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APIE KARA DAUGIAUSIA KALBA 
JAPONIJA

Japonija grūmoja Rusijai, reikalaudama 
dviejų negyvenamų salų. Rusija ieškosian- 
ti vidaus paskolos kariniam pasiruošimui

jų sužinoti tik- 
apie Rusijos-Ja-

kabinetas nuta-

kareivių ir kanuolinių 
ginčijamų Amūro upes 
žemes apielinkių gali 

prie taikaus išspren-

TOKIO, liepos 1. — Japoni- sausumos, vandens ir oro jė- 
jos mikado Hirohito pasišau
kė augščiausius armijos vadus, 
norėdamas iš 
ruosius faktus 
ponijos krizj.

Japonijos gi
re, kad tik greitas ištraukimas 
Rusijos 
laivų iš 
pasienio 
privesti
dimo ginčijamo klausimo.

žinios iš Japonijos įkurtos ir 
globojamos Manchukuo ir Rusi
jos Sjberijos pasienio, kur įvy
ko susirėmimai tarp japonų ir 
rusų, dabar yra slepiamos ir 
tik paskelbta, kad Japonija ir 
Manchukuo esančios prisirųo- 
šusios visokiems ^gąlįinjems įvy
kiams. - < /

Po kabineto susirinkimo mi
kado pasišaukė laivyno mlhis- 
terį admirolą Yonai, kad suži
noti iš jo slaptus armijos ir 
laivyno pranešimus apie įvy
kius Manchukuo-Siberijos pa
sieny.
Rusija ir Japonija mobilizuoja 

kariuomenę
Esamomis žiniomis, Rusija ir 

Japonija mobilizuoja savo gink* 
luotas jėgas palei Amūro upę, 
kur Japonijos kanuolės pa
skandino vieną Rusijos kaniio- 
linį laivą, kitą laivą pažeidė, 
o tretįjį privertė bėgti.

Japonijos laikraščiai šaukia, 
kad padėtis esanti labai pavo
jinga ir tvirtina, kad Rusijos 
oro laivynas gali atgiežai bom
barduoti tokius Manchukuo 
miestus, kaip Tsitsihar, Har- 
bin, ar Hsinking.

Japonijos laikraščių tvirtini
mais, tolimųjų rytų Rusijos ar
mija, vadovaujama maršalo V. 
K. Blucher, išslydusi iš kont
rolės augščiausios komandos 
Maskvoj ir veikianti savysto- 
viai.

Smulkesnių žinių apie išti
kusį susirėmimą prie Sennufu 
salos, kur liko paskandintas 
Rusijos karo laivas, neskelbia
ma, bet rustus Japonijos gene
ralinio štabo Hsinkin, Manchu^- 
kuo, pranešimas sako, kad “So
vietų nuostoliai yra daug dides
ni, negu įsivaizduojama”.

Vėliausiais 
Manchukuo, 
koncentruoja

gas prie Bojarkov, į pietus niro 
Blagovieščensko. Netoli Blago- 
vieščensko ir yra tos ginčija
mos salos, prie kurių įvyko su
sirėmimas.
-• Niehi-Nichi laikraštis tvirti
na, kad Rusija sumobilizavo 
dešimtį pilnų infanterijos divi
zijų ir tris divizijas kavaleri
jos, viso 300,000 kareivių. Be 
to ta armija turinti 1,000 karo 
lėktuvų, 600 , šarvuotų automo
bilių ir 1,000 tankų.

Japonija irgi pasiruošusi
Kitoj Amūro upės pusėj sto

vi rinktinė Japonijos armija 
ir visa Manchukuo armija. ,

Momilizacija eina palei visą 
frontą nuo Chabarovsko iki 
Blagovieščensko — 300 mylių 
plote.-: • ■ ; '

Užsienio reikalų ministerijos 
atstovai sako, kad visas inci
dentas gali būti išspręstas dip
lomatiniais budais, bet tik tuo 
atveju, jei Rusija visiškai pa
sitrauks iš ginčijamų salų apie- 
linkės.

TOKIO, liepos 1. — Dabar
tinis ginčas tarp Rusijos ir Ja
ponijos, kuris privertė prie aš
traus krizio, iškilo už dvi ,be- 
veik visai negyvenamas salas 
Amūro upėj — Sennufu ir 
Bolšoi. Abi tos salos yra pasi
dariusios iš vidury upės suneš
to smėlio. Abi jos būna užlie
jamos vandens kaip tik kiek 
daugiau pakila vanduo upėje ir 
todėl jose niekas negyvena. 
Panašių beverčių salų yra ir 
daugiau Amūro upėj.

Tečiaus tos salos turi strate
ginės reikšmės, nes kas kon
troliuoja tas salas, tas kontro
liuoja ir abu Amūro upės kran
tus. O Rusijos-Manchukuo siena 
kaip tik ir eina per patį vidu
rį Amūro upės.

vadovauja. maršalas 
su savo štabu Chabd- 
Armijai padeda 1,000

pranešimais iŠ 
Rusijos armija 
visas galimas

LORRSž
te

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

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 67°
Saulė teka 5:18, leidžiasi 

8:29.

Rusija savinasi trįs salas, 
einant 1858 ir 1860 metų su
tartimis su Chinija. Bet nė vie
na tų sutarčių nėra pripažin
ta Japonijos.

Rusija pasiūlė abiems pu
sėms ištraukti kariuomenę iš 
ginčijamos apielinkės ir pa
skirti sienų komisiją išspręsti 
visą klausimą. Bet pirm negu 
spėta tai įvykinti, ištiko susi
rėmimas, kuriame japonai pa
skandino Amūro upėj Rusijos 
karo laivą.
Rusija ieško vidaus paskolos 

apsiginklavimui
MASKVA, liepos 1. — Rusi

jos užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov atšaukė viso- 

/ 

kius kitokius diplomatinius pa
sitarimus ir dabar veda vien 
derybas su Japonijos ambasa
dorių dėl tolimųjų rytų pasie
nio krizio, kuris jau iššaukė 
ginkluotum susirėmimus.

Tuo pačiu laiku Rusijos val
džia netikėtai paskelbė 4,000,- 
000,000 rublių vidaus paskolą, 
kuri bus panaudota “sustipri
nimui šalies apsigynimo”. Bo
nai neš 4 nuoš. palūkanų. Ti
kimą si, kad paskolos bonai bus 
tuojrfus išpirkti, dėlei rūsčios 
padėties tolimuose rytuose.

Japonijos ambasadorius pra
dėjo konferenciją su Litvino- 
vu reikalavimu, kad Rusija 
tuojaus pasitrauktų iš ginčija
mų salų Amūro upėj. Tokį pat 
reikalavimą ambasadorius įtei
kė ir užsienio reikalų vice-ko- 
misarui Stomoniakov.

Japonijos ambasadorius sa
ko, kad Japonija visomis galė- 
mis remsianti Manchukuo rei
kalavimą tų salų, kurios pri
klauso Rusijai, einant 1858 ir lese.

1860 metų sutartimi su Chini- 
ja, kada dar nebuvo jokios 
Manchukuo valstybės.

Rusija jau senai numatė ga
limybę karo su Japonija ir tuo 
tikslu ^įbęrijpm^yęžėį;? visokias 
karo reikmenis ir maistą, taip
jau ten suburė didelę armiją, 
kuriai 
Blucher 
rovske*.
ar 1,500 lėktuvų, taipjau su4b- 
marinų bazė Vladivostoke, kur 
yra apie 60 nedidelių submari- 
nų. Rusija taipjau turi įrengu
si pavojingoj zonoj daugybę 
požeminių / fortų. Taipjau turi 
prigabenusi daug amunicijos ir 
maisto, kad armija galėtų ilgą 
laiką veikti nepriklausomai 
nito tolimos Rusijos išteklių.

Tikisi taikaus išsprendimo 
kivirčių

SHANGHAI, liepos 1. — Ofl- 
cialė Tokio nuomonė yra, kad 
Amūro, upės incidentas bus iš
spręstas taikiu budu. Bet iš 
Manchukuo visgi ateina aliar
muojančios žinios. Jos sako, 
kad Rusija koncentruoja ka
riuomenę ir laivyną prie susi
rėmimo vietos, kur japonai pa
skandino Rusijos laivą.

Japonai gi mano, kad nežiū
rint šios karinės demonstraci
jos, ir Rusija nori, taikiu* budu 
išspręsti šį ginčą ir visą Rusi-, 
jos-Manchukuo sienų klausimą. 
Derybos tuo klausimu ėjo keli, 
mėnesiai atgal ir jau buvo ti
kimasi susitaikinti, bet jos 
urnai nutruko Japonijai pasi
rašius su Vokietija sutartį 
prieš Rusiją.

Mussolini atsisako 
atšaukti italus iš 

Ispanijos
LONDONAS, liepos 1. — 

Anglijos viltis prikalbinti Ita
liją ištraukti savo kareivius iš 
Ispanijos visiškai išnyko, MUs- 
solini savo laikrašty Popolo 
DTtalia paskelbus, kad negali 
būti ir kalbos apie ištraukimą 
tų Italijos, “savanorių”, kurie 
kariauja Ispanijos sukilėlių ei-

f
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“POLICIJA GERAI DARBĄ ATLIKO” —Chicagos policijos, leitenantas Lyons, vakar 
1 liudydamas apie South Chicagos skerdynes, senato Civil Liberties komisijai, pareiškė, 
kad “policija nebuvo žiauri” ir “ji gerai atliko darbą,” nors “gaila, kad reikėjo nu
šauti dfešimts žmonių.’/ Iš įfudymų pasirodė, kad septyni iš dešimts mirusių, buvo 
nušąutji į nugarą, o didžiuma' sužeistų — buvo buožėmis sumušti į nugarą, kaip pa
rodo šijs paveikslas, “Naujienoms” trauktas laike skerdynių.
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Paliauba Atidarė Inland Liejyklas
Įvedė 8 vai. darbo 

diėnų Illinois 
moterims

SPRINGFIELD, III., liepos 
i. -— Gubernatorius Hotner pa- 
sirasė/ bilių^ .kuris įvedė 8 vSU: 
darbo dieną visbms darbinin
kėms Illinois valstijoje. Įstaty
mas įeina į galią , tuo j aus — 
nuo šios dienos.

8 vai. darbo įstatymas labiau
sia palies patarnautojas ir ki
tas darbininkes restoranuose i 
ir Sankrovose, kurios ikišiol 
dirbo 10 vai. Daugumoj kitų 
'pramonių ' darbininkės jau ir 
pirmiau dirbo 8 vai. Ilgiau bu
vo dirbama tik “prakaitinėse”, 
kur darbininkės yra labiausia 
išnaudojamos ir menkiausia ap
mokamos.

keletą kiek

Illinois legislatura 
išsiskirstė mažai 

nuveikusi -«

SPRINGFIELD, Ilk, liepos 1. 
— Pereitą naktį išsiskirstė Illi
nois legislatura, tik paskutinę 
minutę priėmusi 
svarbesnių bilių.

Legislaturai buvo pasiūlyta 
labai daug svarbių bilių, bet 
jie visi užkliuvo legislatųroje, 
gub. Hornerio kontroliuoja
mam atstovų butui ir Kelly- 
Nash mašinos kontroliuojamam 
senatui sušipešifs tarp savęs ir 
Senatui paskelbus savotišką 
streiką — atsisakymą priimti 
atstovų buto priimtus bilius. 
Delei to negalėjo praeiti nedar
bo apdrauda, įvedimas laisnių 
automobilistams ir daugeliš ki
tų Svarbiu bilių.

Ęet savęs . legislathros nariai 
tai tikrai nepamiršo, pa si kel
dami sau algas. Tame klausi
me jokių peštynių nebuvo.

Pasirūpino legislatura taip
jau4 dar labiau apkrauti taksais 
Illinois 1 gyventojus, žymiai 
padidindama valstijos išlaidas.

•F- - (..-z;■' ■

PHOENIX» Ariz., birž. 30.-- 
Gubernatorius Stanford pašį- 
raše bilių, kuris įvedą $16 į 
savaitę minim ui n $ algą mote
rims. Įstatymas tuoj aus įėjo į 
galią; •

1
Mg

111,000 žmonių žuvo 
pernai įvairose 

nelaimėse
NEW YORK, liepos 1. — Na- 

cionalės Saugumo Tarybos su
rinktomis žiniomis, pernai jvai 
riose nelaimėse visoje šalyje 
žuvo 111,000 žmonių, — arba 
po vieną žmogų kas penkios 
minutės.

žmonių—
3 sekun-

žuvo ne-

Tuo pačiu laiku nepagydo
mai sužeista 400,000 
arba po 1 žmogų kas 
dės.

Daugiausia žmonių
laimėse su automobiliais. Po te 

<1 

seka antra didžiausia nelaimiu 
priežastis — gyvenamieji na-

• I 

mai. Nemažai prisidėjo prie ne
laimingų mirčių pernai vasar< 
siautę dideli karščiai, kurie 
kaip apskaitoma, pasiėmė apu 
5,500 gyvasčių.

Atsidarė Republic 
liejyklos

CANTON, 
Po apsauga 
licijos čia 
Steel Corp.
dalis darbininkų sugryžo į dar

O., liepos 1. — 
Ohio valstijos mi- 
atsidarė Rcpubli( 
liejyklos. Bet til

Ind. valstija padare Į Naciai pasiėmė savo 
laikinę paliaubą 
Inland streiko

kontrolei! bažnyčių 
pinigus

Nauja gimnazijų 
statyba

Darbininkai sugryžo į darbą, 
kompanijai pripažinus kdlek- ciai pasiėmė savo 
tyvesi derybas su industrine kontrolei! visus Vokietijos baž 
CIO unija.

BERLYNAS, liepos 1. — Na- 
absolėiutėn

INDIANA HARBOR, IND., 
liepos 1. -r- Indianos guberna
toriui Townsend ir Indianos 
darbo departamentui pasisekė 
padaryti laikinę Inland Steel 
Co. streiko paliaubą einant 
kuria šiandie ryte atsidarė vi
sos tos kompanijos liejyklos 
Indiana Harbor, East Chicago 
ir South Chicago ir 12,500 dar
bininkų po penkių savaičių 
streiko sugryžo į darbą.

Susitarimas buvo padarytas 
ne tarp kompanijos ir strėikie- 
rių, bet tarp abiejų pusių ir 
Indiana darbo departamento.

Einant tuo si&itarimu. kom
panija sutinka pripažinti plie
no darbininkų uniją — SWOC 
(Steel Workers Organizing 
Committee) — savo narių at
stovu kolektyvėse derybose. 
Be to konfpanija prisižada ne
trukdyti darbininkų organiza
vimo, nešalinti darbininkų iš 
d^irbo už priklausimą organiza
cijai ir pripažinti kolektyves 
derybas dėl algų, darbo valan
dų ir darbo sąlygų.

Algos gi bus mokamos to
kios, kokios yra mokamos kito
se šios apielinkės liejyklose. 
Bus dirbama 40 vai. savaitėj, 
po 8 vai. į dieną, su pusantros 
mokesties už yiršlaikį. Taip
jau bus išlaikytos senumo tar
nybos privilegijos, o ištarnavę 
penkis metus gaus mažiausia 
po vieną savaitę apmokamų 
atostogų.

$is susitarimas nė kiek ne
palies dabar nącionalės darbo 
šahtykių tarybos vedamo tyri
nėjimo kaltinimo dėl Inland 
kompanijos Jau’žymo Wagnerio 
darbo santykių akto, atsisakant 
rašytis su unija sutartį.
' Youngstovvn liejyklos 

uždarytos
Ixoungstown Sheet and Tube 

Co. nesutiko prisidėti prie pa
liaubos ir jos liejyklos pasiliko 
uždarytos, nes gubernatorius

nyčių pinigus, taipjau uždrau
dė kunigams svarstyti protes- 
tonų sinodčo rinkimus, kuriuos 
Hitleris jau senai yra prižadė
jęs, bet dar nėra paskelbęs.

Vokietijoj kiekvienas gyven
tojas moka tam tikrą sumą 
bažnytinių taksų, kurie turėtų 
eiti protestonų ir katalikų baž
nyčių palaikymui. Bet nors 
taksus naciai nė kiek nesuma
žino, bet jie paskelbė, kad ski
riami Bavarijos katalikų baž
nyčioms pinigai bus sumažin
ti bent dviem trečdaliais. Li
kusius bažnyčių taksus naciai 
sau pasilaikys. Gaudamos ma
žytes sumas, manoma, dauge
lis bažnyčių negalės išsilaikyti.

Wurttemberg provincijoj na
ciai išleido patvarkymą, kad 
katalikų ir protestonų kunigai, 
kurie neprisieks ištikimybės 
Hitleriui, negalės mokytojauti 
viešose mokyklose.

Berlyne liko areštuotas ir 
įkalintas- kun. Martin Niemoe- 
ller, protestonų opozicijos 
das.

KAUNAS. — švietimo mi 
nisterija šiais metais yra nu 
mačiusi pradėti statyti nauju: 
gfthnazijoms rainus Šančiuose 
Ukmergėje ir Šilutėje. Statyb; 
projektuojama 
metus. Šiemet 
rūmų sienos ir 
nančiais metais 
daus įrengimai.

Artimiausioje 
nazijoms rūmai
tyti Alytuje, Raseiniuose, Jur
barke, Mažeikiuose ir Vilkaviš 
kyje. Be to, Kauno miesto cen 
tre taip pat esąs reikalas sta
tyti moderniškus gimnazija 
rumus.

atlikti per t 
bus pastatytos 
stogai, o atei- 
bus atlikti vi

ateityje gi m 
numatyta sta-

CENTRALIA, •III., liepos 1 
— Aliejaus šulinio aisras gra
sina sunaikinti Patoka mieste 
lį ir visi apielinkės ugniagesia 
išvyko gesinti gaisrą.

