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PACIFIKO VANDENYNE LAKŪNAI.

Dar girdimi silpni jos 
radio signalai

Siunčiami laivai ir lėktuvai ieškoti Paci- 
fike lakūnę, kuri galbūt yra nusileidusi 

ant uolos, ar pluduriuoja vandenyne
Z LAIVAI PLAUKIA IEŠKOTI AMELIA EARHART.

HONOLULU, liepos 5. — Paakstinti labai neaiškaus radio 
pranešimo, kuris rodytų Amelia Earhart ir Fred Noonan esant 
gyvus už 281 mylios į šiaurę nuo Howland salos, tuo jaus į nu
rodytą. vietą išplaukė laivas Itasca,

Anglų prekių laivas Moorby, kuris randasi už 90 mylių 
nuo nurodytos vietos, irgi pasuko iš kelio ieškoti prapuolusios 
lakūnės.

Į nurodytą vietą skubiai plaukia ir karo laivas Swan. Dar 
daugiau laivų yra kely iš Hawaii į Howland salą.

LAKŪNĖ SKĘSTA?
HONOLULU, Hawaii, liepos 5. — Laivyno Wailupe radio 

stotis pagavo neaiškų radio pranešimą, kuris, kaip spėjama, yra 
siųstas prapuolu'sios lakūnės Amelia Earhftrt Putnam. Iš to 
pranešimo galima suprasti, kad ji yra nusileidusi 281 mylią į 
šiaurę nuo Howland salos ir kad ji nebegalės ilgai laikytis virš 
vandens.

Bet kiti signalai buvo labiau padrąsinantys ir iš jų galima 
buvo numatyti, kad ji yra nusileidusi ant kokios uolos.

ku surasti /neišmatuojamuose 
Pacifiko vandenyno plotuose.

Pati Howland sala, į- kurią 
jie skrido, yra visai mažyte,’ 
sunki dagi laivams pastebėti, 
o iš lėktuvų žiūrint išrodanti 
tik į mažą taškelį dideliame 
vandenyne, nes sala yra viso 
tik pusės mylio pločio ir dvie-- 
jų mylių‘ilgio. Ji buvo negy
venama, tik pastaruoju laiku 
pastatyta kelios bakūžės, kada 
pradėta tirti apie galimybę pa
versti ją į bazę lėktuvų susi
siekimui su Australija. Sala 
yra už 1,500 mylių nuo Ha- 
waii salų ir už kelių šimtų my
lių nuo laivų linijų. Ims ke
lias dienas iki laivai pasieks 
tą salą, o ir lėktuvams surasti 
vandenyne kitą lėktuvą yra ne
paprastai sunkus dalykas, 
tokioj nuošalioj vietoj.

r

Spėjama, kad lakūnė 
skrido per Howland salą
jos. nepastebėjusi ir jai pritru
ko gasolino būnant jau toli nuo 
salos, ar ieškant to mažo taš-

v1

PRAPUOLĘ Inland advokatai pa 
sitraukė iš darbo ta 

rybos tardymų

270 žmonių žuvo Lie
pos Ketvirtosios 

nelaimėse

ypač

per- 
visai

CHICAGO. — Inland Sheet 
Co. advokatai pasitraukė iš na- 
cionalės darbo santykių tary
bos tardymų kaltinimo, kad ta 
kompanija prasižengė prieš 
Wagnerio darbo santykių ak
tą- ‘ '

Advokatai išėjo ir nutarė 
tardymus boikotuoti dėlto, kad 
tarybos nariai pašalino advo
katų stenografą, kuris užsira- 
šinėjo ir tai, kas buvo uždrau
sta užsirašinėti. Advokatai da
bar sako lauksią nuosprendžio 
iš paties Washingtono.

Bet tardymai vistiek nebus 
nutraukti. Tarybos komisija ir 
toliaui juos tęs, dabar šaukda
ma liudyti unijos atstovus.

Ma-NEW YORK, liepos 5 
žiausia 270 žmonių žuvo viso
je šalyje nelaimėse Liepos 
Ketvirtąja (sekmadieny) die
ną. 169 žmonės žuvo nelaimė
se su automobiliais, o 58 žmo
nės prigėrė. Kiti žuvo kitokio
se nelaimėse, bet nėra nė vie
no žuvusio nuo fejerverkų.

Tai tiek žuvo tik sekmadie
nį. Kiek žuvo pirmadieny ži
nių dar nėra, bet neabejoja
ma, kad pirmadieny žuvo dar 
daugiau žmonių.

371 žmogus žuvo 
nelaimėse

kelio vandenyne.
Kol bus 

kad abi 
tol bus 
pastangos juos surasti ir iš
gelbėti.

mažiausia viltis, 
ų lakūnai tebėra gyvi, 
J dedamos didžiausios

Sukilėliai suėmė 
francuzų laivą 
su tremtiniais

CHlCAGO. — Iki vakar va
karo gautomis 
tris švenčių 
nelaimėse 
Daugiausia
automobiliai, 
dimai. Nuo 
223 žmonės, 
nių. 
nėra
yra labai daug.

Stropiai ieškoma prapuolusios 
lakūnes,

HONOLULU, , Havy^ii, liepos 
5. — Paslaptis dengia likimą 
lakūnės Amelia Earhart Put
nam ir jos navigatoriaus kapt. 
Fred Noonan, kurie savo ke1- 
lionėj apie visą pasaulį ekva
toriaus juostoj, prapuolė perei
tą penktadienį kely iš - Naujo
sios Gvinėjos salos, netoli Aus
tralijos, į Jungt. Valstijų salą 
Hovvland, vidury Pacifiko van
denyno.

Visą laiką ji palaike susiži
nojimą su Howland salos radio 
stotimi ir prie salos stovėju
siu laivu Itasca. Bet jau lau
kiant jos atskrendant į How- 
land salą lakūnė urnai pranešė, 
kad ji turi gasolino tik pusei 
valandai, o niekur jol/ios salos, 
ar žemės nemato. Po to jos 
signalai nutylo ir buvo spėja
ma, kad ji arba nukrito van- 
denynan, pritrukusi gasolino, 
ar gal nusileido kokioj negy
venamoj saloj.

Gauta naujų signalų.
Tik už kelių valandų ir ant 

rytojaus, taipjau sekmadieny 
ir šiandie įvairus radio ama- 
toriai, pradėjo sugauti kokius 
tai paslaptingus signalus ir 
šaukimąsi pagelbos tomis ban
gomis, kurios buvo skirtos 
Amelia Earhart lėktuvui.

