
Karo stovis už
darė liejykla

Pa. gubernatorius paskelbė karo stovį ir 
uždarė streiko paliestą Bethlehem liejyk

- lą Johnstown, Pa. Naujas kraujo 
praliejimas Ohio.

JOHNSTOWN, Pa., birž. 
20. — Kadangi vietos didelėj 
Bethlehem Steel Corp. Camb- 
ria liejykloj eina streikas, ku
rį kompanija bandė sulaužyti 
streiklaužių pagelba ir kadan
gi miesto mėras Shields pra
dėjo organizuoti iŠ Amerikos 
Legiono mušeikas apsaugoti 
streiklaužius, tai Pennsylvani- 
jos 
vengimui 
praliejimo, 
sušvelnintą karo 
ke korporacijai 
uždaryti.

Gubernatorius 
si imte 
valstijos miliciją, o tik valsti
jos ir vieškelių policijai jsakė 
vykinti karo stovį, taipjau 
perimti miesto policiją.

Kadangi Bethlehem korp. 
atsisakė geruoju uždaryti sa
vo liejyklą, o ir dalis streik
laužių. atsisakė Jiejyklą apleis
ti, tai gųįęrnątoriųM įsūkė po- 
linijai' ir pie-
ko daūgiad į liejyklą neįleisti

1 užmuštas, 26 su 
žeisti susirėmime 
Youngstown, O.

Chicago, III., Pirmadienis, Birželio-.Tune 21 d., 1937Kaina 3c

monių. Angliakasiai ruošėsi 
žygiuoti į miestą padėti strei- 
kieriams, bet liejyklą uždarius 
jų maršavimas liko atšauktas.
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Sukilėliai užėmė
Bilbao

Moderniški ginklai nugalėjo baskų narsu
mą ir Biskaya sostinė pirmą kartą savo 

istorijoj liko paimta priešų

gubernatorius Earle, iš- 
tolimesnio 

paskelbė 
stovį 

savo

betgi 
Johnstown

kraujo 
mieste 
ir jsa- 
liejyklą

nepa- 
miestą

YOUNGSTOWN, Ohio, bir-. 
želio 20. — Vakar prie Repu- 
blic Steel Corp. liejyklos, ku
rią operuoja streiklaužiai, iš
tiko kruvinas susirėmimas 
tarp policijos ir pikietuotojų, 
kuriame vienas pikietuotojas 
liko užmuštas ir mažiausia 26 
jų tarpe 6 moterys, liko su
žeisti, taipjau keli pikiettfojo- 
jai areštuoti.

Susirėmimas ištiko policijai 
puolus pikietuotojus prie vie
nų liejyklos vartų. Tarp pikie
tuotojų buvo daug moterų ir 
mažų vaikų. Bet ir jie buvo 
policijos puolami dujų bombo
mis ir šaudomi^ t

M. K. Čiurlionies vardo galerija Kaune. Viršuje iš kairės Vytauto D. Kultūros Mu
ziejaus rūmai, kuriuose yra galerijos< patai pbs; iš dešinės— galerijoje M. K. čiurlionies 
kurinių skyrius; apačioje iš kaires. Lietuvos menininkų kurinių skyrius; iš dešinės — 
liaudies meno skyrius. Savo pavyzdingu sutvarkymu ir savo kuriniais M. K. Čiurlionies 
galerija prilygsta geriausioms užsienio meno galerijoms.

Rusų lakūnai nusileido M. Valstijose

BILBAO, birž. 20. — Pirmą 
kartą istorijoj išdidi Biskaya 
sostinė Bilbao liko ušimta prie
šų — šį kartą pačios Ispanijos 
sukilėlių, padedamų Italijos ir 
Vokietijos pulkų.

Sukilėliai užėmė miestą tik 
pasipriešinimo, paskutiniems lo- 
jalistų-, pulkams pasitraukus į 
Santander, 45 mylių atstume į 
vakarus nuo Bilbao.

Sukilėliai .užčmč miestą tik 
po trijų mėnesių apuglimo ir la
bai smarkių mūšių.

Bilboa dar niekad nebuvo pa
imtas priešo, nors jis daug sy
kių buvo apgultas. Tačiaus iki- 
šiol visuomet narsieji baskai 
priešą atmušdavo ir savo sosti
nės niekam neatidavė. Bet da
bar nors baskai gynėsi irgi la
bai narsiai ir atkakliai, bet bū
dami1 menkiau ginkluoti negalė
jo atsilaikyti prieš moderninę 
karo mašiną ir prie moderni-

Hitleris reikalauja nius ginklus — lėktuvus, tan- 
kųs ir didžiausias kanuoles. Dau 
giausia prie baskų nugalėjimo 
prisidėjo Vokietijos prisiųsti 
lėktuvai, kurie naikino ir grio
vė vieną paskui kifą Biskayd 
miestus. ’ 1

Į Paskutinės Bilboa gyvenimo 
dienos buvo labai sunkios. Iš 
visų pusių apsuptas miestas ne
beturėjo ne tik maisto, bet ir 
vandens, nes ir vandens perva- 
dos buvo suardytos nuo veik 
nepasiliaujančio bombardavimo 

iš oro. 1

K. O llclUįįlČlvl | • J* • J

taipjau neleisti įvežti kokias Sl<UldlCn prilSldCS 
nors reikmenis, ar maistą pa- 
silikusiems liejykloj streiklau
žiams.

'Tada- ir kampanija sutiko 
nusileisti gubernatoriui ir už
daryti liejyklą, bet kartu da
vė suprasti, kad ji galbūt už- 
ves pireš (gubernatorių bylą 
dėlei valstijos policijos užėmi
mo liejyklos. Betgi valstijos 
prokuroras sako, kad guber
natoriaus žygis yra pilnai tei
sėtas, nes kompanija atsisakė 
geruoju pildyti gubernato
riaus įsakymą.

Gubernatoriui pasipriešino 
ir mušeikas organizavęs mė
ras Shields. Jis griežtai atsi
sakė pavesti miesto policiją 
valstijai. Tačiau valstijos po
licija nuginklavo mero suor
ganizuotus mušeikas, o patį 
mėrą numalšino iškeldamas 
aikštėn, kad jis yra buvęs nu
teistas1 už butlegeriavimą ir 
ėmimą kyšių ir kad nuo ka
lėjimo išsisuko tik gaudamas 
prezidento pardoną, kadangi 
jis tapo išrinktas miesto mė- 
ru. ‘ ’

Liejyklą operuojant su 
streiklaužiais, prie Cambria 
liejyklos jau kelis sykius yra 
ištikę kruvini susirėmimai 
tarp streiklaužių ir pikietuo
tojų. Tas ir paskatino guber
natorių stvertis griežtų prie-

derybos su plieno 
kompanijomis

CLEVELAND, 0., birž. 20. 
— Pirmadieny plieno streiko 
taikymo komisijos pirminin
kas Taft pradės derybas su 
geležies kompanijų' ir unijos 
atstovais apie baigimą didelio 
geležies darbininkų streiko ne
priklausomose liejyklose, kuris 
palietė apie 100,000 darbinin
kų septyniose valstijose.

' '' " •» **•

Taft pasitars atskirai su’ 
darbininkų vadu John L. Le- 
wis, taipjau su visų keturių 
streiko paliestų kompanijų 
viršininkais — Republic Steel, 
Inland, Youngstown Sheet & 
Tube Co. ir Bethlehem Steel 
Corp.

'Visos šios kompanijąs sako
si sutinką vesti su unija ko- 
lektyves derybas, bet nesutin
ka rašytis jokios sutarties, 
nors toji sutartis ir butų kom
panijoms priimtina.

Iš Chinijos atvežtas 
mechaniškuose 

“plaučiuose”

ORHS,
te

Chicagai ir apielinkei fede- 
talio oro biuras šiai dienai pra
našauja: .

Dalinai apsiniaukę; nedide
lė permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi —

(šiandien baigiasi 
ir 8:12 vai. popiet 
vasara).

pavasaris 
prasideda

Puolantys Baskų kraštą suki
lėliai elgėsi labai nuožmiai. Jie 
ne tik sužiniai griovė ir degi
no neapsaugotus baskų miestus, 
bet lėktuvais žudė ir civilius gy
ventojus. Taip buvo sunaikintas 
šventasis baskų mieštas Guerni- 
ca, o žemai nusileidę vokiečių 
lėktuvai iš kulkošvaidžių išžudė 
bėgančius iš miesto gyventojus. 
Taip buvo sunaikinta ir desėt- 
kai kitų Biskaya miestų.

Pats Bilbao miestas norma
liai turėjo apie 200,000 gyvento
jų. Tai buvo gyvas pramonės 
miestas, turėjęs dideles liejyk
las. Jis ir buvo vadinamas “Is
panijos Pittsburghas.” Bet pa
dedančių sukilėliams vokiečių 
lėktuvų bombos šį gražų mies
tą veik visai sugriovė.

Sukilėliams pradėjus puolimą, 
iš visų apielinkių į Bilbao subė
go šimtai tūkstančių tremtinių, 
taip kad pastaruoju laiku Bil
bao tudėjo apie 450,000 gyven
tojų. Tokio didelio skaičiaus gy
ventojų apgulta ir nuolatos bom
bardoj ama sostinė negalėjo iš
maitinti. Todėl jai teko šauktis 
užsienio pagelbos,. nors vaikus 
išvežti. Nežiūrint sukilėlių pas
tangų sutrukdyti tųkstanČiai vai 
kų buvo išvežta į Angliją ir 
Franci ją.

Baskų kariuomenė ir Bilbao 
gyventojai atsitraukė į Santan- 
der, kur ketina išnaujo toliau ko
joti sukilėlius.

Franci jos senatas iš4Nusileido Bašhing- 
ejo prieš premierą tono valstijoje

Rliifh ■ ■ r"' *
“ Pritrukę gąsolino ir dėlei ne-

palankių vėjų r buvo priversti 
lęistis per 530 mylių nepasie-

■ y kę ifeą^o tikslo.
VANCOUVER, Wash., L birž. 

20.—Trys Rusijos lakūnai, ku
rie siekėsi be sustojimo atskristi 
iš Maskvos į San Francisco per 
šiaurinį ašigalį (polių), buvo 
priversti nusileisti vietos airpor- 
te pritrukę gasolino ir tiksliai 
neveikiant gasolino pervadoms.

Kadangi nė vienas ąirporte 
nemoka rusų kalbos, o lakūnai 
nemoka angliškai, tai dar nepa
sisekė išgauti tikslių iš lakūnų 
žinių.

Kiek galima buvo susirodyti, 
suprasta, kad lakūnus patiko 
priešingi vėjai, , dėlei ko gąsdi
nąs išsibaigė greičiau numaty
to laiko.

Vancouver yra už 10 mylių 
nuo Portland, Ore., linkui ku
rio lakūnai pasuko, kada jų ga
solino išteklius pradėjo baigtis, 
bet ir to miesto nebeįstengė 
pasiekti.
(Ruošiasi tuo jaus skristi toliau

Trys lakūnai, Veleri čkvalov, 
jo padėjėjas Georgi Baidukov ir 
navigatorius Aleksandr Beliakov 
išlipo iš lėktuvo labai pavargę 
nuo trijų dienų skridimo, bet 
greit atsigavo. (

Jie ruošiasi tųojaus išskristi 
į Sūn FrancisCp, 30 mylių ats
tume, kaip tik bus spėta pripilti 
į lėktuvą gasolino.

Lėktuvas gražiai nusileido 
ąirporte ir po ilgos, virš 5,000 
mylių kelionės, lėktuvo motoras 
veikė gerai. Jie skridri. pačioje 
Rusijoje gamintu didėliu vieno 
motoro monoplani?.

Pavargę lakūnai džiaugėsi at- 
• likę tokią tolimą kelionę, kurią 
betgi dėlei nepalankių vejų te
ko nutraukti ’už 530 mylių rie- 
pasiękus savo galutino tikslo.,

Lakūnai skrisdami per Kana
dą pranešė, kad jų gąsdinąs 
baigiasi ir gasolino pompos ne
beveikia ir kad todėl, jie leisis 
Portland, Ore. Skrendant per 
Kanadą jie susidūrė su stipriais 

' . v • • K .

Blum
Atmętė Kabineto reikalavimą 
suteikti pilnas galias tvarkyti 
finansus ^dėlrf^t^š; Kabinetas 

gali rezignuoti.

PARYŽIUS, birž. 20. — Ne- 
žiūrint pakartotino premiero 
Leon Bum prigrumojimo rezig
nuoti, senatas antrą sykį at
metė kabineto reikalavimą su
teikti pilnas galiąs tvarkytų ša
lies finansus dekretais, tikslu 
pakelti šalies pajamas. Sena
tas reikalauja visai naujo bi- 
liaus.

Dėlei to gręsia; rezignavimas 
liaudies fronto valdžios Fran
ci j oje.

CHICAGO.—šiandien į Chi- 
cago mechaniškuose plaučiuose 
(iron lung) bus atvežtas iš 
Chinijos jaunas chicagietis 
turtuolis Frederick B. Snite 
Jr., kuris besilankydamas Chi- 
nijoj prieš 14 mėnesių sun
kiai susirko vaikų paralyžium 
ir nuo to laiko guli mechaniš
kuose plaučiuose, kurie palai-* 
ko jo alsavimą. 

•
Kelionėje jam teko ir laivu 

plaukti ir traukiniais važiuo
ti, bet jis jaučiasi gerai. Chica- 
goj jis bus patalpintas ligdni- 
nėj, kur ir toliau pasiliks savo 
“plaučiuose

Vokiečiu ekspedicija 
žuvo Himalajų 

kalnuose
SIMLA, Indijoj, birž. 20. — 

16 narių vokiečių ekskursijos 
žuvo sniego nuslinkime aukš
tuose Himalajų kalnuose. Jie 
žuvo, kopdami i Nanga Parbat 
kalną, 26,629 pėdų augščio, ku
rio viršūnės dar niekas nebu
vo pasiekęs. Ekskursijos vadas 
prof. Win betgi išsigelbėjo.'

AmeliaEarhart per
skrido Aziją

SINGAPORE, birž. 20:. — 
Amelia Earthart, kuri skrenda 
apie visą pasaulį, šiandie pabai
gė kelionę per Aziją, atskrisda- 
ma iš Rangoon, Burmos, j Sin- 
gapore.

Iš čia rytoj ji ' išsirisianti į 
Java salą, kur jos lėktuvas bus 
pertaisytas ir tada salomis 
skris į Australiją.

bausti lojalistų 
Ispaniją

Niaciai kaltina, kad Ispanijos 
siibmarihą būk puolusi Vo- 

ukietijos-kruizerĮ Leipzig.

LONDONAS, birž. 20. —< Vėl’ 
susidarė nauja, pavojinga pa
dėtis, Vokietijai pareikalavus iš 
didžiųjų valstybių susitarti apie 

įx" nubaudimą lojalistų Ispanijos, 
nes buk Ispanijos valdžios sub- 
marina puolusi Vokietijos krui- 
zerį Leipzig Alžiro pakraščiuo
se. Į kruizerį buvusios paleistos 
4 torpedos, bet nė viena torpe
dų laivui nepataikė.

Jei nebus susitarta dėl bend
ro žingsnio, Vokietija grūmoja 
stvertis sauvalės atgiežos.

Trockis nori “demok 
ratinės” Rusijos

MEXICO CITY, birž. 10.— 
Leonas Trockis pasiuntė cen- 
traliniam ‘ pildomajam komite
tui Maskvoj telegramų pareikšda 
mas, kad Stalino politika vetla 
Rusiją prie susmukimo ir ragi- 

gaisre I nan'čią gryšti prie “sovietų 
Tokią -politiką

SAN FRANCISCO, Cal. bir
želio 20. — Neseniai 
jos bute žuvo Mrs. Isabella I demokratijos. 
Hendry. Dabar panašioj nelai- jis pilnai remsiąs, 
mėj žuvo ir ‘jos sesuo Ann —---------
McKay iš Walla Walla, Wash. , ĮŠpO-PdllOS IllSUlO 

rakandus

Sudegė Veiviržėnų 
miestelis

INDIANAWOLIS,:- Ind., birž.
20. — Ameiįikos Legiono ko- 
manduotojas Colmery įsakė le- 
giohieriams streikuose laikytis 
neutraliai ir nenešioti /inKifoY- 
mų kur jie prisideda prie mu-lpriešingais vėjais, kurie suma-

’ ' ' IŽinn. InVfnvA orrAii.iima iki

TOKIO, Japonijoj, birž. 20.
— Neturtingas barzdaskutys I CHICAGO. — Ateinantį ket- 
Kazukai Gomi, kuris liuoslaikiu virtadienį ir penktadienį iš var- 
mčgsta užsiimti astronomija, gytynių bus išparduoti visi ra- 
dabar susilaukė medaliaus iš kandai Samuel Insull namo ant 
Harvard universiteto už sUra- Cjvjc operos stogo, kuriamę jis 
dimą naujos žvaigždės. Jis gyveno prieš pabėgimą į Grai- 
pradėjo užsiimti astronomija kiją. Kad nesirtsirinktų smalsuo- 
budamas 12 metų amžiaus. hįai vien pažiūrėti kaip gyveno
71 .........Insullai, įėjimas į varžytines

m. į vai. Dėlei to gasolino iŠ- bus $1.
teklius išsibaigė dar greičiau ir-----------------
jie bu*v6 priversti leistis Van- TERRE HAUTE, Ind.,. birž. 
couver, Wash., per 10 mylių 20. — 400 New York Central 
nepasiekę Portlandą. geležinkelio bėgių darbininkai

(Vėlesnėmis žiniomis iš Vari- prisidėjo prie CIO ir sustreika- 
couver, Wash., rusų lakūnus vo, nes jie dabar dirba 10 vai. 
privertė čia nusileisti ne stoka į dienią ir gauna 33c į vai. 
gasolino, kaip sakė pirmosios ...*
žinios, bet ' sugedimas gasolino BALTIMORE, Md. birz 
pompos ir tiršta migla. Jie iš- ~ 17 va"d®nyJno ap^r’ 
buvo ore 63 vai. 17* min. ir jų naujam« CI° ^mmkų, liko 
kelionė čia užsibaigė, nes jų sulaikyti nes priklausantys 
instrumentai liko išsiųsti į Wa-1 P"ts?„ar^...
shingtoną pątikrinimui. Juos 
pasveikinti ' išskrido iš San • * 
Francisco Rusijos ambasa'do- 
riūs Troyanovsky su buriu pa-1 nepaprastą obelę, ant kurios 
lydoVų. Pasveikinimą lakūnams auga 71 rūšies obuoliai, 5 rū- 
prisiuntė ir prezidentas Roose-1 šių kriaušės ir 3 rūšys laukinių 
veltas).

ket-

20.

krovėjai atsisako juos krauti.
PAOLI, Ind., birž. 20. — R. 

