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Japonai Paskandino 
Rusijos Karo Laiva

------------------------------------------------ --——j

Rusijos kanuolinis laivas paskandintas
Amūro upėj naujame pasienio susiremia 

me. Rusijos ir Japonijos santykiai 
Įtempti
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/įlSINKING, Manchukuo, bir
želio 30. — Japonų praneši
mais, Japonijos ir Manchukuo 
artilerija palei ginčijamą A^nu- 
ro upę paskandinę Rusijos ka- 
nuolinį laivą, kitą laivą sun
kiai pažeidė, o tretį privertė 
bėgti.

Tuo nuo senai esantys įtemp
ti ’ Rusijos ir - Japonfjb’s-Man- 
chukuo, pasienio santykiai i pa
siekė labai pavojingo krizio.

Japonai sako, kad Rusijos 
laivai “įsiveržė” į Manchukuo 
kanalą Amūro upėj į pietus 
nu‘o Sennufu.' (Kanchatzu) sa
los, apšaudydami saugančią 
upės pakraščius Japonijos-Mah- 
chukuo kariuomenę. Pastaroji 
irgi atsakė kanuolių šūviais.

Abi pusės koncentruoja 
karo

Vėliausiais pęąnešimaisr^Hu* 
sijos Amūro uįrės karo laivy
nas iš daugiau kaip desėtko 
kanuolinių laivų yra koncent
ruojamas. Taipjau* yra koncent
ruojama ir daug hydroplanų.

Padėtis esanti rusti ir stip
ri Japonijos ir Manchukuo ka
riuomenė yra siunčiama į pa
upį prisiruošimui prie galimų 
rimtų įvykių.

Manchukuo valdžia tuojaus 
padavė Rusijai aštrų protestą 
prieš tariamą Rusijos “įsiver
žimą” į Manchukuo vandenis.

Amūro upė gi sudaro sieną 
tarp Manchukuo ir Siberijos.

Kova eina už dvi salas 
Amūro upėj

Dabartiniai nesusipratimai 
tarp Rusijos ir Japonijos yra 
iškilę dėl dviejų salų Amūro 
upėj — Bolšoi ir Sennufu 
kurias savinasi abi pusės.

Prieš kelias dienas Japonija 
padavė Rusijai protestą prieš 
Rusijos užėmimą tų dviejų sa
lų, kurios buk priklausančios 
MancTitfkuo.

Rusija gi sako, kad tos dvi 
salos priklauso jai jau beveik 
prieš šimtą metų padaryta su
tartimi ir prieš kelias ąayaites 
pradėjo susirėmimai pasieny, 
Japonijai ir Manchukuo provo
katoriškai bahdant sutrukdyti 
laivų plaukiojimą Amūro upe 
ir užgriebti tas dvi salas.

Birž. 20 d., pasak rusų, Ja- 
ponijos-Manchukuo kareiviai 
užėmė Sennufa salą ir iš jos 
pradėjo šaudyti į Rusijos/te
ritoriją, taipjau į Rusijos pa-

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 

z našauja.’
Giedra, , šilčiau į vakarą.
Vaka/ 2 vai. po piept tempe

ratūra Chicagoje buvo 61°
Saulė -teka 5:17, leidžiasi 

8:29.

trolių, kuris išvyko japonus iš 
tos salos išvaryti.

Japonijos ambasadorius Ma
skvoj vakar paskelbė, kad po 
derybų Rusija sutiko ištraukti 
kareivius ir laivus, kurie yra 
sukoncentruoti prie Bolšoi ir 
Sennufuv salų Amūro upėj.
Japonija vėl protestuosianti
TOKIO, birž. 30. — Japoni

jos valdžia įsake savo amba
sadoriui Maskvoj užprotestuo
ti prieš Rusijos “įsiveržimą” į 
Manchukuo teritoriją palei 
Amūro upę, kur staigiame su
sirėmime . liko paskandintas 
Rusijos kanuolinis laivas.

Kiek žuvo tame susirėmime 
kareivių, dar nepatirta. Mano
ma, kad kiekvienas trijų Rusi
jos kanuolinių laivų buvo apie 
1,000 tonų įtalpos, kiekvienas 
aptarnaujamas 60 jurininkų.

Antras, .pažeistasis laivas
. * I?' ■ t

užėjo ant seklumos, _ o trečias 
laivas pasislėpė už salos prie 
Blągovieščensko.

Manchukuo upės laivynas, 
kuris yra pastatytas japonų, 
kažkur slepiasi ir nesirodo.. 
Laivynas yra moderniškas ir 
gana stiprus karui upėje.

Japonija grūmoja Rusijai
MASKVA, birž. 30. — Japo

nija “stversis priemonių”, jei 
Rusija nepasitrauks iš dviejų 
ginčijamų salų Amūro upėj, 
pareiškė šiandie Japonijos am
basadorius po dviejų dienų de
rybų su Rusijos , užsienio rei
kalų komisaru Maksim Litvi- 
nov. ' /

Betgi. ambasadorius greitai 
susigriebė ir ėmė tvirtinti, kad 
jis nepadavęs ultimatumo ir 
nesakęs Litvinovui, kad atsisa
kymas evakuoti tas salas reikš 
karą. >

Amelia Earhart 
skrenda i How- 

land sala

nuo 18 iki ,24 
bet tuo 'į t nieko nepralai-

LAE, Naujoji Gvinėja, birž. 
30. — Amelia Earhart rytoj 
ruošiasi išskristi į pavojingiau- 
sį šuolį savo kelionėj oru apie 
pasaulį. Tai bus šuolis,Jš Nau
josios Gvinėjos į Howland sa
lą, 2,570 mylių atstume.

Ji išbus ore 
vai., 
mes, nes ji perskris * interna
cionalinę dienos liniją, kur 
diena pasikartoja, taip kad ji 
ketvirtadieny išskridusį iš 
Naujosios Gvinėjos, dar anks
čiau ketvirtadieny atskris į 
Hovvland salą.

*■ I ■ ■■■ i i »I H *

PITTSBURGH, T*a., birž. 30. 
— E. Vargo iš Univetsal, Pa., 
buvo nuteistas 60 dienų kalėji
mam Bet jis išsėdėjo jau Šešis 
mėnesius ir vis dar atsisako 
apleisti kalėjimą. TJd jis ir da
bar savanoriai pasiliko kalėti 
dar 3 mėnesius.

Apdirbtas miškas 
Afrikon

Franci ja eina prie 
.naujo nuvertimo 

franko

PARYŽIUS, birž. 30. — Pre
mjero Camille Chautemps nau
joji Franci jos valdžia laimėjo 
parlamente diktatoriškas ga
lias tvarkyti šalies finansus ir 
tuojaus išleido dekretą, kuTis 
veda prie naujo nuvertimo 
franko.

Atstovų butas ir senatas 
skubiai suteikė naująjam liau
dies fronto kabinetui diktato
riškas galias, nors tokias pat 
galias atsisakė senatas suteik
ti Blum valdžiai, dėlei ko Blum 
kabinetas turėjo pasitraukti.

Išleistu dekretu, frankas ga
lutinai nuėjo nito atikso pa
grindo ir dabar frankas netu
rės jokios aukso garantijos,, 
taip kad* jis pats turės susiras
ti savo vertę pasaulio markete. .

iki 25 frankų už dolerį. Dabai 
už dolerį buvo mokama 22.42 
frankai. 

* ■’

Birža, kuri buvo uždaryta 
pirmadieny, galės atsidaryti 
rytoj ir tada prasidės pinigų 
mainymas nauju kursu.

Manoma, kad naujasis Manoma, kad naujasis kabi
netas bandys sutvarkyti šalies 

bau jąfinansus užtraukdamas 
vidaus paskolą ir uždedamas 
naujus taksus. Bet finansų mi- 
nisteris Bonnet prižadėjo, kad 
tie taksai palies tik turtuolius.

Portugalija pasi
traukė iš Ispani

jos patroliaus
LONDONAS, birž. 30. — 

Portugalija pasekė fašistines 
valstybes ir pasitraukė iš Is
panijos patroliaus, atšaukdama 
savo stebėtojus ant patroliaus 
laivų. Stebėtojus taipjau* at
šaukė ir Italija su Vokietija.’

Anglija užprotestavo Portu
galijai, nes ji bando trukdyti 
ir Anglijos . stebėtojų darbą 
palei Ispanijos sieną.

Sukilėliai sulaikyti 
Baskų krašte

HENDAYE, Francijoj, birž. 
30. — Baskų lojalistai dviejo
se vietose bent laikinai sulai
kė sukilėlius Bilbao-Santander 
fronte. .

■ '

Bombardavo 
Madridą

Su- MADRIDAS, birž. 30. - 
kijeliai iš kanuolių vėl* bombar
davo Madridą. Vienas šūvis pa
taikė į būrį šešių žmonių, vi
sus juos užmušdamas. Kiek 
viso užmušta žmonių, dar tik
rai nežinoma, bet manoma, kad 
bent 50 žmonių liko užmušta ir 
sužeista.
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?;feRĖJO NUSIŽUDYTI DĖL VIENO ŽODŽIO—De
šinę), Heleii O’Connor, kuri bandė pasiskandinti Chi- 
ca^os5 upėje, pamaniusi, kad vyras jos nebemyli.' Šalę 
moteriškės jos motina, qi kairėj vyras, Frank G. O’Con- 
nor. Jis aiškino teisėjui, kad jis sakė žmonai “jog ją 
mylės |išadrt (folever), o ji suprato “never” (“niekuo- 
met neįuyiės”). ,
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Chinijaį -šaukia ka
riuomenėn visus 

jaunuolius
SHANGHAi; birž. 30. — Na

cionalistų ■ Chinija nutraukė 
dar vieną ryšį sU senąja Chi
nija, į vesdama Verstiną karei- 
vįavirn^ ‘ -
ti ari 
ii

gdama tarnau- 
Visus jaunuo

įvedu*si verstiną kareiviavi
mą Chinija tikisi., ilgainiui su 
daryti 40;000j000, kareivių mi- 
litarihį rezervą. , Einant kon- 
skripcijos įstatymais prie gink
lo gali būti pašaukti visi vyrai 
nuo 18 iki 45 metų amžiaus. '

■ , ■ rrt » ,

Allman teisina sena
tui Chicagos policiją '-'r:'./

WASHINGTON, birž. 30. — 
Chicagos policijos komisionie- 
rius James P. Allman Šiandie 
liudydamas ’La Follette civilių 
laisvių komitetui, kaip įmany
damas teisino Chicagos polici
ją, kuriją, kuri geg. 30 d. suruošė 
kruviną streikierių skerdynę 
prie Republic Steel Corp. lie
jyklos South Chicago, kurioj 
žuvo 10 streikierių ir arti 100 
liko sužeista,

Allman tvirtino, kad šia 
skerdyne policija išvengė dL 
dėsnio ^ratfjd praliejimo, ku- 
jris butų ištikęs, jei streikie
riai butų įsiveržę į liejyklą. Jis 
taipjau tikrino, kad jis netar
naująs plieno kompanijai ir as
meniškai tik mažai žinąs apie 
įvykusią skerdynę, net dagi 
rieturys oficialių žinių ar kas 
buvo užmuštas toje skerdynė
ję- ; ‘

Abelnai jo liudijimas buvo 
neįtikinantis, tankiai prioŠta- 
taujantis.

v;., .....J-

Airija šiandie renka 
seimą

DUBLINAS, birž. šio. — Ry
toj Airi ja rinks naują seimą 
ir, svarbiausia, balsuos dėl pri
ėmimo naujos konstitucijos.

Manoma, kad rinkimus lai
mės De Valerą ir kad . nauja 
konstitucija bi;‘s ratifikuotą.

y ! ’   į..r *  

LAKĘFIELD, Minu
30. ■|||M 
šudužus lėktuvui.

Į
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— Trys žmonės užsimušė pažinimas unijos ' “suvaržytų

Susituokė prezidento 
sūnūs su turtuole 

du Pont
WILMINGTONį Del., 
». — šiandie jauniausi
WILMINGTONį Del., birž. 

30. —- šiandie jauniausias pre
zidento sūnūs Franklin Delano 
Roosevęlt Jr, 23 m., susituokė 
•su gaišiųjų turtuolių du Pont 
duktere Ethel du Pont 21 m.

jų j aunu j ų tėvai, nors politiniai, 
jie yrą , didėlį’įpriėšininkai ir 
du Pontai pereitais rinkimais 
darė viską, kad prezidentas 
Roosevelt^s rinkimus ^pralai
mėtų. Vienas du Pontų yra su
organizavęs ir atžagareivišką 
Liberty League,, į kurią susi
spietė visi prezidento priešinin
kai iš , atgaleivių demokratų 
tarpo.

Po sutuoktuvių įvyko vaka
rienė, kurioj dalyvavo apie 40 
artimiausių giminių, tito tarpu 
lauke buvo suruošta kita puo
ta, kurioj dalyvavo apie 1,200 
svečių. ?'

Policija kovoja strei- 
kierius; 120 žmonių 

sužeista .
CLEVELAND, O., birž. 30. 

—-. Prie Stone Knitting Mills 
'ištiko kruvinas susirėmimas 
tarp policijos ir streikierių, 
kuriame mažiausia 120 žmo- 
nii|*liko sužeista, i 
. Streiką, veda Ladies Gar- 
ment Workers unija, kuri pri- 
klaUso prie CIO. -Susirėmimas 
ištiko policijai bandant apsau- 
goti streiklaužius iš Amerikos 
Darbo Federacijos, kuri tą 
streiką bando sulaužyti.

NEWARK, N. J., birž. 30. — 
Garsusis detektyvas Ellis Par
ker, viršininkas Burlington 
kauntės detektyvų, liko nuteis- 

šešiems metams federalinio 
kalėjimo, o jo sūnūs trims me
tams kalėjimo už pagrobimą
buvusio advokato ir butlegėrio 
■p£^ H. Wendel ir privertimą 
jį -prisipažinti pagrobus Lind- 
bergho kūdikį,

CHICAGO. — Laikraščių lei
dėjų konvencija atmetė redak- 
ęi j ų Ą darbininkų reikalavimą 
pripažinti j u uniją Ameri-
ęijUi \ darbininkų 
pripažinti jų uniją 
cąn Nevvspaper Guild. Esą pri

spaudos laisvę”

Klaipėda—šiomis dienomis 
Klaipėdon atplaukė 7000 tonų 
talpos laivas “Unden”r Jis 
Klaipėdoje krausis apdirbtą 
miško medžiagą, kurią gabens 
Pietų Afrikon.

Inland ruošiasi šian 
die atidaryti savo 

: liejyklą’

miliciją, nes jis nesitiki 
sumišimų. Jis buvo jpa- 
darbininkams sugryšti į 
iki nacionalė darbo san- 
taryba išneš savo nuo

INDIANA HARB0R, 
•irž, 30. — Inland Steel 
uošiasi rytoj ryte atidaryti 

savo liejyklą, nors dabar nacio
nalė darbo santykių taryba 
svarsto skundą prieš kompani
ją dėl laužymo Wagnerio dar
bo santykių akto.

Streikieriai irgi buria visas 
savo jėgas neprileisti liejyklą 
atidaryti. Gubernatorius Town- 
send irgi atsisakė prisiųsti val
stijos 
jokių 
siūlęs 
darbą 
tykių 
spręndj. Bet nė viena pusė ne
priėmė gubernatoriaus pasiū
lymo.

Tuo tarpu streiklaužių ap
saugojimu rūpinasi tik East 
Chicago meras Rooney, kuris 

maė pagelbos, kurios betįi nie
kur neranda, j
■ Youngstown Slieet and Tube 
Co., kuri atidarė savo» liejyk
las Ohio valstijoje, atsisako 
atidaryti vietos liejyklas iki 
gaus užtikrinimą apsaugos 
streiklaužiams.

Naciai nuteisė kalė- 
jiman 9 vienuolius

BERLYNAS, birž. 30. — De
vyni svietiški “broliukai” iš 
šv. Aleksio ordeno liko nuteisti 
tnuo 6 iki 16 mėnesių kalėji- 
nian už nemoralybę.

Be to liko apkaltinta už ne
moralybę dar 53 to paties or
deno nariai.

Tečiaus naciai persekioja ne 
tik katalikus, bet ir opozicijos 
protestonus. Jau 52 opozicijos 
protestonų kunigai yra įkalin
ti, o Danzigo opozicijos protes
tonų vadas kun. Walther liko 
nuteistas 3 mėnesiams kalėj i- 
man už perskaitytą bažnyčioje 
ganitojišką laišką, kuriame bu
vo kritikuojamas Hitleris.

NEW YORK, birž. 30. — 
Vilkikų ir kitų uosto valčių 
darbininkai laimėjo 8 vai. dar
bo dieną ir tuo išvengta grę- 
suSio streiko.

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
30. — Gubernatoriaus duktė, 
mokytoja Lucille Townsend, 
21 m., pabėgo ir ištekėjo už 
Robert G. ^Marshall Jr., Fort 
Wayne pardavėjo.

CANTON, Ilk, birž. 30. — 
Dėl gaisro, kuris pridarė nuo
stolių už $200,000, užsidarė In
ternational Harvester Co. dirb
tuvė, kurioj dirbo 2,600 dar
bininkų.

BERLYNAS, birž. 30. — Na- 
ciai nuo liepos 1 d. įves griež
tas porcijas kramtomojo taba
ko, taipjau sumažins vartoji
mą importuoto tabako.

Kiek uždirba žemės 
ūkio darbininkai

Kaupas—Statistikos žiniomis 
šiemet žemes ūkio darbininko 
vidutinis dienos uždarbis duo
dant maistą siekia: vyrams— 
2,10 lt., moterims—1,50 lt.; 
be maisto vyrams—2,95 lt., 
moterims 2,20 lt. Metinis že
mės ūkio darbininkų atlygini
mas šiemet siekia: vyrams-“- 
280 lt. (1936 m.—240 lt.), mo- 
terims-merginoms—225 lt. (per 
nai—195 lt.), pusmergėms-- 
150 lt. (pernai 135 lt), pieme
niui—100 lt. (pernai 85 lt.)w 
Duodant maistą dieninis darbi
ninkų—vyrų atlyginimas svy
ruoja nuo 2,90 lt. ligi 1,75 lt. 
ir moterims nuo 2,40 lt. ligi 
1,25 lt. per parą. Re maisto— 
vyrams nuo 4,15 lt. ligi 2,45 
lt. ir moterims nuo 3,J0 lt. In
gi 1,80 lt. « /

Brangiausiai žemes ūkio dar
bininkams moka Klaipėdos kraš
te, Kauno ir Kėdainių apskri
tyse, o pigiausiai—Alytaus, Uk
mergės ir Seinų apskrityse.

ŽABOTINSKININKŲ TRIUKŠ
MAS MARIJAMPOLĖJE ,

Marijampol(Z-Tel Avivo vice 
burmistro apsilankymas Lietu
voje išvedė iš lygsvaros žabo- 
tinskininkus, kurie žūt būt no- 
ri už ^Arlozorovo
nužudymo bylos aplinkybių kė
limo aikštėn. Jų “Momentas” 
diena iš dienos Hozą nepapras
tai puola.

