petronėlę ir 
Prancišką, jų šeimynas ir ki- 
tus gimines. \ 
Kūnas pašarvotas 6046 South 
Lafayette Avė,

'> Laidotuvės įvyks panedėlį, 
birželio 21 d„ 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už tvėlionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į 
šv, Kazimiero kapines.,

Visi A. A. Pranciškaus Ga- 
ralio giminės, draugai ir pa
žįstami esat, nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse lt 
suteikti -jam paskutini patar
navimą įr atsisveikinimą.

Nulįpdę liekame, , 
Moteris. Dukterys, Motina, Se
serys, Proliai ir kiti giminės.

Rątarnauja‘7 ląid. dir. J, F. 
•Eudeikis, tel. į Yards 1741.

J.....buiiiiii « ■ tu. u—■■ ■.................. ......

Seeley 9329
K. Nurkaitiis 
yra su

9 pr. W. Pas 
1747 W. Chicago 4 Aye., 8519 Com- 
mercial Avė. So, Chicago, Jll. Pri
taiko naujus akinįus ir pataiso se
nus. Valandos: ’9’"iki 9 vakaro,
•' „i„ — ..

Akiniai žirit Kredito
’LOO į savaitę I

Dn R. J. Berkovitz 
3505 S. v Halsted St.

Tel. Yards 3505
Visą darbą' garantuoja 

Lensus dubllkuoja-freimus pataiso
,,r> ■ .y, ■ir.y».«ĮR 'įįil II JT*R , .y., u*. .■■■

Urba Flower Shoppe I
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— I 

Ęąnkietams-r-Laidotuvems—.
, Papuošimams. Į

4180 Archer Avenue I
Phone I.AFAYF.TTF- 5800 I

»a < ii> ■ ■ ■ ■ y ■ i,iy iw įn fciff H’) ""‘"t"111 y
' . -</• ’<■' ' •
■ ų vi) jji n ,i puM MUimi i.irn-1 11 «1

■ AlirilJin Siunčiam GėlesLOVEIKIS ss=.»i
v KVIETKJNINKAS 

Gelčs VestuvŠniB, 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314 

—————. ......... . ..... ..

CLASSIFIED ADS.
Miscellaneous

įvairus

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

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844 

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms

PASIRENDUOJA kambarys ir 
virtuvė vedusiai porai. 3515 West 
59th Place.

For Rent

E X T R A
RENDON GAZOLINO STOTIS, 

Lone Star Inu, 5 ruimai. Tinkama 
visokiam bizniui. Rendą $18;00.

Klauskit savininko N. Slishis, 
3346 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

PUSIAUAMže NAŠLĖ, turinti 
savo namą, ieško inteligentiško, ger
biamo draugo. Turi turėti darbą. 
Tikslas—vedybos. Negirtuoklis. Ge
ras namas tinkamam asmeniui, Ra
šykit angliškai, 
1739 So. Halsted St. Box No. 636.

Partners Wanted
PARTNERIS reikalingas į Elec- 

trical Appliances biznį. Turi turėti 
$4,000 ąr $5,000 investuoti. Gera 
apielinkė. 9 metai toj pačioj vietoj. 
Biznis yra išdirbtas.

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

Help Waąted—Female
Darbininkių Reikia

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

PATYRUSĮ ’ MERGINA; namų 
darbas;1 turi būti gera virėja; nėra 
khalbimo;. 'Mąsf ‘kalribaryš; $10.00/

' A Austin 1000.

REIKALINGOS PATYRUSIOS
MOTERYS maigytiem skuduram sor- 
tuoti.
LINKON IRON and METAL CO.

6423 So. Wentworth Avė.

MERGINA; namų darbas; viri’, 
mas; $10; 2nd Apartment. 4734 
Ellis, Drexel 0133,

PATYRUSI TARNAITE; 20—35; 
abelnas namų darbas; nėra virimo; 
lengvas skalbimas; vaikąs; savas 
kambaryą; $8.00, Apartment 506, 

2828 Pinbgrove Avenue.
........... . , i ...... .. .. ....... .......... . ............. .■ . -..11 I-,!.   1 1 «j« mir -i.n.r 11 ■im - nrfu fl itirf i tIii Kniuniihi -f-i'iir «

Help Wanted—-Male-Female
Darbininku Reikia

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

PHIL’S RESTAURANT
4 So. Wells Street.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant farmos, senas ar jaunas. Paty
rimas nereikalingas. Turi mokėti 
draivyti troką. Atsišaukite praneš
dami kiek norite ąlgos įr amžių.