Troth, Orlens sodininkas, turi

KAUNAS.—Antradienį, bir
želio 1 d., vakare, kilęs labai 
didelis gaisras smarkiai sunai
kino Veiviržėnų miestelį/ Kre
tingos apskr. Tai buvęs labai 
didelis gaisras, per kurį sude
gusi didelė miestelio dalis, net 
34( namai, tarjp • kurių pašto 
namai, klebonija, daugelis 
krautuvių ir kt. namų.

Gaisras kilęs iš lentpjūvės 
prievakary.

Gaisras padarė nepaprastai 
daug nuostolių. Daugelio žmo
nių ugnyje žuvo visas turtas. 
Be to, sudegė pašto įstaiga. 
Tarnautojams pavyko išgelbė
ti tik pinigus ir svarbesniuo
sius dokumentus. Visa kita 
žuvo ugnyje. Ugnis pasiekė 
bažnyčios rajoną. Sudegė kle
bonija, varpinė ir buvo pradė
jusi degti pati bažnyčia, bet 
žmonės ją užgesino.

Svambiausioj Veiviržėnų ga
tvėj sudegė didesnės miestelio 
krautuvės su visomis prekė
mis. Taip pat sudegė daug 
neturtingų gyventojų

Trumpai sakant, 
šimts žmonių liko be 
ir beturčiais.

namų, 
keliasde- 
pastogės

Įsteigtas laisvama 
nių skyrius

ŠiomisMARIJAMPOLĖ.
dienomis Marijampolėje įvyko 
steigiamasis vietos laisvamanių 
skyriaus susirinkimas. Inicia
tyvos vietos laisvamanius su
organizuoti ėmėsi J. Gūžys' ir 
dr. V. Bagdonas.obuolių.žino lėktuvo greitumą iki 85

lt;i■*" : j’.
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Ateinantį Sekmadieni .
North Sįdės “Lietuvių Diena”
Įvyks Franklin G rovė darže; 
rengia visos draugijos

Sėkmingas Lietuvių .
Kadio Valandos
Piknikas

NAŪJtfeNOŠ, Čhicago, iii.
\ *■. * *

Bet, kaip išnodo, tai turbūt režimas ir kaip Įli’Uerio kirvis 
bus taip, kaip' kąd yra sakoma: 
“Žmonių balsas yra Dievo bal-

O Ispanijos civiliam kare 
žmonių, balsas kaip f ik: ir yra'; 
lojalistų pusėje. vįsTereikia nė' 
stebėtis, kad 'ir Dievas yrą su; 
jais.- ■ n. - ■ -

Birže- i

Pirmadienis, EirŽ. 21,

N. S. PITTSBURGH, Pa. —- 
Dažnai tenka skaityti laikraš
čiuose apie rengiamas 
vių dienas”, bet tokią lietuvių 
dieną, kokią rengia North Si- 
dės lietuvių draugijos, vargiai 
jus kur rasit kitur.

Kitose kolionijose, kur yra 
rengiamos “lietuvių dienos’’, 
tai dažnai yra tik vienos drau
gijos, arba vienos srovės, ku-1 
rios savo parengimus vadina 
“lietuvių dienomis”.

Tačiau pas mus, North Si- 
dės lietuvius, rengiama lietu
vių diena turi visai kitokią 
reikšmę ir ji yra • tikrai visų 
North Sidės lietuvių diena. Ren
gime šios lietuvių dienos daly
vauja 'visos North Sidės lietu
vių Draugijos, be skirtumo po
litinių bei religijinių įsitikini
mų.

Reiškia, visos Draugijos yra 
padėjusios savo politinius bei 
religijinius įsitikinimus į šalį 
ir dalyvauja viename, bendra
me parengime, kuris įvyksta 
gražiame Franklin Grove dar
že, birželio 27 d.

Tą dieną visi North Sidės’ 
lietuviai suvažiuos į vieną ben-Į 
drą parengimą. Vieni su ant-* 
rais pasimatys, susitiks, pasi
linksmins, pasikalbės ir už
megs tarpusavyj draugiškes
ni us ryšius. Ir tas, žinoma, iš
eis į naudą visiems šios kolio- 
nijos lietuviams.

Nesupraskit mane klaidini 
gai, riės aš čionai kąlbu , V/ęn! 
tik apie North Sidęs lietuvių 
rengiamą lietuvių dieną. Ne
manykit, kad kitų kolionijų lie
tuviams nebus galima nuva
žiuoti į visų northsidiškių pa- 
renigmą. Netik, kad yra gali
ma, bet visi yra nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti pasisve
čiuoti pas North Sides lietu
vius.

Visų North Sidės draugijų 
bendri, išvažiavimai nėra nau
jas dalykas. Tų parengimų pa
protys yra praktikįtojimas per 
eilę metų ir visada su geru pa
sisekimu. Tik praeitais metais 
nekurie žmonės bandė tą gra
žų bendrą veikimą pakrikdyti 
ir keletas draugijų atsimetę 
nuo bendro' parengimo ir ren
gė atskirus savo parengimus.

Bet ^praktika parodė, kad 
skaldymo darbas nėra pelnin
gas. Atsimetusios draugijos 
neradę pas lietuvius pritarimo 
ir su savo atskirais parengi
mais susiįąųkė , jy nuostolių.

Turėtų išmokti susitarti
šiais metais visos Draugijos 

dirba bendro parengimo nau
dai. Tai gerai, nes kaip yra 
sakoma: “kur vienybė, ten ir 
galybė”.

Butų labai gerai, kad ir ki
tų Pit^sburgho dalių lietuviai 
pasimokytų iš North Sidės l(e-r 
tuvių Draugijų. Jei jie išmok
tų tarpusavyj susitarti nors 
bendram parengimui, tai neto
limoje ateity butų galima su
rengti visų Pittsburgho lietu
vių milžinišką lietuvių dieną, j

* •/ s .1

Apie svarbą visų Pittsbur
gho lietuvių išvažiavimo tik 
tiek galima pasakyti, kad toks 
išvažiavimas suartintų visus 
Pittsburgho lietuvius^ bent tam 
tikrais klausimais, kurie yra 
bendri mums visiems.

Lai pagalvoja musų Draugi-’ 
jų veikėjai.

— 8. Bakanas.

Kunigai Nepaprasti 
Žmones, Turį 
“Dievo‘Mačią’”
Jų nei policija nenori areštuoti

• * . “

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Musų lietuviškoje bažnyčioje 
prieš kiek laiko pasibaigė misi-, 
jos ir atlaidai.

Misijas laike- misionierius Jj 
Bružika's ir per 6 dienas jis 
mums daug visko pripasakojo,- 
taip kad apie viską parašyti 
mano galvele neišneštų.

Nors jau vėlu, bet noriu šiek 
tiek parašyti apie tai, ką aš 
geriausiai įsltėmijau iš misio
nieriaus Bružiko pamokslų.

Tasai misionierius mums pa
sakojo, kad nereikia žiūrėti ką 
kunigai daro, bet visados rei
kia klausyti ką jie sako. Kuni
gai eSą nepaprasti žmonės ir 
jie turį galios iš paties Dievo.

Jisai sake, kad jei kunigas 
kada ir negerai daTo, tai tas 
nieko nereiškia ir jis visados 
palieka kunigas. Kaipo tokio, 
visados jo reikia klausyti. Kas 
niekina kunigus, tas niekina 
patį Dievą ir griauna bažnyčią. 
Reiškia,^ misionierius Bružikas 
pastatė kunigą augščiau'»> Dievo 
ir bažnyčios.

Toms savo pasakoms apie 
kunigų gAlybę misionierius da- 
yą žemiškų. pavyzdžių.ir “fak
tų^.’ Nurodė atsitikimų^ Chica- 
goje, kurį jis’ 'buk matęs ŠAvO- 
akimis. Vienas pasigėręs kuni
gas strapaliojo gatve. Policija, 
pamačiusi girtą žmogų, ėmė ir 
“sureštino” jį. Įsodino į polici
jos vežimą ir nuvežė į kalėji
mą. Bet bevežant policistai pa
stebėjo, kad jų paimtas nelais- 
vis yra kunigas. Jie labai su- 
sisarmatino, kad drįso kunigą 
areštuoti. Atsiprašę, policistai 
vieton vežti kunigą į kalėjimą, 
nuvežė j j j kleboniją ir palei-' 
do. Tai esąs geriausias įrody
mas, sakė Bružikas, kad kuni
gas yra nepaprastas žmųgus ir 
turįs dieviškos galios ir girtas 
būdamas. Jei jisai nebūtų turė
jęs tos nepaprastos galios, tai 
policija'butų jį nuvežus į kale-; 
jimą.

Kad kokie* ten airišiai poli
cistai girtą kunigą nenuvežė į 
kalėjimą, tai, tur būt, visai ne; 
dėl kunigiškos “macios”, kaip; 
kad dzūkai sako, bet greičiau-; 
šiai nenorėjo parapijonams pa
daryti sarmatos.

Misionieriaus Bružiko “pri- 
klodai” apie girtą kunigą grei
čiausiai buvo taikomi ne dėl 
to, kad įrodžius kunigų nepa
prastą galią, bet kad parapijo
nai, matydami savo kleboną 
kartais paėmusį keletą burnų 
ir perdaug strapaliojantj, ne
manytų, k-ad jis sugriešijo' ir 
kad nekeltų prieš, jį revoliuci
joj.

Mat, 
randasi 
tariant
džiaįj, per daug įsišauja ir da
vatkos su davatkinais pradeda 
triukšmą kelti ir smerkti kuni-

Sutraukė tūkstančius žmonių į
* ’ •

Adomo sodną

PITTSBURGH, Pa. ‘
lio 13 d. Lietuvių Radio valan
da surengė pikniką Adomo Sod
ne, Castle Sh&nnoii, Pa. Tai bu
vo didžiausias piknikas, kokį, 
kada teko matyti pas mus, 
Pittsburghe, << i

Visas Adomo Sodnas skuste 
paskendo. didžiulėje jteįjej 
žmonių. Tūkstančiai gražiausiai 
lietuvių publikos buvo privažik-. 
vę ne tik iš visų PiUsburgho i 
dalių, bet ir iš visų ^ylinkių J 
Teko sutikti svečių ir viešnių* 
neit iš tolimųjų lietuvių koloni-į 
JM' . ' ' ■ ■ / • f

šis piknikas dar kartą paro
de, kad PiUsburgho Lietuviu i 
Kadio programai, vadovaujami į 
ir tvaruomi p. P. Dargiu, turi į 
gero pasisekimo ir priturimo Vi* ; 
sų Pittsburgho ir apylinkės pe*Į 
tuvių.

Hitlerio Kirvis 
Veikia • '.y
- ’ J •. • « t ■ ' •. . . ►

Iš Berlyno*, pranešama, 
Hitlwi©' budefe- nukirto-.galvą: 
ir vienatn Amerikos ■piliečiui; 
Hirsch, kuris buvo fįpakliuvęsi 
į nacių nagus neYa kaipo tero-- 
ristas ir buvo nuteistas minti, j 
'■ Noi’S per Amerikos Valstybės: 
departamentą buvo daromas; 
spaudima's į Hitlęrio .'vyriausy*; 
bę jauną Hirschą išgelbėti nuo! 
budelio kirvio^; bet;."t^s negelbė-; 
.JO. ;. . Yuijir; . 4

Matomai, niekas iiėgelbėjo ir 
Hirschas turėjo, mirti. Bet Hir< 
scho mirtis ir dar kąrtą paro
dė Amerikos žmonėms, koks 
yra žiaurus ir kruvinas nacių ;

rirry r/ ir.«nu.*<■ i..ią.■■■ j

, Radio Klausytojas,

Sportininkai 
Pittsburghe 
Liepos 6

S. S. PITTSBURGH, Pa. —' 
Lietuvių sportininkų sutiktuvių 
rengimo komiteto susirinkime 
paaiškėjo, kad Lietuvos sporti
ninkai bus Pittsburghe liepos 
6 d. Jie užtruks “Plieno Sosti-. 
nėję” nepilnai dieną laiko. Lo
šimų jokių nebus.

Svečiams btiš aprodytos žy-4 
mesnės miesto vietos, : kąip 
Mokslo Katedra, plieno liejyk
los etc. Vakare jų garbei bus 
surengtas bankietas.

Komisijai pirmininkauja’ adv. 
Edvardas Schultz. —Korės.

Reporterio
Nuomonė

Frank Knox 
Giria Diktatorius

• Buvęs republikonų partijos 
Kandidatas į vice-prezidentus/ 
pulkininkas Knox, dabar važi
nėja po Europą ir daro vizitus 
fašistų diktatoriams:^ Italijos 
Mussoliniui ir Albanijos Zog’ui. 
Ir kiek drūtas giria ne tik pa
tį Mussėlinį, bet ir Mussolinio 
padarą Zog.

.Išrodo, kad tasai didysis re-, 
publikonų tūzas, važinėdamas 
po Europą, > ieško įkvėpimo it 
mokinasi Mussolinio diktatūros 
tvarkos.

Tai ne pirmas atsitikimas, 
kad Knox ir Hearstas savo gel- 
tonlapiuose giria Mussolinio 
diktatūrą.

pas rpus, Pittsburghe, 
tokių dvasiškių, kurie, 
Telšių Pliumpio žo-

Jr Dievas su Ispanijos 
Lojalistais

Ispanijos sukilėlių generolo 
Molos užsimušimą orlaivių’ ne
laimėje Baskų dievoti katalikai 
skaitys Dievo pagalba ginti sa
vo gimtą kraštą nuo sužvėrė
jusių Hitlerio nacių ir Mųssoi-* 
linio juodmarškinių. '

Sakoma, kad ir generolas Mo
ki buvęi dievotas katalikas. Jis 
vadovavo Hitlerio ir Mussolinio 
gaujoms ir griovė miestus, žu
dė nekaltas moteris ir vaikus 
— dėl Dievo ir dėl tikėjimo. Jis 
turėjęs paties popiežiaus palai
minimą.

• • •>. -i .

SIUSKIYPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

' 1. • • V, ; v ’

lo prašo Betuyosžiponesir 
taip pataria Lietuvos bankai

veikia.
Nėra mažiausios abejonės, 

kad Amerikos žmonės tuomi 
TTitlecuo kirvio veikimu dar 
daugiau pasipiktins, o tas, ži
nomu, nelemia nieko gero ru- 
diemsiems banditams.

Reporteris.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ApVGKATĄS 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-14B4—!Tel. Central 4411-'2i 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. l| 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Souleyard 1310 
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais •*- 

’pagal sutartį.

I

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

I)r„ Susanna Slakis
Moterą ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

išskyrus seredimis ir subatomis,

I 
kad’

Pasiteira ūkį te pigina jraa, įminus 
atnaujindami arba perkant nau

jus Insurance
INFORMACIJOS; i DYKAI.

CRICAGO R. E. FINANCE CO. 
į ’ 10801 Edbraoke Ąve„. Chicago

CRANE..........
COAL COMPANY 
5332 So. Leng- Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine. Run $K40 
GScreened) ......... .....   tonas

LIETUVIS ADV0KA7 AS 
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVfiNUB 
Bes, 6515 So. Rovkvell LL 
Telephone: Republic 9728

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nUo 6 iki 8 
v ik. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 782®
Namų Tel.; Prospect 193®

Tonas ’ ...................
. . y-.į'M*.........  pi,

oW
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų 
Sulytos

MOKYKIT $1 
Į SAVAITĘ* I 

OR. O’CONNELl “ I
i 135 SO. STATE ST.

[nęoln

>;r~ CLOSBD SANDAI

I.-..* i -- ......... .. 'I ■' —-..... 111 ' |

Mrs. Anelia K. Jarusz
i Physical Therapy 

and IMuMfe
6630 -So. Western 
Avė., £nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo hamuo- 
jsę ar ligoninės^, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic hlarikęts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel, Vanda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namu Tel.- — Hyde Parį

Ofiso TeL Virgjnia 0036 
Resldence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
' Ofiso valandos:

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

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

1

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

46-15 So. Ashland Avė.
arti 47th Street ' 

Valandos nuo 9 lai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

--- ,0 i. » i . ^.♦..■-.*-.^■4., < 'r»i — 

. ---------.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
Ž LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' k" Z'''Opi‘' ■ į: ■ ■■ ■John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS

*4»Sv <n:.. vr- TO- --r T,,. ,w. .

Visi Teiefonai'YARDS 1711-1712
4605-07 So. Hermi ta^e Avė. 

