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Rezignavo Socialisto Blum Kabinetas Francijoje
Camille Chautemps bando 

sudaryti naują kabinetą
Liaudies fronto kabinetą privertė rezig 
nuoti pralaimėjimas senate. Naują koali 
cinj kabinetą bando sudaryti radikalas

' PARYŽIUS, birž. 21.— Liau
dies fronto kabinetas, vadovau
jamas socialisto premiero Leon 
Blum staigiai rezignavo perei
tą naktį, senatui du sykius at
sisakius suteikti pilnas galias 
kabinetui dekretais sutvarkyti 
šalies finansus.

Dabar senato rumus saugo 
kariuomenė, prisibijant dide
lių demonstracijų prieš senatą 
už jo nuvertimą premiero Blum 
valdžios, f

Prezidentas Albert Lebrun 
kaip tik gavo premiero Blum 
kabineto rezignaciją, dar nak
tį pasišaukė į savo rumus ra
dikalą Camille Chautemps ir 
pavedė jam sudaryti naują ka
binetą.

Chautemps jau du sykius 
yra buvęs Franci jos premjeru. 
Dabartiniame kabinete jig bu
vo valstybės ‘ mihisterių. Kabi
netą jis bandysiąs sudaryti jį' 
liaudies fronto koalicijos par
tijų, kuTios dalyvavo ir rezig
navusiame kabinete.

Ministerio vietą jis pasiūlęs 
ir Leonui Blum, bet tasis dar 
nepranešė savo atsakymo. Spė
jama, kad jis duos atsakymą 
tik po socialistų nacionalės ta-- 
rybos susirinkimo, kuris įvyks 
rytoj ir kuriame bus nustaty
ta socialistų pozicija linkui 
naujojo kabineto.

Chautemps tuo tarpu daro 
pasitarimus su kitų partijų va
dais ir žymesniais asmenimis, 
ieškodamas narių ir paramos 
savo kabinetui. Jis esą norėtų 
sudaryti tokį kabinetą, kurį 
remtų visos liaudies fronto 
partijos — socialistai, radika
lai ir komunistai.

(Leono Blum kabinetą 'Suda
rė tik radikalai ir socialistai. 
Bet jį rėmė ir komunistai, nors 
jie ir nesutiko į kabinetą įeiti. 
Prieš Blum reikalavimą suteik
ti pilnas galias kabinetui dek
retais sutvarkyti šalies finan
sus, buvo išėję ir komunistai, 
bet paskutinę minutę atmainė 
savo nusistatymą ir balsavo utž 
kabinetą. Senatas yra
dešinesnis ir jame laimėjo at- 
galeiviai, kurie ir nuvertė sd-. 
cialistinę valdžią).

Kadangi visoje šalyje prasi
dėjo agitacija prieš senatą ir 
keliamas senato panaikinimo 
klausimas, buvęs premieras 
Blum atsišaukė į visą šalį ne
bandyti ginti jo valdžią smur
to ir nekonstituciniais budais, i 
taipjau kviesdamas visus' užsi-

daug

laikyti ramiai.
Paryžius yra ramus, nors 

dabar eina namų statybos dar
bininkų streikas.

Dar nėra aišku, ar socialis
tai sutiks dalyvauti naujaja
me kabinete, ar tik jį rems 
parlamente. Komunistai gi, ku
rie nenorėjo dalyvauti socialis
tų kabinete, dabar patys per
šasi radikalams. Bet vargiai ra
dikalai norės juos priimti sa- 
aZo kabinetan.

ORHS.

Sukilėliai žudo bė
gančius Biskaya 

gyventojus
•, Ispa- 
Nuolatos

CASTRO-URDIALES 
nijoj, birž. 21. — ‘ 
bombarduojami iš oro ir iš ju
ros, visiškai pavargusi ir išal
kusi baskų armija įsitvirtino 
Galdames kąlnupse, už .3 my
lių nuo Balboa ir ten bandys 
sulaikyti sukilėlių veržimąsi 
linkui Santander.

Tūkstančiai pabėgėlių, kurie 
pasitraukė iš Bilbao, dabar bė
ga į Santander, tėn ieškoti prie
glaudos nuo nuožmiųjų sukilė- 
Hų. Visas kelias į Santander 
yra pilnas bėgančių civilių gy
ventojų.

Tuos alkanus ir pavargusius 
pabėgėlius nuolatos bombar
duoja iš juros du sukilėlių ka
ro laivai, o iš oro jutos puola 
didelis sukilėlių oro laivynas, 
kuris susideda iš virš 100 vo
kiečių lėktuvų. Lėktuvai ne tik 
bombas mėto, bet nusileidę že
myn ir iš kulkosvaidžių žudo 
bėgančius gyventojus.

Todėl visas kelias yra nuklo
tas lavonais ir mirštančiais su
žeistaisiais.

Daug pabėgėlių bandė pa
bėgti iš Bilbao laivais, bet ma
noma, kad vienas laivas Gobela, 
su keliais šimtais pabėgėlių li
ko paskandintas sukilėlių karo 
laivų.

Baskai sakosi galėtų sukilė
lius sulaikyti, bet jiems labai 
trūksta maisto ir vaistų.

Rusijos lakūnai iš 
skrido į San 

Francisco

hs
Chicagai it apielinkei fede- 

talio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrai mažh permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vak po pįet tempe
ratūra Chicagoje buvo 73°

Saulė teka :14, leidžiasi 8:28.

“PASIDUOK”! — Mušeika,, apsiginklavęs ašarinių 
dujų šautuvu, puola plieno streiko pikietininką prie’ 
Republic dirbtuvės Youngstown, Ohio. Mušeikos kelis 
šimtus pikictininkų išvaikė, du nušovė ir apie 40 su
žeidė. c/’ ' Acme Photo

LIETUVOS ŽINIOS
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Paskelbtas klaipė 
diškių bylos spren 

dimas
KAUNAS —Apeliaciniai ru* 

mai nuo gegužės 19 d. svarstė 
‘keuriolikos klaipėdiškių, kal
tinamų dėl įvairių politinių 
nusikaltimų, bylų. Sprendimų 
paskelbė vakar vakare. Pani
ekas nubaustas 1 metais ir 9 
mėn., Bendikas pusantrų me
tų, Gerulaitis — pusantrų me
tų, Beringas,ir Torrė — po 
dvejus metus, visi sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Gidovius, Lin- 
keitis, Niemanas, Freimanas, 
Gedatis — po vienerius me
tus, Deckys, Vėveris ir Ker
šys — po 6 mėnesius, visi pa
prastojo kalėjimo. Visiems at
skaitytas atsargos kalėjime 
išbūtas laikas. Šmitas išteisin
tas. Byla buvo svarstoma 
viešai. ' ;

ne

Lielyklos dar nenori
taikos

AMERIKIETIS SU-UŽDARĖ KATALI 
ŠAUDĖ 14 MEKSI- Kl, MOKYKLAS 

BAVARIJOJEKIEČIŲ
\ *

24

depar-
Lietu-

14 ūkininkų užmušta, 18 su- 
žeista amėrikieČįo dvarinin- 

. ko įsakymu, dalinant jo dva
rą Meksikoj.

Naciai 966 katalikiškas mokyk
las,. neva su tėvų sutikimu, 

' pavertė .svietiškomis mokyk
lomis.

MEXIC0 CITY, birž. 21. — 
Amerikietis dvarininkas, bu
vęs Amerikos konsulas Meksi
koje William O. Jenkins, kuris 
turi Meksikoj daug dvarų, su
ruošė kruviną skerdynę meksi
kiečių-Ūkininkų, kurie susirin
ko į dalinimą jo dvaro Puebla 
valstijoj.

Pastaruoju laiku Jenkins 
dvarai buvo dalinami įsakymu 
Meksikos • valdžios ir pereitą 
šeštadienį daug žemdirbių susi
rinko jo dvare gauti nedidelių 
žemės plotų. Urnai Jenkins pa- 

I samdyta dvaro sargyba, be jo- 
Įkio įspėjimo ir progos gintis, 
pradėjo susirinkusius žemdir
bius šaudyti ir 14 jų krito vie
toj nušauti, 18 gi liko sužeisti, 
daugelis jų gal mirtinai. ,

Kalbama, kad ta skerdynė 
buvo suruošta tiesioginiai pa
ties Jenkins įsakymu. Prie to 
prisipažino ir du suimti dvaro 
sargai.

Meksikos valdžia nuodugniai 
tiria visą įvykį./ i

MUENCHEN, Vokietijoj, bir
želio 21. Katalikiškoj Bava
rijoj naciai uždarė 966 katali
kų parapijines" mokyklas ir jas 
neva “su tėvų sutikimu” pa
vertė ’ svietiškomis mokyklo
mis.

Tas mokyklas lankė šimtai 
tūkstančių katalikų vaikų.

Bavarija yra grynai katali
kiškas kraštas ir ten ikišiol 
buvo tik 100 svietiškų mokyk- 
!ų. •_ | | .

(Vatikano pralotai sako, kad 
papa Phtfs visomis jėgomis 
priešinsis nacių uždarinėjimui 
katalikiškų mokyklų. Bet jie 
nepasako kaip jis tą darys).

ŠIEMET BUVO JAU 
MIŠKO GAISRA)!

KAUNAS? — Miškų 
tamento žiniomis šiemet
vos miškuose jau buvę 24 miš
ko gaisrai ir išdegę per 60 ha 
miško, bet gaisro nuostolių pri- 
skaito^mą apie 2 tukęt. 200 lt.

RASTAS DINGUSIO ŽMO
GAUS LAVONAS

KUPIŠKIS. — Kupiškio vai., 
Aukštaičių km. 1936 m. rudei 
niop, nežinia kur:dingo šio kai
mo ūkininkas Alf. Skėrys.

Gegužės 4 d. dingusio 
Skėrio lavonas surastas 
nos upėje.

Manoma, kad Skėrys
užmuštas ir įmestas į upę, nes 
ant lavono rastos gilios žaiz
dos.

Alf.
Lėve-

buvo

Rusijoj laukiama 
naujų didelių “iš

davikų” bylų

Belgijos premieras 
aplankys preziden

tą Rooseveltą

Sukilėliai ruošiasi 
veržti^ linkui 

Santander

VANCOVER, WasA., birž. 21. 
— Trys Rusijos lakūnai, kurie I 
iš Maskvos per šiaurinę ašigalį 
atskrido į čia, šiandie transpor
to lėktuvu išskrido į San Fran
cisco. Jų lėktuvas bus išardy
tas ir išsiųstas atgal į Rusiją. 
Jie pasiliks Amerikoj visą mė
nesį.

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
21. — Federaliniame teisme 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
penkių asmenų, kaltinamų, už 
naudojimą pašto prigavingiems 
tikslams. Tarp teisiamųjų, yra 
buvęs Colorados gubernatorius 
Morlęy.

WASHINGTON, birž. 21. — 
Bęlgijo^ premieras Paul Van 
Zeeland, kuris prieš kelias die
nas atvyko į Jungt. Valstijas 
gauti iš vieno universiteto gar
bės laipsnį, ateinahtį trečiadie
nį visą dieną svečiuosis pas 
prezidentą Rooseveltą, su ku
riuo pasitars įvairiais svar
biais tarptautiniais klausimais. 
Kalbama, kad busiąs paliestas 
ir skolų klausimas, taipjau vi
so pasaulio ekonominis atstei- 
gimas. ■ ' , ’
y-. ■ ' y.......... . -/> ' S

' SUPERIOR, Wis., birž. 21.— 
į Trys žmonės liko užmušti au- 
| tomobiliui įvažiavus 4 tiltų.

o ga 
ir generali

Mohaning
darbiniu-

dar-
Da- 

plie- 
Van

mušeikų burius ir poli

Johnstown, Pa., km 
valdžių bandė organi- 

mušeikas, gubernatorius 
paskelbė karo stovį ii 
s’treiklaužių operuoja-

kuri

“Prapuolė” dar vienas augštas 
\ Rusijos komisaras

valy- 
kalė- 
augš-

BILBAO, birž. 21. — Sukilė
liai buria čia visas savo jėgas, 
ruošdamies pulti 'Santander, 45 
m. į vakarus nuo Bilbao, į ku
rį atsitraukė pasitraukę iš Bil
bao baskai.

Bet ir baskai ruošiasi gintis 
ir stiprina savo pozicijas kal
nuose už 3 mylių nuo Bilbao, 
ruošdamies kovoti už kiekvie
ną pėdą žemės.

Visi keliai į Bilbao yra pilnį 
sukilėlių kariuomenės, nes ne- 
atstumę dar toliau baskų, esąn- 
tys Bilbao sukilėliai negali gau
ti vandens, nes Bilbao vandens 
ištekliai tebėra baskų raukuo
se.
Išsprogdino miną po sukilėlių 

laikomu uhiversitetu
MADRIDAS; birž. 21. Loja- 

listai išsprogdino didelę miną 
po Universiteto klinika, kurioj 
buvo įsitvirtinę sukiir ‘ ‘ * 
tėngė atlaikyti smarkias ata- vietos. Pranešimas sako, kac 
kąs. Pusė milžiniško trobesio jis buk tapęs perkeltas į kiti < 
™........................... 1 ' viętg. '

MASKVA, birž. 21. — Rusi
ja laukia naujų svarbių “išdavi
kų” bylų, staigiai “prapuolus” 
laike dabartinio partijos 
mo ir veikiausia patekus 
jiman dar vienam labai 
tam partijos viršininkui.

Juo yra Josif Stanislavovič 
Umšlicht, sekretorių^ visos Ru
sijos sovietų pildomojo komite
to, kurio vieta butų lygi Jungt. 
Valstijų atstovų buto pirminin
ko vietai. Jis prapuolė birželio 
16 d.

Po tokių staigių prapuolimų 
žymių partijos vadų visuomet 
sekė didelės ‘“išdavikų” bylos.

Apie naujas svarbias bylas 
užsimena savo straipsnyje ir 
prbkuroras Andrei Višinskį.

Pašalintas Gruzijos 
premieras

MASKVA, birž. 21. 
zijos sovietų respublikos, paties 
Stalino gimtinės, premieras G.
A. Mgalobišvili dėl nežinomos 

ėliai, ir įs- priežasties liko pašalintas iš 
sako, kad

GrU-

Republic Steel paskelbė nesirašysianti jo 
kios sutarties su unija. Youngstown irgi 

bandysianti atidaryti liejyklas
f - ——

CLEVELAND, O., birž. 21.
— Federalinė taikymo taryba, 
kuri bando sutaikinti streiką 
nepriklausomų plieno kompani
jų liejyklose, šiandie per pus
antros valandos tatėsi su CIO 
vadu John L. Lewis ir jo pa
dėjėjais.

Be Lewis pasitarime dalyva
vo plieno darbininkų vadas 
Philip Murray, CIO advbkatas 
Lee Pressman, Ohio CIO direk
torius John Owens, plieno 
bininkų unijos sekretorius 
vid McDonald ir Chicagos 
no darbininkų direktorius 
A. Bittner.

Vėliau taikymo taryba turės 
atskirus pasitarimus su streiko 
paliestų nepriklausomųjų plie
no kompanijų viršininkais.

Taryba susideda iš advokato 
Charles P. Taft iš Cincinnati, 
Lloyd K. ^Garrison iš Wiscdn-
sin universiteto ir Ed\vard F. t 
McGrady,x darbo sekretoriaus 
padėjėjo.

Republic Steel nedarysianti 
jokių sutarčių

Republic Steel • Corp.,
atvirai laužo savo darbininkų 
streiką ir prie kurios liejyklų 
įvyko jau keli kruvini susirė
mimai, kuriuose nujauta virš 
11 streikierių, per savo pirmi
ninką Tom Girdler paskelbė, 
kad ji nedarysianti jokios su
tarties, ar tai žodžiu, ar tai 
raštu “su neatsakomingais žmo
nėmis, o CIO šiuo laiku ir yra 
tie visiškai neatsakomingi žmo
nės.”

Jis taipjau ragino tarybą pil
nai ištirti plieno streiką iri “pa
skelbti faktus publikai”.

Youngstown irgi laužysianti 
streiką

Ikišiol tik viena Republic 
Steel Corp. bandė laužyti strei
ką ir pagelba streiklaužių ope
ruoti savo liejyklas. Kitos dvi 
streiko paliestos plieno kompa
nijos — Inland Steel ir Youngs- 
town Sheet and Tube Co. strek 
ką laužyti nė nebandė ir jų lie
jyklos stovėjo uždarytos.

Dabar betgi Frank Purnell, 
prezidentas Youngstown Sheet 
and Tube Co., paskelbė, kad ir 
jis bandys streiką laužyti ir 
tuo tikslu bandys atidaryti tris 
liejyklas Youngstown apielin- 
kėj. Liejyklos busiančios ati
darytos rytoj ryte.

Republic Steel irgi paskelbė 
tuo pačiu laiku bandysianti ati
daryti dar vieną streiko užda
rytą liejyklą.

Gręsia generalinis streikas
WARREN, O., birž. 21. — 

šiam 40,000 gyventojų miestui 
gręsia generalinis streikas, tei
sėjui Griffith 
indžionkšeną 
streikieriams 
Republic Steel 
kauntėje.

Tečiau streikieriai ruošias 
tokį teisėjo indžionkšeną kovo 
ti ir tuo tikslu bus suburtos 
visos organizuotų darbininkt; 
jėgos pikietuoti streiko palies
tas Republic liejyklas, 
būt bus paskelbtas 
nis streikas.

Abelnai visame 
klonyje organizuoti
kai ruošiasi griežton kovon si 
streiką laužančiomis pliene 
kompanijomis, kurioms padedi 
ir miestų valdžios, organizuo 
damos 
ei ją.

Tik 
miesto 
zuoti 
Earle 
uždarė
nfą Bethlehem Steel Co. Cam-

Kitos žinios iš darbo kovos 
lauko

• Swift ir Armour sjeerdyk 
lų darbininkai East St. Louii 
Ilk, paskelbė vienos dieno 
“šventę” .pravedimui darbiniu 
kų organizavimo kampanijos

• Chicago j e sustreikavo 50 
Bauer & Black Co. raiščių dai 
bininkų, reikalaudami prįpaži 
nimo unijos ir pakėlimo algt

o Youngstown, O., sustre 
kavo 1,800 trokų dravėrių, pre 
testuodami prieš policijos elgi 
sį plieno streike. Policija d; 
bar bando sulaužyti ir šį stre

• Dabar yra skaitomi balsi 
dėl paskelbimo streiko ’ 40,00 
darbininkų Railway Expres 
Agency, kuri atsisako išpildy 
darbininkų reikalavimus — pi 
kelti algas ir sutrumpinti dai 
bo valandas.