Tas padrąsino gelbėtojus ir 
susirūpinta Amelia Earhart ir 
Fred Noonan gelbėjimu. Vald
žia tuojaus išsiuntė iš Hawaii 
salų į Howland salą kelis ka
ro laivus su lėktuvais ir įsakė 
jiems surasti prapuolusią lakū
nę. Buvo išsiųstas ir didelis

hydroplanas į Howland salą, 
bet jis turėjo gryšti iš kelio, 
nes augštumoj jią užtiko snie+ 
gą, -Iij Undrą ir audrą• »•< ? *

Honolulu radio stotiš nuola
tos jai teikia pranešimų ką ji 
turi daryti. Ji patarė jai sių^- 
sti pranešimus jai skirtomis 
bangomis. Taipjau pranešti kur 
ji yra —- dviem ilgais signa
lais, jei ji yra juroj ir trimis 
signalais, jei ji randasi ant 
kokios salos. Tikslaus atsaky
mo negauta, bet vakar amato- 
riai nugirdę neaiškų praneši
mą: “ant uolos”, ar tai “prie 
uolos”. Šiandie irgi gauta trys 
ilgi signalai, kas rodytų, kad 
Amelia Earhart yra nusileidu
si ant kokios salos.

—   :—u—

Suėmė trijų mergai-

tris mažas 
išgėdinęs ir

krito, kadai

LOS ANGELES, OI., liepos 
5. — Policija suėmė Albert 
Dyer, Inglewood priemieščio 
kryžkelėj sargą, kuris prisipa
žino prieš kelias dienas nufsi- 
vyliojęs į kalnus 
mergaites, jas ten 
pasmaugęs.

Nuožiūra ant jo
jis neva norėdamas padėti po
licijai surasti užmušėją, pra
dėjo pasakoti tokias pagrobi
mo ir nužudymo smulkmenas, 
kurios tegalėjo būti žinomos 
tik nužudytojui.

Jis sakosi nuvyliodamas mer
gaites į kalnus neturėjęs jo
kio kito tikslo, kaip viena jas 
išgėdinti. Nužudytosios mergai
tės yra 7, 8 ir 9 metų am
žiaus.

Ląkunė Amelia Earhart Putnam ir jos navigatorius 
kapt. Ffed Noonan, kurie prapuolė pavojingiausiame šuo
lyje iš Naujosios Gvinėjos į mažytę Howland salą Paci
fiko vandenyne, veik' visai baigiant jų sėkmingą kelionę 
apie pasaulį.

--------- ---

Ohio ntilicija atida 
rys; liejyklas Cleve- 

f landė

Bandys atidaryti 
Youngstowno liejyk
lą; prašo milicijos

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra-' 
našauja: ■

Giedra, biskj
Saulė teka

karščiau.
5:20, leidžiasi

k;

CLEVELAND, O., liepos 5. 
—- Ohio /.'Valstijos milicija at
vyko į čia padėti atidaryti Re- 
public Steel Corp. , liejyklas, 
kurios stovi uždarytos nuo 
pradžios plieno darbininkų 
streiko. Milicija prisiųsta ap
saugoti streiklaužius.

Galbūt tebėra gyvi.
Lakūnės Amelia Earhart vy

ras laikraštininkas George Pal- 
mer Putnam ir navigatoriaus 
Noonan žmona Mrs. Mary 
Beatriče Noonan su didžiausiu 
susidomėjimu seka gelbėjimą 
ir vis dar nepapraranda vil
ties, kad jie bus išgelbėti, kaip 
buvo išgelbėta daug kitų lakū
nų, kuriems teko nutūpti ju
roj. Bet abu yra labai pavar
gę nuo ilgo budėjimo.

Putnam sako, kad jei jie nu
sileido vandenyne ir nesUdau- 
žė lėktuvo, tai jie gali pludu- 
riuoti ilgą laiką. Koncentruo
to maisto jie turį kelioms sa
vaitėms. *

Jei gautieji neaiškus ir la
bai silpni radio signalai tikrai 
yra Anąelia Earhart, tai tas 
rodytų juos esant gyvais. Ir 
ne tik gyvais, bet kad kairy
sis lėktuvos motoras dirba, nes 
prie jo yra prijungtas radio. 
Atsargos įtaisų ji neturi ir jei 
lėktuvas butų sugedęs, tai ji 
negalėtų siųsti radio praneši
mų. Tečiaus yra kiek abejo
nės, ar tie signalai yra tikrai 
siunčiami Amelia; Earhart.

Bus sunku juos surasti.
> L-

Bet. jei Amelia Earhart ir
kapt. Fred Noonan tikrai yra Elvin Allen liko mušauta, 
gyvi ir yra nusileidę ant uo- Jessie Peppper apkaltinta už 
los, tai vistiek juos bus sun- žmogžudystę.

Du lėktuvai skrenda 
per Atlantiką

Sukilėliai bombarda
vo Anglijos karo 

laivus

B0TW00D, N. F., liepos 5.
— Pan-American didelis hy
droplanas Clipper III šiandie 
vakare iš Newfoundland salos 
išskrido į Foynes, Airiją.

Tuo pačiu laiku iš Foynes 
į čia išskrido Anglijos'lėktuvas 
Caledonia.

FOYNES, Airijoj, liepos 5.
— Šiandie j iŠ Airijos į New^ 
foundland salą, 1,900 mylių at
stume, ruošiasi išskristi dide
lis hydroplanas Caledonia. Tuo 
pačiu laiku iš
salos į Airiją išskris Ameri
kos hydroplanas. Abu jie ieš
kos patogaus kelio oro paštui 
per Atlantiko vandenyną.

MADRIDAS, liepos 5.—Trys 
sukilėlių lėktuvai, kurie puolė 
Santander, numetė bombų ant 
dviejų Anglijos karo laivų, ku
rie atsakė šūviais iš "priešlėk
tuvinių kanuolių.

1 ■ ' . ' ' X

Prie abiejų laivų numesta 
apie 20 bombų. Abu laivai da
lyvauja Ispanijos pakraščių pa
truliavime. i

(Anglijos admiraltija sako, 
kad bombardavimas veikiausia 
buvo “klaida” xir nieko nebus 
daroma dėl to incidento. An
glijos laivai betgi nešaudę į 
sukilėlius).

Uždraudė italams 
tuoktis su ethio

pėmis

INDIANA HARBOR, Ind., 
liepos 5. — Youngstown Sheet 
ąnd Tube Co. ruošiasi antra
dienio ryte atidaryti vietos lie
jyklą, kurioj normaliu laiku 
dirba 7,000 darbininkų.

Tuo tikslu1 norintys gryšti 
į darbą darbininkai pasiuntė 
Indiana gubernatoriui Town- 
send telegramą, prašančią gu
bernatorių prisiųsti valstijos 
miliciją apsaugoti streiklau
žius. Tokią pat telegramą pa
siuntė ir metodistų kunigas 
Manker, kuris pravedė tarp 
styeikierių neva “balsavimą”.

Gubernatorius Townsend, ku
ris dabar yra Sturgis, Mieli., 
sakosi jokių telegramų nega
vęs ir miliciją siųsti nematąs 
reikalo. Jis dagi nežino, 
ruošiama atidaryti minėtą 
jyklą.

oregonTTi'
Savo dvare Sinissippi 
dienio rytą mirė Mrs. 
ret Enders Lowden, 
pmona1 buvusio Illinois 
natoriaus Frank O. Lowden ir
duktė George M. Pullman, mie
gamųjų vagonų t statytojo ir 
operuotojo, iš kurio ji pavel
dėjo didelius turtus. Ji mirė 
miegodama ir apie jos įnirtį 
sužinota tik tada, kada tarnai
tė ryte nuėjo ją pažadinti. Pa
liko vyrą, sūnų ir tris dukte
ris.