,.r 4447South FąirfieM Avenue
»■ T«l. LĄ^AVjETTE 0727 \ .
•> ■ U ■••■vt ■ ■ y J , v.

t *■.koplyčios visose
dalyse

Klausykit^ miinų LiętųyŠkų irndio prbgr^mų Pirmadienio vakarais, 1Q;OQ 
vai, vakaro iš W<ILF»Č, stoties (1420 Kf)-*-Pranešėjas P. šaltimieras.

Ari!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomeb-icaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589..,

ikiti Lietuviai Daktarą^
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;30 v. Nėdėl. nuo 10 iki 12a.m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CfllCAGO, U .L.

* ..... . .............I*'

LaidotinrĮii Direktoriai
NARIAI '•*”

Chicagos, L
Cicero *1

Lietuvių I
Laidotuvių 1
Direktorių ’

\ Asociacijos
, ...

. ; . Š.P.’.MAŽEIKA~VardS 113!) j
33JD Litnailfca Avėfiue 1 Phone Yards 1138 j

A-.'

"T

į Ambulance 
u Patarnavi- 1 
L mas Dieną !
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIĖSTO 
DALYSE.

... i u H i ............................

- < \ J. LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue , Phope Lafayette 3578

- j-..,^;<^MAS7iLSKIS; ■
33q§l««:'*A^eijUę7

lt,!-, .^..i.įĮy^į!'—..I .i.įlAn.l.'.. I.| .i i , l’i. .ift.iĮi. I. «i

f ? A. PEtKUS
1410 South 49th COurt Cicero Phone Cicero 2109 

;i,7.,.l y J... ..rV;r. -- s--- P K, ■ ..o

< Phone Boulevard 4139
' ■IB1 —F !■!■< ■■ I.n  ........................  I ĮI iii. l» M

P.LRIOIKAS
3554 SO. I laistei Street -.r i •■ ■ ... _________ __ _________________
3354 So, Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ŽOLP . Phone b^l 5aiii
1046 West 46th Slreėi \ .j Phone Boulevard 5566

M. SKUDAS .
718 AVest 18th ^treet , Phone Monroę 3377

Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place.' / Phonė Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Bast itfsth Street ' \ Tel. IMIman 1270
■ I ■ ■■IKI. ■ , f        >l| ■■■■<■■*' ..L....... W .... .yto,    ...I ■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR T6VAS
4704 Sq. NVeštęrp Ave» j ' / Phone Virginia 0883Phone Virginia 0883

. ?>

T, A,. ' - i 
:?A.V . . L

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
pritaiko, Akintus, 
V-Kreivas’Akis 

ištaiso „
Afisas k Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 Iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį,

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Drauguos Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

' DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

DR. V. A ŠIMKŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

9

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

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

Dr, C. J. Svenciskaj.
DENTISTAS

OFISO VALANDPS: 10 v. r. iki v 
vai. Vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4800 S. FAIRFIELD AVĖ, 

TpMnna* * 5PXVFTTF
-----

Ofisu Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.x

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

N«dėiiom<s nagai sutartį
Rez. 4,910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenvood 5107
.....---------- >> ..I ■ u ...................... .

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
4 Valandos; nuo Į—3 ir 7r—8 
Šeredomls ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.OOat So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel Virginia 1116 

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

Birž., Liepos ir Rugp- nebus valan
dų popiet, bdt bus nuo 10 iki 12 i.

DR-V. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADNVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir I 

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

. IŠ RUSIJOS
<j»erai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 ,
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464 '

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

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, z >

Phone M1DWAY 2880

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. Nedai, nuo 10 iki Ik 
Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

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

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki
9 p. m. į i
L DR. A. W NEMIRO 

4124 West Madison St 
(Marbro Theatre Bldg.) 

Vidurmiesčio ofisas —- 59 Kast 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709

.---------4—-------- ;------ ---------'----------r- . .... ......... ...................

Garsinkite “N-nose
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KORESPt )NDENCIJ( )S
ALI ARGUNO

Kenosha, Wis CLEANER

Vedybų varpai
baž

Ligų

menesių

sakant

įgaretą
tabakus Reikalaukite DEGTINES

Būtent
dešim-

Kaštai
18 menesių

VISIIMOTERURUPI
MAS KLAUSIMAS

Notų
$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24
35.06
37.69

Atsilankykite bite dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

ponai 
vaka-

Kaštai 
12 menesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

Rengia bėgimo 
rungtynes

štai musų miesto grosęrnių 
ir bučernių savininkai trečia
dieniais po pietų nutarė krau- 
tuves uždaryti. Daugumas tani;

as mumis.
IACIJOS DYKAI

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINĖ

saugios 
krautuvu inkd

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

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

yra reikalingą Sistemos mankS 
beto, turi B vitaminų vidų

tvirtina, kad streikas, turės bū
ti laimėtas. Jis labai tam pri
taria, kad trečiadieniais po 
įjįėtų bizniai butų uždaryti. 
Mat, turėtų progos žuvauti.

Aš. patarčiau p. Jakučiui, ne
užmiršti p. J. Pabarškos, ku
ris yra didelis žuvavimo eks
pertas. Na, o ta proga ir J. 
Martinas neatsiliktų: tiesa, žu
vauji jam nesiseka, bet užtat 
jis gerai gali žuvį valgyti.

— Alizavietis.

Kad streikuojama, 
tai streikuojama

Šiais metais streikai nepak 
prastai į madą įėjo. Jei tik 
kas jaučiasi kuo nepatenkin
tas, tai tuoj streiką ir skel-

pritaria. Tačiau atsirado ir to
kių, kurie nenori pasiduoti 
daugumo valiai, — jie laiko 
atidaras krautuves įr tiek/

Na, ir ;tiė neklaužados susi
laukė sėdėjimo streiko! Susi
organizavo apie du šimtai krau
tuvininkų ir aplankė tas krau
tuves, kurios * neužsidaro. Ap
lankė krautuves. f įr paskelbė, 
taip , sąjkąnt, ■“sėdėjimo . strei
ką”.' Įeina į krautuvę ir iš jos 
nesikraustp, stovi ir tiek. 
Kadangi, paprastai jų sueiną 
labai dau‘g, tai kostumeriams 
nebelieka vietos. 1

<Wai tikrai įdelbus “streikas*-. 
Kuo jis baigsis — sunku pa
sakyti. P-as Vladas Jakutis

^kolinąme pinigus ant pirmų 
morgičių. Reikale atnaujinimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirnįa pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO 

įMfrrooke Avė., Chicago

kuri : 
tai ir. 
riąms sustiprinti:

Kūne ALL-BRAN sugeria daugiau 
negu dvigubai savo svorio vandens 
ir Švelniai ‘kaip s,u kampine išvalo 
Vidurių^. Už. tad nėra reikalo grieb
tis už piliulių, ir vaistų, kas dažnai 
parodo ‘ savo netinkamumą.

liėllogg’s ALL-BRAN, kaip mato
te,' yra maištas,* o ne vaistas. Pa- 
liuosuoja vidurių Užkietėjimą tuo 
budu; koks gamtai tinka, taip kad 
pasekmes yra sveikos 
Pįrkite j j iš sdvo
Juos gamina ir garantuoja Kellogg 
inBattle Creek, Michigan.

Po vedybų ceremonijų 
Minotai patiekė gardžią 
rienę ponų Telelų svetainėje 
(52 ir 28 gatvė). Puotoje da
lyvavo apie 100 svečių.

Ponai Minotai yra geri tė
vynainiai, kuriuos kenoshiečiai 
gana gerai pažįsta. Jie užaugi
no gražią dukrelę, kurią pri
siviliojo šelmis bernelis iš Ci
cero.

Kaip ten bebūtų, bet linkiu 
jaunavedžiams ko geriausio pa
sisekimo gyvenime ir ko dau
giausiai laimės. Reikia many
ti, kad jie visai nepamirš ke- 
noshiečių ir kartkartėmis atsi
lankys.

kad jo žmona išvažiavo į Phi- 
ladelphiją pas savo krikšto mo
tiną atostogų*. Matyti, atosto
gomis jinai yra visai patenkin
ta, nes su grįžimu vis dar del
sia. Tuo tarpu* Jonas jau pra
deda nerimauti. Vadinasi, nu
sibodo jam našlauti. Skundžiar 
si, kad ne tik tenka pačiam 
“kukorium” būti, bet dagi ir 
puodus plauti. O “dišvošerio” 
darbas jam įkyrėjęs iki gyvo 
kaulo, štai kodėl jis ir laukia 
savo Zosytės grįžtant.

Reikia tikėtis, kad p-ia Shi- 
manauskienė pastebės šią ži
nutę “Naujienose” ir pasisku
bins grįžti namo, kad galėtų 
išlaisvinti savo Joną iš “dišių” 
nevalios.

Birželio 5 d. šv. Petro 
nyčioje 3 vai. popiet suskam
bėjo vedybų varpai ir kun. A. 
Andružis surišo neatmezgamu 
mazgu p-lę Josephine Minotas 
(kenoshietę) su Antanu 
čiu iš Cicero.

Miesto parkų valdyba rengia 
šią savaitę berniukų ir merginų 
rungtynes. South sidėje įvyks 
Tule Parkuose, prie 90-tos ir 
tawrence avė. Southwest sidėj 
Sherman Parkuose — prie 53 ir 
Rącįnę avė. West sidėj Douglas 
Park, 14 ir Albany, ir North si- 
dėjė La Follete Park, prie 
Hirsch g. ir Laramie avė.

.Paskutinė rungtynių diena į- 
vyks penktadienį, birželio 25 d. 
Norint dalyvauti rungtynėse 
reikia užsiregistruoti nevėliau 
tos dienos 1:30' p.p. parkų na- 
mu’ose.

Svęčias iš Chicagos
Birželio pradžioje, 1937 me

tais po Kristaus gimimo, mu
sų miestą aplankė p. Juliute 
Mickevičius, Chicagos Lietuvių 
Draugijos pirmininkas. Jis pa
reiškė pasitenkinimą, kad mu
sų kolonijoje įsikūrė Kultūros 
Draugija, kuriai neblogai se
kasi. Kai tik draugija surengs 
pikniką, pareiškė p. Mickevi
čius, tai visas būrys chicagie- 
čių atvažiuos pasisvečiuoti ir 
pasimaudyti ežere.

Na, ’ lauksime to pikniko.

Pamėgo sportininkai
• Musų miestą tikrai pamėgo 
sportininkai, štai per kai ku
rį laiką čia treniruojasi Joe 
Louis, kuris netrukus boksuo- 
sis su Braddock dėl pasaulio

GARANTUOTA! 
Užganėdinimas arba Cash Grąžinama

PILSEN
K W I K K L E A N

KOŠĖS MUILAS VALYTUVAS 
NUVALO VISOKJ PAVIRŠIŲ 

Reikalaukit jo savof malevų ar gelež. krautuvėj

Nepatinka vienam 
gyventi

Musų miesto geras pilietis 
ir tvirtas “Nąujiehų” patrio
tas, p. Jonas Shimanauskas, 
daug darbavosi tarp tavernų 
laikytojų, kad jie nustatytų 
alui vienodą kainą, 
pardavinėtų šteiną po 
tuką.

Dabar Jonas, taip 
pasiliko našlys. Dalykas toks,

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

V . crYN A 
OI at kvape 
skota° a

GALIMA GAUTI VISOSE |
TAVERNOSE

MUTUAL UQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS- DISTRIBUTORIŲS

Geras cigaras
50 ’engvri.rvra Lengvesni ir
Ch'SJ^o SKONIO...todėl, kad

k, ".nrie-.^ 
kiškų tabakų.. .pasenta
metams

J5S

... kuomet jūs žinote situos dalykus - 
jūs žinote kodėlChestęrfieldsjums suteikia 

DAUGIAU UŽSIGANĖDIJIMO.. kodėl

2-RA TRIUMFO SAVAITĖ
♦‘PASKUTINĖ NAKTIS” 

Sovietų Pažiba —«• Maskva Spalių 
Revoliucijos Išvakarėse.
S O N OTONE 

Van Buren arti Wabash .

Kaip aš kitiems atrodau ? Betgį 
daug moterų rizikuoja grožiu, ne
paisydamos . vidurių užkietėjimo. Del- 

Amerikos(to dąžnuį netenka gyvumo, veidus 
nugelsta, nuspaugeja, nuliūsta akys, 
pasidaro gaili 'veido išraiška. >,

Paprastą vidurių užkietėjimą ga
lima visai lengvai pagydyti. Tik 
valgykite kasdįep po dų šaukštų 
Kellogg’s ALŲ-BRAN su pienu arba 
vaisiais ir po teis kąrtus' dienoje

čempionato. Suvažiuoja nema4 
žai žmonių pasižiūrėti, kailį 
Louis’o kumščios dirba. '

Teko taip pat nugirsti, kad 
netrukus ponas Gansonas, pa? 
^įžymėjęs lietuvis ristikas, prą- 
dės čia darbuotis, būtent, reng
ti imtynes,

P-as ' Gansonas 
sporto mėgėjams yra gerai pa- 
žįstąmas. Jis per keletą metą 
važinėjosi po didesniuosius 
miestiete ir ritosi su geriausiais 
ristikais. Buvo nuvykęs taip 
pat į Europą, kur irgi, pasižy-1 sunklu°se atvejuose. Tai gardus vai 

, .. ,, lllrics fa “runa” mnJ įria irtmejo. Pastaruoju laiku jis bu
vo sustojęs Kanadoje ir ten 
rengė ristynes. 

■ .... * X. . t . -A . i •• ; i . •

Oną piknikas J.
Birželio 15 d. musų Onos su

rengė šeimynišką pikniką miėr 
sto parke. Visai netikėtai tu*-

• \ ■ . ' ' • •

rėja u progos tą pikniką pamąs
tyti, — mat, ėjau pro šalį. 
Onos, matyti, ^pusėtinai pasi
linksmino ir smagiai pažaidė. 
Man geriausiai patiko Sunkio
jo svorio moterų lenktynės, ku
rias, jei neklystu, laimėjo p-ia 
Baradinskienė. O riedėjimo nuo 
kalno lenktynes laimėjo bene 
p-lė A. Bartašiute.

Pastebėjau ir kun. A. An- 
drušj su Onomiš piknikau-

ut "

žinokit jūsų

NAUDOKITE ra HMW n
VAISTUS, kuriuos ij| fijĮ Rl| 1 £■ 

PARŪPINO

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

Nemokėtas 
; Balansas 

' - $15(k00 
200.00 
250,00 
300.00

■ • 350.00 
370.00 
400.00

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

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
;; BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 
806 W. 31st Street Tel. Victory 1696
, ' CHICAGO, ILLINOIS

Jei Neveikia Jusą Viduriai, Vartokite . <• .

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes Įurinčių 

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

; KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas ąavo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. KART ANAS. Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

... ................................ .  ■■■,'iniir-==swc=Br-<j ,Trsrg

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION

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

t 7 ■ į ' ■K’

. t ' * .

*' t • ■ '*
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Publiahed Daily Ėzcept Sunday, by 
Che Uthuahiaa Newe Pua. C04 Ine.

ItM South fiėlited Street

Subacribtiori Rątea:
$8.00 per yėar iri Cahada
$5.00 per year butside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per čopy. ,

Entered as Second Člass Matter 
March 7th 1914 ht thė Post Office 
bf Chicago, 111. under the act of 
March 8ra 1879.
i .j __ . h ; -

ūMkyme kalasi
Chicago ja—paltu c

Metams __
Pusei metu
Trims m«nerifc< 
pviem mSueriatfui 
Vienam mSnealųl

Chičagoje per IlneMotojus:
Viena kopija
Savaitei l«c

paltui
Mėtamį $5.00
Pusei mėtų    2.75
Trims męnęsiąjns . .................  1.50
Dviems menesiams .............  1.00
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta) įiį
Naujienos eiti a kasdien, rfskiriatii 

sekmadienius. Leidžia Naujiehų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicagb; 
iii. Telefonas Canal 8500.

Trims mėnesiam
.00

Nori žttidHišlUiitiO
Tarptautinis nesikišimo korfiitetas, kuris susideda 

iš 27 valstybių atstovų, visais balsais nutarė kreiptis į 
Ispanijos valdžią ir į sukilėlių vaddVybį; ragihddhiUš 
jaš žmoniškiau karianti: hežudyti bėgihkliiį žiiiomų; nėį 
šaudyti politinių kalihių ir heboriibaMtiou riiiėstiį b6i 
kaimų. -' ..

Po šituo atsišaukimu pasirašė ir Hitlerio bei Muš- 
solinio atstovai. Tuodu diktatoriai aprūpino geiiėrdla 
Franco lėktuvais ir oro bombomis. Jį lakūnai sunaiki
no šventąjį miestą Guernica ir šimtus miestelių visoje 
Ispanijoje. Bet juodu dabar nori “žmoniškumo” Ispahi- 
jos kare. v .

Nuostabu, kiek veidmainybės yra tarptautinėje po^ 
litikoje. . ’ y-L

«»

Istorija kartojasi
Vienas vokiečių mokslininkas, Albert Schlichtirig, 

surado senuose istorijos archyvuose idbmių faktų apie 
Rusijos caro Jono IV gadynę, kuris yra pramintas “Bai
siuoju”.

Tas caras buvo bene žiauriausias iš visų MaskolijoS 
despotų. Jisai be pasigailėjimo žudė visus žmonės, kurie 
jam atrodė neištikimi. Caro budeliai išnaikino daugybę 
bajorų ir, galų gale, suėmė paties Jono sekretorių, Iva
ną Michaiiovičių, kuris buvo apkaltintas palaikęs ryšiliė 
su Lenkijos karalium, Turkijos “caru” ir Perekopo Bei 
Tauridos baru.

Lenkijos karaliui Ivanas Michailovičius žadėjęs ati
duoti s rskčvo tvirtdVę, “Tbtkijos cdrą” jisai ktirštęs pa- 
įhobti Raždiię ir, kartu su Pefekopo ir Tauridos cahi 
pulti “ugnim ir kardu” Rusijos žemę.