Naujienos, 1739 Sq. Halsted St.
Box 632.

REIKALINGI Patyrę Alumino ir 
Brase Molderiai, kurje gali uždirbti 
po $1.00 ar daugiau per valandą. 
Central Pattern and Foundry Co.

3787 So. Sacrąmento Avė.

Namų Savininkų Domei
Kambarius ^xl2 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera 

2’79 
KAMBARIUI 

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094 z

*R*«WW*

7coal
Anglys

" m,R L utį

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

WILMINGTON ČOAL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DĄBAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES-
‘ nės kita" Mėnesį

PRISTATOM A S/MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE , 

IZ'lT’OTTiT’ QQQ9

Musical Instruments Business Chances
Muzikos Instrumentai Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GERAS RANKŲ 
DARBO SMUIKAS, orkestros bara- 
banas ir turkiški cimbolai. Frank 
Kuznųirskis, 2635 West 39th PI., 
prie pat Archer Avė, Kasdien ir 
nedėlioj iki 12-tos atdara.

BARBECUE and RESTAURANT 
PARDAVIMUI, 47th and Halsted 
St, Visai nebrangiai. Reikia par
duoti tuojau, šaukit: 
Boulevard 5374, po 6 vai. vakare.

1933 PLYMOUTH Sedan, Tikrai 
pirkinys, tik $245.

Newberry, 1025 No. Clark.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant Svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pąmatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.
TAVERNO FIKČERIAI beyeik 

nauji, Parduosiu už $350.00. Alaus 
trokas, Fordas, 1% sunkumo, beveik 
naujas, irgi už $350.00 —Čhri būt 
greitai parduotas. 10419 So. State 
St., antras aukštas. Tel. Pulhnan 
5254 tarpe 6 ir 8 vakare.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
be namo—Pilnai įrengta.

5642 West 65th St. •

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

1834 West 39th Street.

PASIRENDUOJA BUČERNE, su 
ar be fikčerių.

8824 So. Kedzie Avenue 
Lafayette 0427.

TAVERNA PASIRENDUOJA. Pi
giai — $25.00 į mėnesį. $50 už rak
tą. 5413 Wentworth Avė.

t A VERNĄ PARDAVIMUI; gera 
vieta; išdirbtas biznis; išvažiuoja iš 
miesto. 2381 North California Avė.

PARSIDUODA BATŲ TAISYMO 
šapa. Didelės įplaukos, švari apie
linkė. 2547 W. 69th St.

TAVERNA PARDAVIMUI; ne
brangiai; gera vieta.

. S1X POINT TAVERN
4558 So. Laflin Street,

PARSIDUODA TAVERNA arba 
priima į partnerius. Biznis išdirbtas 
per tris metus. Kanipinis namas. 
Pirežastį patirsite ant vietos.

959 West 71st Streęt.
.....—I............................................................................................................... ......................... i

SEZONO GERIAUSIAS BARGENAS
TAVERNĄ pilnai įrengta, didelis 

baras, stalai ir budelės. Išdirbtas 
biznis; maža renda, rimta priežastis 
pardavimui. 3147 So, Halsted St.

PARSIDUODA TAVERN — Ge
riausia viela South Sidėj. Prie teat
ro—nėra Kito taverno arti, Joe.

6822 So. Halsted Street.' 
Normai 8743.

NEPAPRASTA PROGA
PARDUOSIU HARDWARE STO

RE; biznis išdirbtas per 15 metų. 
Randasi ant geriausio kampo Rhi- 
nelandery, Wis, Yra už $14,000.00 
naujo stako su naujausius mados 
fikčeriais. Savininkas negali apsi
dirbti, nes turi 8 biznius, pirkėjas 
galės pasirinkti vieną iš trijų biz
nių. Hardvvare store, Hotel arba ta- 
vein, Dalį cash ir dalį mainysiu ant 
nuosavybės. .