ST. LOUIS, Mo?
— Fejerverkai išdegino akis 
dviems vaikams, o 115 kitų 
vaikų liko sunkiau ar lėhgviau 
sužeisti fejerverkais švenčiant 
Liepos Ketvirtąją.

ONEONTA, N. Y., liepos 5. 
. Trys žmonės liko iižįpuštį

PARYŽIUS, liepos 5. — 
Franci jos karo laivai liko 
siųsti į Ispanijos pakraštį tarp 
Santander ir Bilbao, gavus ži
nių, kad sukilėlių 4 kruizeris 
Cervera suėmė Franci jos .laivą 
Tregąstel,; kuris gabeno trem
tinius iš Baskų krašto.

Kruizeris paleido į francuzų 
laivą keturis šuvius ir paskui 
perdavė J į kitiems laivams nu
gabenti jį į .sukilėlių Uostą. 
Laivas buvęs suimtas Ispani
jos vandenyse.

Du 
pa-

žiniomis, per 
dienas įvairiose 

žuvo 371 žmogus, 
gyvaščių pasiėmė 
Po to sekė sken- 
automobilių žuvo 

o prigėrė 80 žmo-
Žuvusių nuo fejerverkų 
nė vieno, nors sužeistų

Laukiamą aštraus 
—1susikirtimo su 

Fordu

Newfoundland

Mergaičių dvikova
* ’ ■ “ , » 

........... . ■■ ■*■■**■

COUSHATTA, La., liepos 5.
— Čia ištiko dviejų 17 metų • v. ... . ... M rmergaičių dvikova, kurioj May

ar 
lie-

liepos 5. — 
pirma- 
Marga- 
68 m., 
guber-

RYMAS, liepos 5. — Italai 
norėdami išlaikyti grynumą 
savo rasės, griežtai uždraudė 
Italijos kolonistams Ethįopijoj 
tuoktis, su ethiopėmis, ar ki
tomis afrikietėmis ir net tu
rėti su jomis bet kokiui lyti
nius santykius.
....,ir. ....... ............

LONDONAS, . . liepos 5. — 
Prisibij ant galimų arabų riąū- 
šių Palestinoje, Anglija pasiun-. ir vienas apdegė, sudužus lėk- 

į Haffa, 
laivą.

Palestinoje;.^
■ ;z,;'

..
.. ......... ■; ’"

•J v' / '■ >'• \

tuyui , pasikepant iš privatinio 
airporto. ' ...

‘ . ■ ■ S •’ j č v h ' i < %. J ' ’** ■ * ’ " ‘ %’•*! P’ ©S

Gubernatorius Earle 
prižada pravesti bal
savimus liejyklose
JOHNSTOWN, Pa., liepos 5. 

— Gubernatorius Earle kalbė
damas masiniame streikuojan
čių plieno darbininkų ir ang
liakasių susirinkime prižadėjo 
pasiųsti į Washingtoną gene
ralinį valstijos prokurorą ru4- 
pintis pravesti balsavimus ne
priklausomose plieno liejyklo
se ir sustabdyti kompanijų 
“čizelinimą” algų, nes kompa
nijų atsisakymas rašytis su
tartis su unija, jo nuomone, 
yra laužymas Wagnerio darbo 
santykių akto.

87 žmonės sužeisti
CHICAGO. — Iki vakar va

karo Chicagoj fejerverkai su
žeidė 87 žmones, daugiausia 
vaikus. Bet užmuštų nėra. Tarp 
sužeistųjų yra ir keli lietuviai, 
jų tarpe Peter Bartkus, 31 
6639 S. Sacramento Avė., 
seph Kabelis, 6 m., 49 E. 
PI. ir Robert Valkas, 11 
7007 S. Washtenaw Avė.

m., 
Jo- 
102 
m.,

DETROIT, Mich., liepos 5.— 
Antradienio ryte prasidės grie
žta kova tarp Fordo ir nacio- 
nalės darbo santykių tarybos, 
kada pastaroji pradės svarsty
ti kaltinimą prieš 
laužymo Wagnerio 
tykių akto.

Tikimasi ilgos
kovos, kuri baigsis teismuose 
ir galbūt pasieks augščiausijį 
teismą, kuris, ir turės galuti
nai nustatyti darbo santykių 
tarybos galias tvarkyti santy
kius tarp darbininkų ir sam
dytojų.

Fordų dėl 
darbo san-

ir griežtos

6 prigėrė apvirtus 
valčiai

VALPARAISO, Fla., liepos 
5. — šeši žmonės prigėrė ap
virtus žvejojimo valčiai Mek
sikos įlankoj. Apie 36 žmonės 
liko išgelbėti.

Naujas “Naujienų” 
išnešiotojas

Pranas Bacevičius, kuris iki 
šiol išnešiodavo “Naujienas,” 
nuo pirmos liepos savo darbą 
pervedė Gediminui Diliui, nuo 
10752 Prairie avenue.

Perimdamas į savo rankas 
“Naujienų” šnėšiojimą, drg. 
Dilius prašo Roselindiečių at
leisti jei dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskas tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnauti kuo geriausiai. Jei
gu kas norėtų “Naujienas” gau
ti į namus, meldžiami pranešti*

CHICAGO. — Virš Sky Har- 
bor airporto Norman B. Doerr, 
23 m., skraido mažyčiu lėktu
vu bandydamas sumušti pir
mesni tokių lėktuvų 20. valan
dų ištvermės • rekordą. Lėktu
vo sparnai yra 35 pėdij. Pats 
lėktuvas sveria tik 595 svarus 
ir galį'pasiimti tik 35 gelio- žemiau paduotu adresu, o rei- 
nus gasolino. Gasolino išteklių kalavimas mielai bus atliktas.

-^S. Dilia,
10752 Prairie Avė.

* I

teks papildyti ore kas 4 valan
dos.

H HjlBIiggg



NAUJIENOS, Chicago, 111.
...     -*-■■■ " »■——      —   . ^,lt<

^Antradienis, liepos 6, 1937

Namai ir Žeme
* " ■ ■*•<.' vf

*

• r.... ‘

SI’ULKŲ AUGIMUI NEUŽTENKA GERŲ 
NORU IR PASIŠVENTIMO

. ... ......................................... .... ... > >) .................... .

Reikia žmonių su tinkamomis kvalifika
cijomis ir budo ypatybėmis

Spulkų augimas, kaip pas lietu
vius, taip ir pas kitas tautas, 
yra labai nevienodas: kuomet 
vienos auga metai iš metų, ir į 
trumpų laikų išauga į milžiniš
kas įstaigas, tuomi pat laiku ki
tos, turinčios tokias pat progas 
ir aplinkybes, pasilieka mažos 
ir nežinomos.

Suprantama saVaimi, kad čia 
kaltė gludi pačiuose auklėtojuo
se — vedėjuose. Mat, neužtenka 
gerų norų, kad spulka išauklėti, 
reikalinga tam darbui pasiruo
šimas, prityrimas, atsidavimas, 
darbštumas ir atitinkantis su- 
gabumas. Kur žmonių su šiomis 
kvalifikacijomis stoka, ten ne
galima fkėtis spulkos šviesios 
ateities. O ištikrųjų, tarpe lie
tuvių labai nedaug turime žmo
nių plačiau apsipažinusių spul
kų vadovavimo reikaluose.

