
The First and. Greatest Lithuanian Daily in America

' NMMIIENOŠ —
The lithuanian Daily news

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INO 
1739 South Halsted Street, Chieago, Illinois 

t Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikojev - . .. .... —_ J
. ... -______ ____ -- - - ------- - --- --- - r -~z - --- - - . ■ -

VOL. XXIV Kaita 3c
-- -   I - . - - - - -     - — — - - - -. - - - - - --

Ruošiasi atidaryti
visas liejyklas

Plieno kompanijos džiaugiasi sulaužiusios 
streiką. Bet organizuoti^ darbininkai dar 

tęsia kovą už pripažinimą unijos
YOUNGSTOWN, Ohiov birž. 

27. — Nepriklausomos plieno 
kompanijos, ypač Republic ir 
Youngstown Sheet and Tube 
Co. krykštauja, kad jos buk 
sudaužiusios plieno darbininkų 
streiką ir nugalėjusios CIO, 
nes jų liejyklos buk jau dir
bančios “pilnu smarkumu”.

Bethlehem Steel Co. irgi ati
darė savo liejyklą Johnstowii, 
Pa. Visos Republic Steel ir 
Youngstown 
Co. liejyklos 
valstijoje po 
jos apsauga.
panijos ruošiasi atidaryti savo 
liejyklas ir kitose valstijose.

Žinoma, atidarymas liejyk
lų labai susilpnino streikierių 
poziciją, bet vistiek streikie- 
riai tęsia kovą ir yra pasiry-

Sheet and Tube 
atidarytos Ohio 

valstijos milici-
Dabar abi kom-

n
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šaukti abiejų kompanijų virši
ninkus ir juos kaip nors su
vesti su John L. Lewis, nes ir 
taikymo taryba mano, kad 
streiką butų galima greitai su
taikinti, jei abi pusės galėtų 
sueiti ir išsiaiškinti. ’ (Ikišiol
abi kompanijos, ypač Republic 
atsisakė nuo asmeniškų dery- 
bų su Lewis ir kitais streiko 
vadais).

Dabar gubernatorius tik ban
do teisintis ir aiškintis, kad 
jis pilnai pritariąs darbinin
kams ir visuomet su jais bu
vęs, d milicija esanti tik palai
kymui tvarkos.

Ruošiasi atsidaryti liejyklos 
Chicagos apielinkėj

• s

CHICAGO. — 
Co., kuri ikišiol

Inland Steel
nė nebandė

žę ją tęsti iki liūs laimėtas streiko laužyti, dabar irgi nu^ 
unijos pripažinimas ir plieno 
kompanijos ’ sutiks pasirašyti 
su unija sutartį^ t

Angliakasiai irgi remiaf strei- 
kuojančiuk plieno tįertoiiiinkuo, 
remi* j UOS ir Įeitos industrines 
CIO unijos.

Streikieriai ypač piktinasi 
staigiu gubernatoriaus Davey 
pakeitimu savo nusistatymo ir 
nuėjimu tarnauti plieno kom
panijoms.

Jis pirmiau pats bandė strei
ką r sutaikinti, vėliaif prisiuntė 
miliciją sulaikyti liejyklų ati
darymą. Bet kada milicija, už
ėmė visą streiko apygardą ir 
derybos dėl streikoz baigimo 
nutruko, gubernatorius stai
giai tą pačią miliciją panaudo
jo atidarymui liejyklų. j

Streikieriai prieš tokį gu
bernatoriaus žingsnį griežtai už
protestavo ir atsikreipė į teis7 
mą, reikalaudami pašalinti 
liciją.

Gubernatorius skelbia 
prasimanymus

Susidėjęs su plieno kompani
jomis gubernatorii/s Davey nu
ėjo tiek toli, jog paskelbė, kad 
darbo sekretorė Perkins įsa
kiusi pasišaukti Republic ir
Youngstown kompanijų virši
ninkus ir tol juos laikyti iki 
jie pasįrašys su unija kontrak
tą. Bet, girdi, jis tokiam dar
bo 
ir diktatoriškam” sumanymui’ 
nepirtaręs, nes tai esą butų 
buvę ; tolygu žmonių grobimui.

Bet gubernatorius labai ne
smagiai pasijuto, kada darbo 
sekretorė paaiškino, kad nieko 
panašaus nebuvo, nes ji tik pa
siūliusi gubernatoriui pasi-

tai ė atidary ti savo liejyklas 
Indiana Hgrbbr ir Ęast Chiea
go, jei gaus tinkanįą apsaugą.

*<
Bet ę ji sėvo . ęalutin# • nuo

sprendį paskelbs tilt pirmadie
nio vakare, kada tikisi ir In
diana gubernatorius Townsend 
padaryti svarbų “visus paten
kinantį” pareiškimą. 

t

Unija protestuoja prieš ban
dymą atidaryti Inland liejyk
las, nes 65 nuoš. tos kompani
jos 
J t 
tl.

tik
Ruošiasi atidaryti liejyklas 

ir Youngstown Sheet and 
Tube, kuri turi dideles 
las Indiana Harbor ir 
Chicagos apielinkėse.

Republic Steel visą
stresą laužė suį: streiklaužių 
pagelba ir geg. 30 d. prie jos 
liejyklų South Chieago ištiko 
skerdynė, kurioj policija nušo
vė 11 streikierių ’ ir arti 100 
sužeidė.

Atsisakė sįųsti miliciją į 
Eaelt Chieago

INDIANAPOLIS, Ind.,
27. — Indianos gubernatorius* 
Tovvhsend atmetė East Chiea
go mero Rooney reikalavimą 
prisiųsti į plieno liejyklų apie- 
lirtkę valstijos miliciją.

“East Chieago dabar nėra 
jokių sumišimų ir aš jų nesiti- 

! kiu”, pareiškė gubernatoriui*
.  ----- !—

Lenkijai brangiai 
r' kainuos karaliaus

Karolio vizitas >

darbininkų yra, organizuo- 
Tečiaus kompanija tariasi 

su savo “unija”.

liejyk- 
kitose

laika

%

LAIKĘ KARŠČIŲ CHICAGOJE — Vakar Chicagoje buvo neperšilčiausia, bet 
pereitą savaitę kaitra prikankino visus gyventojus. Vaikai subėgo į parkų tvenki
nius, prudus ir ten nardė plaukiojo gaivinančiam vandenyje. Bet suaugusiems bu
vo bėda. f . ‘

SMARKI VIESULĄ LIE1UVOJ
Darbo santykių ta
ryba šaukia Fordą 

pasiaiškinti
DETROIT, Mich., birž. 27. 

— Nacionalė darbo santykių 
taryba kaltina Ford Motor Co. 
už sumušimą 14 automobilių 
darbininkų unijos organizato
rių ir ša’ukia kompanijos vir
šininkus 'liepos\ 6 d. pasiaiškina 

dėl tų kalti-riimU; / ■ ’ > >

Išteisino, bet vėl pa
sodino kalėj iman

mi-

sekretores “autokratiškam

birž

LONOKE, Ark., birž. 27. — 
-Bernice Felton, 18 m., kuri bu
vo kaltinama prisidėjusi prie 
jos meilužio Lester Brockel- 
hurst, 23 m., nužudymo planta- 
toriaus Victor A. Gfates, liko 
išteisinta ir jau buvo paliuo- 
suota, iš kalėjimo. Ji liko ištei
sinta nežiūrint pasmerkto mir
čiai jos meilužio liudijimo, kad 
ji buvo kartu kada jiedu nužu- 
dė juos pavėžinusį Gatės ir pa
ėmė jo automobilių, su kuriuo 
trankėsi po rytines valstijas 
— iki New Yorko, kur ir bu
vo suimti.

Tečiaus nespėjus' nė iš mies
to išvažiuoti, Bernice Felton 
dšnaujo liko suimta. Dabar ją 
kaltina už pugabenimą vogto 
Gatės automobilio į New Yor- 
ką.

VALSTYBĖ ŠELP- 
SIANTI’NUKEN

TĖJUSIUS
■ ■■ ■ ...I-..................... '

KAUNAS, hirž. 26.— 
Užpercitą naktį smarki 
viesulą ir audra sunai
kino didelę dalį pietinės 
Lietuvos.

Prezidentas Antanas 
Smetoną-įsakė komisijai 
vykti j nukentėjusią a- 
pygardą ir >. pasirūpinti 
valstybės šelpimu nu
kentėjusių. ;

(šiemet jau kelios ‘smarkios 
audros yra siautusios Lietuvoj ,4 
kurios pridarė ūkininkams di
delės žalos'.' Bet ši viesulą, m^- 
tyt, 1 buvo smarkiausia ir pri-' 
darė daugiausia nuostolių, jei 
jau valdžiai teko susirūpinti 
šelpi,tnU nukentėjusių. Pietinę 
Lietuvą sudaro Trakų ir Aly
taus apskritys — Dzūkiją).

Michiganas priėmė 
savo darbo santykių 

bilių
LANSING, Mich., birž. 27c— 

Michigano legislatura priėmė 
valstijos darbo santykių bilių. 
Bilius yra labai sušvelnintas ir 
visi griežtesni patvarkymai iš 
jo liko išbšrauktį.

Bilįbs numato paskirimą tri
jų ž-rhohių. komisi j os, r kuri tai
kintų streikus. Bet ta komiai- 
ja < neturi galių, savo nutari
mus vykinti. . Leidžiamas ramus 
pikiėtavimas ir teismų galia 
išdavinėti indžiohkšenus kiek 
susiaurinama.

Darbininkai šiuo biliumi ne
sirūpino, nes jie daugiau 
tiki federaliniu Wagnerio 
bo santykių aktu.

pasi- 
dar-

Vokietijai trūksta 
grudų;bus vargo 

su importu
Nubaudė tris Telšiš 

kius

Ruošiasi naujam
puolimui Madrido
Sukilėliai veržiasi linkui Santander ir kar 

tu pradeda koncentruoti jėgas prie 
Madrido, kur jau pradeda puolimus

RYMAS, birž. 27. — Paties 
Mussolini laikrašty Popolo d’Ita- 
lia straipsnis užtikrina greitą 
puolimą Madrido, o su tuo iš- 
nyksiąs ir Europos karo pavo
jus.

Straipsnis sako, kad sukilė
liai pulsią Madridą tuoj kaip 
tik bus paimtas I 
miestas, Baskų krašte. Tada 
prasidėsiąs puolimas Madrido, 
kuris sutriuškinsiąs lojalistų 
“geležinę grandinę”, nes ir buk 
lojalistų kariuomenė ir gyven
tojai esą sudemofalizuoti.

Nujaučiama, kad to straips
nio autorius yra pats Mussoli
ni.

dar sykį bandyti perkirsti Va- 
tencijos kelią. Jau buvo musių, 
tūriuose sukilėliai betgi liko 
atmušti.

■ ■. . ,' 1■" <’

Italija nępaliauja siuntusi 
kareivius į Ispaniją

LONDONAS, birž. 27. — Is-

Veržiasi linkui Santander
HENDAYE, Franci jo j, birž. 

27. — Sukilėliai pradėjo visu 
smarkumu veržtis linkui San
tander, eidami dviem krypti
mis — pajūriu'' ir iš pietvaka
rių nuo Bilbao.

Tuo pačiu laiku iš Madrido 
pranešama, kad sukilėliai su
traukė tūkstančius kareivių, 
daugybę tankų, motorizuotų 
ginklų ir kavaleriją į pietus 
nuo Ma^rido su aiškiu tikslu

Santander • panijos ambasada Londone pa
skelbė dar du kaltinimus dėl 
Italijos laužymo Ispanijos ne
utraliteto sutarties.

Ji sako, kad pereitą mėnesį 
Cadiz ir Malagoj Italija išso
dino 15,000 kareivių. O pereitą 
ketvirtadienį 8,000 Italijos 'ka
reivių išplaukė iš Italijos į Is
paniją.

Italais vadovauja du genero
lai, kurie vedė kampaniją 
Ethiopijoj. Abu jie prieš kurį 
laiką atvyko į Ispaniją lydimi 
savo generalinių štabų.

Valencija ruošiasi bombar
davimui.

VALENCIA, birž. 
lencija tikisi, kad 
bombarduos Italijos 
jos karo laivai ir todėl skubiai 
visame mieste rengia slėptuvės 
nuo bombt). fr

27. — Va
ją vistiek 
ir Vokieti-

Ūkininkai maldauja 
štreikierius baigti 

streiką

Submariha paskan
dino Ispanijos mais

to laivą; 5 žuvo

Chicagai Ir apielinkei fėdėr" 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Veikiausia 
karščiau.

Saulė teka 
8:29.

giedra; kiek

5:16, x leidžiasi

Rusija suėmė 7 šni
pus Suomijos 

pasienyje
MASKVA, birž. 27. Iš 

Petrozavodsk, arti Suomijos 
sienos,’ pranešama apie suė
mimą septynių “svetimos val
stybės” šnipų. Penkis tų šnipų 
suėmę ūkininkai. '

TELŠIAI. —- Gegužės 31 d. 
Kariuomenės teismas sprendė 
kelių telšiškių bylą, kaltina
mų komunistiniu veikimu1.

Kariuomenes teismas A. Ba- 
jaruną nubaudė 6 m., A. Rai
bužį 2 m. sunk, dlarbų kalėji
mo, A. Skimelį 8 men. sąlygi
niai, Juozą Galdiką nusprendė 
išsiųsti į nepiln. drausmės ir 
auklėjimo įstaigą, o Juozą Ju
revičių išteisino.

Varsa va, birž. 27. 
cialiu 12 vagonų traukiniu į 

(Lenkiją atvyko šešių dienų vi
zitui Rmnanijos karalius Ka
rolis ir kronprincas Mikas, ly
dimi kėlių* kabineto narių ir 39 
patarnautojų. Jų vaišėms Len
kijos valdžia išleis $400,000.

Didelėmis vaišėmis Lenkija 
tikisi labiau susiartinti su Ru
munija. Tuo tikslu ten nesenai 

; lankėsi Lenkijos /{prezidentas 
^Moscicki.

Spe
' HOLLYWOOD, Cal., 

27. — Garsi seniasniais
birž. 

lai-, 
kais mūviu aktorė Mary Pick- 
ford, 44 m., vakar ištekėjo už 
Charles Rogers, 32 m., orkest
ro vedėjo. Jų sutuoktuvės, ku
rios įvyko jų draugo dvare, 
buvo labai kuklios. Jose daly
vavo tik 15 žmonių. Bet vis
tiek prie dvaro susirinko šim
tai žmonių. Vėliau Pikford 
dvare įvyko sutuoktuvių poki- 
lis, kuriame dalyvavb virš ^00 
svečių. /

Atvyko Amerikos 
žydų veikėjas

-----r— ■ <• •
. KAUNAS. ~ Kaunan atvy

ko USA žydų darbininkiškos 
sąjungos kauniškiu skyriauą 
pirmininkas, p. Efrajimas Ėp- 
šteinas. Pasirodo, kad svečias 
yra Kaunė gimęs ir 1903 m. už 
revoliucinį veikimą ir dalyvavi
mą demonstracijoj prie tuometi
nio; mįpsto teatro, kiuris buvo 
toje pačioje vietoje, kur dabar
tinis vaist. teatras, gavo atse-j 
dėti 11 mėn. Kauno kalėjime. 
1905 ip. jis išvyko i USA.

Jo atvykimas susijęs šu su
manytu leidiniu “Lietuvos žy
dai”, , Jkuris Apimtų demografi
nę, kultūrinę ir ekonorpįnę JLie- 
tuvos žydų struktūrą įr praei
tyje 4r dabartyje.

BERLYNAS, birž. 27. — Ne
žiūrint visų Vokietijos pastan
gų padaryti save išsimaitinan
čia valstybe, ja..u dabar yra 
aišku, kad ateinančiais metais 
Vokietija turės pirkti užsieny 
mažiausia 2,000,000 tonų grin
dų.

Ekspertai sako, kad jei oras 
nepagerės per ateinančias ke
lias dienas, Atai Vokietija šie
met susilauks dar prastesnio 
derliaus, negu buvo pernai, ka
da Vokietija buvo priversta 
importuoti tarp 1,5000^000 ir 
2,000,000 tonų grudų.

Padėtis tuo blogesnė, kad 
tos šalys, kur Vokietija galė
jo pirktis grudus maihals ‘ ant 
prekių — Jugoslavija, Vengri
ja ir. Rumunija — šiemet irgi 
ląukia prasto derliaus.

Manoma, kad Vokietija da
bar ą>ądės didelių pastangų 
gauti., kreditų ,Amerikoj, ku
riuo ji galėtų Amerikoj pirkti 
grudus. Kitos gi valstybės ne
duoda Vokietijai kreditų, o ji 
neturi pinigų užmokėti už sa
vo pirkinius, nes visi gauna
nti pinigai yra išleidžiami ap- 
siginklavimui.

MOUNT MORRIS, Mich., 
birž. 27. — Bušo šoferis sude
gė, be<f pasažieriai išsigelbėjo 
nuo mirties liepsnose, btfsui 
užsidegus po susidūrimo su 
gasolino troku.

>

■£.1: t

CAMBRIDGE, Md., birž. 27. 
<— Į streikuojančių Phillips 
fPacking Co. darbininkų susi
rinkimą atsilankė ūkininkų de
legacija maldauti štreikierius 
nusileisti ir tuojaus sugryžti 
į darbą bent mėnesiui laiko — 
iki galutinai bus išspręstas al
gų klaupsimas.

Pasak ūkininkų, jei streikas 
užsitęs dar kelias dienas, tai 
visas $240,000 vertės pupelių 
derlius liks sunaikintas ir tada 
ūkininkai atsidurs dideliame 
skurde, kiti gi praras ir savo 
ukius.

Naujos gimnazijos

VALENCIA, birž. 27. — Is
panijos prekių laivas Gabo Pa
los, kuris gabeno maistą, liko 
kuštant paskandintas submari- 
nos už 60 m. į pietus nuo Va- 
lencijos.

Penki žmonės žuvo su laivu, 
bet kitus 44 pasisekė išgęlbėti. 
Juos išgelbėjo kitas laivas, ku
ris užtiko juos jau 6 valandas 
pluduriuojant gelbėjimosi val
telėse.

Laivas paskendo už 5 minu
čių torpedos sprogimo. Val
džia nepaskelbė kam priklau
sė submarina, bet yra 
žinoma, kad sukilėliai 
submarinų neturi.

gerai
savo

27.
KOUNAS. — Nuo rugsėjo 1 

d., t. y. nuo naujųjų mokslo 
metų pradžios, švietimo minis
terija atidaro naujas gimnazi
jas Kaišiadoriuose, Skuode ir 
Kaune penktąją gimnaziją. Ši
lutėje bus atidaryta progim
nazija.

Pageidavimų ir prašymų įs
teigti gimnazijas švietimo mi
nisterija gauna daug. Pasta
ruoju metu įsteigti gimnazi
jas prašo Kupiškio, Plungės, 
Kelmės ir Palangos apylinkių 
gyventojai..