O CIO jurininkai paskelL 
sėdėjimo streiką laive Cubi 
Policija streikierius areštavi 
o kompanija tutojaus pasikvii 
tė Darbo Federaciją streik 
sulaužyti ir laivas galėjo i: 
plaukti su Federacijos parų pi i 
tais streiklaužiais.

Suėmė sugryžusius i 
Ispanijos airius

DUBLINAS, birž. 21. — La 
su sugryštančiais iš Ispan 
600 airių fašistų pasitik 
policistų ir tuojaus 9 faši; 
suėmė už nešiojimąsi gini

vą 
jos 
300 
tus
lo.

Fašistų vadas gen. O’Dufl 
dūksta ir kaltina de Valerą i 
jų suėmimus, nors pas suin 
tuosius rasta daug durtuvų.

Sugryžę. airiai kariavo suk 
lėlių eilėse.

išdavus griežtų 
ir uždraudus 

pikietuoti visas 
liejyklas visoje

LOS ANGELES, Cal., bir 
21. — Po vienu namu rasta 1; 
vbnas Mrs. Alice Jonės, ku 
prapuolė gruodžio mėn. Po ti 
pačiu namu rasti ir du kiti ki

liko sugriauta,

ii Alt/!

i
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MEKSIKON!
Jurgis

(Tęsinys)

Texas valstijai pradžią da- 
VIj AvKntiuristai-pionieriai, 
riė šUvirš tris šimtus metų aft 
gal, ilUo 1528 metų iki 1800 
metų pradžios, vedė įvairias 
ėk»pte(iicijdš kraštart tai ttiUi- 
jaš steigti, thi kotonizunth^ tai 
Miksi) ieškoti, ^ds ptdhieHšktis 
dvasios yra dat šiandien, nes 
Texaa valstija užima,tokį mil
žinišką plotą žemės, kad visos 
jos paslaptys dar nėra žiho- 
mos.

Ėkspcdlcijos didžiumoj; bu
vo ispanų. Pirmoji ekspedicija 
susidėję iš keturių žmonių, li
kučių didžiulės ispano Nrifr- 
vaez ekspedicijos, kuri žltigd 
betyrinėdama Floridą. Po 
kiek metų naujas ekspedicijas 
vedė garsiausi iš Ižpahijoš 
tyrinėtojų, Coronado (1540) ih 
Espejo (15Š2).

Po Espejo ekspedicijos, per 
kokį šimtmetį Texas giriose ir 
dykumose vėl viešpatavo ty
la. 1685 Metais kraštu siiširU- 
pino franciizai ib jie atsiuntė 
tyrinėtoją Lri Šalie įsteigti 
franeuzų kolonijų. Ji gyvavb 
tik kelis metus.

Naujam krašte įsteigtas ko
lonijas — “misijas” valdė, di
džiumoje, jėzuitai. Po nepasek 
toingų Francūžijos bandymų 
kraštą apgyvėndinti, pionierių 
rolėje pasirodė Meksikiečiai ir 
jie su ypritihgai dideliu Užsi
degimu cnie steigti misijas. 
Bet ir jos netYUkus išmirė.

Su devyniolikto šimtmečio 
pradžia, prie Texas savo pre- 
tehzijaš ėmė reikšti amerikie
čiai (Jungtinių Valstijų-gy
ventojai). 1803 dėl teritorijos 
iškilo konfliktas tarp Ispanijos 
ir Jungtinių Valstijų, kuris 
buvo likviduotas krašto pasi
dalinimu taikiu budu.

1821 metais Meksika iškovo
jo ne0ri'kimis61H^bę ffūd IspfK’ 
nijos ir 1824 metais įsteigė fe- 
deralę republiką. Texas pali
ko Meksikos valstija. Bet ame 
rikiečiai, įkėlę vieną koją į 
kraštą — negaišino laiko ir 
pradėjo imigruoti dideliais bū
riais. Meksikai tas nepatiko ir 
netrukus ji uždarė visus uos
tus ir įstatymu uždraudė vals
tijos kolonizavimą.

Texasiečiai tokiems patvar
kymams pasipriešino ir jie 
pakėlė maištą. 1832 metais jie 
sušaukė konverteiją, išsirinko 
prezidentą ir pareikalavo ne
priklausomybės. Kilo karris. 
Vienas jo incidentų buvo Ala- 
mo skerdynės, apie kurias čia 
jau Buvo rašyta. Texas laimė
jo ir rugsėjo mėnesį 1836 me
tais įsisteigė nepriklausomą 
Texas republiką, su sostine 
Austine.

Neilgai buvusi nepriklauso
ma, Texas panoro prisidėti

NAUJIENOS,' fchicago, iii
žai. r

ku-

Pp. Belskiai yra seni “Nau
jienų” skaitytojai ir rėmėjai ir 
yra Chicagos Lietuivų Draugi
jos visa Šeima naririi;

—Senas Petiras.

j’ėffefšon ihiškuoge šėkhihdienį 
Birželio i7 ch

.1 i .... ,

. School mokyklą
. i . ...

Leo. Belskis baigė 
Aukštesnę Mokyklą 
! ’ . —Z . .,^—.2. .

MARQUETTE PARK. — Leo. 
Belskis, 2453 W. 71st St. bai
gė Aukštesnę Mokyklą ir žada 
eiti i universitetą, kad atsiekus 
aukštesnio Mokslo ir profesijos 
Lfeb. yta įtk Pleiskių sbiius Mah- 
ųUfette Gardėhk užėl^bs šAvinih-

Lillian Gąvrilavicz bai- 
gė Atikšt. Mokyklą

ROSELAND. — P-lė Lillian 
Gavrilavicz, pp. Jos. ir Valenti- 
hOš GkvHlavicž, 435 W; UOth 
PI. duktė, baigė aukštesnę mo
kyklą ir eis j univėl-Sitėtą. Yra 
sftiagu pHsirtliilti* kati patys pp. 
Gavrilavičiai ir Lillian yra Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
riai. Pp. Gavrilavičiai yra rini
to budo žmonės, buvę Real Es- 
tate biznieriai, o dabar 810 E. 
75th St. .užlaiko Tavern biznį, 
seni x “Naujienų” skaitytojai ik 
rėmėjai.

—Senas Petras.

Kazimieras Deveikis
4 •» •

baigė Morton 
High School

U'I'9T<1

•iL1
N 3^/ ‘-N

K- -ui. * ; ; y A t

SLA 226 kuopos šau
ktis išvažiavimas

Sekmadienį, birželio 27 dieną 
Jefferšdii miškuose įvyks šatt- 
htrs SLA kuopoj išvažiavi
mas. Rengiama žaidimai se- 
niertiš ir jatliiibihs, vy^atns ir 
ftiothrimš sd laiMejiMaife.

Tikrai galima ųžtikHriti, ka'd 
tokio iŠvažidViMti U* sh tokiais 
pamarginimais dar nesate ma
tę. Tad kviečiame tos progos 
nepraleisti. — B* A/

Antradienis, biri 22, 1037

Physical Thęrapy 
and Mkhvife 

6630 So, Wėsterh 
Aye.» 2nd Jloųr 
UeriUdckb2^2 

l’ktarhtiijtt prU 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
dundu mnšsnge 
elfectHte 11 d a t - 
ment ir magnp- 
tic blankets ir bt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

__ ............ .......  . ,,,,

ADVOKATAI

____ Phone Canal 6U2, „ _

DR. S. BIEŽIS 
fcVBVfojAfe IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuų 1—-8 ir 7—8 

Seredęmis ir nedėk pagal sutartį 
Rež.BOŽl So. Califomia Avenue

Telefonas Repubiic 7868 r
--------- --------- :______ i—_____t a j.

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

LVtt

TARIASI APIE SUTUOKTUVĖS — GM^sUs šiižlė- 
dūbtiniai Miss Ethel Du Pont ir prezidenio štilius Ėbdilk- 
lin D. Roosevelt ir.^ kurių sutliėktUVes įvyks birželid ^D. 
Pdbaigę goĖą Ibšti,’ jie tariasi ajplb įVykid pidilUŠi

Aėaie Photf)

Traukirtys UlihUŠė 
Nebylį ■

Prie 79th ii-SSoūth Shbre 
Di-ivė illIHOiS tlshli-aj trauki
nys titaUŠė UšiiiViĮtt® Š8 ttifetlį 
i<t>y iiurtžttiAh; iiUo Viši Vatus 
av'ėhte- ■'* , 'd■••A... .

Smarki audra, vėtra 
aplankė Chicago; 
daug iiiMoliiį
Išrovė daug medžių, užliejo 
skiepus; kelis vos kiepaskandino

Naktį, 
mridieiiį, 
ra ir 50

Lietus;
užliejo skiepus,

iš sekmadienio į pir- 
Chicago ŪžklUpo a U Už
myliu greitumo vėtra, 

perkūnija/ ir vėjas 
išrovė daugy

bes Medžių, vietomis nutraukė 
terefonų šusisi'ėkimą ir užgesi
nu šviesas, 6 ėžėr’e aįivertė ke
lias valtis. Visi žinončs, buvę 
valtyšė, išsigelbėjo.

Perkūnas uždegė tris nUmtis: 
prie Archer ir Bonfield avenue, 
prie 2720 POplar avėnue ir prie 
2415 Masbn avėnue., Prie Ad- 
dison
gatve. Prie 2754 Southporth 
avenue 
džiulį kaminą ir jį nuvertė.

- Laike audros ' ir „> vėtros: trys 
■žmonės buvok
pilių nelaimėse ’iš sėkMadienid 
j pirmadienį du žmonės buvd 
užmušti, penki’, sužeisti. Lietu
sių tarp jų nebuvo. , i

^7,’^ /.„r

Victor ■ 
\ • 2 C
1’afkrAitStbrii ,.fb

Višokitiš rąka 
arti 

3400 SOUTH

rhiciitš, pihttūs ir 
riduš bėi štOHiš 
ar tbil;
tm SOUTĘ 
WEŠTEKN AVĖ.

Yards 3408 IIcmlocK 5040 
v*, m.ž. , r

H

ir Marsbfield įgriuvo

perkūnas trenke į db

U6AL UOMPANy 
5332 So; Lohtf AVe. 

lei. RėĮiUblte šibž 

potAtib^fA^ Mih'ė W ?7.40

K. P. GlifilS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kdinb. 1431-44 34—Tek Central 4411-2 
NSahių ųfišds—Š32.8 Sb. Halsted St.
Valhnabs Vakarais hub 6 iki 8:30 

Tek Boulevard 1310
KetVirLadieniate ir SekniVdienlUiš — 

. pagal šutartį.

Ttei. ^Ofrice \Ventworth 6330
Rėz. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
60(fo 80. Halsted St

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. rak 
išskyrus sered imis ii subatomis.

tofi^š
.T.

r • ■«s
ž’ettibs kaihbš Ktįl Aigbš Mažos 

te mtoi 
bu.

135 SO. STATE ST.
v

traui.

č
H

jpvii
.alatedfet.
įson s|.
SUN D AT

Sdršiiikithš Nhtijifehosf

JOSEPH L GRISI!
LiĖTuViš adVokai aš 

feiepjidMi Bdulevkrd 2900 
4631 ^OUTtt ASHLAND .AVENUE 

Rėš; 6515 Sdi Rockwell Lh 
Telephone: Repubiic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 251b

A. A. SLAKIS .
ADVOKATAS

7 Šo. Dfearborii Si.
RobUi 1Ž30

Vnk 9S rvtė iki b vuk vakarė
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 Crfthddn Atėnde 
Namų Tek? — Hyde Parlr 8395

DR. STRiKOL’iS
gydytojas ir Chirurgds
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ

Ofiso vai.: Nuo ž iki 4 ir rido b liti 8
v ik. Nedelioj. pagal sutarimą

Ofiso Tel. i Ldblevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

— —•  ..................-   ■■ ■     — ■        1    

Ofisb Tek Virgintk 0086
Rešidencė Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYtdJAŠ IR drilRtlRlŪtAS 

4157 ARC&ER 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.

darė 1845 metais. Po civilio 
karo, valstija kuriam laikui 
atsimetė nuo Washingtono 
valdžios, bet vėliau visgi grįžo.

Texase yra sveika ir gražu 
gyventi, bet gamta ten nevi- 
suomet švelni ir maloni. Vals
tija pergyveno daugybę vėt
rų, audrų ir potvynių, kurie 
jai padarė milžiniškų nuosto
lių. šio šimtmečio pradžioje 
stambų Texas uostą Galvestori 
Užklujro vėtra, kuri kaip šluo
te nušlavė viską nuo žemės 
paviršiaus 30 mylių plote ir 
užmušė 6*000 žmonių. Nejudi
namo turto stigridvė už^altuo- 
nioliką milionų dolerių.

Pernai (ir šiemet)* Texas 
valstija parodomis švenčia 
šimto metų sukaktuves nuo 
nepriklausomybės iškovojimo 
nuo Meksikos.

(Bus daugiau)

šiais iHetais J. Sterlihg Mor
ton Bigh School, Ciceroj išda- 
ino 906 diplomus. Nemaža jų 
lalis teko lietuviams.

Tą mokyklų užbaigė ir Kaži-? 
nierhs Deveikis, suntis plataus 
nast'O visuomenės veikėjo K. Pi 
Deveikio. Bet jaunasis Deveikis 
lar tuo nbbaigia, jis jau ruo
šiasi aukštesniam mokslui ir y- 
a pasiryžus tapti geru žurna

listu.
Tą pačią mokyklą baigė ir 

Bernice Armalas, Julia Baga- 
zich> George Balchunas, Joseph 
Bernotas-, George Bukauskas, 
tuth Demikis,. Emily Gurskis, 
iėa'n Jašktinas, ttelen Kowall, 
Bernice Peėhulis, Kazimieras 
Baudonis, Simonas Raudonis, 
Seimą Sady, Edvardas Socko- 
lovsky, Pauline Sokolovsky, An- 
ne Sluz, Normali Strumillo, At
vert Tumavich, Vai Vaisnor, 
Ynthony Vikrikas, Alice Yuk- 
ais, Della Zoper ir Elzbieta 
Zupkus.

Prof. P. Leonas 
H. Lukauskaite 

Saltykov-SČedrin 
H. Lukauskaite

Radios 1938 Metų
1
i

Ką tik padarytos dėl atei
nančio sezbno. Daugybė pa- 
pagerinimų. Lengvas paga
vimas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, mąlonus balsas: 
RCA Victor, Philco, Zenith, 
Grunow, Radidnas.

Visas galite pamatyti, ša
lo prie šalies iškrautos 
Budriko didžiulėj krautu
vėj. Dabar prieš sezoną kai
nos daug pigesnės, o rude
nį bus brangesnės. t)idelė 
nuolaida už seną radio.

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
Atnaujindami arba perkant nau« 

jus insUrance 
INFORMACIJOS DYkAT.

ChiCAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

$

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

turinys yra kaip seka:•»
\pie Pasaulėžiūros Formai:—

... .........   J. Lazdaūsk \s 
svanijos piliėtihio karo ir jo ilgo 
ės?mosi priežastys

Eilėraščiai
Milžinas
'ašaka ...
’ast bos apie naujuosius iomanus ir 

puošnųjį stilių....... . J. Radžvilas
NėmunUi ..........  Danąs Pumputis
lilius Janonis šiauriuose —

.....................  Kn. Petronis 
)ar nespausdintas eilėraštis

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

NAUJIENOSE/.
1739 South Halsted Street* 

CHICAGO, ILK'

Jos. F. Budrikę
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

Nudriko programai: Nedėlioj 
WCFL — 970 K. nuo 7:30 Iki 
3 vakare.
PanedėJiais ir PetnyČiomis W. 
A. A. F. — 920 K. kaip 5:00 vdl. 
vakare. ’
KeW’ptg-is tVHFC—1420 K., kaip 
T Valandą.

AKIU SPECIALISTAI
•*F.. . Tf O »<*, M . « • -”. ? - x 4

/

Klausykite musų Lietiivškų radio programų Pirmadienio yakąrąįs, 10:00 
vai. vakaru iš W.H.F.C, Stoties (1420 K.)—PrAttėŠėjas D. šaltimibras.

SLNiAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
EAibbJlMO IŠTAIGA

John F. turtelius k
2...AMiULANCEs.

iMną ffi Rakti
Visi ieleieiiai YARDS 1741-tf

Kiu.T-07 So. tiėHnitage Avė. 
444-7J/ŠOt- Kaiffield Avenue

Tek LAFAYETTE 0727. e

Ląidottiviiį Direktoriai
NARIAI '

Chicagos. ,
Cicero i-l

Lietuvių I
Laidotuvių 1 

•DirektorjŲ B 
Asbeiądjbš •<

Ambulanee
1’atafnšVi- 

k Inas Dieniį 
i ifNakti

ji

C

r TURtMfe
F KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

« P. MAŽEIKA
3319 Liturthfch Avenue Phbriė Yardš 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 Šo. Califoynia Avenue Phone Lafayette 3572

. A. MASALSKIS ..
3307 Lituanica Avenue . Phbnė BouleVard 41Š9___________  < __________________ ■ i

a. Petkus
į 1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

j: P. J. RIDIKAS . •
3354 SU. Hrilštėd Štfėrit jBduieVhrd 408#

J ; Į. J, ZOLP Boul. 5203 |
4646 Wėšt 46th Street ' Pilone‘BoUl'evdrd 5566 i

. U— ... ----- ■' ......................... I .. ... ..... . ............    ' ............. ....... . ........................... .' (

’' ><;•' š. m. sKiibAs / /
718 West 18th Street Phone Monroe 3377 j
ę ' / - EŽERSKIS IR SUKUS j
107^4 Mįęhi^ąn Ąyeį \ ■ Jį eL pųihnąii B70Š

/ ■ '"lmjHaivicž'ir sūnus ■ ' ~
2314 West 23r<i Mace ;
SJKXitIUS.i<4ą^i W.jto Str^t_______________

■ ’' JUOŽAMIS kUDEiKišlRlrEVAS c..
4704 Sd. AVėšįerij Avė/ . . Pljbhė Virginia 0883

Phone Canal 2515
Tel. Puilinąn 1270

U ■

Phone BouieVatd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 2b metų praktikavimas, 
jūsų,garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

eiti priežastiriii galvos skąudėjhno, 
svaigimo, akių aptemimo, nervUotu- 
hiO, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliiegystę. Priren
gia ■ teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kitntioste egžaiitinavimaą daromas su 
elektra; parOddhČia mažiausiai klai
das. Specialu atyda atkreipiama į 
ihokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taišbihoS. VdlaHd'ds nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal shtartį.
Daugely latsitikimų akys atitaisomos 
bė dkiidų. Kainos pigiai! kaip piriha 
4712 South Ashlahd A v.