Vadovybė per prievartą.
Kuomet prisieina prievarta 

išrinktiems ir nepasirengusiems 
vadovauti organizacijos reika
lams, ar stebėtina, kad jos ir 
neauga? Esant mažoms ir ne
turtingoms, nėra iš ko pasam
dyti tinkančius vedėjus, 
belieka vargti per metų 
iki neątsjranda įtinkanti 
nės, kurie galėtų perimti
vybę. Na, o dalininkai nerimau
ja, išmetinėja, negauna užtekti
nų pelnų, negali gauti reika
laujamų paskolų, ir vjs tai ne? 
laimingai vadovybei ka^lį 
liuoja,’’ kad taip dalykai r' 
sėkmingi, kaip, ot, anoje bei ki
toje spulkoje.

Kadangi mažose spulkose ne
sant iš ko vedėjams tinkamai 
atlyginai už jų darbą, priseina . 
dirbti iš pasišventimo, o čia 
dar nepasitenkinimai ir išmeti
nėjimai gadina nervus. TH, at- . 
ėjus galui metų, vėl prisieina 
kitiems prievarti užkrauti va
dovybę, ir taip tas neprodųkty- 
vis ra^as pamažėl sukasi.

Išeitis — susivienijimas
Belieka viena išeitis: norint 

pagreitinti spulkos bujojimą ir 
patenkint dalininkus, praktiška 
butų ieškoti priemonių susivie
nyti į daiktą dviem ar net ir 
didesniam skaičiui spulkų, kad 
sujungtu <turtu ir spėkomis pa- 
greitint išaugimą iki tinkačio 
dydžio, kad apsimokėtų. Jei rei
kalinga, galima pasisamdyti at
sakanti darbininkai, kurie turi 
patyrimą ir 
vadovauti, 
neilgai bus 
kai spulkas 
vis daugiau
rupinasi ir daro patvarkymus.

Dabar jau yra reikalaujama, 
kad spulka turėtų nuolatinę 
raštinę, kur kasdien dalininkai 
galėtų gauti patarnavimą; rei
kalinga, kad knygos butų veda
mos pagal valdžios nustatytas 
taisykles, o t s ; ra faną kom
plikuotas darbas, reikalaujantį 
susipažinimo su knygyedys'ėi 
taisyklėmis. Taip jau reikalau
jama, kad būtinai kasmet butų 
išmokama dividendai ir nusta
tytas nuošimtis. Yra ir daugiau 
naujų patvarkymų, kurie nema- 
žai apsunkins mažąsias spulkas.

Remonto dąrbai 
plačiai varomi 
Chicagos ribose

taisoma. Vieni įš pamatų kelia 
ir remontuoja, antri priekinius 
bei užpakaliųius gonkMS - “por- j 
čiųs” perdirbinėja, ar tąį didi
nami ar stiklai sudedami bei 
permodeliuojarųi. Dar kiti , lan
gus didina, po kambarį - kitą 
pribudavoja, aukštesnius kam
barius išbudavoja ir iš lauko 
asbestos lentelėmis gražiai ap
kalinėja. Kaį kurių namų atre- 
montavimo net negali pažinti: 
pakeitė ir dydį ir išvaizdą. Kur 
buvo sena bakūžė, pasidaro nau
jas, moderniškas nąmas.

t : 1žinoma, tuomi namo ir
ma ir kaina pasidvigubina, ir 
pačią apielinkę papuošia.

(Tašą, aut 3-čįo pusi.)

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nau

jus insųrance 
INFORMACIJOS dykąi.

CHIČĄGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrobkc Avė., Chicago

■'■ ■■1 —_ ■ ““ ■-—— ■ - i<t. y-". .—- ■ ■e-*—.A • ».

. 'CRANE7.
COAL COMPANY
5332 So. Long Aye.

Tel. Republic ’ 8402
POCĄHONTAS M^ Run $7,40
(Screehed) ..........L-L. tonas'" 1
SMULKESNĖS k $7.15

Tonas ..........

—

OMSrnsr
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos ’ I SAVAITIp ■

DR. O'CONNELL

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandas bei Štarus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HAL$TED ST. VVESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

36
8244

135 SO. STATE ST.
MMN.CIyrkM. IM MatHmnjM.
•tlg Broadvrny MSB OotUne Grova
Ii!! JOM MjuHiion St.
nfl MUw»ukM Av. 6204 8. Hnluted St.4Wi Eretai Fark 3234 Miflluon St.
*VMk WXX • — CI.OSED SUADAT

Gyvenami namai moderni
zuojami

Kaip jau daugel kartų teko 
čia pažymėti, iki šiol Chicagoje 
naujų namų statyba dar neišsi
judina. Kur ne-kur pakraščiais 
pasirodo po vienų namelį, tai ir 
yiskas. Ant didesnės skalės 
miesto ribose niekas nesiima 
budąyotį gyvenamųjų namų a- 
l>art fetįeralės valdžios projek-

moder-
Chica-

Bet remontavimas ir 
nizavimas tai turi- būtį 
goj dar niekuomet nebuvo tiek 
įsisiūbavęs, ka;p dabar. Kur tik 
nepažvelgsi, senose ar naujes
nėse apielinkėse, visur dirbama,

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICĄGOJ 
2,000,000 pėdų naujo . ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit • 
apžiūrėti ir susipažinti. Dury?— 
25c; Klevo lentos grindims-—$10 
M. Stogams padengimai, ęlęktri- 
kiųės ir pliinįįdngo reikmęnės.

Harvey Wrecking
Company 

1701 VEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

Pranešimas
Pinigų Taupytojams

SIMANO DAUKANTO ’FEDERAL $AVINGS AND LOAN ASSO
CIATION pF ę^fęAęrD, direktorių pųsirįpkimę AM 
birželio 23, 1^37 ndVaUnėtą įmokėti . . ....... ...... ĘĮU/
dividendą anį vi«u taupymo skyrių. Dividendas 
išmokamas jLIĘPpS^Pl^M^. DIENĄ.

\ i u . 1' r .. . 'J , ..... ....

Kviečiame lietu^juš taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur indė- 
|liai apdrausti ilęi 7 $5,000.00

> . į ■ k ...r > .

per Eederal Savįngst and Loąn Insųranęe Corporation, Washington, < c. ■' ■* . - '
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

Ųhicagoje ir ąpieĮink^, lengvais išmokėjimais dėl nupirkimo, pa- 
taifiįyiiĮO ir Statymo naujų namų. 

Del informacijų kreipkitės į ‘

* 0 Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
Telephone CANAL 8887 BEN J* KAZANAUSKAS, Rašt

• 1 , ' _ ______ _____ _________ ...