FLINT, Mich., birž. 30. - 
Mary Pesik, 23 m., iššoko i< 
luotelio Fenton ežere gelbėt 
savo šunį. Tečiaus šuo pats iš
plaukė, bet gelbėtoja prigėrė.

»•

va-

lie-LAE, Naujojoj Gvinėjoj, 
pos 1. — Amelia Earhart nega
lėjo išskristi į Howland salį, 
pastarojoj sugedus radio sto
čiai, kuri turėjo perduoti laiko 
signalus’. Ji išskris rytoj, jei 
bus palankios skridimui sąly
gos. Tai bus gal pavojingiau
sias šuolis jos kelionėj apie pa
saulį.

- VARSA VA, birž. 30. — Ru
munijos karalius Karolis, kuris 
dabar vieši Lenkijoje, išaugš- 
tino stiprumą Lenkijos armijos 
kailio “naują garantiją taikos 
Europoj”.

f ■ , '■ ■/’'   ” n; , •

nesutiko prisiųsti miliciją ap
saugoti streiklaužius.

Tik South Chicagoj Youngs- 
town kompanija bando atida
ryti savo liejyklas po apsauga 
paskilbūsios suruošimu strei- 
kierių skerdynės Chicagos po
licijos.

DETROIT, Mich., birž. 30.- 
Mrs. Jesse Maison, 41 m., pa
gimdė dvidešimtąjį vaiką 2C 
metų sukaktuvėse gimimo pir
mo vaiko.

LIEPOS IR
RUGPJŪČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
ČIO <ĮĮ diena Naujienų 
Raštini bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA:



Tasideda Chicagos Į 
policijos žaidimai
Sekmadienį, liepos

<|ędą beisbolo žaidimai; lie- 
RflS U 4- sprendžiamoji dię- 
na.

Sekmadienį ir pirmadienį 
liepos 4 *r 5 dienose Ponais“ 
key Parke įvyks Chicagos po
licijos rVBgtypfs uį bęisbolo 
čempionatą.

Vartai atsidarys 1 v. p. p. 
Lygiai 2 v. p. p. prasidės žai
dimai.

Kitą sekmądiepį, liepos 11 
d. įvyks sprendžiamieji žaidi
mai, t. y. kas atlaikys beisbo
lo čempionatą. —Sp.

Specialių Išpardavi 
: mų Nauda

t

?’?*#
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rjųs paprastai būna reikalingos 
Liepas >4 šventėms. Visos tos 
jČįkfliėHeą yrą i^yjas jr aukš
toj įęoįęykįps tavoras. Toęiėl ge
ras patarimas bus pasipirkti 
reikmenių anksti — kacĮ neuž- 
nįįrftųmėt įokių riąikty, kurie 
bus reikalingi. Ir, suprantama, 
pirkdami reikmenes pas Mid- 
węst Stores kostumeriai yra 
tikriPMitaftHOS verty
bes.

Gerą Vieta Atosto
goms pa? P, ; 
Kačerauskų

vaąąrą Statančiai tatoviij 
važiuoją Kur imto atostogų, $ 
miestų VftŠiHftją į ptatafltai fi 
iš fąnpų vtaimųą į 4W.mięs- 
Č1US. r,

Kai biznis arba firma skiria 
pinigus garsinimo vietai nupir
kti dienrašty, tai ji .daro tatai 
turėdama svarbų pranešimą pu
blikai paskelbti. Dažniausia tas 
skelbimas aprašo tą ar kitą pa
tarnavimą ar reikmenę, kuri^ 
visuomenė vartoja aYba kurios 
yra reikalinga.

Patyrę, pažangus biznieriai 
žino, kad, norėdami turėt pasi
sekimo, jie privalo nepaliauja
mai stengtis pub|iĮcai našiai pa
tarnauti. SjnųĮkpeųių pardavi
mo bizny pirkliai, pašvenčia s'a- 
vo laiką ir patyriiptp kad su
pirkti geros kokybės tavorus 
žemiausiomis kainomis ir aprū
pinti jais savp kąstumeriųs.

Todėl svarbu yra skaitytį vi
sus skelbimus atydžiai, o ypač 
skelbimus Midwest Stores, nes 
pirkimas maisto ir groserių su
vartoja didžiąją HicĮ^vienp^ šei
mos pajaipų dalį. Šių krautuvių 
savininkai sudaro didelę koope
ratinę grosernių organizaciją, 
kurios it.kslas ir pastangos yin 
suomet kreipiama tam, kad 
duoti suvartotoj ui geros rų^lėTt 
maistą ir gro.serius žemiausio^ 
mis galimomis ka nomis.

Taigi, skaitydami NĮidwest 
Stores skelbimą, jus tur būt 
norėsite patirti, kodėl i? kaip į 
tos ypatingos reikmepės yra gar 
sinamos? I'perdavįmas yra pla
nuojamą iš aukšto, ir su dauge
liu fabrikantų l>ei išdirkęjų lai
koma pasitarimai, gi reįkmenės, 
kurios pąsirodo išpąrdavįmo są-’ 
rase, yra paseka šių pasitarimą 
ir derybų.

Pavyzdžiui, išpardav i m a s 
skelbiamas šios dienos laidoje 
buvo taip suplanuotas, kad jis. 
duotų progą kostumęriam pirk-

i

Pasiteiraukite pirma pąs piumis 
atnaujindami arba perkant nau

jus Insurance 
INFORMACIJOS DYKAI.

CHICĄGO R. E. FĮNANCE C(L 
10801 Ędbrooke Ąvę„ C^ągo

r

NAUJflSNOŠ, Chicago, 111.

S. A. BERGMAN
1524 W63'a$T./j£
TEL.PROSPECT 344O(*-*/jl

%

Cor. 63rd and Justine

pergman’sRę^ąųick-Dri
HOUSE 
PAINT

Mes garanVuojam 
Šią malevą esant 
geriausią galimą 
gauti ir teiki, n- 

čia ilgą patenkinimą, ši namų,
maleva yra sudaryta iš geriau
sių pigmentu, moksliškai sujun
gtų galingomis mašinomis fu 
specialiai apdirbtais akėjais, kad 
pagaminti MALEVĄ ilgai lai
kančia ir daug padengiančią, ku
ri turi dar pirmenybę greito iš
džiūvimo. Matykit musų Dailias 
1937 Sienų Po.pieras. Mes dir
bam Window Shades ant užsa
kymo.
Atdara šeštadiemo vak iki 9 vą).

prię Rftt tata, kitats tpliftU, bet 
ant tR f®tieą įpto. .

Petro Kaperauslip vąsąrną- 
mįs prię kelįa, tąi retąpyj)ė. 
Numalevotas orarykštės spal- 
vomis. Ęiękviępąs, važiuoda
mas pro šalį, sustoja įr stebi
si gražumu šįo nąpip,
tMat, p. Kačerauskas yra ar

tistas, užtai ir savo namą nu
matė vo j o tikrai artistiška^. Gy^ 
ventį vasarą įąmę name tikęąs 
maloiiųinas.

Kiekvieną šęštą4iepį tilps p. 
ĮCačerąuskp skelį^as Naųjię- 
ųųse. Jei piąppte YąžidPtl W 
stogų, Į
rąuską-

fiiRžaa prasidėjo 451 itaiwis, 
SU kurią pųMytasąi paęjmą- 
tvdavo.

i
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Keikite tūps, kurie 
gąraiąągį

ii rk'P -L-.,-!, 111■! < t J t f a-r ■' -j. >.1 ’ yj i'   .Įy

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

TęĮ. Republic ’
^pGĄDD^TĄ^ fįjįR $7-40 
sM VL^&is   ‘ . 15.

-M « ’ ». k>» 1,111 V,4 l,V J'-l
ŽemOS Kainoš Kol Algos Mažos
Kredihj MOKĖKIT $4
Sąlygos 1 SAVAITĘ* I
Į DR. O’CONNELL

Vjctor Bagdonas
2 Ofisai

Parkpns(qm fųmįįJiųs, Rįaųų? ir 
visp'kius rakandus bei štorus 

arti ar toli..
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yarįls 3408 Hemlock 5040

*
Ofiso Tel. Virginia 0036

z Residenee Tel. BEVERLY 8344

J)R» T* DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE

6921 SOUTĘ

Hemlock 5040

nuo
8939 SOUTH CLAREMONT AVĘ.

ir nuo 6—8 vai. vakaro 
; Rezidencija:

Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

135 SO. STATE ST.
_____ _______________________________ ______ 1 .....
f 3W N. ClĮtfk Kt. 7M MtUHteajM.

Bro»dway MtO Oottaąe Grova
1118 ys00*“ Av. 400S Madlson St.3W7 MUwankee Av. «204 8. Hnlsted St. 
MM Brving Purk 3234 Madlson St 
svąą nu. • closed sundat

Mrs. Anelią K* Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a tlf 
ment ir njagnę- 
tįc blankets if f!t. 
Moteriais ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

ROSELAND—CHĮCAGO, 
Tel. PULŲMAN UP3-9277

J1 J‘ ’ ■*r'1 l!ll!»UII^ T“ - - - ■■■■II-II . ■ ly^OI I I -—I- |IJ, —I

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

2400 WĘST MApĮSON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel- Seeley 7330
Naųių lęlęfonąs Brunswidk 0597

st.

M iw*tų ffletorišta Aliee 
iMiteflity nufi M51 Nwto Ota- 
|ey !WW( ątpjo nešiną 
vwį į Nftrth pelkųfis
iiuoyųd:} ir p.ąsąRė seržantui, 
tad ti nuludė sąvo vyra, kili 
OoląijttaUu-

Ginčas kito, tai jw abudu 
buvu sugulę, Mfltoitata aiški- 

, ėmė ją 
kandžioti.

tatai tlnKm viete yra 
stogoffla Įgimti pąs Petrą ką- 
čėrauątat Uita C(WRty 
Roacj, ĘeYWlJf Slwm, lll(t

Nųp CMcągfls tiK iRyliosi 
prie MkhltaP ew« kranto- 
Oras čią ^iKiąųsląs,.
o mąądytią tyictoRąn vi- 
suonįęl ^ąniąią,

Petras Kačerauskas turi įsi-' no, kad vyras staiga 
taisęs du vasarnamiu. Vienas mušti, smaugti ir

ATOSTOGOM REIKIA
MOTERIŠKŲ PLAUJAMŲ BLIUSKĮJ

Padirbtų iš Tikro, Nesusitraukiančio Broadėloth
6Sc$1.00 VERTĖS SPECIALIAI .................................. ......................

VYRAM MARŠKINIAI ARBA SH0RTS
35c VERTĖS, SPECIALIAI .................................................... .

AūkščiaiT suminėtos reikmenes ti|c su šiuo skelbimų

ECONOMY DRV GOODS STORE
2433 Wt 63rd Street ^^pavenueęs,an '

y '-■

, z..., . . ... ...ta'.'

Išpardavimas!
4TU QF JULY ŠVENTĖMS ■ 

PIRKITĘ DABAR IR TAUPYKITE!
SPECIALAI P-fiTNYČIOJ IR SUBATOJ, LIEPOS 2 ir 3

PVIRIAUSIAS GRANlipUOTAS JĮ

CuK.rusa.1047’

T

PiilO Taupytojoms
SAVINGS ANf) LOAN ASSO- 

cįĄTĮQhr OĘ ęąiGĄGG direktorių susirinkime 
mm H ’no,k6t! -y-
fljnmda DlvldendassFJMH uikną.

KvteČUroe ItetuVilH Pinigus šioje bendrovėje, kur inde-
tai iW $5,000.00 '
pęp 91$ b.P.an lų^ųrąnęe Corporation, Waąhiųgton,
Pt b- PŪZRAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
ęhįęągoję' K lęųgvais išmokejirnaią dėl nupirkimo, pa

taisymo ir statymo nauju namų.
'■ jjgl’ įnfQrmacijų kreipkitės i

IIRderalSavings
Iand LOAH association

OF CHICAGO
2202 WEST CERMAK ROAD į

Telephone CANAL 8887 BEN I- KAZĄNĄUSKAS, Rast, g
I III-I" ■■■■■■■I U—h II ! I lį    III .............................. ! n ,11— .111 III

F

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearhorn 
1431-1434—Tel. Cenfrąl 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
KąmE
Namų
Valandom vąkayaįs nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOŪTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vąl., Nedeliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Shimkus
GYpYTpJAS IR CHIRURGAIS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Ląfayette 8016

DR. STRIKGLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLĄND ĄVE.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitari

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Pręspect 1930

1824
3395

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearhorn
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

i" .., !'>jvp.n.yrTr, r j. Į'į"V^>l,fflu;■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
. LAIDQ4ĮMQ ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBVLANCE
T;-p>AgwAviMAS

Dieną ir naktį
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Ąve. 
4447 Sųuth Fairfield Avenue

Tel. UĄPAYETTE 0727

t L koplyčios visoseX' -L Clųcagos dalyse

to;

h

“MipvyĖST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

ffk Šviežią
• ąw > *Atušyta svar. mais

m r: - / 7? \--------------- ’----------——

dideles b.onkos 100
‘TRĘNCĘ’S” MUSJARDlA ....................  džiaraą 9«jt
“hCĮSEUALĘ” A|.YVQS 20 mic. Aįason .džiarąs 39?

16 unc. kėnas 90Uershey’s” CHOCOLATE SYRUP—
15. unc. pak. 2 už 190

“SUN-MAID” SEEDLE$S
RAZINKOS ........1
‘ UĘĄCKĘR JĄCK”

M ’J1.

Cllows

3 pak. 10c

Lietuviai Daktarai

*03

iš-

Klausykite hiuhij Lietuvškų rądip programų pirmadienio vakarais, 10:00 
yąl. yąkajro iš stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.
i ii u u'i ' 1 . j-..  .................... .

Laidotuvių Direktoriai

JbWcH MiLL” 
KtimAf Spįcecį 
“Mid^e^” slyvos -

,AUUSSĘLMĄN,S,->> APPLE SAUGE

s v. pak. 180

..... sv, 10c
f 'r.;."1:;1.'.—-———r———-
..... (licįęįį 2’/a Ręn. 170

. No, 2 keųąi 2 įiž Iftc
, . “PALM ISLANP”

PINE APPLE piaustyti, cĮicJeli 2'/a kep 2 P
švieži Prinokę CANTALOUPE........ . dideli 2 už 230
ŠVIEŽIOS RAUnONOŠTŠLYVbs .......... 2 tūta 17^
CALIEORNįJOS ORANŽIAT_288-Iiydžio tuz. 250 
CALĮFORNUpS GEI.TONl (liBULĮAI sv.' 3^
"RIGHTER’S

“Lincohishire” RAIKYTI LĄ$INIAĮ % sv. pak. 180

LOAF CHEESE Amen or Bripk ...................... šv. •
“Blue Label’’~SPRĖAD~ČUĖEŠį: 5 unc. džjarąs jį^ 
“CAMAY’~MUILAS ............ . .....................  4 *už 250
“ŠŪNiiRĮTE?’~ELEA7NSER~ kėhas~ 4$
“STĄLEY’S?’ KRAKMOLAS Glošs’ir Corn abu iiž 19t ;
ĮCen-LrRation” šunif Muistąs W<3už g.50

“WILBERT’S” NO-RltH' ' r '
BATŲ PALIŠAS Baltas ............ .v.......... buĮp^Utę 80

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
(IK TAUPYKI?'MUSŲ KUPONUS!

nes pięiAu

MIDWEST(£) STORES
350

PIRK NUO

'".Trr

T

• i.,

TURIME 
KOPLYČIAS 

z VISOSE MIESTO' 
DALYSE.

"""r".,;,'H" ■1     1 ■

S. M. SKUBĄS
718 West 18th J Street \ PboRe Monro.e 3377

. .■1 * U73ffl2r-TT’|’W"-"’ v W"’■« /y11-' *11 ■ ■■ ■ ( „s- -

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
141D South 49lh Court Cicero Phone Cicero 2109

JUOZAPAS EUDĘIKIS IR TĘVAS 
4704 Sb. Western Avė- z Phone Virginia 0883

S s. P. MAŽEIKA ' Varta 113!) 
3319 Li tu a pica Avenue ■ Phpne y arda H3&

J. LIULEVĮČIŲS : '
4348 So. Califprnia Ąvępųę______ Phone Ląfayette 3572

NARIAI 
Chicagos,

Cjįcero *
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių | 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

PK. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nąrvuotu- 
mo, skaudamą ak’ų karštį, atitaiso 
trumparęgystę ir' toliregvstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikąs. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av. 
Phoųe Boulevard 7589

Doetor Manikas
• 4070 Archer Avenue 

Tel. Viginia 1116 
Valandos: 1—3; 7—8 kasdien,
skyrus seredą. Sekmad. susitąrus.

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

33M $q. Halsted Street , Boulevard 4089

U * j. J. ZOLP Phone lipui. 5203
ĮG46, Weąt 46th Street Phoilę Boulevard 5566

' " ; 'i '--r--';t-/į-į""—-: --

: EZĘRSKIS IR SUNŪS
10734 S. Michigan; Avė; Tel. PuJĮniąn 5703

( ' ■, J .!J1 i e- į ■■ A . .'■ ■ ■ O . ......... ............. .. į ............. . . ..................'.IR ■!

Ui •!, L A CHA WICZ IR SŪNUS
2314 Wesl 23rd Place ■ , Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tol. Pulbnan 1270

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yardš 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10, iki 4, nuo 6 iki 

Nedeliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
 Draugijos Nariai.