Vakar vakare p. Hozas buvo 
nuvykęs į Marijampolę, kur 
buvo surengtas mitingas. Jam 
baigus kalbėti, j salę įsiveržė 
iš Kauno, Kalvarijos ir kitų 
vietovių paskui suvažiavę ža- 
botinskininkai kartu* su mari- 
jampoliškiais žabotinskininkais 
ir verždamiesi į tribūną tiesiog 
rėkė išduoti jiems Hozą. At
rodė, kad kėsinamasi linčuoti. 
Kilo didelis- triukšmas ir po
licijai teko įsikišti. Mitingas 
buvo uždarytas, o daugelis už
puolikų buvo sulaikyti ir jiems 
surašyti protokolai.

BAIGĖ ŽVEJYBOS MOKSLUS

Klaipėda—Šiomis dienomis 
Klaipėdon grįžo baigęs Liepo
joje žvejybos mokslus Jurgis 
Valančius. Tai bus bene vien
intelis diplomuotas žvejybos 
specialistas Lietuvoje. Pralei
dęs atostogas, Valančius vyks 
dar atlikti praktikos darbų Is- 
landijon.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO . 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINĖ 
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su IAEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPJŪ
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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Pasirinko patyrusį administratorių. Atostogos 
darbininkams. — Pittsburghe. — D61 Lietu
vos sportininką. —Trijų SLA kuopų pikni
kas. — Nori ilgiau pasilikti šiltose vietose. 
Prigavo lietuvį.

dnkiu laimikio: gal ir man teks 
jo ^<au^os žųvfos pragąutį.

Turėjau pragos pittsbur- 
ghięįįus aplankyti

Birželio M d. pro$a
aplankyti .‘Pittsiburghą ir ten su
sitikti su kai kūmas savo ge- 

, rais ‘ draugais. Visa beda buvo 
nai.yra uieakamas apsukrus mažai Jaiko t>ętįu-

Miesto reikalus tvarkys vėl 
semsis adminšstratoritis
UlNtAbiNATĮ, Ų. — Prieš ke

lerius metus sis miestas priė
mė naują sistemą nueita reika- 
įams tvai’Ky-U ButenL pauški
no majoro urėdą. 'Patai tuo su^; 
muvmu, Kad majoro Vietai <įaž-

draugiškai pasitikę.. Tą$au ta* 
da po sporto 'priedanga' bando
ma įšmugeliuoti tautiška politi
ka, tai Meti, žinoma, aegaiLį 
ma. Štai 'kodėl ir vietos Kong
reso Komitetas yra pairyžęs vi e-: 
šai pasisakyt, ką jis mano apie 
atvažiuojančius svečiu^. Tiks
liau sakant, ką jis mano apie, 
tuos “tautiškai išrinkto, tautiš-, 
ko seimo” -atstovusį.

/' TtUjj kuopų piknikas .
Visiems dar kartą

kad bepos 4 d. įvyks didelis W- 
jų .$LA kuopų $02 ir 
pįį^itaav . Vieta 
Dhio, prie ?iidge Md.-.

Nematoma, kad'į pikniką ąti- 
vyks svečių ir iš tohmeiMių vtfr

poųuKierius, Kuria apie miesto 
tvarkymą netyri mažiausio .sų- 
praUrno. Aibtkuk daiktas, kad 
uėiei io turi nukentėti miesto 
reikalai. \

Vietoje majoro, Cinoinnaiti 
aaoar samdo manadžeią, atseit, 
administratorių, ramdomas ad
ministratorius turi psižymėti 
g ao urnai s*. Vadinasi, jis turi 
uiiKamai miesto reikalus vesti. 
Jeigu jis neturi gabumų ir ne
pajėgia tinkamai savo pareigas 
atlikti, tai su juo didelių cere
monijų nedaroma: miesto tary- 
ua jj iš vietos pašalina.

Anmimstratonaus planas pa
sirodė visai sėkmingas. To pla
no sėkmingumą ypač pabrėžė 
depresijos metai. Kai kiti mies
tai nepajėgė suvesti galus su 
galais ir juo*tolyn, juo giliau į 
skoias brido, tai Cincinnati vi-' 
sai neblogai tvarkėsi. Dėlei to, 
žinoma, didžiausias kreditas įte
ko C. K. Dykstrai, kuris paro
de tikrai nepaprastą administ- 
ratyvį gabumą ir sumanumą.

Bet štai prieš kelis mėnesius 
iš Cincinnati miesto C. K. Dyk- 
strą paveržė Wisconsin univer-r 
sitetas, kurid prezid. pareigas4 
jis jau pradėjo eiti. Mat, Dykst- 
ra yra ne tik gabus administra
torius, bet ir mokslo žmogus: 
jis per kel.s metus yra ėjęs pro- 
lesoriaus pareigas.

Kai Dykstra rezignavo, tai 
miestas atsidūrė gana keblioje 
būklėje. Bytent, kilo rimtas 
klausimas, kur gauti vietininką. 
Ir tai tokį vietininką, kuris gą-. 
lėtų tinkamai miesto reikalus 
tvarkyti. Po ilgo svarstymo ir 
galvojimo prieita išvadą, kad 
tinkamiausias vietininkas ' yra 
pulkininkas Clarence O, Sher- 
rill, kuris prieš Dykstrą ėjo 
miesto administratoriaus parei
gas. Nors jis tokiais gabumais, 
kaip Dykstra, gal ir nepasižy
mi, bet vis dėlto administrauda- 
mas parodė pakankamai suma
numo. Šti kodėl ir buvo nutar
ta pakviesti patyrusį žmogų, 
kurio administratyviški gabu
mai jau yra žinomi.

Pulkininkas Sherrill pasiūly
mų priėmė ir netrukus pradės 
eiti Cincinnati miesto administ
ratoriaus pareigas.

Mokamos atostogos 
darbininkams

Kai kurios Cleieljando dirbtu^ 
vės šiais metais savo darbinin
kams duoda mokamas atosto
gas. Mokamų atostogų gaus vie
ną savaitę. Viena tokių dirbtu
vių yra White Motor kompani
ja, kuri samdo kelis tūkstančius 
darbininkų. Jų tarpe yra nema
žas būrys ir lietuvių. Toji kom
panija, kiek man žinoma, nie
kuomet neduodavo savo darbi
ninkams mokamų atostogų.

Atostogas gaus visi darbinin
kai, kurie yra išdirbę 
metus ar daugiau.

Lietuviai, kurie ten 
džiaugiasi dėl atostogų, 
liau, sako jie, ir mes turėsime 
progos kur išvažiuoti. Štai aną , 
dieną pasitaikė sutikti p. Ma- 
fanską, kuris toje kompanijoje 
dirba jau dvidešimt mptų. Jis 
labai patenkintas, kad turės pro 
gos vieną* savaitę praleisti ps 
ravo gimines ūkyje. KadAngi 
jis mėgsta žuvauti, tai aš jam I

rėjau, tad tik kelis savo bičiu
lius tegaejau aplankyti. Užru
kau pas p.Mažukną, SLĄ vice
prezidentą, ir su juo. geroką 
valandą pasikalbėjau apie viso
kius reikalus.

Pakelyje buvau sustojęs ke
liose vietose. Visur žmonių nu
siteikimas neblogas. Matylį, kad 
laikai gerėja ne tik miesto žmo
nėms, bet ir taimeriams. Tro
besiai geriau atrodo, tinkamiau 
sutvarkyti. O kaj depresija bu
vo užėjusi, .tai tiek namais, tiek 
farmomis mažai kas tesirūpino.

Rengia pikniką
Liepos U d- yra rengiamas 

piknikas komunistiškai spaudai 
paremti. Piknikas įvyks Victo- 
ria darže, Chargrin Fall$. Vie- 
Fbs spaudos rėmėjai- deda visas 
pastangas, kad 
sektų.
Tą pačią dieną 
piknikas, kurį 
kuopa.

Kas vadovauja Lietuvos i 

sportininkams? 
.1, Netrukus susilauksime būrio 

‘sportininkų iŠ Lietuvos. Ameri
kiečiams, žinoma, bus įdomu 
pamatytį, kaip atrodo Lietuvos 
jaunuoliai. Jei butų kitokios są
lygos, tai tie jaunuoliai butų 
malonus svečiai visiems Ameri
kos lietuviams. , / į

Bet, deja, to negalima dabar 
pasakyti. Juo. labiau, kad iš tos 
sporto misijos kyšo gana purvi
nas politiškas veidas.

Kuriems galams drauge su 
sportininkais yra siunčiami val
džios atstovai? Jeigu apie Sme
toną susispietę Lietuvos pone
liai mano, kad jie tų ‘‘geros va
lios pasiuntinių1’ pagalba įsigys 
sau simpatijų amerikiečių tar
pe, tai skaudžiai klysta'. Fak-į 
tiškai tie tautiškieji politikie
riai, kaip amerikonai sako, su-= 
gadins visą biznį. giminių

piknikas pusi-

įvyks ir kitas 
remia SLA 14

vienus

dirba, 
Paga-

Ketvirtai liepos t. 1937
»<■■!■!> U'.l'l . , .K ■/ ! IĮ. I ’>_W..............................................ROO—■—■■■■<-.11 > 

tebuvo jmKžiayisius Abejonės, 
kad jis kaip tik tą žaketuką

Pasirodė, kad tas paketukas 
buvo vefcanrafe iš vienos dirbtu
ves į banką, bevežant iškrito. 
0 pinigų ten buvę suvyniota ke
liolika tūkstančių.

Taigi, kaip matote, tautietis 
turėjo 'paukšti rankoje, bet dėl 
savo neapdairumo nepajėgė jo 
nulaikyti.

■yu.Ii ..i) *

fųjJana# Ąleįįna,
£ios Jis vįrs*
dar jaučiasi gana silpnas. Ta
čiau en$Oj®§' ,^s/j į
kamąit kąį tik. pąltąnką- 
mai, ‘sutvirteisdu, tai ir vėl pra
dėsiu,darbuotis. ..  ____

Tenka ijk Jouui palinkėti, 
kad jis kaip galima greičiau su- 
>tvirt^- "■ ’■

žųhkas lUhivj i
Retai fenągui, kaip «alrt>ma, 

pasitaiko .lai-5

Fishęr Ęody dirbtuvė j
Prięš Įtięik l^ikę užsidarė Fį*' 

cher Body dirbtuvė, kurį sam
do, apie septynis tuk&tąnčTO 
darbininkų. Užsidarė tik keliem 
dienom, kad galėtų
< '' -=’ •

Vądovyį)ė praneša, kąd W 
kąi kurį buką, bus dubuma tiįk 
keturios dienos per .savaitę.

PęHtikierįai rengiasi
, , rinkimams

Kitą rudenį įvyks miesto rin
kimai. Suskato tad tiems, rinki
mams rengtis visokie politikie
riai, kurie turi šiltas1, vietas.

Prieš kiek laiko miesto tary
bos nariai pasikėlė sau. algas,— 
jie dabar gaus po tris tūkstan
čius dolerių per metus, vietoje 
$1,890. Kaip matote, nepasigai
lėjo prisidėti sau algos. Tarybl- 
ninkų dabar didziąusįas rūpes
tis yrą' tas, kaip ilgai pasilaiky
ti prie lovio..Mat, jie renkami 
tėra tik dviem metam. Tai la
bai trumpas laikas, 'kad butų 
gąlima pasidalyti ‘pakankamai 
pinigų. Štai kodėl jie sumanė' 
balsuotojams pąsSijfiyti ^į^kfeiti- 
mą ta prasme, kad tarybos na
riai, o. kartu ir majoras, butų 
renkami keturiems metams.

Kai prie miesto lovio tarybi- 
ninkams pąsisęks įšh'ųti ketve
rius metus, tai jie blogų laikų1 
savo gyvenime daugiau nebetu
rės. ' ;

r^k,. ima paukštis W Išsprūs
ta.

Prieš taip atsi
tikę Mdd'U! ųęųųsų Itauįtiečiu. 
Pas!i'twkė tam itauti’Dęiųi būti 

jsan gat-_ 
ve įr :sav04MWQ- Vadiną* 
si, žiuri, kad k<QS w .neųž-' 
kliūtų. W 4° akis
patraukia gražiai sųvy ni ola s pa 
ketukas. TautieSą pasįlęnke ir 
■pas^ę .pak^ti^ą. ^-aip tik tuo, 
^omeTi'tu, ’^PĄ^pas i iš ka- 

nepažjs-1 
tarnai vyras/ Girdi, feoik še pa- 
ketųiįą,*— jis iprikiau so?

TąuCečio butą ..lęt© Žmogaus, 
O pagaliau, velnias* ten gali su
paisyti, kieno tas paketukas ir 
kam jis priklauso. Bę jokių gin
čų tautietis atidavė radinį pe- 
pažįs.tąmaip vyrui.;

Kitą dieną .tautiečiui ir akys 
prc.lito, kaį jis $^įureju į laik
raštį, kur buvo pasiūlyta, du 
tukstamčiai dolerit^ tan^, kuris 
grąžins paketuįcą^ \ Tautiečiui

—Jonas Jarus
■....... -T'" •■■"i1 »• '. ' r"'"'i*1'tyiw !»«»■«■»'

Pataisyk Stogų ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
‘ i irmų. 25 metai patyrimo. Blekorlus 

stogų dengčjas.

Leonas Roofing Co. 
8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

(i

!
WW
Pąsiteiraukite pirma pąs mumjs 
atnaujindami arba perint nau

jus Insurance

informacijos DYKAI,

CHICAGO R. Ę, FĮNĄNCĘ CO. 
10,801 Edbrodke Avė., ChicagO

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Hentloęk 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninSse^ 
duodu massage 
eleetric t r e t -į 
mept ir mą^nę- 
tic blankets ir rt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

iADVOKATAI
CRANE

COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS ' Mine Run $7.40
(Screened) ............... . tonas
SMULKESNĖS • * $7.15

Tonas .... '.... .................. .

St.

K. P. GUGIS
advokatas

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kąmb. 1431-14 ?4—Tel Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Tel. Boulevard 1310' ,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj. .

'ĮĮ’fį’l'Aj'. . uįįlO.

b’cffli“
žemos Kainos KM Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos I SAVAITĘ* I

DR. O'CONNELL

LIETUVIS ADVOKA1 AS
Telephone; Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
'ielephone: Repųblic 9723

135 SO. STATE ST
•3B0 N. Clark 8L 7M Madiioi JM.

im usfesis:^
mix » — oi.osEB bunoat

■ JI | |^i P|Ultl,,»|l|l> ,>H. IHII|I|Į|HJ 1.’ Lli»r jĮi',1, .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
■į‘įA|g0>JlMQ IŠTAIGA Z'

■ ■ 'A g ■*' Jv ;■»I ■' • V 0

John F. EudeikisM
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V/

.. z .-PATARNAVIMAS N 6
DIENA IR NAKTĮ N U

Si

Ofiso TeL Vlrffhda 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR <^HRURGAS 

4157 ARCHfeR AVENUE 
Ofiso valandos:

ųųo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakąro. 
Rezidencija 

8939 SO.UTH ULAREMONT A?E. 
Valandos—9—16 A. M.

_ NedėMej pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lovfe-Ave. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ų. ADVOKATAS

7 Šo, Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tei. CENTRAL 1824 , 
Namų Tel.* — Hydc Parr 8895

AKIUSPECIALISTAI

E

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo l-n8 ir 7-—8 
Sęredoąiis «ędčl. pa^ąl sutarta
Rez>6631 So. €a|ifonu« Av^uie

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

756 Węst 35th St.
Cor. of 36th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 
Nedeliomis pagal sutarti

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel, Kenwood 5107

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas ■ 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v ik. Nedelioj pagal sutarimą
Ofiso, Tel,: Boulevard 7820 « 

Namų Tel.i Prospect 1930

Phone Boulevard W2 .

' ^DENTISTAS
4615 Sot Ashland Avė

arti' 47th Street'
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro 

. i Seredoj pagal sutapti 
. /L____ » —....— ------- -—

DR, A. J^Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. pįjL ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečfąaieniais ir

Sekmadieniais sukikams 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
‘ t Tel. Lafayette 8016

Kiti Lietuviai Į^kUra?
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
.ki 8:30 v. Nedfel. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ų.
’ >. Ofisas, ir Rezidencija
3335 S6. Halfet^jd St. '

’ f cihcAGo, ’njGr

Baigė mokslų
šiomis dienpmi§ baigė komer

cijos kolegiją p-j£ Ona Karpus 
ka'ite, 8928 Mėlrb^e Avė. Baigė 
ji su gerais pažymėjimais, ir 

 

dabar galės darbuotis savo pro
fesijoje. Linkiu jai geriausio 
pasisekimo. * / \ i

\ Ponai Karpuskai t?a‘ proga su- 
renge šaunų pokylį, kuriame da
lyvavo nemažas būrys draugų ir

• ’ • • ■ ■ I Z ■

■ <

f

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07' So. Hermitage Avė, 
’44M South. -Fairfield Avenue 

; ' 'TU W-AYĖ,ęEE. .0727 ;■.

T J . koplyčios visose
L.._J \ 1 (1 L Ghįcągos dalyse
Klausykite mu«y Lietuvškų radio programų Pjrmadienię vąkęrąis, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—-Prąnešėjąs P. šąltimieras.

■h^ ui pumurnmfu.................... "7........■■■■■■...... .. ............... ............................ .................................... ..
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Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų* praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptomętricaUy Akių Specialistas 
palengvina akių įtempimą,, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę it toliregysfię. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki $ v« 
Nedėlioj pagal sutartj.
Daugely atseikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SŲRGEON 

4070 Archer Avenue 
T©1. Virginia 1116

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

Birž., Liepos ir RUgp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 ikį 12 r-

ęse=

KITATAUČIAI

, ant

BREMEN'EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Breiųerhavene užtikrina patogią
Kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

.COI.VMBUS

HANSA * DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK

. i. ' V •

Patogus" geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mos Jums pagelbėsdm rduti vizitiniu ir imigra
cijos viz&s jusv ^Europos giminėms.

Tnfornnoijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
la^ NORTH GERMAN LLOYD @

130 W. KANDOLPH ST., CHICAC.O

NARIAI 
Chicagos, •

Cicero
Lietuvių -j 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancc ■!
Patarnavi-

1 mas Dieną
■ ir Naktį

V TURIME 
f KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

LIETUVIS ĄKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 1 

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

", y r,; S. P. MAŽEIKA Yards 1139 
3319 Litųąnicą Avenue • - Phone Yards 1138

J. LĮULEVIČIUS
4348 So. Caljfornia Avenue Phone Lafayette 3572

3307 Lituaniča Avenue Phone Boulevard 4139

J A. PETKUS ' ' ■
1410 South 49th Coutt Cicero Phone Cicero 2109

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

t,"1 .......................    ’-Į'r ....................—-------------- i . .............. i i .

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566
• ' ‘ S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

—-

f ■t— *1 "f?— ,-T  į. v o -»r' r*1 ■■■*■■ ?■*" 1 ■ "■ ■        .......... . T’ > M

... . . . EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.

lAchawicz IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' Phone Canal 2515 
SKYRĮUSf 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
*"■ " '■T— " 1   L"' 1 1 * 1     y*-—*——   i.     .i             .MM*,,

Tel. Pullman 5703

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Šo. Western Avė- Phone Virginia 0883

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR D IŠTĮSTAI 

Ąmęrįkos Lietuvių Daktarų 
* irv • • \T • •

• 1 Phone Hemlock 2061
DR. JOSĘPH KELLA

dentisTas
6558 So. Western Avė.