NAUJAI.. ATIDARYTAS

LIETUVOS 
SANDĖLIS 
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

investment
OF YOUR

iTEDERAlSAViNGS. 
. iŠ AND VOAN ASSOCIATION

Residence

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

:—4 ir nuo 6—-8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

nuo
8939

i

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 1 
Patarnauju prie: 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1198-8277

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

2,400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

Miesto 
Kam’b. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rėš. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS

DR. Va A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo (7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St*
Tel. Boulevard 1401

* ■ !■> ■■!<—     ■-» || |.l II

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. N ėdė Ii o j pagal susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

BEVERAGE COOLER
L. i

1824
3395

KITATAUČIAI

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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 Rezidencija 
3335 So. Halstėd St. 

CHICAGO, ILL.

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

AKIU SPECIALISTAI

8

LIETUVIAI

į. A. MASALSKIS
3307 Lituanicai Avenue Phone Boulevard 4139

Yards 1139
Phone Yards 1138

DALYSE*

3319 Į-itųąhica: Avenue 
, , J,.,, Ir. . A ... . I.   ......i. ..

J.LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Pbone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

—*-

S.M.SKUDAS718 AVest 181h Street V Phone Monroe 3377 
|?,|*|* t ■**-* r>—r—

EZERSKIS IR SŪNŪS
Tel. Pūliniai) 5703 į

Tat, 
eiles, 
žmo- 

vado-

gabumų tinkančiai 
Heikja žinoti, kad 
galima savarankiš- 
vadovauti, valdžia 
ir daugiau jomis

IR PASKUTlNft SAVAlTfi 
£ Sovietų Rusijos Gražiausio 

Paveikslo 

“NIGHTINGALE” 
Pirmo Visų Snalvų F’lmo 

£ O N f) T O N E 
Van Bnren arti Waha»h

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

• • • V. . k r.“ i

1/2C Dienoj
UŽMOKA UŽ ŠĮ KELVINATOR

• Gia yra tikras pinigų uždirbėjus delikatesams, 
tavernom, grosernėm ir gazolino stotim! Gėri- 
niauis frorikpse Kęlyinator šaldytuvas su Mono- 
Rail Stainless Steel Top.. Užlaiko šaltus gėrimus 
šaltais! ' ,

Žemi pirmieji kaštai, tik 17^c dienoj užniO’- 
ka už jį sulig musų Mėnesinių Mokėjimų Planu. 
Pigus operavimo kaštai. Tikrenybėje užmoka sa-

Kilnojamas, standus, savaimis, lengvai per
keliamas. Dėl pilnų informacijų telefonuokit 
RANdolph 1200, Local 143.

APŠALDYMAS BILE KURIAM 
TIKSLUI

Planuodami bite kuri šaldymo būdų, 
jus galit sutaupyt laiką,yvargą ir pinigus, 
pašaukę Commonwealth Edison Company. 
Musų išmokyti inžinieriai gali pagelbėti 
jum išsirinkti įrengimus, kurie jum ge
riausia tinka. Jų patyrimas ir praktiška 
pagalba jūsų .tarnyboj. Jie padarys tyri
mus. patieks rekomendacijas ir suteiks 
pagalbų dykai ir be obligacijų. Tik pate
lefonuoki! RANdolph 1200, Local 170.

COMMONWEALTH EDISON
COMPANY 72 WEST ADAMS STR^T

----------------

r* ■ i m? ........ .. ....... ■ i11 I i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■. iDIENĄ IR. NAKTĮ
Visi Tęlefonav YARDS 1741-1742 

4605-P7 Herpiitage Avė. 
4147 South JFairfield Avenue

Tvl. LAI-aYETTE 0727

T r-1 4 k°Plyčios visose
Chicagos dalyse

...
Klausykite musų Lietlivškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C/stoties (1420. K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
«• ..... lik A s -.v< > ■ l

NARIAI
Chicagos.

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
k Patarnavi

mas Dieną

TURIME
*KOP^¥čIĄS 

MIESTO

S. P. MAŽEIKA

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Boulevard 4089
X . A a

1640 5yest 46th Streęt
J. J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boulevard 5566

10734 S. Micliigun Avė
i ■ ’-r.Hr’tersraiES

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

SKYRIUS: 4^-44 Ėast. 108fh Street 
iH^iįt..iPA' .. ....................

Canal 2515
Tel. Pullmap 1270 <■,»««, i iwį, 11 u .1, II’

JUOZAPAS EUDEĮKĮŠ IR TĖVAS
Virginįą 08834704 So. AVestern Avė.

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą ak ų karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimi} akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av, 

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Te!. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugios ________
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St .

Ccr. of 35th and Halsted Sts.
Jfisų valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 ŠO. MICHIGAN BLYD. 

Tel. Kenwood 5Į.07

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

^Seredomis ir nedėl. nagai sutartį
6631 So. Califorą’a Avenue

"■' ! TeįefRepublic 7808

Phone felįinįock 2061

DR. JOSEPH KELLA
’ DENTISTAS '

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

; Serędoj pagal sutartį)

Kiti Lietuviaj^Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
‘ ‘ :'i TelJIVigihia;Tllfl.Snijl i. 

Valandose l-r—3; 7—8 kasdięn, iš
skyrus seredą. Sekhiad. susitarus.

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal • naujau
sius metodus X-Ray ir k.lokius eie- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. J. SHINGLMAN i
KĄ TIK SUGRUO

i y; į ' , I ' •—- i Š W—* " " ■ j 
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City

Pi akt kuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Sp^ialybė x
Vabrdos: 11-12 A. Mr, 2-4. P. M. 

Rezidencija 1U38 So, 50th Aye.
Tel. Cicero 3656 

Ofisas 4930 West I3th Street 
Cicero, III.



Cottricht 1957. Ingiu & Mrm Tobacco Co.
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užre-

sykiu skaitytojai

namas

I

**

ii

pareiškimui savo 
apie ką daugiau 
skaitytojai infor-

Patarimai pradedantiems 
, pastoviai gyventi 

šie 1937 metai, yra skaitomij

Antradienis, liepos 6, 1937 NAUJIENOS, Chicago, IH,

NAMAI ŽEM'

Namų Ir Žemes Darbų Peržvalga
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Namai ir Žemė” skyrius 
.Naujienose pasirodo reguliariai 
'kas pirmadienis jau antras me
tas. (Dėl švenčių šį kartą pasi
rodo antradienį). Bėgyje to lai
ko buvo pakelta daug svarbių 
ir įdomių klausimų, liečiančių 
namus ir žemę; gvildenta klau
simai liečianti Chicagos praeitį, 
josios vystymosi ir augimą, nu
rodant, kaip sparčiai miestas 
plėtojasi ir progresuoja, keisda
mas savo išvaizdą ir pobūdį.

J)aug rašyta apie nuosavybių 
užlaikymą, puošimą, pagerinimą 
ir modernizavimą. Gal būt dau
giausia raštų pašvęsta skatini
mui miisų vientaučių; prie įsigi
jimo nuosavų namų, nurodinė- 
jant, kad šis laikotarpis yra pa- 
rankiausis, kadangi namų kai
nos, iš priežasties sunkios de
presijos, buvo žemai nupuolu
sios. Taip jau yra renkama vė
liausios žinios ir įvykiai namų 
statyboje, apie naujus įstaty
mus ir miesto patvarkymus. 
Laiks nuo laiko paskelbiama są
rašai lietuvių pirkusių bei par
davusių nuosavybes. Atvejų at
vejais nurodinėta, kur ir kokie 
namai yra verti pirkti, kaip 
nuosavam gyvenimui, taip ir 
vertelgystės tikslams.