JomTBaisiojo budeliai tą bajorą kankino, reikalau
dami, kad jisai prisipažintų. Pats vyriausiai budelis 
Malinta Skūhatov, caro akivaizdoje, kvotė k^dkihdihįji. 
Bet Ivdn MichailoVič, kad ir Visas sukruvihtūs, dtšiša- 
kė prisiimti kaltę ir pareiškė:

4 ■■ į • i z ■ , •, ■ -į i i , .1
“JųŠ kartu su jūsų tironu bukite prakeikti — 

jiįs, kurie esate pragaištis liaudžiai it žmonių krau
jo gėrikai. Jūsų uždavinys yra sakyti mėlį Šmeiž
ti nekaltus, bet jus susisuksite tinkamos bausmės.” 
Tai buvo beveik penki šimtai metų laiko atgal; Ru

sijoje šiandie ir vėl yra galabijami bajorai, bbt Jau ki
tokios rūšies. Dabartiniai sovietų bajorai tačiaū tiek 
drąsos, kiek jos parodė Ivan Michailovič, hėtdri. Jib 
miršta, “prisipažii/dami” prie visko,' kuo jiibš Stalinb 
Malintos Skuratovai apkaltina. , ■ ’ /.

' •' SANDLERts KAUNE

Reikšdamos džiaugšmą, kad 
Lietuvą aplankė Švedijos užsie
nių i*feikalų iiliiiišterls, Rięh'at- 
dhš Johands Sąndleriš, , ži
nios” geidžia, kad Švedijos ben- 
drtidarbiariinds su Lietuva ir 
kitomis Pabaltijo valstybėmis 
privestų prie, “Baltoskandijos”: 
idėjos į^kiiūi|imm klute V. I 
liau(J. dienraštiš rdšb:

“Baltoskąhdijos idęja, gal 
būt, tuo tarpu yra svajonių 
stadijoj, ypač tiiriiįt pHeŠ- 
akis taip piktai,dabai* ėų- 
Ūriimstą p8jitinę Eųropo^ ju
rą, jtačiaiį daugelis svajonių 
išsipildo kartais net netikė
tai ir nelauktai.”• i . I ’ • t ■ ? . .

Švedija visticttnėt bii’vo labai 
drauginga Lietuvai. Ji, pav. Už
tarė Lietuvą ginčuose su Len
kija dėl Vilniaus; j

AR RUSIJOJE YRA IŠGAMŲ?
v. v, - i i/-.••

Norėdami įtikinti saviškius, 
kad sovietų Rusijoje neatsitiko 
nieko nepaprasto, nors tenai 
kuotiė khšdiėfi yra šaudomi ik 
tukstanČraiš ikbltuojaftii val
dančiosios pūrtijdš šulai, riušų 
komunistai nurodo, kad šniįilį 
ir išdavikų visur ir visuonįėt 
pasitaiką; THi; girdi, kas čia 
tokio, kad pasirodė esą jude
siai geri* Gariiarnik,' matšaldš 
TuchačėVski ir kiti!

Pruseika “Vilnyje” primena 
provokatorių Ažefą, kuris btivo 
įsiskverbęs J Rūšijbš šočląiįstų- 
revoliucibnierių partijos viršū
nę, ir provokatorių Maliriovskį, 
kuris net buvo išrinktas, kaip 
bolševikų kandidatas, J Durną ir 
vadovavo visai bolševikų atsto
vų frakcijai. Taip pat jisai pri
mena Amerikos išdaviką Bene
diktą Arųoldą ir Italijos fašis
tų vadą Mussdfini,11 Kuris 
socialistas. Ir sako:

■ . • • , ■ i

“Jei seniau buvo tokie Aže- 
fai ir Malinovskai ir kiti jtt- 
došiai provokatoriai, parsida
vėliai carizrtitii; tai kodėl ųą- 

. bar negalėti • ....takie.
išgamos ir p. pIt|idAvlllki'/fa
šizmui, kalį 
Jakiras ir Uboi

s “Jiems pi®L , , .
vo iškilę į dtįkšta yičtas, o 
pasirodė, kdci4jiė Baisiausi 
dviveidžiai, .partatvikai. Al
ne taip jau ŠŪ Azefu ir 
Malinovskiu ?”

, < t ? > ė . \ <

Skandinavija ir Pabalti jiš
Yra dvi grupės nedidelių valstybių šiaur-Vakarihė- 

je^Europoje: viena į vakarus nuo Baltijos jūros,, susi
deda iš Vadinamų skandinaviškų šalių; antra į rytūs 
nuo tbs juros, ir yra žinomos, kaip Pabaltijo šalys.

Piritai griipėi priklausė Danija, Švedija ir Norvegi
ja, antrai — Liėtūvd, Latvija ir Estija, šiaurėje su vie
na ir su antra šitų grupių susisiekia Suomija.

Danija, Švedija ir Norvegija palaiko tarp savęs ar
timus prekybinius ir politinius santykius. Paskutiniū 
laiku jos prie savęs pritraukė ir Suomiją.

Antra vertūs, Lietuva, Latvija ir Estija yra suda
riusios Pabaltijo Sąjūhgų. T

Dabar reiškiasi tarp šių dviejų grupių noras susi
artinti. SkandinavlŠkds šalys čia paėmė iniciatyvą. Bir
žulio mėn. pradžioje Švedijos užsienių reikalų ministeriš 
Richard J. Sandler apvažiavo Pabaltijo respublikų bok
štines ir tūrėjo pasikalbėjimus su jų užsienių reikalų 
miništeriais. Birželio 5 d. jisai buVo Ėaūne ir tdrėsi su 
Lozoraičiu. Pabuvęs laikinojoje Lietuvos sostinėje tre- 
jbtą dienų; jisai iškeliafiĮ į Rygų; pas laWiii& 'į. .

Lietuvos spauda Sandlerį priėmė labai nuoširdžiai.
Atrodo, kad pildosi Vienas demokratijos draugų 

troškimas: kad visos mažosios Valstybės šiaur-vakari- 
nėje Europoje susiartintų kūltuririidni bendradarbiaVi- 
rhui ir apsigynimui iiuo galirigųjį kaimynų.

Dėl Benedikto Arnoldo išda
vystės niekas iįbkaltina Jtifgidv 
VVashiiigtbiio. fc>el provokatb- 
riaus Ažefo niekas nesakė, kad 
visa» Riisijbs šbbidlištų-revdliu- 
cionierių partija yra išsigimusi. 
Neš tai btivo įiaVieiiiai iatsitiki-

tačiau “išdavystės” sovietų 
Rušijbje yra jau nė pavieniai 
reiškiniai, bet tikri miasibė ėpi- 
deHiijti.. Čia be Vienas Ažefas; 
bet dėsėtitai, šiftitai ir tukstan- 

dešėtkai didėlių Azefų; 
šiihtai vidutinių Ažefų ir tUks- 
tančiai (gal net tūkstančių tūk
stančiai) mažiukų Azefūkų!

Kaip gi tad galima sakyti, 
kad čia nesą nieko hepapraštb?

Kiekybė pavirsta kokybe. 
Truputis nuodų dažnai varto- 
j ^nia; kaip vii stas žmogaus or- 
ganizmui paakstinti ir sustip
rinti; bet didelė doza nuodų or- 
ga'nimą UžfiiUša.

Sovietų Organizme “išdaVys- 
,teš” ntibdų atidengta tiek, kdd 
atrbdp, jbįbi Visi jdš sąnariai 
jdŪ fra apifiįŪ pūVimo.

“Išdavyste” tapo susekta so
vietų komuriistų partijos cent
ro komitete, ir Polit-biure, ko
munistų internacionalo centre, 
autonominių respublikų (Gru
zijos, Ukrainos, Baltgudijos) 
komunistų partijų centruose, 
centralinio komunistų partijos 
organo redakcijoje, vyriausioje 
knygų leidimo įstaigoj e, liau
dies komisarų (taryboje ir įvai- 
riiibse komisariatuose, mokslų 
akademijoje, vyriadsiame sovie
tų teisių organe, nesuskaitomo
je daugybėje pramonės įmonių, 
žemės ūkio įstaigose, diploma
tinėje tarnyboje, Autonominių 
respublikų valdžiose, miestų so
vietuose, Žvalgybos centre, ėg- 
lėžinkeliubše, sunkiojoje pra
monėje, autbnibbilių pramonėje, 
Tolimuose Rytuose, Lenkijos 
pasienyje, karinių distriktų va
dovybėse, civilinės apsaugos 
(turinčios 6,500,000 narių) cen
tre ir, pagalios, pačioje Raudo
nosios ? aruiijds galvoje.
•j Kuri sovibtlgii organizmo dalis 
dar nėra - “Išdavyštėš” iitiodais 
užnuodyta?

Taigi, kada Pruseika bando 
įrodyti, jogei niasiniai “išdavi
kų” areštai ir sušaudymai so
vietų Rusijoje esą tik rezulta
tas ūdddšalis skandalo, kaip 
t/i's, kuri buvd . iššaukus Ažefb 
arba Malino vskid ptovokači j a, 
tai jisai dlimia akis Savo Iskai- 
ty tojams.

Jišaf besako j a, kad tuos vi- 
sbs “šnipus” ir “jddoŽitiš” at
siuntė į sovietų Rilšiją ar pa
pirko Hitleris ir. MusSolini — 
tiiO tarpu kai visi žino, kad 
gbn, Gamarhiką, maršalą Tu- 
cha'čevskį iį visus kitus sušau
dytus arbi su&i’ėštiibtliš #ėpe- 
rdlus, komisarus ir kohilibištlj 
partijos vadus, kdrie ddbai* yra 
daVittę “jUddšiais”, paskyrė 
Stalinas ir jo beridūadaroidi!

Kokia yra ta valdžios siste
ma, kiiribjė išgamos tukstaii- 
čiais patenka atsdkomihgiatl- 
rias rietas — arba kurioj fe tilk- 
stahČidl diikičiausiųjb valdįHitt- 
kų duodąsi papirkti pikČiali- 
siems krašto priešams ?

Tokiu budul taišiiiddii&š tUbš

'7^7 ' '4 ” m*

Karinimosvaigulys
(Mlisų šįecialaus korespondento

lėnktyiiiuoja. Ir mes sportuoja
me, bet tame sporte j ušiį bud
ri akis galės pastebėti, kad mu
sų sporto tikslai, daugeliu at
vejų, viski yra kiti. Mus pama
tysite ir šaunamu ginklu ran
koje sportuojant.

Jus džiūgaujatez savo sporti
ninkus pamatę, jiems ruošiate 
visokias iškilas ir šventes, o 

tę mikliai ir gražiai musų ka- 
riuomen maršuojant.

Ko galima laukti?
Ėet vieną žinokite, kad taip 

dedasi nė tik jūsų tėvų žemė
je, Lietuvoje, bėt visoje be iš
imties Europoje. Nepamirškite, 
kad Europoje ir dabar eina ka
ras, karas nuožmus, karas sa
votiškas, kuriame maskuotai 
dalyvauja kelerių valstybių iš
tisos kariuomenės dalys. Žino
kite, kad ir tasai karas turi 
daug savyje paslėptų akstinų, 
kurie gali sukelti visos Euro
pos didžidlj karą.

Karas visuomet ateina nelau
kiamas ir neprašomas, o pasku
tiniais metais jisai net viešai 
neskelbiamas, kad karo veiks
mai pradėti, štai Italija karo 
nepaskelbusi ntigalėjo Etiopiją. 
Štai Ispanijoje civiliniame kare 
juk Vokietijos ir Italijos ka
riuomenes dalys, nepaskelbus 
Ispanijai karą, dalyvauja! O 
jau jei toksai karas ištiktų, tik
riausia jūsų tėvų žemė, Lietu
va, karo sūkuryje atsidurtų.

Tad, supraskite, kad mes ne- 
rustaujame, jei mus nakties 
alermuojantys signalai pažadi
na jr ragina visus žiburius ge
sinti, buk tai mus užpuolė ne
žinomi priešai. Ir nedarome jo
kių išmetinėjimų, jei šiuo at
sitikimu neklaužadas kartais vi
sai smagiai nubaudžia.

Mes į tai žiūrime kaipo . ką 
tai visai įleis vengiamą ir būti
ną J Jei dab^r tos drausmėms ne- 
prariibkBime, tai karui ištikus 
buk labai vėlu jos mokytis. 
Mes žinome, kad su gyvybe ne- 
žaidžiama, ir taip pat kietai į 
galvą įsidėjome, kad karas ga
li būti, kad tai nėra tušti žo
džiai.

Tad supraskite, kad mes ne
žaidžiame j ktirą, bet netikė
tam alerinui ištikus visai rim
tai mokomės karo drausmės. 
Juihš tai kai biiitį labai jūo- 
kiiikį Mddi fcatlhe aiehos 
metu iŠgihatlš siirėiiaš sdvbtiš- 
kai įkyriai kaukiant mes vieno
je akimirkoje pasišalinome iš 
gitrilį ir visos miesto gdtVės 
pasiliko tuščids tuštutėlės. Jo
kios gyvybės ženklo, tartam vi- 
sas miestas mirte išmirė, o pa
dangėje skraidė lėktuvai, taria
mai rietė bombas, tariariai 
miestą padegė, tariamai gjrven- 
tbjtis hliOdljo, bet jau gyvento
jai tiek drausminki, kkd tuoj 
iš gatvių visi pranyko.

tula'š jūsų ChlcUgos pilietis 
tai pamatęs rasi jUbku betver
tų, b mums čia visai rihiti da
lykai ib taip elgėmės • tabytum 
iŠ tikrųjų jdii muš priešai Už- 
pttbiė. Gal ptis jus taip tik vai
kai Žaidžia, o pas hnife tai su
prantama, kaipo biitihas, neiš- 
Vengiamaš reikalas.

Jus, turbūt, tai ir įsivaizduo
ti bekilite, kaip tai jūsų Chica- 
kbš miestas galėtų viena aki
mirka visai apmirti ir jo gatves 
lieparodyti jokio gyvybės žen
klo, jokio judėjiiųo!

Ne tik Kaunas šiokius, jūsų 
gal suprantamus šposus krečia, 
bet taip būva tokie pratimai da
romi ir daug dž Kauną dides- 
hitiošfe taibšthbšė; kaip štai Pa
ryžiuje, Berlyne ir kitur. O 
Madrido, Bilbao, Valęncijos 
miestų gyVfemojįrt jau gėbkl pa
tyrė ir žino, ką reiškia vekie- 
Čilį ir itata Jerbplaliai!

Kas dabir gali Būti pranašu, 
gal ir Kaunas tokių netikėtų 
hitleriškų vaišių gali patirti!

—Para Beitam.
.(GALAS) j

(Tęsinys)

Visuomenės susiartinimas 
su kariuomene

Atrodė lyg ir ne savo valia 
tai atlieka, kad tai ilėta sąirio- 
ningi tų iškilmją dalyviai, jų 
pilnatfeisiai kurijai.

NU, iietiivjš, o ypač LlėtuVbs 
lietuvis, yrą tariinuš sdri> gėrą 
nuotaiką parodyti, j airi Šypsena mes; — mes džiaugiamės pama- 
yta daugiau svetimi, negu kairi 
kitam.

kariuomenės sųsiaiti n i m o 
šventė buvo suruošta veik vi
sos Lietuvos didesniuose mies
tuose, ir vistir tos iškilmės dau
gybes Žmonių sutraukė.

Vienur jos buvo labai iškil
mingai atliktos, kitur kukliau, 
bet. visur jose minių minios 
žmonių dalyvavo ir visur gink
lų fondui buvo renkamos au
kos. Jau veik šusidarė tradici
ja', kad prekybos ir pramonės 
verslo jmohės suvesdambs savo 
mėtinius balansus ir gauto pel
no dalį skiria ginklų fondo rei
kalams. žinoma, tai vis dėlto 
gėriku; negu prievartės keliu 
šitiems reikalams iš žmonių im
ti pinigus.

Tai taip eina Visuomenės ka- 
riniriaš, ir tbs visuomenės su- 
siartinimas su savo krašto 
ginkluota pajėga. Čia Lietuva: 
nešUdaro jokios išimties. Visa 
Europa gyvena karo baime ir 
gal dėl <toš baimės taip sparčiai 
ginkluojasi ir pergyvena savo
tišką karo pšichozą.

Ir ar lik Europoje tokia nuo
taika gyvenama ?

Štai Azija, Afrika turi tai, 
kas karą kursto, turi tuos, kas 
žmonijai ramybės neduodą.

Tenais už Atlanto vandeny
no abiejose Amerikose, taip pat 
jau karo svaigulio esama. Tik 
jūsų Šiaurės Amerika laimin- 
gešhė, nes j; hėsitikį, kad į jos 
žąrię galėtų . įšjbriąutiv neprašy
tas priešas,, ries ji iŠ Visų gri
sių vanderiimiš yta apstiptri. tr 
jei tęnais karas vyktų, tai jau 
greičiausiai ne jūsų teritorijoje 
eitų mūšiai.