8

Ofiso Tel. Boulevard 5913

> DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sufąrtj
Re?. 4910 SO. MICHIGAN .BLVD.

Tel. Kenvvood 5107

, Phone CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californįa Avenue

Telefonas Republic 7868

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNTISTĄS

655? S.o- Western Avė,
Valandos nąo 9 iki 8 vąkąro 

Seredoj pagal’ sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ HUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
luotus kaipo pątyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydę staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir yąikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas jr Lal>pratoriją: 
1034 W. 18th Sty netoli Morgan St.

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

Tel. Cąpąl 3110
Rczįtįenęijos telefonui:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve. 
2-rps lubos 

CHĮCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phojie M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. J. SHINGLMAN
K4 TIK SUGRĮŽO ' P 

, P — iŠ — •
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas i|* širdies Ligos 

jo Speciąlybč
Valandos: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1688 Sd. 50th Avė.
Tel. Cicero 3656

Ofisas 4930 West 13th Stęęet 
Cicero, III.

i
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Chicago Orthopedic Co

1748 West 47th Street

yra

NORTH

1566 CLYBOURN AVĖ
3901 W. NORTH AVĖ

Tel. Yards 5069 GARSINKITES “NAUJIENOSE

trys statybos darbų 
statybos darbdavių 

dėl algų. To susita-

-Plačiai ži 
real estati

PRIEINAMOS

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

unijos pri- 
darbininkų 

apie 9,000.

Vienas blokas į pietus nuo 
buvusios mano vietos 
BIG TREE GROVE

STRA1GIIT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINI?

Turiu Gražų Daržą 
PIKNIKAMS

Ą’ metą duodam daržą 
VELTUI PIKNIKAMS

Įvyks Liepos Darže, Sekma 
dieni, Liepos 4 d.

savo na

GALIMA GAUTI VISOS! 
TAVERNOSE

yra laimėta per didelį PWA 
. padare 
kainą iš

Sonotone teatras, 66 East 
Van Buren street, buvo privers
tas kanseliiiot rcdymą pirmiau 
užsakyto paveikslo ir palaikyti 
antrai savaitei Sovietų Rusijos 
visą spalvų filmą “Nightinga'le.”

Kalbamo paveikslo rodymas 
šią savaitę tikrai pasibaigs Chi
cago j.

Certifikuoti natikrinimai Namų Vir
tuvėse nurodo sensacinę ekonomiją, 
kuri ’ _
Housing Division orderį 
Westinghouse žemiausią

C. P. Suromskis ir John 
Pakel Naujoj Vietoj 
Marfluette Park 

nomi biznieriai: 
ninkas C. P. Suromskis ir sta
tybos kontraktoriu’s Johii Pa

radio, paskui laikrodis $5.00 
vertės, rašoma plunksna, irgi, 
$5.00 vertės ir kitkas. Į visas 
tas dovanas turėsite lygias tei
ses, užsimokėję tik po 10 cen
tų už įžangą.

Tai dėl teisės, o ištraukimas 
priklausys nuo jūsų pačių. At
seit, kas laimingesnis, tas gaus 
ir dovaną. Traukimas įvyks 
pikniko metu, kuris įvyks Jus- 
tice Park, III., Liepos darže.

Barskis Furniture 
House, Ine.

BE JUOKŲ — ATRADAU 
LENGVIAUSIA IR GREI
ČIAUSIA PASAULY BUDA 

TAIRAM PIRKTI!!

kyloa ruftj
> nemalonu-
Experto pa-
Ateikite pas
FSpecialistai Dirbtinų

Kojų, Rankų, Diržų
Į Visiem Sudarkyme m

’ Amerikos spauda kaip vienu 
balsu pripažįsta šį filmą esant, 
įžymiu technikiniu lame j imu 
judamųjų paveikslų gamyboje. 
SSSR progresą filmų pramonė
je aiškiai įrodo dailusis ‘ Night- 
ingale” paruošimas. /

Pasimirė Merginą
Vabzdžiui įgėlusi

Automobilių Radijos 
ir Baterijos

Savaitiniais Išmokėji
mais!

KIEKVIENOS
RUSIES
Tiktai moksliškas paraitote tinkamai jums 
pritaikintais parą! skirtingų 
jums tikrai padės. Vengkite 
mų. Atsiduokite į patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

VYRAS IR MOTELIS | 
PRIŽIŪRĖTOJAI

Ketvirtadienį, Penktadienį ir šeštadienį

CR0WN BEAUTY SHOPPE |Llj
3442 So. Halsted Street

Apointmentam šaukit YARDS 2514 '
Atdara Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio Vakarais 

CROWN DEPT. STORE HELEN MAŽEIKA, Vedėja

;as Kreditas Lehgvaiš Išmokė- 
Galit patys nustatyt išmokėjimus 

saugius tairus. Bę klausi- 
3rd degree”, ir be vargo ieš-

Birželis Lietingiau 
sias Mėnuo

\ • * I~"HM dm visų per 10 metų.

w Westiiighouse
"ARSKIS

Furniture

Į vakar išauštant Amerikos 
norvegų ligoninėje pasimirė 
mergina vardu Florence Her- 
man, 31 metų amžiaus, nuo 
vabzdžio įgėlimo. Birželio 22 d, 
ji ravėjo darželį. Tuo tarpu at
lėkęs vabzdys ir į\$lęs į žan
dą. Ji įgeltą vietą kiek paka
siusi ir jokio dėmesio nebeat- 
kreipė. Bet, kiek vėliau gavo
si uždegimas, ko pasėkose mir
tis. Ji gyveno 3555 Dičkens 
avenUe.

SLA 36 Kuopos Pa 
rengimas su Dova

nomis

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPUŲKOS NARIAIS '

Už praeitų metų indėlius jffl /V
MUSŲ NARIAI GAVO ..............&T/C

Dėl informacijų 
ATVAžRJOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

1 ( CANAL 8500 (

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 
1739 So. Halsted Street

Susitarė 
unijos su 
asociacija 
rimo pasėkose nuo dabar kar- 
penterių unijos nariai gaus 
nuo 90 centų iki $1.05 daugiau 
į valandą, panašiai gaus ir me
džio darbo nubaigimo darbinin
kai, o mūrininkai nuo $1.50 iki 
$1.70 į valandą.

Prie learpenterių 
klauso apie 7,000 
ir prie mūrininkų 
Jie visi priklauso prie Chicago 
Bi/ilding Trades Council.

Oro biuro žiniomis birželis 
mėnuo pasirodė lietingiausiu 
visoj Chicagos istorijoje1. Per 
viem^oliką dienų lijo be per- 
stojimo, per devynias lynojo, 
o tik per dešimts dienų buvo 
giedra.

To biuro patyrimu per še
šiasdešimt šešis metus buvo 
tik šešiolika' birželio mėnesių 
lietingesnių negu šis. Be to, 
nežiūrint, kad praeitą savaitę 
buvo trys kraštutiniai karš
tos dienos, vidutinė viso mene
sio temperatūra buvo 60°, ben
drai temperatūra buvo 1.3° že
miau normalio lygmens. Tre
čiadienį buvo tik 61.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. , . ’

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje,, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti

/ iki $5.000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje.

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

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

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

SOUTH
914 W. 63rd ST.

6400 COTTAGE GROVE
359 EAST .47th ST.
biudžeto Departamentas Atdaras Vakarais iki 9 Valandos.

Vienintelis Chicagoj Rodymas 
Pratęstas publikai, reikalaujant 
3-RA IR PASKUTINĖ SAVAITĖ 

Sovietų Rusijos Gražiausio 
Paveikslo

“Nightingale”
Pirmo Visų Spalvų Filmo 

SONOTONE 
Van Buren arti Wabash

Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 
—35c iki 6:30

DUODU ŽINOTI
Visiems draugams ir drau 

genis, kad , atidariau ,

NAUJA ROAD
HOUSE

WILL0W SPRINGS, ILL.
ant Vinewood Avė.

JOHN MIKNIS
Telefonas 

WILL0W SPRINGS' 62

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

„ House, Ine
016 Fine Furniture”

Pakėlė Namų Staty 
bos Darbininkams 

Algas

Yra tai Greitas 
jimais. C 
pirkdami naujus 
nėjimų. kaip 
kant kredito1; Reikalaukit, kad parodytų ke- 
turius Hood gerumo požymius, “Užtikrinan
čius Greitą Važiavimą.” 
NEREIKIA ĮMOKĖJIMO.

Lengvi Savaitiniai Išmokėjimai

Kaip matote, šiandien ir zvėl 
telpa Naujienose žymus ir 
svarbus skelbimas Barskis Fur
niture House.

ši žymi lietuvių įstaiga da
bar garsina Westinghouse šal
dytuvus. Tie šaldytuvai 
geri. Kas tik turi nusipirkęs 
Westinghouse šaldytu’vą, džiau
giasi ir kitiems pataria pirkti.

Pereitą savaitę jau buvo 
minėta, kad Barskis Furniture 
House apvaikščioja 33 metų 
sukaktuves. Per visą metą šioj 
krautuvėj yra tūkstančiai bar- 
genų. Kam reikalinga nusipirk
ti namams reikalingų dalykų, 
verta atlankyti Barskis Furni
ture House.

—Pramonės žvalgas^

K asdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu-! 
viai įgyja naudingų l 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Sekmadienį, liepos 4 d. SLA 
36 kuopos piknikas. Proga sma
giai laiką praleisti ir tyru oru 
pakvėpuoti toli nuo miesto 
gyvenimo ir kasdieninių rūpes
čių. Be to, bus ir dovanos. Pir-’kei turėję ofisus adresu 6551 
mia.usiai $25.00 vertės Philco go. Kedzie avė., šiomis dieno

mis persikėlė į naują vietą, bū
tent, 2502 W. 69 St. Tel. nu
meris paliko nepakeištas— 
Grovehill 0306.

Jiedu yra žymus biznieriai 
ir varo biznį plačiu mastu.

Linkime gerų pasekmių nau
joj vietoj. Rep.B. P.

~ ., 183 W. Lake St
ARTI I’RIK WKLL8 STREET

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
■ VIENINTELIS DISTRIBL'TORIUS

NIDA LABOKAI (IRIU:
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

LYGA “. ji, a pavojinga
mue paraiįčiui pritaikmU bu pilnu p»- 
įtikėjimu!

Elaatikinėa pančiak'>B. diržai, braces. 
pažeistiems, f-everykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

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

ŠLAKŠTYS1TE JAS SU

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

—............................ ........................ ..........................■■■■■■■■■■■ ' ' ' i" .. ............. ,, .................................. . ................—n

VASAROS SPECIALAI
APIE PAGALBA GROŽIUI

Jus rasit kad yra lengva ir ekonomiška užlaikyti savo išžiūrą vėsią, 
Šviežią ir dailią, jei pasinaudosit žemomis kainomis ir našiu patar
navimu telkiamu CROWN BEAUTY SHOP.
SPECIALIS PASIŪLYMAS DEL LIEPOS 

PARMANENT
Musų Naujas Natūrai Oil metodks pakeis jūsų plaukus į dailiai min
kštas, natūralias bangas. Pilnai su shampoo, trimu ir JJO 
-pirštų wave, tik ...... v............. ........................... .....

SHAMPOO IR FINGER WAVING "SSSSSSM

Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį .....

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

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

Speed Profected

IIOOB-
WHITE ARROW 

TIRES

\ ,WV1
WE5TINCH0USE

ELECTRIC ,



iKllSJ' * ' .

NAUIIENOS
Tite Lithnanian Daily Neira 

PobliaMed Daily Except Sunday by 
Che UthuaiĮian Pub, Co^ Injc.

1739 South Ralated Street

Subscription Ra tęs:
38.00 per year in Canąda
35.00 Į>er year outside of Chicago 
38-00 per year in ęhicago 
8c per copy.

»~y-|" ■■'»■■■■ i". .................. . . .p..,,T.,,.,

Entered as Second Class Matter 
Mąrch 7th 1914 at the Į’ost Office 
of Chicągo, IH. untjer the ąct of 
Mąrclj 8rd 1879.
cw.l'..aK. l,„ , ..j1", ■ '=

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dravę 1739 S, Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Caųal 8500-

iw>i*iw »uuiM»wwjui)jiM»umM-nim'.j!iaĮuuj j jmu i'uu .l jurui m *i»m

« Uiaakyma kalasi -
Chicagoje—paštu:

Metama ----------- --------— 38.00
Pusei metų - ---------- 4*00
Trims mėnesiams - ----------------2.00
Dviem mėnesiams----- ------ 1,50
Vienam mšnesįui —---------  .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija    8c
Savaitei 18c
Mėnesiui .........     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams $5.00
Pusei mętų 2.75
Trim nmeaiam ~ 1-50 
Dviems mėnesiams ____ ....... 1.00
Vienam menesiui >,75 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ..........m ........38.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams. -........  2-50
Pinigus reikia, siųsti pašto Mopey 

Orderiu kartų au užsakymu.

Chicagos Policija Aiškinasi
Pagaliau Chicagos policijos viršininkai turėjo vykti 

į Washingtonų ir aiškintis d?l skerdynių, kurios įvyko 
South Chicagoje kapų puošimo dienų ties Republic plieno 
korporacijos liejykla. Tuos ponus pašaukė pasiaiškinti 
senato tyrinėjimo komitetas, kuriam vadovauja La Fol- 
let^e, senatorius iš Wįsconsino,

Kaip žinia, policija buvo pasiųsta prie liejyklos, kad 
ten palaikytų tvarką. Girdi, ji turėjusi žinių, kad strei
kininkai rengiasi riaušėms.

Vienok įvyko bjauriausias ir nieku gyvu nepateisi
namas dalykas. Policija tiesiog neteko galvos ir pradėjo 
šaudyti į susirinkusių minių, kuri, kaip daugelis liudinin
kų ir nuimtas filmas rodo, visai jokių riaušių nekėlė. 
Padarinyje daug žmonių nukentėjo. Dešimt jų jau mirė, 
o daugybė dar tebegydo savo žaizdas.

Tas Chięagos policijos brutališkas elgesys sukėlė ne
mažų sąjūdį. Pagaliau įsikišo ir senato komitetas, kuris 
ryžosi tiesą patirti. Juo labiau, kad policijos viršininkai 
tuoj po to kruvino įvykio pradėjo teisintis, jog kitokios 
išeities nebuvę. Girdi, streikininkų minia puolusi polici
ją, todėl pastaroji noromis nenoromis turėjusi gintis.

Bet kai senato komitetas ėmė tardyti policijos virši
ninkus, tai jie baisiai susimaišė ir turėjo pripažinti tą 
faktų, jog policija pasielgusi labai brutališkai. Iš visų 
liudijimų įdomiausias buvo policijos komisijonieriaus All- 
mano, kuris vis tvirtino, jog policininkai buvo puolami 
ir todėl turėjo gintis. Senatorius. La Follette pradėjo ta
da klausinėti, kokiu budu septyni iš dešimties nušautų 
vyrų galėjo turėti žaizdas nugaroje? Juk jeigu jie puor 
lė, o policija gynėsi, tai galima tik vieną išvadų padary
ti, būtent, kad puolikams kulkos turėjo kliūti iš priešakio.

Allman iš pradžių stengėsi išsisukinėti ir aiškintis, 
kad jis dar koronerio raporto nematęs, bet pagaliau, vi
sai prie sienos prispaustas, jis padarė tiesiog klasikiš- 
ką pareiškimą: girdi, streikininkams į nugaras galėjo 
šauti jų pačių žmonės! Vadinasi, saviškiai saviškius!

Tai tikras policininkiškos išminties perlas. Nors, rei
kia tjesų pasakyti, tas nepaprastas pareiškimas nėra ori
ginalus.

Kai prieš keletą mėnesių italų fašistai buvo demok
ratiškų kraštų spaudos pasmerkti už tai, kad jie nuodin
gas dujas prieš etiopus naudoja, tai Mussolįnio leidžia
mas laikraštis griežtai tuos kaltinimus nuneigė. Ne tik 
nuneigė, bet ir sugalvojo nepaprastą aiškinimą. Girdi, 
nemokėdami tiksliai nuodingų dujų naudoti, patys etio
pai galėjo savuosius apnuodyti!

Kaip matote, fašistų ir komisijonieriaus Allmano pa
siteisinimai, kaip du vandens lašai,' vienas į antrą pana- 

. šus. Fašistai, fašistiška logika besivaduodami, stengėsi 
įtikinti pasaulį, kad patys etiopai saviškius nuodija, o 
komisijonierius Allman, ^policininko logikos besilaikyda
mas, bando atsakomybę dėl dešimties žmonių nušovimo 
suversti ant pačių streikininkų, kurie, esą, galėję saviš
kius kulkomis pavaišinti.

Tik visai atbukusio proto žmonės gali manyti, kad 
tokiais aiškinimais bus galima išsiteisinti.

Nusikaltimas
Nusikaltimas yra toks dalykas, kuris priklauso nuo 

laiko ir geografiškos padėties. Kas viename krašte laiko
ma didžiausiu nusikaltimu, tas kitame krašte yra kiek
vieno piliečio privilegija. Pavyzdžiui, diktatorių valdo
mose valstybėse jokia kritika nėra leidžiama. Atseit, pi
lietis neturi teisės peigiamai apie, diktatorių ir jo atsto
vaujamą režimų atsiliepti Tai laikoma dideliu nusikal* 
timu, ir nusikaltėlis gali sumiaukti labai aštrios baus
mės. štai Vokietijoje lifco pasiųstas i kalėjimų vienas pi
lietis už tai, kad jis pasakojo anekdotus apie nacius. Va
dinasi, Vokietijoje pasakoti juokus apie nacius, o ypač 
apie Hitlerį, yra itin didelis nusikaltimas, už kurį galima 
kelis metus kalėjime pasėdėti.