Gero

gi, tur būt, niekur lietuviai nė
ra sudėję tiek savo sutaupą, 
kaip į namus; sunkiai kas ga
lėtų apskaitliuoti, kiek milijonų 
dolerių musų vientaučai turi in
vestuotų į nejudinamąjį turtą.

Iki šiol musų laikraštija apie 
tokius dalykus labai mažai rū
pinosi bei rašė, palikdama žmo
nėms patiems savo ekonominius 
reikalus spręsti pagal savo ge
riausią nuožiūrą, arba ieškoti 
informacijų svetimtaučių spau
doje bei; pas atskilus žmones. 
“Naujienos,” rodos, bus pirmos 
rimtai susirūpinusios šiuomi 
reikalu. ? .

Kiek iki šiol šis skyrius skai
tytojams davė naudos bei pasi
tenkinimo, dar sunku apčiuopti 
bei pasakyti. Pirmieji, bandymai 
gal negana daug ką užinteresa- 
vo ar nepasirodė gana nuošir
džiu; gal nepataikyta rašyti a- 
pie tuos dalykus, kurie visuome
nę labiausiai interesuoja; gal 
truko įvairumo ir visapusišku
mo apkalbamuose klausimuose.

Nori kritikos
Šiuomi vedėjas šio skyriaus 

kreipiasi į skaitytojus prašyda
mas rimtos kritikos, nurodymui 
trukumų bei 
pageidavimų 
turėtų būti 
muojami.’

Tuomi pat
yra' kviečiami pagelbėti šį sky
rių padaryti įvairesniu, parašy
ti žinių bei straipsnių apie da
lykus liečiančius nejudinamąjį 
turtą — apie namus ir žemę.

Chicago j e tarpe lietuvių turi
me apie 30 lietuviškų “rea'l es- 
tate brokerių”, kelioliką agentų, 
kurie ę daugiausia^ pragyvena 
teikdami patarnavimus namų

PAVYZDINIS
Pennsylvanijoje, su Federal iloųsing? Administra- 
tion pagalba (apačioj planas). Namas turi valgo
mąjį kambarį, salioną, tris įpiegamuosius, virtuvę 
ir maudyklę. Nuomuojasi už $4'2-ą mėnesį. Miega
mieji taip pastatyti, kad visi tuti ventiliaciją.

NAMAS,, pastatytas Hillcreste,

pirklyboje. Kai kurie turi ilgų 
metų praktiką savo srityje ir 
jie daug g’alėtų naudingų daly
kų papasakoti. v'

Vyrai, išbandykite savo rašo
mąsias plunksnas, ’ o iš jūsų 
darbų mes geriau pažinsime 
jus pačius. —W. y. Maukus.didžiausiam skaičiui 

žmnoįų
“Naujienos,” kaipo visuome

ninis dienraštis, visuomet sten
gėsi teikti žinių ir informacijų 
iš įvairiausių gyvenimo sričių, 
kad padarius daugiausiai gero 
didžiausiam skaičiui žmonių. 
Tat, įvedant’ ir “Namai ir že
mė’- skyrių, tikėtasi suteikti la
bai reikalingą patarnavimą . šio 
dienraščio skaitytojams, kadan-

Jaunavedžiai, jų at
eitis ir nuosavas

.skaitlingiausių; vedybų metai. 
Ypač v birželio mėnuo pasižymė
jo savo nepaprastu gausumu. 
VedS riet po kelioliką šimtų f į 
dieną. ' ’ *;

žmogaus apsivedimas reiškia 
pradžią tikro, savisiovio atsa- 
komingo gyvenimo:, apsivedę 
tuoj į pradeda tvarkytis reikalus 
nebe vien šiuomlaikiniai, bet 
prisieina rupintjs ir tolimesne 
ateitimi. Reikiariješkbtis pasto
vaus buto, įsigyti rakandus, gal 
tuoj prisieina užsitraukti sko
los. perkant reikmenis, pradėti 
taupymo sąskaitoj apšjdrausti 
nuo ligos ir tuomi pat laiku 
gimsta- pageidavtn&iS', k*ad butų 
daug’maloiiiau gybeirti jei butų

______________ :----------------- !----------------------------- A-----—-------------- ------
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nuosavas namas — pastogė, 
kurią butų galima vadinti tava,

Kai susilaukiama daugiau šei
mynos ir pasirodo, kad daugelis 
namų savininkų nepageidauja 
nuomotojų su mažais vaiku
čiais; arba gyvenant svetimame 
name vaikučiams nėra vietos, 
kur žaisti: visiems kliūva, visi 
persekioja, bara — tuomet šei
ma pasijaučia užgauta, paže
minta ir jau su pakilusiu upu, 
ar net lyg kerštu, puolasi pir
mai grogai pasitaikius ir perka
si nuosavvą namą.

Tie dalykai daugybės žmonių 
yra patirti kartų kartais, ir a- 
pie tai nevertėtų daug bekalbė
ti. Bet šiuomi norisi atkreipti 
atydą jaunavedžių, kuriems dar 
tie įvykiai tebėra priešakyje, 
bet kuriems labai trumpoje at
eityje prisieis juos pergyventi.

, Reikia namo! 1
, ' ■ - r a '

Jaunavedžiams patartina nuo 
pat pradžios gyvenimo pasista
tyti sąu -už tikslą įsigyti nuosa
vą namą: dėl laimės šeimynos, 
užtikrinimui pastovumo, ramy
bes ir pasitenkinimo labui, nie
ko nelaukdami pradėkite rūpin
tis; jei’ jau negalite pirkti tuo- 
jauši tąi nors atsidarykite spul- 
koje' sąskaitą irz pradėkite tau
pyti namo įsigijimui. Nebūtinai 
reikalinga pūošnumos bei vė- 
liriušips. rpados. Tereikia, kad 
butų ntidsąV'a' pastogė, gabalas 
žemės, pieyelė, .žolynėlis, gėlės, 
medelis - kitas, parankioje a- 
pieįinkėje, prie transportacijos, 
nepertoliausia darbavietės, pato
giai nuo krautuvių ir mokyklos. 
Tai yra' faktoriai, sudaranti lai
mingą ir malonų namą. >

Be pastogės vistiek negalima 
gyventi. Už nuomos “resytes” 
nupirkti nieko ; negalima. Tat 
verčiau mokėti sąskaiton nuosa
vo namo. Nei nepajusite kaip 
prabėgs keliolika metų ir, mo
kėjimams pasibaigus, bus leng
viau atsikvėptį ir pasididžiuo
jančiai tąjrįjį V£as yra’ musų 
namas.” ?