\ Phone BoUibvafd 7589.

DR. G» SERNER
LIETUVIS AhiU fcvliVfojA& 

Tet. tšrdš 1SŽ# / 
jPritaikd Akinius

Krėivat Akis 
ištaiso

- Afišas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35tU Street 
kampas Halsted 8t.

Valandos; nudį 10 iki 4, nuo 0 iki 
Nėdėįiomis pagal sutartį. 

' 1 ’ " ’ ”

8

LIETUVIAI
GYIIYTojAL IK DENTIS'i?Al 

Amerikos LifelttVių Daktarų 
. Draugiįbs Nariai

Phone Hemlbck 2061
DR. JOSEPH KELLA

■ y DENTISTAS
6558 So. Wėsterii Avė.

Valdndos ndo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

A. MontVidj M; D.
Wėst, Towri SthU Išank Bldg. 

2400 Wesl Madison Street 
Vai. 1 iki 3 6 iki 8 vak.

Tėl. Šėeiey 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DRVASIMKUS
GYDYTOJAS IR CtUllURGAŠ 

VHlahdbš hii'i 2 iki 4 Ir nub 7 iki 9 
vai., Nedaliomis „ nUo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Bodletarti 1401

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—DHICAGO, 1LL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

t)r. C. J. Avenciska?
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki V 
Vai. vakaro. TreČ ir sek m. paga’ 

Susitarimą.
4.300 S. FATRFFELD ^VE.

Telefonas LAFAYETTE 8016

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
Ofisas ir rezidencija

4300 Šo.' Fairfiėld Avė.
•, ”^.aiayetle'• 8016 1

- ;><L| _ LiėVdViii Daktąra.
Tel. Boulevatd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos: uUo 2 iki 4, nuo 7 
,ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJA^ IICCHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 Šo. Halsted St.

CHICAGO. II.L.

Doctor Manikas
physiciAn-surgeon

4070 Archer Avenbe
Tėl. V irgi n ia 1116 

Valdndoš: 1—-iŠ; 7—8 kasdien, iŠ- 
skyHis šėtedą. Sėkmad. susitarus.

Birž., Liępos it Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus. nuo 10 iki 12 i.

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON * 

10 N. BROADwAY, Melrose Park. 
Vdldndos hlio 10 iki 12 dienų ir 1 

iRi 4 it nlio 7—9 .vakarė.
Tel. Melrose Park 660

Rėš. 1400 8. Šrid Avė., MaywooA Av. 
Phbiiė Maytvood 21. 

, .... ■ .įfato____________________________

KITATAUČIAI
Uit I1ERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinonias per 8) 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Cj do staigias it chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir yaikų pagal nau
jausius metydus 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 vai. Vakaro?

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

SUpetidr 9454 ar Cehtral 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. iyto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880
■ 'r r"...........  r' ....... ..

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diėnėį 2 iki 3 po pietų 
S Iki 8 vsl. NedŠl. nuo. 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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by Dr. E. G. Peters

NAUJIENOS, Chicago; III,
rigorousiy

ALL ARO U NDeven
CLEANER

menesiusūčcessful public

ELEKTRIKINIO
REFRIGERATORIAUS

JĮJatL ■iJL vi •
PLUS-POWERED Reikalaukite DEGTINESKELVINATO

TIK TAI

MUTUAL LIQUOR CUMPANY

■MB

V artokiteJei Neveikia Jūsų Viduriai

THIS

PIT1FUL

and suffer

Taming Fascist Bullies
Making Democracy Work

Notų 
$15.35 
20.39 
24.88 
29.17 
34.24 
35.06 
37.G9

G9.44
75.52
75.68
79.52

20 84
24.20
24.76
26.64

fought and
at Btfnker

Kaštai
18 menesių

with which each 
would drop his 

his legs, and run

when 
lying 
they 

cities

Kaštai 
12 menesių

$34.20
44.68
48.56
50.04

■ 50.56
50.72
52.28

TINIES 
AND 
rr's

UPTD 
US

"THE
TIN1EST
1CNVN IN

HELP 
VOU/

Nauji 1937 Požymiai f Didesnė šaldymo Įtalpa 
Daug Padėjimui Vietos • Ž0mi Operavimo Kaštai

Musy Spulka 
Sveikina 
Lietuves 

Jaunamartes

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINE

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801 

VIENINTELIS' DISTRIBUTORIUS

i fascists show 
boldness and cou- 

killing unarmed 
especially helpless

- to statė their 
the speakęr hąs

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

■

PINIGŲ TAUPYMO
■ IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI N^ MO

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičių. Reikale atnauj-nimo 
morgičių ateikite, ir pasiteirauki^ 
te pirma pas mumis. ’ • ■ /

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

their o^vn.. coin, 
squeaL Ūke... all

2-RA TRIUMFO SAVAITĖ 
“PASKUTINĖ NAKTIS”
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Sovietų Pažiba ~ Maskva^ Spalių 
Revoliucijos Išvakarėse.
S O N O TO N E 
\an Buten arti Wabash____

Making Democracy Work
Will democracy survive? Or 

will it go down before the ad- 
vancing tide of fascist dictator- 
ship, which already claims 
such countries as Italy and 
Germany, Portugal and Greece, 
and now battles for Spain?

Democracy will survive only 
if it is made to work. Other- 
wise, it will go down before 
the ruthless might of dictators. 
Then , manRind mušt again 
fight the long, hard battle for 
self-government that has cost 
so much in blood 
ing. ,

Our forefathers 
suffered and died 
Hill and Vailey Fprge, at Shi- 
loh and Gettysburg to give us

To have a 
forum, of coųrse, the democrat- 
ic rights of free speech, free 
prcss, and free assembly, guą- 
ranteed in our federal cpnsti-

the inestimable voon of self- 
government. Will we let that 
boon go by default?

To make democracy <work, 
we mušt 
bility for 
uSe that 
We mušt

GARANTUOTA!
Užganėdinimas arba Cash Grąžinama

PILSEN
K W I K KLEAN

KOŠĖS MUILAS VALYTUVAS
* NUVALO VISOKĮ PAVIRŠIŲ 

Reikalaukit jo savo malevų ar gelež. krautuvėj

—————
mušt

Finally,; The public ?. forum 
mušt insišt upon hearing every 
important view of public

accept the responsi- 
power, and we mušt 
povver įntelligently. 
be enlightened on 

public affairs, so that when 
\ve vote upon an issue, we vote 
in our own interests, . not in 
the interests of some honey- 
tongued orator or in the in
terests of those who pay him. 

The Germans voted Hitler 
into power because he pro- 
mised to solve their problems 
for 'them without effort to 
themselves. What have they 
got? Nothing būt the raw wind 
of unkept promises, the loss 
of their liberty, the command 
to “prefer cannon to butter”, 
and regimentation into another 
Ynilitary machine aimed at 
France and Czeko-Slovakia.

Enlightenment of ’voters on 
public problems, needed today 
to make democracy work, can 
be accomplished well throtfgh 
the wide ūse of public forums. 
These forums, America’s old 
town meeting changed to fit 
modern conditions, operate on 
three basic principles.

First, the leader of the for
um, with broad scholarship 
and special training for his 
pdsition, is skilled in working 
tvith people of all ages and 
backgrounds. By playing the 
views of one person against 
those- of another, he brings 
out the best thought of the 
audience, so that all may com-} 
prehend the chief points of to- 
pics discussed, and likewise so 
that all may understand why 
they think what they do. While 
persuading no one to accept 
any particular belief, the for
um leader strives to help people 
to understand public affairs.

Next, the people in the (įom- 
munity of ^every political af- 
filiation, of every creed, and 
of every economic view mušt, 
have a chance to participate 
freely in thė forum discussion.

dangerous not 
because they themselves fight, 
būt because they provoke 
fights. Hitler and Mussolini, 
Europe’s leading bullies, threat- 
en world peace today because 
they are likely to sėt the match 
to the Spanish powder keg. 
For the sake of peace, Spain’s 
civil war mušt be ended speed- 
ily. To end that conflict, Dic- 
tator Franco and his insur- 
gents mušt be crushed. That 
crushing would have taken 
place long ago, i f Hitler -and 
Mussolini had not aided the 
Spanish rebels.

If England and France saw 
the yellow streak behind Hit- 
ler’s moustache and Mussoli- 
ni’s scowl, those democracies 
would not encourage the two 
International bullies by toss- 
ings sops to them. Būt Eng- 
?/ind and France would call 
the bluff of Der Fuehrer and 
II Duče with, “Get oid of Spain 
and stay out!”

If Britain and France špoke 
thus, they would be surprised 
at the speed 
fascist bully 
tail betvveen 
for cover.

Taming Fascist Bullies
Bullies are bullies, even if 

they wear the tooth-brush 
moustache of Hitler or ' the 
fierce scowl 6f bald-headed 
Mussolini. Two chief trait’s of 
bullies, whetlier local or inter- 
national, are boasting and 
cowardice. The method of bull
ies is to talk big, to scare their 
opponents, and thus to get 
what they want. Įp action, 
bullies are roaring lions be
fore the weak and helpless, 
būt slinking jackals when faced 
by brave adversaries.

Mussolini’s 
tremendous 
rage when- 
Ethiopians, < 
women and children. Bu*t when 
pitted against the soldiers of 
the Spanish republic, those 
blackshirts sėt a new speed 
record for advancįng back- 
ward. /\s the Spaniards said 
follovving “the second Capo- 
rette”, “Where. do you think 
you are? In Ethiopia?”

Hitler’s nazis, too, are 100 
per cent brave and efficient 
when machine-gnnning defense- 
less cities likę Guernica, parti- 
cularly when svvooping to shoot 
down fleeing women and child
ren. His brovvnshirts are lions 
of unsurpassable courage 
with German battleships 
out at a safe distance 
surprise and bombard 
likę Almeria before daybreak. 
Būt when those brownshirts 
f irę their anti-aircraft guns at 
republican Spanish flyers, .and 
are paid i n 
Adolf’s nazis 
yellowbacks. -

Bullies are

.■CX3MS, -•••■—-• -
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MALDYKLA ŽYMIOMS VESTUVĖMS — Vidus 
Cįrist Protestai!t Episcopal maldyklos Grecnvrlle, Del., 
kur birželio 30 d., įvyks prezidento Roosevelto sunaus, 
Franklin D. .Ir., ir Du Pontų įpėdinės, Ethel Du Pont 
sutuoktuvės. \ ‘ —Acme Photo

If we Americans are to k^ep 
the democracy given to us •! by 
pųr forefathers, we mušt make 
it ’ work; In making it work, 
public forums to enlighten 
yoters on public ąuestions are 
vitąlly important.

Toni TaylūF
2 Metų 
senumo

LENGVA PIRKTI! Mažas įmpkęjimas. 
Balansas kas menuo su jūsų Elektros Tarnybos bila.

Nuošimčiui ir kitiem kąštaių padengti truputį aukštesne kaina 
už Refrigeratorius pratęstais mokėjimais.

commontuEfiiTH EDison’SunRic skops
DOWNTOWN—72 W< ADAMS $T|ĘET -132 S. DEARBORN STREET 

Tolephono RANdolph1200, ioca| 66
4562 Broadway 3460 South Slot. St. 852 W. 63rd St.
2733 Mihvauka* Avė. 4231 W, Madilon St. 1 4834 S. Ashland Avė.
4833 Irving Park Blvd. 11p46 S. Michigan Avė.
2950 E. 92nd St. fedkral COUPONS oiVEN 2745 Lincoln Avė.
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ąuestions. Whenever possible,>ti.‘cion, 
especially with most contro- practiced ai)d supported. • 
veršiai issuesy.different opiniops democracy means freedom 
ought to be presented on a > choice 
particular. issue in one 
ing

And there can be no 
freedom of choice unless the 

that the listgners may 1 Citizen has a chance to com- 
hear all sides. Such a hearing i prehend the alterjiatives from 
may be secured by the panel’whįch he is to choose.
— a small group of peop(le — 
which sits at the elbows of 
the speaker ready to challenge 
his evidence and his conclu? 
sions. Or such a hearing may 
also be obtaįnęd by aįiowing 
the Ijsteuers 
views after 
finishėd.

Nida Herb as
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite, pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

>c imli i ‘n 11 n i i.irrtĮMĮijįĮi

Įsitėmyk
Šias, Kelvinator 

Pirmenybes:
• Įbudąvotas Termo

metras
• Gumos ‘Pamušalas

Visose Ledo Tacose
• Čertifikatas Žemų 

Operavimo Kaštų
• 5-Metų Apsaugos 

Planas

e Daugiau gaunat už savo p’nigųs pirkdami šį še'myninės 
mieros Kelvinator elektrinį refrižeratorių. Užlaiko maistą 
saugiau, nes; Jis yra p!us-powerec|... tačiau kaštuoja ope
ruoti mažiau. . \ NIDA LABtmATORIES,®!

ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas , 
2555 West 69th Street 

Telefonas HEMLOCK 0318.
' ■ f

Chicago, Illinois.

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

Nemokėtas
Balansas

$150.00
200.00
250.00
300.00
$50.00
370.00
400.00

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

^EMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 

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

■i' Vi1JĮ i ■>1 -Rg—gy a . ■ ■

LITHUANIAN BUILDING, ’LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION

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

y- ;

/y

NAUDOKITE 4^ n mmmp m

U"«l I"

Antradienis, birž. 22, 1937

THE WORLD AT 
AGLANCE

T 7 7 5. 1 ■ •• 1'L ,’1' ; ■.



atnaMnatfiri

v*
4 '/ »

NAUJIENOS, Ohicago, III

NAUJIENOS
■ ' r*’- ’ »

Thn Lithu«nian Daily Nė#S 
Pabllahed Daily Ezeepl Sunday by 
Oe Lithuaiuan Nęwa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street _
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Sntacrlption Ratea:
$8.00 per year in Cartada
15.00 per year outside of Chicago
|8.0Q per year in Chicago 
8ę per copy,
>..... . ■ ............... ■ ■’
Enteręd as Second OĮass Matter 

Mąrcn 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
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Metams
Pusei metą
Trims mineriaufc
Dviem mStiesiams
Vienam mfinesltd s

Chicagoje per ISneMotojuši
Viena kopija
Savaitei
Menesįui 75c

Suvienytose ViltetijoSej fote Chicagoij, 
pdliiii

f M6tattl« S5;(Į0
Piišei mėtų --------   2.75
Tfiiriš riiSnesiamš ---------------- 1.50
Dviems menesiams ................ 1.00
Viehdm inSnesiui .........   .75
Lietuvoje įt kitur užsieniuose -

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei įlietų 4.00
Trims menesiams ;„.„4 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Mdnėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Premjeras Blum ątsistatydino
1 ' ' J ’

> ■ " ■ 11 Mlį 1 J '!■ ' 1 ’ ?

Pirmoji Francuzijos kairiųjų partijų vyriausybė, 
kurios priešakyje stovėjo socialistas Leon Blum, atsišta* 
tydinoi Ją nuvertė senatas, beveik dviejų trečdalių dau
guma balsuodamas prieš kabineto reikalavimą sutelkti 
jam iki liėpos mėnęsio pabaigęs nepaprastą galią finan
siniuose reikaluose.

Senatas pašisakė prieš ^finansinę diktatūrą.” Ka
dangi senate daugumą vietų turi radikalų socialistų at
stovai, tai, vadinasi, radikalų partija pakišo koją Vy-_ 
riausybei, kurioje ji pati dalyvauja. Tai gali padaryti ga
lą “liaudies frontui” Francuzijoje; Bet šito- kairiųjų par
tijų bloko suirimas reikštų ilgą ir keblų politinį križj 
Prancūzijoje,

Vieni radikalai Francuzijos valdyti negali. Jiems 
tektų susidėti su dešiniomsioms partijoms. Herriot par
tija ne kartą taip yra dariusi, bet dabar, tokia kombina
cija iššauktų labai stiprią opoziciją. Stipriausia partija 
Francuzijoje yra socialistai? Ji nesėdėtų rankas sunėrus, 
jeigu valdžia visiškai pakliūtų į dešiniųjų kontrolę.

Be to, Francuzijoje dabar yra labai stiprios darbh 
ninku Sąjungos. Jų narių skaičius siekia daugiau, kaip 
5 milionus. Tai didelė jėga šalyje, kurios gyventojų skai
čius yra tris kartus mažesnis, negu Amerikos Jungtiniu 
Valstijų. Per metus su viršum laiko, kai valdžios prieša
kyje stovėjo Blum, Francuzijos-darbininkai laimėjo daug 
Stambią socialinių reformų. Francuzijoje kiltų aUdrUj 
jeigu naujoji valdžia drįstų tuos laimėjimu darbinin
kams-atimtu/ < v i r ’■

Blum’o kabinetas5 Usgyveno ■ vienus metus ir 17 dię^ 
nų. Tai gana ilgas valdžios amžius Franęuzijoje. Jisai 
paliko gerą rekordą. Visi pripažįsta, kad Blum*o vado
vaujama vyriausybė pravedė daugiau naudingų darbo 
žmonėms reformų, negu jų buvo, pravesta per dešimt
mečius prie kitų valdžių. Bet “liaudies fronto” valdžią 
nesuspėjo pastatyti ant tvirto pagrindo krašto finansų^ 
kuriuos ji rado visai suardytus.

___ 4

Tai buvo pirmutinė Francuzijos istorijoje, valdžia^, 
kurios priešakyje stovėjo'socialistas. Nėra abejonės, kad 
socialistai, jei ne tuojaus, tai netolimoje ateityje, Vėl su
grįš į valdžią, nes Prancūzija jau nebegali būt pastoviai 
valdoma be darbininkų atstovų. •

VžDABS ŠVfcNCIONIŲ LIE 
TUVlŲ GIMNAZIJĄ

“Vilniaus Žodis’* praneša, kad 
lietuvių gimnazijos direkcija 
Švenčionyse gayo iš Vilniaus a* 
pygardps mokyklų kuratorijos 
raštą, kad “pabaigoj šių moks
lo metų 'vietos gimnazija’ sulik- 
viduojaina.’* -

šitokiomis priemonėmis Vil
niaus kfaštd okupantai nori te
nai sustiprinti skvo ^kultūrą.”

KOMUNISTIŠKOS čypda* 
Vatkės.