Tuo tarpu Amerikoje ir kitose demokratiškose ša
lyse visai laisvai galima ir juoktis iš savo valdžios atsto
vų ir juos kritikuoti.

Taigi, matote,, kas vienur yra laikoma dideliu nusi
kaltimu, tas kitur yra visai paprastas kasdieninis reiš.-

j-
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BIAURI DEMAGOGIJA

, Lietuvos, kunigai dabar neria
si iš kailio dčl propomiojainos 
civilines metrikacijos. Jie išnau
doja visas progas, kad tik ga
lėtų tą sumanymą diskredituo
ti. Iš sakyklų kunigai sako to
kius pamokslus, kurie dvelkia 
viduramžiais. Štai ką, tarp kito 
ko, ąpie tai rašo J. Šimkus “Lie
tuvos Žiniose”:

“Vakar dieną užsisukau pa*, 
dio aparatą, norėdamas pasi
klausyti transliacijos iš Šat
rijos kalne* Žemaitijoje į- 
vy katančių iškilmių. Klau
sausi pamaldų, o po pamal
dų pamokslo. Pamokslo! 
Ne pamokslo* o agitacijos, 
kuri varoma kilniu Dievo ir 
moralės vardu prisidengus., 
kad Lietuva užuot žengus 
pirmyn kultūros keliu* grįž
tų atgal į viduramžius.

Dovanokite man, bet šlyk
štu buvo klausytis* kai Dior* 
vo vardu reikalaujama ant 
■skaityklų, ant bibliotekų^ ant 
kino teatrų užklijuoti nuodus 
ženklinančias emblemas 
kaukUoles! Toks atžagarei- 
viškumas iš tikrųjų seniai 
begirdėtas Lietuvoje iš viešos 
tribūnos, kokia yra radiofo
nas, transliuojąs Lietuvai ir 
visam pasauliui musų kraš
to mintis. Vadinasi, jeigu te
atrai ir bibliotekos yra juo
dai, tai esant logiškiems, 
juos reikia sunaikinti, sude
ginti ir nuo žemės1 paviršiaus 
nušluoti, šiurpas nukrato pa
galvojus, kas atsitiktų SU 
Lietuva, jeigu šitokie dema
gogiški pamokslininkai imtų 
tvarkyti musu kraštą!

j I .
Pamokslininkas suminėjo 

visas šio irfėto negeroves, ka
rus ir sukilimus, bombardą- 

• vimus ir kraujo praliejimą 
ir klausdamas kodėl tai esą 
—r atsakė: kad šeimos suge
dusios, kad įsigalėjusi civili
nė metrikacija., Ir Lietuva, 
jeigu visų tų nelaimių norin
ti išvengti, turinti saugoti są- 
vo šeimas nuo civilines mę$* 
rikącijos.’’ i

gTJZO JIS jau RUSU 
jos metu.

“Staiga, Ukrainoje prieš 
pasiųstus lenkų pulkus Kli
mas pasireiškia kaip geras 
kaVysč Čia jam pavędajna ge
nerolo pareigos. Vėliau, žen- 
gii j karų komisaro poątą 
ir pagaliau maršalas už tai, 
kad palaikė Staliną kovoje 
su Trockiu, _ Maršalas Vo-

1 rošilovas Į**
Kįek ita žjnia yra tiksli, sun

ku pasakyti,! Labai galima*, kad 
tas menamas Vorošilovo kili
mas iš Lietuvos yra niekas 
daugiaU, t kaip tik savotiška 
laikraštinė “antis”.

Maršalas Vo-

GEMEROLĄS^ UBAREVIČIUS
-----

Šio puslapio kitoje vietoje 
pradedame spausdinti ilgoką 
raštą antrašte “Jeronimas Uba- 
revičiu^ -r- Raudonosios armijos 
generolas”. V.. Gir. paduoda ga
na įdomių dalykų apie raudo* 
no jo generolo jaunystės dienas*

Manojne, kad musų skaityto
jams bus itin įdomu arčiau $u- 
sipažinti su. gen* Ubarevičians 
karjeros pradžia. Juo labiau, 
kad Ubarevičius buvo kilimo 
lietuvis.

Beje, kiek mums žinoma* 
gen, Ubarevičiaus negarbingas 
gyvenimo galas padare daug ne
malonumų kai kuriems komu
nistams, kurie savo išleistą sie
ninį kalendorių buvo papuošę 
jo paveikslu. Jie tikrai nesiti
kėjo, kad tas jų garbinamas 
“herojus” po kelių mėnesių 
virs paniekos objektu. Vadina
si, jie nesitikėjo,, kad dabar 
jiems teks Visokiais budais nie
kinti tą žmogų, kurį jie dar vi
sai neseniaįr kėlė į padanges.

Kauno
nuva-

VOROŠILOVAS ESĄS KILĘS 
IŠ LIETUVOS?

įvy-Ryšyje sų paskutiniais 
kiais Sovietų Sąjungoje užsienio 
spaudoje plinta įvairiausių ži
nių, įvairiausių gandų apie vy
riausius bolševikų veikėjus. Pa
vyzdžiui, Kaune leidžiamas “I- 
liustruotas Pasaulis’’ rašo, jog 
Parncuzij os laikraščiuose pasi
rodžiusi versiją* kad maršalas 
Vorošilovas, Sovietų Sąjungos 
karo komisaras, esąs kilęs iš 
Lietuvos. Tąs Katino laikraštis, 
be kito ko, rašei: t

“Prieš keturmdešimts me
tų busimasis maršalas Voro
šilovas, septynių ' metų emi
grantas iš Lietuvos* Klimas 
Epremąvičius, pastojo dirbti 
į kasyklas. Visas jų įgautas 
mokslas — buvo girdėti 
keikspiai, plūdimai... Turėda
mas jau 20 metų, Klimas 
dar nemokėjo skaityti. Bet 
ir be mokslo, Klimui puikiai 
sekėsi organizuoti streikus 
po streikų. Jis pateko į ka* 
Įėjimą, pabėgo, vėl pateko ir 
galop liko ištremtas į Sibi- 
lą. Toks buvo gyvenimas 
darbininko revoliucionieriaus 
Klimo. 1905 m* Klimas įsto
jo socialdemokratų paętijon 
ir pasidarė Lenino šaliniu 
kas. Po darbo fabrike* KĮi-
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(Keksas atsiminimų iš ja jaunų
. . . .. . r.

Neseniaį Kaune uždarame se
anse rodytoje rudeninių raudo
nosios armijos manevrų filnloje 
žiūrovų dėmesį atkreipė į save 
ryškiai parodytas ir išgarbin
tas Minsko apygardos armijos 
vadas (komandarm) Ubarevi
čius (Tokia jo tikra pavardė. 
Rusai rašo —- Uboręvič). žiū
rovų tarpe buvo ir' tokių, kurie 
tą šaunų generolą ir be para
šo, iš veido pažino. Po to filmos 
seanso jo vardas kauniečių tar
pe buvo nekartą pakartotas. 
Nes Kaune ir Lietuvoje yra vi
sa eilė asmenų, kuriems teko 
vienu’ metu su Ubarevičium 
mokytis Daugavpilyje (anuo
met Dvinsku vadinamame). Vi
sa eilė jo mokslo draugų ddbar 
Lietuvoje užima gana svarbias 
vietas, bet visi pripažino, kad 
maštabo atžvilgiu Ubarevičiui* 
pasisekė visus pralenkti. Juk jis 
vadas tokios armijos, kokios 
Lietuva* išviso gal, bent taikos 
metu, niekad nelaikys. Ir štai, 
lyg tyčia, po tokio apie jį pri
minimo, laikraščiai stambiomis 
raidėmis praneša oficialų “Tas- 
so” biuletenį apie kitų ir to pal
ties Ubarevičiaus suėmimą, o 
paskui ir apie sušaudymą... Su
prantama, kad po to šis vardas 
dar gyviau jį pažinusių jų ar a- 
pie jį ką nors žinojusiųjų tarpe 
minimas.

Ta proga teko daugiau ąpie 
Ubarevičių išgirsti iš vieno as
mens, kuris su juo buvo labai 
artimuose santykiuose mokslo 
laikais Daugavpilyje. Jau anuo 
metu pastebėtieji jo budo bruo
žai žymiai paaiškina tą jo iš
kilimą ir, tragingą galą.

Gimęs 'Ubarevičius yra 1896 
■metais, iAntandrajės sodžiuje, 
Daugailių valsčiuje, dabar Ute
nos apskrityje (tada tai buvo 
Zarasų-apskritis). Jis buvo jau
ninusias šeimoje. Turi dar 2 
brolius (vienas ukininl/auįa tė
viškėje, kitas yra* med.. felčeris 
Antalieptęje) ir dvi seseris, ku
rios yra ištekėjusios toje pačio
je apylinkėje. Ubarevičių moti
na buvusi labai energinga ir su
mani moteris, o tėvas gana le
stas ir pasyvus žmogus. Abu tė
vai jau mirę* Kada Jeronimui 
Ubarevičiui teko mokytis, jo 
vyriausias brolis buvo gerai su
augęs vyras ir jaunąjį mokinį 
jau jis vietoje tėvo daugiausia 
globojo,.,

Daugavpilio Realinėje
Mažajam Jeronimu; Ubarevi

čiui baigus Daugailių pradžios 
mokyklą ,tėvas kreipėsi patari
mo į pažįstamą iš nelabai toli
mo sodžiaus, klausdamas, kur 
geriau butų toliau sūnų pamo
kyti, To sūnūs jau mokėsi Dau
gavpilyje ir jau baigė antrąją
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ką buvęs vienas iš pirmųjų mo
kinių. Ir nesitenkinęs vien tik
tai tuo, kas privaloma. Labai 
uolią; mokęsis kalbų. Baigęs 
ginaziją jau mokėjęs pusėtinai 
vokiškai ir prancūziška^ Nora 
ir realinėje gimnazijoje, tačiau 
mokęsis, ir net gana uoliai, ne
privalomos lotynų kalbos. Bu
vęs labai geras repetitorius ir 
iš to neblogai užsidirbdavęs, to
dėl ir galėjęs visada elegantiš
kai atrodyti. Kad neatbaidytų 
nuo savęs turtingesniųjų šeimų, 

[nenorėdavęs rodytis esąs kilęs 
iš neturtingų sodiečių. Vežamas 
iš namų aiškindavęs broliui, 
kad tas bent mieste turįs ber
no vietoje sėdėti ir negadinti 
jam biznio. Mokytojų akyse tu
rėjęs gerą vardą ir jo rengtieji 
mokiniai visada išlaikydavę eg
zaminus. Kiti, norėdami, kad 
egzaminuojamieji nebūtų per
daug kamantinėjami, prašyda
vę Ubarevičių pasirašyti, kad 
jis rengęs. Kai kada jis tai ir 
padarydavęs, bet tiktai įsitiki
nęs, kad mokinys tikrai gerai 
parengtas ir jei su rengėju bu- 
yęs nebloguose santykiuose. Ta
čiau santykiaudavęs jis tiktai 
su tais, kurie gerai mokylavę- 
si ir pasiduodavę jo
tui: klausydavę jo patarimų, 
sutikdavę su jo nuomonėmis ir 
išaip būdavę jam kaip ir pa
klusnus. Tokiems jis būdavęs 
užtarėju ir globėju. Kitokių 
santykių jis su niekuo nepalai
kydavęs.

Plačių užsimojimų žmogus
Jau gimnazijoje Ubarevičius 

nesitenkinęs tuo, kas tiktai dės
toma. Šalia svetimų kalbų, bu
vęs labai gerai išsilavinęs lite
ratūros srityje, bet ypač daug 
skaitęs iš istorijos ir ypatingai 
studijavęs didžiųjų karo vadų 
biografijas. Jau ketvirtoje kla-

sėje būdamas turėjęs surinkę.' 
didžiausią įvairių 
portretų kolekciją.

Gabumai jo buvę tikrai visa 
pusiški. Pavyzdžiui, nepaprasta 
gerai sugebėdavęs apibūdint 
žmones, ypač mokytojus. Visiš 
kai tiksliai nustatydaVęs net i: 
jų mokslingumą, labai pamatuo 
tai vertindavęs jų dėstymo me 
todus. i Ir mokėdavęs ne tikta 
tiksliai ir pamatuotai apibudin 
ti, bet ir tikrai artistiškai pa 
mėgdžioti. Kartais, susirinku 
kur bute 
būreliui, suvaidindavęs ištisa 
kai kurių mokytojų pamokai 
ir taip gerai suvaidindavęs, ka 
būdavęs perduotas kiekviena 
to mokytojo budingas gestai 
kiekviena balso moduliacija i 
kiekvienas jo budingas posakis 
Ypač linksmi tokie vaidinimą 
būdavę, kada Ubarevičius va 
din davęs literatūros mokytoj 
Dolckia pamoką, to paties Dol< 
kio, kuris iki 1905 metų buv^ 
literatūros mokytoju Šiauliu< 
se, ir esąs pažįstamas visai e 
lei lietuvių (jo mokiniai es 
seimo pirmininkas Šakenis, pn 
fesoriai Biržiškos ir kt.)

(Bus daugiau)

Napoleom

didesniam mokinii

Kupiškėnų Kultuvo 
Draugijos Naktinis 

Piknikas
—įyyks qeštad,ienį p. SpaiČ 

darže
autorite-

šeštadienį vakare, liepos : 
d., Kupiškėnų Kidturos Dra 
gija rengia naktinį piknik 
Piknikas įvyks p. Spaičio ds 
že, netoli nuo O’Henry Gnn

Šis piknikas bus lyg ir j ui 
liejinis draugijos parengimi 
rengiamas draugijos gyvavir 
dvejų metų sukakčiai pamir 
ti. Nors, rodos, trumpas dve 
metu laikas, bet kulturini 
draugija palyginamai yra j. 
daug nuveikusi, r

Tad visi draugijos nariai t 
kitę pasirengę šeštadienį į dra 
gijos naktinį piknikų atvyki

■ čikagiečiai laimingai 
Žia\ę i Kauną siunčią Chica- 
goje liįu^ienis draugams ir pa- 
žįstamiemSi^Širdingiausį ačiū, 
štai ištrauką iŠ jų laiško;

‘•‘Pranešame, kad mes jau 
visas, mėnuo Lietuvoje. Kelio
ne buvo laiminga ;r smagi, jei 
neskaityti sūnaus Eugenijaus 
trumpų susirgimų. Visur mus 
pasitiko palydovai ir davė visas 
■reikalingas informacijas. Jokių 
nesmagumų neatsitiko. Ypač 
buvo malonuj p, Kurnėtos* Ky
bartuose patarnavimas. Jis su
tvarkė visus dokumentus ir pa
rūpino automobilį į Lauckaimį 
nuovažiuot; pet du kart pigiam 
negu butų man kainavę* pa 
čiaj rūpinantis. ,

New Xbrkę mus pasitiko p.
Bukšnaitis* Jei ne jis man bu-'gimnazijos klasę. Tas ir patarė 

perfiftvaifkyti* 
kada sumaniau pakeisti sustos 
jirno vietą Jį Kybartui Vietoj 
Klaipėdą. Jo pastangomis mums 
pavyko ir ^itą* geresnį laivą 
kambarį gauti. .■

Siunčiu šir&ngą ačiū amžina 
atmintį manyje palikusioms 
priai Ripkevičienei* p-lei Onu
tei Ripkevičaitei ir p4ai Ra
dauskienei, o Eugenijus taria 
ačiū p-lei Ripkevičaitei už gar
džius saldainius. |
' Savo ir p, Stanislovo stulgią* 
ske vardu? tariu širdingiausi 
ačiū Naujienų La iv. Skyriaus 
vedėjui p. Ripkevičiui (už rū
pestingą kelionės sutvarkymą* 
Cnnard White iStar linijai ir 
bendrai ‘visiems naujienie-

mas mokėsi skaityti ir net čiams. ’ 
leido laikraštį. Iš Sibiro su- Ona ir Eugenis Viliai.

kinys* į kurį niekas jokio domesių nekreipiu Tokiu budu 
tai, ką mes vadiname nusikaltimu, dažnai priklauso nuo 
to, kur mes gyvename.

įsiusti ten pat arčiausia, pa- 
Į toliausia pasiekti. ( Dvi klases 
baigęs gimnazistas perleido bU’ 

į simąjam gimnazistui Ubarevi- 
čiui viąus pirmųjų dviejų klasių 
vadovėlius* Rudenį Jeronimus 
Ubarevičius jau išlaikė egzami- 
nųsį tiesiog j trečią realinės 
gimnazijos klasę.

’ Mokykloje pasižymėjo nepa
prastu gabumu. Tas jo gabu
mas pasireiškęs ne vien įtiktai 
mokymosi dalykuose. Per trum
pą laiką — tiesiog per ke'ias 
savaites jis nuostabiai pasikei
tęs. Iš sodžiaus vaiko bema
tant pavirtęs inteligentišku, be
veik .aristokratišku dabita. La
bai greit išmokęs taisyklingai 
rusiškai kalbėti* Ir manieromis, 
kalba* visu elgesiu ir apsivilki
mu visą laiką buvęs tikras ele
gantas. Buvęs tiek elegantiškas, 
kad nežinantį butų buvę sunkų 
įtikinti, kad. tas vaikąs yra so
džiaus, o n^ aristokratų šeimos 
aplinkumoje auklėtas.