Valandos nuę 9 iki 8 vakaro 
įSeredoj pagal sutartj '

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

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

Tel. Seeley 7336 V
Namų telefotmp Ęrunswick 0597 

drT vT Z ŠIMKŪS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nąo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 

vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St 

Tel. Boulevard 1401

9

10758 S, Michigan Avė, 
ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai liętuviarųs žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboraotrija:
1084 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo ĮO—12 pietų Ir > 
UUO 6 iki 7:30 vai. vakarę, 

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
> '•*. Tt i

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.’
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nup 10 iki 12 vąlt ryto, nuę 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai <|feną.,

’ Phone MIDWĄY 2880
I. r ■■■.;» .j. I. ■■ Į .■■■■■„ ^„1,

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. J. SHINGLMAN
KA TIK SUGRĮŽO

»—• iš ■— :
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir Širdies Ligos 

io Specihlybė
Vąląndos: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M.. 

Rezidencija 1638 So. BOth Avė.
Tel. Cicero 3656 i į 

' Ofisas 4930 West 18th Street 
Cicero, Jll. /

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
............... ....... ............ n L.. -V



Ketvirtad.,' liepos •'!, 1937

Lietuvių Moterų Pigelincios galvos
JoniškietisIR DĖMĖTOS AKYS COHYRACTORS

na

vietos

atida

■*•**•,

1,000 DURŲ

Kokybes

Gegužinė liepos 11 tik $1.50

Pra

LOAN

Reikalaukite DEGTINES
ilgių. Visas sveikas me

vieta

VILNIUS

12c

Vienos 25cVartotos Durys

Vartoti Sash vienas 15c

vienas $1.00Waeh Basins

a n.)lėnose

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

NOT
INC

Kvad.
Pėda

leguliarė 
$4.50 vertė

$37,50 
Vertė

tik $1.60
Reg. ver-iškraustyti

Tikras bar

Binkių ir Tarųlio 188 pus 
lapių ' didelio formato

$2.,7? 
. ) ‘
$1.40

Kitas labai svarbus praneši
mas buvo tai M. Banikaitienės 
mirties pranešimas. Narės pa
gerbė ją atsistojimu.

Pas joniškietj 
apsimoka

VILNIAUS
ALBUMAS

Skelbimai Naujienos^ 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinguos.

Už 1,000
Lentų
Pėdų

Tad, nepamirškite savo para
pijom), o smagus laikas užtik
rintas

VĮsilankykite bile dieną 
tuo 8 iki 8 vai. vakaro.

NAUJIENOS
1730 SO. JĮĄLSTED ST 

CHICAGO. ILL.

STRAIGHT
’ KENTUCKY 

BOURBON 
’ J:'. . DEGTINU

Musų Spulka
Sveikina
Lietuves

Jaunamartes

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimų
TIKTA!
$3-oo

6921 SOUTH 
tfESTERN \ 
H lųlock »0l

:kI pačios Naujienos 
yra naudingom

pažiūrėkit j reguliares kainas apačioj 
T DABAR!!! 
AlNAS!

Lumber Trajlers Geriausiam Sto- 
vv ................... $25.00 vienas

Geriausias nau- 
as Amerikos 

?lieno ir Dra- 
;ų Aptvėrimas. 
<i 6c vertės 

Lin.
dfiaV Pėda

Moterų Pilie- 
šusirinkime tarp

GALIMA GAUTI VISOSE. 
TAVERNOSE

Geriausi Nauji Sash ir Rėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip ’/z 
kainos

ždsakyila^n pr>’ų k:te 
ne y pr,der.

NAURJE MOS
1789 SO. KALSTEI) ST. 

CHICAGO, ILL, •

Iškilmingas New City 
Furnjture Mart 
atidarymas

Kai vasarą prasilavin
siu—r odeną]p, galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiloŠJt—publiką pra- 
jpokįnsit — pravirk- 
dinsit.

West Sidę—Jau nekartą 
spaudoj buvo rašyta, jog west- 
sidietis lietuvis Chas. Chasas 
yra autorizuotas Hudson-Ter- 
raplane automobilių kompani
jos dealeris. Jis turi įrengęs įr 
parduotuvę Chasas Motor Sales 
adresu 2037-41 W. Cermak Rd.

CHAS. CftASAS HUDSON 
TERRĄPJLANE AUTOMOBI
LIŲ AUTORIZUOTAS DEA- 

LERIS

“Naujos Gadynės 
choras gerai 
golfą šauha

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

’ Dėdė Vaitekūnas ir R. šniu- 
kas norėjo įmokėti keleto nau
jų narių duokles, ko ? betgi ne
galėjo, nes žagafiečių Kliubo 
įstatai nusako, kad * nauji na
riai turi į susirinkimą būtinai 
patys atvykti.

Vienas narys, kuris btfvo už
silikęs, norėjo sumokėti pus
antrų metų užvilktas duokles 
ir vėl būti senu nariu. Tas ir
gi negalima buvo padaryti, nes 
pagal konstitucija neužsimo
kėjęs duoklių už tris mėnesius 
suspenduojamas, o už 6 — iš
braukiamas iš narių. Taigi tas 
narys galėjo būti priimtas tik 
kaipo naudas narys." Valdyba 
taip ir padarė. Valdyba taip 
darydama gerai pasielgė.

Gegužinė įvyks liepos 11 d.
Rengėjų komisija pranešė, 

kad kliubo gegužiriė įvyks lie
pos 11 d. Anna Pūkis darže, 
kuris randasi tuoj už Mikniaus 
netoli Archer avė. apie 4 blo
kus į vakarus nuo Kean avė. 
Pikniko darbininkai irgi išrink
ti. Jie yra: Užkuraitė, Povilai
tis, Keturakis, Niprikas, Ado
maitis, Niprikienė, Bubelis, Ar
lauskienė, Keturąkienė.

Ta proga moterų lygos na 
rėš surengė 'ir 'užkanda. Sanda< 
ros redaktorius prisidėjo ir 
vyno buteliu.

Pilkite savu apnh.ikt 
krautuvėse

Nuo dabar lygos narės ne 
šios tam tikrus ženklelius.

. Korespondentas.

Kreipkit dėmesį j šj MILŽINIŠKA STAKĄ ir IšPARDAVIMA geriau 
sios kokybės Statybai Materiolo, kokį galima gauti. Net jei nevar 
tosit ši materiolą šiemet, visvien apsimoka jis PIRKTI DABAR. Pa
lyginkit musų kainas 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs! PIRKI

ŽIŪRĖKIT" Į MUSŲ K

BRIGHTON PARK 
eitą selųpądįenk , birželiu 27>,d. 
įvyko žagariečių Kliubo susi
rinkimas. Narių atvyko viduti
niškai. Tuo pačiu sykiu įstojo 
šie nauji nariai: Emilija Ųa- 
steckis, Kazimiera Miller, Juo
zas Jasutis ir George Alecmi-

BridgeRort 
niame Lietuvių 
čių \ Kliubo 
kitko buvo ir legalio patarėjo 
pranešimas. Jįs pareiškė, kad 
nežiūrint kai kurių pastangų 
Lituanika gatvės' vardu‘i pakei
sti, tos gatvės vardas pasiliko 
nepakeistas. Sako, kad miesto 
tėtušiai nelabai norėję su tuo 
sutikti.

Didelis Piuklas Miškui piaustyti su Waukesha Motoru, Pilnai Įren 
gtas; $1.000 vertės tik už $200. Daug Kitų Bargenųl

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

8”Shiplap
No. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kaina! Nepraleiskite šio pirkinio!
Reguliarė

NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠIT ŠĮ SKELBIMĄ 
Į KIEMĄ.

Visi žagariečiai laukia pa- 
sveikstant nenuilstančios dar
buotoj os p. M. Mieravičienės 
Ji serga jau šeštas mėnuo.

R. š.

: ■ LITHUANIAN BUILDING
AND ' SAVINGS ASSOCIATION 

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

ANTRA IR PASKUTINI? SAVAITE. , 
Pailginta Publikoj Reikalavimu!

Sovietų Rusijos Pirmo Visų 
Spalvų Filmo 

“NIGHTINGALE”
Taipgi Ekstra Įdomybė 

Gegules Dienos Paradas Maskvoj
S O N O T O N E 

Van Būreli arti Wabash
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 

—35c iki 6:30

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

Vašaros mėnesiai bus smagus, 
o-ne sunkenybė, jei turėsit gerą 
ąpetitą, didesnj svori ir sveikes- 
nius nervus. Pabandykit MALVAZ 
su musų rizika. U žsi sakykit kar
toną šiandien. Jei nebūsit pilnai 
patęnkinti po to, kai; išgersit ke
letą butelių, mes atsįiimsim liku
sius butelius ir sugrąžjnsim už
mokėtus pinigus., /.. *

MALVAZ greit galit užsisakyti 
—patelefonuodami: CANal 6500. 
MALVAZ tuojau bus jums prista
tytas.
Kartonas iš 24 butelių

(50c/už sugrąžintus butelius) 
Kartonas iš 12 butelių

(25c. už sugražintus butelius)
Malvaž Padaro

Monarch Beer Aludariai.

5xX panel eglės du
rys— Geriausios, ko

alas puįnigaį perka. 
-Pirkit daug dabar 
- Reikja 

, š vietos 
I renas.

Reikia pasakyti, jog musų 
tautietis p. Chasas nepadarė 
klaidos' pasirinkdamas šios fir- 
i'nos automobilius nes Hudsc-n 
irTerraplane tai Amerikos vie
ni iš ...gerųjų automobilių,.. jei 
ne geriausi. / \

Visi lietuviai, kurie norite 
šiais metais įsigyti gražų au
tomobilį, nuvykite minėton 
vieton, o p. Chasas ar jo ben
dradarbis W. S. Banikaitis vi
sus maloniai sutiks ir- manda
giai patarnaus.. Rep. B. P.

VONIOS
Vertės iki (FT KIEKVIENA 

$18.00.

T0WN OF LAKE. — šeš- 
tadienį buvo iškilmingas New 
City Furniture Mart atidary
mas, kurios antrašas yra 
1654 W. 47th gat. Savininkai 
jauni lietuviai biznieriai Wil- 
liam Kaąmauskas ir Bill Baza- 
ras. . ■Visa krautuvė buvo gražio
mis gėlėmis papuošta, langai 
specialiai šiam atidarymo me
tui nupigintomis . prekėmis 
prikrauti. Apie aštuntą valan
dą vakaro pirkėjai šimtais; ro
dos, virste pradėjo virsti. Vė
liau pasirodė p-lė Paulina 
"Balnaitis su akordiona, kas 
dar labiau paįvairino 
rymo iškilmes.

Atidarymas tęsjs per tris 
dienas. Taip, ’kad publika tu
rės pakankamai progos pasi
pirkti tinkamų namams baldų 
už žemas kainas.

Puikiausios, visai naujos* 
2X4’S ana ta

No. 2 rūšy ir geresnėj, švarus, tie
sus stakas visų ilgių. Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinys!

2«/4 lin. Pėda 
REGULIARĖ

$49.00 «
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdų

LNSULIAVIMO LENTA
Jūsų atikui, garažui ir užpakali 

niam gonkui.
Reguliares 4c Vertės 

Nepraleiskit 
Šio Pirkinio

Tom Taylor
2 Metų 
senumo /

PLIENO SASH
Geriausi Visai Nauji 

$6 Vertės $ 4 “JF J?
Kiekvienas ................ “ * "

Neleiskit vidurių užkietėjimui ar
dyti jūsų sveikatą. Perskaitykit 
Mr. Davidsdn’s linksmą laišką J 
Kellogg’s ALL-BRAN tikrai Dievo 
dovana mant> Tai yra pirma pa- 
<*elba kokia aš kada esu turėjęs. 
Tikėkite, aš busiu boosteris dėl 
Kellogg’s ALL-BRĄN taip ilgai 
kaip aš gyvas busiu”. — C. T. Da- 
vidson, 722 N. St., Sactamento, 
Calif.

Paprastas užkietėjimas gali iši 
Saukti daug ligų. Nemalonų bur
nos kvapą, veido plėtmes, dėmes 
prieš akis — tai tiktai pirmtakunai 
busiančio blogumo.

Nugalėkit Užkietėjimą „ su gar
džiais, gatavais valgymui javiniais 
— Kellogg’s ALL-BRAN. Papras
tai išvalgykit po du šaukštu kas
dien. — Užsisenėjusiais atvejais su 
kiekvienu valgiu. Valgykit šū 0iė- 
nu ar vaisiais. Kepkit gardžiuose 
bandutėse, duonoj, ir t. t.

Jus pamigsite tą malonų, natū
rai; būdą vietoj dirbtino piliulių, 
yaistų veikimo. Pirkit Kellogg’s 
ALL-BRAN pas savą krautuvnink^. 
Kellogg in Battle Creek padarytas 
ir garantuotas.

BRIGHTON PARK — Apie 
prieš savaitės Jaiką prie 2501 
Pershing ir Cainpbell avė. pp. 
Kazimieraičių sūnūs Juozas 
atsidarė puikią taverną. Vis
kas švąriai įrengta. Čia joniš
kiečiams tjkrai puiki 
stiklui alaus išgerti.

pp. Kazimierąičiai yra Jo 
niškiečių Kliubo darbuotojai

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 * veiksmų kome
diją. £0$a 8 vy- 
raj 5. moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksnių dn ma. Logia 7 
yyra£ įr mo- 
$(^ys

No. 79-^GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto k0‘Wiją« Lošia 4 
vy^ąi ?.r 3 jno-

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, yieno veiksmo ko- 
m^a. Lošia 6 
vyrąi ir 3 motery: ***

Tongued and Groved 
1x6 LENTOS

Naujas, švarus stakas. Geltonoji 
pušis dėl sheating, • po-padla'gio, 
stogo lentų ir tvorų ,

100 Pėdų $2.70
Reguliarė
$42.00 Vertė <

Už 1,-000 Lentų Pėdų

Pavargę?
Be Apetito?

• ‘ • 4^‘"MNustoję Svarumo?
Negalit Miegoti/ '

Ar vasarai atėjus jūsų sveikata 
susilpnėjo? Ar esat pavargę? Be 
apetito? Ar nustojot svarumo? 
Negalit miegoti? Virš 2600 gydy
tojų išbandė MALVAZ... visai ga
li būt,, ir jūsų gydytojas patars 
jums gerti MALVAZ. Tai yra gai
vinantis, maistingas gėrimas, pa
darytas iš puikiausių sveikų gru-

Naujos WALL BOARDS
Visų mierų arkų- 
šuose iki 4x12 pėd. M
Auk ščiausios ko- 1 w
kybės, 4c vertės, \ ’m
dabar nuostabiai že
ma kaina ‘ ■ t

11/2 Kvad. I \ 
Pėda

“Naujos Gadynės** choro 
riai, kaip pasirodo, yra nevien 
geri dainininkai, bet ir pir
mos rųšies golfistai. Sekma
dienį po pietų, lošdami turny
re su “Pirmyn** choru, Evans- 
ton Community Club laukuo
se, jie sulošė 18 skylių 78 kir
čiais. (Tokia buvo lošėjų vi
dutinė skaitlinė).

Oponentai ,pirmyniečiai, pa
siliko toli užpakalyje su 99-is 
kirčiais, ir, tokiu budu» “Nau
jos Gadynės’’ choras nusinešė 
taurę skirtą laimėtojams.

Turnyre dalyvavo apie ke
turiasdešimta * lošėjų, kurie 
varžytines užbaigė susėdę prie 
bendro stalo skaniai vakarie
nei. Be lošėjų į kliubą susirin
ko apie šimtas svečių, kurie 
sviedininkų po laukus nedau
žė, bet ėjoi maudytis, tenisą 
lošė arba varė pynaklio ir 
“bridžio” varžytines. ,

Tarp atskirų asmenų, kurie 
laimėjo dovanas už golfą, bu
vo pp. Milleriai, S. Jakubka, 
N. Pakel, p. Thomas su p. 
Thomas’iene, ir keletas kitų.

Laike vakarienės į laimėto
jus ir kitus svečius trumpai 
kalbėjo “Naujos Gadynės^’ 
choro pirmininkas J. Virbic
kas ir stambus rėmėjas, p. Ta
rnas. I)ovanas padalino p-lė 
J. Milįeriutė. —R.

ASBESTOS BACK WALL TILE
Keaseby ,lr Mattison išidrbystės gražiausių spalvų ir finišių. x 
Reguliarė kaina 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi cap g® Kvad.
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir niaud. Pėda

2,000 Rolių Pirmos Rųšies 
ROOFING

Absoliučiai Pirmos 
90-sv. rolė. Reguliarė 

vertė $2.35
Musų kaina 
75-sv. rolė, 

tė $2.15.
Musų kaina
35-sv. rolė. ___

vertė $1.15
Musų kąipa tik 80c 
Barrejttį’s 14 ir 15 sv. 
Roofirig Fėlt; $2.35 vertes $1.50

Sulošė 18 skylių Evanstono 
kliube 78 kirčiais;

*Wrmyn”--W.

Iš Žagariečių Kliubo 
veiklos

——. Iiiii'w.ų.ijjnw nu .1 Hįi'1 J y;

Victor Bagdonas
2 Ofisai

ParkruuMioin |oruičįu.->, pianu* <• 
visokiu* rakandu* b<-t Storus 

arti
8406 SOUTH
HALSTED 8T

Yards <408

Kodėl Šveisti?
JŪSŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NU
ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, KAI AP- 

ŠLAKŠTYSITE JAS SU

PILSEN
BIGHT FLOOR OIL

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

PLYW00D — Visų Mierų Arkušos 
% Colio, Three Ply Fir Panels—Geriausios Galimos Gauti 
4x6 Pėdų Miera Niekuomet Nesiūlyta šia Kvad,
4x7 Pėdų Miera v . n. ,4x8 Pėdų Miera Ka,na P,rm,au W ** Pada

NAUDOKITE H AM V j|
VAISTUS, kuriuos failĮM Į 11

PARŪPINO B «

Lituanica Gatvės
Vardą 1 v

Jei Nev.eikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb sb
Ji yrą sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINĄ 50 CENTŲ PAKELIS 
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo 

NIDA LABORATORIES,
\ \'rl W A S < r K AR P Ą N A;S vi n i n k as

• • . ’ Mth' ’Štreet
r< > I r f < > m, S I! E A IL( > C K, DJU «• 

ę(iicago3' Illinois

MUTUAL LIQUOR COMPAUY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS PISTRIBUTORIUS •

Geriausias Stogo Coating 50c ver
tės po 37c. galionui 5 gal. ke- 
tiuose._______________ __
Geriausi nauji cviekai, 
100 svarų bačkelė .............. $3.10
Nauji 7-pčdų Cedar stulpai

............................ 10c vienas
Vidaus ir oro pusės maleva — 

visų spalvų — $2.25 vertės 
.... . . ........ . $1.25 galionas

Naujas ir Vartotas Plieno Aptvė
rimas ir Decking. Pirkit savo 
kainomis.

Naujos Cement-Fjlled Steel Co- 
lumns. Iki ĮO pėdų $3.25 vien.

2x4, 2x6, 2x8
Dimension Lumber—Puikios 
šies Hemlock. Naujas, švarus 
kas. Visų 
dis.