M. A. Sharka, Rhinelander, Wis.

PARDAVIMUI TAVERNA, pilnai 
įrengta; labai sena vieta; 8 kamba
riai. Dėl svarbios priežasties para
duosiu pigiai.,

6818 So. Ashland Avė.

COTTAGE PARDAVIMUI arba 
išsimaino ant 2 flatų namo —Par
duodam labai pigiai.

4240 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
'moderniška taverna Cafe styliaus. 
Parduosiu trobesį, jeigu pageidauja
ma. 1819 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI 27 AKRŲ FAR
MA; naujas 6 kambarių muro na
mas; La Porte, Indiana; arti mies
to. 1789 So. Halsted St., Box 633.

TAVERN PARSIDUODA pigiai. 
Amerikonų apgyventa kolonija. 

650 W. 81st St.

PARDAVIMUI arba mainymui 37 
akerių farma su visu staku arti 
Chicagos.

3214 So. Union Avenue
STAIGI PROGA 4

Pigiai pirkti gerą pelningą biznį. 
Karčiama, night club, bowlingalleya, 
gražus bankietų galionas ir kiti pa
togumai. Biznis eina visu smarku
mu. Vieta gera; renda pigi, Dėl in
formacijų rašykit Box 687, c/o 
Naujienos, 1789 So( Halstęd St

TAVERNA PARDAVIMUI, pilnai 
įrengta ir iŠIdrbtąs biznis, nebran
giai. Priežastį patirsite 1 ant vietos.

8400 West Northj Avė,

INSURANCE

INSURANCE 
(APDRAUDA) ' 

PIRKIMO-PARDAVIMO 
PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 

RAŠTUS PADARO PATYRĘS 
VIESAS NOTARAS 

J. J. Hertmanavičius 
814 W. 33rd Street 

Tel. CALUMET 6191,'
TAVERNA PARDAVIMUI ne

brangiai. Arti dirbtuvių. Geras biz
nis, nebrangi renda. Parsiduoda iš 
priežasties kito biznio.

2254 Blue, Island Avenue.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaka. Pypkes, clgaretus. ci
garus. Kviečiame į musy krautuvę. 
1728 So. Halsted St., Tel. Canal 9345

PARSIDUODA. TAVERNA šalia 
Lietuvių Auditorijos, 3139 So. Hals
ted Street.

Real Estete For Sale
Namai-žęmė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodant ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inliu- 
rįnanje namus, rakandus ir auto- 
niobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas * 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. ASn^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grisk

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą, Randasi Bridgeporto apielin- 
keje, Atsišaukite 6680 So. Talpiau 
Avė. Prospect 3938.

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bąrgenų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

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

C. P. SUKOMŠK1S and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grov’hill 0306. .

8 KAMBARIŲ MŪRINĖ bunga- 
low; tiie stogas; kampas; 2 veni
nės; 3 karų muro garažas; idealus 
namas proiesijos žmogui.

4157 West 21st Place.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
medinę 6 kambarių bungalow; 2 lo
tai šalę. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant bizniavo nedidelio namo.

Savininkas 2341 So. Leavitt St.

7 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui — $3,750; arba mainysiu ant 
2 flatų. 1268 West 74th Place.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS NAMŲ 
—MAROUETTE PARKE IR 

BRIGHTON PARKE
17 cottages nuo $2300 ir aukščiau
15 bungalows nuo $3900 ir aūkšč.
18 keturflečių nuo $7500, ir aukšč.
12 bizniavų namų nuo $4800, ir 

aukščiau.
9 dideli namai nuo 10 fletų iki 18 

fletų, kaina $23,500 ir aukščiau.
7 maži namai su lotais prie ša

lies, netoli Šv. Kazimiero kapinių, 
nuo $1,800 ir aukščiau.

37 farmos — visokio didumo. Ga
lima pirkti labai pigiai arba mainyti 
ant namų.

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

Tel. GrovehilL 0306.

BRIGHTON PARK 
2 aukštų medinis namas 
2 — 5 kambarių flatai, 
cementinis skiepas. 3 
kambarių Ratas skie
pe. Moderniškas, platus 
lotas. Specialis barge- 
nas — $4550.00.

Savininkas
2608. West 47th St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

100 ĄKERIŲ FARMA pardavi
mui Michigane, su mašinomis ir 
gyvuliais. Pardavimo priežastis liga.