Mokęsis labai gerai, visą ląi-
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Įsigykit BOSTON’S
Garbingosios nai TIIC

APVAIKŠČIOJIMUI K Į ■ J
BETTER SHOES ■ ***

Iš ŠIMTO IR DAUGIAU STYL1Ų IR PATERNŲ

MOTERIM
' NAUJANYBBS 98

ir aukš.

• White Kk
• Buckskim
• Linen
Taipgi

BALTI

A

•SWING STRAPS
•TOELESS SANDALS
• ANKELLETTES

VISI NAUJAUSI
PATERNAI

PLATUMA AAAA IKI EEE 
MIEROS 3 IKI 9

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ BALTI O X FORD S

aukšč.

Washable CalLWhite Buck, 
Didelis Įvairumas

VISI TVIRTOS ODOS

VAIKU IR PANELIŲ 
\ BATUKAI

Geriausiai žinomjiC 4| 
BRANDS visų sti-^ r 
lių. Visų inierų. > 
Visokiom kainom.

ir aukšč.

SPECIALIAI
MOTERŲ PANČIAKOS 

4-TAI LIEPOS
Tikro šilko Clnf- f* 
fon, Full Fashion-Sb(ll 
ed. Iki kelių

BOSTON SHŪE STORE
3435 So. Halsted Street
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur
Trūksta butų. — Mokytojų vargai ir rūpesčiai — 

Reikalauja, kad butų ištirti kai kurie netik
slumai. — Vabzdžių paroda. — Susitiko po 
46 metų. — Nepamiršta “parė.” — Bombos.

pasirūpino ją “iššluoti.“ Tačiau 
tas šlavimas nevisai tepasisekė: 
mokytoja atsisakė pasirašyti 
tuščią atsistatydinimo blanką ir 
prigrūmojo teismu. Tąsyk ko
mitetas pakeitė fecvo sprendi
mą ir paliko mokytoją vietoje.

Buvo ir daugiau panašioj rų- 
šies pranešimų, kurie aiškiai 
parodė, jog mokytojų būklė y- 
ra labai varginga. Dažnai mo
kytojui tenka dvilinka'm prieš 
visokius ponus — tiksliau sa
kant, politikierius — lankstytis. 
Jeigu pataiko, tai viskas tvar
koje, o jeigu ne, — tai tenka 
su savo vieta atsisveikinti.

Rengiasi “pakratyti” 
politikierius

LANSING, Mich. — Legisla- 
turoj& atstovų buto narys Sch- 
roeder pareikalavo, kad butų 
paskirta speciali komisija įvai
riems netikslumams tirti. Pa
vyzdžiui, jau pusėtinai seniai 
eina visokie gandai apie Sagi- 
naw banką, kuris užsidarė prieš 
ketverius metus. Banko globo
tojais . (resyveriai) buvo pas
kirti, stambus politikieriai. Ir 
tie politikieriai tiek “rūpinosi“ 
užsidariusio banko reikalais, 
kad depozitoriai turės pasiten
kinti “tuščiu maišu.“

šiuo atveju komisija' stengsis 
patirti, kas atsitiko su banko 
turtu, kad depozitoriams beveik 
nieko neteko. .. f \

Valstija turi visokių departa
mentų, per kurių rankas perei
na labai daug pinigų. Pikti lie
žuviai beveik atvirai kai ku
riuos departamentus įtaria vi
sokiais netikslumais. Vadinasi, 
įtaria' įtuo, kad tie departamen
tai pinigus išleidžia >ne tam tik
slui, kuriam jie yra skiriami.

Yra dar ir kitas labai nema^ 
Jonus įtarimas, kuris paliečia 
pačius legislaturos narius. Bū
tent, kai kuriems nariams pri
kišama, kad jie yra susitepę ky
šiais... į

Tai vis tokie dalykai, kurie 
bandoma laikyti “tamsoje.“ Jei 
komisijai pasiseks juos į šviesą 
išvilkti, tai gali kilti pusėtinas 
skandaliukas.

Įdomi paroda
Convention svetainėje atsida

rė labai įdomi paroda, kuri 
truks iki spalių mėnesio. Bū
tent, ten yra rodomi įvairiausi 
vabzdžiai, surinkti iš visų Jun
gtinių Valstijų, žmonės ypač 
domisi voru, kuris yra žinomas 
kaipo “juodoji našlė.“ Tas pa
daras yra labai nuodingas. “Juo 
doji našė“ (voras-patelka) yra 
įdomi dar ir tuo, kad ji savo 
“vyrą“ suėda'. Suėda, žinoma, 
po to, kai tasai savo, pareigas 
atlieka.

Štai kodėl kai kuriais atve
jais “juodosiomis našlėmis“ y- 
ra vadinamos ir tos moterys, 
kurios nuodais ar kitokiomis 
priemonėmis atsikrato nuo sa
vo vyrų.

Po 46 me^ų
GRAND RAPIDS, Mich. -t 

Prieš kiek laiko čia keturi bro
liai ir dvi seserys pirmą kartą 
susitiko po 46 metų nesimaty
mo. Susitiko jie Martin Holle- 
beek namuose.

šeima išsiskirstė prieš 46 me
tus Afrikoje. Ji ką tik buvo iš 
Olandijos. Tada jie visi buvo 
jauni, ir kiekvienas pasirinko 
skirtingą kelią.

Miestas negali augti, nes 
trūksta butų

Detroite yra susidaręs komi
tetas, kuris studijuoja namų 
problemą, šios savaitės pradžio
je komitetas turėjo savo pirmą 
susirinkimą. Komiteto! pirminin
kas John W. Smith pareiškė, 
jog Detroitas pęrgyvena tikrai 
kritiškus laikus. Butų trukumas 
yra toks didelis, jog tiesiog il
giau nebegalima delsti. Jei nie
ko nebus daroma, tai pats mies
tas pradės merdėti. Sąlygos 
naujoms įmonėms steigti pasi
darė neįmanomos. O tai todėl, 
kad netrukus darbininkai ne
beturės kur gyventi.

Palyginti butų nuomos Det
roite jau ir taip yra’ neįmano
mai aukštos. Be to, higienišku 
atžvilgiu tie butai yra labai 
blogai įrengti. Tačiau kada nie
ko nėra’ geresnio, tai prisieina 
ir neparankiais butais pasiten
kinti.

Smith ragino komiteto na
rius tinkamai išstudijuoti fede- 
ralės valdžios projektą namams 
statyti. Tas projektas, pareiš
kė jis, yra vienatinė viltis bu
tų trukumo problemai išspręsti-

Mokytojų konvencija
Pereitą pirmadienį prasidėjo 

Nacionalės švietimo asociacijos 
konvencija. Į tą konvenciją su
važiavo mokytojai iš įvairiausių 
valstijų. Viso dalyvių užsiregis
travo apie 12,000. Orville C. 
Pratt, asociacijos prez’dentas, 
pirmiausia pareiškė, jog moky
tojai turi lyg ir nuošalyje lai
kytis, atseit, nesusidėti nei su 
darbininkiškomis organizacijo
mis, nei pusti į vieną dūdą su 
kapitalistais. “Auksinio vidu
rio“1 politika esanti geriausia.

Tačiau įdomiausia konvenci
jos dalis buvo, — tai mokytojų 
.nusiskundimai. Pasirodo, kad 
mokytojui savarankiškai galvo
ti ir savarankiškai elgtis yra 
tiesiog neįmanoma. Ypač . tai 
sunku mažuose miesteliuose, 
kur į politiką yra' įsiskverbęs 
tamsus elementas.

Kas be ko, kartais pasitaiko 
ir kurjozų. Viena delegatė iš 
Minnesotos valstijos papasako
jo apie tai, kaip jos draugė li
ko iš vietos pašalinta už kon- 
servatiškumą. Pašalintoji moky
toja su didžiausiu atsidėjimu 
sekusi savo mokinius ir moki
nes. Iš jų ji reikalavusi draus
mingumo ir paklusnumo. Rūky
mą, žinoma, ji laikė dideliu nu
sidėjimu, o svaigalų gėrimą — 
dar didesniu. Jos požiūris buvo 
toks, kad aukštesnės mokyklos 
mokiniai ir mokinės negali be 
priežiūros šokti.

Toks “davatkiškumas“ tėvų 
komitetui nepatikęs,' ir rezulta
te mokytoja buvusi atleista 
nuo pareigų. Komiteto pirmi
ninkas pareiškęs mokytojai, kad 
“mt s gyvename dvidešimtame 
šimtmetyje ir nenorime, kad 
musų vaikai butų auklėjami 
taip, kaip prieš šimtą metų.“

Tai tikrai radikališkas nusi
statymas.

Bet kitas pavyzdys. Delegatas 
iš Oklahoma valstijos padarė j- 
domų pranešimą apie tai, kaip 
viena mokytoja buvusi pašalin
tu už tai, kad ji nupirkusi au
tomobilių ne iš “tos agentū
ros.“ Mat, tėvų komiteto narys 
taip pat turėjo automobilių a- 
genturą. Kadangi mokytoja iš 
jo automobilio nepirko, tai jis
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ŠVEDIJOS užsienių reikalų ministeris Sandleris (kairėj) audiencijoje, pas Lietuvos 
prezidentą Antaną Smetoną Kaune, birželio 6 dieną. TSB Photo

Iš Afrikos beveik visi atvyko 
į Ameriką, tačiau apsigyveno 
skirtinguose miestuose. Vyriau
sias Hollebeek grįžo i Olandiją. 
Vienok šiomis dienomis ir jis 
atvyko į Ameriką, kad galėtų 
dalyvauti visos šeimos suvažia
vime.

Martin Hollebeek gyveną 
Grand Rapids mieste, kur jis 
vienoje bažnyčioje eina pasto
riaus pareigas.

Parėję dalyvavo 50,000 
vaiky

Policijos departamentas su
rengė Detroito vaikams milži
nišką “parę,“ kurioje dalyvavo 
apie 50,000 smulkių žmonių.

Kadangi vienoje (vietoj e ne
būtų buvęr>galima tokios milži
niškos minios sutalpinti, tai 
parė vyko bent keliuose parkuo
se vienu ir tuo pačiu laiku. 
Vaikai buvo vaišinami tuo, kas 
jiems labiausia patinka, būtent 
“papsu,“ “aiskrimu“ ir t.t.

Parkuose jiems buvo suteikta 
pilna laisvė žaisti ir bėginėti. 
O tai reiškia, kad jie turėjo la
bai “gerus laikus.“

Padėjo bombą prie unijos 
agento namų

Pirmadienio rytą buvo padė
ta bomba prie Patrick J. Bra- 
dy namų (5121 Vermont Avė.). 
Brady yra' Amerikos Darbo Fe
deracijos biznio agentas.

Bomba buvo surasta apie 6 
vai. ryto, kai Brady duktė iš
ėjo pieno pasiimti. Pienininkas, 
kuris -apie pusę valandos prieš 
tai paliko pieno kvortą, pareiš
kė policijai, jog tuo laiku jokios 
bombos dar nebuvo.

Bomba jokios žalos nepada
rė, kadangi dėl netikusio kna
to ji neplyšo.

Įdomu dar ir tai, kad pirma
dienį apie 2 vai. ryto “praga
ro mašina“ buvo išsprogdytas 
Joseph O’Laughlin automobilius. 
O’Laughlin yra trokų šoferių u- 
nijos organizatorius.

Kodėl yra puolama unijų vir
šininkai, kolkas tikrai dar. nė
ra žinoma. Tačiau manoma', kad 
čia kas nors slepiasi, Kai ku
rie bando įtarti, kad, tai prie
šingų unijų tarpusavio kovos 
pasėkos. Kiti vėl sako, jog čia 
greičiausia busiąs provokatorių 
darbas.

Tirs automobilisto protą
1 Joe Cįupak, 20 metų jaunuo
lis, liko areštuotas p:reitą sek
madienį, kai jis savo- automobi
liu įvažiavo per tvorą į kiemą. 
Ciupak susipešė su policininku, 
kuris atvyko j nelaimės vietą. 
Nugabentas į policijos dabok’ę, 

| jaunuolis nerimo ir pradėjo su 
policininkais peštis.

Iš viso to policija padarė iš
vadą, kad normalaus proto žmo
gus taip elgtis negali. Todėl

NAUJIENOS, Chicago, TU.

Iš Detroito lietuvių veiklos

Ciupak liko atiduotas psichiat
rinei ligoninei, kur specialistai 
stebės jo protą.

Išvyko 500 pilsimų
’ ' ■ i

šios savaitės pradžioje įš De
troito laivu South American iš
plaukė į Kanadą 500 su viršum 
pilgrimų. Jie lankys Fort Ste. 
Marie šventą vietą, kuri yrą 
Ontario provincijoje.

> ” j • ,Laivą nusamdė vyčių organi
zacija (Kniąhts 'of Columbuš).

—riichigano Pilietis.

Šis bei tas iš 
Kart. Mich.

H ART, Mich'.-- Čia šių me
tų -pavasaris buvo lytingas ir 
gan šaltas.; pęl'jtfį'daugelis ūki
ninkų suvėlavo" su 'sėja,, o da
bar, dėl per dažno lietaus, pū
na šienas/

SUČMŪ MIRTIES KALTININKĄ — New York o gra
žuolė Veronica Gedeon, kurią, kiek laiko atgal, nužudė 
dailininkas Robert Irwin. Pereitos savaitės pabaigoje 
Chicagos policija žmogžudį suėmė. Jis buvo išsiųstas į 
New Yorką teismui. Irwin prisipažino nužudęs gra
žuolę, jos motiną ir vieną įnamį. Jis rengėsi ne šituos 
tris asmenis nužudyti, bet Gedeonaites seserį, kuri jį 
suvylė meilęi. '

Grįžo iš Ligoninės
Kazio Matulio sūnus, kurie 

į Kapų Puošimo dieną buvot la
bai sunkiai sužeisti automobi
lio nelaimėje, jau sugrįžo na
mo, bet dar tegali truputį at
sisėsti lovoje. Tikimasi, kad 
jie pasveiks.

Baigė Mokslus
/ P-lė Wanda Buividaitė užbai
gė aukštesniąją mokyklą. Ji 
buvo tos mokyklos orkestro 
smuikininkė. Priklauso prie S 
LA. 183 kuopos jaunitolių sky
riaus ir yra tos. kuopos iždo 
globėja, Ji kelis kartus daly
vavo kuopos parengimuose ir 
pasirodė kaip gabi vaidintoja. , . ; .Ji. i ■ I

n n‘Piknikas
Liepos 4 d., SLA 183 kuopa 

rengia pikniką A. Kutulio far- 
moje, R 1, Hart, Michigan.

Vietinis

Lietuvių Draugijų Kon
greso Konferencija
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Detroito 'skyriaus 15-ta kon
ferencija įvyko, birželio 26 d., 
Lietuvių Svetainėje. Ją atidarė 
pirmininkas P. Jacionis. Viso 
dalydavo 20 atstovų ir atstovių 
nuo draugijų ir kliu’bų.#

14-tos konferencijos proto
kolas buvo perskaitytas ir pri
imtas. Valdyba raportavo, kad 
iš.' veikiančiojo komiteto (cen
tro) gavo lapelius “Sportas ir 
Politika“. Tie lapeliai buvo iš
dalinti draugijų atstovams, ku
rie juo padalins savo organiza
cijų nariams ir šiaip visur juos 
platins.

Valdyba toliau raportavo, 
kad visi kiti susirašinėjimai 
buvo atlikti. Atstovai valdybos 
raportą priėmė.

Toliau buvo skaitomi laiškai 
iš Veikiančiojo Komiteto, Chi- 
ęagoje, III. P-lė E. Mikužiutė 
prisiuntė visuts paliudijimus- 
duplikatus, kad surinktos aukos 
Ispanijos demokratijos gynė
jams buvo pasiųstos ten, kur 
priklauso. Tie, kurie tikrino, 
kad aukos nėra pasiųstos, dabar 
persitikrino, kad viskas yra 
vedama kuo teisingiausiai. L. 
Jonikas laišku pranešė, kad me
tinė atskaita yra rengiama į 
spaudą. Konferencija abu Vei
kiančiojo Komiteto laiškus pri
ėmė.

Pramogų komisija pranešė 
atstovams, kad viskas jau yra 
paruošta liepos 5-tos dienos 
piknikui. Paprašius darbininkų, 
tuoj apie 12 vyrų ir moterų 
liuosnoriai apsiėmė patys dirb
ai piknike ir atsivesti pagelbi- 
ninkų iš savo draugų.

Apsvarsčius kitus reikalus, 
pirmininkas P. Jacionis užda
rė konferenciją 10:30 vai. va
kare.

Konferencijoje Dalyvavęs

Draugijų Kongreso 
Piknikas

Amerikos Lietuvių Draugijų 
kongreso skyrius liepos 5 d., 
(pirmadienį) rengia didžiulį 
pikniką. Tai bus “Fourth of 
July“ šventė, kuri įvyks 
Beachnut G<rove, prie Middle 
Beit Road, į pietus (south) nito 
Michigan avė.

Vieta yra visiems gerai ži
noma (Urbono Darže). Įžanga 
bus tiktai 25c.

Gerbiami Detroito lietuviai! 
Amerikos Lietuvių Draugijų 
Kongreso Detroito skyrius De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
nuoširdžiai jus kviečia atsilan
kyti ir paremti Skyriaus dar
buotę. Jos tikslas yra suteikti 
pagalbą Lietuvos politiniams 
kaliniams įir jų našlaičiams 
vaikučiams, kurie yra palikti 
be duonpelnių. Pikniko pelnas 
eis Lietuvon, ten kur labiausiai 
reikalinga. Skyrius susideda iš 
20 kuopų bei draugijų atsto
vų, kurie sutartinai veikia tik
slo atsiekimuk Tai yra kiek
vieno blaivaus lietuvio užduotis 
prisidėti prie šib darbo.