Už 1,000 Reguliarė
Lentų

Vertė - Pėdų

TVOROS IR VARTAI

2.000.000 FEET 
OF FINEST LUMBER 
PLYWOOO. PLASTER BOARD. 
ROOFING, DOORS 3, PLUMBIKG

SOUTH EAST CORNER 
22nd ST. and ASHLAND

OPEN ALL DAY SUNDAY

i



NAUJIENOS, CHeago, m.
■I .........................................—Bh.—i III I ■ II  ..............................

t Ketvirtai!., liepos 1, 193'!

NAUJIENOS Malgm kabu:

PvblUhed Daily Exc«pt Suaday by 
Che UUuiMhMB Puh. C#^ Ine.

1788 Soaih HatoUd Street

8ab«erl9tlo» Rates:
18.00 per year in Canada
tf.OO per year outsidr of Chicago 
88.00 per year U Chicago 
8c per cepy.

.................... .......................... .......  .............. R.......... ...........................  yi|Į,

Entered aa Second Clase Matter 
March 7th 1914 at; the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879. >

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1788 S. Halated St., Cnieago, 
IU. Telefonas Canal 8500.

1 111 ............. ...............*................................* ■ll 1,11 ■■■■«■» ■

maršalui Smigly - Rydriui, 
lenkams pavyko užimti Kie- 
vą, bet kontratakuodama 
raudonoji armija atbloškė 
lenkus iki Vyslos. Ir tik $ia, 
aktingai prancūzams parė
mus, lenkam^ vos vos pavyko 
atsUpirtį ir sovietų kariuo
menę nustumti toliau i šiau
rę, Įr Rygos sutartyje lais
vosios Ukrainos mintis jau

, nebegalėjo būti įgyvendinta. 
Lenkija išsigelbėjo nuo bol
ševizmo, bet Rytų Europos jr^ąmai. 
pertvarkymas federaciniais 
pagrindais buvo palaidotas.
Netrukus, po antrųjų sovietų 
lenkų paliaubų, buvo sumuš
ta ir paskutinė gen. Wrange-. . . . M .
lio vadovaujama rusų balta-1^.V1G^’ me^1 meškerę ir ai 
gvardiečių armiją.

vęs negi liausi esi ją valgęs. 'V 
mėginau j raštines ĮsibriaU 
Vis pavyko darbą rasti, bet 
dirbti nemokėjau. Taip ir lik; 
visų pajuoka. Betgi metus kit 
lengvai pagyvenau. O paskui x 
ėjau į uostą iš laivų krovin 
krauti. Ech, krovinius krau 
tai ne plunksna po baltą pop: 
r j vedžioti...

—-Apsukraus dėlto butą, 
nusišypsojęs tartą senis.

—Apsukrumu tik dar

tai Pilsudskis, kuris tuomet 
buvo lenkų valstybės galva, 
atmetė ir sovietų . vyriausy- 
bės pasiūlymą, i Dabar jam 
sovietu valdžia pasirodė pa
vojingiausias priešas rytuo
se, ir jis ryžosi kuo skubiau
siai ją; palaužti, kol naujasis 
ręžimąą nesuspėjo galutinai 
susikonąojiduoti. Taip buvo 
sugalvotas Ukrainos užpuoli
mą^ krašto, kupino žaliavos 

. j.r tikro “Rusijos aniodo.”
Ukrainos tautinės respubli
kos steigimas, kuriam vado
vavo lenkams draugingas a- 
tamaMs Petliura^ buvo su- 
manytojo, eaix> imperijos iš- 
daMmmo į “laisvas” tautines 
valstybes pradžia,

Vadovaujant dabartiniam

LOUIS BEAN
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Fišizmas ir Amerikos Piliečiai
Prieš kiek laiko senatorius Borah griežčiausiu budu 

pasmerkė fašizmu Jis su pasibiaurėjimu paminėjo tą 
faktą, kad Mussolini siunčią į Ispaniją reguliarę kariuo
menę, kuri ten žudo vaikus ir moteris. Nepakako jam 
be jokios priežasties sutrempti Etiopiją, dabar jis pasi
ryžęs yra skersti ispanus.

Ta senatoriaus Borah kalba labai nepatiko “LTta- 
lia” laikraščio redaktoriui, kuris parašė laišką. Savo laiš
ke senatoriui San Francisco mieste išeinančio italų laik
raščio redaktorius stengiasi pateisinti Mussolini ir iš vi
so fašistų režimą. Senatorius, tarp kito ko, tam fašistų 
pakalikui atsakė:

“Fašizmas Italijoje yra pasmerkęs visokias parla- 
mentariškos valdžios formas, visokias laisvos valdžios 
formas, visas piliečių teises valdytis ir teisę balsuoti. 
Kas nesutinka su fašizmo deklaracijomis, tas yra ištre
miamas į salas,”

Į redaktoriaus samprotavimą, kad žmogus gali būti 
geras Amerikos pilietis ir vis dėlto remti fašistišką vai-' 
džią, senatorius Borah atsako taip:

“Jus ir kiti italų vadai šioje šalyje galite tikrai pa
tarnauti savo tautos žmonėms ir šiai šaliai, jeigu išaiš
kinsite fašizmą ir kas jis yra, atseit, kad fašizmas yra 
visokios laisvos valdžios priešas.

“Ir a šgaliu jums pasakyti, kad aš esu beveik tikras, 
jog tie asmenys, kurie veda fašistišką propagandą šioje 
šalyje ir tuo pačiu "metu , stengiasi apsimesti esą geri A- 

-Jmerikos piliečiai, nelabai ilgai tegalės dviem vėliavom 
puoštis.”

Senatorius Borah tokiu budu aiškiai pasako, jog 
žmogus vienu ir tuo pačiu metu negali būti ištikimas 
demokratiškos šalies pilietis, jeigu jis veda propagandą 
už fašizmą, kuris jokios laisvės nepripažįsta.

Vėliausiame “The Saturday 
EVening Post” savaitraščio nu
meryje yra išspausdintas Stan
ley High straipsnis antrašte 
“Will It Be Wallacė?”

. Straipsnyje kalbama apie 
Jungtinių Valstijų agrikultūros 
departamentą, kuriam vadovau
ja Henry A. Wallace ir jo ben
dradarbiai, Tas departamentas 
samdo apie 150,000 žmonių, ku
rie tarnauja įvairiose Amerikos 
vietose.

Tačiau šiuo atveju mums ne 
tai rupi. Stanley High savo 
straipsnyje mini artimesnihs 
agrikultūros sekretoriaus ben
dradarbius. Tarp tų bendra
darbių minimas yba. ir Louis 
Bean. Pasirodo, kad. tasai Bean 
yra gimęs Lietuvoje. Matyti, į 
Ameriką jis atvyko dar visai 
jaunas ir mokslus baigė Har- 
vard universitete. Jis yra, taip 
sakant, diplomatas ekonomistas.

Agrikultūros departamente 
Louis Bean pradėjęs' tarnauti 
jau prieš daugelį mestą, tačiau 
mažai kam tebuvęs žinomas. 
Kai Wallace pradėjo ęiti agri
kultūros sekretoriaus pamigai 
tai jis Lietuvoje gimusį Bean 
paskyręs labai atsakingai vie
tai. Dabar Bean esąs. Wallaeeta 
bendradarbis ir didelis “tūzas” 
agrikultūros departamente.

*]tis jam pasidarė pigesnė ne tik, 
kaįp kumelės, bet net pigesnė 
'peį paprasto šuns gyvastis! >, ‘

Sibire begyvendamas, matyti, 
Stalinas Vis dėlto, apsikrėtė tų 
puslaukipią sampro
tavimais apie žmogaus gyvastj.

Kaip ten' bebūtų, vienok Sta
linas dar? visiškai neprarado 
septimęhtp. Neprarado senti
mento bent Į&eorgė Eliot pras
me. Toji rašytoja kartą pasa
kė, jog žmonijos širdyje senti- 
mentas gyvuos taip ilgai, kol 
žmonės atįišąkys iš savo seno- 
Hų kmhą daryti šaukštus ir pei
liams rankenas.

‘ Koįkas iš ,savo oponentų kau-, 
lų Stalinas MukŠtų ir peiliams. 
rankeną ?i^dąrp>į tpdėl jo seniu 
meni©' atramą (nykimais), 
pasiekusi gautino laipsnio. :

'■...................... ........................................................................................... .

j] ANGLŲ APIE '
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. ’ Savo sekmadienio laidojo The 
New York Times įdėjo visai 
tikslią žinią apie velionį Miką

• Petrattską ir jo veiklą Ameri
kos lietuvių tarpe, žjmęjįe yra

: P<etrads-
ko kuriniai Pažymima tas fak
tas, jog Amerikos lietuviai pla

učiai paminėjo Petrausko mirtį.
■ Į “NUWt».J Į

PILSUPSKIS SR BENIKINAS

^Bet neilgam.
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Slaptas Generolų Pasitarimas
Prieš kiek laiko, kaip praneša “Daily Herald,” tarp 

generolo Beck ir generolo Gamelin įvykęs slaptas pasi
tarimas. Gen. Beck yra vokiečių generališko štabo vir
šininkas, o gen. Ganielin tokias pat pareigas eina pran
cūzų armijoje.

I ■ /

Spėjama, kad tas slaptas pasitarimas turėjęs diplo
matišką pobūdį. Būtent, vokiečių generolas padairęs pa-: 
siūlymą susitarti ir susiprasti dėl tolimesnės ginklavimo-• 
si programos. Girdi, jeigu vokiečiai ir prancūzai galės

■ draugiškai'Savo nesusipratimus išlyginti, tai tąsyk‘bus 
galima dviem valstybėm labiau kooperuoti.

A /

Toks susipratimas su prancūzais vokiečiams^ yra la
bai svarbus, nes tąsyk jie turėtų laisvas rankas ir galė
tų žygiuoti i rytus.

Pasitarimas, kaip sako “Daily Herald,” įvyko lyg ir‘ 
už valdžios nugaros. Vadinasi, prancūzų valdžia jam ne- 
pritarė ir nieko bendro su juo neturėjo.

Amerikos Nacionalės Pajamos
Prieš kelias dienas Jungtinių Valstijų prekybos de

partamentas paskelbė, kad Amerikos nacionalės pajdmos 
(visų gyventojų pajamos) pernai pasiekė $63,800,000,000. 
Tokiu budu palyginus su 1935 m. pernykščios pajamos 
padidėjo devyniais bilijonais dolerių. Tai reiškia; kad 
pernai už devynis bilijonus dolerių buvo parduota dau
giau prekių ir išmokėtą daugiau už darbą ir patarnavi
mą, negu 1935 m. . . ;

Numatoma, kad šiais metais nacionalės Jungtinių 
Valstijų pajamos prašoks 70 bilijonų dolerių. Iš to, žino
ma, galima padaryti išvadą, kad ekonomiška Amerikos 
žmonių būklė žymiai pageri

Pernai darbininkams, ir visokiems tarnautojams bu
vo išmokėta $41,250^000,000. Vidutiniškai i^nant, darbi
ninko ir tarnautojo pajamos per tw meto siekė $lr 
244. Aišku, kad kai kurie uždirbo daug daugiau o kiti 
žymiai mažiau.

Prieš keletą metų Stalinas 
pasakė kalbą, pasmerkdamas 
tuos vadus, kurie prę pirštu^, 
žiuri į žmogaus gyvastį. Savoj 
kalboje jis papasakojo apie vie-' 
ną atsitikimą, kurio liudininku 
jis pats buvo. O tas -atsitikimas 
buyęs tokis: ■ < (

“Aš atsimenu vieną atsiti
kimą, kuris 'įvyko Sibire, kai 
aš ten gyvenau ištrėmime. 
Atsitiko tai pavasarį, kai pra
sideda pavasario potvyniai. 
Apie trisdešimt vyrų išėjo į 
upę traukti medžių, kurie 
buvo patvinusio vandens - ne
šami. Vakarop jie grįžo į kai
mą, bet jų tarpe nebuvo yię- 
no draugo. Klausiami, kur 
pasiliko trisdešimtas vyra's, 
jie visai indiferentiškai atsa
kė, kad trisdešimtas vyras 
‘pasiliko tenai.’ Į mano klau
simą, ką reiškia ‘pasiliko te
nai,’ jie atsakė taip pat šal
tai: ‘Kam dar, klausti — aiš
ku, kad prigėrė’. Ir po to vie
nas jų pradėjo skubėti, saky
damas : ‘Aš turiu siti- ii* pa-r 
girdyti kumelę.’ Kai aš suba
riau juos už tai, kad jie la
biau rūpinasi gyvuliais, negu 
žmonėmis, tai vienas jų, vi
siems užgeriant, atsąkė: ‘Ko- 

/ dėl mes turime rūpintis' Žmo-: 
nėmis ? Mes visada galime pa
sidaryti žmonių. Bet kumelę...: 
na, pabandyk tik padaryti ku
melę.’ štai jums, įvykis, kuris 
jeigu jau nėra labai reikšmin
gas, tąi vis dėlto charakte
ringas. Man atrodo, kad kai 
kurių musų vadų indiferen
tiškumas žmonių atžvilgiu, iri 
jų nesugebėjimas įvertinti 
žmones, yra dar neišgyven
tas žmogaus į žmogų keistas 
požiūris, kurio laikėsi ano 

užkampio gy-

Prieš kiek tiko paskelb
ti dokumentai apie tai, kaip 
Pilsudskis vedė derybas su ge
nerolu Deidkinu, kuris vadova
vo baltągvardieciams ir tikėjo
si bolš^iMte nugalėti bei at- 
steigti “Rusijos imperiją.”

Apie tas derybas ir tuos do
kumentus-vienas Lietuvos laik-

tolimo Sibiro 
ventoj ai.”
Matote, koks 

mentalistas dar 
buvo Stalinas!

didelis senti- 
visai neseniai 
Jis net išbarė 

savo kolegas, kad jie jau visai 
indiferentiškai žiuri į žmogaus 
gyvastį. Jis jiems net1 prikišo, 
kad jie dar nėra išgyvenę tą 
keistą žmogaus į žmogų požiū
rį, kuris buvo praktikuojamas 
tolimame Sibire tarp pusiau ci- 
vilizuotų žmonių.

O kas su Stalinu atsitiko da
bar? x |‘.

Atrodo, kad žmogaus gyvas-

“ Atpie savo derybas sų De- 
nikinu pats Pilsudskis dai’ 
1922 mJ'įsakęs nieko nesku
bti 15 metų laikotarpyje. Ir? 
tik dabar, kai šis uždraudi
mas pasibaigė, lenkų karo a-: 
kademijps vįršjnįnkas gęp. ■ 
Kųtrzebą ąavo naujuję, slap
tais dokumentais pagrįsto j ė 
knygoje “žygis į KfevąM prą- 
tskįeidė uždangą 1919 ir 1920 
m. rytų Europoje planuo
tiems diplomatiniams ir milji- 
tariniams sumanymams. ■

Iš tų dokumentų pirmiau
sia sužinome, kad 1919 ip. 
Pilsudskis bųvd pradėjęs vi
siškai slaptas derybas su. to 
meto garsiuoju więjnku,' 
“baltagvardiečių” vadu, , gen. 
Denikinu. Lenkų kąriuomę- 
nės vyrz vadas tuomet buvo 
pasirengęs eiti | sąjungą BU 
caro gynėjais prieš bolševi
kus, prieš besikuriančią sę-Į 
vietų valdžią. Jją stat<5 tik i 
sąlygą — Lenkijos valstybi
nas nepriklausomybes pripa-i 
žinimas. Tačiau Deaikinas, 
puomęt idar neabejojęs dėl 
savo tikro laimėjimo, vengė 
tiek daug įsipareigoti. Jis vi
saip išsisukinėjo ir galiausiai 
pasiūlė lenkų valstybės neprt- 
Wusomybės klausimą per
duoti spręsti durnai, kuri tu-, 
rėsiąhti būti sušauktą, su
triuškinus bolševizmą, pil- 
sunkisbuvęs šio atsakymo 
labai nuviltas ir garininką 
pergalėje' supratęs gludint 
Lenkijai dar didesnį pavojų, 
negu bclševikų proklamuoja
moje pasaulinėj revoliucijoj. 
Ir jis nusprendė — tat dar 
Radekas tvirtino 1921 m. vie
noje brošiūroje, o lenkų karo 
istorikas ’> dabar patvirtino 
dar kartą, — sudaryti savo 
rūšies paliaubas su raudoną
ją armija, kuri tuo budu į- 
gijo prieš Denikiną laisves
nes rankas ir pagaliau suge
bėjo jį sutrjuškinti. ( . (

Bet kai 1930. m. pavasarį 
Maskva šį provizorinį susita
rimą panorėjo paversti į tvir
tą taikosi,sutartį su Varšuva,

•

iM^ąrs-ua yra Kaune Nemuno. 
Karmelitų pliažas. Kaitrioms 
vasaros dienoms atėjus, Čią 
riuo sutemos iki sutemos kau
niečiai mirko, kaitina ir vėl 
mirko ir kaitina savo kūną, 
protarpiais raumenis mankština 
ir... blusas; maitina.

Vos saulė iš žemės savo sna
pą pakelia, jau tasai pliažas at-< 
gyja ir prasideda sunki darbo 
diena. Tai ne juokai, valandą 
kitą saulėje tysoti, protarpiais 
kūną markyti įr dar dirstelti į 
moterų pusę ir kaitriose vasa-: 
ros dienose tokį sunkų darbą 
atlikti, kaip sumegzti flirto gi
jas*

Saulei nusileidus krūmuose 
lakštingalai sučiulba ir prasidek- 
da patsai maloniausias ir kartu 
atsakomingiausias flirto dar
bas! Q tasai Nemunas metai į 
metus, amžiai į amžius yis sa
vo vandenėlį siunčia į Baltijos 
juras ir žmonių visas nuodėmes 
tenais skandina. Nemunas savo 
darbą daro, o žmonės savo. Vie
ni kitiėm^‘Jn;ekliudo. Vieni sma
guriauja, kiti sunkias meilės 
prievolės čia: atlieka. Yrą ir to
kių, kurie čia iš Nemuno gaudo 
gyvybei palaikyti žuveles.

štai kiūto ant kranto senyvas 
Žmogelis, kuris diena iš dienos 
čia ateiną. Ilga meškere jisai 
gaudo žuvis. Jo plika galva ly
giai taip šviečia, kaip naktyje 
pilnaties mėnulis. Jo veidas gy
venimo ratais skersai išilgai iš
važinėtas. Jo kaktoje mažutės 
akys visados primerktos ir tik 
retkarčiais jos savo išmintį ir 
.gyvenimo patyrimą atveria ir 
parodo. Tuomet jos nepaprastai 
spindi, žalsva spalva savo gud
rybę rodo.

Tuno tasai žmogelis čia išti
sas dienas ir žuveles meškerio
ja. Netoliese šios pilkos žmo
gystės sėdi dramblotas, maktin- 
gas vyras ir tas meškerę Ne
mune panėręs laiko, Je plaukai 
baltuoja, kaip gerai išminta* li
nų saują. Skustas, nuo saulės 
įjuodęs veidas blizga dienos 
šviesoje, ir melsvos akys Visą 
laiką j meškerės alą žiuri.

—Nesiseka šiandien, — ta
ria jaunesnysis meškeriotojas, 
—Bobą sutikau, visą reikalą 
sugadino, — skundžiasi jisai.

—O tau tai ir vįsai meške
rioti nereikėtų. Dirbtum,— į jo 
Skundą atsako sėnesnysis žve-. 
jotoja's.

—O patsai ko čia riogsai, — 
atsikerta jisai.