' Kari) svaigulys
* 1 ‘

>Rasi, todėl tenais pas jus vi
suomenės karinirhb ‘ klausimus 
yra dalinai šVetirias. čia jau 
daugiai; tik spėcialistiį reikalas 
paruošti tinkamus karti! kad
rus. Betgi tUšdi kritb svaigulys 
jau ir jUsiį kontinentą pasiekė 
ir kriro reikalams skiHariios lė
šos milžiniškai paklld;

Bet vis deltd jtiifiš bus daug 
kas svetiniu; ir nesuprantarha 
tie savotiški Europos pfefįyve- 
iiiriai, tas savotiškas karui pa
siruošimas. ŠiĮMju, jtišų krautu
vėse dujokaukės nepardaviriėjU- 
ribš; spėju, jtišų ribkyklų rin
kiniai . neturi šuptatirib, kdip 
reikia htibdirigų dUjiį šaUgbtiš, 
kaip reikia pažinti ir atskirti, 
kuris iš aerbplatitj yH bbrilba- 
įiešls, ktiHs skirtas kiituš pulti 
ir sdVė gihtis. b pUS rilis j bris 
tai pradžios hiokyklos mokinys 
Išaiškins ib ntlrbdys, kaip ir 
kilMiibsb ątaitikiriuose reikia 

dtijy saugotis, kokio
je tvarkoj ė patalpos laikyti, 
kad padėgdiiibš Bombos jtisų 
gyvendiną guštą greitai ir neti
kėtai nėpdėgtiį. Jus haktimlš 
hfepergyvėnata aletmuojah Č i iį 
sigtialį, hėėįšiėplOtė ridb taria- 
tkįjų dėtbbiaiįU užpuolikų ir; 
jei nė sOVb ikSkii ŽlbUriiis/dėl 
šių tariamų užpiiblltrių tibiiŽgė- 
sinate, dėl to keletas lukštančių 
dolerių pabaudos nemokate.

Taip, tai vis jums svetimi 
reikalai, hėšutįi-dritaiiiį daiktai; 
kuriuos mes taip gerai žinome, 
nes rie vifenas savo klilih tlios 
ųialbhuhltls ešahle putytę.'

Tai jus galite patirti ne (tik 
Raiirib, Bbt Bbrlyrię, Rbribjfe, 
Paryžiuje, Londone ir dau^ kdr 
kitur.

Bet užtai pas jus jaunimas 
didelėse sporto aikštėse miklina 
savo raumenis — sportuoja,

■■ ;•)!..Hnjj in<

vąlą's, kųriąįri rupi ne idėja, bet
1 Šilta Vibta. 'Ar tai ne,tiesa?_ Pa
žiūrėkite, kaip Visokie “škur- 
nikai” (anot D’r. K. Griniaus) 
ik karjepstai, 'Šiandie Lietuvoje 
plakasi prie tąutininkų!

Sovietų Rusijoje komunistų 
pta-tljH . btivo visą laiką rie tik 
monopolinė (viena turinti įei
tos), bet ir visagalinti. Kks tii- 
įejp ŠiiįČtą, tas gau
davo ir vietą / valdžioje ir ge- 
riausią drimbą fabrike, ir į>ir- 
muĮlnę maistą poi-čijA. Nėko- 
munistai per 19 rietu buvo 
“antros . rųšies” monės — be 
tėisjų, ;bę-^^o Jr dainai Be 
dųohbS .'.;'iąsį||bį / Taigi tiesiog, 
kad; r4ps^l|tų|nųd^ Vaidiriinkį 
sauvalėj7 irylio ■ bado, kiekvie- 
S. s.te,gesi 
prisirašyti “prie partijos”.

Tiek visokio gaivalo j tą par- 
tij ą; laikui bėganf, priburbėjo, 
kad bolševikų vadai buvo .pri
verkti kasmet» darytį milžiniš
kas “Čistkas”, t. y. brarikti iš 
jos tuos narius, kurie vadams 
atrodę esą svetimi “komdriistiš- 
kai ideologijai”. z

Bet diškti, kad tie, kurie 
btaukė; dažnai 'buvo aršesni / už 
btaUkiamuosHis* Tenai, kiir nė
ra opozicinių partijų, kurios, 
gali iškelti Viešumon ydas val- 
dahčįdjoje partijoje, ši pasta
roji pasidaro bejėgė apsiValyti 
nud purvo; Nėsąžinirigiausieji 
typa'i moka įsisprausti tokioje 
valdančioje partijoje J svar
biausias vietas (j tik ir Azefaš 
su Malinovskiu buvb patekę -į 
“viršūnes”!) — ir kas jiems 
tuąmet gali ką padaryti? Jie 
turi giaJią. Paprastas narys ne
drįsta prieš juos išsižioti, o pa
šaliniai žmonės visai netuH 
balso. ? j ’ .

■Taigi diktatūros sąlygose yra 
rifeišvengiamą^ dalykas, kad ,J 
.aūk'Ste; vįetąs valdiričibje par
tijoj ė ii (; j S prisirenka
daug moraliniai ąų^UIiišio ele
mento. Viena priežastis, Hel ko 
“Naujiėhbs” visuomet buvo 
aštriai nusistačiušlbs prieš Dik
tatūrą, kaip tik ir yra' ta, kad 
Jiktalturi ytii dŽveja vagims, 
jtidbŠiairiš ir išganioftišj u Kiek 

“NaūjiehbS” apie tai ra
šė, Bet Ptuseika dabar pasako
ja, kad mes> netikį, jogei šo- 
iziktttose gali būti išdavikų!

Tas ŽihdgUs laužiasi į atda- 
ras 'Hdris; ’

Asmenų iar 
supuvimas

. iTBkbkritbHų, siiipų, išdavikų 
Įf Hdšljbjb, be
ŽBbjBiilB; bai būt,
ĮaJ buvo išdavikai ir Tucha'čev- 
Bkis su Ubofevičium ir geh; 
Gamarnikas sii bfctl viršihinku 
Mgoda?,

Įrodymų, ar jie bųvp išdavi
kai, ar 
iri'iiė jų. įįė' Plačioji Visuomene 
r— nes sovietų įėispial jbkių do- 
klitnentų hbpaškęlbė, o genero
lai; kurie yra sušaudyti, buvo 
telsiariišlaptai.
z gliičaŠ. bihd tie rijiiė tai. 
šWrbli ha t’ARiURš tfc 

B Mažįto); Bėt 
Wž$s šistėriri, kiitibje tatai 
|Vyksta.

iiiiniii ..‘Am mi'mi u . w

“L. ži-

čiai

bu-
o

bolševikiis dabJr negali atsiras 
ti išgamų ir ŪęMO&O

tai pagalvos,. tu 
kad Rusijos tįiišl 
turi būti daugfcUi 
daugumos kiitįj |iŪlį VįlJkiiŽib- 
se partijose. KdŽIl 
Todėl, viena, kŽŪ Vi£bš , kilBš

>

partija turi vipHvĮlėiip 
trečia, todėl,' UtiU ViiŪBHibH 
Rusijoje netuiį btitįj ii* 
judošius viešai

Tenai, kur vieH
Valdžios pripaŽihU' pi
ganizacija, į ją visokį #aiWld 
skverbiasi — ypatingai Ils f ii

. J • ---------------------- ----------TTT-'------------ 7------ ------------- ----- -T-“"- - ----------------- ------------ -- ---------------- . --------

“Naujienos” seniai isrblŠkė iiuomoiię, kad Pabaltijo 
respublikos sudarytų šąjunf| ii* Md jos arti
mus ryšius su valstybėmis aribjė įiūsėje Baltijos juros.

Lietuva, JLatvija ir Estija flĮĮ -dltiį ,ko jjHŠiritikiHii 
iš Skandinavijos tautų. Pirmos tJ*^Š dūr VlSHi jŪU- 
nos valstybės, ekonbminiai ir politirli&i sliytibš. Libffifo- 
je, Latvijoje ir Estijoje neišsil^ikė Wo,
tarpu danai, švedai ir norvegai turi aūkšįą ktlllūrą, yra 
stiprus ekonominiai ir pavyzdingai tyarkosi politikoje, 
šių triįį valstybių priešakyje stovį, socialdemokratai.

Toms septynioms tautoms . (įJriskąitarit ir Suomi
ją) užmezgus' tarp savęs tamprius kultūrinius, ekono
minius ir politinius ryšius, sūsida^tl| stiūhŪŠ Valstybę 
blokas, kuris galėtų sėkmingai gintis liųo lenkų, riisų ir 
vokiečių imperialistinių pasikėsinimų.

*

4.

UKMERGĖ. — Gėg. 27 d. 
Ukmergėje buvo rengta aMd- 
įij oš dibna. Diena buvo graži 
jį* Visikas vyko kuo gražiausia, 
hmiįtbk į šventes vietą, buvo 
jjrisiririkę gana apsčiai. Bet

sėjus, atsitiko nelaimė; Lakū
no Dzen kai ei o vairuojamas lėk
tuvai jėlsŪhiij&yį -nelaiHililįkl 
užkliudė žemę, buvo nulaužti 
lėktuvo ratilį propeleris ir lėk
tuvas, pilvu bėlliHtižjkihds; tiž- 
klįtidė 'dalį žiūrovų. Susiduri- 
lildh Įlietu apie dešimt žiūrovų 
buvo 'sužeista, 5—7 metų 
gaitė

v mer-
net mirtinai.

ntib taria-
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Biudžetas Žmogaus Gyvenime 
YFM Biitiiiai Reikalingas

>fi *2 ■' »**'V .

Išlaidų apskaičiavimai tiėttHvfth būti 
‘‘tttid pėdės iki įiedSs”

Namai ir Žeme

šiais Uikaiš yra Intai mado
je, kaip valdžios taip ir priva
tinėse įstaigose, daryli iš ank
sto humatohių išlaidų sąmatas 
arba apskaitiiavimtis, papras
tai vadinamus “budžfetiiį”. liet 
ar datig yra tokitį Žrtioriių, kii- 
rie darytiį įhmaSiiiš apškdit- 
liavidili§ btlyatiiiiaiiife gyveni
me, kad pagdi huriiątonlas į- 
plaukas nusistatyti išldldų 
sąmatų, a psirubežinojau t ant 
ko |)0 kiek turėtų būti iŠlei- 
džiahia?

Valdžios ir biznių biudžetai 
yra daroihi iš anksto visiems 
metariiš, o privatiniame gyve
nime apškaitliavittiai tankinu
siai siekia tik bito “pedeš” iki 
“pėdės”. Mažiau uždirbame, 
mažiau Išleidžiame; drbd prie 
šingai.

TUlaš pilietis kartą yra
Reikia Taupyti.

pasakęs: “begaliu 1 uždirbti 
tiek thaŽni, kdd negalėčiau 
niekti sutaupyti, juk galėtų 
būti ir dar itiaŽidu, o gyventi 
vistihk reikėtų.” Rodosi, Šis 
pasakymas galimdš pritaikin
ti ir dldžiuthai žrtioriių.

Labai netbiiiiid praeitis da
vė daug skaudžių gyvenimo 
painokų, ir parode, kad kiek
vienam būtinai reikdlingd 
nuo savo usdarbio nors kiek 
atidėti dėl netikro rytojaus, 
(tyvėnilrne įvairus suklupimai 
pasitaiko, kaip tik tuomi lai
ku, kuomet mes jų mažiausiai 
tikimės arba laukiame.

Kad išvengti netikėtų su
klupimų, tat, ir reikalinga iš 
anksto pasiruošti juosius su
tikti.

Praktiškiausias būdas ir gal 
vienintelis, tai iš anksto pasi
ruošti sau iškašcių sąmatą ar
ba biudžetą ilgesniam laikui 
Reikia apskaitliuoti įplaukas 
ir iš jų spręsti kiek galima 
išleisti pragyvenimui ir ki
toms reikmenims ir kiek nu
skirti atidėjimui j $a'lį arba su- 
taupymui.*

Sutaupos Pravartu Dėti 
į S pulkas.

Atidedamas sutaupąs pa
rankiausia kas savaitę pasidė
ti į spulką, ant knygutės ir 
taip, laipsniškai taupant, nors 
nedidblėmis stirnomis, už kiek 
laiko pasidarys žymesnė suma 
pinigų apsaugojimui neužtik
rinto rytojaus arba įsigijimui 
nuosavos pastogės bei ki
tiems reikalams. Kubrhet pra
dedi taupyti ir jau susidaro 
didesnė suma, žmogus gauna 
dideshi savimi pasitikėjimą 
ir drąsiau pasidaro žiūrėti į 
ateitį.

Spulkos visos yra tvarko
mos pačių taupytojų išrinktų 
viršininkų ir yra po valdžios 
priežiūra, taip kad kiekvieno 
nario turtas yra apsaugotai 
nuo, pražuvimo bei nuostolių. 
Spulkų randasi bevdik visose 
kolonijose kur parankiai ga- 
Hfrik iitmešti savo- sbtaupas 
pasidėjimui.

“Naujienų” S pulką
. • r j . i , j » '

Lietuvių Budavojimo Skolo- 
nimo ir Tdhpyiho Bendrovė 
(Naujienų spulka) yra tvar
koma žmonių ir atsakomingų 
direktorių; Ji yra narė Fede- 
rdl ttdrtib LddH Bank ir po 
vHlstlJds priėžliira; hetiiri per
imtų nuosavybių; viMbttiš ha- 
rlajhk-aAliriihkatns ISmdkSjb 
jų sutaupąs ant ’̂dbšikblavi-

mo ir be htiostolių ; raštinei 
raridasi visietps Žihdmoj ir 
paratikibje vietoje, ktiri yra 
į t d ar A bud g valandos ryto 
Iki 8 Vai; vakaro kasdien, 
šventadieniais iki i vai. po 
pietų; per eilę metų patyręs 
sekretorius Rypkevičia vi
suomet yra gatayds suteikti 
informacijas bei kitokį patar
navimą spltlkų reikaluose, 
kaip ypatiŠkgdi taip ir per lai
škus arba teletoiiU. Reikalui 
esant, visuomet teikia kreiptis 
į Lietuvių Bhdavojiirid Skoli- 
tiimo ir Tatipyiiid Bendrovę 
(Naujiėbų spūlką), 1739 So. 
llalsted Št., Tel. Catial 8500.

Naujas Naiiiaš bran
giau Statytį Negu 
Senį Pirkti

Pfyš žmones yra įsigyvenęs. 
klaidingas įsitikinimas

Nekartą tenka sutikti žmo
gių, kurie turi, neŽįtiid kodėl, 
įsigavę ntibihbhę, kad šiais 
laikais nadjų namų budavoji- 
mas esąs gana pigus, ir, kad 
už tą kainą., kurią žmonės pra 
šd už 10 metų senumo namus, 
dabar galima pastatyti nau
jausios mados namą. t Aiškios 
priežastie^ tam' nepaduodama, 
bet žmonės tikrina, kad gali
ma ir gana. Ar galima? Ne
labai.

Palyginimui paimkime įvai
rius kaštus.

Šiandien lotas galima pirk
ti beveik visur už apie trečda
lį negu kitais laikais. Čia 
abęlnai, susitaupytų apie 
$400.00. kiti, dalykai, įeinanti 
statybon, beveik visi pasiekė 
jau tas kainas, kurios buvo 10 
metų atgal, nors seniau kai 
kurie dalykai ir btivo -gero
kai atpigę. Bet teikia atminti, 
kad į dabartlniiis ridmus įeina 
daug ndiljU dalykų, kurių se
niu nevartodavo, 6 tas siidard. i V' • ' naujų kaštų.

Darbininkų atlyginimas bU- 
dayojimo industrijoje po bir
želio 1 bus sekamas: Ples- 
teruotojams po $1.70 į valan
dą; karpebteridms, cementuo
toj ams, tile klojėjams — pO 

■$1.62%; asbestos klojėjams — 
po $1.65; pagelbininkams — 
po $1.12%; darbininkdtos—• 
po $1.02%; mūrininkams —po 
$1.70; malevotojams — t po 
$1.66 2/3; panašiai ir dar ke
letas amatų gauna. Nedaugiau 
jie gaudavo ir seniau. Su to
kiom kainom pigiai nępąįm- 
davosi. ,

PETER1PEN
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NAUJIENOS, Chieago, llls

z VIRŠUJ yra iš orp trauktas valždaš “kooperatyviško” Meadville miestelio, Pennsylvahijbs valstijoje. 
Sudėję $212,000 į specialį fondą, ir į|avę $800,000 paskolą iš pennsylvania State Workincns Insurance Furid, 
gyventojai įsteigė Meadville Housing’ Corporation ir pstatė 202 naujus pavyzdingus namus niažų įplaukų 
šeimynoms. Kiekvienas namas tttri 60 pėdų lotą. Visas miestelis užima 43 akrų žemes. 27 akrai buvo su- 
haūddti rtaniains, 11 atidėti į Šalį parkanlš, d pėriki akrai Buvo palikti tolimešhci statybai. Namai yra su ga
ražais ir visais moderniškais elektros’ aparatais ir kitais naujausiais įrengimais*

Federalė valdžia Cliicagoje baigia statyti kelis tukstančiliš Butų mažų įplaukų Šeimynoms galinančioms 
bent $25.00 į saVaitę); didžiulių apartamentinių rūmų formoje. Didžiausi tų rūmų yFa žirtdihi “Jdhe Ad- 
dams vardu ir randasi pine Rabine ir 12-tos gatvės (Robsevelt). Projektas apima kelis miestb blokus. Biittj 
tuose rūmuose bus stivirš trys tūkstančiai.

: '"v ' ‘ V

ABEJONĖMS IR BAIMEI DEL FEDERALUJ 
IR MIESTO DARBUOTES NAMŲ SRITY j 

NĖRA PAMATO
ftfefttrittbš hesuardys ekOiibittihib gyvėiii 

hib gyventojamsj bei yra tykihaiiiOš,;
jų naudai

Yra žmonių, kurie turi ga
tavų pinigų t ir galvoja apie 
pibkima mibsavo namo. Bet 
juos nuo o sulaiko įvairios 
abejones. Valdžioš budaVoja- 
ini Chicagbje namai juos bai
do, . nes, buki ■ kuomet < juos už
baigs, tai pasidarysiąs tuščių 
butų perviršis ir 
atpiginti namus; i 
doje paškuliiiiiibju Idiku gana 
tankiai prisimenama, kad mie
stas su pagalba valstijis ir fc- 
deralės valdžios, turėtų greitdi 
susirūpinti atbudavojimu nu
senusių miesto distHktų, kadi 
tuomi išvengus nuo besaikio 
miesto Skleidimosi į pakraš
čius ir Vis arti vidurmiesčio 
didėjąhčio nus.kurimo ir nepa
geidaujamo lauko.