Pasilinksminsime tyrame ore, 
prie gero orkestro. Visiems 
svečiams bus šokiai ir manda
gus patarnavimas nuo 12-tos 
pietų iki vėlybai valandai va
karo. Visus kviečia,

Komisija

Susirinkimas
SLA 352 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks liepos 4 d., 
9 valandą ryto, Lietuvių Sve
tainėje. Visi nariai būtinai tu
rėtų dalyvauti šiame susirin
kime. Bus svarbių reikalų,

Lakštutė

Sugrįžo iš Atostogų
Inžinierius B. Masaitis,1 ku

ris buvo išvykęs porai savaičių 
poilsio į West Virginiją, jau 
sugrįžo. Jaučiasi gerai. Dabar 
vėl darbuojasi savo anglių san
dėlyje.

Taipgi Buvo Išvažiavę
P-s Andrius Vereckas si? 

žmona, išvažiavę į rytus, ap
lankė visas rytines valstijas, 
pradedant Pennsylvania ir bai
dant Connecticut. Sako, kad 
turėjo gerus laikus ir aplankė 
visus savo pažįstamus ir buvu
sius draugus. Dabar sugrįžo į 
savo biznį—alau’s darželį, ku
ris randasi ties 5417 Vemor 
Highway. Šioje pp. Vereckų 
įstaigoje dirba ir musų geras 
naujienietis P. Kaušius.

Abu pp. Vereckai jaučiasi 
smagus, kad didelę kelionę lai
mingai pavyko. ’ Mariutė

Serga Beechnut Daržo 
Savininkas .

Drg. Simonas Urbonas, sa
vininkas Beechnut Daržo, pa
sidavė sunkiai operacijai. Drg. 
Urbonas yra gana draugiškas ir 
malonus žmogus, tad, jo visi 
gailisi ir linki greitai pasveik
ti. ,

Beechnut darže lietuvių or
ganizacijos laiko savo pikni
kus. Mariute

Iš Laisvamanių 
Susirinkimo

Lietuvių Laisvamanių Etines 
'Kirituros 2-tros kuopos susi
rinkimas įvyko birželio 25 d., 
Rusų svetainėje. Susirinkimas 
nebuvo labai skaitlingas, bet 
labai gyvas.

Atlikus kuopos reikalus, drg, 
A. M. Metelionis skaitė paskai
tą “Burtai ir kam Jie Reika
lingi“. ši tema buvo itin žin
geidi ir klausytojuose darė ge
rą įspūdį. Pasirodo, kad ste
buklai buvo kunigų išgalvoti 
biznio reikalu.

Kuopa nutarė surengti drau
gišką išvažiavimą Tamošiūnų 
ūkyje. Tuo rūpinsis kuopos va-1 
dyba.

Į kuopą prisirašė drg. Pranas 
Gražis. Iš to pasirodo, kad mu
sų laisvamanių būrelis vis di
dėja. M. Kemešienė
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Universal

Pete YOUNG’S

HOSPITAL

SAMUEL

2 14 unc. butel. 25*
2 8 unc- buteliai 17*

10c
37ę

Matykit musu Mėsos 
DEPARTAMENTĄ

NĖRA PARDA 
VIMO TAKSŲ

LIQUOR
STORES

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Avenue
5727.

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

UNIVERSAL (įvairiausi)

BEVERAGES

Trečiadienį dėl tų pinigų į- 
vyko teismas, bet byla atidėta 
neribuotam laikui.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS

Maisto Produktų Bargenai Dvi 
Dienas, Liepos 2 ir 3 d.

ARMOUR’S CORNED

BEEF HASH

CAMPFIRE

MARSHMALLOW
Ideal
ŠUNU MAISTAS

3 No. 1 kenai 25*

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ........-..... .....
DOUGLAS PARK

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL., PROSPECT 2261

1 sv. pakas 17*
CRACKER JACK

3 pakai 1 ()£

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

rtias
patarnausim teisingai.

JOS. LEASES
13327 So. Lituanica Avenue

< TeL YARDS 0965.

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

INFORMACIJOS DYKAI. 
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Ave„ Chicago

Catherine Leda, 25, su Tho 
mas O’Donnell, 26

William.. Petrasko,. 22, Si 
Bernice Schmidt, 21 *

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

PARK. —
Vaclovas 

Tiškevičienė, 
ir Petras Su- 
kdtvirtadienį 
garsųjį New

žmonėms nereikalaujant sa
vo pinigų iš telefono kompa
nijos tarp valdžios ir Bell Te- 
lephone kompanijos iškilo gin
čas. Yra apie $1, 600,000 to
kių pinigų. Taigi, teismas tu
rės pasisakyti kam pavesti tuos 
pinigus. Kompanija įrodinėja, 
kad apie 40% iš tų ^kostumierių 
yra jai tiek įsiskolinusių, kad 
atskaičius jų skolas, jiems nie
ko neliktų iš telefonų sąskai-

p. Suginto nau- 
išskuto į rytus, 
dienos ir jau 

buvo New Yor-

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

CONRAD
FONOGRAFAS

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

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

SNIDER’S
PIAUSTYTI BUROKAI

2 No. 2 kenai

UNIVERSAL FOOD 
STORES

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarčjo. 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

BIG HIT

JUODIEJI PIPIRAI
V2 sv. kenas 13*

FRENCH’S
MUŠTARDA

6 uns. stiklinė 9* 
CRISCO (Daržovių Riebalai)

3 sv. /kenas g 1
1 sv. kenas 21e

dar nepriguli . prie Universal 
Food Stores, turėtų prigulėti. 
Nes prie tokios įstaigos prigu
lėti visuomet apsimoka.

Universal Food Stores skel
bimai telpa kiekvienų penkta
dienį Naujienose. Visuomet 
verta remti tuos biznierius, ku
rie garsinasi šiame dienrašty
je. —Pramonės žvalgas

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYK 
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

Frank Kovar,' 31, su
Covey,, 26

Charles Todd, 51; su 
ces Schniuks, 26 
" Howard Weber, 21, su 
Balzekas 18

James Pilney, 25, su Estelle 
Weislo, 21'

John Sullivan, 22, su Wini- 
fred Backus, 18

James Miller, 25, su Euphro- 
sine Vilkauskas,23

> - 7 k <

George Kwainauskas, 22, su 
Helen Meidzius, 17

James Brychta, 21, su Ma- 
mie Ambroz, 18

Albert Petroshius 24, su 
Frances Shalna, 22

Anthony. Aidukas,. 25, su 
įAnne TunkeI, 23

Mickolas Bognovich, 55, su 
Flora Sapel, 56

Bert Kresuer, 27, su Leoną 
Macewicz, 19

William Karpas, 26, su Tes- 
sie Zigman, 25

John Cejka, 21, su Elizabeth 
Palis, 21 (

Alvin Zabel, 22 
et Anderson, 23

George Fuchs, 30, su Wanda 
Vanagas, 24

Charles Parker, 32, su Anne 
Malavis, 24

Andrew Kopulas, 21, su Ber
nice Pasiert, 19

Žmonės Neatsiima 
Pinigų iš Telefonų 

Kompanijos

nuosa- 
perka tavorus va 

užtai ir savo krautu

2437 W. 47th Street
Virginia 0044

$7.65 
$6.05 
$4.70
$8.75

. $6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

PAUL SCHULZE BISCUIT CO 
TW0 TONE
Sandwich Cookies

Šokolado ir Vanilla Wafers 
pripildyti su Custard Cream 

19* svaras
Butter Cookies

15* pakas

Serga
P-ia Dalbokienė, sena Brid- 

geporto gyventoja, rimtai ser
ga ir randasi švento Antano 
ligoninėje. Jai buvo padaryta 
operacija, šeimyna labai susi
rūpinusi (Įel motinos sveika
tos. Prie progos butų gerai, 
kad draugai ir giminės aplan
kytų ligonę. —R.

produktų. Universal Food 
Stores turi įvairių maisto pro
duktų kiek tik reikia.

Šios krautuvės turi 
vą sandėlį 
gonais 
vėms gali parduoti pigiau. Kos- 
tumeriai irgi gauna pigiau 
įvairiu^ maisto tavorus.

Lietuviai groserninkai, kvtarie

ROCHESTER G. B.

KORNAI

Richard Buller, 29
Barbens, 22

John Curkla, 23, su Eugenia 
Risetski, 20

Mary Mysocki, 31, su Her- 
man Soldvvisch, 44

Clifford Ringius, 27, su Vic- 
toria Bailey, 23

Edward Simą
Valicavic, 28

Stanley Janick, 28, su Sophie
Kuzaja, 21

George Bubenik, 22 
garet O’Donnell, 19

John Skrodenis, 21
Polacek, 20 
į Edward Froehlich,.. 
Maryanna Bialas, 19 

» Phil Lobeika, 21, s 
ra Bentowski, 16

Wa!ter Peck, 60, 
Pushman, 48

Frank Gauden, 28 
ther Schmall, 20

Dabar bus trys dienos šven
čių. Visos šeimininkės turės 
pirkti daug daugiau maisto

SIP-IT (Vaisių Gėrimas) 
(įvairių Skonių) 

3 pakai 10*

Climaline z o . T n 
^owlPne 1 * sale 
Pirkit didelį pakų CLIMALINE 
ir gaukit keną BOWLENE už 1c 
35ę vertės - 24*

GOOD VALUE

C. G. KORNAI
2 No. 1 4 

kenai J ■

Mano užeigoje visados randasi gt 
ros rųšies degtinės, Garden Cit 
alus, cigarai, cigaretai, saldaini) 
užkandžiai ir mandagus patamav 
mas. Užeiga prieš lietuvių tautišk 
kapinių vartus. Kviečia visus sav 
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Buick’u j 
New Yorką

MARQUETTE 
Vietos gyventojai 
Tiškevičius, p-ia 
Felix Tiškevičius 
gintas pereitą 
nutarė pamatyti 
Yorką. Kaip nutarė, taip ir pa 
darė. Surėdo į 
ją Buicką ir 
•Per pusantros 
musų piliečiai 
ke, padarydami aštuonis šim
tus šešiasdešimts mylių. . New 
Yorke gyvena Tiškevičiaus 
brolis, kurio nėra matęs per 
dvidešimts metų. Taigi prie 
progos aplankė brolį ir porą 
dienų pasisvečiavę, nedėlioję 
pasileido Chicagos link, o pane- 
dėlio vakare jau buvo pas sa
vuosius.

Kelionė buvus įdomi ir įspiY- 
dinga. Sugrįžti tuo pačiu keliu 
negalėjo, kadangi buvo daug 
lietaus ir kelią išplovė, tad tu
rėjo ieškoti sausesnio kelio su
grįžimui

Išvažiuoja. Atostogoms 
p-ia Daračiunienė

Rytoj, liepos 3 d., Išvažiuoja 
atostogoms p-ia J. Daračiunienė. 
Ji vyksta kartu su savo dukre
le Violeta į Wisconsiną. žada 
aplankyti Rhinelander, Wood- 
boro ir Eagle River.

Wisconsinas garsus savo ėže- 
Jie pilni įvairiausios žu- 
Tad ir p-ia Daračiunienė 
pažvejojusi jos parvež- 
savo draugus pavaišinti 

Wisconsino ežerų skanėstais— 
žuvimi.

P-ia Daračiunienė yra taver
nos savininkė, kuri yra 
4548 Wentworth avenue.

Motinos ir Tėvai, kurių vaikai susituokia, jurėtų pa
skatinti juos atlankyt Addis Furniture Co. pamatyti 
jos nuostabią parodą 3 ar 4 kambarių pilnų įrengimų 
kiekvienam priimtinomis kainomis. ;

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

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį - Liepos 2 ir 3

George Ptiishis, 46‘, sti So
phie Mažeika, 39

James Valchant, 23, su Em- 
ma Reichel, 23

John Jurewicz, 30, su Gene-
vieve Dykier, 24

Anthony. Bogetich, 26, sii
Marie Sinka, 27

Dominick.. Mattyus, 44, su
Stella Ploples, 24

Raymond Bcgda, 38, su El- 
la Niemeyer, 37

Joseph Tylendi, 24, su Jane
Kalibouski, 20 

A

Gorinę Wade, 32, su Sidney
Dacus, 40

Jack Gurse, 2, su Rose Del- 
cart, 21

Joe Ritzenthaler, 40, su Es- 
telle Butvilas, 19 (

Walter Haw’kins, 57, su Ly-
dia Lukas, 43

James Urban, i
Kincl, 20

Anthony Parišo
trone Noriega, 21

Louis Barna, 5
Zubor, 37

Charles Sabbia,
tha Kapantas, 21

Stanislav.. Raicovas, 58, si
Ludevika Renaszkiewicz, 55

Helmar Brown, 22, su Jose
phine Brencius, 21

Floyd. Gult, 41, su
Pech, 28

Harry Pytel, 24, su
nie Barnas, 24

Carl Nurkaitis, 25,
nevieve Glasch, 22

Jc-seph Shipka, 49, su Marie
Stano, 36

Stanley.. Jankowski, 38, su
Clara Bezdon, 28

Thomas Farris, 
i 

leria Chap, 25
Louis Williams

telle Shukites, 19
Charles Zaba, 28, su Isabell

Chlebk, 24
M. Rankins Jr., 22, su Annie

Balckmon, 19 '
....Bennie Marųuez, 22, su Anna
Yassillo, 18

William Molitor, 52,
phia Svirsky, 39

Sixtus.. Laurinavich
Anna Klesch, 33

Stanley Rogus, 2, su Helen
Konkat, 20

Frank Mikulic, 5!
Kaspar, 52

George Notis, 42
Sugent, 26

John. Pahis, 23,
Wielgus, 24

Jchn Rathm, 22, su Ann La
zauskas, 20

Edvvard Mikka, 26, su Rose 
Urba, 29

Outfit includes lamps, end tablea, occaslonal chairs and n 
nigs. You couldn’t buy all these i tems separately if you

1 were to pay $350, and now you cąn buy this hign grade 
outfit for onlyr $139. r"

4 ROOMS COMPLETE ’179

Country Kist
SWEĖT VVRINKLĖD

ŽIRNIAI
2 No. 303 kenai 25*
TASTY — FANCY WHOLE
GREEN BEANS (No. 2 ken.
UNIVERSAL GARDEN
SPINAKAI No. 2% kenai
SOLANO
PYČĖS (raikytos ar pusės)

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

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

Harvey VVrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

SUPER SUDS
Dėžėse 
pakai

Raudonose
reguliario 2 

dydžio “ 
Didžiausi

Palmolive Muilas
3 už

OCTAGON LAUNDRY
Muilas 5 už J
OCTAGON
Cleanser
OCTAGON
POWDER 2 už 90
OCTAGON
Soap Chips 2 už 17* 
OCTAGON
Toilet Soap 3 už 13^

PILLSBURY

MILTAI 
_241/2 3 99 c

5 svarų J>4- 
maiš.

Mes atsakom už kiekvieną tavorą, kurį parduo
dam. Pasitenkinimas garantuotas. 1

MES LAIKOM PILNĄ EILĘ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Grandžiai tuz.
Tomatės 2 sv.
Svogūnai 3 sv
Bulvės pekas

(raudonikės ar baltos)
Obuoliai 3 sv. 3

pavaišinkite save geriausiu, ką 
dSL vjJPUamI patarnavimas ir kokybė gali 

jums suteikti
I ŠTAI KĄ MES SIŪLOME JUM:

PATARNAVIMAS. Mes pastatom jum 
dykai, nežiūrėdami kokio didžio pirki- 

' nys.
ŠALDYMAS. Mes tiksliai didžiuoja- 
mės refrigeratoriais savose dviejose 
krautuvėse. Jie yra moderniškiau- 
s*os ril^es *r didžiausi apielinkėje.

\ Todėl jus VISUOMET galit būt tik-
ri, kad gausit alų tiesiai nuo ledot 
pirkdami bonką ar keisą.
DIDELIS PASIRINKIMAS. Mes lai- 
kome praktiškai visus brandus esa- 
mus markete ir turim jų po didelį 
kiekį, taigi jus visuomet galit gauti 
tai, ko norit.

MIEROS. Mes turim alų galionuose, kenuose, keisuose ir 
bačkose. Alui' pumpas ir šaldytuvus suteikiame VELTUI.

Pirkit su Pasitikėjimu

UNIVERSAL ’
DILL PICKLES

22 unc. džiarai 17*
UNIVERSAL
gfį" A aukšti J8 ĮĮCpienas 3 ^nai 13
SALAD DRESSING

32 unc. džiarai 29*
THOMAS J. WEBB

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ RYLAI 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristątom 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 
Millers Creek Lump ;.....
Black Band Lump ...... .
Chesnut Hard Coal .....
Coke Kappers ...............

ir kitokias anglis pristątom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furriišių muveris. Taipgi pristątom 

ąnglis ir koksus. Greitas patarnavi- 
ihas. šaukite bile laiku, mes jums

PURE CANE A

Cukrus 5SV.£V
UNIVERSAL
CATSUP

5038 S. Ashland Avė
Prospect 5411

» ■ . iv.

UNIVERSAL
FOODSTORES

SPECTACULAR VALUE

ADDIS FURNITURE CO

BRANDS

OPEN EVERY EVENING OOAl U/ M AnKOM CT , OPEN SUNDAV* 
UNTIL 10 P;M. AA** I ▼¥.. . I . 10 A.M. to 5 P. M.