—Taigi, kad riogsau! Kaip 
jaunas buvau, ne tokius darbus 
dirbau, o dabar reikia meške
rioti, negi kas senį į darbą 
ims. žinai, senas tiek visiems 
reikalingas, kaip kaip ana iš
čiulpta citrinos žievė — išmetė 
ir dar nušispiovė.

^—Nesiskųsk, seni, kartais ir 
jaunuosius iš gyvenimo išbrau
kia. Gyvenimą^ tai ne štuka. 
Paslydai kartą, nesusilaikysi, 
tai ir sveikas dingai. Rodos, ne 
meškerioti buvau sutvertas. Bu- 
vo laikai, kada sekėsi, gyveni
mas šypsojosi, na, ir krėčiau 
ŠPOSUS, „ : ■ i . ■

z —O kas iš mus tiesiu nu- ■

lenais, kur Nemunas banguoja...
ff.'lįin/1" /.Į!!' v ,

brėžiu keliu yra ėjęs? Kiaura
kišene plačiais keliais nevaži- 
tiėąi. Džiaugkis, jei šunkelį su
badai.

, —Ne visiems laimingai tenka 
ir šunkeliais vaikščioti. Kam 
kokia laimė.

—JAunas, o jau skundiesi. 
Nepasiduok, — pataria senyvas 
meškeriotojas.

—Man tai patarimų neduok. 
Aš ne įtokius darbus esu afli- I 
kęs. Kiek metų atgal aš dar ’ 
kaip gyvenau. Vienoje raštinė
je net sekretoriaus pareigas Č- 
jau. Ir kokių tik kitokių darbų 
aš nedirbęs!

—Tai ką, ar ne iš darbinin
ką?

' —Plikas, kaip tilvikas, tikras 
juodo darbo žmogus, bet kartą 
gyvenįinas nusišypsojo.

—Nusišypsojo... ir čia ant 
: Nemuno kranto meškerioti at
varė... — juokauja senis.

—Taigi, kaip kartais gyveni
mas iš žmogaus pasijuokia. 
Daugjmetų' atgal, — na, gal ne 
tiek daug, gal koks penketas, 

: ar ką. Ateinu aš į vieną rašti
nę darbo ieškoti, žinoma, neraš- 
tinįnkauti. Viršininkas klausia 
manęs, ką aš moku. Sakau ko
kias. šešias klases žinau. Sako, 
skaičiuoti, rašyti rašoma maši
nėle aT moki? O aš jam taip ir 
atkertu, kad viską moku. Matai, 
girdi, pasilik raštinėje tarnau
ti. Sakyk, kas gali drįsti nuo 
šitokio darbo atsisakyti, juk tai 
ne iš laivų krovinius nęšioti?

; Pasilikau, Duoda man mašinėlę. 
O aš pirmą kartą tokį pabūk
lą vartau, žiūrai šiaip, žiurau 
taip. Sakau kad čia tokia ma- 
šinėlą, kad sunku man bus ra
šyti, aš tokia neįpratęs. Tuo
met mane nuvarė sąskaitų į 
knygas rašyti. Rašyti tai aš mo
ku, bet tų sąskaitų knygose 
tiek išmanau, kiek asilas abėcė
lėje. Betgi manau, jei kiti iš
moko tokį lengvą darbą dirbti, 
tai d-ėlko man nepameginti? Ir 
pradėjau jas rašyti, o viršinin
ko butą tokio, kad j tas knygas 
savo nosies nekišo. Ir ką tik ga
vau, tai viską iš eiles ir dro
žiau. Nesunkus tai darbas. Ugi 
vieną dieną ateina tokia komi
siją knygų patikrinti, ir pažiū
rėję j tas knygas jie juoku ne
tveria. Neišmanau, kas čia yra. 
Rodos, viskas eilėje surašyta ir 
visai tvarkoje. Oi, tai buvo juo
ko! Paima jie vieną sąskaitą ir 
žiūrį kad įrašyta į knygas var
das pavardė Rechnung, skaito 
ir juokiasi. Nugi paaiškėjo, 
kad butą daug vokiškų sąskai
tų ir jos vokiškai vadinamos 
rechnung, o mano buvo manyta, 
kad tai pirklio tokia pavardė! 
Buvo ir daugiau fenais
dalykų prirašyta, kurių ir aš 
pats suprasti negalėjau, 
kig mane viršininkas ir 
man, kad aš jį prigavęs, girdi, 
sąkęš šešias klases išėjęs, o pa
sirodo, kad nieko neišmanai. Aš 
atsikertu, sakau jokių klesų aš 
nesu ėjęs, nė aš tai sakiau, tik 
pats sAVe įvertinu, kad tiek tu
riu žinių, kiek kitas vyras še- 
,šiąs klešas išėjęs, žinoma, išvi
jo mane! Geros duonos parągą- . v. ■ ■ ■ -.-r* .... -. ■* .

Gyvenimas, broliuk, važiu* 
visais keturiais savo ratais, \ 
ni tuose ratuose * sėdi, o l 
juos tempia. Katu kokia lair 
tenka: vieniems tuos rato U 
pti, o kitiems juos vilkti. O 
suklupai, tai tie ratai taip ] 
tave pervažiuoja, kad tik m 
kerinti žuvis tenka...

Senis taręs tuos žodžius, i 
tilo ir kiek patylėjęs tyloi 
pradėjo dainuoti:
Mieli draugai, kai aš numin 
Jau žmonės kalba, kad bu: 
* ' grei
Maršką, kelnes jums palik 
Ir porą marškinių dykai.

Jus man atrask;t tas kapir 
Kur gulėčiau po bačka, 
O bačkos kraną aš turėčiai 
Degtine bėgtų visada!

tokių

šau- 
sąko

Jus mano kapą apsodinki t 
Stipriausiu turkų tabaku, 
O ant kapo pastaitykit 
Pypkę riestu cjbuku...
—šauni daina, — sako j: 

nesnysis meškeriotojas, — 
įdainuodamas žuyjs J>aiJai.

— E, e, nęišmanai], Tol 
dainos ir visos žuvys susirei 
klausytis. Tik nežiopsok.

Ir senis meškeriotojas sta 
iš vandens ištraukė žuvį.

—Matai, štai taU ir žuvis 
sakiau, kad dainos jos susi] 
ko klausytis, žuvis, rodos, j 
kas daiktas, bet išmintingos 
nos ir još klauso. Gyveni 
budėk ir mokėk dainuoti, it 
met ir pa’sisekimą turęsų 1 
žu tenkykis, daug apžiosi, i 
žai turėsi. Norėjai būti ras 
ninku, o dabar štai mešker 
ji...

—Toks likimas.
—Likimas.. Aklas likimui 

siduoda.
—Na, sudie, — trumpai i 

kęs jaunesnysis meškęrjoto; 
ir nuėjo savais keliais.

Senis vienas ant Nemno kr 
to likęs kiek drąsiau ir gąrs 
Vėl traukė savo dainą.

O tenais netoliese Nemu 
Karmelįtų smiltyne, kryk 
žmonės. Vieni jų vanden 
mirkino kūną, nardė, plaukė 
kiti čia smiltyne gulėjo ir s 
lės spinduliuose kaitinosi.

G Nemunas tyliai, tyliai 
vo vandenis į Baltijos juras 
ša. Neša' ir tartum visiems 
kyte sako:

—Žmogau, plauk, skalauk 
vo ' murziną, nuodėmingą ku 
mane tai neliečia. Mano vau 
nelis visuomet bus skaidr 
švarutis. Tiek audroms sukil 
tiek HarkaUoms siaučiant, 
visuomet toks pat paliksiu. I 
kai ledai mano valią sukau 
ir man reikia paskutines ss 
jėgas įtempus juos pralaužti 
išnešti, tuomet aš varau gi] 
gilią vagą ir visas dugno dru 
zles j paviršių sukeliu. Ir led 
įgalėjus, laisva krutinę atšilo 
pus aš vėl švarus švarutėlis j 
lieku, žmogau, dirstelk, paž 
rėk i savo gyvenimą, ar ji* 
nepanašus j manajį? K 
drumsčia tavo . gyvenimo d 
nas? Kas raižo tavo skaisti 
veidą?

•—Vistaspa
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FIREWORKS” — JŲ 
PAVOJUS VAIKAMS

Gražus Sienai Panelis

ke- 
ten

ė atpirkta; kad ir vėl

Labai gražus ir vertingas 
prisiminimas kiek laiko atgal 
tilpo Moterų Skyriuje. Tai Pr, 
BaUrušaitien^ patiekė keletą 
minčių apie gerU Lietuvos vei
kėju Feliciją Bortkevičienę. Iš* 
tikrųjų, tai gal vienintele mo
jusi dėl spaudos, laisve žodžio 
ir blaivios minties, ir gal vien
intele redaktorė pasaulyj, kuri 
galėtų sumušti rekordą kalė
jimo bausmėmis už spaudą.

Kiek kartų teko matyt 
žiniose” pranešimą:—°L. 
karo cenzūros nubaustos 
litais šimtais litų už tilpusį
tokį ar kitokį straipsnį. Netu
rint pinigų, redaktorė F. Bort- 
kevičįenė eina j kalėjiiną^ 
Arba vėl:

—Vakar pažįstami ir drau
gai pasitiko F. Bortkevičienę 
apleidžiančią bausmės vietą ir 
įteikė jai bukietą gelių ... Gal 
jai buvo malonu, kad draugai 
ją pasitiko, kad ne visi yra jos 
skriaudėjai; gal ir gėlės iš
traukė džiaugsmo ašarą. To 
negalim tikrai pasakyt, bet mes 
galim būt tikri, kad jai aplei
džiant kalėjimą—jos sieloje 
įvyko (dž^atfgsmo šokis, kad 
štai ir vė/ jos mylimo laikraš
čio bau;
kelias savaites, o gal net Iželis 
tnėnesius. tiesos žodis, balsas 
nuskriaustojo ar valdžios sau
valei persarga—Išvys ' pasaulį! 
Ir taip,u kasdien *'8it dirbančia 
širdimi, kad ir vėl aštri cenzo
riaus nagai įsigers į jos sielą— 
ji dirbo ir dirbo nenuilstamai 
jau per kelis dešimtis metų...

Tai dar ne viskas buvo pa
daryta kas kankintų ir žemin
tų garbingą moterį, štai praei
tais metais, Lietuvos valdžia, 
pasiėmė į savo rankas, redak
torių vūtymo ir mėtymo par
eigas ... Tarp kitų pašalintų
jų, buvo šviesta ir garbinga 
Lietuviu spaudos gaivinimo 
pionierė Felicija Bortkevičienė!

Ir kaip tas cenzorius nebijo 
likimo bausmės?!. toki 
niekšiški darbai neranda pri
tarimo geros valios žmonėse. 
Jie žūsta taip greit, kaip pava
sario sniegas. Gi Felicija Bort- 
kevičienė musų tautai, gyvens 
amžinai.

Mums, Amerikos kontinente 
gyvenančioms moterims, demo
kratijos gynėjoms, F. Bortke- 
vičienė lai būna pasiryžimo ir 
ištvermės, patrone; o Moterų 
Skyriaus darbuotojoms siūly
čiau išsirinkti F. Bortkevičienę 
savo šefe.

Maria F. Yokubynįenė.

Kas met, laikę Liepos Ket
virto apvaikščiojimo, tarp dau
gelio šeimų atsitinka .baisios1 
tragedijos. Vaikai, vartodami 
fejerverkus (fireworks), nusi
degina rankas, kojas, veidus 
ir kunus. Kiti taip užsigauna 
nuo ekspliozijų ir ugnies, kad. 
jie lieka be vienos akies arba 
visai akli. Daugelis vaikų mir
šta staigiai nuo žaizdų arba 
serga ilgai kęsdami didelius 
skausmus.

šitų skausmų, nusideginimų 
ir šiaip tragingų atsitikimų ga
lima išvengti, jeigu tėvai kuo 
daugiausiai stengsis, kad vai
kai nevartotų fejerverkų be jų 
priežiūros. d

Niekuomet nepirkite vaikam 
“giant firecrackers”, “torpe- 
does”, “skyrockets”, arba sau- 
dytuvus, kuriuose vartojami 
akli “patronai” arba parakas.

Chicagoj ir Cook apskrityje 
inkorporuotose miestukuose yra 
legaliai uždrausta pardavinėti 
viršminėtus gejerverkus ir. ki
tus labai pavojingus chamiškus 
dalykus. Pardavinėtojams šių 
daiktų galima uždėti piniginę 
bausmę arba , kalėj ima n paso
dinti arba- ■■ bausti * abėjomįs. 
bausmėmis* ' '•.,;

Bet, tose dalyse apskrities 
kur nėra inkorporuotų miestų, 
apskričio taryba neturi jokio 
autoriteto šiam dalyke. Mat, 
krašte miestų yra platinami vi
sokie pavojingiausi ugniniai 
žaislai. Tenai nesąžiningi krau
tuvininkai juos pardavinėja 
slaptai miesto gyventojų vai
kams.

Del to, yra labai svarbu, kad
tėvai pamokytų savo vaikus KETVIRTĄ PIENĄ!

apie fejerverkų pavojų. Jie vi
si yra pavojingi, net ir mažiaus 
sias “firecracker”. Nėra tokio 
dalyko kaip nepavojingo ugninio 
žaislo. ,

Nepavelykite vaikams pa
tiems nusipirkti <^fire\Y<^rk^,,. 
Pagal taisykles, vaikas, kuris 
yrą mažiau negu dvylikoj me
tų amžiaus, negal pirkti ^fire- 
works” be tėvų * sutikimo- Bet 
daugelis krautuvių savininkų 
pardavinėja tiems vaikams be 
tėvų sutikimo, pardavinėja net 
ir jaunesniems vaikams, o nie
kas jų neapskuiidžul

Vienas iš labai pavojingų į- 
pročių kuriuos vaikai vartoja, 
kąd “butų daug triukšmo”, yra 
uždengimas' uždegto fejerverko 
blekine (tin can). Ne tik kad 
yra pavojus nuo blekes, bet jr 
nuo ekspliozijos. Vaikas sliąu- 
žinėjąs arčiau prie blekes pa
žiūrėti kodėl greičiau nedega, 
gali ją pasiekti toj mįnutoj, 
kada ekspliozija atsitinka’ Jam 
gali sprogti į veidą, taip kad jis 
nustos akių arba bus mirtinai

Tėvai turėtų uždrausti vai
kams deginti “fireworks”, kai 
jie sau vieni žaidžia. Jiems 
reikia prisakyti vartoti “firę* 
works” tiktai, .tjada, kada su-

Bet ne tik viršminėti susi- 
žęidimai gali atsitikti varto
jant fejerverkus, Galima irgi 
gauti kraujo užsinųodijimą nuo 
regimai mažos žaizdos.

TĖVAI!! SAUGOKITE VAI
KUS NUO “FIRĘW0RKS”, 
kad Liepos Ketvirta nebūtų jū
sų vaiko nelaimes diena, įjr 
jums susikrimtimo ir nuliudfc 
mo diena.

SAUGOKITE VAIKUS LIE-

P-lės Pečiukaites
Mokinių Koncertas

Kodėl Reikia Mylėti Savo Tėvelius?
\ ‘ ■

■ ■I p,,. ,.v, , J>r..

‘ Kodėl reikia mylėti savo tė
velius, yra vienas iš svarbiau
sių klausimų vaiko gyvenime, 
ir aš manau, kad beveik kiek
vienas asmuo į šį klausimą 
turi skirtingą atsakymą, Dau
guma žmonių mano, kad kabi 
bėti apie tėvo ir motinos mei
lę, tai tik yra vaikų dalykas. 
Tie žmones kurie taip mąsto, 
labai klysta, nes žmogus, už
augęs ir būdamas pilno proto, 
tik ir gali savo tėvelius dau
giau mylėti ir įvertinti, negu 
kūdikis, kuris myli savo tėve
lius, bet nežino delko jis juos 
myli, 
kodėl 
tiną?
“kad 
gražias drapanas nuperka* 
taip toliau. Užaugęs 
dažniausiai pats sau duonų už* 
dirba, ir iš savo tėvelių jis jąu 
duonos nereikalauja. Jis taipgi 
nereikalaują, kad tėveliai pirlo- 
tu drapanas. Jei jis yra pavyz
dingas žmogus, tai jis dar tą*; 
veliama padeda kiek tik jis ga
lį. Kodėl jis juos taip

Daug rasi žmonių, kurie sa* 
kys, Rad mylėti savo tėvelius 
yra musų priderme, nes jie 
mus pagimdė. Bet yra didelis 
klausimas, ar pagimdymas kn-

Užklausk mažo kūdikio, 
jis myli savo tėvą ir mo
jis tau greitai atsakys, 
jie man valgytu'dųp.da, 

’ r, ir 
žmogusBirželio 21 d- Baldwin salė

je įvyko p-lė& Helen Pech-Pe- 
čųikaites mokinių koncertas, 
kuriame dalyvavo sekami dai- ( 
ninįnkaj ir pianistai: Ętta Me 
ir' Jeanne Ręed, Virgįnia Aff*: 
ha#ser, Elaine CaUahan, Elsie 
Gapek, Andrey SkeRon, He- 
len Peudnod, šokėjos Evelyn 
ir LilJian Baronas (viešnios), 
Jenny Giacchetti, Bętty $Ją- 
ger, Mary Petrauskas, June 
M. Sehaffenbprg, Mariette Ma- 
ssętt, Caro! Anų Strųb, Sylvia. 
Visbaras, Lillian PirisĘes, Beat
riče Fjinian, Alfreda Bartkus, 
Peter Slager, Sylvia/ Neutout, 
Elden Genitis, Ann Chekaitis. vyzdingą žmogų, arba jei kudi-

JHĖ OLD OAKEN BUCKET PATTERN 1067
No. 1067 — šis gražus sienai panelis, jei bus gra

žiai išsiuvinėtas margais šilkais, bus tikras papuošalas 
sienai,.’ 1
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■ vTautų į isterijoje daug kas iš; vėžio ir nuo to mirė.
^aldovų netekdavo gyvybes
per ligą- yėžį. Vėžis neskiria

nas, ypatingai turi būt atsar
gios. Nuo dažų ir mosčių jau 
nemažai moterų apakę, Jeigu 
be tokio gražinimo jos negali 
apseiti, tai jos turi kreiptis į 
tokias įstaigas, k»r specialis
tai atliks darbų su pilna garan
tija, Toks patarnavimas, su
prantamai. vargiai bus vertas 
tų dolerių, kuriuos reikės su* 
mokėti,

Geriau kasdien po išsiprau- 
simui išplaukit akis su lengvu 
borte rūgštim (boric acįd) 
skiediniu ir antakius ir blak
stienas ištepkit su paprasta 
vazeliną. Atsiminkit, blakstie
nų niekuomet nedažyti, pigiais 
dažais. Geriau skaitykit gra
žias knygas, poezijų ir turė
kit gražias mintis—ir akyse at
sispindės j ūsų sielą.