Per' vietinį komunistų organą 
Andrulis ir jo bendradarbiai ė- 
mė niekus rašyti apie “Naujie
nų” redaktorių -— dėl1 to, k&d 
jisai dalyvavo lietuvių profesio
nalų ir bižhidrių sdrėngtartiė 
konsului p. P. Daužvafdžiui po
kylyje* Jie bando iš to dalyko 
padaryti politišką kl'atišimą.

Tai yfa paprastą komunistiš
ka žioplystė.

Organizacija, kuri renge, tą 
vakarienę, nėfa nei partyvišlm', 
nei politiška. Konsulas irgi nė
ra (ir neprivalo būti) politiškas 
■‘urėdas.” Konsulų uždavinys y- 
ra rūpintis žmonių palikimais, 
ieškoti rinkų prekėms, paliudy
ti dokumentus, duoti vizas ke
liauninkams ir t*t.

šitais reikalais Lietuvos kon
sulas patarnaiija visiems, kurie 
į j į'kreipiasi. O kreipiasi į jį‘ 
taip pat ir komunistai.

Be to, musų komunistiškos 
cypdavatkės turėtų žinoti, kad 
su valstybių atstovais užsie
niuose nėra priimta elgtis siau
rai partyviškai, net sd diploma
tiniais (L y« politiniais) atstok 
vais. sakysime, bolševikų am*j 
basadoritii T^OjanOVSkitil feiigė 
bankietą Am^lkoS. 5Ū ūyolitįtfij 0^ 
Dukterį — dŪagarėiviškiaUšid 
šioje šalyje organizacijai ku-

Drąsus lakūną žygis
Trys sovietų lakuhki — Valeli j ČekaloV, G. F. Bni- 

bukov ir A. V. Bieliakov — atskrido iš Maskvos į Ame
riką. Jie skrido virš šiaurės poliusu ir išbuvo ore be p6Tj 
traukos 63 valandas ir 17 rhiri. Tirštas rūkas paliai Pači- 
riko kraiitą privertė juos nusileisti prie VaiiėoUVer’o^ 
Washingtono valstijoje, nepasiekus per 580 mylių Oak* 
land, Cal., kur jie ketino nusileisti.

Kad ir šitiems drąsiems lakūnams nepavyko nuskris
ti taip toli, kaip jie norėjo, bet jie vistiek atliko nepa
prastą žygį. Jų lėktuvas, matyt, buvo labai sunkus) be 
to, juos trukdė priešingi vėjai, taip kad jie skrido vidu
tiniškai tiktai apie 90 mylių per valandą. Bet reikėjo bė 
galo didelio pasiryžimo ir ištvermės leistis į tokią pavo
jingą kelionę ir išbūti be maisto ir poilsio prie lėktuvo 
vairo ir instrumentų beveik trejetą dienų.

Gerai, kad jie išliko gyvi ir sveiki, ir galės pasauliui 
‘papasakoti apie savo patyrimą, skrendant virš šiaurės 
ašygalib. Apie šitokius sovietų Žygius yf*a malėnu girdė
ti. Kad tokių, o tie kitokių, žinių apie rusus butų. dau
giau! ?

rikonizmą0 nuo Hfaudonųjųh įr 
kitokių uttė*amorikiiįiiĮh dėmėm 
tų. tos utžagąrcivėš Tfojanov- 
skį vąišiiiO ir TfOjkiidVškiSi 
fvienintėlėš pmUlyjO dkfbiiiln- 
kiškos valdžios** pasiuntinys 
nuo tų Vkišių UėatsiSgkė:> I

Pačioje Maskvoje turi sa’vo 
pasiuntįinĮ Hitleris. Af MdškVa 
jį boikotuoja? Ne. Komunistų 
valdžia nacių diplomatą kviedia 
į visokias savo iškilmes if ap* 
sieina su juo kuomaudagiau* 
šiai. v . ; ; ■ .. ' ■':

Tai kodėl gi Amerikos pillė* 
čiai negali būti mandagus su 
Lietuvos konsulu? t*-as P. 
Daužvardis, bėjfe, yra’ kulturin- 
gaš asmuo, vartoja itaktą^ polu 
tikos nekiša kur nereikia; Ir 
vakarėly j ėj kUriš įvyko pereitą 
savaitę, jisai kalbėjo apie lie
tuviškus kumpius ir kitokias 
eksporto prekės, o ne apie Sme
toną arba tautininkų politiką.7 
Mums atrodo,' kad jisai savo 
kalboje parodė d^’ug daugiau 
takto, negu tie komunistiški o= 
ratorial, kurie kapinėse agituo
ja už “liaudies fronto”. Valdžią 
FrancužljOjO; b mUŽikog Vaka
re garbina, bolševikišką Mask
vą! < .

aa.ijiB... .....

pttėėję pailgumą atstovų ir 
šis fcongfeškš ilutafė paimti 
gąlią į Šato taPkas*

“Nedabg tuomet pasaulyje 
buvO žmonių numačiusių, kad 
įjo 20 metų šoVietai'suvai
dins Vaidmenį, kokį sūvaidi- 

Spi , r y 3 . ,0 koki vaidmenį jie suvaidi
no ? Vaidmenį skraistes, po ku
ria' slėpėsi Lenino ir jo klikos 
diktatūra.

Kai po iiiirties dikta- 
titrą pėfėjo į Stąlino rankas, tai 
jisai patartojo tą pačią skrais
tę Savo diktatūrai pridengti. 
Bet,, laikui bėgant, Stalinas “su
tik vi davo*’ savo stipresniuosius 
Oponentuš ir skraistė ėmė da
rytis Jam bereikalinga. Taigi 
jau pernai motais Stalinas pa
skelbė. flaUją^ konstituciją (jos 
svarbiausias autorius yra bene 
Pašukams), kuri sovietus fakti- 
ilai panaikina. . y .

Rusijos sovietai dabar' yra 
laidojamų bet .jįe numirė'se
niai. Antras sovietų kongresdsi 
kuris, aboi Miząros, “nutarė pa
imti galią į savo rankas,” tik* 
f Ūmoj ė parašė' sovietams1 miri 
ties dekretą, Jr iluo to laiko jie 
ne gyveno, bet merdėjo.

Smurtas prieš Rusijos darbo 
žmones.

Pirmame visos Rusijos sovie
tų .kongrese, kuris įvyko 1917 
m. birželio mėn. 16 d., bolševi
kai turėjo tįkmi dešimtą dalį 
atstovų. Kas gi pasidarė,' kad 
tą pačių metų lapkričio mėne
sio pradžioje bolševikai jau tu
rėjo sovietų kongrese daugii- 
Uią? Mižata to nepasako.

O pasidarė štai kaa? prieš pat 
antroj o šovietų kongresų suva- 
žįavimąr Lenitiaš su Ttdckiu pa
darė ,Wkiiibią sukilimą prieš 
Laikinąją; Revoliucinę VyriaU- 
sybę if pasigrobė valdžią į sa- 
voraukas;!

. Pasigrobę' Valdžią,t bolševikai 
vienus sovietą delegatus užmu
šė, kitus sitėmė arba privertė 
Slapstytis^ TpkiU budu bolševi
kai gavo ^daugumą** sovietų 
kongrese j /šis kongresas nutarė 
neva “paimti valdžią į savo ran- 
kaš>n bet, iš itiesų> jisįi ‘ 
tvirtino** bolševikų valdžią.

Kodėl Leninas su Trockiu da
rė > perversmą iš vakaro prieš 
sovietų kongresą? Juk Kerens
kio kabinetas turėjo sovietų 
pritarimą. Jeigu tas kabinetas 
bttVOį bolševikų iiUomonė/negC-3 
raSj tai soyiętųj o ne kieno ki
to/ pareiga bUvo jį pakeisti* 
Antras sovietų kongresas kaip 
tik. ir buvo šaukiamas daugiau
sia tam/kad visos. Rusijos dar
bininkų ir , valstiečių atstovai 
nutartų, kaip Valdžią pertvar
kyti,/. •/ • • ž

Bėt bolševikai pasiskubirto. 
užbėgti kongresui už akių, ko-

, Jįjį Jtaų, jisįi “pa-

................. .... ................................
Ritei jos liaudis bolševikus 

atmetė. !

•Ritikimal įvykę gruodžio rtiė 
nesyje. Norš bolševiką! jau 
rkaštą valdė ir žiauriausiu budu 
pėrsekiojO savo oponentus, bet 
social-revoliucįonieriai ir social- 
detnokratai (“menševikai”) pra 
vedė į Steigiamąjį Seimą dvigu
bai daugiau atstovą, negu bol
ševikai,

Letiiuas bandė pavartoti dar 
vibtią gudrybę; Jišai pasikvietė 
į talką vadinamus “kairiuo
sius*’ UpCiUl revoliucionierius 
(kuriems vadovavo Marija Spi
ri donova) , tfkėdainašis tuo bU- 
du sušikąidyti Rusijos liaudinin
ką partiją ir įgyti St. Seime 
daugunią; Tačiau ir šitas klite- 
tingas Lenino žygis nedavė pa* 
šėką; Kad lt bolševikai atsisa
kė patys kandidatuoti į St. SeL 
ipo pirmininkus ir pasiūlė į tą 
yifetą/Mariją Spiridonovą, vis- 
tiek Steigiamasis Seimas tnilži- 
niškU dauguind balsą išrinko so- 
cial-tėvoliucionierių vadą Vikto
rą černovą Steigiamojo Seimo 
pirmininku ir tuo parodė visam 
pasauliui, kad Rusijos darbo 
Žmonės nepripažįsta bolševiką 
sa’vo valdovais. t -

Tuomet Leninas griebėsi pa
skutines priemonės : liepė gink
luotiems matrosams Steigiamą
jį Šeimą’ išvaikyti, veidmai
ningai žadėdamas paskelbti ant
rus Št. Seimo rinkimus.

Bet tie antri rinkimai nie- .i 
kuomet' neįvyko, nes Leninas 
matė, kad dauguma žmonių 
jam nepritaria. Atsipeikėjęs po 
pralaimėjimo Steig. Seime, jisai 
iškepė naują “revoliucinę” teo
riją, kad darbininkiškoje vals
tybėje valdžia turi būti ne par- 
layientinė (nes tai “supuvusi 
buržuazinė tvarka”!), bet —■ 
“soViėiihėi” Tai, girdi, išeina iš 
paties . Markso mokslo apie 
“proletariato diktatūrą.”

If štai Leninas, kuris per 20 
mėtų prieš tai buvo skelbęs, 
kad Rū'šfjoje turi būt įsteigta 
demdkfdri'nė fėšpųblika šų! vi
suotinu, slaptu, lygiu ir betar
pišku balsavimu, dabar stai
giai atidengė, kad “tikras mar
ksizmas” reikalauja' “sovietinės 
valdžios formos,” kurioje as
mens laisvė ir piliečių teisės 
yra “buržuaziniai prietarai.”

“ŠOvietų” vardu tapo pri
dengta bolševikiškos klikos dik
tatūra, kuri ilgainiui išsigimė į 
kruviną vieno asmens despotiz
mą; autokrątiją.

Spalių mėnesio (1917 . iri;) 
Vpučas” ne tik sudavė mirtiną 
smūgį Rtisijos darbininkų if 
valstiečių atstovų i tatyboms 
(“sovietams”), bet. ir atidūfė 
Rusijoje baisiausio terOto ga- 
.dynę. Ta gadynė dąf tėbešiię- 
sia;

*

T^T

Įstatymas prieš rasinius prietarus
Wišconsiho legislatūroje vienas atstovas įteikė įsta

tymo sumanymą, kuriuo siūloma bausti, kaip krimina- 
lišką ilūsidėjimį, diskriminaciją prieš rašę ir spalvą, At
stovų butas jį priėmė 55 balsais prieš 19.

Sumanymo tikslas pagirtinas. iŠ tiesų, kultūringoje 
Visuomenėje neturėtų biiti teisių siaurinimo arba niekini- 
Ino žftioilių dėl rasės arba odos Spalvos skirtingumų. Hit
leriškoji Vokietija^ kur žmonės yra skirstomi į “arijus** 
ir “neari jus,” grįžta į barbarizmo,gadynę.

Anfračlienla, birž. Ž2, 1987

Margos žinios iš Lietuvos
■■■■■■■i— ■■iKi<wiw m ................... .

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

VISAS GATVES APSODINS 
LIEPAITĖMIS

/Todčlj kad jie žinojo^ jogei ii* 
adiraihe sovietų kongrese jie 

daiiguhios.
’ Tftigi tas bolševikų sukilimas 
bttV6 grjrtiks žygis prieš
Rusijos ‘darbo žttlėhėš. >

Leninas ir Trockis manė, kita, 
jeigu juodu turės ginkluotą jė
gą savo rankose, tai Rusijos 
darbininkai -ir valstiečiai bus
priversti priimti juos už savo 
Vai&Ovus, o tbliaus liaudis ,apSi- 
prks (kaip seniaus buvo apsi- 
praĮpši su caro valdžia) ir juos 
f.ehįž« Bet juodu skaudžiai ap
siriko.

Aiitras sovietų kongresas, tie-

JONIŠKĖLIS. /— Joniškėlio 
valsčiaus savivaldybe nutari 
visas išgrįstas if turinčias ce
mentinius šaligatvius mieste
lio gatves apspdinti medeliais 
~ liepaitėmis.
________________i..

SOVIETŲ. MIRTIES 
PAMINĖJIMAS -

R. Mizara “Laisvėje rašo:
“Biržulio piėn, 16-tą dieną

sukdko 20 mėtai nuo pirmojo
Visos Rusijos SbViėtų Kohg-T 
reso susirinkimo.

“Jį sudarė daugumoj men-
ševikų ir, social-fevoliučionie- Sa, ■ nuąilenke ginkluotai bolše- 
rių atstovai. BolšėVikai tetų- vikų jėgai. Tačiau, kai netru- 
rėjo tik 106 atstovus (viso kųs po to buvo paskelbti visiio- 
delegatų buvo virš 1,000), fipiai rinkimai į Steigiamąjį 

“Tačiau antrajam kbngfeše Seimą, tai bolševikai prala’imė-
bolšeVikai jau turėjo savo jo.

Bet sėkmingai kovoti sh tais prietarais galima tik 
aijkiėjimu ir švietimu. Kol prietarai bus žmonių prote, 
įstatymas vargiai juos sulaikys nuo diskriminavimo.

LAUKIA SUTUOKTUVIŲ 
—Garsi filrųų žvaigždė Ma
ry Pickford ir aktorius’ Bti- 
ddy Rogers, rašosi vedybinį, 
leidimą Los Angeles rotu
šėje. Sutuoktuvės jVykS šio 
mėnesio pabaigoje.
....... . Acme Photo

GąįėtUmė pasigirti, kad grįž- ant savo galvos užsidėti karu- 
damas iŠ Anglijos karaliaus ka- ną. Savo reikaluose juodu abu- 
tunacijos Klaipėdos uostą ap- du lygus ponai. O be to, tasai 
lankė vienas didesnių SS&R ka
ro laivų Marątas. Tai prieška
riais kafo laivas, kuris dabar 
žymiai perdirbtas ir gerai pa
tobulintas. Jo įgilą sudaro dau
giau kaip tūkstantis vyrų.

Matotėj kokie laikai pas mus 
Virto. SSSR vyriausybės atsto
vai vyko dalyvauti Anglijos ka
raliaus karūnavimo iškilmėse, 
ir dalyvavo nė bet kokie val- 
dininkai, bet atsakingi vyrai 
Vyriausybėje it komunistų par
tijoje. Gaila vytų, — jie pirmą 
kartą savo gyvenime turėjo už
sidėti parikus, apsiauti trum
putės iki kelių baltas siaurutes 
kelinaįtės, ir daug kitokių da
lykų dalykėlių jiėnisv neįprastų 
atlikti; Kaip jau Litvinovas sa
vo pilvuką į tas kelnaites sU- 
talpino, žinoma, matyti neteko, 
bet jumoristinėje spaudoje ši- v 
tie šauni iš trečio internaciona
lo vyrai tikrai vykusiai ir gud
riai buvo pavolioti. Ypačiai ne- 
Sišykštėjo prancūzų šios rųšieš 
spauda it Užvis labiausia ji pa
mėgo kažkodėl Litvinovą. Poli
tikos saitų, žinoma, nesupaisy
si. Tiek vidaus, tiek užsienio 
SSSR politika vertė juos va
žiuoti į tas dideles iškilmes, ir 
jie tenais. nuvyko, Juk tai Bri
tų imperijos karalius sėdo į so
stą. O Britų imperija tokia di
džiulė ir tokia turtinga ir sa
votiškai galinga, kad gali sau 
Įėjėti tokias prašmatnybes, kaip 
karaliaus vainikavimas ir ta 
proga sudaryti tokias iškilmes, 
kokių vargu iki šiol pasaulis 
yra matęs. Tiek prabangos, 
tiek išlaidų padaryti gali tik 
Britų imperija, kurios tokiems 
reikalams išlaidas visuomet sve
timieji dengia’.

šoferių streikas ir Anglijos 
karaliaus katunUcija f •

. Neužmirškite, kad į tas iš
kilmes iš svetur suvažiavo šim
tai tūkstančių žmonių, kurie 
Londone ne tik valgė, miegojo, 
bet’ dar ir kitokių išlaidų darė 
ir visa tai pasiliko Anglijoje.

štai net SSSR tasai visai sa
votiškas kraštas, kitais pagrin
dais pas save besitvarkąs, ir 
tąi be vyriausybes atstovų pa- 
šiutite net tokį kafo laivą, kaip 
Matataš, kuriame įgulos butą 
daugiau kaip tūkstantis Vyrų. 
Juk šitie vyrai Londone alkani 
nebuvo, juk jie savo laive visą 
laiką Uždaryti irgi nesėdėjo. 
Anglija tokaai kraštas, kad ir 
sf^ii; nors ir Mataio įgulos 
agitacijos nebijo. * Taip lyigai, 
kaip jie nepabūgo Londono šo
ferių streiko ir net karūnacijos 
metu šitie vyrai galėjo sau 
streikuoti if niekas jų už tai į 
kalėjimą nedėjo ir karo lauko 
teismų jiems nėfUoŠČ. (Streikas 
ėjo savo keliu, o karūnacija sa
vo keliu. Tur būt, streikavusie
ji šoferiai liuoso laiko turėda
mi tikriausiai dalyvavo tose 
karaliaus iškilmėse ir jų regi
niu džiaugėsi, kaip maži vai
kai. Juk visa tai buvo panašu į 
pasaką, čia ir auksinė karieta’ 
buvo, ir karalius, su karaliene 
gražiau dar kaip toje pasakoje 
papuošti toje karietoje važiavo 
ir juos lydėjo žmonės auksu ir 
deimantu pasipuošę. Juk visa 
kaš pik pasaulyje yra brangiau
sio čia FhVo sunešta pademon
struoti, parodyti. Vargu jau ir 
pasakoje lakiausia vaizduotė tai 
Visa taip galėjo atpasakoti. Juo 
labiau tasai streikuojąs šoferis 
toše iškilmėse galėjo dalyvauti, 
kad jį £ia kaip žmogų niekas 
nežemino it neskriaudė.