GERB. Naujieną įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

f -A
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NĄgmm a
jos, ir keletas kitu žymių ?m° 
nltj. Marquette Park SL 

A. 260 Kuopos Na
riams

Spęįety

Reikalaus prašalintį 
policijoj MnfcijO’ 
nierių Allman

•... . “'ITffMaĮBILM M'*
First Ųnitąyląp

Church, 1174 Ęt
, vakar sušaukė mitingų, 

kuriame prizmė y^Bųcijaš, 
reikalaujančias prašalinti iš 
tarnybos Chięagos policijoj 
komisionięrių AURian ir kitus 
viršininkus, kurie yra atsaką- 
mingi irtž kraujo praliejimą Sq. 
Chicagoje. x

Mitinge kalbėjo prof, Eąrl 
Johnson iš Chicago universite
to, James Stewart, preziden
tas ąkyriaus No. 6& plieno, uni-

rą “Džiunkjardų” 
Darbininkų Mitingą

Sęrap iron ąpčĮ Junk Hžum}" 
lers Union, kuri užvakar lą|- 
mėjo streikų Coųtineptal Pa
per Grąiięling sandelyje, šįva
kar šaukią Ritų pąnąš|ų saųdė- 
lių dąrbinjnkų mitingų. jr 
vyks NRtionAĮ ęąlėję,f įies 1802 
$outh Rącine ąvęnuęt 7:30 vaR 
vakare.

Orgapįzatprtu^ A^ WąitRųs 
kviečia visųą lietuvius “džiųnk- 
jardiįių” dąrbįiiiiiKiis dąlyvą’utį.

, (SP)

Dėl Liepos 4 d. šventas, kuot 
pos susirinkimas įvyks sekan
tį sekmadienį, liepos 11 d., 2, 
valandų po pietų, Schultz sve
tainėj, 2449 W 69th St. Visj 
nariai prašomi tai pasipildyti ir 
atvykti į susirįpkįmą, kur bųš 
aptarta daug svarbių reikalų.

z K. Liutkus, sekr.

Pakėlė Algas 
Sanitario Distrikto 
Darbininkams

Sanitario Distrikto valdyba 
vakar pakėlė algas 700 tarnau
tojų apie 101/2%. Tas pakelia 
ątiy^ĮiįĮpų IRI /Bortnąlės,’ 1932 
metų pormoš. TMs męWš al
gos buyp nukapotos 10y2%.

........... .  . ■ '—|—...-'""i...------r.
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SUSIRINKIMAI

Apiplėšė Brighton- 
parkietį aludininką

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

Sekretorius P, R. 
Jaųpų Uetuvių Amerikoje Tautiškas Khubąs laikys pusmetinį 

Sųmrtnkima peĮikWiepį, liepas 2 dienų, 7vąk., Lietuvių 
Auditortjok B138 So. Halsted St. Visi nartai malonėkit lai
ku atsilankyti, turim aptarti svarbiu dalykų kurie pasi
likę su mokesčiais, šiame susirinkime malonėki! ųžsimokėt. 

rw8, Ęunetyiėįa, raštin. 
Rietuvių Keistučio! Pašaipes Kliukas Jaikys pusmetiuį susirin

kimų sekmadienį liepos 4, Holly\vQod svetąmęj, 2417 W. 
43rd 8t.t 12 vai, dienos. Duoklės bus priimamos nuo U-tos 
valandos ryto, pageidaujama, kad visi atsilankytumėte, 
peš yrą daug svarbių reikalų. .^Ęęrnięe KeUei\ raštin. 

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas bus liepos 6 dieną, 7:30 
vakaro, šy. Jurgio parapijos, svetainėje. Nares, minėkite 
pribūti* nes yra daug svarbių reikalų apsvarstytk

—Q, KUnČinskaitė, raštin? 
Simam* Daukanto Draugijos pusmetinis susirinkimas įvyks lie

pos 4 d. (sekmadienį), 12 vak dienos, Chicagos Rietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted $t. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo Rutinai pri- 

x būti. -t-P. K. sekr.
129 kuopoj DUSIDgtjįDj^ sutrinkimas įvyks seknaadienį, lie- 

pos 4 dieną, 1:30 popiet, J, Petrausko svetainėje,, 1750 šo. 
Um<m Avė, Visi nartai yra kviečiami atvykti paskirtu lai
ku, v —Vaidyba.

Illinois Lietuviu Pašalpos Klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, liepos 2 dų Chicagos Lietuviu Auditorijoj. Vi
si klubiečiai kviečiami dalyvauti, —Ą. Kaulakis, raštin.

BRIGHTON PARK. — Trys 
ginkluoti plėšikai užvakar nak
tį atėjo j aludininko Roy Go- 
ralski 'įstaigą, ties 4756 South 
Western avenue, surikiavo sa
vininką įr šešis pirkęjus veidu 
į sieną iy ėpię visiems tuštin
ti HfšęmRS, Surinkę $3&?0, plė
šikai dingo. ’

GorąisKi tvirtina, kad viRas 
iš piktadarių apiplėšę jį apie 
metus, laiko atgal. Pasiėmė apie 
^100.00.

■ni J71Į ;■ ........ < m, .. ■ .... ,............... * r.,■ w»» '.ffyf

DAUGIAU VERTĘS 
Už 

JŪSŲ PINIGUS 
SUMETIMAI, DEL 

KURIŲ TURIT 
PIRKTI

JUOZAPAS MANSTAVICH,
Rersiskyrč su šįuo pasauliu 

liepos 1 diena- ?:00 vąt ryto, 
1937 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs Telšių apskr., Teverių 
pąrap. ^ongąilų kaim^’

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dįdeliąmę nuliųdime 

moterį Anastazijąj do tėvais 
yilkaYįČIųkę, ’ po pirmu vyrų 
Slažięnę, 2 posūnius Povilą ir 
Mykolą ' Sląziūš, podukrę Ste
faniją KRpx, anūke ton iv 
gimines. .

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319. So. 
Lituanica r Avė. Laidotuvės 
įvyks utafninkę, liepos 6 d.? 
8:00 vai. ryto , iš koplyčios į 

I šv. Jurgio pąrap, bažnyčią, 
Į kurioje atsibus gedulingos pa

maldos už velionio sielą, o iš 
ten bns nulydėtas i šv. Kazi
miero kapine*

Visi A. Ą. Juozapo Manstą- 
vįch gimini drangai ir pažįsįr 
tąm.i esat nųošįrdžįąi kvięėįą- 
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
teikti jam paskutinį patayha- 
vimą ir atsįšveikinima. %

Nųliuję liekamo.
Mnterią, Posumįab IMnkrėa ir 

Idti
Pątąrnauja laĮ4. dlD & B- Ma^ 

I žeik,ą., Tel». Yąrds 1138,

Didžiausias Chicagoj 
PASIRINKIMAS 

VARTOTŲ .
AUTOMOBIMV

GARANTIJA šešių mėnesių 
' \ patarnavimui

šiandieniniai Bargenai
Buick 4-9oor 
Sėdau ...-----
Ford 
Ooupjp. .........
Nash 2-Door 
Sedan .........
Chrysler 
Sodan 
Pontlac 
Sedan .... 
Hupinobile 4h7C 
Sedan .....
Chevrolet 
Sedan .. ... **
WUIyų Knight CftC 

‘t-Boėr .......

Sodan ...........
K“„$95 

aBx„ .. $95 

ąvniye Knight CQ§

Stony Island Motor Co.
7131 STONY ISLAND, AVENUE 

PIBMAEILIS CHRYSLER-PLYMOUTH
SĄNUąLIS

<3E Pontlac
Sėtinu -

$4$
sės

De S.ot° $135
Sodan -------- .*f*.“**
nrifco <145

$145
Ford d CC
Tudpr ...........•plpo
Pontlac <165
Dųdgc $165 
Roadster ....4*r^**** 
nąicą $165Sodan ..........
Chrysler $175
Bnlck $175
Ąitburn $195 
Rrougliam ..*•***'*•

CLASSIFIED ADS
»■■■' j ■' i . n ' •................... .....

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOfiBENGYSTĖ

Mes dęngiąme ir patąiąeme vUpkios 
rųšįes stogus, tąipgi dirbame W6ties 
darbus. Lpngvpą išlygos, jęi pągei- 
dąujama-

BRIDGEPOBT ROORĮNG UO. 
3316 Sm Ųalsted Street

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
pąWwis

1608 Sq, 5Qth Avė., Cicero, Įll.
Tęl. Cicerą 2633,

PARENGIMAI

(-3) GARĄNTIJA—r
0 $E TUėčIAS PRIŽADI.

(4) PIRKLYBA YRA

VERTYBA
BILE VIENAS. It ėlŲ SUMETIMU

OJAI
’3Q Pedge de 1; 4-į tpųę. ąęd.,

’3G
’35

;’33
’28
’30
’3Q
’20
’28
’29
’30
’30
’30
’31
’30
’31

VISŲ

ejętfaą ' ........ $650
Olds. coupe; de luxe eąuipt 585 
Fp.rd Tųdpr sėdau .............. $75
Pontiąp,, fe ( 28545 

50 
75 
45 
45 
7&

Buick sedan ..................... .
Eąsex sedan .... .......
Bąick sedąn ...................... 
Ford 2-door ............... i.... .
Oldsmobile sedan,....... ........
Chryąlei; ęędąu . ........  -
Chevroįęę coųpę ................... 
Olds,wrtlą spwt coupe .... 
oitotoe seto ................ 
Aąbur^ sądąu -1................... 50,
Foęd 2-ęlo,ov       Igfc 
La Bailę ^dąą

Į CLASSIFIED ADS
w»>r5«r*
'Mw.7 "■t

Personą! Business Chances
PąrdayipiUi Bizniai

SŲ.Ą 30 kuopos pikpįkąs įvyks sekmądięp|t llBROB 4 Liepos 
darže, Jųstjęę Park, Hk Į?Wą tik lQę* VŽ U patįturėsite 
tęįąę ir dovąną

MOTORS

64lM®*loUTH 
WWERN AVK

*

jKBVASl 20Rm
Persiskyrė sų giuQ pasaulių 

bįrž, 3,0; ’ vai, vakari^
1937 Pį., plauta 40 metų am_ 

. žiaus, gimęs Sįąųlių apskr., 
Papilės km-

Auriam išgyveno 25, metus
Paliko dįdeljaniė nųliųdime 

Motiną Kątrirįav po tęvais Za- 
leckaitę, broli W broliene Wal- 
ter • ir seserį

^ir šV0^brPW5rijpną ir Fran- 
ciškų a.tauk^ąHrVjų š.eijpynas,<f 
švogfęri ĖažiiinęYa Kniukšta, 
pusbrolį 'Konstantą MOckų, 2 
pusseseres 'Marijbną Nava- 
rauskienę ip, Įytarijoną Zavis- 
tlonę įr pi šeimynas,

BrWiąų^ SLA1 251 knopąi-
Kanas pašąrvntąą * randasi 

5,37 W’ 36i,h Bt, <
. Laidotuves įvyks sųbatoj.,( 
Uepną 3. Aleną, vai- ryto

■ iš namų i sy; Iprgio parap,-,; 
,H bažnyčią, kurioje atsibos gė- 
MrtlMos paklaidas už vęlionip, 
sielą, o Iš, tęp bus palydėtas
I-M: Kazimjęrb Upines. -

• Visi Ą. ą. ^onp Zprio ^Imi- 

mšudztąi kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ;pr suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ątsi-r 
mikinlma’ -)ji 1

Nulipdė lipkwv ■
Molrta, iv kitos

■ Ratarnauja 1

ęxtęą
RENDON gazolino stotis, Ųone 

Stąf Ipn; ąrbą priimsiu pąrtnerį; 
Archer 4_A. Renda $15.00,

N. ŠLISHIR < 
3346, So. Halsted St.

; Furnished Romus
RŲNDON 2 ir 1 kambarys su 

patogumais, šviesus, grąžus su tele
fonų nebrangiai. Mine Kopus,aro- 
vą, Tel. HiDjiboldt 3789.

RENDON mažas švarus kambarys 
pąvieniųi vyrui Bridgeporto apięlin- 
kėj. Mode-ripšliąs namas. Atskirus į- 
ėjimas. Rašykite 1739 Sę. Halsted 
St. 64% -,v. :/

■■■;..................

> Eor ; Rent, <

Gimtoj.
W 4ir. S. P. BE

PAIEŠKAU gyvenimui draugo, kur 
butų nepijokaę. netinginys ir laisvų 
minčių žmogus. Ar esu našlė, turiu 
4 akerius žemės ir gražų gyvenimą, 
bet vienai yra sunku apsidirbti. Plą- 
čiau paaiškinsiu per laišką. Amžiaus 
gali būti 55 arba 60 metų. Rašykite: 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 

649.

PAIEŠKO JONO MESKAUSKO 
i o sespo iš Šiaulių. Jis gyveno Ro_ 
ūškio apskrity, buvusiame Aleksąn- 

drąvsko apskrity. Atsišaukite patys 
arba, žinantys praneškite. Dabar jis
gyvena /Ųhicagoj. Atsišaukite. 

MRS. SOPHIE BIALEK 
4807 So. Kolin Avenue, 

Tel. Lafayettę 1^79

Help Wanted—Feinąle

RADIO DJRBTUVĘI MERGINOS; 
patyrusios,; geros algos; pastovus 
darbai; ateikit dirbti tuojau; Tuthill 
184 West Waąhington St., Room 
304.

, PĄTYRUSI MERGINA; namų 
darbas; savas kambarys; maža šei
myna; rekomendacijos; $10—$12; 
Statez 5934.

TĄRNAITĖ; gera alga; ąbeluas 
namų darbas; Šaukit Vincennes 
10333.

PATYRUSĮ, ŠVARI MERGINA; 
namų darbas; turi būti gera virėja; 
savas kambarys; maudynė; reko
mendacijos; $12—$15; Grąceland 
2169.

MERGINA ar MOTERIS, 20_32, 
kaip pątarnaųtoįą tavernoj; nuolati
nis darbas. Seelėy 9195.

MERGINA; abeląas namų darbas; 
gera mokestis; gerąs namas; mažą 
.šeimyna. LEGĄTOR,

4544 North Central Park.

REIKALINGA. JAUNA MERGAI
TĖ už veiterką į restaurąntą. Paty
rimas ^nereikalingas. Neilgos valan
dos.

666 W. 14th St ir Union Avė,

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie baildingo,

1429 West 45th Street.
Tel. Boulevard 7944.

PARDAVIMUI TAVERNAS 3 
stalai 12 krėslų, gražus naujas ba
ras ir vŲsi įrengimai Parduosiu pi
giai. 5626 West 65|h St.

a ?WI *    ■' ■   —7R   «i"**— —  ' ■— n ■ —■    ■ 1 n

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

Kreipkitės.
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 03Q6

NEPAPRASTA PROGA: Parsi
duoda TAVERNAS įrengtas su vi
sais patogumais. Kambariai dėl ma
žos šeimynos. Namas garų apšil
domas, 2 karų garažas, rendą ' tik 
$30, ant strytkarių linijos, 200 pėdų 
nuo dide^k) tranąpurtatįjos kąmęp, 
priešais teatrą. Geriausioj ir pelnin
giausioj vietoj apielinkėje. Nupirk- 
site už teisingą pasiūlymą. Dėl per
sitikrinimo matykite tuojaus. Berge
nas.

2436 W. 47th St., Chicago, III.

PARSIDUODA TAVERNA pigiai, 
pagyvenimui kambariai, renda pigi. 
Pardavimo, priežastį patirsite aut 
vietos,

10353 Mi^kigąu Avė-

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, nebrangiai.

936 E. 75th $t.
■ " 'HW!5.....P" !■■■■? IIP Hl.> ■

PARSIDUODA BARBĘHNĖS ra
kandai arbą ir sų barbaru®, 4 rui
mu pagyvenimas, Geriausia vieta 
ir biznis iš vįsos Chicągoą,

3531 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUCERNE ir gro- 
sernė, išdirbta 20 metų. Priežastis 
—liga. 1434 So. 50th Avė., Cicero/ Iii

— ---------——-    ............ ........ ■•••...................... ’ -

PARSIDUODA TAVERNA pigiąi, 
netoli dirbtuvių. Biznis išdirbtas ge
rai. 211,3 So. Halsted St.

Help Wanted—Mate 
Darbininkų E^Mą

REIKALINGI Patyrę Alumiuo if 
Brass Molderiąi, kurią gąli uždirbti 

;po $1.00 ar daugiau per valandą. ' 
Central, Pattęrn and . Foundry Co., 

* i 3737 Sq. Saęramento Avė.

KEPYKLA ANT RE N DOS. Išdir
bta vieta. Fixtures priklauso prie 
namo. Renda pigi. Gera vieta lietu
viui duonkepiui. Svarbi priežastis 
apleisti vieta. Dėl platesnių Infor
macijų rašykite: Naujienoj, Box 647, 
1739 So. Halsted St.

Real Estatę Fot Salę
N amai-žemė Pardavinjui

JUSTICE PARK GARDENS 
Archer ąnd Keaų, Avenues, 

Tel. Willow Springs 10.
Turi Piknįkam Daržą pąrendųoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
taipgi per Labor Dąy ir daugelį šeš- 
mdiemių arba paktų dėl Moepiigkt 
dkpikU’ .

Mr. Jos. Lieppa.