MAISTAS
Veda Dora Vilkienė

Moterys ryt ir šeštadienį pigiau 
nusipirks rūkytą mėsą taipgi viso
kios rūšies dešras. Mat, vasarą, kai 
užeina karščiai ir Šeimos išvažiuoja 
sekmadieniais piknikuos, lengviau 
yrą išvirti mėsą iš vakaro arba už
sikąsti

Tos, 
mėsos, 
Sienos

dešrų.
kurios neąp$eipa b,e virtos 
pigiau gaus avienos |r ver- 
iš petuko,

ku-Mažai yra tokių šeimų, 
$e nebūtų patyrę ligos vėžio, 

ankšto lupmo nuo pavargėlių. Mirimai nux> vėžio yra plačiai
feerga imperaĮboriai, kąminkre^ 
(čiai, ppetąi, 'hkoMo vyrai, kup
rai, kareiviai, •milionieriai, so- 
diečiai, asmenis iš visų kliasų, 
žymus ir nežymus ir visi bū
na nelaimingi.

Liga visuomet 
tvarka 'istorijoje.

padąro ne- 
Ępidemijoa1 

paveikia į karo mūšio pasek*, 
mes, pakeičia tautų likimų., Mi
rimas valdovų pakeičia istori-, 
ją ir likimas, tautos dažnai pri*: 
klauso nuo. ^ald.ovų sveikatos. 
Jeigu, ^Napoleonas nebūtų sir
gęs laike mūšio ties Waterloo, 
tai pasaulio istorijos puslapiai 
gal dabar butų kitokie. Jei Na
poleono sūnūs L‘Aiglon nebo
tų miręs .nuo džiovos vos su
laukęs 21 > pietų, tai Europos 
politika butu pasikeitus. Jei 
Prezidentas ■ Cleveląnd nebūtų
išsigydęs nuo ligos vėžio—Su
vienytose Valstijose butų buvu
si kita istorija. 1

Iš žymesnių žmonių, daug 
kas mirė nuo vėžio. Napoleonas 
mirė nuo skilvio vėžio—taipat 
jo tėvas, brolis ir dvi seseris.' 
Dėl to, Mekurie laiko tai u*ž 

, darodymą, kad liga vėžis yra 
paveldėtą, bet moksliškas tyri-' 

’nėjimBš šiMdieb/ tą atmeta,: 
1 nors gali būti šeimoj palinki
mas sirgti vėžiu. Fredęrick'’

ger-

skelbiami negu išsigydymai. 
Todėl, žinias apie šią baisią li
gą reikia skleist kuo plačiau
siai, kad supažindyti visuome
nę kas yra ta ligą ir kaip nuo 
jos apsisaugoti.

Nepprsenfai vilties nebuvo 
sergančiam vėžiu, šiandien visai 
kas kita.' Daugelis kas išsigydo 
tam tikru budu ir tapk tikru 
ligbs, laiku.

1 (Bus daugiau)

Valgius Reikia 
Planuoti

PUSRYČIAI SUAUGUSIEMS
(štai keletas pavyzdžių

1. Grandžių sunka (2 
džiai) 
Pasausintos . duonos 
dos ar baltos) 
2 pakepti kiaušiniai 
Kava, pienas arba arbata

2. Grandžių sunka (2 Gran
džiai)
Kvietinės duonos 
Lašijiiukai su 2 kiaušiniais 
Kava arba cacao 
Virtų džiovintų vaisių 
Virtos košės su pienu 
Duonos su sviestu ir suriu į
Kava arba arbata' 
Kokių nors žalių uogų 
pienu 
2 virti kiaušiniai 
Kvietinės duonos 
Kava 
Tomatų sunka 
Kvietinių blynelių su 
pu arba lašiniukais 
Kava 
Grandžių arba džiovintų 
slyvų kompotas
Duonos su sviestu ir kum
piu 
Kava 
žalių 
Kepti
Duona su sviestu ir kava. 

(Bus daugiau)

oran-

(juo-

Veršienos Kepsnys
Puvo rašyta apie veršienų, na, ir 

aš papasakosiu, kaip aš ją priren
giu. Geriausias veršienos kepsnys 
būna nuo kulšies. Paimkit kokio no
rit didžio gabalų; išmuškit gerai su 
mediniu plaktuku- Pamerki! bent 
Valandą į š.altą vandenį. NušluOs- 
čius, prismaigykit rūkytais lašiniu- 
kais, suvoliotais pipiruose ir tar
kuotuose svogūnuose. Ištrinkit ge
rai druska ir palikit, kad įsurčtų.

► Padekit į kokį tvirtu indą, pridė
kit taukų, pipirų, lapelių, morkų, 
galerų, o ąnt viršaus kepsnio padė
kit taukų arbą lašiniukų. padėkit į 
pečių ir palaistykit sunka. Prieš bai
giant kepti, nutepkit viršų kepsnio 
sviestu ir stipriai apiberkit smulkiai 
supjaustytais svogūnais. Apdengkit ir 
palikit pečiuje kol gražiai aprus. 
Taip iškepta veršiena netik gerai at
rodo, bet yrįi tikrai skani.

( Prisiuntė O. V.

3

.6.

su

siro-

arba arbata 
vaisių — grape fruit 
kiaušiniai su kumpiu

Meitėlio (Galva 
šaltai

Jau atėjo vasaros išvažiavimų 
laikas, todėl norėčiau patarti paį
vairinimui užkandžių.

Paimkit jawo paršiuko galvą, 
kokio norint dydžio, tik ne per lie
są. ^Gražiai nuvalyki** Perpjauki! toj 
^iejpj, kurio! bus trumpesnis pjūvis. 
Nupjąukit ąugis sylfg odos, atsargiai' 
išimkit kaulųą, kad nesugadinti 
odos. Padėkit odą į apačią, uždėkit 
ausimis akių skyles ir sulyginkit 
mėsą, pasųdykit, apibąrstykit smul
kiais pipirais ir uždėkit rūkytų laši
nių sklimiterį. Suvyniokit {r kuostip- 
riausiai susiųkit Pąskuj suvyniokit 
į retą audeklą, apsiūki! ir perriškit. 
Ant dugno puodo, kuriame virs, pa- 
dėkt balanėlių, Įdėkit rutulį, pripil
ki! užtektinai vandens, biskj acto, 
druskos, svogūnų, pipirų, ir Upelių. 
Kaip išvirš, palikti vandenyj kol vi
sai atšals. Tada tarp dviejų lente
lių nelabai ąuąlėgkit ir palikit per 
naktį. Vartojant — nuimti visus 
apraišalus, gražiai nelabai plonai 
supiaustykit padabinki! virtais kiau
šiniais, konservuotomis ar šviežio
mis daržovėmia. Gerąi taipgi tinka 
krienai arba garsvy&os.

, Prisiuntė O. V.

kius gimdo tėvai, neturėdami 
galimybės juos išauklėti tin* 
karnai, kažin ar nebūtų geriau 
kad toks kūdikis visai nebūtų 
gimęs? šiandien ne dėlto yra 
pilni kalėjimai jaunuolių, kad 
jų yra per daug, bet dėlto, kad 

juos tėvai pagimdė neturėda
mi galimybių išauklėti žmonė
mis. Tie jaunuoliai, kurie sė
di šiandien kalėjimuose, nėra 
džiaugsmas ar palaima nei tė
vams, nei pasauliui, bet di- 
įdžiaufeia vargo našta. Ir Ge 
jaunuoliai, kurie vargą ken* 
čia, nemyli savo tėvų,'taip kaip 
tie jaunuoliai, kuriuos tėvai ne 
tik pagimdė, bet ir turėjo ga*i 
limybių juos išauklėti į žmones.

Mano supratimu, tėvelius, 
reikia mylėti, ne tik dėlto, kad. 
jie mums davė musų brangiau
si turtų—gyvybę, bet ir 
kad jie mus išauklėjo žmono
mis, įkvėpdami mi/ms dorą, 
moilę, ir žmoniškumą. Gerų tė
vų gražiai išauklėtas jaunuolis' 
perneša visas gyvenimo kliu-' XIII Vokietijoje sirgo 
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kios gyvenimo vilnys nepak'Ų-’Preridentas Grant . įpire nuo 
tų, toks jaunuolis, su dora ir'gerklės vėžio. Glad.stene Anglį* Rąip matote, nesvarbu, kad 
meile, kurią jo tėveliai jam į-joje taipat- mirė nuo vėžio, akys butų gražios. Gražios ir 
kvėpė, nugali viską. Tą bran- Yra įr daug kitų pavyzdžių.’’malonios mintys padarys jas 

■gią meiles ir doros dovaną gali Kiek gydytojų paaukavo gy*ltokjoW- Jokie u. ”/ \
tik vien tėveliai mums diuiti^vybę .moksliškiems tyrinėji* niekuomet rieatsieks tikslo, jie suvilgik drabužius. Geriau

tėvelius mylėti kada dar mažą! tebuvę žino- vintį.. Mer^inonis ir‘moterims, slėgus ir davus pamirkyti 
' ma tų spintlulių veikimas), kurios įprato dažyti, juodinti landą—tai dar geriau.

Ona B. Kubilienė. Per nežinojimą, jie susilaukė, arba ilginti savo-akių blakstie- .... •’ V. Faiza

Bukim 
Gražios

Rašo Madame X.

AKYS; SIELOS 
VEIDRODIS.,.

Senovės išminčiai kabydavo,

Žomsinių Pirštinaičių Valymas
Primuilik diktai gryno mui

lo karštame piene. Įplak vieno 
kiaušinio trynį ant" puskvortės 
tirpalo ir įdėk' truputį eterio. 
Užsimauk pirštinaitę ant ran
kos ir trink palengva tokiu .te
palu, paskui gražiai padėk jas 
išdžiūti. Baltos pirštinaitės ne- 
parus nuo šito ir šikšna bus; 
graži ir minkšta, kaip nauja.

V, Faiza• • •
...Šilta duona ir pyragas gali
ma gražiai suraikyti peiliu, pa
kaitytu verdančiame vandenyje.

V. Faiza

žalias agurkas, nemarinuotas, 
kietąi išvirti kiaušiniai.

.žaias agurkas, neiųariąuitas.
ryšulis raudonų ridikų.

ryšulis žalių svogūnų
citrina, drusjkos ir cukraus.

Sukramčius petruškų lapelių 
sų uksjusu (actu)., ar citrina, 
jie pataiso kvapą,. sugadintą

•j

I svogūnų valgymu.
V. Faiza

.! kad akys yra sielos veidrodis, 

tis be sunkumo. Nežiūrint' kor*klės vėžiu'nuę rūkymo ir mirė. gyvenimas. Ir kas tą ga-
kuriose atsispindi mu‘sų vidų

Ii ar nori užginčyti?

Ne-

Saldus ir Rūgštūs 
šaltbaršeiai
SALDUS:

1 
4 
1 
1 
1 
1
topų- 
Rūgščios snjetonos.
Atskirkit galveles nuo lapą. Nu

plaukit ir išvirkit. Lapus smulkiai 
sukapokit ir virkit atskirame puo
de. .Kai galvelės išvirs, nuplaukit ir 
sutarkuokit arba smulkiai supiaus
tykit. Pridėkit prie Lapų, — tegul 
kartu paverda. Ataušinki!. Supiaus- 

!;tykit daržoves smulkiai ir prieikit 
prię ataušintų bprnkų, taipgi smul
kiai suraikytus kiaušinius. Pridėkit 
druskos ir cukraus pao1 skonį. Įs- 
pauskit citrinos. Pridėkit tiek rūgš
čios smętouos kiek patinka. Kai pa- 

; duosit stalan galit įdėti į kiekvieną 
: lėkštę šmotąkę ledą jeigu diena 
bus šiltą, šąl t barščių pakaks 6 asme
nims? Jęį reikės mažiau, paimkit tik 
pusę to kas čia paduota.
RŲGŠTVS

Vietoj, kad vartoti saldžius buro
kus, galit juos užrauginti. Taipgi 
nedėkit cukraus ir citrinos. Kaikas 
mėgsta į rugučius burokus įdėti 
šmotukus šaltoj, virtos jautienos ar
ba silkių. Viską kitą dėkit kaip vir
šui p. sakyta.

litai IBIU

Kad Drabužius Padaryti
• permerkiamais 

I

Ištaršyk švino cukraus 
gąr ef dead) 10 uncijų papras* 
tąme kibire vandens.

Pądsiryk tą patį su tuo pačių 
kiekiu alūno kitam kibire van? 

dažaRtepalai, dens. Čup lk į krūvą ir gerai 
yrą 
iw 
va* i

dikio yra syaybiausiš atliktąs niekas kitas, Užtad mes jr tu- mams >(W XrRay spinduliais'^g^i tik jas pagauti ir išpur- iždžjovyti nenugręžus. Jai
1 _ 1.1 _ "f* _ f _ . _ 1 — - — Ji •* 1 * _ _ _ —m « -m. JP 1.2 .ta 1- M J] — J U. — ~ 7 M ±.2 j. i;.L '*•.*■ ta ir \ a •' * 1 a — <■ _ - — . _dalykas,xJei motina kūdikį pa-: nm savo 

isrlft

(su*

j

....................................................................i.... i

GERK Naujienų įkaitytu 
jot Ir įkaitytoji praton»i 
pirkinių reikalą!* eiti ! tat 
krautuvę#, kuriai akelbiaai 
Naujienose.



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

Čia įdedu 15 centų h* prašau

atsiųsti man pa/yzdį No-----------

Mieros

Elsie Gaujai atidarytas

Diena Iš Dienos susin

Mariė

su Stella
Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį

Domini

Lor

su Francis

su Dorothy

Sophįėsu

Charsu

Annasu Pa

Fran

su Levas Pau

prisiųskite

DAILY BUSINESS DIRECTORY

RESTAURANTAI

UniversaI restaurant

su Anna

Pete YOUNG’S Tavern

su An

PETERYPEN

per

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

išžiūrą vėsią 
našiu patar-

VYRAS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

KAINOS ' 
PRIEINAMOS

AAEaJD ' 
(OMMiTteE

The 
TIKIES 
PLAK

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

GERB. Naujienų įkaityto- 
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tai 
krautuves, kurios akelbiaai 
Naujienose.

s »AF6TV>\ 
OF VOUA 

INVESTMENT

Milo Danek.
Bambas, 20

Charles Demski, 26, su Ber 
nice Purvof, 20

Walter Kolddziejus, 28, ,si
Beatriče Skibicki, 20

Motinos ir Tėvai, kurių vaikai susituokia, tūrėtų pa- 
skatinti juos atlankyt Addis Furniture Co. ir pamatyti 
jos nuostabių parodų 3 ar 4 kambarių pilnų įrengimų 
kiekvienam priimtinomis kainomis.

Nupirktus dabar rakandus galima arba .pristatyti 
tuojau, arba palaikyti vėlesniam pristatymui, ir tai 
nieko nekaštuos. >

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šit skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patari jo. 
čia jut gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

SANDELIS 
911 West 33rd Street 

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

BALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

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

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

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais dėl nupirkimo, 

taisymo ir statymo nauju namų.
Dėl informacijų kreipkitės į

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

ANGLYS — COAL

uErr'a 
-tv-ae.

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street •

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

Remkite tuos, kurit- 
garsinasi

CONRAD
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 63rd ST. 
Td ENG RR88-K840

Albert. Heroux Jr., 20, su
Bernice Kutchinsky, 19

Sarry.. Mitchell Jr., 22,. su
Kathleen Cummings, 2Q

Joseph Mikula, 24, su Leo
ną Labiaska, 20

' all these items separately if you 
now you can buy this high grade

Pp. Rudauskų ūkis yra labai 
gražioj vietoj. Oras švarus, tad 
grįžtant į Chicagų, pasidarė lyg 
ir nesmagu. Taigi, ačiū.

—R. šniukas.

Išvažiavo Atostogoms 
P-ia Kampikienė

Prieš porų dienų žinomo 
Bridgeporto biznieriaus, val
gomų daiktų krautuvės, 3213 
So. Parnell Avė., savininko Pe
tro Kampiko žmona išvyko } 

T^ttsburgh, Pa.
Pittsburghe p-ia Kampįkienė 

praleisianti tris sųvaites pas 
savo giminaičius p-nus .Druk- 
tenius ir tuo pačiu laiku atlan
kysianti New Yorkų.

Beje, p-ia Kampikienė ren
gia 25 metų ženybinio gyveni
mo jubiliejaus pokilį- liepos 23- 
čių dienų. Rep. X-y.

Susilaukė Pirmo Sū
naus pp. Pranokai

Jaunavedžiai pp. Frank Prane 
kai, gyv. 11804 So. Peoria g. 
susilaukė nepaprastai didelio 
džiaugsmo. . Birželio 23 d., 3:55 
p. p. juos aplankė gužutis ir 
paliko jiems labai gražų ir bui- 
nų, 8 svarų sūnelį. t

Ir kurgi jie nesidžiaugs, jog 
tai pirmas jų sūnūs. Jie apsive
dė praeitais metais.

• V. Mikaitienė

Išvyko Atostogoms p-lė 
S. Viliutė

Išvyko į Michigan valstijų 
atostogoms p-lė Suzanna Viliute, 
northsidietė ir, sustojusi Sau- 
gatuck byčitfje, džiaugiasi la
bai gražia jo gamta.

P-le Suzanna Viliutė yra 
naujieniečio ir Naujienų ben
drovės darbininko p. Viliaus 
duktė. > J.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,600,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektri- 
kinės ir plum^ingo reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

/ ALL
THE 

TIMIES 
WILL 
HELP

68— DEKLAMATORI U S.
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164: "7C0
puslapių knyga .... • w
69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
lapių knyga .......... Ww

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti ęiliavimo. tas neat
sigerės šia 105
pusi, knyga ....... vV

Ketvirtadienį, Penktadienį ir šeštadienį ' W

CROWN BEAUTY SHOPPE k’SM 
' 3442 So. Halsted Street

Apointmentam šaukit YARDŠ 2514
• Atdara Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio Vakarais 

ČROVVN DEPT. STORE HELEN MAŽEIKA, Vedėja

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur indė- 
liai apdrausti iki $5,000.00
per Fedęral Savings and Loan Insurance Corporation, Washington,

Žagariečiai Pas 
pp. Radauskus

Praeitų sekmadienį 
kiavę /peitkiose mašinose pa
traukėme į Arlingtop Heights 
pas pp. Mykolų ir Elzbieltų Ru- 
dauskus. Važiavo pp. Balčiū
nai, Užkuraičiai, Keturakiai, 
Niprikai ir jaunuomenė. Pp. 
Povilaičiai nepasekę kelio, su
grįžo namon, /taigi, jemagairs 
laiko neturėję.

Vietoje radome beviešiančius 
pp. Bulavus, p-nią. KuKraitienę, 
jos sesutes, Lukus, Buivydus, 
ir kitus. Taigi, tiek svečių su
silaukus p-iai Rudauskienei te
ko nemažai suktis. Sūrių ir 
dešrų pavalgę, alučio užsi- 
gėrę turėjome progos dar ir 
pašokti. Po to, pievose pra
sidėjo lenktynės, kas geriau 
šienų moka piauti. Lenktyniavo 
ir p. Buivydas su p-ia Nipri- 
kiene. Petras Arlauskas suko 
iš kardų skudutį, p-ia Buivy
diene ir Keturakiene vainikus 
pynė, o p-lė Ambrozaite šanki
no senus ir jaunus. O visos 
tos linksmybės atvaizdus už- 
rekordavo su kamera p-le Už
kurai te.