DENVER, Colo., birž. 28. — 
Pernai buvo suimtas Erneąt 
Mattice už pagrobimą ir išg$- 
dininią Mrs. - Cyckocz. Pastari •- 
ji jį pažino ir jis liko nutepa 
tas visam amžiui kalėjimai!. 
Dabar prie tos pačios piktada
rybės prisipažino dtf automo
bilių vagiliai.' Dabar Matticė 
Veikiausia bus paliuosuotas iš 
kalėjimo, kaipo visai nekaltas 
asmuo.

WEW0KA, Okla., birž.
Kuomet Osage indėnai pratur
tėjo iš aliejaus, * tai Seminole 
indėnai suskurdo..- Pastarieji 
dabar ieško prieglaudos 
koj, kur pirmiau .yra 
jų protėviai. 1

Meksi- 
gyvenę

27.WASHINGTON, birž.
Prekybos departamentas pra
neša, kad lėktuvų gamyba 
Jungt. Valstijose per pirmus 
šių metų 4 mėnesius padidėjo 
25 nuoš.

DETROIT, Mich., birž. 27.— 
Mrs. Mary Dey 1934 pagimdė 
vieną vaiką, 18‘ mėnesių 
pagimdė dvynukus, o 
jai gimė net trys vaikai.

vėliau 
dabar

birž.LOS ANGELES, Cal., 
27. — Kelios mūviu aktorės 
susirgo vidurių ligomis, kaip 
spėjama, užvalgydamos aršeni
ku laistomas daržoves. Vietos 
japonai daržininkai gi ginda
mi savo daržoves nuo kenkė
jų, kaip tik mėgsta jas laisty
ti aršeniko skiediniu.
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
—" ■ . .......T. .................

APJLA nutoj 
prisidėti prie 
L D. Susivienijim
Sjeiipaą ij^sIjįaiiUiijgaį) įf ęp piaža 

opoziciją; mainosi laikai.

J#, PITTS3PĘGH, PA. —
Pirfcjjp gO <). rS?1es’
to prasidėjo APLA seimas ir 
21 d. pasibaidė. Reiškia, per po
rą kyyp vis/ pą.- 
šelpinės ^r^ųgjjps rteiką/ąį. Ęu- 
vo išklausyti valdybos raportai, 
ir padaryti svąrbųs tąpįipąi.; 
Svarbiausias iš jų buvo nųiną- 
tprųąs sųsįyiepyti £.u pąrbųųpr 
kų Su^ivįęnjpmu.

Tai yra jtikraį greitumo re
kordas. Turbut praleųjtją ir 
sandariečius. Sandariečiąi gan# 
greitai savo seimus atlaiko. Bet 
APLA negalima lyginti su san- 
dariečių partija. Pas samarie
čius nėpa pę turto, ųė p ariu. Q 
ĄPLĄ tųrj .49 kuopąą, turi ir 
narįų ir turto.

Visus darkys atlikti tik pep 
p,urą dįenų — tai tikrai greitu-, 
mo rekpr,(jas.

Tas faktas liudiją, kąd APLA 
opozicija visai jnaža.

Šeiminėje vakarienėje, kuri į-, 
vyko Liberty Hali, birželio 20 
dienų buvo susirinkę gana daug 
svečių ir viešnių.

Vakarienes programą vedė J. 
Urbonas. Buvo pakviesti tarti 
po keletą žodžių P. Uargis,, S. 
Bakanas, J. K. Mažukna, P.. 
Bukįys, R. Mizara ir keletąs ki
tų.

šiame seime tasai pats ĮSakanas 
ųętįk nmpvo pep^ypjipffas kai- 
po lifiresmndėM, ' bet buvo 
pakviestas ir kalbėti.

—Rep.

Pitįsbųrgbas ruo
šiasi priimti Lie
tuvos skautus

Tam tikslui sudarė speciaĮį 
komitetą

PITTSBURGH, PA. — Birže
liu 21 d? jyykp čpąįpipkimas 
Ęjftsįųrgjio į^rbuoto-
jų ir jaunuolių organizacijų ‘at
stovų sudarymui komiteto pri
imti Lietuvos skautus, atvyks
tančius į Pittsburghą.

Mat, šiais metais birželio 26
• f* <• V *, • f • ■

d. Washingtone, D. G. prasideda »• * r f
(tarptautinis skautų suvažiavi
mas, kuriame dalyvaują ir Lie
tuvos skautai, lai, pasinaudo
jant ta proga; Lietuvos skautai 
mano aplankyti nekurtas lietu
vių kolonijas, tame tarpe ir mu
sų Pittsburghą.

Priėmimo k^rnitęto yąlcjybpn 
įeiną Povilas Daigią, pįrųimųi- 
kas; sekretore — Marijoną Qr- 
monįųte; iždininkė — V. J. Ko-, 
jičien.ė. Viso, komitetas suside
da iš apie 15 asmenų ir visi yra 
nuoširdus, darbštus darbuoto
jai.

Organizuos ekskursiją 
Washingtonan

Tikimasi, kad Lietuvos skau
tai Pittsfyurgfye bus tinkamai 
sutikti. Amerikos skautų Pitts-

W fffeF korporacija,
damą? Jcąd jį jturi įm sąyįąi 

adT?Ristra9ia.’' '

įįeitieą, kaip' 
tik skelbti streiką. Paskelbus 
sfyeik^, kopĮpąpija p^d|jo me- 
džioti streiklaužius, o Johns- 
town miesto majoras, Daniel J.1 
Shields, suorganizavo ir apgin
klavo juodašimčių gaują^, po 
priedanga apsaugos dirbantiems 
darbjįjįpka!?)?.

*4 wfe mitoko IW- 
Q to miesto |m» 

buye k
v<^ W w> 

Mfaįkyim- Bei
nyijėje, lai fiFWw^HWl
darbiniai m
kaĖP If ibo
pulti If nekalti o i 
niiM į

Pew.- vatetito
Gwe m t»-

'me M?
u • iitoik pF»iiip^.- 

pFes?liff?a II Gtobto 
coppto toifft M M-i 
liakato fįj» wwti išti 
JotoHšm M $iw 
kopėto WFWW{! 
iki Federalės valdžios atstovai! 
turės progos užvesti derybas 
tarpe kompanijos ir streikierių, 
ir kad butų išvengta kraujo 
praliejimo. Kompanija griežtai 
atmetė tokį pasiūlymą ir tada 
guperųa,torius paskelbė ' į:Ąr<? 
stovį, nuginkJaV.0 viąus mušei
kas ir, privertė uždaryti dirbtu
ves.

j.
Gubernatoriaus Earle ragina

mi, jr ąpgįiakąsiai atšaukė mar“ 
šavimą ir mitjngą. Miesto ad
ministraciją buvo perėmęs gu
bernatoriaus paskirtas ątstovas,

s p1:
laukta vąls^jųs polįpįją.

Ekspeditorių streikas
piržę|i^ ^2 d., Pį(tf^Urgho 

d<sPe4lfoFW paskelbė 
streiką. Laikraščiai nei^įų per

S trejetą dienų. Sakoma, kad tas
plieno kompanija pareiškė^ kad ^ei^ąs buvęs nelegąĮi^ką^, nes 
...... ~ 'x" ................... |aį|<rą|ęįų leidėjąį tupi su -uni

ją pasirašę kontraktą, kuris e- 
sąs galioje iki sausio mėnesio, 
ateinančių metų.
' Laj|<rąįčių ,ęj<speditoriai grįžo 
į darbą nieko nelaimėję. Dabar 
/ąį^’^įąi jąų ir y,ėl išeina.

JĮąlyanas.

ji yistiėk bąų^ą|a$ti • <JĮybt|iy^ 
operuoti; bet užtruksią daugiau.

W ?4j>či3 padė
ti darbą. '

■T?ŠėV> feHf? iftpdo, tai Betli- 
lgh.em plieno kompanija, nors 
dar vis smarkavoja', bet vistiek 

sf yėlteirhRš
te p^iF^yH sutoH jh wiiM

Victor Bagdonas

____---- ----- ------- ■ - ---- I----- .---------- ------------- ---------- - --------—
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i
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Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 Sp’. ^y.ęstėfą
Avė., 2nd ųpoįr

gįpjdyjpo iramųp- 
se ar ligpppjSsę, 
duodu masSagė 
eleetrie treat- 
rpępt fa n?ągąę- 
įi.c Motete Ir 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Si.

R. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearpom
Kamb. 1431-14 Tel. C,en|traJ 4411-2
Namų ofisas—3323 Sę. Halsted ’$t.
Valandos vakarais nuo o iki 3:$0 

Tej. Dopjevaųi 13J0

Ketvirtadieniais ir Sekmadiępiais — 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIĘTUyiS ADVOKAl AĘ

Telėphęne: Boulevapd 2800 
4631 SOUTH ĄSHLĄjęp' AyjENU^

Rėš, 6515 So.' Roukwell Lti
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

4DVOJUTĄS
7 So, Dearborp Sjt.

Room 1230
Vai. 9 rvte iki fe vai. vakare
Ofiso Tei. CENTRAL T824

Gyv. yiptą: 6733 Craydop Ąyenue 
Namų Tej.r — ‘ Hydt Pąrlr 3395

PUonte pįnal 6J 22

yjąląnto: npp 1—43 ir 7-^

. , ■■ L.1.'.1 "ir._- , '■... ..“jt--------. .tf-.z1.'".-
fOfis^ T^. £ąpleyM-4 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted St8.
Ofisų valandos puo 1-8 nuo 6##r8a 

Nekėliomis------ 1 —*■—“
Rez. 4919 Sp. I p.

Dr.. Susanųa Slakis
Moterų jr vajjm Įjgp gydytoja
6900 Sp. halsted St

yals.njdps 1—į pp pifįtu, 7—8 v. 
išskynui sę^edopjis i? fubatomis.

AKIŲ SPECIALISTAI,

▼ak.

DR. STRIKOL’ĮS 
Gydytojas ir Chirurgas 
iQtiw 44« so. ASHL4W aye 
Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

V |k. NedėJioj pagal sutarimą 
Ofiso Td.fDoulevąrtl 7820 

Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residehce tel. BEVEfeLY 8244

Ofiso vąlandos: 
ąuo’ 2—4 ir nųų vaĮ. 

Rezidencija 
8939 SOUTH CLARJSMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M.
Nedėsi o j pagal s,Qt$rįbj.

^hoąe ^oąjevarą 7042

DR. C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 
/ ■ > v .

4645 So. Ąshland Avė.
3rtį 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Serędoj pagal sutartį

Seime delegatų buvo 34, įs
kaitant ir centro ^valdybą. Sei
mui pirmininkavo S. Kuzmic
kas iš Shenandoah, Pa., sekre
toriavo J. Ormanas iš Brpok- 
lyn. N. Y.- . ■ i.,;

Kiti laikai, kita gadynė. Kitą
syk APLA seimuose Sf ’BftkaJ, 
nas įįebftdaVo jsijeidžjąpiąs kai
po laikraščių korespopdentąs. O

burgh,o skyrius kooperuoją su . 
komitetų priėmimo reikalų.

Tasąi komitetas darbuosis ne- 
vien sutiktuvėms, bet bandys 
sųorgąn^ųoti Pittsburghę jr 'a- 
pvjįnk^g jaunimo ekskursiją j. 
Wašhįngtoną aplankai * .tarp-, 
Aaiitinį skautų suvažiavimą lie
pos 4 diepą; '•

—Kpresp.

Iš Darbo Lauko

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTIŠTAĮ

Kai vasarą prasitavin- 
sit—rudeny fe galėsite 

\ lošti. )^tai leėlėld^ įdo
mių veikalą. Jei gerai 
šusilp^it—publiką prą- 
juokinsit — pravirk-
dinsit. f

streikas Johnstovvne; laikraščių streikas 
Dirbtuvės ir unijos Pittsburgįe; Bethlehem

PIT7SPUILGJI, PA. — typrs Ginčas tarp bendrovės ir 
pasx mus, Pjtjtsbuyghe, ir yra’ darbininkų privedė prie streikų, 
strejkų, bet yisųr ąpsįeiimųų* kuris tesėsi tįfc. 2/jl yąjąųdaą. 
riaušįų. Daugumoje atseikimų j Pit^bųrgho, mie^to 
leidžiama darbininkams bajs.uo- cjją, kųyi daugiau simpatįzųęjąJ 
ti. Balsąv^imo keliu yra jšrišaiųi' .organizuotiems (ia'rbiniųką m s/ 
nesusjpratimal tarp darbų iy ką-^egų kompanijoms, ^pip^P 

yjęn .tik (tvarkos pąjaikymų ir -
Kiek kur buvo balsavimų, tąi neleido kompanijai daryti jykjų 

visur didįuma dąrbininkų pąsi- ™ 
sakė už uniją ir tų^jajne atsi
tikime, žinomą, kompanijos bų- ; 
vo priverstos pripažinai uniją 
jr su ją sji.ąity,tfe. ‘ '

Prądėjų^ orgąųi4ųoti pliepo 
iųdustrijosidarbininkus^ visų ą-‘ 
kys buvo. atkreiptos į djdįjį 
plieąo trųatą, kuriam yadoyaų-. 
ja United States Pliepų Korpų- 
racija. Buvo laukiama' didelių 
susikirtimų- Plieno Trustas 
grąsino, kąj jokiu bųęįu nesi- 
skaitys su unija ir niekados ųe- 
sirašys jokios • sutarties. Bet 
.Carnegie — Illinois pįieųo kur-' 
poracijai pasirašius s,utąrtį» ją 
pasekė ir kitos didžiosios konh-. 
pąnijos. Visi Pjttsbųrghp pilie
čiai buv.o ąysirupinę tik dėl Jp- 
pes & Ląughljų plieno kompa
nijos, kuri labiausiai spyrėsi 
prieš unijos prjpąžįnimą. Mąt, i 
daug šios kompanijos dirbtuvių 
randaąi Pittsburghę ir *Pitts-’ 
burgho apylinkėje. •

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ MĘPA- 
PUSI, 3 veiksmų kome
dija/ Lošja 3 vyrai įr 5 

moterys ......... 25.c
No. 78—Gadynės žaizdos, 

4 veiksmų dr.ėma. XoŠia -7 
vyrai ir 2 moterį 35c 

No. 79—GEĘIAŲ,^ VALIAUS, 
jyEGU ‘ viępo

air.to komedija. Losią' 4 
v.yraj ir 3 moterys .... 25c 

No. 8'4—MEDICINOS'DAKTA- 
gĄS. virąb. ye^smo ko
medija. Lošia 6' vyrai ir 
3 moterys ................... : 25c

pįtalo.

pr^ųs^itę m,p- 
z hey oraer. \ 

^AUJIĖNp^
1739 SO. frALŠTED ST. 

' CHICĄGO, ILL

provokacijų. Bųyę išvengtą, 
muštynių ir kraujo praliejimų/! 
JoAOS & jvąųgblin ,Gą'. ąų^ijko sju 
balsavimu ir pažadėjo pasirašy
ti sutartį, jei unija balsavimus'■ 
laimės. Darbininkai grįžo de
monstratyviai į darbą ir už ke
letą dienų balsavimai parodė, 
kad darbininkai nori unijos.

Kompanija pasirašė sutartį.
Su šiuo streiko likvidavimų 

išrodė, kad1 Pittsburgho ir apy
linkės industrijos bus išvengta, 
stambesnių sušį,kirtimų.

Tačiau, pastaruoju laiku, .Pit-- 
tsburgho apylinkėje pradėjo 
Jausti streikų bangą. Pačiame; 
Pittsburghę visos didžipsįos. 
dirbtuvės jau yra pasirašiusios 
sutartis su unija. Musų mies-> 
tui jokie dideli streikai negrę.-: 
si,ą.

štai, Johnstowij, Pa., Ęethle-yra naudingom

Full-flavored

&

-pęrfęct 
fpr cooking l

# Krąft American Jiag a meilę™, 
fųll-flayoręd rjcįhnęss that makea 
itper^ęct for sapdvvichęs. ^ndjfdr < 
cookcd dishes yęu cah clepend on 
this American ciieese to mėltr ' **'• -v1 <

N-aiyiepąse

Ijag paplos Wg|jjĮi®š^

U**
rtnilRINE,

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
^tnaųlindami arba perkant' nau

jus inavjrppce 
INFORMACIJOS DYKAI. •c

Rjgi lt aAd Morning 1
Promote a Cįean, Healthy Condition Į

Dgl Akiu suerzintu nuo jSaulės, Vfrjo. 
arba D.i^W yartpfcj.te keletą lašų M V 
rinę. Jis AJ Svrpmins.Ęa E magins

Šefe far Irtfant ųr AduU. At all Druggists. 1
I WtrūefoT<Prie Ėye ffock MurĮne Conapany, Dept. JI. $.?Chicago Į

John F. Eudeikissž
LAIfiO'I UVIŲ DIREKTORIUS V / •AMPUlance JI

PATARNAVIMAS . .. *' 9
DIENA IR NAKTĮ : ; N 6DIENĄ IR N3iKTJ:,(

A

t

DR. A AITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano. 20 metų praktikavimas, 
jųsų garantavimas. 

Optomeirically Akių Specialistas 
Palenąvma ąkįų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

DR. A, J. Shimkųs
iyŲYTOJĄS IR ,CHIRUB^43

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

Sekma<fienjais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

,4300 So. Fairfield Avė-
Tek Lajayette 8016 .

* 11 ' ' * ".i t » . • < * > . * < ’ J » -t J ’

svaigimų, ajųv <^e^P^^ervuotu^,’ 
jno,> skaudiną akių karštį, atitaiso '

■>. b

4605-07 , So. HerinitRgę Aye. 
4447 South Fairfield Avenue

Tet LAl ĄY,Ę'fTE 0727
•1 t r •.! > F • ;■ «...

C

'trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai ąįciąius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale ątyda atkreipiama į 
mokyklos v.aijių^. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 y. 
Nędčlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimą akys atitaisomas 
l?e ąjkiriių. gainoę’pigiau kaip pįrma 
4712 South Ashland Av. 

PĮione ^oųĮęyard 7,539.

Kiti Lietuviai Daktąra? '
iTtrtTT j į JfĄyy?,' ršTĄ *?!

_ _1. BouĮevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
rki fc:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAlKELiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Peisas ir Rezjdępciją
3335 So. Halsted St.

ČIHCAGO, II^.

-;Tel

Klausykite-;nuĄU Mrtnyškų rĄdjp programų Pirmadienio vakarais, 10‘:00 
Anę. s,toVA? ; K.)—Pranešėjas P. šaltimierus.

----- ---< ... T.?^~--- —--- -------- --J—

Laidotuvių Direktoriai

vai. vakaro ią yV.H.g.