, Rėmo f r mų Tikslas
Eilė dar kitokių projektų 

minima spaudoje, miesto ta
ryboje ir valstijos atstovybėj^: 
Visi galvoja kaip padaryti 
miestą gražesniu, sanitariškes- 
niu, kad paskatinus privatiš- 
kus kontraktorius statyti dau
giau naujų ndrntj ir tt. Reikia 
dtiiiinti, kad Čliicagbje yrd 
jau 100 metų senumo ir turi 
apie keturis milionus gyven
tojų. Tai yra apie pusantro 
karto tiek kiek turi visa mu
sų tėvynę Lietuva. Čia proble
mų kasdieniniame gyvenime 
niekuomet netruks, ir pageri
nimai bei miesto tobulinimas 
niekuomet nepasibaigs. Tik 
nereikia įsigyti nuomones,

<(£SE

i

Buvo manyta, kad galinta Betnbtiii ant S. NVallace, prie 
pastatyti moderninį f 2 
bę ypatihgų papiioŠaltį, BČt 
įdėti visus pararikumus ir drit Halsted st 
įdėto kapitalo gaiiti vidptihį 
uždarbį. Ėkspbriincntą finan
savimo buvęs žynius labdarys 
Jtilitis Rosehwald.

Po septynių metų bandymo, 
šiomis diertomiš, tapo paskelb
tas raportas, prirengtas gana 
smuikmeniškdi su visom gau
tom įplaukom ir nurodantis 
pelnus ir nuostolius -nito pat 

v v pdlitidavojimo. Nepaisant kiek
iniesto stovį. Tokie dalykai ei- buvo ekonomizuota visą lai
bi mažais progreso žingsniais bet abelnbs pelbaš už visą 
ir tik bėgyje kelių bei. kblid- periodą pabeiila tik po 1.13

t

kad šis bei. ,anas pakeitimas 
jau pakreips visą ekondmifif

likbš mėtų : thmpa pastebimi— 
atsiliepiri įį gyvbiitbjtis.

_ Bei kas le/i Paimlų plntmo 
tas gali Vėl jauta bdi dferdiiia;, VlMbtHet 

toliaus, spali j reikid itireti'^ biiįit^ię; kad tas 
bus datom h ‘ pdtieriis inlbsld 
gyventoj aiiiš jtį haiidkĮ įr ,pa- 
raiikuriiui dl’ba sveikatai ir 
gražumui, ir iš tų patobulini
mų nuostolių niekas neturės. 
Kas išgali namus pirkti^ tai 
gbresnio momento nesUlhuks 
kaips dabar, jei mokės••pab
rinkti tinkamą apiėlinkę ir 
pirkimo sąlygas.

‘k

Ii

Rutinai reikia i 
valdžios subsidijos

Raportas iš Juliaus Ręsenivdk 
d6 trolžešių operavimo 

L :____
1929 metais prie S. Mįchi- 

gan avė. ir 47tli st., neturtingų 
juodveidžių f* apgyventbj apie- 
linkcj, tapo pastatytas naūjdš 
triobesys iš 42 butų ir kelioli
kos krautuvių. Statymas kaš
tavo apie 3 milijonus dolerių. 
Trobesį suplanavo geriausi 
architektai, .kad nuominin
kams duoti visus moderninius 
patarnavimus Už labai priei
namą nuomą, kokią tos apie- 
tinkės gyventojhi išgali mokė
ti.

tik po 1.13

piširddcĮi„feid .W valdžios 
Štmij-OiUjl ,'iiaibai dėl 
iiiažidu tiždii’bAričiųją heįma- 
hbiiii.

Lietuviai Pirkį 
Arba Pardavę 
Namus Chicagoj
Nejudinamo turto tranzakcijų 

skaičius kyla.
'Ji, vi » • 1 *

Bėgyje paskutinių ‘ dviejų 
šdVUičilj randame užrekor- 
duotas sekančias pavardes lie
tuvių, pirkusių bei pardavusių 
nuosavybes:

1. M. ir A. Shimkus pardavė 
J. Adomaičiui, ant kampo Li- 
tiiahica avė. it 33 jil.

2. M. Warndvičia pirko ant 
S. Artfesidn avė.,1 ptib 58th st.

3. J. C. Szydausky pirko atit 
S. i<arlow prie W. 47th st.

4. J. J. Kariiinski pirko ant 
S; Marsiifield avė., prie West 
58tli st.

5. G. Sprainis pardavė S. A. 
Tryjonis ant Montgomery, 
prie Rockwell st.

6. A. Kotelis pardavė ant W. 
40th, prie S. Francisco avė.

7. K. Minkalis pardavė A.

i "

triobesį 122iid st., masters dėed.
8. W. J. Linkis pirko ant S. 

:., prie 72nd st.
9. M. Stripeikis pardavė A. 

Lisauskienei aht Exchange 
avė., prie W. 88th st.

10. J. Kubis pirko Oak Par
ke.

11. • H. J. Kuchinskas parda
vė J. Mackcvich ant S. Eitis 
ir W. 92nd st.

Abelnai, per dvi savaites 
Chicągoje (su priemiesčiais),] 
nuosavybių pardavė 2031, už 
$3,996;767.

Šiemet, namų pirkimas pa
šoko labai žymiai, dėl to ir na
mų, kainos', pradėjo sparčiai 
kilti. Bet priėjus stokai tuščių 
namų, nuomoms vis kylant, ir 
namų budavojimo kainoms 
brangstąnt, nėra mažiausios 
abejonės, kad ir visų parduo
damųjų namų kainos dar dik- 
čiai turės pakilti. Tat, tiems, 
kurie rengiasi, arba mano apie 
pirkimą namų, dabar yra ge
riau pirkti negu laukti dar 
toliaus.

Nauja 
KULTŪRA NO. 5
Tik ką atėjo nauja Kultūra, kurios 

turinys yra kaip seka:
Apie PasauleŽiuros Formas—

 ; ...... J..Lazdauskas 
Ispanijos.pilietinio karo ir jo ilgo
tęsimbsi priežastys —

...... .... ......  Prof. P. Leonas 
Eilėraščiai ...........  H. Lukauskaitė
Milžinas ............... Saltykov-Sčedrin
Pasaka ...:................ 11. LukaUskaite 
Pastabos apie, naujuosius romanus ir 

puošnųjį stilių.... . J. Radžvilas
Nemunui ................ . l)anąs Pumputis
Julius Janonis šiauriuose —-

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

...........................  Julius Janonis
Kaina 45 centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Ralsted Street, 

CH1CAG0, 1LL.

Ką tik padarytos' dėl atei
nančio sezono. Daugybė pa- 
pagerinimų. Lengvas paga
vimas Stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, malonus balsas: 
RCA Victor,r Philco, Zenith, 
Grunow, Radionas.

Visas galite pamatyti, Ša
lę prie šalies iškrautos 
Budriko didžiulėj krautu
vėj. Dabar prieš sezoną kai
nos daug pigesnės, o rude
nį Bus brangesnės. Didelė 
nuolaida už seną radio.

Jos. F. Sudrik,
INCORPORATED

3417 So. halsted St.
Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedėlioj 
WCFL — 970 K. nuo 7:30 iki 
3 vakare.
Panedėliais ir PetnyčiOmis W. 
A. A. F. — 920 K. kaip 5:00 vai. 
vakare.
Ketvergais WHFC—1420 K., kaip 
7' valandą.

t • • • -* • *■ * .■<

Preferred by milliohs 
to mayOntiaise..

Buy gloves with whot 
it savęs

iaoriar. TootF 
sr . .v u <**■ 
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»r t «***

[.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
Remkite tuos/ kurie 

garsinasi 
‘‘NAUJIENOSE”

MEDy 
ID&A

OIAKTT.



SPORTAS
Diena 1$ Dienos RISIS McMILLEN

Klausytojas

kitų

$1.60

1715 So Halsted

pukij

arba pirkti

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

LIETUVOS-AMERIKOS (Miestas ir valstija)

Termometrasnes ŪSE

nes

DAILY BUSINESS DIRECTORY

Universal restaurant

Pete YOUNG’S Tavern
O

LIGONINES— 
HOSPITALS

Pašovė žmonos 
apatinių vagilių

naujienos 
1739 So. 

Hhhted S**
VA 50

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir •kaitytoji! prašomi 
pirkinių reikalai* eiti j tai 
krautuve*, kurio* skelbia*! 
Naujienos*.

Siųskit money ordų 
rį arba čeki —

Bartkų šeimyna 
išvažiuoja

Pirmadieni Skelbia 
“Junkjardų” 
Streikus

PALAGUI PAGELBA CC|
LIGONINĖJE .................. ' v’

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

EKZAMINĄVIMAS C
OFISE ...... ...........................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

Paduškos, duknos, 
kaldros, etc.

Norėdami 
real estate kreipkitės į mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

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

1900 So. Kedzie Avenue 
Tek Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

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

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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St., Chicago, III.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSlLAI išimami <
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tei. Victory 9670

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

Bleck sako, tikrai nežinąs ar 
piktadaris pašautas, bet šūvį 
paleidus jis pabėgęs, numesda- 
inas pavogtus drabužius ant 
priebučio.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
■ ■■. .: ' ■ ' 1 i ' .

šis 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 Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik ją bus galima gauti.

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 

ĘALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

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

- Kitą trečiadienį, birželio 23 
d., Rainbo Fronton svetainėje 
(Lawrence ir Clark) pirmą 
kartą svarbiausioje poroje ri
sis Frankie Talaber,' kuris yra 
buvusio, pasaulio čempiono sū
nūs. Frankie prieš kiek laiko 
laimėjo pu’siau , sunkiojo svorio 
čempionatą.

Talaber risis su Bert Bubi, 
Vengrijos čempionu.

•NAUJIENOS . 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Remkne savo apietinkes 
biznierius

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti J tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Scrap Iro n and Junk Hand- 
lers unija, lokala's 20467, pir- 
madienį<rengiasi paskelbti strei
ką seno popierio ir skudurų 
sandėliuose. Streikas bus už 
minimum algas, trumpesnes 
darbo valandas ir sanitariškas 
ir gyvybei nepavojingas darbo 
sąlygas. f •

Streiko reikalų apkalbėjimui 
pirmadienį vakare įvyks popie
rio ir skudurų sandėlių darbi
ninkų mitingas salėje, kuri ran
dasi ties 12 W. Garfield blvd.

Vasaros laiku plunksnų ir pū
kų kainos žymiai nukrinta. Ru-> 
deniop jos pakjla. Taigi dabar 
kaip tik Įąikas yra pirkti* pa'- 
duškas, duknas, pūkų ir kito
kias kaldras — kol pigu. Pirk
ti jas dabar reiškia sutaupyti 
gražių pinigų’ ' r <

Atsilankykit j Weisberg Co. 
krautuvę adresu 1715 South 
Halsted S t. Čia laikoma didžiau
sias įvairių rųšių plunksnų bei 
pūkų stakas. Vieta žinoma lie
tuviams per 25 metus. Tai reiš
kia, kad čia yra patikėtina vie
ta, kad jos vedėjai sukalbami 
ir teisingi biznieriai. - .

Todėl, sumanę prisiruošti šil
tai per žiemą nakvoti, dabar, 
vasaros metu atsilankykit į 
Weisberg Co. krautuvę, 1715 
S. Halsted st. Nes dabar galite 
nusipirkti šios rųšies tavorų 
juo pigiausia.

Šįvakar Bartkų šeimyna ap
svarsčius 'savo “Plumberio’ Advo
kato” ponaus Bronio susižieda- 
vimą su turtuolio Corlington 
duktere Stepanija,' išvažiuoja į 
vestuvių puotą ir ten'praleis a- 
tostogas. x

Bartkų šeimynos pasaka lei
džiama Standard Federal Taupi- 
nimo ir Skolinimo Įstaigos pa
stangomis West Sidėj, po nume
riu 2324 So. LeavittSL, pirmi
ninkaujant Finansieriui Justinui 
Mackevičiui, šįvakar atsisvei
kini su Bartkų šeimyna, o ru
denį vėl sugrįš pas klausytojus.

Programo pradžia 10 valandą 
iŠ WHFC stoties (1420 kil.) Ci- 
cerp. Vedėjas Povilas šaltimie- 
ras.'

Vakare įvyks popierio ir skudu 
rų sandėlių darbininkų mi 

/ tingas.

Visi tie maįeriolai turi būti tuojau parduoti. PardaVimas nuo 
8 ryto iki 5 po pietų. Tik už eash. m; ' ( 

ATDARA NEDALIOMIS VISĄ DIENA..; ‘ .

Buvo p. Janauskio ir 
p-lės Kavaliūnaitės 
vestuvės

Birželio 12 dieną Joseph Ja- 
novsky, gyv,. 12335 Carpenter 
St., Detroit, Mich. apsivedė su 
p-le Alice Kavaliūnas, 2456 Mc- 
Pherson St. rusų bažnyčioj. Po 
ilgų ir gražių vestuvių apeigų 
jaunieji surišti neatmezgamu 
mazgu.

Po apeigų jaunieji nuvažiavo 
į Studio paveikslų traukti, o sve
čiai rinkosi bažnytinėm svetainėn 
veselioti.

Prie skanių valgių, kurių bu
vo be galo daug ir krupniko sve
čiai linksmai praleido laiką

Eidami namo žmonės linkėjo 
jaunavedžiams laimės ir pasise
kimo.

Joseph Alfred’as J. Butkus.

šiandien vakare risis Jim 
McMillen, vienas labiausiai p/.)- 
puliariškų ristikų. Risis jis su 
Bobby Bruns, jaūnu ir daug 
žadančiu atletu.

Bus ir kita atrakcija. Bū
tent, Lem 'Stecklin. Tasai Ten- 
nessee kalnų drutuolis papras
tai ritasi basas 'ir yra apžėlęs 
lyg tas pasakiškas Samsonas.

Ristynės įvyks White City 
patalpoje.

Šiandien baigiasi 
pavasaris, prasideda 
vasara

Nupirkti iš SAMUELIO L. WINTERNITZ, 
Licitatoriąus

Statybai Materiolas. Malevos, Atskiros Lentos, Stogam Padengimas, 
Asbestai, Asfalto Gontai, Plasterboard, Plieno Vielos, Geležinės Tvo
ros, Trokai, Trailers, “Saw Mill”, Guminės Dūdos, Fordson Trakto
riai, Plumberių Ėeikmenos. ’ ; ’

Pažiūrėkit į Tas Kainas

Senas posakis eina: taisyk 
žiemą ratus, o vasarą roges.

Šio posakio pagrindine min
tis galima išreikšti ir sekamai: 
pirk paduškas, duknas ir pūkų 
kaldras pigiai dabar, vasaros 
metu, kad žiemą butų šilta mie-

Per dvi iš eilės naktis neži
nomas piktadaris pasekmingai 
vogė nuo priebučio p-nios 
Bleck’s apatinius drabužius, o 
trečią naktį, pateko po jos vyro 
p. Bleck revolverio šųviu.

BLUE CASTLE

ICE CREAM
3456 So. Halsted St.L . v . . , t , . . .

Viskas šaltąkošės Eilėj. 
Visus užsakymus virš 

50c pristatom.

Tel. Boulevard 0567

IŠ CHICAGOS VANDENŲ — Mūrininkas Juozas 
Sonnenberg, nuo 1845 N. Hoyne avenue, laiko rankose 
28 colių karpį, kurį pagavo Chicagos upėj, prie Michi- 
gan avenue tilto.

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagin

f ■

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

Išvyko atostogoms į 
Luther, Michigan 
pp. Ambros šeima

Birželio 18 d. automobiliu iš
važiavo atostogoms į Luther, Mi
chigan p. Paul Ambros šeima, 
gyv. 1843 S. Halsted g. Jis. yra 
tavernos savininkas, viešbučio ir 
garažo savininkas. Jie išvažiavo 
pas Carrie Ambros. Drauge iš
vyko jų duktė Olga, žentas Wal- 
ter ir Aldona Mandeikiai.

Kiek paviešėję grįš namo, nes 
jų biznis laukia.

—Senas Petra.s

f Nors ir išrodo, kad mes 
neturėjome (pavasario, 
veik visą laiką buvo gana 
ta, tačiau šiandien vistiek 
sisveikiname su pavasariu, 
šiandien ' pavasaris oficialiai 
baigiasi ir nuo 3:12 vai. po 
piet prasideda vasara.

Pavasaris užsibaigė gražiai, 
nes vakar buvo šilčiausia šio 
pavasario diena, karštis siekė 
apie 90 laipsnių. Gal tiek pat 
šilta bus ir' šiandien — pir
mąją vasaros dieną. Vakarop 
perkūnui nugriaudžioji.'s pui-1 Pįrjkifp .savo apieSinkės 
kiai nulijo. krantuvegp

DYKAI 
jeigu D A Ė A R 
užsirasysit “Nauji e 
n a s” ant ihetų ir 
prisiysit 
Chicagoję
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Nevykęs būdas gičams 
spręsti

CICERO. — Sekmadienį, bir
želio 13 d. čia įvyko nepaprasta 
parapijos patrono šventė. Suva
žiavo daug svečių ir iš kitur.

Ta proga buvo ir nemažai pa
ūžta. O kitur net susikibta. Vi
sai sutemus susikibo du milži-. . , 5 < ’V -•<■> iv 
nai “dzūkai,” o pasėkose atsidū
rė už grotų.

Bet veidai, tai ilgai atmins 
šv. Antano dieną.