No. 4445 — Vasarinė sporto suk
nelė. Galit pasiūti iš šilko, lininio 
arba bile kokio bovelninio materiolo. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 2Q, 
taipgi 32, 34, 36*. 38, 40 ir 42 
coliu per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa* 
vardę ir adresų. Kiekvieno pa-

Užsisakydami 
money orderį

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Robert Carrico, 32, su Mary
Bezauskas, 32
E. Earl Short, 23, su Josephine
Wasaitis, 23

Irving Williams,
rah Dainas, 24

John Gaudor, 27, su Jose-
phine Statmach, 24

Frank., Lelakes Jr., 27, su
Rose Larcker, 23

Joseph Jagos, 40, su Pauline
Strelecky, 38

John Kanapa
Stasunas, 22

Joseph Todroza, 27, su Mar
tha Bulavva, 24 ,

Louis Miscion^ki, 36
zabeth O’Brien, 30

Stanley Tomasik, 23.
gėla Tilka, 22

Kazimieras Tomlin, / ■Sophie Baran,v 30
Rudc’ph Amrich Jr.

Irene Griger, 21
Leo Kobus, 37, su Miargaret

Andruskiewicz, 32
Adam Lutz, 26, su Sophie

Danilovicz, 24
Charles Ruzgis, 45, su Fran-

ces Cenkas, 40

KYLA PAVOJINGA
mus paralšėlui pritaiktnįi su pilnu pa- 
BtikSjimu I ■

Elastikinės paričiakos, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykal J tiems, kurių są
nariai nesveiki.

VASAROS SPECIALAI
APIE PAGALBA GROŽIUI

Jus rasit kad yra lengva ir ekonomiška užlaikyti savo 
šviežią ir dailią, Jei pasinaudosit žemomis kainomis ir 
navimu teikiamu CROWN BEAUTY SHOP.
SPECIALIS PASIŪLYMAS DEL LIEPOS 

PARMANENT
Musų Naujas Natūrai Oil metodas pakeis jūsų plaukus į dailiai min-. 
kštas, natūralias bangas. Pilnai su shampoo, trimu ir JO 
pirštų wave, tik .................................    fc«ww

SHAMPOO IR FINGER WAVING , SHSSSEHS2

BBTTeP, 

ueuasVfSi o-jt

John Bellandi, 24, su Emilie 
Kuras, 21

Clifltord Arkuszewski, 23, su 
Mitdred Methling, 18
\ Michael Szuderski, 43, su .
Rose Paulus, 41

Thomas Alongi, 23, su Anna 
Petrovsky, 19
. George Schroeder, 45, su Ju- 
lia Jūron, 43

Frank Fabian, 24, su Virgi- 
nia Winski, 22

John.. Yara, 25, s
Kreuger, 18

James Finegan, 25
nice Stockus, 22

Arthur Thomas, 32,į su Kalth
ryn Rautis, ^21 -

Stėrling Bali
Stanis, 23

Peter Ladiga, 24, su Bernice 
Babka, 22

Frank Katilowas, 53, su J.
Pearl Katilows, 48

Anthony Prusinski, 36, su
Malvina ChamberĮand, 28

Robert Eifler, 22, su Mary 
Duoba, 21

Stanley Butkus,: 20, su Ste- 
phanie Drobney, 20 y

Harry Mangonis< 30, su Dū
ris Spencer, 25

Harry Gar dūk, 27, su Anna 
Ambrose, 21

Charles Strezo, 24, su Stella
Biknus, 28

. Leo.. Waida
Klimczyk, 25

George Banshish Jr., 
Stephanie Giersch, 23

Thojnas Manning, 35, 
tricia JuliS, 29

Antcn.^ Jozapavvich
Mary Tribe, 40

Fred Bittman 
da Johnson, 36

VS/& 1— MZkS/ffi
TO Okj' es/e:t=^-v /—

-TlhU'T' IN-J
TIN4V TOs/VbJ W
TO M

Ąųthoi^y Vajenfine, /45, su 
Florence Rebora, 32

Enrest. Hinrickson, 41, st 
Helen Šimkus, 22

Michael Rająnsky, 28, su
Agnės Sąvicks, 21

Anthony. Qahlerone, 2, si
Anna Zelevich, '23

Charles Peterson, 24, su Es 
t eile Grygiel, 20

Stephen Precin 
leen Corcoran, 8 
. Joe Belskis, .21
Shure,, 29

Anthony Valonis, 44, su An
na Dacic-Ias, 35 .

Paul Raškė, 29, su Anna 
Dreskį, 1

David. Biėl, 27, su Emma 
Merkei, 19 >

Ruth Honey, 42, su 
kas Kondeilis, 43.r

William Carišen,v 22, su An 
toinette Kincentis,

Alfręd Gliege, 25 
et ta Jeswein, 18 ?

Alvin Dighs, 21, su Casmira 
Bachemiwicz

Richąrd Sweitzer, 27, su Ella 
Janusch, 24

Paul Kanevsky, .3^ 
Nitupsky, ,29

Helen Ford
Talzunas, 21
....Earl Foss,
Kalainies, 39

Joseph Makenas Jr.
Gloria Caglis, 0

Mįldred Stava, 24, 
les Lipske, 21

John Kuhny, 21,
Brazzale, 22

Phillip Butkus, 20, 
ces Mical, 19

Michael Kuras, 6, 
linef Szyzewicz, 18

Outfit includes lamps, end tables, eccasional chalrs and 
nigs. You couldn’t bu;

f were to pay $350, and
outfit for only $139.’

4 ROOMS COMPLETE *179
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 A venų e

i^iAND LOAN ASSOCIATION 
. U OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
Telephone CANAL 8887 BEN J. KAZANAUSKAS, Kast

Pranešimas
Pinigų Taupytojams

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSO 
CIATION OF CHICAGO direktorių susirinkime < 
birželio 23, 1937 nubalsuota mokėti ., 
dividendą ant visų taupymo skyrių. Dividendas 
išmokamas LIEPOS PIRMĄ DIENĄ.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Galiu pristatyti, dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

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

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

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

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 
patarnaūsim teisingai.

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avon ne 

Tel. YARDS 0965.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištls tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos ruŠj 
jums tikrai padSa. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite j patyrusio Experto pa- 
raiSčio pritaikintojo rankas. Ateikite pas

f“Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Į Visiem Budarkymam

Chieago Orthopedic Co.,

Studentė Aldona 
Barčus Išvyko 
Atostogom

šiomis dienomis jauna 
dentė, Aldona Barčus, 
4629 So. Hermitage avė 
vyko j Indianos valstijų pas 
savo gerus bičiulius atostogoms 
praleisti.

P-lė Aldona Barčus yra ge
rai žinomos radio pranešėjos 
Sofijos Barčus duktė. Gi p-nia 
Barčus nesitiki atostogoms 
rasti laiko. Mat, ji nieku bū
du negalėtų atsitraukti nuo 
savo kasdienių pareigų.

Rep. B. P.

INSURED

SPECTACULAR VALUE

ADDIS FURNITURE CO.
OFEN LVF.RY EVENING 2241 W MADI^ON OPENSUNOAY 

UNTIL 10 P. M. 4.4.11 VV . m M. U I W IVl □!. 1 o AM. to 5 P. M

183 Lake St.
ARTI PRIE VVELLS STREET

. ' l - . J - ( , , f. . • , , •

$7.65
$6.05
$4.70
$8.75
$6.90
$8.75
$7.15

$12.70 
$11.20

• LIGONINES^— .
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

$12 
■ 550LIGONINĖJE .........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .............. __ 520

EKZAMINAVIMAS 
OFISE .................. ..... 51
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

-'C
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Šiandieną Pradeda Veikti f8®*™" 
Darbo Valandą įstatymas

Apimą moteris dirbančias pramonėje, ir 
privatiškose ir viešose įstaigose 

, -T--.* .........

Šiandien įeina galion naujas 
Illinois valsitijois įstatymu ku
ris draudžia 4aiŽ>dav4ams vers
ti moterį? dirbti daugiau 8 va
landų į dieną, U daugiau 48 
valandą į sųvaitę. •

i Įstatymas paįįečia moteris 
dirbančias pramonėj, bizniuose 
ir kitose privatiškose bei yie^ 
šose įstaigose. Įstatymas neap
ima slaugių ir moterų, dirban
čių sezoninių maisto produktų 
įstaigose. i
į VJl*;j«Wt—... 1 »

Šiųndien Pradeda veikti naujas 
Vedybinių Leidinių {statymas. (

šiandien, liepos pirmų dienų, 
pradeda veikti ir naujas vedy
binių leidimų įstatymas, kuris 
reikalauja paliudymų iš aplikan- 
tų, kad jie neserga venerin^-

■■■■■—t**-

lei egzaminacijai, ar pas priva- 
tiškų daktarų ar valstijos 'arba 
miesto sveikatos departamen
tuose.

Skubėdamos išsiimti leidimus 
prieš įstatymo operavimų, tūks
tančiai porų Chicago j e išsiėmė 
leidimus per kelias paskutines 
birželio mėn. dienas. Užvakar 
1,157 poros gavo leidimus, die
nų prieš tai 1,100 suviršum, o 
vakar porų leidimų biure buvo 
tiek 4aug, kad biuras negalėjo 
užsidaryti iki devintos valandos 
vakaro. Paprastai biuras užsi
daro penktą vai. popiet.

Apiplėšė Gazolino 
Stotį Westsidėje

Ginkluotas banditas užpuolė 
mis ligomis (sifiliu ir gonere- tarnautoją John Kili gazolino
ja). Poros, planuojančios susi*- stotyje, prie .1230 S. Ashland 
tuokti, turės pasiduoti medikų- avenue, ir atėmė nuo jo $19.

SUSIRINKIMAI

r»

■■■•■"■■i.............

Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks penktadienį, 
liepos 2 d., 7 vai. vak,, Uštupo bute, 1347 So. 48th Ct., Ci
cero. Kviečia visus narius atvykti paskirtu laiku.

Sekretorius P. B. 
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys pusmetinį 
,, r Susirinkimų penktadienį, liepos 2 dienų, 7:30;vak., Lietuvių 

Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai malonėkit lai- 
i ku atsilankyti, turim aptarti svarbių dalykų ir kurie pasi
likę su mokesčiais, šiame susirinkime mųlonėkit užsimokėt.

i , —S. Kunevičia, rašto.
Mornįng Star KĮiubųs laikys pusmetinį susirinkimų liepos 1 die

nų, 8 vai. vak., Armitage Hali, 3804 W. Afmlbagė^ave. Vi- 
4 » .• -j-

si nariai kviečiami dalyvauti susirinkime, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Chepų1, raštin.;

jų Susivienijimo 
veiklos

■

ROSĖLAND,—Praeitin. Klu
bų it Draugijų Sųsiyienijimo, 
susirinkime be kitko, valdyba 
pranešė, kad šv. Petrę ir Povi-' 
lo draugija dųr nėra mi$arųsi i 
prisidėti prie Roselando Klįubų 
ir Draugijų Susivienijimo. Ir į 
bendrai da*r nesanti nušistačiu-r 
si, kur prisidėti.

" '' / ’• 'Z ■ ’ ' B |

Apie tai bus kalbėta jos pus
metiniame susirinkime. Reikia* 
sakyti, kad tai butų geras dar
bas, nes viena ir stipri draugi-, 
ja yra’ nepalyginamai geriau, 
negu keletas silpnų, o ir išlai
dos mažesnės.

Jau greitai vieni metai kai 
serga J. Milnauskas, Susirinki
me paaiškėjo, kad atsirado ir 
gydytojas, kuris žada apsiimti 
jį gydyti'. Ligonis kartais jau-. 
čiasi kaip sveikas, bet kai kada 
visai blogai,

Rūpinasi išlaikyti bendrovės ' 
turtų

Susivienijimas nemažai rūpi
nasi ir su bendrove. Pati'’ per
kasi po keletu knygučių serijų 
ir ragina1 kitus pirkti.

. Aišku, kad bendromis pajėgo
mis remdami vienų darbų, šiuo 
atveju bendrovę, daugiau nu
veiksime, — pagelbėsime jai iš
simokėti skolas, kurios pasidųrė 
depresijos laikais. O 'atmokėju-j 
si skolas bendrovei nebebus 
sunku pačiai lotų taksus apsi-' 
mokėti. f

’ , 1 • 1 ■ J

Laikui, kaip matome, gerėja. 
Tada pagerės ir bendrovės rei| 
kalai, bus geriau šėrininkams ir 
indėlininkams.

Tad, remkime susivienijimų.' 
štai, sekmadienį, liepos 4 die
nų Wildwopd miškely, prie Ca- 
lumet upelio, 127th St., yra jos 
rengiamus didelis išvųžįavimas. 
Bus ir programa^, muzika ir 
užkanda', "kviečia' /visus 'atšilau-5 
Ryti ir čia smagiai laik^ pra
leisti. Nepraleiskite progos!

-—Korespondentas.

tas, Pamaldos įVyks šv. Attran
tie bažnyčioje, ties 48th Ct? ir 
IBtb street. >
• Velionė paliko vyrų, motinų 
Viktorijų Stonkienę, tetų O. Ma 
kauskienę ir eilę kitų giminių.'

. -M).

NAtmfiNOS, Ohicago, m.

—

| CLASSIFIED ADS

Laimėjo streiką

\Apex Tire Stores randasi 1- 
vairiose Chicagos dalyse. Galit 
pasirinkti tą krautuvę, kuri’ 
jum yra arčiausia, štai jų ad
resai:

914 West 63rd street; 6400 
Cottage Grove avenue; 359 ĘĮ. 
47th street; 1566 Clybourn 
avenue; 3901 W. North aVenue.

»■!!?■*«« *«w ===
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Continental popierio
' 4^^ ■••ji 4^,

v Apie 150 Aštuonioliktos apie- 
linkės dairbiriinkų šiandien 
džįųugiasi laimėjimu streiko 
Continental Paper Grading san-( 
dėlyje, 623 S. Lpmbard street.

Po astuonių dienų streiko, 
bendrovė prienae: darbininkų rei- 
kųlųvimus jr pripažino jų unijų, 
Scrap Iron and- Junk Hancllers 
Union, lokalų, 20.467, Amerikos 
Darbo Federacij os, Bendrovė 
pakėlė algas.-25%, sutrumpino 
darbo valandas moterims nuo 
56 iki 44, o vyUatns nuo 60 iki 
54. ' ;• -

Tarp streiko Vadų ir organi
zatorių buvo Antanas Vaitkus, 
lietuviu *1

r ■* niliįijUti.. I      i

“ Miscellaneous
{vairus

Tek Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Hąlsted Street

i=i==!S====!i====S=—g-
Business Chances

Pardavimui Bizniai
'PARSIDUOPA BUCERNfi ir gro-

semė, biznis daroma geras; arti 
kitos bučernės nėra. Už mažą kai
ną. 4438 So. Hermitage Avė.

■ / •

Pragid^jo Vasara 
Jncoln Parkuose

' i? . )
-----v-

Lincoln parkuose vasara ofi
cialiai prasidėjo_ tik antradie
nį. Gyventojams apie tai pra
nešė vyriausias gyventojas 
Deed-a-day. Iškilmingai apsigy
vendamas savo vasaros reziden
cijoje.

PastebėtiUa, kad tą dieną la
bai pakilo žemės riešutų biz
nis. Mat, svečiai, atvykę į iškil
mes nepagailėjo/.,jais žvieryno 
gyventojus pavaišinti.

..■•■'D/JLŪ.'-........__

d)
(2)

IEŠKAU DARBO Esu patyręs, 
pakiteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 30th Avė., Cicero,* UI.

Tel. Cicero 2633.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz 
nis per ilgus metus, 8 kąmbaria 
gyvenimui. Svarbi priežastis, par
duosiu pigiai.

0818 So. Ajshland Avė.

For Rent

PARDAVIMUI arba RENDAI: F. 
K. TAVERN, 2559 W. 38th St., Laf. 
5858. Yra bizny nuo .1921. Priversti 
parduoti dėl sveikatos. Ideali vieta 
lietuviškai kalbantiem žmonėm.

Telefonas YARDS 5858

PAUL STUDIO
ATSIŽUMBJUSIŲ FOTOGRAFŲ 

NAMAS. 1

3213 S. Morgan St. Chicago, III.
Vestuvių, BanRietų ir šeimynų Grupės tai 

Musy Specialumas. ,

•r

4A*.

♦

to &
JONAS

Šiandien Bernice 
Delauskienės 
Laidotuvės

CICERO. — šįryt 
miero kapinėse bus

1 Bernice Maslauskaitė 
kįępė, kur-i mirė birželio 28 d

! Laidotuvės prasidės iš A. Pet
kaus koplyčios, 1410 South 48 
Coųrt, kur kūnas yra pašarvo-

KROTKUS

Kazi- 
palaidota 
- Delaus-

sv.

Mirus ilgamečiu! Metropolitan State Bank direktoriui ir 
vięe-preziidentui Jonui Krotkui, buvusiam su šia finansine įstaiga 
nuo pat jos jsisteigimo ir buvusiam vienam iš organizatorių, jo 
seserims, broliams ir visiems (giminėms reiškiame giliausius z 
užuojautos žodžius. Jo uolumas atlikime savo pareigų banke, jo 
prisirišimas prie šios įstaigos, praktiški ir visada nuoširdus pa
tarimai daug padėjo Metropolitan State bankui išaugti, pergy
venti ir nugalėti visus kriziųs. Jo nuopelnai musų įstaigai vi
suomet pasitiks gyvi musų atmintyje ir v suomet su nuoširdžiu 
dėkingumu jį minėsime. Neužmirš jo ir visuomenė bei ląbdarin- 
gos įstaigos, kurioms jis buvo duosnus ir gailestingas.

Atsisveikindami su Tavim, mielas bendradarbi, pažadame 
Tavęs neužmiršti ir pažadame sekti Tavo gražius pavyzdžius ir 
Tavo uolumu vesti tų įstaigų, kuriai buvai taip ištikimas ir prie^ J 
kurios isauginimo tiek daug prisidėjak "

* .: U
i ■ ■ I •, 

i''

Nuliūdę Tavo draugai ir bendradarbiai, 
Metropolitan State Bank direktoriai

John B. Brenza 
Julius C. Brenza 
'Dr, S. Aa Brenza 
Steven S. Tyrakowski

>
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DAUGIAU VERTAS
Už

JŪSŲ PINIGUS 
SUMETIMAI, DEL

KURIŲ TURIT 
PIRKTI

17 METŲ ŠIOJ VIETOJ.
ŽEMI FINANSAVIMO KAŠTAI 
NĖRA PRIGAVYSCIŲ— 
NĖRA ŲŽKAMŠYMŲ

(3) GARANTIJA—o ne tuščias Prižadas.
(4) PIRKLYBA YRA 

KARAKTERIS.
VISUOMET GERA VERTYBĖ. 

BILE VIENAS Iš ŠIŲ SUMETIMŲ 
'SAVAIME PAAIŠKINA, KODĖL 

JtJŠ TURIT PIRKTI
ČIA!

’36 Dodge de 1. 4-d. tour. sėd., 
extras .... -.... .r.............

’36 Olds. coupe; de lųxę eųuipt 
’35 Ford Tudor sedan ..... .........
’33 Pbntiac 5-pass. sedan ......
’28 Buick sedan .................... .

Ęssex sedan ...... .......... ......
Buick sedan ................:........
Ford 2-door .........7'............
Oldsmobile sedan ................
Chrysler sedan ..................... 
Chevrolet coupe ........ ...........
Oldsmobile sport coupe ....
Oldsmobile sedan ........ ........
Auhurn sedan ...................
Ford 2-door ........................... 
La Šalie, sodan ........... ........