NAąjĮĄJ ■' "
Chięągos, j

Cicero J
Lietuviu I -r F 1 j • S

Asociacijos
■H

w\\\vr

T>•» . .i *•

Ambulance 
^Patarnavi- 

k nias Dieną 
■ ir Naktį

F TURIME
KOPLYČIAS

S, P. MAŽEIKA

>- ■ ' / 5J. UŲLEVIČIUŠ
4348 So. California Avenue Ląfąyętte 3572

. ‘ \ . Ą. MASALSKIS .
3307 Li^uąnica Ąvęnue Phone BouĮevard 4139

Yards 1139
Phone Yards 1138 

k,. i., i > m ■ ........................ . ............

A. PETKUS
\ 141,0 So.utJ) 'lŲiU Coyr.t . -Cicero Phflpe Cicero 2109

1

LIETUVIS GYDYTOJAS ;

Tel. Y^nįls 1829 1 
Pritaiko Akinius

Kreivas, Akis ; 
ištaiso

Afisąs iy Akinių Dirbtuve
756 VVest 35th 'Street 

kampas IJalsted St. ;
Valandos f nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

"Nedeliąmis pagal sutartą.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DENTLSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone Hemlock 2061

3558 Sp. Wcsterp Aye 
< Valandos nuo 9 jki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Ą, MontyĮ4> M, D.
West Town State 3ank Bldg. 

2400 West Madison Street 
VąJ. Ą iki $ po pietų, 6 jki 8 yąk. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswjck 0597

Sl/teAt 'i , IloiŲęyąfd 4089

i, J.7PLP / Phone BouĮ. 5203
Streel Phone BouĮevard 5566

DR. V. A. ŠIMKUS
*/ix))xtqms tu
Valandos m><> 2 iki 4 Ir nuo -7 iki 9 

^'■N^ęUomįis'^ 10 ito 12 
3343 South Halsted SL

Tel. Bd^leVarg 1401

’ ■ >S.. 'M. SKUDAS
718 West 18th .SUeet ' Phone Męnroe 3377

■1.0-734 g. ^idligan' Aye. ' Tęl. folinę 570.? I

, LĄ( HAWICZ IR SUNŲ?
'2314 Wėst ’2?U’Ąlačė ’’ Phone Ganai 2515 !
SKYRIUS: 42-14 ’ East IflSth Street Tel, Piillman 1270
II I......... . I, ............. ..........Ui'.1’1 1 I »" 1' ■ .....................  "» 1 1 I .........................................................    '

4gQ4 ^o. Ąyę- . . y f.Ft J Pboųc Virginia 0883

10758 S. Michigan Avė.
ROSEJ.AND^-CJII.CAGO, itb. 
T|eL PULLMĄN, Jl!»-$277

.A ’ V ' ’ i »;.4 4. * * * ( Ji* ^. ... •

Dr. C. i J. Svencįskaf
DENTISTAS

9FįS,0 VALANDOS: X0 Y p. jfci > 
ypl. vakaro. Trę;c iy sekrp. p.agąl 
v r‘ ’ susHarimą. “

• ? 4W S. FAtRFJFJiD AVK 
Telefonas LAFAYETTE

Doctor Manikas
PIIYŠICIAN-SURGRON 

4070 Archer Avenue 
Tel. yjrgjąįa ififi 

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

pirL, Liejiog U Rųgp. nepūs valąn- 
dų jpopiet, bet būs nuo 10 iki 1? r- 

DĘ, W, V. N0RAK 
FHYSICIAN AND SURGRON 

10 N. B£O^)VAy7 Melrose Pa_L. 
Valandos nuo 10 jki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7—9 vakarę.
Tel. Melrose Park 66įQ 

1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Pj^one Mąywood 21.

1Q ^N. BJW^p)¥AY', Melrose Park. 
Valandos nuo 10 jki 12 dieną ir f

Res,

' ■ KfTATAUflAI 
i)R. HERZMAN
I Iš RUSUOS

vrėrai lietuviams žinomas per 3) 
ųi.etps kaipo patyręs gydytojas phi- 
purg^s ir akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrą, motery ir vyųkų pagal hąu- 
jauaius metodus X-Ray ir Jcitokius 
elektros prietaisus.

r į Ofisas ir I^aboraotrija:
JD34 ,W. 18th $t„ netoli Morgan St.

Valančius nuo 10—12 pietų ir 
nuo' 6 Iki 7:30 vai: Vakaro.

Te,!. Cąnal 31U
Rezidencijos telefonai:

Sup«*Hor 9454 ar 'Central 7464Superior
; r- ——: 

Dr. Charles Segaj
OFISAS W’’

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

,10 iki 12 vai. ryto, nuo g jki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 8:3Q ?val 
‘̂o. fNedeliomiš pud' 10" iki 12

Jhone M1DWAY 2880 *

Nuo

’ vakar0- 'Nedėliomiš pud 
j yĄk ndaf di^pą. ‘

Phone D„_____ .
I '"V '* ...

Dr. Maurice
; 4431 SOJJTH ASULANP $ve. ;

Ofisfe' valandos;
Nuri 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piety

i -triki' 8 yai: NedėJ. huo 10 j« U
Rez. Telephone PLAZA

i - . ' \-

telefonas Yards 0994

Ofisų valandos;
10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piety
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I PADAUŽŲ FILOSOFIJA PAKELIUI I . LIETUVA v
(Laiškas iš Berlyho).

n Čerauninkai GRIEŽTAS PATVAR
KYMAS

V?I

Padaužos gavo šitokią gro- 
matą: “šis yra Jėzaus Gėlelės 
čeras (angliškai: Little Flower 
of Jesus).

“Padaryk tris kopijas iš ši
to ir duok, pasiųsk arba laišku 
adresuok draugams, kuriems tu 
veliji geros laimės, šis čeras 
pradėtas birželio 30, 1936 m., ir 
privalo apkeliauti pasaulį šešis 
sykius. Ketvirtą dieną po išra
šymo šitų laiškų tave ištiks lai
mė. Stebėtina, kaip ši prana
šyste išsipildo.

“Dabar pasimelsk už Gėlelę, 
sukalbėk (tris Sveika Merijas ir 
tris “Tėve Musų.” Prašome ne
sutrukdyti šito čero; ji pradė
jo kunigas. Užsimanyk bile ko 
ir ketvirtoje tavo noras išsipil
dys.“

Netoli visi Amerikos katali
kai yra gavę šią gromatą. Ta 
Jėzaus Gėlelė yra šv. Teresė iš 
Lisieux, francuzų karmelitų zo- 
kono minyška, kurią katalikų 
bažnyčia pavadino šventąją 
1925 metais. Ji danguj (turinti 
nepaprastą, kaip amerikonai sa
ko, pull gauti visokių malonių 
savo šalininkams. Padaužų dog- 
keČeris glSasi mums gavęs sa
vo poziciją irgi per jos malo
nę.

News-Week rašo, kad šventų
jų mados mainosi taip, kaip ir 
rūbų. Dabar katalikai pradėję 
visokių malonių prašyti iš Ste
buklingojo Medalio Panelės 
Švenčiausios. Pirmadieniais 
tūkstančiai parapijonų renkasi j 
bažnytines novenas. Stebuklin
gojo Medalio Draugija praneša, 
kad-vienas čerauninka’s rašą k: 
“Per; tarpininkavimą ;; musų 
brangios Panelės švenčiausios 
gavau pašito viršininko darbą.“

Vatikanas esąs susirūpinęs,, 
kad parapijonai ima garbinti 
šventuosius. Garbinamas turįs 
būti Viešpats, o šventieji tik 
gerbiami.

Kaip ten nebūtų, o Padaužos 
visgi užsimanė gauti keletą 
bačkų alaus savo piknikui, todėl.’ 
jie nusprendė išpildyti visas ce-i 
remonijas su šventaisiais ir 
laukti bent keturias dienas dan
giškos malonės.

Padaužų Hešptiblikoj yra vis
ko nesvietiškai didelis pertek
lius: fturto, proto, zbitkų, parėd- 
ko, religijas, patriotizmo, mili- 
tarizmo. Bet buvome pražiopso
ję vieną svarbią instituciją, ku
rią nuo šios dienos įsteigiame. 
Kadangi išskaitėme iš gazietų, 
kad Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis nuėjo i svečius ne ten, 
kur musų načalstva norėjo, tad 
mes nutarime įsteigti Socialės 
Kontrolės Žvalgybą su galėmis 
komanduoti armiją ir policiją, 
jeigu reikalas atsitiktų. Kiek
vienas, kdris norės eiti į sve
čius, į pokylj, į pikniką, j kon
certą, j vestuves ar šiaip kokį 
viešą, slaptą, publišką arba pri- 
vatišką parengimą, turės išsi
aiškinti, kodėl jis ten eina ir 
gauti leidimą. Leidimai nebus 
duodami lankytis į priešingų 
partijų, priešingų religijų ir ne- 
partyvius parengimus. Todėl 
kas norite eiti į svečius ar kokį 
parengimą, kreipkitės į musų 
staršąjį dedką.

KEISTI SPORTI
NINKAI

Kiek tenka gązietose matyti, 
iš Lietuvos atvykstantieji spor
tininkai menkai sportu užsiims, 
^au renkamos mergos su jais 
šokti, flirtuoti ir juos pa’bovyti. 
Jau ruošiamos vakarienės juos 
vaišinti, girdyti ir jų spyčių 
klausytis. Jau tvarkomi marš
rutai jiems kelis miestus paro
dyti.

Iš kitos pusės imant, juk ne
lengva pasakyti, kas yra spor
tas. žuvų meškeriojimas, gry
bavimas, medžiojimas ir neuž
darytame vandeny nusimaudy- 
mas irgi vadinas sportu. Spor
tu Europoj vadina ir tai, kada 
pasipuošęs išeini su mergom 
pašpacyruoti.
i Kokiu sportu užsiima lietu
viškieji sportai, kurie čion at
vyksta, mes nežinome. Tur būt, 
bolais bovijasi.

BARZDA AR . 
GYVYBE?

JUOKAI A
Neatsihiena

Anglijoj gyventojai mokomi 
dėvėti kaukes, kurios apsaugo 
nuo nuodingų dujų, kokios kar
tais vartojamos karo laike. Jos 
nepritaikomos barzduotiems vy
rams. Rašytojas Bemard Shaw 
turi ilgų barzdų ir, paklaustas, 
ar jis nekirps jos savo gyvybės 
apsaugojimui, ’ atsakė, * velyk 
rizikuosiąs gyvybę, bet gi be 
barzdos nebusiąs.

BERNIUKAS: — šiandien 
mano mamos gimimo diena’.

MERGINA: — Tai kiek tavo 
mamai metų?
- BERNIUKAS: — Tikrai ne
atsimenu, —47 ar 74.

Scena atvaizdavo' 
bažnyčią.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

.Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( B REATIl)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

Flth the bect'to chooee from theea days, etn- 
Bloyers favor the person whc ia most attrae- 

▼e. In buaineM lite aa tn the sočiai world, 
halitoaia (unpleaaant breath) ia cousiderėd the 
worst of įaulta.

Unfortanaįelv everybody auffen from thltf 
offenslve condition at aome tlme or other— 
many more regularlv than they thi.k. Fermery* 
tation of fooa particlee skipped by the tooth 
bruah b the cauae of most casea. Decaying 
teeth and poor digeation also cauae odors.

The quick, pleasant way to I m pro ve yout 
breath b to ūse Lbterine, the quick deodorant, 
•very morning and everv night.

Lbterine ha! ta fermentation, a major cauae 
of odors, and overcomea the odors tbemaelvee. 
Your breath becomea aweet and agreeable. It 

not offend othars.

bert Pharmacal Company, St. Loub, Mo.
'n

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTERINE

VAIDINTOJA (kreipdamosi 
į žiūrovą): — Kaip tamstai pa
tiko mario vaidyba ? *
• ŽIŪROVAS: — Man labai pa- 
tiko, — scena puikiai atvaizda
vo bažnyčią, o aš net ir užmi
gau.

Rašo Vincus Uždavinys.
Prieš išplaukdamas isį Ame 

rikos laksčiau 
nežinodamas, kur bėgti, neskir- 
damas, kas svarbiau, o kas ne 
taip svarbu... Ir pagaliau vos 
nepavėlavau garlaivin... Įlipau 
pats paskutinis, kai jau visi 
takai, lieptai iš kranto buvo 
nuimti; Net su draugais, atėju- 
siaisi prie “Queen Mary“, pa
doriai atsisveikinti negalėjau.

Dabar jai? esu Berlyne. Ryr 
toj žadu pasiekti Lietuvą. Tu
rėdamas valandėlę laisvesnę 
noriu' pasidalyti savo pirmais 
įspūdžiais iš kelionės Su Ame
rikos lietuviais.

Laivas “Queen Mary 
New Yorko išplaukė gegužės 
26 d., 11 valandą dieną. Pra
džioje nežinojau, ar kas lietu
vių plaukė ar ne. Tik vėliau 
suradau toje pačioje turistinė
je klasėje tris kunigus: iš Wor- 
cester, Mass. kun. A. Petrai
tį, iš Rochester, N. Y. kUn. J. 
Bakšį ir iš So. Boston, Mašs. 
kun. Jenkų. Su jais'daugiausia' 
ir prasikalbėjome, sėdėjome 
sykiu prie vieno stalo pietau
dami, maudėmės puikiose 
“Queen Mary“ maudyklėse, 
vaikščiojome po' saulėtus de
nius, žaidėm bingo su visais 
turistais, klausėme koncertų, 
kasdien žiūrėjome “moving 
pictures“, sportavome ir ilsė
jomės... Laive patogumai labai 
dideli. Nors porą dienų buvo 
Atlante stiprus vėjas ir ban
gos ritosi kalnais, bet musų 
Karalienės'nei kiek neįsupė ir 
laive ne tik aš, bet ii; niekas 
kitas jurų liga nesirgo. Gerai 
jautėsi ir mano bendrakeleiviai 
kunigai, kurie kas rytas kėlė
si apie 6-7 vai. ir ėjo šv. Mi
šių laikyti specialioje laivo 
koplyčioje.' Iš trečios klasės 
kartais užeidavo. į musų “ko
loniją” v vytis Pranas Ra^va- 
dauskas,, o kartais ir mes jį 
trečioje aplankydavome, kur 
taip pat labai patogiai viskas 
įrengta ir labai gerai maiti
na. ’ ,

Gegužės 31 dieną . anksčiau 
visus prikėlė laivo stewardai; 
nes jau' švintant buvo matyti 
Francuzijos krantai. Sunku 
buvo skirtis, su geri? laivu, su 
maloniu jo plaukimu. Visi no
rėjome dar. bent keletą dienų 
pasiirti, bet... visi malonumai 
baigiasi, turėjo baigtis ir mu
sų maloni laivo kelionė.

Išlipome visi Cherbourge, 
bet tiek ir tematėme vieni ki
tus, kada išlipome... Paskui iš
skirstė pagal raides, pagal kla
ses po vagonus ir traukinius 
ir nemačiau nei kunigų, nei 
Razvadausko: prarijo Prancū
zijos sostinė Paryžius, kuri da
bar nepaprastai gyva, nes vyk
sta pasaulinė Paroda.

Paryžius, sakau, dabar gy
vas, bet vis dėlto jis atrodo 
pusgyvis, kai prisimeni ■ New 
York Fifth avenue arba Broad- 
way, kai pagalvoji apie Chica- 
gos “down town“ arba ir Wes- 
tern avenue Marąuette parke. 
Paryžius gerokai nuo Ameri- 
kds didžiųjų miestų atsilikęs

—P. B. ir savo judėjimu ir savo puoš-

„V.-r—.-.l. —    ;■

vo laimėjimus. Rusai didžiuo
jasi savo staliniška konstitu
cija, kurtbs ištraukos išrašinė
tos ant specialių stulpų ir len
tų, įdomus iš brangakmenių 
padarytas Rusijos žemėlapis ir, 

gėlėmes 
apsodinta didžiulė paties Sta
lino figūra. Vokiečiai rodo 
įvairius i technikos laimėjimus 
ir kviečia turistus į savo “gra
žią žemę“. Tenka pasakyti, kad 
šiuo metu daugiausia lankomi 
yra rusų ir vokiečių pavilijo- 
nai, abiejuose tiesiog spūstis, 
negalima prasigrusti ir žmo
niškai ką nors pamatyti.

Kitos Pušies, bet taip pat 
įdomus, jau atidaryti, Danijos, 
Norvegijos, Olandijos, Šveica
rijos,' Italijos,' Palestinos ir 
Monako pavilijonai. Amerikos 
ir Anglijos dar statomi Senos 
pakraštyje.

Maistas Paryžiuje dvigubai 
ii- net dattgiau pigesnis, kaip 
Amerikoje. Užtat visa kita tik
rai brangiau. Važiuojantiems 
dmėrikiečiams Europon nepa
tarčiau galvoti, apie rūbų ar 
kitų daiktų pirkimą. Pas jus 
ten pigiau ir didesnis pasirin
kimas.

7 Dienos dabar labai karštos.
Apžiūrėjęs viską, kas Paro

doje tuo tarpu atidaryta, bir
želio 6 dieną rytą išvykau iš 
Paryžiaus Berlyno ekspresu. 
Gamta visoje puikybėje, vis
kas žaliuoja, tai važiuoti tik
rai smagu buvo. Trauklioje 
susiradai? ir lietuvį p. Liutkų, 
Važiavusį iš Paryžiaus Kaunan. 
Jis daug klausinėjo apie Ame
rikos lietuvius ir pats žadėjo ' I

numu. Seniau jis man ir dide
lis ir puošnus atrodė — šian
dien, pavažinėjus po Ameriką/ 
atrodo, susitraukęs, sumažės 
jęs... Ir Eifelio bokštas, ku
riuo visuomet žavėdavaus, da
bar atrodo kaip ir pritūpęs...] žinoma, viso centre,
Ėmpire State buildingas 
stelbė Eifelį...

•’ : '' ■' / ' ■ ( • ' ■

Paryžiaus paroda labai įdo
mi, verta kiekvienam ją pa
matyti, tik... deja, birželio mė
nesio pradžioje, kada aš ją lan-i 
kiąu, dar buvo, kaip ir nepra
dėta rodyti... Atidaryta ,nedau
giau kaip dvidešimtoji ,dalis... 
Visa kita dar. dulkės, lentosj 
suverstos plytos, cementas... 
Atrodo/ kad dar bent kokius 

• ' i , ». * /•*

du mėnesius reiks laukti, kol 
paroda bus galutinai užbaigta 
ir .atidaryta. Ir Pabaltes triją 
valstybių bendras pavilijonas; 
taigi ir Lietuvos, žadama ati
daryti tik' birželio 17 dieną. 
Man lankant dar nieko pavi
li jone nebuvo, tik įspūdinga 
skulptūrinė grupė, berods, lat
vio dailininko darbas, vaizduo
jąs tris brolius: lietuvį, latvį 
ir estą...