Kiekvienas rūpinasi savo 
f reikalais

Tu turi savo reikalus, o ka
ralius saVo. Tu šiandien priva- 

kaip 
turi .

lai Eitfeikųpti, taip lygiai 
šią pačią dieną karalius

karalius daro visa tai ne savo 
valia... Buvo jo brolis, kuris 
taip pat turėjo būti karaliumi, 
bet jis ttupūčiuką perdaug va
lios turėjo, bęnt Savo šeimyniš
kiu reikalus norėjo Sutvarkyti' 
pagal savo norą. O Britų im
perija yra toksai padaras, kad 
tokių išsišokėlių, kaip ansai 
nebuvėlis karalius, nenori ir. 
negali pakasti. Tvarkyk savo 
šeimyną, kaip nori, bet ailglų 
karalium nebusi. Anglas nori 
turėti tokĮ karalių, kuris į 
Streikuojančio šoferio reikalus 
Visai nesikištų, bet. kuris su
tiktų šitam šoferiui karūnuoja
mas pasirodyti ir pasirodyti 
taip, kaip šito šoferio skoniui 
atitinka. O kad tasai šoferis 
nebūtų nuskriaustas ir tikrai 
matytų karūnacijos metu* kara
lių tok), kokį jis nori matyti, 
tai Britų imperijos karalius tu
rėjo savo busimas karūnacijas 
repetuoti; jas iki smulkmenų 
išmokti, ir tai jis darė... Britų 
imperijos karalium būti pir
miausia reikia išmokti karūną 
ant galvos užsidėti, o jaU ją 
sykį užsidėjai — gali būti vi
sam gyvenimui ramus. Tiek ga
li būti ramus, kad net Maskvos 
komunistinė vyriausybė Staline 
vadovaujama’ siunčia savo at
stovus tą karalių pasveikinti..

Laisvė-

Londono komunistai, kad i] 
bent kitokios nuomonės api< 
savo karaliaus tas iškilmes, be 
tos jų nuomonės karaliui yri 
tiek nepavojingos, kad Londoh< 
komunistai gali Visai libosa 
jas skelbti, ir greičiausiai, je 
jaū taip įvyktų, kad, sakysime 
pagal Stalino nurodymus sUsi 
darytų Anglijoje kas tai pana 
šau
Londono komunistai 
pasiginčytų, ar karaliaus alg 
mažintlna, ar ją reikia palikt 
tokią, kokią jisai iki šiol gave 
Bet vargu iš tų komunistų, tS 
me susirinkime datyvavusių, if 
keltų klausimą, kad karalių rci 
kia Versti..; O kam? juk ji 
niekam nekliudo, net šoferis j 
karūnacijos metu galėjo drt 
šiai streikuoti, Marato jūrini! 
kai galėjo laisvai Londono Uot 
te vaikštihėti ir su anglų juk 
įlinkais kartu už Stalino SVe 
katą gerti. Tikriausiai taip bi 
vo, bet tikrai SSSR jurittinki 
nedrįso už Anglijos karaliau 
Sveikatą išgerti, o juk į jo ii 
kilmes jie atvyko!

Kur galima laisvai kalbėti, 
o kur

Nedrįso tai daryti ir tik si 
vo Viršininkų įsakomi bendri 
Britų imperijos karaliui salii 
tavo.

Anglų karys jurininkas šių 
atsitikimu visai 
viras ir laisvas, 
negalėjo drausti 
kinti ir Staliną, 
atvykę iš SSSR 
dėl ir anglas jurininkas nu< 
širdžiai gerbia 
nes 
nes, 
liūs, 
cija,

į SSSR vyriausybę, ta 
stipria

negalima

galėjo būti a 
— jam nieks 
privačiai sVe 
jei jo draug; 
to norėjo, t<

savo karalii 
karalius gerbia jo nUOm< 
jo įsitikinimus, Jo kari 
tai yra jo krašto dekon 
kuri, tiesa, gal bent kie

brangoka bent šiems laikam 
bet ji reikalinga. Ji reikaling 
jau vien todėl, kad Britų impi 
rija per ištisus šimtmečius tai 
susitvarkė, kad tasai karalh 
yra tuo junginiu, kuris sūdai 
Britų imperiją.

Karalius Britų imperijai tie 
jau yra reikalingas, kad jo k; 
runacijos atvyko pažiūrėti 
patj karalių pasveikinti net 1 
krašto atstovai, kurių vaistyk 
sudaro šeštadalį visos žemės 
kuri sakosi labai esanti m iii b 
riškai galinga ir nieko nebijai 

tai SSSR.
(Bus daugiau)

H,
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Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia pikniką liepos 
25 d. Alford Bark, labai , gra

fe žioje saloje, prie pat Micltigan 
gg ežero. Lietuvius iš Kenosha^ 

t, o ypač iŠ 
įgj Chieagos prašome rengtis iš ąn- 
I# ksto, Čia galėsite smagiai laiką 

S .praleisti*
Stj —Teklė Pabarška.

Chieagos Lietuvių 
Draugijos sekre

toriai

Racine, AVhukėgan

Į Iš Cicero Lietuvių

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINI V 1R KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 Stttilh JUlsted Sttfeėi. Tėldfotlas 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną 

VALDthAj
jidentaa
lentas i

DR. MONTVtDAh, Or-još Daktarė. K. GU6lS, Dr-jcta Advokatas. 
„ , , .-Į-......-.ar, -.r v i.-'r.-.T- ,

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
• f

■ i . .. ...... ■■■■■ ' ..... .............

Konkursantai, kvotos, Įrašyta narių
NArtfV įkasyta

KbSlKUHSAMAi ' MlfcST4S KVOTA NARIU
BenėdlktaS Vaitekūnas .... ChįcMgO * * 800  83
Peti/ag Mariiiikąitta‘SeJias Petras Chicago — 225 ...... 82
Frartk Chicago.^225 *56

P. MILLĘR, finansų sekietofiuS
J. DEGUTIS, iždininkas
P GALSKIS, trustisąš
P. MILAŠEVIČIUS, trųstisas. x

J. P. VARKALA, Draugijoj Auditorius.

KĘS Y N AI
Rašo Baran Votį PIloRŠt

4 .

Vincetit B* Ambrose ...... .......... Chicago.... 100....
Kazimiera# Jokubka ....* *........ * *......... * *.... Cicero.... 50....
P-nia Marion Ascilla ... ..........m#*<*........ . Cicero.... 05....

. p-lė sussafia L. Gabris <........ AVaukegau.... 65....
Antanas Stepoflaltla..... tGary. . 85...
Stasys Jurčis ..........*.... .*^*4**...... . Rosetahd.... 75.....
Stasys j4 Petrauskas , 4 ........ * *..../....... 1 HockfoTd.... 75 *...
Juozas AlbaUskas ......... * ......... Chicago Hdghto2* * 82.....

.. 15 

.. 15 
. 11 
. 10 
.. 10 
.. 10 
. 10 
.. 10 
.. 10 
.. 8 
.. 9 
... 8

Joseph Asdlla *.♦*.* ........................ . Chicago.... 35....
George Izbickas * ................. ...... ........ . Chicago.... 35 ...
Johrt SfaŽttS ..... ............*. Chicągo-.i 50...
Joseph Augaitis .......    Cicero../ 20.....
Louta Ahtanaviičus .......... .................... Chicago.... 20
Petras Galskis ........................ ............ . Chicago ...20 ...
Adomas Markūnas ........................ Chicago ... 50....*
Antanas Ves baras  ...... ......^...... Cicero.... 25 .
Kazys Steponavičius......... ..................... Chicago ....100....
Jonas Ascilla .........1............ . ............... . Chicago .. 20....
P-lė Josephine Miller ,.................... Evanston.... 24....
peter Giniotis, ....... ..................... Chicago .. 35....
P-nia Petronėlė Markauskas *...........  < Chicago20 .....
Pmraš LUpertiš’................... Chicago ...? 20 ....<.
Stasys Mockūs........ ...:.............................  Racine.... 28.....
Chester PrMkurotas ..........................   Gary .... 15....
Adolph Kaulakis .............. ......Chicago .—25 .....
Thonias Šalkauskas ............................. Chicago.... 20.....
John P. Griciunas ..................................St. Charles .... 35 .....
Povilas Milaševičius ......................*..... Chicago .... 15....
Walter Turner ...... •................................... Chicago .. 12 ...
Alex Ambrazevičius .............................. Chicago .. 50 .....
P-nia Teresė Viltrakis ............ .............. Chicago.... 15 ...
Peter RapšeVičlUs ................—............... Chicago —. 15 
P-nia Elzbieta Norgailienė ....**..... .....  Chicago.... 35.....
P-lė Jennie Laurel ......................  Waukegan .... 15....
P-nia Anna MittskUs *».... ................. Chicago.... 15.....
Andrius Naikelig *............. . .................  Chicago .... 10 .....
Jonas Kuolas ......................... Indiana Harbor.... 45.....
John A. Grakey ................................  Gary **15*..
P-lė Antolnetie KaceviČlus ..................  Chicago.... 10....
Frank Kllkha ....... . . . ............................. Chicago .. 25....
Jonas Senauskas ............   Chicago.... 10...
Stanley Statkevich ................................. Racine.... 12.....
Jonas Pateliunas     ..... ......... Kenosha .... 20 . ,«...*** 1
D-lė Ahrta Kūreta...... ............. ..... ,... De Kalb.... 20...... *. 1
Jonas Cinikas ......................................... Cicero .... 10........... 1
Antanas L. Skirmontas ...................... Harvey.... 25.......... 1
P-lė Aldona Miller ................... '.........  Chicago.... 10........... 1
P-lė Milda Baronas       Chicago.... 20    1 
P-hia'julia Lukeiis .......    Sprlngfield . * 25   1
Vincas Černauskas ............i......... Springfield .. 35 ........... 1
John Sedowski ............     Chicago .j.. 10 ........ 1
Narių ne kon-tų kvorta kolonijose ir Chieagoj 600............ 242

Aplamai naujų narių, kvota" konkurse .............— 3,000
Konkurse narių jau įrašyta .......**;..^......4............... 724

Kvotai trūksta" .....     2,276
P. 8* 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bankietųi/kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
laimėti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiete* Višų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklą kenkąrsa darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937. čia nustatytos 
narių kvotos konkursantanis daugiau nebus pamainomos*

2\ Visi liauji nariai, ‘įsirašę Draugijon nUo vasario 1 d, iki 
gruodžio (Dėc.) 11 d. š. m,, gaus tikietą verties $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d„ 

t Olympię Bali, Taipgi j minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon vyrai ir moterys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon- 
kursantūs; per Draugijos fiarius arba reikia atvykti asmeniškai 
j Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9/ryto iki 9 
vaL vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 yal» popiet*

4 • ••

Kai kurie smalsuoliai teirau^- 
jasi, kas atsitiko su smarkuo
liu p. F. FulaW, kad jis pasilik 
ko Seno Petro ir Vaitekūno 
užnugaryje. Girdi, p. Bulaw 
lėkė, kaip sakalas, o nutupė 
kaip vabalas, Taip, p. Bulaw lė-* 
kė kaip sakalas, bet dar nehti- 
tūpė kaip vabalas, jam dar yra" 
proga lekiant piasmioti ir dar 
plasnos. F. Bulaw sėkmingai 
pas p. D. Kuraitį pardavinėja 
Pontiac ir Buick automobilius, 
jo darbui sezonas baigsis liej 
pos mėnesį, susilauksime dar 
jo darbe gražių rezultatų 
Draugijoj, Bet ar jam dar bus 
lemta pasivyti Seną, Petrą ir 
Vaitekūną, tai tiktai ateities is
torija mums apie tai pasakys.

—o—
Konkurso vedėjas laukia iš

sižiojęs, tarsi gerve giedros, ka
da p. K. Steponavičius išbus. 
Jis, matyti, saldžiai miega ir 
muzikalius sapnus sapnuoja, o 
apie konkurso darbą nė sapne 
neprisimena. Paprastai muzika 
m,us visus žadina ir -skatina į 
darbą, į kovą, bet nelemta mu
zika visai skirtingai veikia į 
mūsų kOnkursantą p. Stepona
vičių — jį konkurso darbe vi
sai Užmigdė.

Na, o kaip' bus su p-le Suza- 
na L. Gabriute, ji po “Barn 
Dance” visai sustingo, nors ža
dėjo rengimus baigusi pasipro- 
vyti, pradėti aktyviai Veikti 
konkurse, bet, deja, darbo re-, 
zultatų nesimato. Kita p-lė Jen- 
nie Laurel, tai Visai susnūdo-1- 
kas “triubejis” su toms Wauke- 
gan pąnelemis konkursantėmis ? 
Kibą joms reikia gerti gyvybės 
eleksyro. Well, p. Mačiuli, tu 
esi Waukegan Lietuvių Kultū
ros Draugijos pirmininkas, 
žmogus pagyvenęs, nevedęs, tai 
pasakyk man vienam į ausį, kas 
tavo mieste sų konkursantėmis 
atsitiko, kad j oš Visai sustink 
go? / .

abu turi po

—o—
I

Įdomi kova eina tarpe dvie- 
jų musų konkursantų Ciceroje, 
tai p-nios Marion Ascilla1 ir 
Kaz* jokubkos
pehkioliką narių, jie viens ant
ram neužsileidžia. Nemažesnė 
kova eina ir tarpe brolių Juo
zo ir Jono AsCillų — vienas ant
ro prospektus gaudo. G‘al priš.i* 
eis arbitracijos keliu jųdviejų 
kovos rezultatus išlyginti.

Birželio 18 d- įvyko * Cicero 
Lietuvių Kulturds Draugijos 
susirinkimaši Kaip, dėl pava
sario laiko, narių susirinko 
gaha daug. Iš svarbesnių tari
mų, tai nutarta 1 rengti pikni
kas rugpiųęio 1 d, p, Ųso vilo
je, prie Lietuvių Tautiškų ka-. 
pinių. 9,( J , •

Susįrinkiihąh bu'vp atsilapkęsį 
Chieagos Lietuvių Draugijoj 
prezidentas J. Mickevičius. Tą 
proga Cicero Lietuvių Kultū
ros Draugijos pirmininkus p* 
K. P, Deveikis, pakvietė pakai-’ 
beti organizacijos reikąlaiS. Jis 
savo pusvalandžio kalboje api
budino Draugijos praeitį; pa- 
reiškė, kad ir dabar dedamos 
pastangos Draugiją auginti. 
Prisiminė, kad ligi 1932 in. Ci
cero j e Draugija turėjo nedau
giau kaip pęrą dešimčių narių, 
o daba"r turi arti keturių šim
tų. Tokiu budu kas dvyliktas 
Draugijos narys gyvena Cice
ro j e. Draugija seneliau čia ne
galėjusi girtis ęavo darbupto- 
jais, bet dabar ešą nemažas bū
rys aktyvių organizacijos dar
buotojų, Priminė, kad vien ci
cero j e veikia šeši konkursantai: 
p-nia Ascilla,! i Jokubka, Augai
tis, Viskante,LJonas Asrilją ir 
čiidkas. Cieeėoje yra ej|ė 
pasižymėjusių! Veikėjų f DėVeL

JMiąs PoVjlbs tyt|l|ėri Draugi
jos fiuąnsą sekretorius, trys 
metai kaip eina šias svarbias 
pareigas#" v /

Vincas Maukus 
' . .i ■■ ■ :

P-nas Vincas Mahkus, Drau
gijos protokolų - užrašų sekre
torius, trys metai kaip einą 
šias pareigas. Pirmiau jis 
buvęs finansų sekretorius.

Musų Harvey

yra

Birželio 11 d., 7 vai* Vakare, 
abu su drg. V. Mąiiktim, Drau
gijoj sekretorium^ nusitarėme 
atlankyti Harvey Lietuvių Kul
tūros Draugijos susirinkimų. 
Nuvykę radome susirinkimą a- 
tįdarytą, narių susirinkę dido
ki hury& y įsi rimtai ^varste 
vietos darbuotės reikalus. Iš 
pažymėtinų tarimų# tai reng-

Parengimai
.... ,

j i.į' • ■. 1 , ' ■

Gary Lietuvių Kultūros Drau 
giją rengia naktinį pikniką šeš
tadienį, birželio Ž6 d., feląck 
Oak, Ind., geriau pasakius, 
Black Oak GfoVe, pusė bloko 
nuo WIND radio stoties. Kvie
čiam visus Gary, Chicago Hei
ghts, Harvey, Indiana Harbor 
ir kitų apylinkių lietuvius da
lyvauti šiame piknike. Čia pra
leisime laiką su gerais draugais 
linksmai tyrame pfė,fpo ža
liuojančiais ąžuolais, Lauksime1

; Steponaitis.

pasižymėjusių' Veikėjų. 
kisj Vincas Ascilla, Tumavlčius, 
Bikniuė/ Laudanškasr Knista^, 
tas, ' Dr. ‘GušOenas, Katilius ir 
keliolika'$ kitųj Draugija turėda
ma tokį skaitlingą būrį nuošir
džių darbuotoju - • • ■ Ciceroje, jau
čiasi čia i stipriai įleidusi savo 
gyvenimui šaknis, tuo yra lą- 
bąi patenkintą, nes darbas einą 
tinkama vaga.

Taipgi p, L Mickevičius pri
siminė, kad Lietuvių Kultūros 
Draugijoms yra svarbu Vietos 
lietuviuose pliesti kulturiiiį dar?- 
bą. Paeitą sezoną Lietuvių Kul
tūros Draugijos surengė daug 
sėkmingų vakarų—teatrų, kon
certų ir t*t. Yra pradėta rengtis 
busiančiam žiemos^ sezonui, kad 
kultūrinį darbą dar praktiškiau 
paruošus, ka'd musųr Kultūros 
Draugijoms rengimas teatrų, 
koncertų,- paskaitų, įvairių biz* 
niškų vakarų butų galima pa
daryti SU mažomis išlaidomis. 
Pavyzdžiui, Vienas geras teattaS 
yra galimą Sulošti visuose mp- 
sų kolonijose, tas pats su kon
certais,1 paskaitomis ir kitokiais 
progrąmąis. ’1

Rugsėjo 5 d. įvyksianti visų 
Lietuvių Kultūros Draugijų at
stovų konferencija. Minėtoje 
konferencijoje- bus išdirbtas 
praktiškas planas kulturiniam 
darbui kolonijose, bus aptarti 
kiti svarbus reikalai liečią mU* 
sų veiklą. Konferencijos darbo 
programa greitu laiku bus pa
skelbta.. Konferencijai progra* 
mos planas jau esąs ruošiamas 
—komisija: Dr. Montvidas,1 Kai 
ris, Rickevičius.