JOHN DABAŠiNSKAS, Jr.
1505 So. 49th Court.
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'u mokėjimo apylinkes

sienas

šalti-

— Draugas.

i valandą, tuo 
teisėjas sako- 
daugiau kaip 
i valanda, v ,

motor- 
“bom-

Nežinomi asmenys 
anksti rytą įmetė kelis 
kiančių bombų skystimų 
pildytus pieno butelius į 
tano Bačiuno krautuvę,
5467 West Chicago- avenuc.

teismo teisėjo

vakar 
dvo- 
pri- 
An- 
ties

■

Penktadienis, birž. 18, 1937 '
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SKERDYNIŲ TYRINĖJIMĄ

Prie kūno gulėjo revolveris

Acm e Photo
į

fc.V .

Konsulas Daudžvardis pareiš
kė su visais busiąs bešališkas

Jis pakvietė eilę svečių pa
sakyti po prakalbėlę. Jie dįd-

Atradę kūną, kaimynai pa
stebėjo, kad automobilio' m^ 
toras nebuvo užgęsintas.’

Kaimynai vakat rado gara
že pastatytam automobilyje 
kūną Juozo Baltis, siuvamųjų 
mašinų pardavėjo, Kkuris gy-

KALĖJIMAN—Dvi chicagietės, (iš kairės dešinėn) 
Mrs. Marie Taylor ir Vėlina Harris Sachs, kurios buvo 
huteistos kalėjiman už prasižengimus automobilių įs
tatymams. Pirmoji paliko nelaimės vietą, antroji važia
vo girta.

Konsulas taipgi pareiškė, 
kad su visais chicagiečiais bus 
bešališkas ir su visais koope
ruos lietuviškų reikalų nau
dai.

__________________—-------------—.

FEDERALĖ VALDŽIA PRADEDA ANTRI | Automobilyje Rado 

> Baltį 1 ""
Lewis neatvyko dėl staigių Įvykių Wash 

ingtone, bet mitingas Įvyko
J. V. senato pašto komisija John L. Lewis, C. I. O. va- 

vakar n:(tarė pradėti antrą das, vakar Chicagon neatvy- 
Chicagos plieno streiko sker- ko. Laikraščiams buvo paaiš- ____
dynių tyrinėjimą ir tam tiks- kinta, kad jis pasiliko Wash- Vcno adresu 1868 Bissell sjt 
lui atsiųs čia savo investiga- ingtone, dėl svarbių įvykių, 
torius, o visą eilę valdininkų paliečiančių plieno streiką.
ir streikierių šauks Washing- Svarbiausias iš jų buvo Fede- 
tonan liudyti. j ralės valdžios intervencija

Atskirą skerdynių tyrinėji- streike. Vakar darbo departa- 
mą prieš kelias dienas prade- mentas paskyrė trijų asmenų 
jo daryti senato įgaliota La komisiją streiką likviduoti. 
Follette Civil Liberties komi
sija. Tos komisijos investiga- ■ Masinis mitingas stadione 
toriai dirba Chicagoje kelintą įvyko. xUž Lewisą kalbėjo 
dienąsir sako, jau surinkę la- Thomas Kennedy, Pennsylva- 
bai daug medžiagos iš strei-i n i jos vice-gubernatorius ir an- 
kierių ir iš policijos. Igliakasių unijos sekretorius.

šalę kūno, ant automobilio sė
dynės gulėjo revolveris.

Automobilis stovėjo gąražė, 
ties 1871 Sheffield ayenue, ne
toli velionio namų. Išgirdę 
šūvį, kaimynai turėjo išlaužti 
garažo duris, nes jos buvo už
barikaduotos. William Mat- 
tick, 1870 Bissell, kuris pats 
pirmas atbėgo prie garažo po 
šūvio, nepatėmijo jokių įta
riamų žmonių garažo apielin-

* v * o 1 je pa galidn mg- gaus Brightonpar- 
,piuČio.2d. 1 • ’ TkT v •v f . . / , ,. kieti NužudžiusiĄ Pagal tą patvarkymą valsti- _ MoiluSi’
ja yra padalinama į tris algų ZHlOUOS IVldlUZI 
mokėjimo apylinkes. Prie pir- —
mos apylinkės priskiriama Kriminalio
Cook, Will, Lake, Du Page ir John Prystalski džiurė vakar 
Kana apskričiai. Tų apskričių »ne85 antros kategorijos 
algos nustatyta po 28 centus i žmogžudystės nuosprendi by- 
valandą. arba $11.20 ui 40 va-,10!6 Prješ 32 metlJ hrighton- 
landų savaitę; 2-ai apylinkei Y11Iefor<,’
nustatyta $10 ir. trečiai $9.20. l2724ArW; 38thv 8tl Jlsal 1’alan<1- 