Iš ligi šiol atidarytų pavi- 
lijonų didžiausią’ įspūdį daro 
Sovietų Rusijos ir Vokietijos 
pavilijonai, kurie išstatyti Se
nos pakraštyje, vienas prie
šais kitą. Abudu pavilijonai 
milžiniški. Vokietijos didžiulis 
erelis atsisukęs į Rusijos pa
vili joną, kurio viršuje milži
niška skulptūrą .darbininko ir 
darbininkės, kuriuodu iškėlę 
kūjį ir piaut'uvį rodos puolą 
vokiečių arą... Tai savotiška 
vienų ir kitų demonstracija.

riti

*
kyti. Jis dirba Lietuvos atsto
vybėje Paryžiuje.

Berlynas po Amerikos ir Pa
ryžiaus dar. labiau apmiręs, 
bet kaip visuomet švarus, tvar
kingas. Daug kas nauja atsta
tyta ir rodomi specialioje paro
doje Hitlerio valdžios laimėji
mai.

Siųsdamas visiems broliami 
amerikiečiams mane pažįstari 
tiems, 
miršti 
sius linkėjimus iš Europos, va 
žiuoju Lietuvon, pasižadu vie 
na kiltą laišką parašyti it ii

atmenantiems ir jau už 
suspėjtfsiems širdingiau

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

Musų ''direktoriai turi 
daug metiį patyrimo ir 
visuomet tnaloniai Jums 
pagelbės išrišti Jūsų pro
blemas kai dėl saugaus

x»»n>įi

Mūšų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SA V1NGS ASSOCIATION

(Member Fed. Home LOan Bank)
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, 11,1.

Vieni ir kiti demonstruoja sri- kada progai pasitaikius aplan- 
•', ; b   ;—;——.\.,..;'■ As——  -------- .

MUSU SPAUDOS DARBU
- ■■ ■

i*!

K’INOS PERŽIŪRĖTOS IR

J

labai 
nupigintos!

■ . ■ '■ ■" '* '■', ■. ■. 1 . . ■:■ '

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

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTĖD STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus sii seinpeliais paimti 

jūsų užsakymų.

NAUJIENŲ biidehihis PIKNIKAS
“SUNSET PARK" DARŽE

i *. ■ ' ' ' ' ' ' ■ ' ' ' •

Sekmad., Rugpiučio-August 8, 1937
'■< ■■■ ■ ’ , ,■ ■ ■ ' 11 ■ ' . ■

Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A
TEMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

<■ ■ ■ ■ .. '.-'V', ,a‘ '
BUS DAUG SURPRIZŲ

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

Nemokėtas
Balansas

$150.00
200.00
250.00

• ‘ 300.00
350.00
370.00
400.00

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

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
f BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 
806 W. 31st Street Tel. Victory 1696

CHICAGO, ILLINOIS . ,

Kaštai 
12 mėnesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų
$15.35
20.39
24.88
29.17

• 34.24
35.0ė
37.69

Kaštai
18 menesių

..... 18
mėnesiu

69.44 
75.^2 
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINO.

90°

GALIMA GAUTI VISOSE 
. TAVERNOSEMUl UAl LIQUOR COMPANY 

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUSr>

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos |« gi lwl P W 
-  ——E Fr-.PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gelių.
TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YhA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
■ ■ ■ ■ i - / a

Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORItS ;
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS
Daily Newa 

l<«M Suaday. byPabihM Daily ,

Bubfcriptięn RątM?
18.00 per year in Canada
15.00 per year putajde ęf Chicago
$8.00 per year m Chicago 

per copy.
» "t"" ■;,i''1 ■ 1 ......... ■ .............. ............... 1 ......................

Etatered as Second Class Matter 
March7th 1914 at the Post Office 
of ęhieago, III. under tjhe act of 
March 3rd 1879,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu^. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Kalsted SL, Chieagp, 

,111. Telefonas Ganai 850Q,

į,..- I

.................... . ........t.......................i..........................

Ohiearoje—paltu f
Metams ......___ _ 1
Pus^ matų 
Trims mžneaiami 
Pvįęm mSnesiami 
Vienam minėsiu!

Chicagbje per IŠneSiotojiisž ' 
Viena kopija 
Savaitei 
MSųesiuf ...L.—.—.

2.00

-----------.......__ ____... 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chleaf oj, 

paštu:
Metams __ ..............— ------ $5.00
Pusei metų  ___ ___________ . 2.76
Trims pienesiams  ................. L5Q
Dviems menesiams ---- ------
Vienam minėsiu! ............ . .75
Lietuvoje ir kitur užsieidposel

(Atpiginta) .
Metams — $8,00

6,000,000 Organizuotų Darbininkų
į i’ II J.| J,

' Apskaičiuojamą, kąd dabartiniu jalkų šeši milijonai 
Amerikos darbininkų pnkląųso ivgldoW Mmjoms. Stam- 
biftualps dąrbininkų črganteącijoš, ž|ppmW» Amerikos 
Darbo Federacija it CIO (Pram<mėS prgąpiząvimo kp- 
tnitetaa).

Amerikos Darbų Federacija per paskutinius kelerįus 
metus nepasižymėjo veiklupiu. Ji nesugebėjo išnaudoti 
progų, kąd galėtų sąvo organiząciją sustiprinti. Iš vi^o 
paprastais darbininkai ji visai mažai tesirūpino. Fėde- 
rącijos vadovybė visą laiką pHešinosi bet kokioms stam- 

• besnems reformoms, kurios leistų organizacijai labiau 
praplėsti sąvp veikimą, > /

Federacijos konseryątyviška vadovybė privedė prie 
to, kad dąybimnką ei^se įvyko skilimas. I^ąbiau agresin
gi darbininkų vadai įsteigė CIO, ir pasiryžo suorganizuo
ti visus pramonės darbininkus. Ir reikia pasakyti, jog ko
mitetas rado visai palankias sąlygas darbininkams orga
nizuoti. Tačiau tą organizavimo darbą pradėjo kliudyti 
federacijos vadovybė su William Green priešakyje. Ne 
tik kliudyti, bet tiesiog atvirai kovoti CIO. Angliakąsių, 
siuvėjų ir dar kelios kitos stambios unijos, kurios rėmė 
CIO veiklą, liko pašalintos iš federacijos. Fęderacijos yv 
duje irgi prasidėjo “valymas,” — jau pašalinta nemažas 
skaičius unijų veikime pasižymėjusių žmonių.

Aiškus daiktas, kad tokįa tarpusavio kova darbinin
kų judėjimui yra žalinga. Ir blogiausias dalykas yra tas, 
kad nėra vilties, jog netolimoje ateityje ta kova bus lik-r 
viduota. Jei prieš šešis mėnesjus daugelis tikėjosi, jog 
bus gąlima sutaikyti John Lewis’o vadovaujamas unijąs 
su Darbo Ęęderacy a? .tai šiandien tos viltys jau - dingo. 
Faktiškai santykiai dabar pablogėjo, ir visai galimas 
daiktas, jog ilgainiui tarpusavio darbininkų kova dar la
biau paaštrės. >

Netrukus įvyks CIO konvencija^ kuri pasirinks var
dą ir iš viso nustatys veikimo gaires. Vądinąsi, priims 
konstituciją ir nustatys hądjos organizacijos veikimo 
programą. '

Daugelis neramiai laukia tos konvencijos. Mat, yya 
manoma, kad tarp CIO ir federacijos prasidės dar aš
tresnė kova nei dabar.

Tai tikrai apgailėtinas reiškinys, kad dėį nesusipra
timą darbininkų tarpe nėra tinkamai išnaudojamos pa
lankios sąlygos uniją organizavimui. Nėrą abejonės, kad 
organizuotą darbininkų skaičius visai per trumpą laiką 
pasiektą 10,000,000, jei priešingų unijų vadai galėtą' Su
sitaikyti ir vieningai veikti.
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Brangios Iškilmės
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ūkiškas gyvenimas menę į Ispaniją, kur jie padeda sukilėliams kariauti prieš ■■ F'*••”*'* gpj ■
teisėtu valdžią. - <•""■// !

Tokį nemalonumą tyri ir ^ssęllįii.. Ntįęlat per 
radio yra daromi pranešimai apie tai, kgs detlasi Italijo
je. Ir tie pranešimai fašistams yrą baisiai nemalonus. 
Mat, iškeliama į. aikštę visos Mussoįinio avantiūros Etio
pijoje ir Ispanijoje. Per radio kalbama italų Jįiplkp, todėl I 
radio aparatus turj gyventojai jga|| patirti visą tai, kas 
nuo jų bandoma nuslėpti. >

Tiesa, Italijoje tūkstančiai šnipų slankioja palangė
mis ir kiąųsosj ra4io- ėyventojimiš klausytis užsienio 
pranešimų apie Italijos būklę ^^f|ę^: ^»^džiaiiįią, 
šnipų pagauti i'nusikaltėliaį0 yra skaudžiai baudžiami- 
Tačiau gyventojai tiek iš|w^«r Įpg' šnipams sunitu bė
ra jpos pąg'auti, Juo labiau ,kąd jia nųstatd rądio apa
ratą taip negarsiai, jog prie lango besiklausąs šnipas 
nieko negali girdėti, ' j

Tokiu budu radio, kaip ir lazda, turi du galus. Ra
dio diktatoriai naudoja savo pądii|ęųsĮai propagandai.

*r*
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(Musų specialaus korespondentę Lietuvoje| , 
n.....

<iemokratilkai #ali tvarkytis ir 
Ikaipo toksai judėjimas turi 
smarkiau veikti valstybiškų gy-

(Tęsinys)
Verslininkų judėjimas.

Verslininkų judėjimas dari ven imą, jį labiau sukdamas de-
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Pirmasis krūminis
Rašo DR. G. I. BI4JŽIS.

Pereito menesio Į2 d. įvyko naujojo Anglį jos kara
liaus, Jurgio VI, karūnavimo iškilmes. Tos iškilmės, kąty 
apskaičiuoja vienas šveicarų laikraštis, Anglijos ^įlie? 
čiams atsiėjo apie pustrečio milijono dolerių. Tai buvu« 
sios brangiausios iškilmės visoje Anglijos karalių istori* 
joje. Dabartinio karaliaus tėvo karūnavimo iškilntėms 
19H m. buvę išlęita tik $925,000.

Nors Anglijos karaliuss yra tik savo rųšies dekorą^ 
ei ja, bet vis dėlto ta dekoracija žmonėms gana brango
kai atsieina.

Radio įr Cenzūra
Kiekviename krašte, kur tik- įsigali diktatūra, tuoj 

spaudos ir žodžio laisvė lieka nuslopinta: Diktatūrą jo
kios kritikos, jokios opozicijos negali pakęsti.

Savo krašte diktatūros režimai paprastai šeiminin
kauja kaip tinkami^ Opozicija yra nuslopinnama terori$- 
tiškomis priemonėmis. Nepalankus režimui laikraščiai pa
prastai yra uždaromi, arba tiesiog valdžios perimami- 
Tokiu atveju laikraščiai pąsidaro diktatūros įrankiu.

Suvaržyti spaudą ir panaikinti žodžio laisvę dikta
toriams yra visai lengva. Tačiau iki šiol nei Hitleris, nėi 
Mussolini negali sukontroliuoti oro bangas, atseit, radio. 
Pavyzdžiui, Vokiętijoję kasdien veikią “skrajojanti rądįo 

stotis,” iš kur daromi labai nemalonus naciams praneš^' 
mai. Būtent, pranešama gyventojams, kas iš tiesų daro-

cho diKtątonai Rąufloją savo padūkusiai propagandai. 
Tačiau tas pat radio yra panąujoįamas ir prieš juos; kur 
nors kaimyninėje valstybėje prisiglaudusi radio stotis 
skelbia visokius niekšiškus'diktatorių darbus ir išaiški
na jų bjaurius planus. Ir nors diktatoriai dėlei to labai 
dūksta, bet apsaugoti savo piliečius nuo “kramoliškų 
nių”-nepajėgia. i ' i
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I’rof. Mykolas Biržiška “Tri
mite” rašo savo atsiminimus iš 
1919 ir 1920 metų. To laikraš
čio Nr. 22 jis paliečia Kapsuko 
valdžią., Bu|ent, kaip tasai ko
misaras buvo pradėjęs šeiminin
kauti Vilniuj ė.

Iš pradžių, šake* prof. Biržių 
ka, visos socialistinės vilniečių 
grupės pritarė Vilniaus darbi
ninkų taryboj ir valstiečių 
darbininkų tarybų yispję ĮJėid- 
voje kūrimui. Net Valstybės 
Tarybos nariai sū Voldemaru 
priešakyje nerodę opozicijos; 
Mat, buvo manoma, kąd tary
bos, laikui .^eg^nt^ jižikis vietą

Darbininkų tarybos ririkiriiuo- 
se komunistai prakišo. Tačiau 
su daugumos valia jie nepano
rėjo skaitytis ir ryžosi padaryti. 
Vilniuje revoliuciją. Štai ką apie 
tai rašo’ prof. Biržiška ?

“Tačiau pasiryžę žut-but 
padaryti Vilniuje revoliuciją, 
tikriau ją suvaidinti, kad 
Tarybų gautų Ož Md 
nusitverti įr savo karlpėmiš 
bei ' piniginėmis pajėgomis 
tiek jį, tiek ir visą Lietųvų 
įjungtų, į savo politinę sočia-. 
Jįnę sistęrp4, komunistai šie?: 
Lė savo tikslo d$ $rian$pių 
nesivaT^ydami, aĮĮ 15 pirma
me Vilniaus tarybos susirin
kime jieAie tik pasigriebė į 
savo rankas j os vadovybę 
(pirmininkas buvęs Lietuvos 
socialdemokratų partijos na
rys įr jot? m, Vilniaus kon? 
ferencijos dalyvis, 1 dabar 
smarkus komunistas Eiduke-

i vičius ir kiti i pet bucini 
žumpję, jįę 
prezidiume daugumos it 
vo!), bet ir tiesiog privertė 
ją (daugumai abejo j ant dėl 
šio žygio tikslingumo) pasi
skelbti paimant vj.ąą valdžių 
J savo rankas. Jie betgi dar 
nesisakė, jog jau Xll 9 Liė- 
tuvos ir Gudijos komunistų 
prijos centro komitetas n| 
tik nutarė, bet jau net suda
rė revoliucinę vienų komtiniš- 
tų (Kapsuko, Ąngariečio ir 
kitų) yytiausybę, k|m Kįl 16 

' savo mapifestų sa
vo vadžią visai pūtavai, tad 
ir tam pat Vilniui; dar XI 
pabaigoje dėl to susitarusi su 
su Tarybų Rusijos vyriausy
be (Rusijos Tąrypų če|Įtr^i- 
nio pildomojo komiteto ' pir
mininku Sverdloyu), nestepė- 
tina, jog dabar jau XII 21 ji 
gavo iš tos pat vyriausybės 
pripažinimą karinės ir kito
kios pa'gelbos užtikrinimą. 
Kai kitame (2fĮI 22) taryboj 
posėdyje komunistai buyo j

perą gijįąį šaknis į vhą Liptų- Įmokratišką kryptimi, štai ir <ja- 
vosi gyvępjmą įlpjdęSe Reikia | bar Lietuvoje vis dėlto koope* 

ratinis judėjimas, kad ir atsi
dūręs labai nepalankiose sąly
gos^ galutihąi savo demokra* 
tiškų savybių iiepraranda ir su- 
darę viešesnio visuomeniško gy
venimo tuos branduolius, kur 
demokratinio judėjimo mintiji 
negalima galutinai palaidoti. Ir 
dabar? Lietuvoje kooperatyvų 
susirinkimai įneša, sayotišką vįt 
ŠuomeniŠką judėjimą ir žadiną 

i demokratiškas mintis, kartu ir 
| viltis. O be to, tasai koopera- 
tiŠkąs judėjimas daUg priside
da net šiose gyvenimo sąlygo
se krašto kultūrinimo darbe.

Tikėkime, kad kooperatiniu 
Lietuvoj6 judėjimas demokrati- 

mę, bytent, pasitikėti daugiau j°s įsigalėjime atliks didelį dar-

ii■» ii ijiy.**J. .S'jl-'i^.F 
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vogi gyvenimą įleidęs, Reikia | 
vienų kpnstatuotįj kąd bene bus 
^ęįkiiąW versjtainkfti ir suma-Į 
piaųsįai sąvo hi^nį varą tąi l> 
tuviai pkrgrįię iš AmerikpsJ 
Jie parsivežę iš š. Amerikos sa
vo kapitalus, kąi kurie jų ganai 
vykusiai prisitaikė Lietuvos gy
venimo sąlygoms ir pelningai 
varo biznį. Vieni jų susimetė į 
pramonę, o ypač medžiagų ga
mybą, kiti turi savo .įvairias 
dirbtuves, o treti verčiasi pre
kyboje.