Nąrįai buvo patenkinti ger
biamo prezidento paaiškini- 
kuriais aiškią! vaizdavo organi
zacijos Sėkmingą augimą,/jos 
ateities gplanus, ypačiai padarė 
į ciCOriečius puiku įspūdį, kad 
musų kolonijai buvo atiduotas 
atitinkamas-,, kreditas organiza
cijos budkvoj Imė. Butų gerai, 
kad P‘ Mickevičius atlankytų 
visų Lietuvių Kultūros Draugi
jų susirinkimus, ' taS priduotų 
daugiau energijos musų koloni
jų darbuotojams, s’Varbiąušia— 
cementuoja musų darbo jėgas.

—Cicerietis.

ŠIS BEI TAS APIE KENOSBA, WIS.
......... .

(Tęsinys),

Kenosha miestas
Kenosha nuo Chieagos už 60 

mylių# Miestąs švarus, pasken
dęs medžiuose, gražių parkų 
juostą globią gražų • Kenosha. 
Michigan ežeras, tai Pažibu m 
gaivintojas vasaros metu šio 
miesto gyventojų* Parkų pa
krantėmis ' tyliuoju išdidus Mi- 
chigan ežeras, Čia šimtams ir 
tūkstančiams yra vietos vuėu- 
ros metu prie jo prisiglausti, 
jame paplaukti, pasinardyU 
nuo karščio pasikavoti* Chicą- 
goS lietuviai daro didelę klaidą 
važiuodami maudytis į Dunes 
smiltynus, kuomet Kenosha yra 
daug tinkamesnė, gražesnė vie
tą ieškantiems progų smagiai 
laiką praleisti Kenosha miesto 
maudynėse, negu Indtaha smė
liu kainuose. Draugijos nariams 
verta nepamiršti, kada įkaitusi 
saulė užklups, reikės savo su
vargusiam kunui pagelbos ieš
koti*— Kenosha parkų pakran
tėse, Mlchigan ežero vilnyse.

Kenosha tūzai
Iš Amerikos lietuvių* yra 

daug kas girdėję apie p. J. Mar
tin, Kenosha miesto aldermoną. 
Jis čia senas gyventojas, stam
bus darbuotojas, aktyvus šio 
miesto politikoje per daugelį 
metų, žinoma, p. J. Martin kar-

Nauji Nariai

yra 
tik

Kon* P, Galskis įrašę.: 
: Dr. Walter J, Kirstuk

Dr* Walter J. Kirstuk 
jaunas medicinos daktaras,
ką baigęs mokslą. Dr. Kirstuk 
yta sūnūs pp. Jono ir Uršulės 
Kirstukų, iiorthsidieeių. Dabar 
visa pp. Kirstukų šeima bus na
riai Ohidagos Rietuvių Draugi
jos. Gražy ir sveikintina!

P-nia Emma Mikutis
P-pia Ona Norkus 
Petras Miškinis 
Povilas Kovenis.
Cicero kon. Jonas Ascilla ' 

įrašė:
P-lė Viktorija M. Dunkas
P-lė Joseph Ine M. Dunkas 
P-le Elsie M- Dųnkąs.
Visos šitos trys paneles yra

j era dar tiktai dabar pradėjo 
kilti, jo vardas Kenosha mies
to žmonėse gana populiarus. 
Nebus stebėtina, kad išgirsime 
vienų gražią dieną, jog musą 
draugas J. MąrtTn yra Wiscon- 
sih vaistuos iegislaturoje.

Taip sakant, atlikęs visus bū
tinus darbus pas organizacijos 
draugus, sustojau pas savo ge- 

, rą draugą, senų pažįstamą p. J. 
Martin. Kaip ir visuomet Jis ir 
jo žmona" abu smagus, linksmi 
žmonės — malonu suėjus pasi
šnekučiuoti. Neužteko pasišne
kučiavimo, p-nia Martin paruo
šė grybų pieitus, plyš dar rei
kėjo ištraukti keliolika taurių 
gardaus vyno. “Moraliai” ir 
“materialiai,” /kaip sakant, pa
sistiprinę, leidomės su p. J. 
Martin gražaus Kenosha miesto 
paveizdėti. Užsukom pakelyje 
pas Kenosha lietuvių patrijar- 
chą Braze - Brazevičią* Jis 
čia senas gyventojas, žymus 
darbuotojas, nuoširdus, malo
naus budo senukas. Na, dar rei
kėjo sustoti pas chicagietj p. 
Bertušį, jo dvi dukterys yra 
Chicagps Lietuvių Draugijos 
narės. Pats p. Bertušis turi ge
rai užlaikomą taverno biznį. 
Atseit, pas p, Bertušį, savo 
misijai padėjau tašką. Paspau
dęs dosinę p. Martinui, tariau 
sudie, Kenosha! ’(GALAS)

vimas nutartą rengti šeimyniš
kas savo nariums^ Kadangi 
Draugija povėliame parengime 
pądaiįĮu^^^įąįtą dolerių gryno 
uždarbio, tai šiame išyąžįavi- 
me nariai galėsią pasilinksminti 
su mažorpis išlaidomis. Pinigų 
ižde esą daugiau, negu reikią. 
Gėrį biznieriai, tiė musų drau
gai Ha"rvey.'

Pravartu priminti, kad čia 
Chieagos Lietuvių Draugijos 
skyrius (Harvey Lietuvių Kul
tūros Draugija) i gy vuoja poras 
mėtų, narių turį daugiau nei 
šimtą, ligi bąnkieto nusitarę 
kvotą išlyginti — turės 150 na
rių. Čia musų draugų veikimas 
nusistovėjęs, organizacijos rei
kalai jiems suprantami, tvarka 
palaikoma pavyzdinga. Chieagos 
Lietuvių Draugijos žymus dar
buotojas šioje kolonijoje yrą" 
drg. Antanas L. Skirmontas, 
žrpogus prityręs . organizacij os 
darbe, jis čia yra tas akstinas, 
kuris tinkamai Draugijos rei
kalus vairuoja. Drg. J. Izbic- 
kas; Šios kolonijos senas Veikė
jas Seniau buVęs labai aktyvus 
šjos kolonijos darbuotojas, yra" 
I-ląrvey Liet. Kultūros Draugi
jos pirmininkas, taipgi sėkmin
gai veikia konkurse. Kiti drau
gai kaip atitai: Butkus, Beino
rtus, Putramentas ir daugelis 
kitų yrk sumąnųs ir praktiški 
organizacijos dątbe. Jų suma
numo, praktiško darbo dėka Čia 
organizacija gerai gyvuoja.

Kaipo Chica'gos Liet. Drau
gijos prezidentas, turėjau garbę 
šiame susirinkime apibudinti 
šios organizacijos sėkmingą au
gimą, buvo atiduotas ątitlnka- 
mus kreditas Harvey draugams 
ųž jų aktyvų prisidėjimą Drau
gijos būdavo j imo darbe. Kada 
draugai haYviečiai čia įkūrė 
šios Draugijos skyrių, Draugi
joje buvo tiktai septyniolika 
šimtų narių, šiandien Chieagos 
Lietuvių Draugija turi šeimą iš 
keturių tūkstančių penkių šim
tų narių. Kviečiau į dar stip
resnį darbą Harvey draugus, 
kad dirbdami suglaustomis jė
gomis išlygintų konkurso kvo
tą. Harvey draugai visi bend
rai pasižadėjo darbuotis įrašy- 
me $0 daugiausia naujų natių. nustatytos Kolonijų kvotos nebus kei&amo?. 

I ♦

Abu'konkursantąi; Izbickas ir 
Skirmontas, teikiant paramą ki
tiems šio skyriaus nariams, pa
sižadėjo kvotą išlyginti.

sesutės ir Ęivers Forest gyven
tojoj. į

Kon B. Vaitekūnas įrašė:
Walter Bubelis
Prnfa' Liudvina Masiliūnas 
P-nia Rozalia Vitkus.
Senas Petras įrašė:
P-nia Marie Coghill
P-lė Lillian Gavrilayičiute.
Kon. p-lė A. KaceviČius 

įraše: .
P-nia Alice Yana's, 3559 So. 

Emerald Avė. P-nia Yanas turi 
taverno biznį — smagi ir pa
togi užeiga Draugijos nariams.

, Kon. Juozas Augaitis įrašė:
P-lė Evelyn Vyunas.
Kon. Pranas Klikna įrašė:
Walter Rachenske.
Cicero kop* p-nia Marion As

cilla įrašė: e /
P-nia Adela Salikus.
Harvey kon. Gea* Izbickas 

įraše: 4
P-nia Ona Šaulienė.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Narių kvota 
... 100,...... 

...... 56...... 

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

........ 82 ..... 

..... ... 33 ». - 

......... 75......
*... ..... 35......

L......  35.....

..... 69...... 
į....... 65 ...m

........ 71.....
40..... .

Įrašyta narių
.......... 41
.............. 2
..v......... 11
............  13
............ 10
............. 41

rai

Miestas
Cicero ..............
Spripgfjeld .....
Harvey ........ . .
Waukegan ’ ...
Chicago Heights 
st. Charles .......
Aurorą ♦.
De Kalb .. ~*...
Melroąė Pąrk • ..
Gary . f ...........
Rockford ............
Racine ........... .
Indiana Harbor 

t '

Kenosha
Rosetand ?P*

./ ■■■■■ %■ ’*'•/*?. • ’■ ■ \

Pešt Scriptum:

1* Cicerui kredituojami tiktai tie nariai^ kurie bus Cicero 
gyventojai, Hoselandui — kuriuos įrašys kon, Stasys Jurčius ir 
kiti roselandiečiai.

2, Kiekviena žiu kalonljų turės progos laimiu vkną 11 dvie^ 
jų doyanų — konkurso bankielo vakare, jeigu Ugi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankleto, Lietuvių Kulturrfe 
Draugijų pirmininkai trauks halbtus savo kolpn’jy laimikiui*. Čia
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Diena Iš Dienosi
Mirė Vladas Zinkus

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porčią, stogams popfee 

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

®
P-ia Radzienė dar 
nesveikauja

Skaitydama Naujienose pa- 
tėjnijau1, kad lietuvės moterys 
nesveikauja. Tad prisiminusi 
sunkią operaciją ir p-ios Ra- 
dzienės, gyv. 2345 N. Kedzie 
blvd., nutariau ją aplankyti. 
Ta proga nunešiau jai ir pui
kių gėlių pluoštą.

Ji kad ir namuose, bet per
daug vaikštinėti dar draudžia
ma. Negali ji ir į savo didįjį 
daržą nueiti gėlių skinti, o gė
lės juk tai gamtos linksminto
jos. <

Svečiuose pas ją radau ir 
p-ias čepukienę su Viliene, abi 
tepliorių- dekoruotojų žmonos. 
Ūpas besąs visų linksmas, taip 
kad atrodė ir gėlės nebebuvo 
reikalingos. P-ia Radzienė, nors 
dar ligonė, bet jau gerai atro
do. —Kaiminka

šiais metais kovo 22 d. pa
simirė Lietuvoje dar jaunystė
je Vladas Zinkus. Paliko liū
dinčią. jauną žmoną Juzefą, ma
žytę dukrelę Genelę, motiną ir 
brolį Lietuvoje, o Amerikoje 
brolį Praną Skirmantą, sese
rį Oną Yuknienę ir jos šei
mą.

M. ZOLP, Savininkė
3562 So. Halsted St., Chicago, III

Tel. YARds 2576. Atdara vakarais ir nedaliomis.

$40,000 L i q u i d at i o n
New and Used Bldg. Materials

• • .t  . •• , ■’*. . ’l
..... • ■* ' • Į .į . ... . • . < • Ji

Nupirkti iš SAMUELIO L. WINTERNITZ, 
Licitatoriaiis . <

Statybai Materiolas, Malevos, Atskiros Lentos, Stogani Padengimas, 
Asbestai, Asfalto Gontai, Plasterboard, Plieno Vielos, Geležinės Tvo
ros, Trokai, Trailers, “Sąw Mill”, Guminės Dūdos, Fordson Trakto
riai, Phimberių Reikmenos. " * ' ■

KOJŲ LENGVATA
Kad palengvinti kankinantį SKAU
SMĄ, niežėjimą ir degimą atvirų ko
jų ŽAIZDŲ, svarbu pabandyti paŲ- 
kėtiną gydudlę. Jei jus nusivylėte be
ieškodami pagelbos, tai nenuleiskite 
rankų. Kreipkitės į mus prašydami 
išmėginti DYKAI.

JOHN NOVAK CO.
1458 Sp. Ashland Avė., Chicago, III.