50 KITŲ. 193^—1936.

JUSTICE PARK GARDENS 
Archer aąd Kean Avenues, 

Tel. Willow Springs 10. 
Turi Piknikam Daržą parenduoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
taipgi per Laboj Day ir daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moonlight 
piknikų.

Mr. Jos. Lieppa.

TAVERNA; 4 metų lease; $25.00 
renda; $100 už lease ir staką.

v 1325 North Halsted St.

“ PARSIDUODA TAVERNA. Gera 
vieta aht kampo. Gera proga.

6600 So. Morgan Street.

PARDAVIMUI Pirmos Klasės Ba- 
kery Sho.p, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavį- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284.
Klauskit Walterio.

4

Help Wanted—Fe malė
Darbininkių Reikią

$650 
585 
375 
285 

. 45 

. 50 

. 75 

. 45 
- 45, 
.. 75 
.. 95 
.. 60 
. 125 
. 50.

125 
165

’30
’30
’29
’28
’29
530
’30
’30
’31
’30
’31

VISŲ IŠDI1UJYSČ1Ų ~IR MODELIŲ
MARQUETTE PARK 

MOTORS
J. J. GALLAGHER, Sąv.

AUTORIZUOTAS AUTOMOBILIŲ 
DYLERIS.

6417-21-31 SOUTH
WESTERN AVĖ.

MERGINA; 20—35; lengvas na- 
mų darbas; prižiūrėti du Vaikus; 
pasilikti; geras namas; gera alga.

Vincennes 3062. >
A"

ir Pamestų :u 
Daiktų AdKcijonas

Antrųčiiėhį'Hprasidėjo vogtų j 
ir pamestų daiktų išpardavi- 
maš?’ Išj/arJiavTŽfas -'eis aukči-- ; 
jonu bu du policijos stoty prie 
2430 South Parkway. Sąraše 
randasi įvairiausių daiktų, pra
dedat br^’a^meniais,; 'be
giant vąf’ 
šoriaį ir skaį&avįiho mašinėlių, 
radįo, autompbilių tairų, lųik- 
rodžįig ir šiaip muzikos instru- 

z P ’ ■
: ~"'T

Apex Tire Stores
... _ ' ■ f

f Chicagoj ne, štoką krautuvių, 
kurioje parduodama automobi
lių taira'i, automobilių radi jos, 
bataTėjos ir įvairios kitos au- 
tomobiliam wikmnčs. Tą^au 
rėjai kur užMksĮ tokias krau
tuves, 'kurios šias reikmenes 
parduoda eųnt^kredito.

■' Ąpex —- didžiu
lės peny<//^Į<UVėa — Par
duoda siųs ir ant
kredito, jei nori kre
dito.

■y Nereikalaujama net |mdk«ji- 
mo. Fasiimat ka's reikia, o pas- 
kyi išmokat lengvais savaiti- 
įiai'Š mokėjimais. Ir net patys 
mvaįųniai ? mokėjimui galima 
nustatyti tokie, kokie mokėto
jui atrodo parankiausi, leng
viausi. A: 'U'.? '’
>-i y .— -

Didžiausias i Chicago j 
PASIRINKIMAS 

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIU 

’ GARANTIJA ŠEŠIŲ MĖNESIŲ 
SIANDrE^AlArVlW«iENAI 

murk 1-1)09. l’onuac C1 25

SS F' !esKeiįan ...................... podge 5145
bb'ry«lętr Ci Hodun ... ...........«F*"»**|
Švdav ........... Nash
foRtiųv 555 “ ’- - 
SiHlan ...... Ford

m *»**
xrai*... w- pf
4-bour

Sėlian į 
Niuth i 
SvdHn '• 
Rc<j j 

. Šerini

į)0(lgu 
ph - 
i' 

? Se<lftV - 
Ford

j FonUąc

iįiyH Knight COC
$85 $165

............ $95^s $175
Will.v« Knight $QE Aiibuni <195
Coiicli ____ Broiiglinm , 4^"
Stony Island Motor Co. ] 

7131 STONY ISLAND AVENUE I 
I’IKMAEIIJS rHJtVNK^C-rtAMOUTII I

SANDELIS I

$145
>165
$165
$165

A'ibtirn 
Broiigliam

MERGINA; namų darbas; savas 
katnbarys; nėra skalbimo; 3 šeimy
noje. ‘ • į

Tel. Riverside 6139

RADIO DIRBTUVEI MERGINOS; 
patyrusios; geros algos; pastovus 
darbai; ateikit dirbti tuojau; Tuthill 
184 West Washington St., Room 
804.

PARSIDUODA pigiai Grosernė, 
Delicatessen ir Ice Cream. Yra įren
giniai ir dčl bučernės. 4 kambariai 
pagyvenimui. 2955 So. Emerąld Avė.

.-J—, .p-..... L..--—..-'.... ---------------  —.Į. ---- - Į, Į- ■ -|

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas,. FikČeriąi pri- x 
klauso prie buildingo.

1429 West 45th Street.. 
Tel. Boulevard 7944.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; savat kambarys; maža šei
myna; rpkomendacijos; $10—$12; 
State 5934.

PARDAVIMUI TAVERNAS 3 
stalui 12 krėslų, gražus paųjaš ba
ras ir, visi įrengimai. Bąrduosių pi
giai. 5626 West 65th St.

!

BERNICE DELAUSKAS 
(po tęvais Maslauskaite)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d. 9:55 .valandą va
kare 1937 m., sulaukus 23 m. 
amžiaus, gimus'Cicero, III. 
iii Paliko dideliame nuliūdime

Viktoriją1 Stan- b
ft lęienę, ietą Oną; Makauskienę,*: 

pussęseję Genovaitę Stankiutę 
ir daug kitų giminių. , „

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai. Gyveno po num. 
1328 So. 49th avę., Cicero, III. 
•• Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuvės -įvyks ket
virtadienį, liepos 1. d., 8:30 vai.

i ryto iŠ koplyčios į šv. Attrąc- 
L.tic,< 48th Ct. ir 13 gatvė, Ci- 

cęro, parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionęs sielą ,o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka-

I pinės.
Visi A. A. Bernice Delaus- 

kaš gimiųės, draugai ir pažįs
tami «sat puo,širdžiąi kviečįa- 

I mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
I teikti jai paskutinį pątai-na- 

vimą ir atsjsveikinįmą.
Nuliude liekame, 

Vyras, Tėvai, Tetos, Pussse- 
serė ir Giminės.

I Patarnauja laid. dir. Anthony 
Petkus, Tel. Cicero 2109.

A.
Įl<....,,.ll l<l....* >■■>.

TARNAITĖ; gera alga;. abelnas 
namų darbas; Saukit yincennes 
10333.

KAS TURITE TAVERNĄ ARBA 
lotą mainyt ant mažai vartoto auto- 
mSbilio? Reikalui esant pridėsiu pi
nigų.

2502 W, 69th St. Tel. Grovehill 0306

MOTERIS; abelnas namų darbas; 
virimas; patyrusi; 2 užaugę; 1 kū
dikis; pasįlikti ąrba išeiti; Fiairfax 
0682.

PATYRUSI, ŠVARI ‘MERGINA; 
namų darbas; turi būti gera virėja; 
savas kambarys; maudynę; reko
mendacijos; $12—$15; , Graccland 
W ..h.. n. f.

Help, Wanted—Malė
Darbininku Reikia'

REIKALINGI patyrę AJumino ir 
Brass Moldcriai, kurie gali uždirbti 
po $1.00 ar daugiau per valandą. 
Central Pattern and Foundry Co.,

3737 So. Sacramento Avė.

NEP APKASTA PROGA: Pąrsi- 
duoda TAVERNAS įrengtas su vi
sais patogumais. Kambariai dęl ma
žos šeimynos. Namas garu apšil
domas, 2 karų garažas, repda tik 
$30, aut strytkanų linijos, 200 pėdų 
nuo didelio transportacijos kampo, 
priešais teatrą. Geriausioj ir pelnin
giausioj vietoj ąpielinkėje. N^pįlrk- 
sitę už teisingą pasiūlymą. Dėl per
sitikrinimo matykite tuojaus. Berge
nas, ’■ ' '■ .' •

2436 W. 47th St., Chicago,. III. 
-!!■—- 1 !■!    .. . “

Furniture & I?ixtures
Rakandai-Įtaisai

Autoiųobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

nuo $295 iki $225; Nęwberry’s, 1025 
North Clark-. ■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENPAĮ TAVERNA su fikčeriais 
ir su baru; 6 gyvenimui kambariai.

2906 So. Union Avenue.

,, ii , i,., y .iįji i

COAL

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

WILMINGTON COAL 
nuo

*4.75 IKI *6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITA MĖNESI 

PRISTATYMAS MIESTE* IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

IŠPARDUODAME BĄRŲ FIŠE
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant iŠmpkėjinio. 
Pamatykite mus pirm negu purkši
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STA1E STREET 

CALumet 5269,

PARSIDUODA JEWELER’S WĄLL 
CASE., 2 show cases, 1 seifas, laik
rodininko tulžys ir work bench. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą- 

114 B. 107 St

I

Real Estate For Sale
Nąmai-žęine 

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Ręąl Katate, Loaųs anj Insurąnce 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius it tarnus; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba už
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J, Grish

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galitę gauti ąpdraudoš 

polisus 
APDRAUSTI

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

AUTOMOBILISTAI:

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

-r

Skoliname pinigus ant pirmų 
mergikių. Reikale atnaujihiino 
morgičiu ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

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

Seeky 9329 
Dr. K. Nurkaitis 

yra su 
Dr. W. Pa*

1747 W. Chicago Avė., 8519 Coni- 
mercial A Ve. Šo. Chicago., III. Pri
taiko nąujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bąnkietains—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phonę LAFAYETTE 5800

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, štoras ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
ną apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmolcčjimais. Taipgi kitų 
bargenų.

K S. MICKEVICE ųųd CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock (1800.
į       '>*<■■; n . įif iĮ!i.'.i.f ‘.Ht-H-eĮjįM.į, ~

PRIE PAT MARQUĘTTE PARKO
2 llątų po 4 kambarius, karatu 

vandeniu šildomas, medinis, kaina 
$3500.

6 kambarių mūrinis bungak>w 
kaina $4,900.

Kas nori karves ir vištas laikyti 
—namas su 5 lotais, kaina $3,600.

C. P. SURDMSM and CO.
1 2502 W. 6»th Št.

Tel. Grovehill 0306.

na
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pa grabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Pirkite savo apieunkes 
krautuvėse

PARSIDUODA LOTAS ant 32nd 
St. ir Lowe Avp., 25x125, vjąaj pi
giai, pačioj Bridgeporto širdy. Tyri 
būt parduotas Šią savaitę. Normai 
6902.

-----------------------------—T ■ ‘flfttm1---------

2 FLATŲ MŪRAS; 6—6 kamba
rių; Žtymu apšildomas; 6122 South 
Artesian Avė., Republic 4283.
■1 .... . !" l'NI.IĮIlĮlĮN.I.JIlį.ĮlIlĮjĮjĮrtl.ĮiĮljyĮ „

Tabako Krautuves
Tobacco Store*

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame J inusų krautuvę. 
1728-So. Halsted St., Trtl. Canal 9345
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Ketvirtad.p liepos 1, 1937

bėjo sudėti $251,000 vertėsInland Ir Youngstovvn Šįryt
Bandys Atidaryti Liejyklas

Keturi tūkstančiai pikietininkų vakar 
susirinko streiklaužius stabdyti

Reikalauja Indianos Gubernatoriaus 
Prisiųsti Miliciją

'tos aki bendrovesInland ir Youngstown plieno sulaužyti, 
bendrovės šįryt bandys atida- kreipėsi į miesto majorų Roo- 
ryti liejyklas East Chicagoje. ney ir į gubernatorių Town-

, pie 4,000 žmonių. Streiko va
ldas Van A. Bitinei' pareiškė, 
kad streikieriai naudos visas 
legališka's priemones atidarymų 
sustabdyti.

Vakar. į pavakarį Union Hali 
salėje įvyko didelis CIO mitin
gas, kuriame susirinko dideli 
būriai streikierių. Jack Rusak, 
vietos streiko vadas pareiškė, 
kad “visi streikieriai bus prie * 
vartų pasišventę nei vieno

kad jo pastangos nedavė rezul 
tatų. y

Jis siūlė unijai atšaukti strei 
kų, leisti visiems darbįmnkams 
grįžti darbui ir atsiduoti į In
diana darbo^departamento ran
kas. Streikų atkaukus, tas de
partamentas bandysiųs išrišti 

' Z' .7 į- ' ••
j : “ 111  

3

ginčų dėl raštiškos sutarties, 
dėl kurios streikas buvo pa
skelbtas. CIO tokio pasiūlymo 
nenori priimti, 'pareikšdama', 
kad streikų atšaukus be sutar
ties, liejyklos persekios 
streikierius ir prie unijos 
klausančius darbininkus.

visus 
, pri-

j “Raštiška sutartis pamatinis dalykas 
darbdavių-darbininkų santykiuose”

.— ------------- --- —-

Žymus ekonomistas liudija darbo tarybai, 
kad sutartis būtina

■ . i; s \ :

Jos paskelbė, kad, kai ateisisenfL reikalaudamos panaudoti; streiklaužio pro juos nepraleis-
8 .vai. ryto, tai atsidarys liė-J policijų ir milicijų prieš strei- ii.” 
jyklų vartai “lojaliems darbi- Jkierius.
ninkams” (streiklaužiam:
mušeikoms), kurie “nori grįžti;
į darbų.” i tis būriais prie liejyklų vartų kierių vadais, bandydamas su-1 tartis yra pamatinis dalykas.

Norėdamos page bos streikų ir vakar po pietų pikietavo a- daryti paliaubas,

Indiana gubernatorius Town- 
ii’l Patyrę apie planus liejyklas send dvi dienas tarėsi ir su 

1 atidaryti, streikieriai ėmė rink- plieno bendrovėmis, ir su strei-

žymus darbipinkųt reikalų ži- rybų tarp darbdavių ir darbi- 
novas ir ekonomistas Dr. Dąvid 
Ji Saposs, vakar liudijo darbo 
tarybos tardyme, dėl ginčo tarp 
Inland plieno bendrovės ir CIO 
ir pareiškė,? kad “raštiška su

kedę. Bet/arbitratorius Charles
A. Wo6d jų protestus atmetė, palikimų. Ji yra Katharine A. 
Wood sprendžia ginčų, kuris iš- Hargaden. Velionė gyveno 1117 
sivystė iš dabartinio plieno N. Dearborn, mirė 
streiko, ; £IO apskundė Inland 10 d., sulaukusi 64 metų am- 
bendrov.^ tarybai už atsisakymų žiaus. Paliko 
sudaryti raštiškų sutartį su u- vienų brolį Airijoje, 
pija. CIO aiškino, kad toks at
sisakymas yra prasižengimas 
Wagnerio aktui.

Dr. Sa'poss’a į liudininkus pa
šaukė advokatas I. S. Dorfman, 
kuris ginčo sprendime atstovau
ja federalę darbo tarybų.

Vakar ir užvakar liudijo Chi- 
cagos streiko rajono vadas 
Van A. Bittner, o prieš tai l u- 
dijo Injand viršininkai, Block 
broliai.

N. Dearborn, mirė balandžio

tris seseris ir

atrodo, Jis tęsė, kad, pa,,kolektyvių de*

ninku atstovų, susitarimo pun
ktai privalo būti sudėti į raš
tiška sutarti. i ,

Inland benrovės advokatai 
karštai priešinosi Dr. Saposs 
liudijimams ir reikalavo už
drausti jam užimti liudininko ,

Stenografč Paliko Gi
minėms $251,000 I 

Antradienį paveldėtojai pri
statė įdomų testamentų teis-' 
mui patvirtinti. Įdomus tuo, 
kad mergina stenografė suga-

Ne, nieko nežinau.
— Mano vyras sakė,

HELLO
JEVUTE!
Ar girdėjai,

kad
NAUJIENOS 

rengia

PIKNIKU
SU DOVANOMIS

Rugpjūčio 8 Dieną?
ONYTĖ
JEVUTfi
kad piknikas bus gražiame Sun- 
set Darže. Neužmiršk, — reikės 
nuvažiuoti.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

' ... ... . V: a - . .. . " . _____________ . ... , .

KUR RADO MERGAIČIŲ KUNUS — Griovis netoli Inglewood, Californijoje,

toli Inglesidc, CaL, surado trijų nužudytų mergaičių
Acme Photo

NUŽUDYTOSIOS — Madėline Everett, 7 metų; jos
sesuo Melba Everett, 9 
metų kurias išsigimėlis 
pasmaugė.

metų, ir Marjorie Stephens, 9 
atsiviliojo iš parko į griovį ir 

Acme Photo

kur skautai surado kimus trijų mažų mergaičių. Jas pasmaugė lytinis išsigimėlis, 
prisiviliojęs mergaites iš artimo parko. Acme Photo

aritUtilMAS UŽDARUS LIEJYKLĄ—Paveikslas parodo tuneli, kurio' 100 pėdų 
gilumoje įvyko sprogimas, sudraskęs vandens vamzdžius į Bethlehem plieno dirb
tuvę, Johnstovvn, Pa. Negalėdama gauti vandens, liejykla turėjo užsidaryti. Joje 
eina streikas. Acme Photo

MOTINA — IMTerlc O. Ev
erett iš Ingleside, Gal., moti
na dviejų mergaičių, kurios 
^)Uvo rastos pasliiaugtos.,

Acihe Photo

NENORĮ TREČIO VYRO — Dešinėj, damininkė
Mary McCormic, su trečiu vyru Ilomer Johannsen, kuri 

5 ■ U. į ’ ’

Chicagoje užvedė divorso bylų, Persiskyrė ir su kitais 
dviejais. Su Joliannsenu susituokė 7 mėnesius atgal.

cagietis George Faedtke, 8 
metų berniukas^ kuriam “fi- 
recraęker” nuplikino rankų, 
Jis liudijo teisine prieš .fe- 

• jerverko pardavėjų, (žiūrėk 
žemiau)! į T s

FAŠISTAI BILBAO — Sukilėlių armijai žengiant į baskų sostinę, Bilbao, fa
šistams pritariančios moteriškės juos sveikino ir fašistišku saliutu. Acme Photo

ČIA ĮVYKO SUTUOKTUVĖS — Du Pontų rūmai 
netoli Wilmingtone, Delavvare, kur vakar įvyko Ethel 
Du Pont ir prezidento sunads, Franklin D. Roosevelt, 
Jr. vestuvės. ’ Acme Photo

body iš Groton, Mass., ku
ris surišo “amžinu mazgu” 
jaunus Mr. ir Mrs. Roose- 
veltus. Acme Photo

De Marco, kurių Chicagos 
miesto teismas apkaltino 
pardavimu fejerverkų 8 
m., berniukui G. Faedtke. 
Jis nusidegino rankas.

VAKACIJOMŠ! — Traukiniai, autobu :ni laivai dabar pilni chicagiečių važiuo
jančių į Wiseonsinų, Indiana, Michigan ir kitas valstijas ar j Illinois provincijų ato
stogoms. šitie linksmi jaunuoliai važiuoja atostogauti prie Fox River, per labdarin
gos įstaigos pasidarbavimų.

SUIMTAS— Charles Du- 
menowski, kurį Chicagbs 
policija suėmė už nelegali 
fejerverkų pardavinėjimų.