Amępkięčįų lietuvių besidąr- 
buojančių kooperatyvuose veik' 
netenką aptikįif A Amerikos 

taąvdti§kąs paveik
jų ūkišką darbuotę kita link- 
t 
sąvu pąjegųniiš ir vylyti, savd 
kėpjebsi gabumus ir paj ėgas ptL 
vatiškame bi^pyję, bet ne koo- 

Įpera'tiniamę jųdčjįme.
; Kiek LJętuvpje įsigalės lietu
viųverslininkų judėjimas, da
bar butų sunku pranašauti, tik 
vieną galima tvirtai sakytį, kk<į 

Į kpppęrątinis judėjimas jau taip 
giliai šaknis įleidęs į visa'S u- 
Kįškojo gyvenimą šakas turi ne
abejotinai didelę savo ateitį. 
jCad ir dabar ta$ąi kpoperatiš- 
faa's judėjimas ' savo užsimoji- 
muose nėra pakankamai sava- 
rąnkųs, jis vis dar negali ap
sieiti bę va|sitybėą parąmos, bęt

pulti, kam sudaro vyriausy
bęnesiskaitydami su taryba, 
kurios valdžią patys tuo pat 
metu yrkt paskelbę, jie tik 
pasijuokė, pasitikėdami besi
artinančią raudonąja rusų ar
mija. ' . į ';''' ' ’

Ir toliau, sąyo vadovauja-? 
riia'i tarybai paskelbus visas

-lįįO^rmirtięs . ........... ,..................... .
bausmė (panaikinimą ir 1.1, reikia' laukti, kad netolimoje at- 
raudonająi aripijai Vilniun eityj jis visus tuos, negalavimus 
tik įžengus, jie sudarė savą- nugalės ir pasuks labiau savo 
jį karo revoliucinį; komitetą, nepriklausomo gyvenimo link” 
kuris suiminėjo net tos pat me. t -
tarybos narius, uždarinėjo . Bę to tasai kooperątiškas ju- 
laikraščįus ir tuo vertė liku- dėjimas ir daugiau atitinka Lie- 
sius vii^J bėšpalviais, vykdė tuvos ūkiškam gyvenimui. Lie- 
Ąiirtįes ^Tėbdimus (tięsfy ne tuvoje -žemės Ūkis daugiausia 
Jej:,pQ|Aii^ik. dėl; papras- susideda iš smulkesnių' vienetų, 
tų -jknm|iįalinių nusidėjiįpų) taį jau šita ąpystpva yereia kąi-' 
ir pąh. .I^dangį vis dėlto ta- mo Žmones ūkiškame gyvenime 
ryba jierfis bUVp reikalinga', savo veiklą labįąu kooperuoti, 
formalią|įtžyi)gi$ bet būtiną, dirbti talkoje su kitais ir dirb- 
fąi jie p^ kelių savaičių pa- tį lygiomis stėngiąntės vengti 
Sirupino ją paversti klusniu trapininkus ir neduoti saVe ki
šau organį; priskyrę jai ąt- tiems perdaug išnaudoti, o tą 
siųstuosius iš Rusijos karino- tarpininką pavaduoti bendrąi 
menės atstovus ir pėrrinkda- derinus savo darbą, 
piį (tarybos sudėtį privertę Verslininkų judėjimas dar la- 
darbininįps bąjsuciti už ko- bįau yra įmanomas miestuose, 
mpnistus. Minamų metų ne- bet ir čia kaimas labai veikia 
pageid^dj>mus sad kandiją- miestą, juk (tašai miestas Lie
tus šuėm^ ir neleido jų tink- tujoje tiek dar yra mažas, kad 
ti, liepė balsuoti atvirai, ne- be kaimo pagelbės niekaip negą- 
lėidoi stątyfi kįtų kandidatų Ji apsieiti ir siūlų siūlais jis yra 
kaip tik komunistus, kųrįų darnas su kaimu. Todėl visai 
tik sąrašą čia pat paskaiityda- neabejotinai tenka tvirtinti, kad 
vo ir 1.1. Nauja taryboj sų- Lietuvoje, kaip ir Skandinavi- 
detis tąd^avo per 80% kp-Jjpą kraštuose, kooperatinis jų- 
mumstųl - dėjimas tyri plisti vis naujas

Pat pradžioje gražiai gyyęnįmo sritis apimdamas ir 
bd'ąmiesi ir net pąaikaĮOji? yis labiau visą Lietuvos gyveni
muose su lietuvių inteligen- Ipią veikdamas.
tais aiškiai sakydamiėsi - <. ...
(KwuIfflS) kirtingą nuo- Kooperątyvąl ir demokratua 
0udįjos įietąyą, fįk numatysi Ąisku, kad kooperatinis jude- 
damt sąifėdaravimą sų jimas ją esmėąyra demokratiš- 
Tatybų Rusija, vėl po kelįų kąs judėjimas- Kooperatyvai tik 
savaičių strimagalviais jun
gė Lietuvą su Gudija ir pir
mąją aritrąjai lenkte lenkę, 
šį dalyką skubiai jie varė 
per partiją, tarybą, konferen
cijas, suvažiavimus, ne tiek 
versdami pž sujungimą saky
tis, kiek neleisdami, prfeš tai 
pasireikšti, ir stengdamas 
“vienbalsiai” atitinkamas re- 

priimti. Kpi Vięw 
W tO’Mjlfn® pssifeFiM msDo 
brolis Vaęl. Biržijįa, pakvies
tas kaip valdžios narys, vję-i 
nas tępakėlė rąnką prieš ši
tokią j urt|imo r®žbiiųėij ą, j is 
sukeĮė vadų pasipiktinimą:

—-Kaip gi balsuoji prieš? 
Jųk tai jau msų sutarta!

—0 kam reikalaujate bal
suoti ? JeJ kur sutarta,’ nebe- 
reikia čįą pė bąįsųpli,

Ro to, žinoma, tokio ne- 
dr^ųsmiųgų or^mįząėijo§; na
rio^ į kįtus pąpąlįps susirĮn- 

t

Ai&kU, kad kooperAtipis judę-

) •

Kųopęrątinis judėjimas dik- 
tątųrįniąm režimui nėrą tikras 
pągąlbininkftą ir jo padėjėja^ 
Jis negali būti diktątorinin reži
mo bendradarbiu, Jią, tasai kė” 
opęratįnis judėjimas, eina ^r 
eis savais keliais. Tegu laikiną! 
kooperaitinis judėjimas pasuku 
šunkeliais, bet jis vėl suras sa
vo tiefeųjį kelią, kuris veda į 
deitiokratijos laimėjimus.

—-Jūsų Keistas.
(GALAS) į

korespondencijos!
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St. Charles, III.
Trigubos iškilmės.

Birželio 19 d. buvo surengtos 
trigubos „iškilmės ponams Ja- 
mašitinams (kampas State jr 
septinta gatvė).

Tas iškilmės vadinu trigubo
mis štai kodėl: pirmiausia su
kako 25 meti nuo to laiko, kaip 
Jonas ir Oną TaĮnašiunai susk 
tuokė. Antra, tai buvo Jono Tą- 
mašiuno vardinės, o trečia -4- 
f‘tevų diena.” Tokių budu iš tri
jų įvykių buvo sudarytas vie- 
įiąs dalyką^ Kitais žodžiais sa
kant, buvo surengtas labai šau
nus pokylis.

Pokylio rengimu rūpinosi pp- 
nios Elzbietą Oiaplienč ir Ane
le Montvidienė. Ir reikia tie^a 
pasakyt, kad jps surengė pir
mos rųšies °parę,” į kurią su
sirinko didelis skaičius draugų 
ir pažįstamų. Visi smagiai link* 
sminosį, užkandžiavo ir gurkš
nojo visokius gardžius gėrimus.

Reikia pasakyti, jog draugai 
Tamašiųųai yra labai malones 
žmonės, kurie su visais stengia
si gražįąi sugyventi. Jie išauk
lėjo pavyzdingą šeimą ir sutei
kė jai progos mokslus baigji. 
štai kodėl jie turi tiek daug 
draugų ne tik vietoje, bet ir ki
tur. Į pokylį buvo atvykę ne 
tik didelis būrys vietos lietuvių, 
bet ir iš aplinkinių miestukų 
bei Chicagos.

Linkiu ponams Tamašiunams 
laimingai sulaukti auksinio ju
biliejaus.

kimus nė nekvietė. Drauge su 
iš Minsko gabenamomis par
tinėmis ,ir tarnybinėmis įstai
gomis važiavo visiškai sveti
mi Vilniaus visuomenei žmo
nos, kurie tik stiprino sveti
mą čia gaivalą, jau be to 
gausiai atstovaujamą raudo
nosios armijos pskovitęnų jr 
ki|;ų iš Rusijos atąiYiikųaįų 
maskolių- š|tpkię nekviestieji 
svėčiai jautėsi čia kaip Kalu
goje ar Minske, savo apeti
tais įr svetimą kultųrft ne tjk 
slėgte slėgė yiiniėčių buitį, 
neleisdami j jems savaimingai, 
laisvai pasireikšti, bet ir er
zino, siutino jUQS, i ____ ,
prięš “tarybinę’’ vąldžią, tai
gi kirto tiek tolimus savo re- 
ygįipcit^ vyriąusybėk suma- buvo nuvykę miesto ir kariu‘0- 
nymus, ’ neleido rimčiau^jų menes ugniagesiai, 
yykplyfi, tįek ir patį jos liki- ,v Kalbamai

, mąjau šiuo metu.

—Ten Buvę:
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KUPINS. — f 
i-ipįb Pąnevęži? ąpskr 
3M zgiriųjųkijpj, netoli šimop 
(nldįtęltp, buvę kilęs didelis 
gaisras. Gaisras bi|vęs nępa- 
prastai dįdeĮįs ir išdegę nem *- 
žj miško Plotai. Gaisras kilęs 
apįę 1Q yat( ryto. Pirmiau d2- 
gę silpniau, o paskui pradėjo 

nustatė! virsti didžiausi durnų kamuo
liai, Gaisras užtrukęs iki 7 vai. 
vakaro. Jo gesinti iš Kupiškio

įmonių gi-
„ Inkliii- 

ų

Jonas Negalįs, Šeštadienį bu- 
damąs liuosag nuo kasdieninio 
užsiėmimo, atsisėdo salionc 
minkštoj, kėdėj ir retkarčiais 
puta kamuolius dūmų iš pajuo
dusios ir karkiančios pypkės, Jc 
visai mintis buvo sukoncentruo
ta į laikraščio špaltfts,

Mažasis Jonukas, kartais pri
siglaudžia prie tėvo, tai vėl at
sitolina; ypatingai kuomet tė
vas pažiūri j sūnų, tai šis grei
tai traukiasi ir lyg slepiasi nuc 
tėvo. Pastebėjęs tėvas, ką to 
kioLnepaprasto jr pakaušė:

—Kas su tavimi Jonuk v Ai 
jau peržiurėjai tuos savo ame 
rikoniškus juokų puslapius?

Vaikas atsakė, kad f<taip,’ 
bet laikėsi nusisukęs nuo tėvo.

Negalįs suprato, kad su vai 
ku kas nors negero ir pradėjc 
jo daugiau klausinėti, žiūrėt 
ir, pagalius surado, kad vaikai 
turi priešakinį dantį, bet bijo 
Si pasisakyti, nes tiki, kad rei 
kės ištraukti.

Galų gale, matydamas, ka< 
nėra išsisukimo, pasakė ir paro 
dė išklibusį., dantuką. Vaikai 
tuoj buvo nuvestas pas dentis 
tą ir klibantis dantis ištrauk 
tas visai be jokio skausmo, b 
vargo. Mat žindukai dantys ne 
turi šaknų, tokiu budu Jonuke 
baimė buvo veltui.

Tėvas, matydamas, kad vaik< 
neužgavo, o ir pats vaikas už 
ganėdjntas, paprašė dentisto pa 
Žiūrėti ir kitus jo dantis. Per 
žiurėjus visus vaiko dantukus 
kaip pirmus taip ir pastovius, 
krūminius ir suranda, kąd vie 
nąs iš keturių yra blogas. Te 
vas labai nustebo. Sako:

—Na, kaip čia gali būti? Vo 
spėjo išdygti,, ir jau kiauras 
kaip taį? Ar jau butų spėjęs 
suputj| Turbpt negerai išdygo

Dentistas pradėjo aiškinti:
—Nesupuvo ir geroj yieto 

išdygo, bet štai kame dalykas 
Vienas dantukas yra prastai su 
sifonpavęs — susifalsifįkavęs

Negalįs lyg ir sarkastiška 
pastebėjo dentistui:

—Ir kaip čia' gali būti: įtry 
geri išdygo, o ketvirtas pras 
tas? Lyg ne toj pačioj burnoj 
Man tikrai atrodo misterijai

Daktaras aiškina, kad n 
“misterija,” bet tikras faktas. 
Tada paėmęs plepą, smailą plie 
ninį krapštuką parode Negaliu 
kaip tas krapštukas lengva 
lenda į vieną dantį, o visai ne 
lenda į kitą.

Pastebėjęs tai Negalis pripa 
žino, kad vienas vaiko dantis 
yra negeras ir paprašė pąaiš 
kinti, kodėl taip yra' ir ką rei 
kia daryti, Dentistas mielai su 
tiko.

—Priežastis blogo susiforma 
vįmo šio dantuko galėjo būti 
pagavimas toj vietoj minkštų 
kūno ąudinių; gaji buit, kad ne 
gerai dirba’ vietinė liauka, arfa 
limfiliko audiniai. Vienu žo 
džiu sakant, jeigu dantukui be 
sivystant, besikalsifikuojant to 
vietoj minkšti audiniai neveiki: 
norpiališkai ,tas įr sulaiko kai 
sifikacjjos procesą.

krapštinėdamas blogai susi 
dariusį Jonuko dantį aštri' 
karpštuku, dentistas toliau aiš 
kino:

—Dabar biskį iškrapštysiu 
išvalysiu tuos ravukus, o pas 
kuį keletą kartų uždėsim® “sil 
ver nitrate,” kas šiek tiek ap 
gins nuo puvimo. Yėliau galėsi 
me ir visai užtaisyti. Del dabai 
turi labai dažnai prižiūrėti vai 
ko dantukus, Ypatingai tuoj 
vos išdygusius, krūminius.

,, kad išdegę keli 
šimtai ha miško jaunuolyno.



Pirmadl ©uis, Wrg

Namai ir Žemė
v Putų prąvartu nuosavybių 

savininkaim pasi’kttbiiitį |>arU- 
sayą ‘ dwMiWP gsjpvąips, 

valstijos legislatuj-oje, •reika
laujant balsuoti už tą bilitj,

Veda WM. y. MANKUS štingi mies

Kokia Ateitis—?
Mažesnių Spulkų

Klausimu
klapsime. Šis skyrius yrą ve? 
lamas spulkų naudai ir spuk 
kininkąi yra kviečiami vieŠąl 
oaręikšti savo nuomones apie 
Šia pakeltą klausimą.

SLietuviai pirkę-par* 
davę namus pereitą 
savaitę

Praėjusią savaitę šie lietu
viai pirko bei pardavė nuo
savybes ;

1. F. Koncus pirko aut N? 
SpauĮding, prje W. Divisiop 
Street.

2. J. Btenzaj Ine. pirko ąųt 
W. 24 pi., prie So. Westerp 
ąvenue.

3. J. Pakudaitis, pirko <gnl 
So. Artesian, prie W. 42

4. W- Bajtrukonis pardavė 
S. Stalmui ant S. Halsted, prie 
121 st.

5. J. Mažrimas pirko ant S. 
Tabnan, prie W. 45th st.

6. L. Sakais pirko ant W. 
69th prie S. Artesian avė.

7. R. A. VasaHe pardavė 
Sabai ant W. 69 tb, prie 
Campbell avė.

8. L. Antanavieia pirko
W. 71, prie S. Wastenaw avė.

9. P. Stanaitis pirko Cicero, 
III., Parkholme subd.

Ch.
So.
•f I '<

ant

Nauja “Naujienų 
Spulkos” valdyba
K.1 P. Gugis'' — prezidentas

T. Rynkevičia, sekretorius

dar jos

Šiandien norėčiau paraginti 
spulkų darbuotojus rimtai su
sidomėti apie musų spulkų 
ateiti.

Chicągoje ir priemiesčiuose 
turime apie pusantro tuzino 
veikiančių lietuviškų spulkų, 
kurios jaįi gyvuoja geroką 
skaičių metų. Naujai įsteigtų 
rodosi, nėra. Ar visoms joms 
sekąsi? Kodėl vienos yra iš
augusios į milžinus, o kitos 
nežymios. Ypač paskutinieji 
keli (Represijos metai neku
riam gana apsunkino su perim
tomis nuosavybėmis ir jos pa
liovė augusius.

Spulkos, kaipo kooperatyyės 
taupymo it skolinimo įstaigos, 
niekuomet nebuvo steigiamos 
bei vedamos ypatiškam pel
nui, Spulkų darbas — tai dar
bas geranorių* (pasišventusių 
visuomenės darbuotojų, kurie 
norėjo matyti savo tautiečius 
dirbančius bendrai, abelnam 
aayibįrpiniam pasigjelbėjimui, 
prasigriebti prie geresnio eko 
nominio gyvenimo. Cią nei po
litika, nei kokie kiti idealai 
nebuvo pirmenybių statomi. 
Ne Visi. susilankė rezultatų.

Fo eiiėą metų bandymų ir 
pastangų, pasirodė, kad ne vi
sų geriausi norai buvo pilnai 
apvainikuoti rezultatais. Kuo
met vienas spulkos pasiekė 
aukštumos savo tiksluose, iš- 
auklėjo dideles, sėkmingas ir 

; ■prgamjjjipiįas,; tai 
luomi pat laiku kitoms nebu
vo lemta tiek išbujoti ir šian
dien —pasidarius geriausioms 
sąlygoms augimui 
ant vietos.

Tiems skirtingumams galL 
nia kastis daugybės priežasčių 
ir čia jų negvildensime. Bet 
jei kai kurios spulkos neturi 
numatomo* pasisekimo, ar ver
ta vargti ir dėti keletui ar net 
keliolikai geros valios žmonių 
savo paaukautas pastangas jų
jų palaikymui?

Visos spulkos reikalingos
Nesakysiu, kad jos butų pa

vojuje ar bent kad nereikalin
gos. Ne, Reikalingos yra visos, 
nes spulkų nedaug ir taip yra. 
Bet gaila žmonių pasišventi
mo ir darbo, jei tas darbas 
neneša sau lygaus vaisiaus. Ir 
labai natūraliai: mažai ar 
didelei spulkai reikia vesti 
knygas, reikia laikyti posėd
žius, reikia turėti butas, tele
fonas, spaudos darbai, garsi
nimai, sugaištis ir daugybė ki
tokių darbų, kurie neša kaš
tus. Spulkai su mažu kapita
lu tie visi iškaščiai . sudaro 
didelį nuošimtį uždarbio iš
laidų ir, suprantama, daliuim 
kams atneša mažiau uždarbio 
ant įdėtų pinigų, Nepaisant 
kiek daug vedėjai pasiaukau
tų savo pastangomis, dalinin
kai vistiek nebus pilnai pa
sitenkinę.

Siuto vienytis.
Ar pebutų praktiškiau ir 

dalininkams /pelningiau, kad 
bandyti mažesnes spulkas su^ 
jungti, po dvi ąr dąugiau j 
grupę suvienyti. Tuomi pasi
didintų, joms dirva darbuotis, 
pasidaugintų prie vieno kųno 
patyrusių darbuotojų skaičius, 
padidėtų jų kapitalas ir gal 
visiems Ueitų daugiau į nąm 
dą.

Mažesniųjų spulkų valdy
boms ir direktoriams reikėtų 
apie tai rimtai pasvarstyti ir 
ui panašiomis spulkomis draų 
gišlęai pasiteirauti — pasitarti.

Butų geistina Išgirsti nuo
mones kitų' darbuotojų tame

šį,met narnų sdvininkams ręi 
kės mokėt $9.52 tilto $100 -

ębjeagpų gyventojai šiomis 
dienomis patyrė neinąlqmą 
naujieną: pereitą sdyaitę buvo 
paskelbti taksai už 1936 me
tus, ir pasirodo, kad nąihų Sa
vininkėms priseis mokyti po 
$9.52 ąnt $100,(K) , įkainuotos 
vertes, arba 8.53 nuošimčių 
daugiau pegu už Į933 t Urėtus. 
ŠĮ ratą' pasirodo yra ąukščįąpT 
šia už visų kitų Suvienytų Val
stijų miestų, apart Bostoųp. 
Kitaip kalbant, phieaga steng
sis už 1936 metus sukolektųo- 
ti 15 milijonų dolerių daugiau 
negu praėjusiais metais.

Tai yra prasta naujiena; tąs 
privės prie dar didėsbio pa
kėlimo rendų, atgrasins žųiopąs 
nuo pirkimo namų, sustabdys 
budavojimą naujų namų iy į-r 
baidys duoti įmąnomas pasko
las.

Miestą valdantieji politikįę- 
riai, be saiko eikvodami tak
sais surenkamus pinigus, kaįp 
tik stabdo miesto augimą jr 
atgrąsina žmones nuo isigiji- 
mo namų bei kitokios nuosa
vybės.