Lietuviai pereitą 
savaitę pirkę - 
pardavę namus

Praėjusią savaitę liko 
korduoti sekanti nejudinamo 
turto pirkimai bei pardavimai:

C. A. Kazlun pardavė B. Wa- 
’ąntindi ant Waller avė., prie 
W. Cermak Rd.

A. Bartkus pardavė ant So. 
Claremont avė., prie W. 63rd 
St.

,F. Stanaitis ant S. Springfield 
avė., prie W. 46th St.

E. Galkantąs pirko ant So. 
Talman avė., prie W 44th St.

J. V. Batūras pirko ant So. v 
Whipple St., prie W. 61st St.

A. Bartkus pirko ant W. 63 
St., prie So. Rockwell St.

B. Waantinas pardavė C. 
Kazlum ant W. 69th St., prie 
S. Rockwell St.,

A. Yasulis pardavė ant W. De 
von avė., prie N. Artesian avė.

J. Bartkus pardavė ant So. 
California avė., prie S. 54th St.

P. VizgaTd pardavė arit So. 
Western avė. prie So. 67>th St.

N. Marcinkevich pardavė ant 
W. 47th St., prie So. Hermitage 
avė.

N. Skusevich pardavė J.
Skruskui ant S.’ Kildare avė., 
prie W. 61st S t..

F. E. Karpis pirko ant So.
Morgan St., prie W. 57th St.

J. E. Matejunas pirko ant S.
Racine avė., prie W 68th St.

N.. Blasius pirko ant S. See- 
ley avė., prie W. 77<th St.

Lith. B, & L. Ass’n. pardavė yra naudingos.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
. BŪDAMI MUSŲ SPŪLKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius
MUSŲ NARIAI GAVO................

‘ Dėl informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite 

...................CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND

SAVINGS ASSOCIATION
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

- į 1739 So. Halsted Street

■^1
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^Aukščiausieji C^besterfields priduoda malonu

w • 7 • • mo kiekvienam jūsų veikimui nes..
. Jie lengvesni. .

Jie geresnio skonio... daug geresnio
Ir Chesterfields aroma yra daug malo

nesne— skirtinga nuo visų kitų*

dėl aukščiausių rūkymo malonumo 
siekių—gėrėkitės Chesterfields

gaivinančiai lengvesni*
«

O

Reikalaukite DEGTINES

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĄ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

-
A z1

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

i i

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos htt | M ' ft

PARŪPINO

bet kuris malonumas
yra didesnis malonumas 

su Chesterfields,

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,
ANTANAS G. KARTANAs' Savininkas

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.
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Kongreso Galia
%

Vyriausias teismas Washingtone, kaip žinoma, pa
naikino AAA (žemdirbystės reguliavimo) įstatymą. Bet 
šitame .savo sprendime teismas pripažino, kad J. V. kon
gresas turi teisę skirti mokesčius ir leisti pinigus “visuo
menės labui.” Tokiu budu Vyriausias teismas išaiškino 
konstituciją ta prasme, kad kongreso galia tuose atsiti
kimuose, kai eina reikalas apie visuomenės gerovę, ne
privalo būt varžoma.

Tai yra labai svarbus sprendimas Amerikos konsti
tucinių ginčų istorijoje. Seniau Jungtinėse Valstijose 
benčĮrai viešpatavo ta nuomonė, kad federalinė valdžia 
turi tiktai tokias teises, kurios jai yra konstitucijoje 
“deleguotos” (pavestos) arba kurios iš šių “deleguotų” 
teisių aiškiai išplaukia. Vadinasi, jeigu ko nėra konsti
tucijoje pasakyta, to kongresas negali daryti..

Tačiau savo sprendime apie AAA federalinis teismas 
pareiškė, kad “visuomenės gerovei” (“for the general 
welfare”) kongresas turi teisę imti iš žmonių mokesčius 
ir skirti pinigus.

Šitoks J. V. konstitucijos aiškinimas atidaro plačią 
dirvą kongreso ir federalės vyriausybės veikimui. Tokiu 
jos aiškinimu, pavyzdžiui, yra paremtas Socialinio Sau
gumo (Sočiai Security) įstatymas, kuriuo įvedama senat
vės pensijos ir apdrauda nuo nedarbo. Pirmiau šitoks 
įstatymas butų buvęs pripažintas “nekonstituciniu.”

A. D. F. Priimta į Interancionalą
• Tarptautinė Darbininkų Unijų Federacija savo su- 

važiavime Varšuvoje vienbalsiai nutarė priimti Ameri
kos Darbo Federaciją. Tai yra reikšmingas įvykis orga
nizuotame pasaulio darbininkų judėjime.

Amerikos darbininkų sąjungų sąryšis seniau priklau
sė unijų Internacionalui, bet po pasaulinio, karo, kai Eu
ropos darbininkų organizacijose žymiai sustiprėjo socia
listų įtaka, velionis Gompersas nutarė, kad unijų Inter
nacionalas esąs amerikiečiams “per kairus.” Gomperso 
patarimu Darbo Federacija pasitraukė iš tarptautinės 
unijų sąjungos. _ '

A. D. Federacija buvo kelis kartus kviesta grįžti į 
Internacionalą, bet ji vis .atsisakinėjo. Tik dabar, kai Fe
deracijai ėmė lipti ant kulnų C. I. O., tai ji sumanė įteik
ti unijų Internacionalui įstojimo aplikaciją.
v Sako, kad Varšuvos suvažiavime kilo aštrių ginčų 
dėl šitos aplikacijos. Kai kurių šalių unijų atstovai nu
rodinėjo, kad Amerikos Darbo Federacija jau nerepre
zentuoja organizuotų darbininkų masių Jungtinėse Vals
tijose, nes daugelis unijų dedasi prie Lewiso vadovauja
mo Industrinės Organizacijos Komiteto. Meksikos unijų 
atstovai, be to, sakė, kad Amerikos Darbo Federaeija 
visą laiką rėmė imperialistų Jungtinių Valstijų politiką 
lotyniškose Amerikos respublikose.

Šitie ginčai tačiau ėjo suvažiavimo komisijų posė
džiuose. Galų gale, viršų paėmė ta nuomonė, kad A. D. 
Federaciją priimti, ir taip nutarė visas suvažiavimas.

Unijų Internacionalas dabar gali atlikti didelį patar
navimą Amerikos darbininkams, jeigu jisai bandys su
taikinti Darbo Federačiją su C. I. O..

Karas Etiopijoje Tebesitęsia.
Mussolinio priešai, kurie dabar gyvena Paryžiuje, 

gavo žinių apie italų kareivių maištus Etiopijoje ir apie 
etiopų kovą prieš fašistiškus okupantus. Italų maištai 
kilę iš to, kad valdžia liepė apginkluoti pasiųstus į Etio
piją “industrinius kareivius” ir įsakė ijems mąršuoti 
prieš sukilusius etiopus. Tie “industriniai kareiviai” buvo 
nugabenti į Afriką steigti sodybas ir tiesti kelius buvu
sioje Haile Selassie imperijoje. Kai italų armijos virši
ninkai liepė jiems eiti į frontą su ginklais rankose, jie 
atsisakė. '■ ■ / ? v ' Į f

Kilę taip pat neramumų " italų reguliarios armijos 
pulkuose Addis Ababoje, kai jiems pritruko maisto. Jie 
užmušę keletą: pujkihinkų ir žemesnių karininkų.