—N. Rašėjas.

4401— Baliava suknelė. Galit pasiūti iš šilkinės arba bo- 
velninės materijos. Padabinki! su tamsesnės spalvos stugelėm 
ir gėlėm. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18.

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa-___________
dos randasi' . geros 
rųšies gėrimai: deg- -Ą 
tinę, vynas, alus ii | 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra- ? 8
leisti, .malonėkit at- 
silankyt i mano už- 
eigą. Savininkė

Martini Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace
Tel. Boulevard 0850

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

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

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

kvad. pėdos .. ..........
1,000 rolių Barrets roofing 

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

800 galionų ■ malevos vartojimui 
viduj ir lauke.

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

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

NAUJIENOS; Chicago, III.
TALABERO DEBIUTAS

Naujas Plywood, visokio
didžio, kvad. pėdą ....... 3*4 c

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

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

vienas ....... .........  $1.75
Lath ...............   ryšulys 12c
Pirm pirksiant bet kurį vartotą 
ar naują statybos materiolą, at
silankykit ir' apžiurėkit mustį 
platų pasirinkimą.

• S. E. CORNER 22nd ir 
ASHLAND.

Nash 4-durų Šedan ............. $60
Diamond T Trokas ...........  $85
Lumber Trailers..... . vien. $25
Pieloms stalai ..... ;.... vien., $40

ANGLYS —COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLAI 
Užsisakykit anglis dabar!

Galiu pristatyti dabar ar vėliau —> 
pagal sutartį. / Pristatėm bile kur Į 

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

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

65% cars ....................................$7.65
Illinois Lump'............. ...............   $6.05
Yard Screening ..........\........ $4.70
Petroleum Pilė Run ...;.......   $8.75
Rex Egg or Glindo Egg ........... $6.90
Millers Creek Lump .................... $8.75
Black Band Lump ..........— $7.15
Chesnut Hard Coal ............   $12.70 i
Coke Kappers ........1.....   $11.20

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.______

JOSEPH LEASES
Furnišįų muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
pataroausim teisingai.
f. JOS. LEASES

3327 So. Lituanica Avenue 
TeL YARDS 8265.

SOUTHEAST CORNER 
22nd and ASHLAND

540,000 Liquidation 
New and Used Bldg. Materials

s * . >

. . fk .
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Pirmadienis, Birž. 21, 1937

Ardys Westsidės 
lūšnas

Planas patvirtintas, darbą 
pradės liepos 1 d.

Pradės ardyti ir Westsidės 
lūšnas. Nematoma nuardyti ir! 
atstatyti visą apylinkę tarpe 
šešioliktos ir Harrison gatvių 
vienaip ir Canal ir Damen gat- 
vių antraip. Vietos pasidarys' 
dėl 60,000 žmonių. Tas darbas 
kainuos apie $15,000,000. Ar
dymo darbai prasidės liepos 
1 d. 

ii 01 n d « u'4* ■linu* * | i

Septyni sužeisti gat- 
vekario nelaimėje
šeštadienį prie . Grand avė. 

ir Desplaines g. susidūrė zgat- 
vekaris su labai prikrautu tro- 
ku. Pasėkoje šešios moteris ir 
vienas vyras sužeisti. Visi jie 
nuvežti į apskrities ligoninę.

Nukentėję yra John Denby, 
21 m., 2966 N. Ridgeway avė., 
Sue Albrecht, 30 m. 2175 Ber- 
nard avė., Mrs. Freda Matu- 
sek, 29 m., 1006 N. Kedzie a v., 
Mrs. Louis Baroni, 25 m., 1517 
So. 51 g., Cicero, Mrs. ir Mr. 
Joseph* Mahnowsky, 32 m., 
1807 W. Erie g., Fanny Do- 
linsky, 34 m., ir Hugh Graff, 
29 m., 1317 W. Van Buren g.

Motormenas ir šoferis išliko 
sveiki. • j 1 <

Laukia namų savi
ninkų protesto prieš 
mokesčių pakėlimą

y

Apskričio viršininkai tikisi 
susilaukti ateinančių trisde
šimts dienų laikotarpy labai 
daug protestų prieš nejudina
mojo turto mokesčių pakėli
mų. Liepos 1 d. prasidės skun- 
dii sprendimas. Vienkart,/pra
nešama, kad 1936 metų mokes
čiai už apartmentinius namus 
yra mažiausiai $13.8% dides
ni negu 1935 metais.
• * ---- ----------•-------

Rytoj Joe Louis 
James Barddock > 
kumštynės

Rytoj, Comiskey (WHtie 
Sox) parke, po* atviru dangu
mi įvyks kumštynės už pasau
linį čempionatų tarp dabarti
nio čempiono James J. Brad- 
dock ir garsaus negro kumšti
ninko Joe Louis.

Tų kumštynių pažiūrėti jau 
dabar yra suvažiavę į Chica- 
go daug žymių žnjonių — jų 
tarpe penkių valstijų guberna
toriai ir tokie garsus mūviu 
aktoriai, kaip Clark Gable, 
Mae West ir k.

Hoteliai yra perpildyti, o ir 
naktiniai kliubai gerai pelno
si iš atvykusių svečių.

NAUJIENOS, CMčago, UI.

L O. VADAI CHICAGOJE — Kairėj, Thomas 
y, Pennsylvania valstijos vice-gubbrn. ir ang- 
i unijos sekretorius su Van A. Bitinei’, plieno

Kennėdy, Pennsylvania valstijoj 
liakasių unijos sekretorius su Van A. 
streiko vadu, masiniame mitiųge, kurį C. 
ketvirtadienį,' Chicagos stadione. ThomaŠ kalbėjo už 
Lewis’ų, kuris negalėjo atvykti dėl svarbių įvykių Wa- 
shingtone. ?

• TARP MUSU

Nauja rakandų-Furni- 
ture krautuvė

ir ang-
- plieno 
nurengė

Bene Gražiausia 
Lietuviška Vaistinė 
Chicago je

Vakar prasidėjo, o šiąnakt 
pasibaigs iškilminga's 1‘grand 
opening” vaistinės, kuri turbut 
yru, gražiausia Chicago j e.

Ji priklauso gabiam ir pažan
giam p. Juliui Rakščiui, kuris 
įėjęs į vaistines biznį pačiais 
sunkiausiais depresijos ‘metais, 
išvystė ' savo įstaigų į 18-tos 
apielinkės pažibų. Vaistinė ran
dasi prie 1900 S. Halsted st.

Tik šiomis dienomis buvo 
baigtųs nuodugnus įstaigos rė- 
moiiitas. Ji buvo atrementuota 
iš jauko ir iš vidaus. Visi įren
gimai viduj yra naujausios ma
dos ir, naujausio stiliaus.

Visiems pirkėjams grand ope
ning ųroga’ p. Makštis suteiks 
dovanai (Sp)

CLASSIFIE.D ADS.
u i ■,

—■^1

Miscėllaiieous
 Įvairus 

EINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius, NEREIKALAUJAM 
^MOKĖJIMO; 20 MflME'SlŲ IšMO- 
<ŪTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai- batarėjos, automobilių radios, 
viršai- saugumo stiklai, fenderiai, 
ętc. Apskaičiavimai ir towing dykai, 
steigta 15 mėtt;.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

Tel. Vicioty 4965 
STOGllENGYSTfi

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

BrIdgeport roofing co. 
3216 So. Halsted Street

■■... * ________ ______ ...................•,__________ ______________ • ■

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 50th Ąve., Cicero, Iii.

Tel. Cicero 2633.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SEZONO GERIAUSIAS BARGENAS
TAVERNA pilnai įrengta, didelis 

baras, stalai ir budelės. Išdirbtas 
biznis, maža renda, rimta priežastis 
pardavimui. ’3U7 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERN — Ge
riausia vieta South Sidėj. Prie teat
ro—nėra Kito tavemę arti. Joe.

6822 So. Halstųd Street. 
Normai 8743.

GROSERNĖ ir Delieatessen parsi
duoda. Yra 5 kambariai pagyvenimui 
ir garažas. Renda nebrangi. Priežas
tis—nesveikata.

454d So. Westėrn Avė.

PARSIDUODA KRIAUčIAUS ir 
Cleamng šapa. Pilhai įrengta.

Kreipkitės Naujienos, Box 639.

Naujais Išradimas Apsi
gynimui nuo Plėšikų
Padirbu šunį iš geležies ir 

plieno. Per tų Šunį negalės įei
ti joks plėšikas — nė per lan
gus, nė per duris. Tas šuva 
pasitiks kožnų plėšikų ir su
kramtys. Šuns lojimas bus 
toks, kad nuo balso net murai 
drebės. Tų šunį galės įdėti ir 
į trumbaksį. Ir ten būdamas 
plėšikui rankas sukramtys. 
Galės ir į automobilį įdėti, ir 
ten niekas prie jo neprieis. Tų 
šunį padirba Alexander Ūka
nas, ,2458 8o. Kedzie Ąye.^ Chi- 
cago, III.

Piktadaris pasišlavė 
net $1,200

šeštadienį ginkluotas revol
veriu piktadaris įėjo į Lape Bry- 
ant, moterų drabužių krautuvę, 
prie N. Wabash avė., iš kasi
ninko keidžiaus pasiėmė $1,200 
ir išėjo niekeno nesulaikytas.

Tai atsitiko antrame aukšte. 
Keidžiuje buvo penkios kasi
ninkės, moterys. Visas jis su
statė veidu prie sienos ir palie- 
jPė taip stovėti jam1 “savo par
eigas einant.” '

< ».«-*'-----— ' ■' '.Jtl 1 -----------------

T0WN OF LAKE — Jau 
kuris laikas, kai yra atsida
riusi pauja rakandų krautu
vė, užvadinta Neiv City Bar1 
niture M art, adresu 1656 West 
47th St.

Šios krautuves savininkais 
yra du jauni vyrai: William 
Kasmauskis ir jįll Bazaras.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Etinės Kultūros Dr-jos Centro Valdyba šaukia bendrų 

visų laisvamanių kuopų narius į susirink mų, kuris įvyks 
penktadienį, birželio 25 dienų, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 8133 S. Halsted St. mažojoj svetainėj, kaip 8 vai. 
vakare. Susirinkime bus perskaityta Centro Komiteto pri- 

- rengta principų deklaracija ir įstatai, o po to bus disku
sijos. —L. E. Kultūros Centro* Valdyba,

KŪDIKIO LOVELEI KAPA

THE THREE LITYlĘ BEARS PATTERN 1451

Nors nedaug laiko praėjo, 
kai ši krautuve įkurta, bet ve
dant patyrusioms vedėjams, 
biznis vis nuolat augo ir augo

net dvigubai padidinti. Čia 
užlaikoma visokiausių rakan
dų naujausios mados ir vis
kas parduodama neaukštom 
kainom. Dabar prie progos 
reikia susipažinti su krautu
vės savininkais: William Kas- 
mauskis tai yra sūnūs miru
sio Antano Kasmauskioj kuris 
Town of Lake užlaikė did
žiulę rakandų krautuvę adre
su 1741—43 West 47th st. Čia 
jis sėkmingai varė biznį per 
35 metus. Paaugęs jox sūnūs 
Williamas, dar studentu bū
damas, buvo tėvuko pirma 
ranka bizny. Jis buvo gabus 
pardavėjas ir , geras knygvedis 
ir biznio vedėjas. Jam teko 
čia, savoj krautuvėj, darbuo
tis per septynerius metus. Po 
to kai tėvas išėjo iš biznio, 
jaunasis Kasmauskis nuėjo 
dirbti prie New Kennedy Fur- 
niture Co. 47-tos ? gatvės ir 
Ashland avė. Čia jis bedirbda
mas dasivaręs menedžerią 
vietos, kur William Kasmaus
kis išbuvęs 10 metų, išėjo iš 
šios kampanijos su gerais re
kordais. Gi apie Bill Bazarą 
galim pasakyti tik tiek, kad 
jis yra simpatingas ir gero 
karakterio vyras. Ir be to turi 
10 metų patyrimo kaipo gabus 
pardavėjas. Beikia pažymėti, 
jog judviejų valdoma Nem 
City Furntture Mart turės di
deli iškilmingų atidarymų bir- 
želio-June 26 d., 1937 m. po 
adresu 1656 West 47th St. .

*
Sekite šios krautuvės prane

šimų.

Moteris prisipažino 
išeikvojusi 
$8,000. ; : -

Aukšta ir gyązi, su žilstan
čiais plaukais, Mrs. Ferne 
Dcnilis, 42 m., atėjusi i darbų 
linksmai pasisveikino su vi
sais Lakė Sh^tę Tpušt and 
Savihgs Bank, 605 N. Michi- 
gan avėH darbininkais ir pati 
nuėjo dirbti prie priėminėji- 
mo pinigų.

Tų darbų ji dirbo jau de
šimt j metų ir buvo visuomet 
linksma ir užtikima darbinįn- 
kf, nors per jos rankas kas
dien pereidavo' didelės sumos 
pinigų. T'

Tačiaus šį kartų pabaigusi 
darbų ji priėjo prię banko ka- 
sicriaus Manoji įr jam prisi
pažino per pastaruosius du 
metus ...išeikvojusi . $8,000 ban- 

įųos praleido 
iO^sįfekbKtid*'

dama biržojf Jį niekad, ne
buvo' ■••į1 S?'

BajŠ^^^^K ’^^ė,- fęde'ralL- 
nei yaLįlŽiaiį/^oftadangi ji ne- 
gi 
tapo pasodinta, iki teisino ka^, 
Ičjiman.

. ... -----Iii ■< ■« ‘ .M1'’

Raudonos Rožes pik
nikas įvyko, nors

buvo ir lietus <

ko pinigų, ’ki

buvo «usėkjt

WPA ekskursijos 
dykai

Kas savaitę WPA rengia ap- 
švietos tikslu ekskursijas į Chi
cagos žymiųsias vietas už tųi 
nieko neskaitant. Ateinančios 
sdvaitčs programas sekantis:

Sekmadienį, birželio 27 diena 
Lincoln parkos. Susirinkti prie 
Lincoln stovyklos 3 vai. p,p. 
....Antradienį, birž. 29, North- 
western Universitetas. Susirin
kti prie Ward Memorial namų, 
301 Ė. Chicago avė. 2:30 p,p. 
Tų pačių dienų “Chintitown” 8 
vai. Susirinkti prie 149 W, Cer- 
mak rd.
....Trečiadienį, birž. 30 d. “Chi- 
naware decorating.” . susirinkti 
3 vai. p.p. prie 1801 W. 74 g.
....i<etvirtadioriį, liepos 1 d. Japo
nų sodnas ir graikų kultūra. Su
sirinkti 2:30 p.p. prie 63-čios g. 
ir Stony Island. Tų pačių diena 
Komercijos ir biznio mokyklos. 
Susirinkti 2:80 p.p. 9 W. Wash- 
ington g. 4 aukštas. Ir South 
Parkw.ay ir 51 gatvė. Susirink-

PenKtadituų,liepos 2 d. ,.‘To- 
wertown”i Susirinkti 8 vai, vak. 
prie vandens bokšto, prie Chi- 
eago ir Miohigan avė.

Dėl ' smulkesnių informacijų

For Reftt
ĘASIRĘNDUOJA BUČERNĖ, 

ar be fikčerių.
3824 So. Kedzie Avenue 

Lafayette 0427.
, i mirti

su

Partners Watited
PARTNERIS reikalingas j Elec- 

trical Applianccs bizni. 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 6Ž4.

!  f ... 12 LM!  O

Help Wanted—Feinale

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; tūri būti gerą virėja; nėra 
skalbimo; savas kambarys; $10.00.

Austin 1Ū00.

PATYRUST TARNAITE; 20—35; 
abelnas nartių darbas; nėra virimo; 
lengvas skalbimas; vaikąs; savas 
kambarys; $8.00. Apartment 506, 

2828 Pinegrove Avenue.

REIKALINGA MERGINA prie 
abelno namų darbo. Ąnli'a Morris, 
5309 Cornell Avė. Tel. Butterfield 
8588.

parsiduoda Taverna arba 
išsirenduoja ant bizniavos _ gatvės. 
Parduosiu pigiai. Dėl ligos turiu ap
leisti biznj.
4300 Archer Avė., kampas 43rd St.

Automobiles
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikrai 

pirkinys, tik $245.
Newberry, 1025 No. Clark.

. ' -1-1-1 .-m. ---------------------

Furniture & Ėixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIŠE
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais . ir sinkom. Taipgi Storų 
fikČerius dėl biie kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius, Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 

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

CALumet 5269.

te

No. 1451 — Jūsų kūdikėlis tikrai apsidžiaugs gavęs tokių 
gražių kapų. Jus galėsit kartu ir papasakoti jam apie tas tris 
meškas, kaip jos suvalgė visų jo košę, jeigu jis nepasiskubins 
jų pats suvalgyti. z
w —— ■■■— ■ — — —- *— — ■ ■ —* —- ——

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
U783 8o, Halsted Sty Chicago, III. * ~ I

I ’/ ■ į / I ’ I
Čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ,...... ...............

I I
I Vardas ir pavardė ..............................................................................i.....,.,......... |
■ Adresas ......... ................................. .............................. ................... ............... j

Norimą įsteigti naują 
banką

• ■ • - ’ -.. i'-. '* , - , •

CICERO. — Praėjo RaiVdohos 
Rožes Kliubo piknikas. Oras, tie-r 
sų, pasakius, nebuvo per geriau
sias: iš ryto lijpi buvo tas pats 
ir vakare. Vienytu to viso nežiū
rint, piknikas lihvo geras, pub
likos atsilankė skaitlingai.