Paseka to, kilis nauji taksų 
mokėtojų streikai, protestui, 
bylinėjimąsi, indžionkšenai, 
nauji taksavimai ir miegui 
neąpskaitomi nauji kaštai ir 
nuostoliai.

Chicagoj statė,—bet 
ne gyvenamus 
namus « 
-i.Hh ■ ! 4.i bafftož

Butų statyba apmirusi, bet 
kitokių 'įiaitjų trobesių dantį

:* U

Birželio 17 d- Naujienų na
me įvyko metinis direktorių 
susirinkimas Lietuvių Budą- 
vojimo, Skolinimo' ir Tautypo 
Bendrovės (Naujienų spulkos) 
Kadangi šis susirinkimas buvo 
pirmąs po metinio šėrininkų 
susirinkimot kuriame buvo 
perrinkti nekurie direktoriai, 
tat čia buvo perrinkta ir nau
ja valdyba.

Valdybon Buvq išrinkti se
kanti asmenys: prezidentu 
adv. Į<. Gugis; vięe-preziden- 
tu —W. V. Mankus; kasieriuin 
K. August; sekretorium — T; 
Rypkevičia; sekretoriaus pa-1 
gelbininke p-i Jennie Zymon- 
tięnė.

Namų apkalnąvimo komi- 
sijon išrinkti: J. P. Varkala, 
p. Rypkevičia ir W. V. Man
kus. Spaudos komisijon iš
rinkti: J. P. Varkala, J. Zy- 
montienė ir W. V. Mankus.

Direktoriai pasidalino ir
tais darbais, pasižadėdami iki 
ątęĮuąncių metų Išauginti šią 
Spulkų kuo daugiausiai.

Praėjusi metaį šiai spulkai 
buvo gana sėkmingi, kaip pa- 
dąryuie gražaus pelno, taip ir 
šauklčjįme narių skaičiaus. 
Me metai turėtų būti dar sek- 
iningesni. -^Koresp.

ki-

ĮĮAūinffipsį pbi»g«. n.

Nuosavų Vasarna-

Pagirtinas 
Dalykas :
Bet pirm statant, reikia per
sitikrintiapie vietos tinka- 

mitmą fš sveikatos 
; a atžvilgio

' ' \ > . • »? * o ■ - •i , ... t ■ ■ t-

Sptepdžįant iš spaudos pra- 
ĮiČŠimų? šįmet nepaprastai ,į[i- 
dellš jžnipfiių skaičius perkasi 
jįčf hudąYpjąsi vasąrnamiuą 
—“summėr cottages” prie į- 
yairių ėŽėVų ir ežerėlių. Tai 
yra labai 1 pagirtinas dalykas, 
kacL vietoje nuomotis atosto
goms namelį,' mokant besaikę 
nuomą, žmonės nusiperka 
sklypą žėmės ir pasistato nuor 
savą namą įagąl savo ypatiš- 
ką skonį, Tankiausiai tokie 
Jptai ir statyba ne taip jau

brąngiaį apseiųą, nes per ke- 
Jis metus uųpjija padengia 
kaštus, o dąr gali pasitaikyti 
proga ųekurį ląiką išnuomoti 
kjtieirtą ir kąštuis
s p g tą ž ( ų t ų, ^ Turint nuo
savą vasarnamį paranku bile 
kąęla patiems nuvykti galą sa
vaitės praleisti. .

Tiktai pirm perkant, reikia 
patirti apie vietos tinkamu* 
mą atostogavimams, neapsi^ 
pirkti prie nežinomo ežerėlio, 
kuris netinka mąudymuisį iš 
švcikfttds atžvilgių. Tokių eže-^ 
relių randasi nemanai.

Vieno Procento 
Taksų Bilius 
Legislaturoje
Namų savininkai raginami rą

žyti savo atstovams

rance policy” garantuojančią 
vlmokhlinĮą' . likusios 
paskolos, pasitaikius šeimpš 
luonpelniui numirti. Tas apr 
įaugotų paliekamą seimyhą 
mo nuatojimo • nuosavybes jr 
iykiu paliuosuotų nuo skolos- 
Mintis gana sveika ir reikia 

Jįkėti, kaęĮ m^tolimbję ateityje 
taps plačiais praktikuojama 
spųlkose ię , privatinėse skoli
nimo įstaigose.

Nauja
KULTŪRA NO. 5
am ką Btdįp nąųfa Kultūra, kurios 

turinys yra kaip seką:

Apie pasąųležįųyps Formas—
..... ...............  J, ' Lazdąųsk^S 

Ispanijos pilietinio karo Ir jo ilgo 
tečityOSi priežastys t-,

„„y,,,..,,   Prnb P- Leonas 
Etlėr^Šėiai    H. Lukaųskait^ 
Milžinas Saltykdv-Sčedriti
Pasaka ............ /.,.... H. Lukauskaitė
Pastabos ąpie naujuosius romanus ir

pųpšpųji stilių.;.......... J. Badžvlląs 
Nemunui .............. Dąriks Pumputis
Jtiliuš Janonis Šiautiuose —

kp. Petronis 
pąr nęsnaąsdintąs ęĮlęraštis —

Julius i Janonis
Kaina 45 cetitM

‘NAUJIENOSE

Mes turim iš-
sikelt iš šios

CONTRACTORS! 
ji t BUIMJEkS! 
>> HOME OVVNERS! 
OlUMBER UŠERS!

Kreipkit dėmesj j šj MILŽINIŠKĄ SfrAKĄ ir IŠPARDAVIMA geriau
sius kokybės Statybai Materiolo, koki galima gauti. Net jei nevay- 
tpsiL šį materiolų šiemet, visvien apsimoka jis PIRKTI DABAR, pa- 
lygjnkit mųsų kainas pažiūrėkit : reguliares kainas apačioj — po 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT t DABAR!!!

~ I MUSŲ KAINAS!
Tongued and droved 

1x6 LENTOS
Naujas, švarus stakas- Geltonoji 
pušis dėl sheating, po-padlagio, 
stogo lentų ir tvorų

100 Pėdų $2.70 
Reguliarė
$42.00 Vertė M

Už 1,000 Lentų Pėdų

— 2,000.000 FEET J
f" OF FIHEST LUMBER / 
i PLYWOOD, PLASTER BOARD, '< 
r ROOFING, DOORS & PLUMBlHG į

vietos

ĮĮllitlWii|ti.rt ii I H——* 
... '■

$50.00
NUOLAIDOS

. ' I 4 ' V • r ■
p • ' " ' ' v. 1 ■ •. \ ■ ’•

Ant EJektaikinės ledainės,' Parlor Seto, Redroom Seto
' ■ ' ('-ASINIO PEČIAUS.'

ir

ŽIŪRĖKIT
Puikiausias, visai naujos2x48

Nft. 2 ru§y ir geresnėj, švarus, tie
sus stakas višų ilgių. Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinys!

214 lįJL Pėda - 
reguliArė

$49.'00 
VFRTĖ

U? 1.-000 Lentų pėdų

1,000 DURŲ

—Pirkit daug dabar. 
— įteikia iškraustyti 
iš vietos. Tikras bar 
genas.

Rfeguliarė $<J.2i
$4.50 vertė

5xX panel eglės 
rys— Geriausios.

du- 
kb-

2,000 Rolių Pirmos Rųšies

Aje* MViiuuoivy, nu y v o

ci As puitttjgai perka, j

___________________J.

PLYWOOD -

Absoliučjai pirmos
ŠO-sv. rolė. Reguliarė

Musų kaina tik $1.60
V5-sv. rolė. Reg. ver

tė $2.15.
Klusų kaina tik $1.50
115-sv, rolė. Reg. 

verte .$1.15
Musų kaina tik 80c
Barrett’s 14 ir 15 sy.
ftoofing Felt. $2.35 vertės $1.50

Kokybes

Visų Mierij Arkųsos
*4 . Colio, Three Dly Fir Panelš-Ltiesiausios Galimoj (Jauti
4x6 Pėdų Mjera Niekuomet Nesiūlyta ši#
4x7 Pėdų Miera K . a <5> C4x8 Fėjų Mietą Ka,na 1 ,rm,au . ' **

Kvad.
Pėda

Chięagos pakraščiais, ptier 
miesčiųose mąžų gyvenamų 
namų budavojimas eina ganą 
gyvai ir kas mėnuo pastatoma 
jų po kelis šimtus, Tuo pa| 
laiku, Chicągoje, beveik jokių 
žymių gyvepamų namų staty
boje nesimato, Neklysiu saky
damas, kad daugiau yra se
nų sugriaunama negu naujų 
pastatoma. Mat, iki šiol aiškiai 
numatoma, kad tas dąrbaš 
neapsimoka — nepelningas,

Bet Chicągoje statybos dar 
bų irgi yra, tą visi patemijo^ 
me: jąu daug yra stotoms 
krautuvių, garažų, dirbtuvių 
ir kitokių biznio trobesių, Pa- 
kutiniuoju ląjku tapo paskel
bti projektai Homowood teąL 
rp, Cascade teatro^ Bortųge 
Parke ir dahar vėl, Wesley 
Memorial Hospital prie Nortn 
western universiteto Chicagos 
skyriaus, ant Chicago avė. 
prie Michigąn ežero, šis vie
nas projektas lėšuos apie b 
milijonus dolerių. Yra ir dau
giau triphėsių, siekiančių mil
žiniškų sumų, kurie trumpu 
laiku bus prądeti statyti.

Tad, nereikią nusiminti, kad 
su Chicaga butų kas taip jau 
bloga, po ilgų stapčiojimų su
siras priemonės ir statybai gy-? 
veliamųjų namų, kurių labai 
?ęikia. Tuomet gal pasikeis ir 
vįsa padėtis.

Šiyomi momentu valstijos 
legislaturpje Springfielde, l|ld 
yra įneštąs bjlips aprubežiuo- 
fi nejudinamo turto Jaksavi- 
|pą iki vieno proceptp aktųa- 
‘es verčios. Tas bilius yra pa
siūlytas kaipo pataisa prie 
vąlstijgs konstitucijos. Jei jis 
iraeitų, tai aut visados pasi
baigtų baįpie per aukštų taksų 
Illinois valstijoj. «

Planuoja Apdraudų 
Atiuokėjimui Pasko
lų už Namus
Apsaugotų fįeirnyną (įuoųpel- 

nio mirties atoejyj

Namų finansavimo įstaigos 
nlanųoja paruošti praktišką 
ir neiškaštingą projektą* kU", 
riųom šeima imdąiną pasko
lą ant namo, sykiu galėtų gau
ti apdraudoš sutartį — “insu-

' £i!J;

fįitas gražus parlor sėtas tiktai •<f52.50 ir dar graži 
•/’ ' L * LEMPA DYKAI.

Įgaunu I ,i.i.ii,wąq;'-n

-x*r;

ASBESTOS BACK WALL TILĘ
Keąsėby ir Mą|tięon išidrbystės gražiausių spąlvų ir finj^ių 
Rpgulįarė kaina 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi cap 4*^ |jj" . 
ir bąsę stripsaj pusdykio kainoniis!) Virt. Jr ipaud, "

Kvad.
Pėda

8”Shipląp
No. 2 ir geresnės rųšies. 4Niekuo- 
pięt pirmiau nesulyta tokia žema

2x4, 2x6, 2x8 
iDimension Lumber—Puikios rų
šies Hęmlock. Naujas, švarus sta-rnev pirmiau nesiūlyta tokia žema į .kaidąl Nepraleiskite šio pirkinio! ^.ags* ^isų dg»ų- \įsas sveikas me-

Reguliarė Bž 1,000 Reguliarė $<
$50 Lentų *

Pėdų

Reguliarė
$50 

Vertė

^0-50 Už 1,000
$37.50 Lentų
Vertė Pėdų

10 metų, .garantuotus ’.re- 
frigerą torius už $99.5Q. 
Nieko nereikia įmokėti.
Skąlbiąųios niasįnos, 
Thor, Maytag, Apex po

$39.50

$19.95 Hoover special 
garantuotas per Hoover 
Co., ir Budriką. Po 50£ 
į savaitę. Kitį Elektrikį- 
niai dulkių valytojai po

$9-75

Budrikąš šiuomi praneša, kad jis uždarė vieną ^avo 
krautuvę, jr kaM toj vietoj dabar atsidarė kita rakandų 
krautuve. Sų tą rakandų krautuve įųdrikas neturi nieko 
bendra. < •

Rąkąudąi, Rądios, Refrįgerątoriai — viskas randasi 
Budrike vienoj didžiulėje, krautuvėje.

Jos. F.Bw)nk,!«:
<'341 7-21 So. Halstėd Street

TeleConas BOUi.EVARD 7010.
Budrilęp’ grogrąiiiąi: Nė^įipje įvGį’^HU7(); KH, nuo 7;30 iįti 8 vąk.
PįnędėhMs! ir J&Ė, kaip SrOV vai. vakare.

.Ketvergais WHfC — I42O Kij., kapi 7 valapda.
L ' r-'*''' '■ ‘ ' ' . > • .. i. ‘

■.■■T-,- - 1 II 1 ■ ■ ■ r n dili

TVOROS IR VARTAI
| Geriausias nau-
f jas Amerikos
11 Plieno ir Dra-

, tų Aptvėrimas.
.ki 6c vertės

8 Lin’
! V P«Įa

PLIENO SASH
Geriauši Visai Nauji 

$6 Vertės $ 4 jF E?
Kiekvienas................ •’* w "

gaujos WALL BOARDS
VJsų mierų arku- 
šuose iki 4x12 pėd. 
Auk ščiausios ko
kybės, 4 c vertės, 
dabar nuostabiai že
ma kaina

INSUL1AVIMO RENTA
<į

Jūsų atikui, garažui ir užpakali
niam gopkui.

Reguliavęs 4c Vertės 
Nepraleiskit 
Šio Pirkinio

VONIOS
Vertės iki <F g? KIEKVIENA 

$18.00. .

Geriausias Stogo Coating 50c ver
tės po 37c« galionui 5 gal. ke- 
nuose.__________ ______________
Geriausi nauji cviekai, < 
100 svarų bačkelę ...........  $3.10
NftUĮi ,7-P-edų Cedar stulpai 

.......... 10c vienos
Vięiaųs ir oro pusės maleva — 

visų spalvų — $2.25 vertės 
. .   $1.25 galionas

Naujas |r Vartotas Pliėno Aptvė- 
titnŠS ir Decking. Pirkit savo 
kainortiis.-

Kvad.
Pėda

Geriausi Nauji Sash ir Rėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip Vž 
kainos

4,000 ryšulių —Lath
Ryšuliui ................. 12c

Lumber Traįlers Geriausiam Sto
vy ....... ........... $25.00 vienas

Vartotos Durys ....... yienos 25ę

Vartoti Sash ............ vienas 15c
, . I . f  '■ I 111 ................ iii . 1,1 III, l| I I

Wash Basins .... . vienas $1.00
Nadjos Cement-Filled Steel Co-

Iki 10 pėdų $3.25 vien.
■ ........   *......- - Nl " . ......... .. ........ .

Didelis Piu’klas Miškui piaustyti su Waukesha Motoru, Pilnai įren
gtas; $1.000 vertės tik ųž $200. Daug Kitų Bargenų’

ir Bldg. Moteriai Liauldators ir 
SOUTH-EAŠT CORNER 
22nd ST, and ASHLAND

OPEN ALL DAY SUNDAY



LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
no,rs

kurie

DYKAI

P. Benekaitis

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• RESTAURANTAI

ivirvmjvę 1V1U 1 Ei\ i >j SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

HOSPITAL

(Vardas ir pavardė)

vienok bus 
ir kitiems.

Lietuvių golfininkų 
sąjungos turnyras; 
gali dalyvauti visi

Tuojau išleis . $22,000,000 pa
skolos lakštų darbui finansuoti

šo naują skyrių Chi- 
cagos bankų istorijoj

LIGONINES
HOSPITALS

Avenue
5727.

Jpecbalūti, įdurmabe 
■Ytot/u/Mf 'Ra/urbCf 
-Towde/L...GyniĄoUedbi/.

Į narius pri- 
' tvarka per

Binkio ir Tarblio 188 pus 
lapių didelio formato

NAUJIENOS
1739 S- 

H ihted Sl« 
«PCAGO

VILNIUS.
PAVEIKSLUOSE—

ŠIS įdomus termę- 
metras vienu laiku 
parodę oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amu s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai „ pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Siųskit money orde 
r į arba čekį —

.Dav/)

— Gar- 
Vyrų ir

NAUJIENOS
1739 ŠO. HALSTED ST, 

CHICAGO, ILL.

VILNIAUS 
ALBUMAS

garsinasi 
NAUJIENOSE

Bankas atidarė duris bizniui 
spalių mėnesio 15 dieną 1936 
m.! su $300,000 depozitų. Iki

Depozitam siekiant aukštyn 
padidino pagrindinį 

kapitalų $100,000

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

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą '

NAUJAI ATIDARYTAS 
LIETUVOS 
SANDELIS 
911 WesC 33rd Street 

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

RALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

1739 So. Halsted St
■ ■ ■ . 1 ' ■ c . ....

CHICAGO, ILL.

GERB. Naujienų įkaityto- 
Jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienos*.

Serga p. Morkūnas
Sunkiai serga Cicero pilietis 

p. Markūnas. Jį ištiko tokia 
skairdi nelaimė, kad ir pats ne
sijuto kaip greitai atsitiko li
goninėje. —D.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

KIEKVIENOS
RŪŠIES
piktai moksliškas paraištls tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą' k'ylds rūšį 
jums tikrai padSe. Vengklte nemalonu
mų. Atsiduokite j patyrusio Esperto pa- 
ralsčio pritaikintojo rankas. Ateikite pas
jV^RAŠ IR MOZERIS*
| PRIŽIŪRĖTOJAI

žymiausių ypatybių

atsiųsti man pavyzdį No............. .
■ ' • • - '

Mieroa - per krutinę

GARFIELD PARK 
field Parko Lietuvių 
Moterų Pašalpinio Kliubo mė 
nesinis 
želio

Šio filmo ypatybė yra ta, 
kad jis padarytas įvairiomis 
spalvomis, o ne tik juoda ir 
balta spalvomis, kokiomis da
ryta filmai Sovietų Rusijoj iki 
šioL

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų. Diržų 

Visiem Sudarkymam

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

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit ,
Chicago je    $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Statys South Sidėj 
filtro įmonę

Lietuvių golfininkų sąjunga 
rengiasi į turnyrą. Rengiasi 
profesionalai su jais kartu ir 
biznieriai. Sako, bus labai rim
tos imtynės. Nors yra pasaky
ta, kad tai bus profesionalų ir 
biznierių turnyras, 
leidžiama dalyvauti

Turnyras įvyks trečiadienį, 
birželio 30 d., 1 vai. p. p. Glen- 
ęagle Country Club aikštėje. 
Po rungtynių įvyks sprendi
mas. Sprendimo komisijon įei
na teisėjas Žuvis, gynėjas C. 
P. Kai, Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis. Laimėjusieji 
gaus dovanas. Bus ir vakarie
nė. Tat nesivėluokite.