, - Įzio 25 d. nužudė savo divorso
ird- — - n • i i ieškančios žmonos meilužį, 21Mieme BrmntOHDar- metų Charles Truchan. prie c L 0

Willeford turės, veikiausiais 
sėdėti kalėjime nuo 1 iki 14 
metų laiko.
< , ---------1^-.... . —..
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šiandien Laidoja 
Juozą Skrinski

Suėmė Brightonpar- 
kietį Dėį Mergaitės 
Užpuoiliifto

Bando suorganizuoti 
Montgomery Ward 
& Co. darbininkus 
į uniją

Trečiadienį pradėta' organi- 
zacnis Mongomery Ward & Co. 
darbininkų darbas. Juos orga
nizuoja C. I. O. atstovai.

Wilson Sporting Goods Co. 
darbininkai 744 prieš 235 atsi
sakė leisti arnalgameitams juos 
atstovauti, ši unija priklauso

K Lietuvis krautuvėje turi ne
priklausomą pieno stotį Ir par 
davinėja pieną žemiau regu
liarių kainų.

Krautuvei buvo išdaužti vie
nas didelis langas ir trys kiti 
mažesni langai. Įmestieji bu
teliai sudužo ir aptaškė dvo
kiančiu skystimu visas 
ir įrengimus.

Vienas gatviakarių 
monas ėjęs pro šalį,
bardavimo” metu, pasakoja, 
kad butelius įmetė du vyrai, 
privažiavę prie krautuvės au
tomobiliu, kuris neturėjo lai
škių numerio.

Ragino Biznierius 
Importuoti Prekes 
Iš Lietuvos

Konsulas Petras Daudžvar- 
dis oficialiam priėmimo ban- 
kiete, užvakar vakare pareiš
kė, kad svarbiausia jo užduo
tis Chicagoje yra praplatinti 
importą iš Lietuvos.

Jis ragino visus lietuvius 
biznierius pardavinėti lietu
viškas prekes savo krautu
vėse. Jis pridūrė, paskutiniu! žiumoje išreiškė konsului P. 
laiku eksportas iš Lietuvos Daudžvardžiui pasekmingai 
padidėjęs. darbuotis Chicagoje. R.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

Priėmimo bankietas įvyko 
Bismark viešbutyje, kur su
sirinko apie 50 žvmesnių lie
tuviu profesionalų, hiznielriij 
ir spaudos atstovų. Parengi
mą surengė Lithuanian Cham- 
ber of Commerce.

Vakar atidarė pirmininkas 
Justinas Mickevičius, o toast- 
masterio pareigas ėjo teisėjas

Pasikorė
Marąuetteparkietis

Garaže prie savo namų va
kar pasikorė 74 metų Jacob 
Uhle, 6234 South Mozart st. 
Jis sirgo apie du metu laiko.

Nustatė Skalbyklų 
Darbininkėms 
Algas

Valstijos darbo direktorius 
išleido skalbyklų darbininkėms 
minimumo algų patvarkymą.

.Policija vakar suėmė 25 
metų Bernardą Mikulskį, nuo 
2444 Wėst 46jli Street, ryšy su 
jaunos Townoflakietės krimi- 
nalšiku užpuolimu. Policija ji 
kamantinės apie išgedi n imą 
18 metų Isabella MitcheH’iu- 
tės, nuot 4511 So. Paulina st.

Mergaitė sako, kad užvakar 
naklį, beįeinant Paulin gat
ve, ją užpuolė jaunas vyras. 
Policija suėmė Mikulskį, pa
remdama iš anonimiškų 
nių paduotu įtarimu.