Taigi, kaip matote, geri klįu- 
bo rėmėjai nepaiso ir lietaus; 
Jokios kliūtys jų sulaikyti iš
gali. Ko dėka parengimas nuos-; 
tolių neatnešė.‘j.

Dalyvių tarpe:' matėsi profe
sionalų ir bizijlerių. Buvo Dr. 
Giri jotas, Ųge^įkis, pp. GustaU 
nis, KrusinaS .jš; Melrose Park,;. 
pp, Danauskai; Kavaliauskas, 
Zamulevieitfš, .įPetkus, Tamulų- 
nąs, Vahėntjs,.' ; Bugurskis, įfb 
Račkauskas, Kriceuskas, Pūkas 
ir p, Vaitekūnas net iš Kana
dos.

Tai tilTiš stambiųjų tūzų tar
po. Bet, jei kuHo nepastebėjau, 
tikiuos man atleisite. Geras kliu
bo rėmėjas H. Vąstak patardavo 
su savo naujų troku. Tad, vi* 
siems rengimo - komitetas taria 
ačių ir, vienkart, prašo prisi
rengti ir prie rudeninio pikniko.

—•N. Rašejas.

| JONAS DOMBROWSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 19 dieną, 7:30 v, vak., 
1937 nm sulaukęs pusės atnž„ 
gimęs Telšių apskri, ir TeUių 
parapijoj,

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Romaidą, po tėvais 
šemaitę, 2 dukteris Jozefą ir 
Sofiją, 3 gunus Joną, Bolės-. 
lovą ir Antaną, , ir gimines,

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Sąv. Draugijai.

Kūnas pašarvotas randasi 
Laehawieziaus koplyčioje, 2314 
W. 23i'd PIaee.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
birželio 22 dieną, 2 vai. po 
pietų iš koplyčįoę, bus nulydė
tas t Liet. Tautiškas kapines.

Vjsi A. z Af Jono Dombrows- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- ' 
mi dalyvauti laidotuvėse’ ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sūnus ir* 

giminės.
Patarnauja lajd, dir. Lacha- 
vvlez ir Šunųs, Tel. Ganai Ž515

REIKALINGA MERGINA DRE- 
SĖMS PERTAISYTI.

mr. scoTTs, ;
1519 Deran AVenue, Krautuvėj,

J i. .i ■ iirui' i. î,iw’iiihiMttWi..>i4iiiiWiiiuYt|i į.Įf*iitila.iiĮįĮiąii^i, 
Help Wanted-—Male-Female 

Darbininkų Reikią .
REIKALINGI 25 AGENTAI,

Gali būt jauni ar seni, Vytai arba 
moterys. Gali dirbti visą, laiką ar
ba vakarais. Patyrimas nereikalin
gas. Kreipkitės, 
6551 So, Kedzie Avė. nUo 9 ryto 
iki 1 vąl. po piet.

Namų Savininkų Oomei
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera2 79 
kambariui 

BRABEK’S
Telefonas PKOSPfeCT 0094

.............

COAb....T ' ‘
' Anslra , ... .

PARDAVIMUI 3 krėslų BARBE- 
RIO fikčeriai, nes turiu dvejus ir 4 
kambarių rakandus. 657 West 18th 
Street.

_________ ... ____
Real Kstate Fot Sale

N amai-Žemė Parda vi mui

PAUL M. SM1TH aud ČOMPANY 
lieal Estate, Loubs and L.suratacv 

BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam it mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinanie namus, rakandus ir auto
mobilius, Taipgi turime daug getų 
nąmu paidąvimui arta mainymui Už 
gerus barbenus; ir teisingas
patUtPuVimas. Reikalui priėjus krei
pki tė s

4631 SO. AScaUuND AVĖ.
Ofisas 2-rog lubos su J- J. Grisk

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vęs namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
Uarną. Randasi Bridgeporto apielin- 
keje, Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Rrdspėct 3938.

PARSIDUODA BIZNIAVAS KA- 
MA&, įtoras ir 2 Batai su skiepu. 
Tas pats rehdauninkas laiko taver
na apię 8 metąL Pilna kaina $8,500. 
Lengvais 
bargenų.

2. S.
6816

išmokėjhrtals. Taipgi kilų

MICKMVlGE and CO. 
Su, VVesterh Avehue 
Hemlock 0800.

Miestas ir valstija

■. i *ir.i.'ii- '4yi—■**

AĮadUpn;irKyęnųe 
apylinkės pirkliai ir/ gyvento
jai daro žygitis. tai apylinkei 
atidaryti naiijų bankų. Nese
niai įvyko organizuotų gru
pių ir šia i į) užinlercsuotų tilo 
reikalu pasitarimas,

OMU' 

viai įgyja naiidino 
žin ių ir- geru pa m d- . 
kiniirtij. i - . “ '

/■ 7

..... ..  iw» Ifii
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j.ĮiĮtiiH^į „į . m, nnį i

Full-flavored
iMj^S

perfect, 
forcookingl

# Kraft American bas a lrnellow, 
full-flavored richnėss that mukęs 

j it porfęct for sandwiches. And for 
Čooked dishea ydų can depend on 

į. thį.s Ąmerięąjji CMesc to mėlt 
, perfectly.

■ ■ ' '■/ C ■ ■ ’ • i ' •
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KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYSI 
PIRKIT AUKŠTOŠ R V ŠIKS ANGLIS
, WILMINGTON COAL 

nuo _

*4.75 *6
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MfiNESI 

pristatymas mieste m Priemiesčiuose
Tel. KEDZIE 3882

............* iii ■ y ui. ........   n ,-j, „

4 FLATŲ MEDINIS. 4 kambarių 
kiekvienas; atikas, pečiais apšildo
mas: tolintai, arti 4fcth-Honore. Kai
na $8000, Išmokėjimai. Vojtech and 
bon, 5442 Bo. Dainen.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų na
mas. 2 po 5, 2 po 4. Štymu Šildo
mas, beveik naujas, Randasi ant 
Bridgeporto. BridgeportieČiam yra 
geras pirkimas. Atsišaukite:
A. Z. Michiulis. 2437 West 69th St.

- į ,i ■ i'i.i* T, ~ni <1 ' ,r, j , t<„„.

PARDAVIMUI 2—5 kambarių 
mūras su 4 kambarių mediniu kate- 
džlų. Pečium Apšildoma. $950.00 įmo
kėti, balansas kąip renda. Kaina 
$2750. šaukit Richard

Boulevard 7181

Akiniai ant Kredito 
*1.00 1 savaitę >;

Dr. R. J. Berkovitz
. Tel. Yąrds 8665
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-treimus pataiso 
i i i.... ....................................

Urba Flovver Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietąms—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Avenue
Phone LAFAYETTE 580Q

............. I*|'i ■-....

<i.iiįinilĮiinil» Ji!iiii>iinir»WJi*»iii

10VEIKIS sa
/ - Dalis, 

KVIETKININKAS
Gėlęą Vestuvėms,. BankicUuųs

h Taa.rabagiš.
3316 So. Halstėd Stre0

Tel. BOULEVARD 7314

PARDAVIMUI 6-^ kambarių 
medinis; pečium apšildomas; 1808 
W. 46th St.; $900.00 įmokėti; balan
sas kaip renda. šaukit Richard 

Boulevard 7181

PARDAVIMUI 6- 
edinis; pečium ap;

DIDELIS BARGENAS
$lQ00 — namas ir lotas. Randasi 

ant Canalport Avė. Kreipkitės —
1900 So. Union Avenue.

Farms for .Sale 
Ūkiai Tąrdkvimui

PARDAVIMUI er AKEV FAR 
M Al naujas 6 kambarių ipuro na
mas; La Porte, IndiatoA; arti mies
to, 1780 Sp, Halsted Bt., Box 633.

80 AKELIU, jmt vienio dailus 
tmbėds, tatb Hastlngs ir Kalatn<- 
ZbO, $3900, $2500 cash, $1400 vajd- 
žiog paskola 18 urėtų, 'Mainysiu. 
314 John, KalamazOo, Mich.

Tabako Krautuvės 
Tohacrb Sibrea >

MĄX KOJtN—furim rurifcką, tur
kišką tabaką. Pypkėj, ciįrąretps. 
garus. Kviečiame l otosu krautuvu. 
1728 So. Halsted St., Tai. Canal 9345
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I įdomus Steponavičių- 
Muzikos Mokinių 
Koncertas

9

“Kvotimus išdavė” jauni smui
kininkai, dainininkai ir 

pianistai
Pereita savaitė buvo svarbi 

dideliam buriui lietuvių jau
nuolių, kurie bando prasimušti' 
į viršų muzikos srityje. Tie 
jaunuoliai yra Anelės - Kazio ir 
Jurgio Steponavičių muzikos 
mokiniai.

Pereito antradienio vakarą 
Kimball Hali salėje (Jackscn ir 
Wabash avenue) įvyko tų moki
nių koncertas*

Programe dalyvavo didžiulis 
būrys jaunuolių ir koncertas 
užtruko daugiau negu dvi va
landas. Vieni buvo Kazio Ste
ponavičiaus smuiko mokiniai, 
kiti- Jurgio Steponavičiaus—pia
nistai,; o didžiuma p. Steponavi
čienės balso mokiniai. PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

' • . . > ■’ ■ . . * . • . , 1 t «• * ' ■ * ' .

suvienodinti nuomonių

NAUJOS SKERDYNES — Streikieriai Youngstowne 
guldo į neštuvų sužeistą draugą. Prie vietos streikuo
jančios dirbtuvės “depučiui” užmušė vieną darbininką, 
daug sužeidė.

DEMOKRATŲ KONVENCIJOS RŪMAI — Jefferson 
Klubo rūmai Chesapeake įlankos saloj, kur įvyks Roo- 
sevelto ir kongreso demokratų vadų 3 dienų konferen
cija. Konferencijos tikslas - 
skirtumus. ? ‘ .

DALIS “GYVENAMOJO KAMBARIO” — Saliono
. J'.', • ' ■ • > . • t,

Jefferson Klube, kur vyks svarbi demokratų partijos 
lyderių ir Rooscvelto konferencija. •• • -i . .

KARO SPARNAI AMERIKAI —Priekyje naujas oro 
milžinas bombanešis “XB-15”, baigiamas statyti j. V. 
karo laivynui. Boeing Aįreraft dirbtuvėj, Seattle,’WUšb.

M't * /"v *•*'" A■'i
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Z

UŽĖMĖ BILBAO — Ispanijos sukilėlių vadas gen. 
Francisco Frpnco su savo generolais, kurie pereitos sa
vaitės pabaigoje užėmė baskų sostinę Bilbao. Paveiks
las trauktas laike gen. Molos laidotuvių. Jis užsimušė 
lėktuvo nelaimėje.

PRIEŠINASI GUBERNATORIUI — Kairėj, Daniel 
J. Shields, Johnstown, Pa., majoras, kuris priešinasi 
Pennsylvanijos gub. Earle. Earle paskelbė karo stovį ir 
isakė Shields suorganizuotiems mušeikoms nusigink
luoti, bet Shields neklauso. Shields pataikauja Bėthle- 
hem plieno liejyklai, kuri randasi tame mieste.; Dabar 
ten eina streikas. AcmePhoto

...^■1.——.... .................... ..... .............

Jie pildė parinktus mzikos 
kurinius — iš operų, iš opere
čių, bendrai iš sunkesnių kuri
nių repertuaro. Kai kuriais at
vejais numeriai jauniems daini
ninkams buvo per sunkus ir jie 
dėjo visas savo pastangas, kad
ištęsėti ,ir nesuklupti.

Jaunuolių prirengimas 
certui buvo rūpestingas.

Programe dalyvavo sekami 
mokiniai: ŠylVia Peika, Lawren- 
ce Wozny, Valeria Bernot, 
Frank Judvitis, Martha Bor- 
chert, Raymond Probert, Stella 
judvitis, Edwin 
raldina Beutash, 
rod;

Martha Patti,
man, Raymond Krydynski, Ire- 
y.e Statkus, Raymond Sosnows- 
ki, llelen Bartnick, Paulina Ka
lninis, Bernic.e Kazinauskas, 
August Lolli;

John Zickus, Estelle Skudas, 
Boni Janulis, Dorothy Stones- 
Felix MUson, Lillian !

kon-

Zawatski, Ge-
Vivian Kon-

Dorothy Witt-

ROSELAND. — Birželio 19 
dieną' sukako dveji metai, kai]) 
nelaiminam aųtorriobilių įvykyje 
žuvo- Juoz. Ne^elskiš; 136 Ė. 1Q7 
g. Jį parmuš#! Automobilis, ei
nant per gatvę, Mijčfitiai sužeis
damas. j u-J

Paliko h dideliame nuliūdime ^ių South Chicagoj.e aukų skai- 
mylimą moterį Filimerią, duktė- ^us dar vis auga, — St. Luke 
rį'Phyilįs, sūnų Juozą ir žentą ligoninėj pasimirė Lee Tisdale, 
Aleksandrą Kumskį, dabar M.ar-.-^O metų amžiaus, gyv. 5624 S. farmą eksperimentų reikalams. 

jl cha juaihcvh -------------------------------- -------------- ----------- v -------------------- ........................— —p dešimta tų pinigus farmai nupirkti surinko
John Rukstala, Peter Yuraitis, I aikštėje prie 1030 Central gat.1 anūkes: Tauriną ir Phylliš, daug nuožmumų mirties auka. 
Antoinette Mankus - Stephens, Kviečiama norinčius atsilankyti.giminių ir draugų, 

. ''-.v.

080

Josephine Yuraitis, Florence 
Balsis, EsteĮle Goldy, Raymond 
Kanusas, Ėstelle Rimkus, Al
dona Geigonis ir Ona Skever.

Naujos Gadynės ir 
Pirmyn chorų sporto 
diena
Tai bus Evanstone sekmadienį;

bus įvairių kitokių žaislų
.Sekmadienį, birželio 27 dieną, 

Naujos Gadynės chcfras rengia 
Sporto Dieną. Į ją pakvietė ir 
Pirmyn chorą. Taigi, įvyks ir tų 
dviejų chorų golfo turnamen- 
tas, kiti galės lošti golfą,, arba 
jei patiks, galės pasiplaukyti, 
pažaisti basėball, tennis, hiking, 
ping-pong, patkavą pamėčioti ar 
ką kitą. •

kjia/hco, Ta ypatingai įdomi pramoga/»y»Uu^«?.xKu1UM»t,.„«MM. , 
Stupar,; įvyks Evanston Community Golf j ųuette Parkų direktorių ir dvimate g.

Fayette apskričio ūkininkai ir 
prekybininkai bendrai padovano
jo Illinois universitetui 120 akrų

.viešų aukų kelių. Aukota, prade- 
Tisdale. išdirbo Youngstow'dant 50c., baigiant $100.00.

turtingas valdininkas iš Clintdn, III., kurį mylimoji našlė 
Nąnna Pennington (kairėj) pašovė, kai jis ją pametę 
dėl kitos našlės Florence Ne'vyberry. “Paniekintoji” užti
ko abu Harrison viešbutyje, Chicagoje. ■

VOK ALĖS LAŽYBOS — Kairėj, Louisiana kongres- 
manas R. Moulton, deš. — lo^ya kpng. R. W. Lecher.. 
Tarp jų eina ginčas, kas geriau moka rėkti: Louisiana 
ūkininkai, ar vakarinių valstijų kiaulių įganytoj ai.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Buš visokių prašmatnumų. iri Velionis Roselande buvo iš- 
prie bufeto. Ir už tai, kurie loši gyvenęs gana daug metų, buvo 
golfą, skaitysime tik po $1.50, plačiau lietuvių visuomenės ži- 
p;i.ne lošiant golfo tik 75c. Kas, nomaš ir pasiturintis biznierius, 
turint galvoje tą nepaprastą Paliko net kelis gražius namus, 
aikštes garžumą, gana pigu.

Programo pradžia 9 vai. ry
to. '■'/ V. —J.

Juozapo Nezelskio 
dviejų metų mirties 
paminėjimas .

Jo mirties dviejų' metų su
kakties proga, didesniam to į- 
vykio atžymėjimui, žmona Fili- 
mena Nezelskiene Naujienose 
patalpino gražų ir didelį skel
bimą.

—Senas Petras.

Mirė plieno streiko 
dešimta auka

? • 1Penktadienį kompanija stos 
prieš darbo santykių tary

bą aiškintis
Kapinių puošimo (iienos įvy-

14 METŲ—Miller’io kom
panionas Walter WilBiam 
Rudy, nuteistas 14 metų ka- 
Įėjimo. .

/

SKĖTIS IŠGELBĖJO — 
.Pastorius Frank Gustaf- 
son iš Pretty Prairie, Kan- 
sas, kurį skėtis išgelbėjo 
nuo mirties. Skėčio virba
lai sulaikė gabalą cemento, 
kuris nukrito 
namų stogo, 
durmiėstyje.

nuo vienų 
Chicago-s vi-

zemutine 
moterį ir

Sheet & Tube kompanijai de
šimt metų. Streikui iškilus jis 
pasirodė pirmose streikierių ei
lėse. Peršautas į 
šlaunies dalį. Paliko 
keturius posūnius.

Penktadienį abiejų 
vokataį rengiasi bylon. Mat, tą 
dieną Inland Steel kompanija 
stos prieš darbo santykių tary
bą ir duos atsakymą į prieš ją 
iškeltus kaltinimus. Ji kaltina
ma sulaužiusi Wagnerio darbo 
santykių įstatymą.

pusių ad-

Illinoijaus universi
tetui padovanojo 
fa liną

PREZIDENTO ROOSEVELTO MIEGAMASIS KAM
BARYS Jefferson Klube, kur jvyks demokratų konfe
rencija.

Pirmadienis,, biri.-'21, 1937

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER •

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 
x 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 tinką visoje Ameri- 

P koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.