• Filmo pagaminimą tvarkė 
Mikolai ' Ekk, kurs ypatingą! 
pagarsėjo tvarkydamas paru- 
pinimą kito filmo kiek seniau, 
būtent “The Rdad to Life”.

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

7)oubte lested!Doūb/eAdion!

BAKU N G 
RkV PO W DEK

Šame Price Todayas45 YearsAqo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillinį

“Lakštingalės” Jturinys re
miasi darbininkų gyvenimu 
buvusioj caristinėj Rusijoj, jų 
kovomis savo ekonominei būk
lei pagerinti ir laisvei įgyti.

Rungsis* ir moterys. Laimė
jusios rungtynes taipgi gaus 
dovanas. Moterų rungtynių 
pradžia 2 vai. p. p.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į komisiją, kurios 
sąstatan įeina D. Pivariunas, 
Dr. Rložis, Dr. Šimkus ir Ta
rnas Šimaitis. —J. .

Šalies iždo kontrolierius įga
liojo Central National Banką 
Chicagoj, prie Roosevelt Road 
ir Halsted gatvių, padidinti sa
vo pagrindinį kapitalą nuo 
$200,000 .iki $300,000. Cari Ku- 
ehnle, banko prezidentas, pa
reiškė šiandien, kad naujas ka
pitalas tapo pasirašytas ir su
mokėtas, ir kad banko pervir
šis ir neišdalinti pelnai dabar 
siekia $450,000. Kapitalizacijos 
padidinimas buvo pageidauja
mas, pasak p. Kuehnle, “kad 
palaikyti banko pagrindinį ka
pitalą lygmenėj su depozitais, 
kurie didėjo labai sparčiai.”

Central National tapo suorga
nizuotas vos aštuoni mėnesiai 
atgal. Banko organizavime ak
tyvus pasirodė WiHiam H. Reg- 
nery, Western Shade Cloth Co. 
prezidentas ir Central National 
direktorių tarybos pirmininkas; 
Irving Klein, L. Klein Incorpo- 
rated prezidentas; Gustave En- 
glehardt, General Furniture Co. 
sekretorius - iždininkas, ir Max 
Shore, the Shore Radio and 
Furniture Co. prezidentas ir a- 
nuo laiku Roosevelt - Halsted 
Business Men’s AssOciation pre
zidentas.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tol ENG. 5RR8-KR40

Iš Garfield Parko Central National įra 
Liet Vyrų ir Moterų 

Pašalų. Kliubo 
veiklos

! gruodžio 31 dienos depozitai jau 
siekė $2,700,000. Vasario 15 d. 
jų; suma buvo $$,800,000,' p 
šiandien ji jau tolokai pralen
kus $5,000,000.

1 Viena 
banko augime yra didelė dau
gybe taupymo sąskaitų. Prane
šama, kad taupymui sąskaitos 
dabar viršija $5,000,000; ir kad 
tik poros savaičių laikotarpių 
atidaryta daugiau, kaip 300 
naujų taupymo sąskaitų. A. D. 
Parker, taupymo departamento 
perdetinis, pranašauja, kad su- 
taupų depozitai iki Sausio 1 die
nos 1938 metų pasieks net visą 
$1,000,000. .

Chicagos miesto valdžia no
ri tuoj pradėti South Sidėje 
miesto vandens įmonės pasta
tymo darbus. Bet finaųsinis 
klausimas, matomai, stovi 
skershi kelio ir gal yra viso ko 
didžiausiu stabdžiu. Kad pa- 
greitihti tą darbą, sumanė? 
tuoj išleisti $22,000,000 sumo
je paskolos lakštų arba sertifi
katų, kuriuos pardavusi galės 
finansi/oti darbus. Vėliau tiki
si gauti paskolos iš federalės 
valdžios.

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
. ■ • , ARTI PRIE WELL8 STREET.' . f

FRIEN4D 
OF 

"THE /
TIMIĖB.

SMOULD 
SAV/

Ar kenčiat nuo niežų,, degimo, 
suerzintos odos? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemą, Pa
prastą Išbėrimą, Spuogus, De
dervines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 39c, 
60e, $1. ______ LJun

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
šit skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
Įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Bizpio Patarėjo. 
Čia jut gausite informacijų, jeigu tik ją bus galima gauti.

No. 4232 — Naujausios mados 
vasarine suknelė. Joję išrodysit plo
nutė ir smagi. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 40, ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų 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 ądresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais' kartu su užsakys 
m u. Laiškus reikia adresuoti! 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted StM Chicago, III.

Kainavo $4.00 dabar 
persiuntimu 
TIKTAI $3.00

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE .......:.... ;......

) ■ ... .

DOUGLAS PARK

susirinkimas įvyko bir- 
13 d. Lawler Hali,. 3939 

Madison g. Susirinkimas 
trumpas, bet turtingas.
pranešimų paaiškėjo, kad 

per šiuos metus nė vienas iš 
narių tarpo nėra miręs, ir kad 
per paskutinius du mėnesius 
nebuvo sergančių. Paskui, kad 
finansinis kliubo stovis taipgi 
geras ^kasoje yra daugiau kaip 

$400 kiekvienam nariui.
Po susirinkimo į pikniką

Tą pačią dieną įvyko ir kliu
bo metinis piknikas. Po susi
rinkimo visi išskubėjome į 
klitfbo pikniką, kuris ' buvo 
Shady Three Inn, Willow 
Springs, III. Pikniką' nors lie
tus ir trukdė, reikia skaityti 
pasisekusiu. Kliubui liko dar 
ir gana gražaus pelno.

Per pikniką įstojo dar kele
tas naujų narių, 
iminės dabartine 
vigą mėnesį.

Koresp. John

Dabartiniu’ laiku 'Sonotone 
teatre, Van Buren Street arti 
Wabash avenue, yra rodomas 
Sov ietų Rusijoj pagamintas 
filmas ”The Nightingale” — 
“Lakštingalč”. Filmas dar bus 
rodomas x keturias dienas.

j-fjK Kodėl; Šveisti?
nJ.^JusŲ grindis galima •■Lengvai nu-
H ^'ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, KAI AP-

ŠLAKSTYSITE JAS SU

K PILSEN
I1W i LIGHT FLOOll OIL

; ■ REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND
....'   m. i i n< inii.ii į,   i i„

Valgių Gaminimo Knygą
■ ■. --■■■> ■. . . ■ ! 1 ■ r. - =' k

Kaina su persiuntimu tiktai si.10

KYLA-R• . PAVOJINGA
mus paraifičiul pritailcrrtti su pilnu pa- 
atik6jiinul ,4 .

ElastikinČs j pančlakod, diržai, braces, 
pažeistiems,' čeverykai Jiems, kurių są
nariai nesveiki. . ■ •

‘•cąįrtmfe------
PRIEINAMOS

Prie darbo ims tik tuos dar- I 
bininkūs, kurie dabar gyvena I 
iš valdžios pašalpų. V

RElįmEN

ANGLYS - COAL
" KAINOS ANGLIŲ KYLA! 

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

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

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

65% cars .............................. $7^65
Illinois Lump ...............   $6.05
Yard Screening ...................... $4.70
Petroleum Pilė Run .................... $8.75
ReX Egg or Glindo Egg..... . $6.90
Millers Creek Lump ................... $8.75
Black Band Lump ..............   $7.15
Chesnut Hard Coal ...........  $12.70
Coke Kappers .... ....... ...:.......... $11,20'

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965

.(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Stop

Skili

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT ,

žemo
FOR skin irritations

Vi.? / (į,11, 
; A .v

. . . /

• 4



Pirpiądienis,' birž. 28, 193?

Karščių bangos atslūgo
M.etųs ir ąųdrų padarė daug 
nuostolių; nukentėjo derlius 

^ię (sezono pačius didžiau
sius karščius lietus ir audra

> ’ i » 'A •* - . . į . * \

galima sakyti, apvainikavo ipą- 
lonesųjų, yėse^ųiu prų ir lajįąi 
dideliais nuostoliais.

Nuken^ję Įcelęta^ valstija 
Vietoųii^ ųpseųitj laukui, paga
dintas derjius, išvartyti nįę-

Ri,y» i y,i

džiai, teteko ir p^da- 
pytą šiąi^ y^ię n^tolip. 
Y|en Freep.ęjį, I1Į., pądąryfa 
ftpįę $ĮP,Q^,Q.O nųpspęlių.' .Chicą- 
go tokių didelių nuostolių pgr 
turėjo.

Oficialia oro pranešėjas są- 
ko, kad bent artimiausiomis 
dienomis didesnių karščių 
numatoma.

ne-
y)[:ZITA§ RĄS lUpĄĮUŲ — Miss JĘllen E. Lej^n, , 

(kairėj) ir Ąpna Glgųjį P,utlgr iš New Yorko, kurias An- 
gĮijp$kaealiu^ Gporg^c VĮ ir karalienė Elžbieta priims 
fffefepffF fefe1;' ’ , 'Trokas pavertė 

gąsdino stotį plytų 
krųvą

šeštadienį prie penkiasdešimt 
pirmos ir Wentwbrth av. vie- 
ną§ didejis frokas susidūrė su 
automobiliu. Pasėkose daugiau
siai nukentėjo ten pat esapjtj 
gąsojino stoti^ — iš jos lik,o jtik 
plytų krūvai

J rokų važiavę^ PonaĮd Ecfy- 
el^fafer, 2,6 m. iš Moskegąn, 
Mich. ir aųjtomųbilių Jęseph 
Novak, 28, gyv. 4851 S. Keely 
aye. Jie<jų abu įšlikę syeiki.

Antra ekskursija 
Lietuvon Švedu

Mokytojai 
reikalauja 
algų pakėlimo
Siųųčįų. dčlčgiaciją ,W^kN 

tųrylyjs prezidentą

Mokytųjų ųnjja šeštadienį pa
siuntė griebtą yeikųlavimą mo
kyklas tarybų^ pye^identųi. ^i 
jrejkąjąują pajk.e^j mųkytųjųųjs 
ąjgą^ tįęję, kjęk jus bųyp ^un)‘ą- 
^jųtp^. Šj^dięn vyj^ta tuo rei
kalu deĮ.egacįją $ 25 asIW$’

Jejgų prų^ideųtas ųes.utijųj sų 
jtų reikalavimu, unija greit pa
siųs kitą delegaciją’ kuri susi
deda iš 100 asmenų.’ Ji taip da
rys t,oi, koj algų reikalaviųias 
bus jšpjldytąs. DeĮe'gącija jki(ek- 
vienu sykiu bus didinama.

,'H JT'.>:

THE WORLD AT 
AGLANCE
*»,.it

i'aį'4' ' »> /*(•;-' SUP’'

THAT AUSTRIAN fAPER- 
HANGEą 

(Good o r Bad?)

When Hitler’s ambassadojr,

tjiat cor^ction ijj Įjis ępeeeh
We Ampricaųš- you know, 
to stiek to fųcts.”

EDte'ORS SAy 
ABOUT “THE WORJ.D 

fegfeyfe

“Your column looks interest- 
jųg... wjsh.es f.or your 
work.”

'JThe Ji^fe Henry Jų$tjn $Wtįb 
Mfe> Cliiyago

Daily ^.ęnys.

ife

Ftew l ffiSM ^gfiįįt
»Į1” feftyefel įi-

fefete Jwpfep 
JfefeF?; Pfe W<fe Pfete-

Mft
. te

j fefeffbtfF^Į Ffeff?' F F 4i.w- 
9f)tbRf>Pųrg» fei^ytej p,eF??fe 
y<?? ylcšbfe iF Ftew F3

te-

pFife 4 y$, n$ pie
ty # fe tefe §& ‘Wte- 
Bfe j į,

fį/m -----....... —
kQS ų kitys ęnes. jK$rp 
p^i^jsą Mmį grfes \ę;: 
te Jf te? ,w.

fe Rf-

f
PMs.?FF.4?wi 

sFtei

¥tetew fefefee ’tefefe Į 
w” tefefefe Ftete; 
ginągjpį. J^opčs!

m- iwo si-

m1mW Aiii» iffw«»<i'^»irfiftiMiia

SUSIRINKIMAI
Rp&ffflfki Mfeyte fefe? pi*-

fefe ,wtete^tfw.- Jis iyyh 7fe fe ,Fb°zo 
PWfflW RFteteW> 10049 FW? J® Yte? HM Pri'

,r—

?te «yv Ftetefe?? fe tefey? tetete SFte.fe tete te 
tetes? papteteten^; Fhf? fe telte * 

tffi FSife# Wfe;

( FW? te te šrifte fw Fw?4F

i te p»y?F4«
i Adresas

Miestas ir valstija

mašauskienė—fin. rašt. pagelb., 
1218 jSo. Įądepeądence Blyd.;; 
Frąncęs "Ąmbrozas—kąsin., įl73f 
Šo. Indiana Avė.; Addlf. MiraviU, 
.253.9 W- 46tb PJ. ir P. Arlauskas,; 
,656 lhMęxi Ąye.—kasus globėjai; 
R.’ šriiukaš—korespi, 4208' S'ohth 
iyąshtėriaw Avė.; William PuirisI 

-maroka, 4730 So. SpringfieldAv^ 
kliubo ' suširinkiinai jvyjkštą' kąs 
mėnesis ketvirtą šėkmądienį,' 1 v.; 
pę piętų, Ų,ollywopd svetainėje,, 
2417 West 43rd Si., Chicago, III.

PRĄUGYSTRS SUSIVIENJ JIM O! 
BRQLILJ JR SESERŲ RIETŲyiŲ 
~ Valdyba ir antrašai '1937 metanus:

Pirm., Qeo. Jakubauskas, v 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm.. Ant. 
Zellon', 7132 Su. Racine r Avė.; 
Nut. ra$t.—Ra/iys Ratutis, 2627 
Gladys Avė.f Fih. ' rašt.—Peteri 
Viršilą, £415 So? WalldceV;St.j fž-

“The a .Glan^e is
an infer^ting senius.”

Henry Štąton, manager, 
Npw York perald 

Tribūne Syndicate.

CLASSIFIE.D ADS.
" .V.- -v * ' * <*

.............  ."R", „Į .. ..^CT"!SgTR ' ................ -
^<,..į..,.. 4rĮ' ..t"''.1' ,i",;įį'!, — "'ĮĮĮĮS.'į!,;; .„.į.

Miscpllaneous
lyWUs

,Tel. Victory 4965

Help Wapįed—Female 
™~J2£iįjHWaJ2elfel«______
PARNAJ.TĖ; 2J>—35; patyrusi;
elrtas painų darbas: paprastas vi- 
nakV užaugę;‘ ‘bašTliKti; $12 Savai-

tt,BRH)GEPORT ROOFING CO.
' ■ Šq. Hąlsieki Street

< - ,«».i »» .*■ • *** >*" •>< |» ■ «'

IEŠRAŲ 'DARBŲ Esu ..patyru 
paintėHs ir popidruotoias: .
“...... jde AVGArns,

1608 ŠO. 5Qth Ąvę., Cicero, Į1Į.
Y Tel. Cicero' 2633. " '

X UVC1 XJaUCUClO| I m • • O.wv*4

Kęr^spoąaeptąs—Juozas Kų^giijp- 
kis, j..93§ Cap^Jj)^t Ayę. |

AR KLIUBO VAL-i 
_ _ &TAMS: Pirm.—An

tanas lipikus, Lyndąję 4vė-; 
Vįce-pirm. — Ignas Ampjrulevič, 
20'06 Concord Place; Užrašų rašt. 
•~$iięhą,ęl ChęRųl, 3327 Lę'M.Oyne 
Si. Tėl. Spauldihg -79,Q3: Fin. rašt.

‘ —Bruno Rogers, 2345 ' N. Kedžie 
Blvd., JęR Spaųldiąg 31^0; pagel- 
bihinkas — Stasys' Jokubąuskąs, 
ibl‘6 Nd. Kedžie Rlvdff'Kasos glp-’ 
bėiąl:—^ląkaW LuPgevič, ’ 1814 
Jįya bangią Ąvę., Tėl. Hųmb.oldt 
32Š4; Maršalka—Jonas Milaševi-I 

(čfa. 2750 ‘M. Neva Ą.vel; Kąsiėriųs’ 
—Jonas Rąįlą, 4339 Wįųnęmaę, 
Aid. SjishinkimuS' įaikom^e kųs 
pirmą ketvirtadienį pb antrašų: 
3804 Armitagę jive. 7— |Į^št. M>( 
Chepul.

N.G ST.
1937 METAMS

Vice-pirm.

Furnished Rooms
RENDON ŠVIESAS KAMBARYS, 

visi patogumai. Prie vjenos moters. 
1423 ’N« Bdšfeprth Ą.vė*.' (pirmiau 

buvo Dicksbn, prie Ashland ‘ ir‘‘
North Ąye.)

■■t 4. T-^ų -rvk-"-ęfe'-I >t ,. ■ ■
For Rent

s9»a^X MMąg 

O valahda P. 'BARR, ’'
s$-

.-W,.,l. ,„,Wį, ■ ..... ■!■■.■■ IWl-..—l, ■■ »■ —
/>*»<< •» *«-*T- V >• -? ♦ ♦' > M*?*- » « «»

SKIRT OPERATORS, patyrusios 
pertkisymanis.' E. 'Wagrter, 20*2 So. 
State W*-

Help Wanted—Malė
jlarbinipkų Reikia

RjEIKALINGI patyrę Alumino ir 
ųrašs Monteriai, kurtė gali uždirbti

3737 So. Sacramento Avė.

£ra 
po $1J 
Cėnįra

TĄvVEĘN PASIĘĘNRUOJA. Pi: 
giai 25.00 i mėnesį $50 ui raktą.

5413 Wentworth A ve/ ‘

'^MrSF_______ JDa^injnjk^ Rgiloa_______ _
P?d)tti namu 

darbui į pablukti; geras Pairtas; $5.00, 
s^yąįtiėj; rMwvay '^127. '

3 AUTO BODY, , fender vyrai; 
^pertąi; nuolątinis yįsų metų

Vai. * pdplet; ' Car ŠęfViice; * luc.,11911 
Jndiajjią Ayeųųe.

REIK^LIJNGĄ 4NTRA VIRĖJA; 
turi 'būtr patyAisi, “6 *diėpos aavai- 
tėj(ę; geras mpk£#is.

j ^05 y/est Ręojsęvelt Roa«j.

T

i .Vri'V'Anglys

IJr. HąSs H. Dieckhoff, Avcnt 
to see Secretary of State Cor- 
dell Hull about Gardinai Mun-: 
delein’s speech, can imagine, 
thį^ tųjjc bet^yeeų thę dayji-, 
complexionę,4 pure Nor;d\c aųd 
oųr'Mr. ĘulĮ.