EVA
x KELNAR

CONNIE
KELNAR

Unity Beauty
Permanent Wai>ing

Antradienis, birž. 22, 1937
~~~~r ' " ~ ' T .....r ~ .... .............................

MADOS
wwr

Buvo veiklus veikėjai 
pp. Jurgelioniai

Birželio 16 d. Naujienų lai
doje Lillian Jurgelioniutės gim
nazijos pabaigtuvių aprašyme 
klaidingai pasakyta p-ios Jur- 
gelionienės ’ vardas, būtent: 
Adelė, vietoje Anelė. Taigi šiuo 
klaida atitaisoma.

P-ia Vilytė-Jurgelionienė yra 
Juozo Vilio sesuo ir Jono Jur- 
gelionio žmona, kuris seka de
koratoriaus amatą ir užlaiko 
Congress Paint and Wallpaper 
Co., 2119 Milvvaukee avė. Jie 
abu jaunystėje buvo veiklus 
veikėjai ir priklausė prie pa
garsėjusios socialistų ketvirtos 
kuopos. Dabar eina į gyvenimą 
jų dukreles: Aldona ir Lillian.

S. V.
>_____________ _

Išsiėmė leidimus 
Vedyboms

i A V'SJohn Valosic, 25, su Marion 
Dūda, 19

Andy Kopjo, 25, su Martha 
Shimkus, 25

Charles Urba, 30, su Julianna 
Stoškus, 21

Walter Shocz, 24, su Helen 
Stoškus, 23

Frank Kakuska, 40, su Lillian 
Kveton, 35

Sam. Popilsky, 32, su Tillie 
Mizuris, 24

John Petrow, 23, su Anna
Kuzma, 20 •

Stanley Drygas, 22, su Ca- 
therine Oleach, 22

Leo {lankės, 48, su Bėatrice 
Zaharowskas, 49 *

Peter Švedą, 33, su Emily 
Svec, 29

Emil Bernecker, 24, su Alice 
Gilgis, 20 f

Gordon Worthy, 26, su Betty 
VVaite, 22

L.eo Redemske, 46, su Ada 
-Morgan, 33

Felix Boton, 43, su Veronica 
Vazgauskas 29 .

Frank Sedetz, 23, su Helen 
Kedelis, 24/

Vladas Zinkus gimė Ameri
koje, užaugo Lietuvoje, Gem- 
brių kaime, Batakių valsčiuje, 
Tauragės apskrityje. Mirė vos 
33 ipetus sulaukęs. Nors ir 
menkas buvo velionio amžiaus 
saikas, bet pilnas ' gyvenimo 
kartybės. Dar pačioje jauny
stėje, kilus Lietuvos didiesiems 
karams, teko stoti į jos gynė
jų eiles ir pergyventi tas karų 
baisenybes, kas reikia manyti, 
ir buvo tiesioginė jo anksty
vos mirties priežastis.

Tada Lietuvos kariuomenė 
buvo tik organizacijos pradžio
je ir menkai aprūpinta reika
lingiausiais kareivio gyveni
mui daiktais. Suprantama, kad 
velioniui tada teko nemažai al
kis ir šaltis pakęsti. Nors grį
žo po karo gyvybę išnešęs, bet 
jau be sveikatos. Ji toliau dar 
labiau menkėjo, nes nebuvo 
galimybių ja pasirūpinti, o iš 
valdžios pagelbos nebuvo.

Tebus tau, broleli, lengva 
Lietuvos žemelė.

A. Yuknienė.

Pasišovė. Pabūgęs 
Sifilio

Manydamas, kad jis užsi
krėtė sifiliu, 27 metų jaunuo
lis Gurt Placliitta, nuo 933 
Belmont avenue, sunkiai pa
sišovė revolveriu. Guli Bride- 
well ligoninėje. Daktarai sa
ko, kad mirs.

Prisigirdė

BIRŽAI. — Ne seniai ežere 
prigėrė Biržų m. gyventojas 
Gudlevičius. Jis keletą sykių 
ir anksčiau bandė skandintis, 
bet vis pamatę žmonės jį iš-* 
gelbėdavo.

I žudymosi priežastis, iš da
lies, gal būt, yra perdidelis var
tojimas alkoholio.

Oi

GRĮŽO DARBAN — Būrys telefonisčių, Warrene, 
Ohio, kurios po 8 valandų streiko, laimėjo algų pakėli
mą ir grįžo darban. Warrene eina ir plieno streikas.

Pažiūrėkit į
Nauji kedrų stulpai, šm. 10c 
Naujos Plasterbord, kvad. pėd. 2c ' 
Insulating' Board, kvad. p. lįĄc 
Naujos Wall Board kv. p. l’/zc 
Naujos 2x4’s .... 1000 pėdų $27 
Naiijos 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 roles išdirbystės 
Barretts, Carey, Bird’s ir kitų, 
visai naujos.
90 sv. ro.l. padeng. 108 

kvadr. pėdos ........  $1.60
75-sv. rol. padeng. 108 

kvadratinės pėdos ... $1.50
35-sv. rol. padeng. 108

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

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

800 galiom) malevos vartojimui 
viduj ir lauke. :

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

Tas Kainas
Naujas PIywood, visokio

didžio, kvad. pedav ........ S'/jc
Keaseby & Mattison asbesto 
back' wall tile, išilgos 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, 'Į 

vienas .......................   $1.75
Lath .................... . ryšulys 12č
Pirm pirksiąnt bet kurį vartotą 
ar naują statybos materiolą, at- 
sikmkykit ir apžiurėkit musų 
platų pasirinkimą.

S. E. CORNER 22nd ir 
ASHLAND.

Nash 4-durų Sedan ............. $60
Diamond T Trokas ...:........„ $85
Lumber Trailers....... vien. $25
Pieloms stalai ........... vien. $40

Musų Specialybe

t PRIEINAMOS KAINOS 
754 W. 35th Street

Dėl Apointmentų telefonuokit 
BOULEVARD 4303

....... V :

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

sauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 
f stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250 •

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 West 33rd Street 

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

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th ^Street

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

ATDARA NEDĖTOMIS. VISĄ DIENA.

■ ” . • J ■ ■

SOUTHEAST CORNER 
22nd and ASHLAND

rrrn i y?'1—‘

Kasdien s T 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu I 
žinių ir genį pamo
kinimų.'

Ka»P žuvis be van“ 
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

įnų” neturėtų būti.

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
jeigu DABAR - 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje .....  $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina „j $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 Sp. 

HMsted St.
"’CAGO

AKI, ( 
■20- 
1101 
;ooi 
OI 
Oi 
701 
801 
50^ 
401 
301 
201 
101 
Oi 
M 
201 
301

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 
tio užeigoj visa- 

randasi

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

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

garai. Kurie 
nagiai laiką pra
misti, malonėkit 
lankyt į mano už- 
gą. Savininkė 
Martha Grigas-

Nakrošaitė
116 S. Wallace 
ei. Boulevard

BLUE CASTLE

IGE CREAM
3456 So. Halsted St. 
Viskas šaltakošės Eilėj. 
Visus užsakymus virš 

50c pristatom.
Tel. Boulevard 0567

iš4399 -— Naujausis Paryžiaus modelis. Viršų padarykit 
balto atlaso, o apačią iš juodo šilko arba aksomo. Taipgi de- 

‘vekit juodą skrybėlę padabintą su baltu kaspinu.

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:1 
Naujienos Paltern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...................... per krutinę
. I-

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ŪSE.

Write for Free Eye Book

Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition Į> 

----------- :— I
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS — COAL;
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

liu pristatyti dabar ar vėliau — 
jai sutartį. Pristatom bile kur 

Chicagoje
inos perkant 4 tonus ar daugiau:, 

Mine Run, Virginia 
.............. . .................. $6.95 
Mine Run, West Virginia 

$7.65 
$6.05 
$4.70 
$8.75

. $6.90 

. $8.75 
$7.15 

$12.70
>oke Kappers ............ k....... $11.20

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

75% cars

65% cars ............  ...
linois Lump ....................
ard Screening   ....... 
j.troleum Pilė Run ........
ex Egg or Glindo Egg ... 
illers Creek Lump........
lack Band Lump .........
resnut Hard poal .......

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

OFISE .....................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, t cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuviu tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOŪNG
82nd and Kean Avenue t

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 
iglis ir koksus. Greitas patarnavi- 
as. šaukite bile laiku, mes jums 
itarnausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* dti Į ta* 
krautuve*, kurio* skelbiasi 
Naujienose.
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1936 Metų Mokesčių Sąskaitos 
Jau Paruoštos

. V ' *-'•    - i-—   - ‘

Savininkai turės mokėti apie 10% daugiai! 
negu 1935 nietų mokesčiąiš

Apskričio iždds jau turi pa
ruošęs ir netrukus išsiuntiriės 
namų savininkams 1936 metų 
mokesčių sąskaitas (bilas).

Tos sąskaitos bus apie 10% 
aukštesnės, negu 1935 metų ir 
apie 22% dukštėsnes už 1933 
metus sąskaitas.

1036 metų mokesčiai bus 
aukščiausi Chicagos istorijoje 
ir bene aukščiausi visoj Ame
rikoje. Už mokesčių normos 
iškėlimą daugiausiai kaltina
mos miesto valdyba ir viešų 
mokyklų taryba. Kitos įstai
gos kurių išlaidos įskaitomos 
į mokesčių sąskaitas, irgi šiek- 
tiek iškėlė sąskaitas, bet ne
daug, palyginus su miestu ir

taryba. Tds įstaigos yra pabkiį 
distriktėš, apskritis, šdhitari- 
nis disiriktas ir miškų pFezėr- 
Vai.

1933 ritėtais Biiesto' išldidoriis 
reikėjo $49 milionus; 1934 m. 
—50 milibnų, b šįinėt — 72 
milionus;

Mokyklų tarybai 1933 metais 
reikėjo — $52 ipiliotlų; 1034 
riiėtaiš — 53 milionus, O šį
met — $67 milionus.

Miestas šįriiet reikalauja kur 
kas daugiam pinigų negu pe
reitais metais; ddugiaušiai — 
algoms. Panašiai yra ir su mo
kyklų taryba, ‘kuri, be to, pa
kėlė 51% išlaidas statybos rei
kalams.

SUViteha susižiedavo, 
kitą vedė “ ir 
pražuvo
Sii sužieduotinės pinigais ir 

brėlid riibaiš
JOS

M

CLAS81FIED ADS. |
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Help Wanted—-Malfe-FemaJe

18 Berniukui 
Kalėjimas Visam 
Amžiui

Pagimdžiusi Kūdikį 
Motina Mirtinai 
Pasišovė

ŠĮVAKAR KUMŠČIUOS-ISStlhkhųš svpbio pašau 
liO čempionas JdinČs Braddock (kairėj) ir Joe Louiš, 
kurie šiandien kumščiuosis White Šox parke, Ghicagoje 
(netoli Bridgeporto); Manoma, kad kdmštynių pamatyti, 
sutrauks keliolika tūkstančių žmonių. Louis yra pre
tendentas į čempionus. Šitų kumštynių laimėtojas vė
li ati Susitiks sii Max Schnielingu dėl pasaulio čempio
nato. Acme Photo

krimthalis teismas vakar 
nuteisė 18 metų berniuką 
John Mikosz kalėti visą am
žių už apiplėšimą ir nužudy
mą šoferioi Edward Niewie- 
rowski, nuo 2451 Cortez stbeet. 
Mikosz’o kompanionas Wal- 
teb PekriVitch, taipgi 18^ buVO 
nuteistas 20 metų kalėjimo.

--------------- u
Dzūkai neturės net 
dobilu, nei kviečią

Balandžio 13 d. Mrs. Louise 
Aevermann, Š0 metų nud isls

Central avėhUe pagimdė, dii- 
trą sUnų. Balandžio 15 d: susi
rado vyro reVolvebį ir pasišo
vė į krutitiię:

Nežiūrint didėlių pastaHįų 
motiną išgelbėti; po dviejų mė
nesių kdrikiHimOsi • ligotiiiiėjb, 
vakar ji numibč.

kūdikiui gihiUšį motiiid Visą 
laiką batMOjb: “Kodėl tdip tu
rėjo atsitikti?”

Berniukas važiavęs 
dviračių sumišo; 
mirė po automo

biliu
Alitohiobfiio tiėthihiėje mirė 
ir Johii Staškiiš; nuo naujų 

metiį. žitbo jdu 486

Negavęs patarnavi
mo, jaodvėidlš nužu
dė alinčs sayinitiką
Pašijaiii^ įžeistas gavęs įšaky- 

’ irią dtšišėšii kainpe

EAsT CH1CAGO. —. And- 
rihu‘3 David’o, hihtyt; butą la
bai npštikrnuš'. Jis aiškino 18 
ritėtų mėbgiriM Hėlferi B'dbas, 
kad ją labai myli ir pėb'ėitą šeš
tadienį paprašė jos rankos. 
Helen mielai sutiko. Pasiskoli
nęs iš jbš $30; Dhvid Selenai 
nupirko SUziedUbtuVių Žibtlą 
(grąžos neatidavė), pasiskoli
no iš Jos brolio rūbų už $200 
pasirėdymui šliubui ir vestu
vių iškilniems ir išėjo sutuok
tuvių reikalus/tvarkyti.

Apsidžiaugusi žiedu, Heien 
nubėgo pas savo 21 metų drau
gę, Joan Zararika, pasigirti. 
Joan tik nustebo:

—Bet tu negali < tekėti už 
Andriaus! Aš už jo jau ištekė
jau — vakar!

širdis plyšo HėlertM. Apsi- 
verkusi ji laukė Andriaus pa
reinant. Čia kas tibbš ilėįėfHi, 
kur nors klaida įvyko, ji gal
vojo ir tikėjo, kad jos Andrius 
dalykus teigiamai išaiškins.

Bet Aridriiiš Hebepaširodč. 
bingb štb pinigais ib tūbais ir 
dviėjbm širdim.

drek Vietoti 4^5 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisoųaė visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
dddiama. : . /. .

BRIPGEPORT ROOFĮNG CO. 
3216 So. Halsted Street .‘■a- i ‘ *• i ,

ibŠKAV D'ARb'O. Ėsu patyręs 
paiiltėris ir., tiobiei-ubtolĮis.

Joe AvGArrfš,,
1608 SO. oOth AVfe.; Giedro, tli. 

Tel. Clcfeto 2633.
i;į,A- ...-------

Furnished Rooms
2 GRAŽUS KAMbARiAt; atski

ras įėjimas, šviesus su telefonu, 
lieHbhngtai. Mątyklt vakarfe arbd ry
te iki 10. Mrs. V. Komarova, 

1501 No. Hoyne Avenue, 3 lubos

Vor fteht ,

PARTNĖRIŠ . rėikhiirigas l Ęlec- 
trical Apiilišlhėės bižnį. Ttiri turėti 
$4,.0QQ\ ar ..$5,000 ipvystuoti. ...Gęra 
ąpielinkė. 9 metai toj pačioj vietoj. 
Biznis yra išdirbtas. ,

Rašykit: 1739 South HMstfed St., 
ChichgO; III., Box. 634.

........ -.M-----  -
Situation Wanled

Darbo Ieško

ilinį! d. i. i,

PIENININKAS baigęs Specialę 
mokyklą, dirbęs koopetatyvifiei pie
ninei kaip užvęlžHa Lietuvoje, atvy
ko gyvfenti į JungL Vįalst. ir nOti 
gauti .darbą. P. SONUrA, 
4028 W. Crystal, Tel. Spaiildihg 7477 
________ _____ ;______-------- I__ ,.r

ALYTUS — Dzūkijoje šie- 
ftiet dobilai ir Žiemiriigi kvie
čiai labai prdstai atbudo. Bu
vo rtiahytdį kad iš po žiemos 
jie dat* įfsigahš. Tdčiato dabar

43 metų hmtebiškė 
VdUHiviklš Vakab mibe 

jiv ntti aioi^aus, x avinu uauax < Llikė’Š iigOiiitiėje; išgČrtiSl 
paaiškėjo, kad iŠ Jų jatf nieko’ ritiodų hdtijdm 'f ChlcdgOari 
nėra; Datig kur tenka matyti Vibškhtyjė, prie 65 Wbst Mddi- 
dobilus ir kviečius atariant, sbri štbebt. Ji atvyko Sii Vybti 

didieji iŠ Graikijos tik pobą savaičių 
- dlgai;

dubiltis ir kviečius 
PbieŽaštis — žiemos 
Šalčiai.

Ldttie 
St.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Etinės kultūros Dr-jės Centro Valdjbi šaukia bsiidbą

visų laisvamanių kuopų hkrius į susirink mą, kuris įvyks 
penktadienį, birželio 25 dieną, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. mažojoj svetainėj; kaip 8 vdl. 
vakare. Susirinkime btos perskaityta C'ėhtbo kohiitbto pri
rengta principų deklaracija ir įstatai, o po to bus disku
sijos; —L. E. Ktoltiibos Centro Valdyba.

MĖGSTA StALTikSR — ŠVELNAUS. NAUJOVIŠKO 
StVLlAUS MEZGINIAI.

REIKALINGI 25 . AGE^^AI.
Gali Būt Jauti! ai* seni, vyrai arba 

moterys. Gali dirbti visą laika ar
ba vakarais. Patyrimas nereikalin
gas. ^Kreipkitės,
6551 So. Redzie Avė. nuo 9 ryto 
iki į Vai. pb piėti
mU , ........

Illeip VVanted—Malė
^ Uarbihin>U Reifeta x 

REIKALINGAS Patyręs Bhčerys 
3953 So. Rockw*ell Street.

JaUNAS VYRAS; mokinys; męat 
tadi-kfet; turte tnibUtį patyrimo; 
pastovus darbas; kreipkitės.

717 Maxw(Bll St.

Businesš ICharicės 
Paruayįintti Blžulai

Škžbkd dbklAbsUš bąrgėnas 
TAVERNA įkiltai jifehglta; didėlis 

bąrM; Štatai ir bhdel&S. Išdirbtas 
biznis, maža renda, rimta priežastis 
pardavimui. 3147 So. Halsted St.

PAiisibuobA TAVERN — Ge
riausiu vieta South Sidėj. Prie teat
ro—nėra kito taverno arti. Joe.

6822 Sb; HUlŠtėri Street.
Normai 8743.

Pairianęs; kdd jis jžėidžidiridš 
dėl veide sphlvos, didelio ugfd’ 
negriiš vakdb ąnkšti rytą

Pragaištingas ginčas įvyko 
e pri^^tooi West Lakė 
;/Nūžu^taSai yra Toiri 

važiuojant ties 4515 Lawrence! Mouhlis, SgvįhMikaš.

15 įdėtų ddižiatiš Richard žude dildės ^itiinkų 
Willš, gyv. 1460 Sunnyside 
avėtide Šėšttidibriį ritikrito nuo 
dviračio ib UžširiliiŠe. Nelai- alinėje 
triėš priežastis bitvo ta, kad | Street. 
1

dVė. iš Užpakalio adtomobilis I 
štitriiiįijįš ritici ItO jis sumišo 
ib, pariiėĘTnygšvhi’ąy nukrito 
HHt žeriiės.

AdtbmObiliU važiavo tūla 
Mbs. Ėlizabelii Beck, 38 m., 
gyv. 4023 Ndrtii Kildare avė. 
Ji blicijdi dbeiškė; kad ber
niuko hėt ir nėiižgdvusi auto- 
riidbiliU; Ji riestiiai’kyta.

Kitoje dutoiripbilio nelaimėj 
žtivb Jdhn Staškus, 63 m. gyv. 
Lišle bti Rage apskrity. Jis 
važiavo Ogderi bbad arti Lisle 
peiiktadiehį ib susidūrė su tu- 
Itt Tloyd IleiideršOn iš Dow- 
nėrs Grbve, ndo^ko p. Stas- 
kuš šeštadienį Hihšdale ligo- 
riiheje pasimirė.

Iki šeštadienio 2 vai. po piet 
Cook apskrity šiais metais 
mirė automobilių nelaimėse 
jau 486 žiriotiės. Per tą patį 