4 KAMBARIU FLATAč ant ren- 
dos pigiai, šviesus ir smagus.

3531 So,. Halsted St.

JI)|L -m.;
. COAL ' ;

Anglys

KAINOS KYLA! PIRKIT PABAH 
ANGLYSI ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲSIĘR, ANGLIS 

lyiLMINGTON COAk 
m _

M J5 iki TONUI
RIRKIT DABAR’! VEŽIMAIS 

RAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITA MĖNESĮ '

RRI^TATYMAS MIESTU IR
priemiesčiuobe

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
Dusiauąmžls žmogus; turi būti pa
vienis. Taipgi žmogus tavernos biz
niui varyti. J. AžUKAS, 3301 Litu- 
anica Avenue. 4.

...........................v— . ..................................... -~~r ■>;''

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos Scatville, Mięh. Atsišau
kite tuojaųs 7008 S. Roękvvell Št.

AutopKibilęs
1934 FQRp COACH; • nupigintas 

nuo $295 iki $225; Newbęrry’s, 1025, 
North Clark.

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Estete, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVĄRD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ua- 

■mus, lotus, biznius ir farmąs; in&u- 
rinąme pamuš, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui ąrbą mainymui už 
gerus bargeųus; greitas ir teismgąs 
patarnavimas. Reikalui priėjus Rrėi- 
plci «

4631 SO, ASHLAND AYE’
Ofisas 2-ros lubos su J. Grlsh

Fąrniture & Fixtąres
Rakaądai-Įtaisai

IšPĄBDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937. visokio didžio su Coi 
Baksais ir sinkom. Taipgi štori,. 
fikčeriųs dėl biįę kurio, biznio įskai
tant svarstykles, registeriųs ir ice 
baksius. Cąsh ąrbą ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirki
te kitur.

S. Ė.-SOSTIJĘIM & SONS 
1915 SO. STATE STRĘET 

CALumet 5269.

PARSIDUODA BI2NIAVĄS NA
MAS, $toxąs ir 2 Batai sa skiepų. 
Tas patą ręndauųingas laiko taver
na apię^S metai. Pilną kainą $3,5,00. 
LengvaisĄ išmokėjimais, Tąipgi gitų 
bargęųų. \

Z. S. MĮCKEVICE and CO. 
6816 So. Węstern Avenue 

Hęmlock 0800.

2 FLĄTŲ MŲRĄS; 6—6 kamba
rių; štyrnų apžikįojuas; 6122 £oyth 
Ąrtęsian Avė., Repubhc 4283.

JONAS KROTKUS
Mirus ilgąnieęiui M^tropelitąn Stąte ir

vicerpreaideutui buvusiam ąu Šia finąnsiiię Įątaiąa
«uo pat jos jaiateigano ir bpvpsiaip vieuatft iš orgapi?.atwią> jo 
aesenma, broliams. ,ir visiems guuib^ms reiškiame giliausius 
užuojautos žodžius. Jo. uolumas atidume savo pareigų banke, jo 
m-Asirišimas prie šios ištaigoj praktiški ir visada mmahdųs pa
tarimai daug padėjo Metropolitan State bankui išaugti, pergy-^ 
venti ir nugalėti visus krislus. Jo. puopeipai pmsų įstaigai vi-- 
suomet pasuks gyvi musų atminlyje. ir v,auomot au nuoširdžių 
dėKingumu j| minėsime. Neužmirš jo ir visuomonė bei labdarim 
gos įstaigos, kurioms jis buvo dųosuus ir gailestingas.

Atsisveikindami sii Tavim, mietas bendradarbi, pažadame 
avysdžius ir- 
dmas ir prie.

■ ■■?*

VITODD, PAŲLAUSKIS

Tąv^s neužmiršti ir pąžadume sekti Tąvo. g! 
Tavo, ųoiumų vesti tų ištaiga* kuriai buvai fe 
kurios išąugįnimo tiek daug prisėdėjai.

Nuliūdę Tavo draugai ir bendradarbiai,
■į Metropolitan State Sapk 4w^oria.i

Julius, C., Brwa 
l)r. g, Ą, Bren?a 
Stėven S. Tyrakowski

liepos 4 d’ 1036. m- apleido 
šį. pasaulį paėioj jaunystėj, 19 I 
m. amžiaus.

^au nartui laiko, kai mųsų S 
sunolU apleido mus. pąltkda- B 
niąs ža.Udą aut širdios, neiš- I 
ydoto ant visados* W lankė I 

. į. Redos Colivge, Perų, iii., ir I 
tep pasirgęs 4 dienaa pabąi-

Tai Primom visus musų' gi- 
draugus ir pažįstamus 

ta dieną atvykti į gedulingas 
pąmąįdaę liepos d dieną, 8 Va-, 
landa ryte šv. Pranę iš kaus 
parapijos bažnyčioje, Indiana 

i Harbor, ipd-, kur bus giedo- 
I inios ęR55pkvy°X ir atnašauto,s 
Į,, j ketverto'mišios mžį'-'ęiėlą Vih 
/tbldb ' Paulausko; širdingai 

į. kviečiame visus dalyvauti pą- 
' mąldose.

Nuliūdę tėvai: f
Kaziiuįeras, Magdalena ir Bro

liai j . Danielius ir Albertas 
.PAULAUSKAI,

J Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitiis

yra su
Dr- W. Pas 

1747 AV, Chicago Aye., 8519 Com- 
męrclal Avė. £p. Cbicago, 111. Pri
taiko naujus ąkinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

PARSIDUODA JEWELER’S WALL 
C ASE, 2 show cases, 1 seifas, laik
rodininko tųlšys ir \york bench. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą.

114 E-. 107 St.

Business Chances
PąrdąyimuĮ Bizniąj

> 593V Sp, Ąbeydeęn St. —r 5 kam
barių namas; kieto, medžio, grindyą; 
aliejum ąpŠiklymąs; 2 gyvenamieji 
kambariai beismentę; 2 karų gara-. 
žas; gatvė ir jėla grįstos ir užmo
kėtos; clear; $3500 cash, arba išmo
kėjimai galima sutvarkyti.

Arti 63-čios ir Halsted.

BRIGHTON PARKE 4 pagyveni
mų murini namą prie Archer if Sa- 
cramento gali nupirkti už $2,000, 

Atsišaukite.
6820. So. Campbell antros luboą.

, PARSIDUODA BUČĘRNĖ ir grd- 
sernė, biznis daromą geras; arti 
kitos b.učernės nėra. Už įuažą kui
ną. 4438 So. Hermitągę Avė-

Urbą Shnppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietąins--Ląid9tUVėms— 
Papuošimams.

418b Arehcr Avenue
Phone LĄFĄYLTTE 5800

j1-,,-. -v i' 1 *"į"i-i7"~ . .......... , ’ , "''..r.. _4 iiu-v™!;..^ t - ’4 u"1 ■■
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i nvciKią te^8,:sLy VęilMU Wsąs Pasąulio

Gėles Vestuvėms, 
ir Itotoąros

3346 So, Halsted Street
Tek BDUEEVARD 7314 

j -j’.'i.’1- ■ i.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis per ilguą metus, $ kambariai 
gyvenimui- Svarbi priežastis, par
duosiu pigiai.

6818 So. Ashląrid A ve.
■ 1111 ‘ . I ■' -IT.;!.'■■■■ "T-y.. Ų'..y.'.>ĮĮ. 1 1, •—.......... .

PAR0AVIMUĮ ąrbą RENDAU /F- 
K. TAVERN, 2559 W- 83th St., Laf. 
5858. Yrą bizny nuo 1921. Priversti 
parduoti dėl sveikatos. Ideali vieta 
lietuviška^ kai^aįtmm žm<mėm.

BARGENAS. parduosiu 6 kamba
rių katedžių, geriausiame stovyje. 
Nėra morgičiu. Arba mainysiu ąnt 
privatiško loto. Atsišaukite greitai.

R. M., 3604 S. Emerald Avenue.

TAVERNA; 4 metų lease; $25,00 
renda; $100 už lęąse ir stąką.

1325 North Halsted.
—.  ----- — ■. ■-——   — ----——

PARSIDUODA TAVERNA. Gm 
vieta ąnį kampo. Gera įbrogą.

6600 Še. M^Vgan, Street.

Skoliname pinigus ant pirmų 
morgičiu- Reikalu ątnaujihimo 
morgičiu ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbyooke Avę., Chięago

PARDAVįMŲl Pirmos Klasės Bą-: 
kery Shop4 įrengtą su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Ųąfąyette 6284. 
Klauskit Walterio.

PUIKUS P/2 AUKŠTO KATED- 
ŽIUS; 7O.tb aųd Talmąn Ayeuųe; 
ąrti Nativity bažnyčios; 4 kamba
riai, maudynė; ąžuolo grindys; 3 
kambarių flatas atike; su maudyne; 
ąukŠtas basęmentas; furnące apšil
dymas; uždarytas porcįus; garažas; 
30 pėdų lotas; kaina $4,509; cash 
$1300; tikras bar genas; NORMĄ N 
gMeR ąnd CO-, Ine., 4801 Sųųth 
Ashland Ave*i Bpuląvąrd

Fanns for Šate
Ūkiai Pardavimui

PARMDUDDA 3 akam ŲARMA 
prie Chicagos. Yrą ir dąugiąu 
mes. Narnąs, gvvuto Parduosiu uz 
ęash arba mainysiu ant nedidelio 
namo. W. A., ,

107t,h Si- and lQ4th Avą- 
Palos Park, III.

■ ■■m .. ..kl ........................... ....^■saag
Tabako Krautuvės

Tobacco Stores

PARSIDUODA pigiai Grosęrnė, 
Delicatessen ir Ice Cream. Yra įren
gimai jr .461.. bųčęrpės. 4 kambariai 
pagyvenimui. 2955 So. Emerald Avė.

MAX KOĮJN—Turįąi rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes. cigaretus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., T°,l. Canal 9345
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12,500 Grįžo Į Darbą j 
Inland Plieno Liejykloj

/

Firma nusileido, pripažino C. L O. ir 
padarė paliaubas

12,500 darbininkų vakar ry
tų grįžo atgal į darbų Inland 
plieno liejyklose, bet Youngs- 
town liejyklose dar buvo “ra
mu”.

Į Inland liejyklas grįžo visi 
darbininkai, kai vakar anksti 
rytų buvo paskelbta žinia, 
kad bendrovė padarė susitari
mų su C. I. O. per Indiana val
stijos darbo departamentų ir 
sutiko su unija derėtis.

(Smulkesnių žinių apie susi
tarimų pirmam puslapyje).

į Kai Indiana Harboriečiai iš
girdo žinią apie paliaubas, tai 
jie kaip vaikai ėmė džiaugs
mingai šaukti, svaidyti kepurė
mis į orų, šokti gatvėse ir mar
guoti. Tai buvo po vidurnakčio 
ir daugelis jau miegojo. Bet 
triukšmui kilus, ir sumigę iš-1 
bėgo į gatvę, ir prisidėjo prie 
džiaugsmingai Aukaujančių ir 
dainuojančių streikierių.

Vyrai bučiavosi, moterys bu
čiavo, moterys verkė.

Visi — ir darbininkai, ir jų

žmonos, dukterys, sužieduoti
nes vakar rytą lauke kraujų 
ęraliejimo, o netikėtai susilau
kė streiko galo, kuris tęsėsi 
apie penkias savaitei laiko. 
Tūkstančiai streikierių buvo 
susirinkę prie Inland dirbtu
vės, laukdami kovos, kai ben-
drovė paskelbė, kad kaip 8 va
landą ryto bandys dirbtuvę ati
daryti irzstreiką sulaužyti. Bet 
beveik paskutinėje minutėje 
įvyko paliaubos, kurios situa
ciją griežtai pakeitė.

4

Paliaubas padarė tik Inland | 
bendrovė su C. I. O. Youngs- 
town firma, kuri taipgi operuo
ja liejyklas ' Indiana Harbore, 
dar nepasidavė ir nenori su
tikti su Indiana gubernato
riaus Townsendo pasiulymu pa
daryti panašų susitarimą su 
C. I. O., kokį Inland padarė. 
Vienok Youngstown nebando 
liejyklas atidaryti — ir laukia.

Prie ji) vartų vakar per visą 
dienų stovėjo keli' tūkstančiai 
^treikierių ir jų žjnonos ir šei- 
mynų nariau ■< ■

Paklaustas kų jis mano apie 
paliaubas, Inland darbininkas 
Pranas Jurvis atsakė:

K . '* .i’“ '-

—Buvo sunku per šitas pen
kias savaites. Bet aš dabar sto
viu su unija. Unija laimėjo!

R.

Rock Island Gelžke- 
lio Kompanija At

leidžia Darbininkus
■■■■'■ n~rl .... »

Trečiadienį, birželio 30 d., 
Rock Island kompanija atleido 
iš Blue Island dirbtuves, 124 
gatve, dar 100 darbininkų. Kiek 
anksčiau buvo atleista 20. Tai
gi, iš 240 pirma, dirbusių liko 
puse. ’ ■

Vakar Vedybų Lais- 
nių biure tyku, 
ramu...„

Užvakar tarnautojai Chica- 
gos vedybų leidimų biure ne-

Lietuvių Tautiškas 
Demokratų Kliubas 
Rengia Pikniką

Nedėlioj, 4 dienų liepos,' 
; įvyksta piknikas, kurį rengia1 
| Lietuvių Tautiškas Demokratų' 
Kliubas, Spaičio darže, priešais'

spėjo .rašyti leidimus susituo- O’Henry parkų.
kiančioms poroms. Vakar jie Piknikas bus įdomus ir įvai- 
kandžiojo plunksnakočių galus, rus, su dovanomis, kurias su
rukę cigaretus ir tinginiavo.'aukavo biznieriai kliubo nariai.! 
Vakar, iki 3-čios valandos po.Tikimąsi, kad išvažiavimas bus' 
pietų, nei viena „ pora nebuvo pasekmingas, nes lig šiol kliu-: 
išsiėmusi leidimo.

Piknikas bus įdomus ir įvai-

bo parengimai vis bu‘vo pasek-į

Vakar, mat, įėjo galion nau
jas vedybinis įstatymas, kuris 
reikalauja iš susituokiančių 
medikalio paliudymo, kad jie 
neserga venerinėmis ligomis — 
sifiliu ir gonorėja.

Užvakar leidimus išsiėmė 
milžiniškas skaičius porų — 
1,407. Tai rekordas Chicagos 
biuro istorijoje.

mingi ir gausiai lankomi visuo
menės. Šis parengimas turėtų 
i būti pasekmingesnis už visus 
j praėjusius parengimus. Aš iš 
į savo pusės užtikrinu visuome
nę, kad niekas neapsivils, kas 
tik atvažiuos į šį kliubo paren
gimą. Taigi važiuokite visi, 
kam tik laikas pavelija.

Korespondentas.

HELLO
JEVUTE!
Ar girdėjai,

kad
NAUJIENOS

rengia

PIKNIKĄ
SU DOVANOMIS

Rugpjūčio 8 Dieną?
ONYTĖ — Ne, nieko nežinau.
JEVl’TĖ — Mano vyras sakė, 
kad piknikas bus gražiame Sun- 
set Darže. Neužmiršk, — reikes 
nuvažiuoti.

■ ■ I ■■■!■ ■■■I.IMI ■■■! III L,
GERS. Naujienų skaityto 
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

VAKAR TYLU, RAMU... — Užvakar scenos, parody
tos paveiksluose, dėjosi vedybinių leidimų biure per vi
sų dienų. Vakar — biure buvo tuščia “kaip pustynėje”> 
Iki 3-čios valandos po pietų nei viena pora nebuvo iš
siėmusi leidimo. (Vakar galion įeina naujas patvarky
mas, reikalaujantis venerinių ligų egzaminacijos).

“CIO” DINAMITAS — Vaizdas prie Warren, Ohio, 
kur buvo išsprogdintas “dinamitas,” atimtas nuo G. I. O. 
plieno streikierių.” Acme Photo

■U

SUDARĖ FĄ^ĮAUBAS — Dešinėj, J. C! Lewis, C. 
I. O. viršininkas, kuris su Inland plieno bendrove su
darė paliaubas. Lewis kalbasi su W. I. Sirpyičh, kon- 
gresmpnu iš N. Y.

Iš BEDARBIO Į TURTUO
LIUS — Hąrry Ricketts su 
šeimyna, Pdru, Indiana be
darbis, kiltis Staiga pratur
tėjo kai jo žemes plote, 
Oklahompje, buvo užtiktas 
aliejus. Acme Photo

SUSITUOKĖ — Jaunoji ir jaunasis Ethe^ Du Pont 
ir Krankliu Delano Jr., Rooseveltai, apleidžia bažnyčių 
Wilmingtone, Delaware, kur jie buvo apvesdinti. Jauna
sis yra prezidento Roosevelto sūnūs, jaunoji milionierių 
Eugene Du Pont duktė. Acme Telephoto

|gr
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PRADEDA KARJERĄ FILMUOSE — Veda Ann 
Borg, Bostono manekinas, kuri neseniai laimėjo kon
traktų Hollywoode. Kartu su ja Lee Dixon, šokėjas, už 
kurio mergina ištekėjo gavusi progų filiųuose.

AFL — CIO KOVA — Scena prie Ston e Knitting dirbtuvės Clevelande, Ohio, kur 
C. I. O. paskelbė streikų, o Amerikos Darbo Federacijos šalininkai strerklaužiauja. 
Paveikslas parodo policijų, malšinančių partizanus. Acme Photo

CHICAGOJE — Posėdis fbderalės darbo tarybos, 
kuri sprendžia ginčų tarp C. I. O. ir Inland dėl raštiškos 
sutarties. Dešinėj, viršuj, arbitratorius Wood.

NAUJI AUTOBUSAI CHICAGOJE —Dalis 33 naujų autobusų, kurie netrukus 
bus paleisti apyvarton Chicagoj, Foster ir Kimball gatvėse.