“As I understand, Dr. Dieck-į
hoff, you compjain because. ... —-
feFfeteF Mtetelfe 'calleJ ‘:^ff>}ump.^.yppy.inte- 
(FtefelteF Steteh fe alien n Ffete? & fe",
tete fefefe RteRtetetete1’’ an<F! .feteFfF T'.FlteteftW>fetor
■ff pįįp'f: ppp te Ftet ? Am I coiį feFfete lfe.y ®mes’

fe§s, RJj'. ^ę^tary-of-the “feF tetete F? fe? this 
^tefebte;:- fe;; ;fe cardin^fetetete? te very go,ę,d." _ 
fetefe SHF fefete Fuehrer.J k pF^§ldent 
—----"-i--—"- .........i- ■... ; fefeteF; .........

Tte FffSlStefetefeF Wdard-

“Y,ųų h.ay.e .ępleųdįd ųiųterial.” 
fetete.'- fe t^įį,

. ętefeteF. ^FteF> 
pF?teW*l:;Pfey ’F'imes-

fe1. 'A:. :.;A '
‘■‘XWF ęteFPmely'

c, į n-' . >,
• ate$and

•T^ę . Ęcfl^mist.

mpF »F ŠWW;;; r- 4 “W 
PFffFfe HKfe ,CB)pliati<-ally!” 
fefe tfeHfeM ' Dieckhoff; 
yfe^Rfe- i

fe Pf?fefeF Hitler alL 
tefeStete; ffl.F fer doctor? 1 
Tfe te? W te born anT 
feFtefe Hp ?te AteFFfe” Į

S^FfeFfeteSfete'”’’ ■ 'splutterė^ 
fe feFfeft ,tefl?fefeor- ' i 

•'Tfe? W feF§te> he18 «»' 
^R> F kfe te; te fe sense iu' 
ytefe fe fetefe meant-”! 
FM Ftefete at Dieck-j 
hoff. ....... j

‘‘WelL. well... maybe iii that 
sense...” ęonfusedly admitted 
the dark-eyed Nordic.

“Did the Chancellor ever 
7P Ws’

W te te feteteteteF7 
W; Mtefe feteFtete’s
SFfetepF pF^Ftefe? W Fte18’ 
ate 4teFW wteer

r,.V*

h gfeypųr ‘pictatprsįiip .and As- 
j čagginųtjoų’^' is;;abs91lųlt(e^y ’true. 

jBųt dų.n-’it įęt Įlųęy’s ^RChmen 
cųtcįi ypų jų Loųisiaųų.”

:■ ^yyar^;vlC. W(eLss, •
. < ( drafį§man.

1W- HF- RKWft- ^WJJ s 
ey^ (e(W?P^$y pn

y^... ip §ppse, I

lo^g- jtipe ^go, J a'ssure you. 
Befpye ttye World War, in fact.” 
The confu^ pn 
sador’s face increased.

“Apparently, thęn, Dr. Dieck- 
feftff? fe 'įffiįy l^Į : difference 

W Cardinal
fe «WteF w rrĮ Mr- Hitler

Rf>R- fe f A sJint 
R f with sar-

iff Ws eyes- 
"fe"; fe?;; Secretary- 

w IfeF ffeeratand. 
Pffl W fe’F possibly 

' M m couMn't' 
think 

fe FfeJ?w. ^nd Reich- 
fflfeMter retteF te the sup- 

$ £ fefe of 66>- 
WįO intelligent

'/ M 
furnisli

.ęyfefe fe1 chan- 
«$? te iKood Paper- 

nanger ratjier than a bad -one, 
Pm sure Cardinal Mundelęin 
will )be only stx)p r gjAd to makei

AMERICAN LlTHŲANlAN C1T1- 
ZkNS CLUB, POLĮTICĄL jand #E- 
NER1C1ĄL of 12 W AKD, ’ Chicago, 

1H. valdyba 1937 metams: Pir- 
^fefek.as—J. ^030 jy.e^t

,^tji S t.; Pirm, page.fe^n^s —

KAINOS KYLĄ! )fį

ANGLYS! B ,-----
I*fRKlT AUKŠTOS RŪŠIES ANGLIS 

jyjLMJlSfiTOM cfe 
nuo

pABAK
SLYS!

Busines§ Gliances
j : Tardavimui Bizniai *

PARDAVIMUI PIRMOS kLAŠĖS 
Bakery Shop, įrengia su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukąvi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284. 
Klauskit Walterio

“When I passed your col- 
uml? fe
offipę tbpjigįt.iĮt grfe. I jgp.t 
a fe fep fe Rt '‘fe9Pg fe 
Liaiį’ $®£cfey "

“F »r fe
įimę fw flflftfefc *fe ‘F,:»» 
Charįęy ’ ii^Ąę ■ W felfed

Pr-
in W gfe te FSFFfe tefete.”

“lietu;

Bistru

się^ys.

r* ’

J.'J -Haitis, 
& -TSfefe j673i
fetfe F^WW.-ft Ffemas, 
453^ sų. ivrnęr ^Y(e., y^ginia

■ 4469 Ave-Js ’glįbęjaš-^J. Jesiųnas, 2449 
Štt; Rąsimvs^‘. Yuš-

,feŽ',^est &į W. Lata-

W sek- 

??>». H? W?R, pir-
«are»"s: 

wį. te ‘teKtete??’ te* (45) 
®?Fy ''

M ® r w wį

■JMg PF; K- IJfFteM/? 
ff?

Pr- R?8 
1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercią) ,Ay^.’ Sę: ^^£9, Pa
taiko natinis akinius ir pataiso se
nus. •yąlhndos; 0 iki Ž yąkaro.

Gėi^ <

PARSIDUODA TAVERNA arba 
feFt bizniavęs gatvės. 

^ri“ap' 
m W?F tes- Si.

—_________ ____________________________

. pFNPAI TĄVppN^ fjjkčęnais

DIJUĘ M^EPUE
.^W.> te

.??4 y

yąšį:,; 'ftą^ąįęų^ Rų 
Sieritis; Kasos globėjai 
saųskjs, p. Stulųiųąs, F. Rupšis; 
Trusteės—Cerriaųškąs’, A. Dima, 
Br. Rumšiene; DarbAkęndr6yėš na- 
mę šėrmjnkų ą^.t.ųyąs—E. Rupšis; 
NAujienų B-veš Š6i. atstovas —Z. 
kJ$dpnis. ŲjrąĮugystė ąųąixiųįdnnis 
laiko. kas r^ėnesį pirm penkta
dienį, Rb'seland Darbininkų' Svetai
nėje, 8 v,al. yakaro po nr. 10413 
Micnigan ’ Ayenue. ' Prot." R.—F. 
Pnchk6riųs. v '

P. Kra

TOLIA- 
LRyBA 
š ' pavis 
' $spop 
Jrosbect

er-

pne
Gth

so-
‘^O.

gesj. 
mos

/fe? ■’y^est
*{?"

•w* Brd apjekųĄąs
-W ^t. • ,trus-

tisąs-T-Jųsfahįs- Yųfikęhas, 2547 ‘w.

W? >st, 
te 

L So. Pau-

I i . 11 i 1 .........—M1" ...........,■■—■<>,. -,1. ■■ -M. .. I ■

fil/Fim S5»UXFI*MP ■■SH'-.rti"
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankiętams

tes 4’MTm
■w/ nu

' ■"■" '■ 1 ■ >"■   «<||   >1111 . III HIIII1I   i ji I

Ju$ 
pietį

krik 
sodo

dūki

Kazimierą sunkų, anukus jė* 
ronimą, Laiirina, Robertą ir 
pažįstamas.'1" 

• *• * '* »
Kūnas pašarvotas 2010 Ca- 

nalport Avė. Laidotuvės vyks 
seredoj, June 30, 1937 8:30 vai. 
iš n 
veizd 
j e ai 
už ' Vi 
nujyij 
pin^ 

čiaft 
šute (fe nayj

rV<W»?

Duktė, Sūnus, Brolis

Pat.ąjTiaują lajd? ,dir. J. F. Ra- 1 
džitfŠ,'"Tėt. ■CąW6174.' ‘ i

įffffyį t:1? &g?tR!W8

Hern^ife tuo^,' ky.fee' 
'■ 'garsinasi ' ’' •

FA yiso-
yentoj ąptejinkėj. ^iz- 
Kr feųg Knėtfe Pigiai, 
tazrtiap ‘ v’ 
S9. >od 3L

’ *” ' ’y * r’■>'■-•, -■ - fr'. tf-'”' ■ "

! T^yEgj^ĄS greitam pardavimui,

3112. Biznis isdidbtas per daug me
tų. Pardąyiąio ppežąsti paarsite vie
toj' .

pARP^yjMjUl; ^dir^tįs clea^ing, 
tailonrig and 1‘audnry ofisas. Ne
brangi renda: 4815 Lake Park Avė. f* » fe M />♦ MKM’ j .«* / *<rK » .4 t SA •<•<* t H t H -A V

PARSIDUODA BIZNIA.VAS NA- 
MAS, ^tojras' ų 2 platai sų sRląpu. 
Tas patš tendauninkas laiko taver
ną apie 3 metai. Pilna kaina $Šj>00. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų

w

'obacco Stores

gdfus. Kviečiame j'imūšti krautuvę. 
1’28 .Sę.Jfaįstį#

/

wjsh.es


S.T:'‘S.r'■ ■'"' /' '.

Dėl Dr. A. Mergaičių 
būklės

V t s ’’

Kartkartėmis ^Naujienose” 
galima užtikti raštų, kurie nu
šviečia netolimą praeitį. Pa
vyzdžiui, neseniai buvo įdėta 
žihutė apie “armoniką.” Vadi
nasi, kaip armonika buvo nu
pirkta Chicagoje ir pasiųsta į 
Japoniją lietuviams kareiviams' 
kurie buvo paimti į nelaisvę. Ta 
žinutė buvo paimta iš sudulkė
jusio “Lietuvos” savaitraščio.

Atsitikimas savotiškai įdo
mus, tačiau , jis nevisai tiksliai 
nušviestas. Apie tai, kaip iš tie
sų buvo su ta armonika, aš pa
rašiau kitą rašte j, kuris, ti
kiuosi, netrukus pasirodys 
“Naujienoje.”
Štai dabar ir vėl “Naujienose” 
liko atverstas įdomus praeities 
lapas. O dalykas štai koks: po
nas T. Kučinskas ir kum Lin
kus patyrė, kad Kankakee ligo
ninėje yra lietuvis daktaras, ku
ris jau per kelis metus serga 
proto liga. Tai Dr. A. Mergai
tes, Amerikos — Ispanijos ka-

apie tą daktarą, bet ir nuvažia
vo jo aplankyti. Surinko apie«jį 
šiek tiek žinių ir pasidalino su 
“Naujienų” skaitytojais.

Tačiau, dėlei paskelbtų infor
macijų apie Dr. Mergaitį turiu 
padaryti vieną kitą pastabą. 
Mat, dalykas tas, Jkad informa
cijos nėra visai tikslios. Iš ap
rašymo susidaro toks įspūdis, 
kad Dr. Mergaitės yra apleistas 
ir visų užmirštas. Bet tai neati
tinka tiesos.

Turiu pasakytu kad Dr. Mer- 
faičiui liko išrūpinta pensija, 
kurią moka Dėdė Šamas. Dak
taro turto globotojas yra adv. 
F. Bradchulis.

Kai pensija dar nebuvo išrū
pinta, tai Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija kiekvienais 
metais pasiųsdavo Dr. Mergai
čių! didžiųjų švenčių proga do
vaną. O tai reiškia, kad nelai
mės ištiktas daktaras nebuvo 
užmirštas.

žinoma, kai pensija buvo iš
rūpinta, tai nebebuvo reikalo 
daugiau dovanas siųsti.

“Naujienų”, skaitytojams gal 
bus įdomu patirti, kad Dr. Mer
gaitį buvo savo atsakomybe iš

rWW:'p’ w ” y T

NAUJIENOS, Chicago, III.
J1'1 .. . 'I ■a? ■t.*!'"." " ........... *""

lįs. Tačiau, kelias savaites pa
laikęs, jis vėl buvo priverstas 
daktarą į ligoninę grąžinti. O 
iš to galima spręsti, kad dak
taras vis dėto yra toks ligonis, 
kuris be ligoninės priežiūros 
negali apsieiti.

Dėlei Dr. Mergaičio priežiū
ros galiu drąsiai sakyti, jog jo 
būklė ligoninėj nėra taip jau 
bloga, ir niekas jo ten neskriau 
džia.

Antra vertus, Dr. Mergaitis 
turi lėšų ir gali už išlaikymą 
tinkamai atsilyginti. Ir jeigu 
jis vis d“lto yra laikomas, ligo
ninėje, tai tik todėl, kad kito
kios išeities nėra. Jis ten liko 
padėtas ir dabar laikomas vien 
tik todėl, kad privatiškuose na
muose jis nieku budu tokios 
priežiūros negali gauti. O be 
to, kaip jau minėjau, net tikras 
brolis buvo priverstas jį ligoni
nei grąžinti.

Šia proga gal visuomenei bus 
įdomu patirti, kaip galėjo anais 
laikais trys jaunuoliai (A. Ba
cevičius, A. L. Graičiunas ir A. 
Mergaitis), vos tik atvykę iš 
Europos, be pinigų ir draugų 
stoti į universitetą ir baigti me-

• - ~ ; Pirmadienis, birž. 28, 1987
,71‘ 1 ' Z1 ;'1:!1' . ■ -..ju, i-rri iiKMjBii. Įiijniįi^i m i lininy r... \-11

Berniukas su pieno buteliu 
apgynė policininką

Suimti du automobįlio vagys 
ir męfgina

Jei ne 13 metų berniukas su 
pieno buteliu, tai vienas poli
cininkas šiandien gal jau bu
tų besąs vagių auką.

• ' . tfc' . • ... .1. '• !

, Tai atsitiko šeštadienį- Tą 
dieną policija darydama kratą 
a.partamentinįąrųe name, prie 
555 Barry avenue, suėmė auto
mobilių vagį, tūlą Henry Eck- 
les, 19 metų amžiaus, gyven. 
1702 Belmont a v enue ir Lake 
View Iligh School. merginą, 
kurią tėvas nusekė į vieną ko
telį. Prie namo buvo pastaty
tas policininkas Maroki Brown

Pradžia buvo padaryta 1893 
m. Baltimorėje.

Bet apie tą laikotarpį gal 
teks kitą kartą plačiau pakal
bėti. • -

laukti grįžtančio kito, policijos 
ieškomo Charles Millerič, 18 
metų amžiaus. " i

Policininkas Millerį arešta
vęs priėjo prie telefono 'pagel- 
bos . pasišaukti. Tuo tarpu Mil- 
leris griebė už policininko re
volverio ir jau rengėsi jį nu
šauti. Bet čia pribėgo kotelio 
vedėjo sūnūs Robert Henry su 
pieno buteliu ir smogė Mille- 
riui į galvą.

Vagys suimti ir laukia savo 
likimo.

Taisomos Vincennes, 
Western ir kitos 
gatvės

Keič.iami gatvių vardai ir 
dedamos naujos lentelės

Tarp 82nd ir 103rd Sts. yra 
platinama ir cementuojama

Automobiliams trafikas nu
kreiptas į Halsted St. ir gat- 
vekariai yra trukdomi, nes ce\ 
mentavimo mašinos dažnai yra 
užvaromos akt bėgių.

Taisoma ir Western avė. ties 
Marųuette Parku, kur gatvė 
buvo ypatingai duobėta ir ne
lygi.
Uždėtos naujos gatvių lentelės

Einaht gatvių pertvarkymo 
darbams, ir gatvių pavadinimų 
lentelės yra pertvarkomos. Kai 
kurios trumpos gatvės tapo pa
naikintos, būtent ant Bridge- 
porto buvęs Lime St., tapo pa
keistas Green St., Gage St. pa
keistas Sanga'mon St.

Esą buvę kalbėta ir Lituanicą 
panaikinti, bet pasirodė, kad 
“Lituanica” palikta.

<

Lincoln Parko gy
ventoju skaičius 

padidėjo
Ne vien Žmones džiaugiasi 

svečių susilaukę, jais džiaugia
si ir žvėrys. Toks nepaprastas 
įvykis įvyko vakar Lincoln 
parko gyventojų \tarpe. Jie, 
mat, suislaukė 34 naujų gy

čiai, Pietų Amerikos nepapras
ti vandeniniai kirminai ir trys 
beždžionės.

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 automobi liaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

ro veteranas. Jie ne tik patyrė ėmęs iš ligoninės jo tikras bro- dicinos mokslus. —Dr. A. L. Graičiunas.

B M

ventoj ų. > Jų tarpe yra paukš-Vincennes avė.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

fJEWAKB H

,<“NEBŲk -‘S K EB U* ” -—Sudaužytas automobilis, kurį 
plieno..stręikieriai vilko; Johnstown, Pa., gatvėmis, per-

» VALO GINKLUS — Būrys japonų pėstininkų, tar
navusių Mandžurijoje, grįžę namo valo ginklus, gal nair 
jhm karui. .

į

m 
jfcįS

I
;:į

DEBIUTAS — Prezidentienės Rooseveltienės (deši
nėj) globojama šokėja Robertą Jonay, (kairėj) New
Yorke pereitą savaitę padarė debiutą. Ji gavo pasirodyti 
per ■ Rooseveltienės < įtaką.-

RIAUŠIŲ PAVEIKSLUS 
' TRANKIA X Filmų foto

grafas Irving' Smitli, trau
kdamas plieno streiko 
riaušių paveikslus Warre- 
ne, Ohio, užsidėjo maską 
ir neperšaunamą švarką.

i?;

NORĖJO NUSISKAN
DINTI — Mrs. Frank G. 
O’Conhor, kuri buvo taip 
pasiryžusi įnirti, kad rei
kėjo septypiųuVyrų ištrau
kti ją iš Cliicagos upės, į 
kurią įšoko nuo Cortland 
st., tilto.

neseniai buvo atgabentas; Chi
NAUJAS SVEČIAS ŽVĖRYNE — Lincoln Parko žvėryno sargai laiko ištempę 

sparnus, pietines Amerikos paukščio “žabini”, kuris neseniai buvo atgabentas..Chi- 
cagon. “Žabini” yra savotiškos veislės garnys.

STREIKIERIŲ GINKLAI” ,— Paveikslas parodo NENUŽUDĖ — Viduryje, chicagietė Ruth Freed, kuri buvo apkaltinta nužudyk

" -J-ž-v

-

Reti pietų Amerikos pau
kščiai, “Rėksniai” ; (patina? 
ir pataitė) žvėryne. - ’ .;

mu “kabaretų sirenos” Audrey Vallette. Po tardymo, koronerio 
Edelstein (kairėj) ją paliuosavo. Dešinėj, adv. Harold Levy.

padėjėjas E.

<#»

Alpaca, pietinės Ameri
kos gyvūnas, atvežtas Lin
coln Parko žvėrynan.

Pietų Amerikos briedis, 
taipgi neseniai atvežtas į
Lincoln Parką

revolverius, buožes, peilius, etc., kurie neva buvę atimti 
nuo plieno streikicrių Youngstowne, Ohio. \ '