Idikbtarpį ClticagOje žtiVb 
ib 0,723 sužeisti: .

Tarsis mokesčių, 
darbinitikų 
klMsjmafe

Vdkar, diidabė iHjų dienų
" kbhftrfeiifciją ?

AVills, gyv. 1400 Sunnyside

Atę^ęš( aįirieįk ^’uodveidis pri
ėjo prie baro ir paprašė ‘‘ham- 
būrger’io”. Pastebėjęs; kad pih- 
kėjaš yra; hbgJ?aš;'L saviiiiilkas 
liepė jaiii hubriį btib htabo ib 
atsisėsti prie šialo alinės kam
pe. Pirkėj 4s įsižeidė ir enle šii 
savihiiikU svaidytis keiksmais.

Išliejęs pyktj, iiėgraš firadle- 
,jo eiti labkdp,. Bet šlifetojęš 
tlrpdtriyje pastebėjo, kad 
Mouhlis pasireiigęs paleisti bu
telį į jo gŽlVą. Niekė rielaukdd- 
maš, jis iššitbauke reVOlVėrį ib 
paleido tblš stovius. Mouhlis 
krito negyvas./ Įsidėjęs revbl- 
verį atgal {.kišenių, riėgras iš
ėjo iilėkib'rio hešlilkikytbs.

\ * ■ - _____
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Visiems

Hieip VValited—Teiiiaib
Ddrbininkiiį Įteikta

patyrusi Mergina ; hdtnų 
darbas; turi būti gera Virėja; , rifeta 
skalbimo; savas kambarys; $10.00.

. Aiistin IMG. ,

& Faižtaiiė 
Sveiksta

1—...—-....................

NbirHi sibfe. —
gdbhi žiiiOma hObtiišidiėtė p-ia 
VėbbiiiČti FAižiėiiė sveiksta. Po 
šuhkibš OpebMcijos ji jaiičiasi 
daug geriau ir planuoja grįžti 
namo iš Wesley ligoninės. Ji 
gyvena ties 125() N. Sparilding 
avėnue. Ligonės vyras ir su- 
nu^mario ją išvežti iš Chica- 
gos^;■■ ąt^sįg^oms .pasilsėti ,ir 
sveikatą ~piiriai' atgauti.

P-idi i6u$įėhėi linkini laimin
gai dtbstogdtiti. —Draugas.

reiRalinga MerginA Prė- 
sems pertaisyti.

M R. SCOTTS,
1319 Devon Avė., Krautuvėj.

PATYRUSI MERGINA; abelnhS 
namų darbas; geras paprastas vi
rimas; savas kambarys; maloni ap
linkuma; $8.00.

. Hollycourt 0400. i

darbas; geras 
reko-

‘DdiiUihš Pebples 
Radio Trio

MERGINA; namų 
paprastas viriihas; patyrusi; 
mendabijoš; būti arba išeiti. 

Kenwood 5544.
'' *C‘ ’ # ----- -I' ■ »

MERGįfrA; itariią darbdš; LHyb- 
tus kdfnbdbVš; hėta skalbihib; tad- 
ža šeiitiVHhi gėtdš taolteštis.

KėyštoHfe 580Š.

PARSIDUODA TAVERNA arba 
išsirenduoja ant bizniavos gatves. 
Parduosiu pigiai. Dėl ligos turiu ap
leisti biznį.
4390 AitKfer Avė., kampas 43rd St.

{j--- 1------ I------------ ;---- -----------------------------------------------BŠ-----------

PARDAVIMUI PIRMOS KLASES 
Pakery Shop., jrfehgta sii vėliaiisidis 
įrengintals. Pabduos|ii sii paaukdvi- 
mii; Pasiriąokiu iš otaniO.

Lafayettę 0284; 
klauskit Walterio

■>" ■!•?* z' ■ ' ’*■ V " •* ’ v ., * ■ «
» I I . I » M* I. M *M M— MM -M<*MM.II III ■——»

PARSlbtlbbA tAvįhNA— prie 
pdt gatvėkatilj barnių. Blžhis išdirb
tas per 20 metų.

1B43 XV ėst 69tM Si.
— ... —---------------- -- -------- i-------------------- —■-—

PARDAVIMUI Idbal greitai bu- 
fcebnėrir grdsernė. Pigiai dėl svar
bios pbiėžašties. 1967 Cdiialport Avė.

1933 PLVMdVtH Šfedari. Tikrai 
pirkinys, tik $U4,b-

Newbferry, 1025 No. Clark.
....... . .

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

i IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
te|te‘‘1937, vjąpkįp' d.džįo su . Coil 
baksajs ir sihkota. Taipgi , Storų 
FikCėtiiis dpi Glife kiirta Bifchib jskai- 
UM, šVatatyklešt rfefcistferįlis ir ite 
bjikšiUŠ. Grtsn Urbd arti ištabkŠjiihb. 
PdtaatykiU tarta pirih riėjęii įSirksi- 
tfe kMĖ ............ ...................... „

CALUhifet 5269:

iitoš aiitradiehio vakarą ra
dio klausytojai.-ttiri datig ma- 
IdiiUlrib siriagiai valdhdėlę 
įOibišti beklausydami žavė- 
jaiičių ddirių ib širiagidš iriuzi- 
kbš. Ta pati proga yba ir šian
dien — antradienį. 7-tą valan
dų Vakare užsistatę savo radio 
girdėšite dainas žymių daini- 
niiikų, kaip tai, Pėdelės radio 
trio, Oną SkeveriUtę, Jbiią Ro
maną, Antaną Ciapą ir kilus, 
t^rie td bus ddiig švarbių yi- 
šiibriibiiiškij įrariešiiriiį bei 
ghbų Žįiiių iš Čebpi’eš fcbritotų- 
vių dpie prėkes beikdlirigdš na- 
iiiąriiš, ktibias Čid ddbdr gali- 
tiid pdsipirkti šu didbliti pini
gų tiitoįiyiriti. i^ėpahiitškilė už- 
Sišląlyti saV6 biidid.

— 'Rep.

Nanitj SiiVifiiiikų btiftifei
Kambarin ji&iįį iŠpbpĮeHiriiA 

ekspertai j^kArtdgri popifebi

Bki FshU Fot Šalę 
J wtW-žiiW8. hHaHmj

TetoMs i’hbsbtebf M&4

ptittotto lt ha-' 
įhus; ,1btds; bifcriitiB ,įl inlid-
Hl 
ta

CŪAIj
.AaijtH

Ufilihlus liM*! F&ihKAiNdš'kytAi BAgMANęftM Jbgtt® 
PIRKIT AtlltSTOs RŲSiES ANGLIS

MT5
PIRKIT DABAR!,! VEDIMAIS 

KAINOS fatlŠ DAUG AUKŠTES
NES RITĄ MANĖSI

PRtŠtAfYMAŠ Mifešffe tk 
pklEMIEStlUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Krečiamas Tvere
čiaus valsčius

VlLNtUS - - Tverečiaus Vdl; 
dadgėlyjė kaiiiių policija dhrb 
kratdš pds tikinihkuš. krėčia- 
eiaiiitis, paprastai, visas Lai
mas. Pas vienus žmoni/ pblp 
ei j a sakosi ieškanti ginklų, 
kitur llėtuviškų draridžidhių 
knygų, o dar kitur — atifcšP 
nių piniglį. vieną ukihiri- 
ką, .f. Ldžinkųv Pošiuhų. 'kdi- 
me, policija r&o apie 100 du
lksi nių priėškkrijiių rusų tub-. 
lių jtioš šti/įaviriii pasiėmė.

PdhaŠibš krdtds; kdip pra
nešti “Viihidtik' įžodis’\ buVO 
darotilOš ii* jųpdėlių it jyliikii- 
škoš kalriitiOSb; švfehčioriių 
viešoji ib slaptoji pblicijd iČŠ- 
kojb ttėiegaliOš lietuvių lite- 
”atUrbš? bet iiibko nerado; Pbj 
licijd krėtė tdijj pat 'Vlddį Šk 
nių ir Pbarią Mlišteikį.

1 A m.Mum su tWflJs

663^

„ PARSIDUODA , BIZNIavas na
mas, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendųuhihkfes laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
ba|¥.ns, MibREVlČE and Cb.

6816 Sįp. Westerii Avenufe 
Hfeihlbek 08(19. itPlttiVoF Shojipe 

. AlylihtiteKris—-VtešLtiv^trtė— 
Lfetafaš—LMdiAiitEitta— ,

1 r

UrBft
Gf|MnktėUlh4—LdldbilivEnia— , 

. „ f atltio6liHatts.
4180 -A Fdi-Jf A VėHiW

phBhe

LOVEIKIS BST 
fcVtetkiiSi$KAi3 

Gflčs Vbštlį^Hia, §MI<leitlHi« 
3Ji» &

Tfei; hdbbĖVAHb iši4
........ •

» ■■ i ■ • ■ ' ■ ■ ■ . : .. ■ . ; . • , >

ŠUriibiųjų Amerikos kepyk
lų viršlriiiikai vakdr šUVažiavo 
Chicdgon ib pradėjo trijų die
nų konl’ėbėiimją. Jib ddtrgiau- 
širti thbšis kaip reaguoti į mo
kesčius Už duobiu kėkio nusi- 
stdtyriio laikytis titiijų ir dar
bo Santykių klausimu ir kaip 
apsaUgOti savo ihterestos nuo 
ti. L U.; Lėtviso ir “kitų ra- 
dikalų’k ’ ■

Kėpėjdi tvirtina, > kad fede- 
bhlė; Valstijų hb ijliestų valdžios 
įUri 'apkrovusios dubttos kepa
lėlį šešiasdešimts septyniais 
hbtiesioglriiais mokesčiais.

I ’7.vAO.' A ;’r <A'6... - , Av:'■.

Atidarė Nauja 
Pašto Stotį

Vakar atsidarė nauja pašto 
stotis ties 3750 N. Kedzie avė, 

. Ji aptabliaUs kedžiė-Graęe apie- 
' linkės (Tarp iMaški, Mont- 

"sJ Dahiėh ir Belmont avė.)

I
PATTERN 1484

Iš alskyrų ketvirtainių šihotų hurtiegsta štai
crochetėd souares

Nd; 14&4 — :
tiesė. Jei rilegšit iš plottų sihlų, tai ji bus labai grdži
—MM* «MMM* ■ — ! »■ MM* «MM >MM* aMMM MMM* MMMM>

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 Še. Hatetfed Si, Chleagbn III.

r
čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti mah Pavyždi No. ...

I
| Vafrdris ir pavardė

i Adresas
f

I

Miestas ir valstija
> i

l!?į ™ |• Ji?’
«,3

. blDELis BAriGENAS
$1009 — narrtUs it jotas, Randasi 

aiit Avė. Krfeibkitėš —
1900 Sb. Uhlbn AvfehUfe.

JONAS bOMriROWšitAS
betaiškytė su Šiuo pasaUliu 

BįtŽfelib 19 dtartą; 7:30 V; Vilk., 
1937 iii.; .štiTadkęš ,i>iišėš taĮįž., 
£Męk Tfeišią ritoskb;; h tėišių

IŠgyvfeHb 35 ritantis.
Palikė dideliamb nUlitodihįe 

hidiebį, Rdidaldą; bb tėydis 
Šfetaaitę, 2 dukteriš Jdžęfą ir 
Sbfita; 3 sUhtte Jętia, .tobtes-

g* ........ - t

^ARb.UbŠlU AkBA RlAlNYSlb 
IhbHiHę 6 k^tabriHU btitigUlbfy; 2 įd- 
tai, šule. Rarddošlū pigiai ąbba niai- 
hysitt ant bižhtaVb .nediriedib. haąio- 

SaVlHihkas 2841 Bb. Lferivltt St:

Noi^S kOiJipniiijds Vfe- 
dėjas ittni hiib užhiid- 

dyto vdigidi 
. ... -^-4---- '

ivtailli Sėbyvfež, 40 riiėtiį 
amžiaus, gyv. 1400 Diversey 
parktVuy šbštadicni ’pasinprė 
EdgėtVater ligoninėj ė. Mirė 
nuo Užiittodyio ihąištp. 
Scliwiirtz btivd Liricbiil-^dfgb 
kompanijos vėdljš's, ktiri ran
dasi priė ’Ęinc.oln avė.

tapd(iŠHfeftieta . It giminfeš;
, Priklausė CHiėdgbs LiietUvių 
Say; Draugijai.
, Kurtas jtašarvotaš hlndaši 
Laehąydcžtaus kdplyčlbjfe; 2314 
W, ,23rd Piliete. . .. , ,

LilfdotUvės . įvykš Ąnttadienj, 
birželio 22 dieną, 2 vai. po 
blėtų iš kbplycibjį bris hdlydŠ- 
tas į Liet. Tautiškas kapihėš.

Viši A» Ą. Jdho Dbhibrovzš- 
kio gihiiHBs, dtatigdl ib įtažte- 
tartli eltai litibširrižiki kviečia
mi ęlalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam pdsktltinl patarnavi- 
rtią.ir atsisveikinimą.
..^uliudę liekame,
Mbteris, dukterys, stilius Ir 

giittibėš;
Patarnauja' laid. dit. Lacha-

- wicz ir Sūnus, Te|. Canal 2515 
MfffiiriiiĮTTMMMĮiii in nHwnaa» —iiiiMtfr

kAiibAViMbi .2 My- 
HihiG; B—5 Abk ttidl-
hs!,U dlit LifetUbos tribpęttės.
Ątfeį^ttkitt 1739 sb. Kateteri št.,

r

Siuskit FW 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvės žmohėslr 
taip pataria Lietuvos bankai

60 AkįhiVi ant vtešiteifo daiids 
ttdbeslL , tatb. kašHttH ri .RdUtiid-

ĮTlgWi'aiflĮk<'N i 
r Tabako Krautuvės 

ToHdtbri Stbtdil

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. PypkeL cigaretus. ci- 
grirus. I< v i ėfcta rtiil į niusU .kretihivį- 
1728 So. Halsted St., Tel. Canal 9845

Ma. . BHI HH
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Keli Nauji Dideli 
StreikaiChicagoj

Streiko klausimu balsuos ir gelžkelių
darbininkai

C. I. O. Reikalauja pri
pažinimo ir derybų

C. I. O., organizuojanti teks
tilių pramonę Chicagoje, va- 
kar paskelbė, streikų Bauer 
and Black bandažų dirbtuvė
je, prie 2500 South Dearborn 
Street.

Streiko vadas ir organizato
rius J. U. Gibbons pareiškė, 
kad bendrovė nenori derėtis 
su darbininkais algų klausimu 
ir atsisako pripažinti unijų.

Nedirba apie 500 darbinin
kių.

Draudimas prieš C. I. O.
Shoreland viešbutis, 5454 S.

Shore Drive ir Amerikos Dar
bo Federacija vakar išėmė 
draudimų prieš C. I. O.

C. I. O. paskelbė streikų 
viešbutyje, bet ĄFL nariai nu
tarė streiklaužiauti. Draudimo 
tikslas yra neleisti C. I. O. 
nariams pikietuoti viešbučio 
ir atkalbinėti Federacijos na
rius nuo darbo.

Streikuoja Baldų Dirbėjai

Vakar streikų taipgi pa
skelbė 800 darbininkų Rock- 
Ola Manufacturing Corpora
tion dirbtuvėje, Kedzie ir Chi
cago avėnue. Jie reikalauja 
unijos pripažinimo ir 10% 
atlyginimo pakėlimo.

..... . ..................... .. .1 ............. . ............. .......

Geležinkeliečiai Balsuos 
Streiko Klausimu

Penkių didžiųjų geležinke
liečių unijų vadai autoriza
vo visų savo narių-darbininkų 
balsavimus streiko klausimu. 
Unijos nuo kovo 22 d., reika
lauja gelžkelių pakelti algas 
20%, bet ikišiol negavo jokio 
atsakymo nuo gelžkelių.

Jeigu nariai nubalsuotų 
streikuoti, tai, manoma, kad 
tederate valdžia padarytų in
tervencijų ir prie streiko' ne
prileistų.

Piuklas Užmušė 
10 Vaikų Tėvų

— ... 1 .„„f.——

Louis Foresta, 49 metų am
žiaus, nuo 354 E. 91st Street, 
mechanišku pinklu piovė mal
kas. Besisukdamas piuklas 
staiga truko ir jo skeveldra 
įlėkė tiesiai į vyro galvų. Jis 
mirė vietoj. '

Foresta paliko dešimts vaikų 
našlaičiais.

Išvaikė pikietas prie Republic Plieno 
Lielyklos

Du policijos viršininkai šau
kiami : Washingtonan

Naktį, iš pirmadienio j ant
radienį, būrys policistų išvai
kė apie 60 pikietininkų prie 
streikuojančios Republic plie
no liejyklos, South Chicagogje 
Tarp išvaikytųjų buvo būrys 
moteriškių. Policija sako, kad 
pikietininkai užkabinėję strei
klaužius, ragindami juos ne
dirbti. /

' Vėliau,* apsisvarsčiusiį polici
ja leido pikietininkams su
grįžti prie dirbtuvės.

Gegužės 30, prie tos pačios 
liejyklos įvy^o garsiosios 
skerdynės, laike kurių polici
ja mirtinai pašovė ir sumušė 
dešimtis darbininkų, o apie 
šimtų sunkiai sttžeidė. Dėl to 
i vyki o senato^ autorizuota fc- 

/deralės valdžios-’komisija, La 
Follette Civil Liberties Com- 
mittee, daro į tyrinėjimų ir 

šaukia kelis policijos Viršinin
kus Washingtonan.

Atskirų tyrinėjimų daro ir 
senato pašto reikalų komisi
ja, kuri pareikalavo kapitonų 
Mooney ir Kilroy šiandien at
vykti Washingtonan liudyti 
apie skerdynes. Kartu buvo 
pašauktas ir prokuroras Cour- 
tney, bet jis atsisakė važiuoti. 
Ar Mooney ir Kilroy bus 
šiandien Washingtone, šių ži
nių rašant nežinia. Vakar po 
pietų jie dar nebuvo apsi
sprendę. Jie vadovavo policis- 
lams laike kruvino įvykio.

Abiejų aukščiau suminėtų 
komisijų viršininkai žiurėjo 
Paramount' trauktus skerdy
nių paveikslus. Pamatę fil
muose užrękorduotas kruvinas 
scenas, senatoriai pasmerkė 
Chicagos policijų už bereika
lingų žiaurumų ir kraujo pra
liejimų.

Apiplėšę ir nužudę 
krautuvininką jie 
ėjo šokti v

Dabar dviem jaunuoliams 
gręsia mirties bausmė

Kiek laiko ( atgal du jaunuo
liai Emil Trimarco, 19 metų, 
nuo 3133 Polk street ir Harold 
Julian, 18, nuo 3229 Flornoy 
street, apiplėšė ir nužudė krau
tuvininkų Frank Panfil. (Jis 
užlaikė valgomųjų daiktų krau
tuvę ties 3756 Irving Park 
blvd. ir buvo gerai žinomas lie
tuviams).

Pasiėmę krautuvininko pi
nigų, jaunuoliai nuėjo į šokių 
salę ir juos prašoko-pragėrė. 
Netrukus po to vienas neišti
kimas draugas abu jaunuolius 
išdavė.

Vdkar prieš teisėjų Peter H. 
Sšhwaba kriminaliam teisme 
prasidėjo jaunuolių byla. Pro
kuratūra reikalauja jiems mir
ties bausmės.

f APDRAUDA 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsų (kaucijų) iki $500.00, 

| kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių ru
siu apdraudas. 

. —................ .PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
K . ’ • . i • ■ . G / f . . • , \ , . /
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LAUKIA PIRMOS PAGALBOS — Du plieno pikie
tininkai, sužeisti laike policijos ir mušeikų puolimo 
Youngs»town, Ohio, trokan įmesti važiuoja ligoninėn pir
mos pagalbos. Mušeikos užmušė du, sužeidė 40.

Acme Photp

PO MŪŠIO — Streiklaužių apverstas automobilis po 
kruvino mūšio pereitos savaitės pabaigoj ė,^rie Repub
lic liejyklos, Youngstown, Ohio. Federale t^Vyba Clcve- 
lande vakar pradėjo žygius plieno streikų |ięvidųoti.

i a Acme Photo

į.

. .. , SUŽEISTAS — Laike puolimo ant slreikierių prie 
Republic dirbtuvės Youngstowne, Ohio, buyo sužeistas 
ir “deputis” J.- P. Barte 11. Du streikieriai buvo užmušti, 
40 sužeista. Acme Photo

\ PO AUDROS CHICAGOJE — Naktį, iš sekmadienio į pirmadienį Chicago užl 
po smarki audra ir vėtra. Keliose miesto dalyse ji išrovė medžius ir nuvertė telefi 
stiebus. Paveikslas parodo išrautų ir ant namų užverstų medį ties 2437 Orchard 
Beveik visos gatves, kur yra medžiai, buvo užverstos nulaužtomis šakomis.

* Acme

LICITACIJAI — Kai kurie puolusio Chicagos elek
tros magnato Samueb Insull brangus baldai ir namų 
įrengimai, kurie bus parduoti iš licitacijos šių savaitę, 
kreditorių naudai. Acme Photo

PARVEŽAMAS CHICAGON — Chicagietis Frede- 
rick Snite, Jr., suparaližuotas laike kelionės Kinijoje, 
yra gabenamas Chicagon, įdėtas j “mechaniškus plau
čius**. (Žiūrėk paveikslą dešinėje). Acme- Photo

ELECTRIC CABLES 
FROMSSHORE TO 
•' TRON LUNG

PAVOJINGA KELIONĖ — “Mechaniški plaučiai”, 
kuriuose jaunas chicagietis Fdederick Snite, Jr., yra 
gabenamas iš Kinijos Chicagon. Paveikslas parodo sce
nų, “plaučius” su ligoniu (jo galva kyšo iš aparato) nu- } 
leidžiant nuo laivo, San Francisco uoste, Cal. L

Acme Photo

ATSIDARĖ RADIO PARODA — Sherman viešbuty
je šių savaitę atsidarė radio paroda ir radio stočių ve- 
dejų konferencija. Berniukas rankose laiko milžiniškų 
“tiubą” naudojamų radio stotyse. Acme Photo

DIDŽIAUSIAS “TIUBA5 
—Didžiausia ir stiprinus 

• radio “tiuba” pasaulyje, i 
statyta Chicagos parodoj 
Ji turi 250,000 jėgą.

Acme Phoi