Suėmė Teisėją 
Už Per Greitą 
Važiavimą

Sekmadienį 
“Bijūnėlio” 
Gegužinė

NORTH SIDE. — šį sekma
dienį, birželio 20 d., northsi- 
diečių lietuvių jaunuolių cho
ras “Bijūnėlis’’ rengia drau
gišką išvažiavimą Jefferson gi- 
raitė j e, kur sykiu su tėvais, 
....................... ■■■■■■■ i i i .'.m.,,.— .,......, ,,

Šiandien po pietų Lietuvių 
Tautiškose kapinėse bus pa-| 
laidotas Juozas Skrinskis, 53 
metų lietuvis, nuo 721 Wcst 
17th Street.

Velionis mirė birželio 15 d., 
per ilgą laiką sirgęs plaučių 
liga. Jis kilo iš Lietuvos.

Kūnas yra pašarvotas laido
tuvių direktoriaus S. M. Skli
do koplyčioj, kuri randasi ties 
718 W. 18th Street. Laidotuvė
mis rūpinasi velionio brolis.

Trečiadienį Bervvyn policija 
suėmė miesto teisėją J. M.

I BraiMe už pergreitą važiavi
mą. Policija apkaltino jį va
liavus 60 mylių 
tarpu, kai pats 
si važiavęs ne 
40 iki 45 mylių

Teisėjas tuo pačiu sykiu pa
reiškė ir savo neigiamą nuo
monę dėl policijos tinkamą sa-Į 
vo pareigų atlikimo.

draugais ir kaimynais tu‘rės 
progą, prie puikios gamtos sma
giai laiką praleisti, pasivaišin
ti, pažeisti, pažintis pagilinti 
ir apie ateinančio sezono dar
buotę pasitarti.

“Bijunėljs” kviečia visus lie
tuvius būti šios gegužinės švie
žiais.

Apmetė, Lietuvio
Krautuve Dvokian
čiomis “Bombomis”

rEDERALE VALDŽIA 1A1KYS STREIKĄ — Darbo sekretorė Perkins
vakar paskyrė trijų žmonių komisiją taikyti plieno streiką, kuris siaučia aštuoniose 
valstijose. Paveikslas parodo dažnai pasikartojančias scenas Johnstown, Pa., mies
te, kur eina streikas Bethlehem liejyklose. Ten veik kasdien 
tarp streiklaužių ir pikietininkų. Vienas streiklaužis užvakar 
čiausiai mirtinai, du pikietininkus.

įvyksta susirėmimai 
peiliu sužeidė, grei- 

Acme Photo

NAUJI ŽVĖRYNO NARIAI—Trys jauni Brookfield, 
Chicagos priemiesčio žvėryno, lankytojai glamonėja vė
liausius žvėryno narius. Jie yra parinktos veislės avinu
kai. Brookfield žvėrynas skaitomas vienu geriausių 
Amerikoje.

IŠTESĖJO — 19 metų 
ebieagietė Jean Palmer, ku
ri iš Chicagos nuvažiavo į 
Los Angeles pasirėdžiusį 
vien kostiumu maudymuisi, 
pralaimėjusi lažybas dėl
eks-karaliaus Edvardo ir 
Simpsonienės sutuoktuvių. 
Ji tvirtino, kad vestuvės ne
įvyks.
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PABĖGO — John F. Willey su sūnumi Charles, su 
kuriuo- jis atkeliavo “hičhaikindamas” iš Dės Moines, 

x Iowa, į Chicago. Sakėsi atvykęs ieškoti darpo, bet vėliau 
pasirodė, kad jis pabėgo nuo žmonos. Ji išėmė varantą.

APORAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 
e‘nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

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

PRIEŠ STREIKIERIUS— 
Johnstown, Pa., majoras D. 
J. Shields, kuris turi suor
ganizavęs apie du tūkstan
čiu mušeikų sulaužymui 
streikierių pikiclos prie 
Bethlehem liejyklos.

Acme Photo
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PAGROBĖ POLICISTĄ — Trys jauni Chicagos pik
tadariai policijos nuovadoje. Jie buvo suimti už pagro
bimą policisto ir eilę kitų prasižengimų. Iš kairės Jo- 

z seph Neri, Rudolph Kacic ir Roy Lcsler. Kartu buvo su
imtos kelios mergaitės.
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TAIPGI PAKLIUVO — 
Policijos suimti trys kitos 
piktadarių gaujos nariai, 
(nuo viršaus) Joe Bruce, 
George Crossman ir Geor
ge Mercer.