Bet, gal būt, dar aršesnis dalykas Italijos fašizmui 
yra tas, kad Etiopijos gyventojai ginkluojasi. Ginklus

DUakyme kalnai
Chicago je—paštu:

Metams  ___ ___ __________  38.00
Pusei metų _________  4.00
Trims mėnesiams ________ ~ 2.00
Dviem mėnesiams________1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
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DE BROUCKERE REZIG- Maskvoje rašo, kad prasidėjo 
NAVO nauja “valymo” banga tarpe

'Gruzijos komunistų. Sako:
“Vyriausia anka yra G. \A. 

Mgaloblišvili, kuris tapo pa
šalintas iš Gruzijos respubli
kos komisarų tarybos pirmi
ninko vietos.

< “Tuo pačių laiku praneša
ma, kad Gruzijos teisingumo 
komisariate buvo susikrovę 
lizdą ‘žmonių priešai*.

“Gruzijos Vyriausiojo teis
mo pirmininkas Bolkuadze ir 
teismo narys Svanidze, ešą, 

' diskreditavę teisingumo orga
nus, darydami aiškiai netei-

1 singus sprendimus. Jie,_ be to, 
užtarę tam tikrus savo drau
gus kriminalistus.

‘‘Gružij os Advokatų Sąj Un- 
ga kaltinama tuo, kad ji pri
ėmus į savo tarpą ‘anti-so- 
cialinius elementus?
Reikia 'atsiminti, kad SSRS 

diktatorius Stalinas yra pats 
gruzinas. Jo tikra pavardė 
Džugašvili.

Belgijos socialistas, senato
rius De Brouckere, kaip prane
ša' Londono “Daily Herald,” re
zignavo iš Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo prezidento 
vietos. Kartu su juo rezignavo 
ir generalinis Internacionalo se
kretorius Friedrich Adler ir iž
dininkas J. van Roosbroek. •

Jie, nepasiklausę Internacio
nalo vykdomosios taryboš, pri
ėmė Dimitrovo (Komunistų In
ternacionalo gen. sekretoriausX 
pasiūlymą susitikti su Komin- 
terno atstovais ir pasitarti apie 
“bendrą politiką” Ispanijos 
klausime. De Brouckere ir Ad
ler nuvyko iš Genevos j netoli- 
pią Francuzijos miestą Anne- 
masse ir laikė konierencjją su 
Kominterno įgaliotais Marcei 
Cachin, Thorez ir Jose Diaz.

Sugrįžę į Genevą, Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
viršininkai dalyvavo bendrame 
Socialistinio Darbininkų Ipter- 
nacionalo ir Tartautines Darb. 
Unijų Federacijos valdybų su
važiavime ir čia raportavo, kad 
jie ne kaip Internacionalo įga
liotiniai, bet tik kaip asmens, 
tarėsi su Kominterno atstovais, 
Susirinkimas tačiau griežtai 
pareiškė, kad. apie jokį “bend
rą frontą” su kopiunistąis ne
gali būti kalbos. Tuomet sena
torius De Brouckere įteikė sa
vo rezignaciją iš Internaciona
lo prezidento vietos.

Jo rezignacija, taip pat kaip 
ir Adlerio ir Roosbroeko, dar 
nėra priimta.

“VALYMAS” GRUZIJOJE.

Jau prieš keletą savaičių bu
vo pranešta telegramose iš Mas
kvos, kad Stalino, žyalgyba su
šaudė Gruzijos,’ sęvietų respub
likos prezidęntą Mdivani ir suė
mė daugelį Gruzijos komunis
tų vadų. Dabar specialus “Dai
ly Herald” Jkorespondentas didelis šulas, Kremliuje.

Jeronimas Ubarevičiųs raudono 
sies armijos generolas 

. ilu.i

(Keletas atsiminimų iš jo jaunų dienų), z 
1 •, i / A- ’ •’ »

tųo- mėtų kaip tiktai išėję į 
‘miestelio pakraštį, kur buvusi 
ganpma bandą, Ubarevičiųs pa
rodęs pirštu j bandą ir sakąs? 
“Štai vienaš piemuo juk vi
sada bus gudresnis už visą ban
dą.” / ? ' t ’

Grįžę į miestelį radę besto
vintį gražų vežimą, kame sėdė
jo 4 aukšto laipsnio vokiečių 
karininkai (greičiausiai tai bu
vo Antalieptėje tuo metu stovė
jusio 39 rezervinio korpuso 
štabo karininkai) ir 3 gailestin
gos seserys. Jie visi labai drau
giškai pasisveikinę su buvusių 
priešų armijos karininko uni
forma išsipuošusiu Ubarevičium 
ir kvietę kuo greičiausiai sės
tis į vežimą, nes jie jau seniai 
jo laukią; jeigu šiuo momentu 
butų nebesulaukę, tai butų pa
likę... Iš’ to pasikalbėjimo paša
liniam negalėjęs susidaryti ki
toks įspūdis, kaip tiktai, kad 
Ubarevičiaus santykiai su tais 
vokiečių štabo karininkais la
bai bičiuliški.

Ko Ubarevičiųs tada buvo at
vykęs į Lietuvą? Ar jis manė 
ką nors su vokiečiais kombinuo
ti, ar tikėjosi besikuriančioje 
Lietuvoje ką veikti, ar jis' rinko 
kokias žinias ? Į tą klausimą da- 
bar atsakymo jau nebeisime,

galinti valdyti. Besikalbantieji Patikimiausias butų lyg ir pir-

(Tęsinys)
Caro karininkas — vokiečių 

karininkų bičiulis
1918 metų liepos menesį, ka

da Rusijoje.daugumo ka'riijin- 
kų žvaigždutės buvo jau ne tik
tai nuo pečių nudraskytos, bet 
ir į kaktas kulkomis įkaltos. 
Daugailiuose atlaidų dieną pa
sirodė puošnioj.ę uniformoje su 
gvardiškos formos kepure viso
mis žvaigždutėmis^ blizgančiais 
antpečiais caro armijos poruči- 
kas (leitenantas). Tai buvo U- 
barevičius. , (

Susitikęs porą pažįstamų—tų 
pačių gimnazijos draugų, bent 
trejetą valandų Vaikščiojęs 
Daugailių -gatvėmis^ ir kalbė- 
jęšis. Paklaustas, kurio galo jis 
taip išsifrantijęs jau nebesan- 
čios armijos karininko unifor
ma', numojęs runka ir pasakęs, 
kad visa ta komedija neilgam. 
Rusija busianti arba demokra
tine valstybė, arba greit vėl 
grįšianti monarchija.•* Rusiškai 
pridėjęs — U bolševiko v miet 
gosudarstvennostų t. y.
ševikai neturi valstybingumo. 
Jis gana ryškiais pavyzdžiais 
vaizdavęs tuometinę Rusijos 
padėtį ir įrodinėjęs, kad taip' il
gai negalį būti, kad minia ne-

- bol
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jiems pristatę Vokietijos amunicijos dirbtuvių agentai 
per arabus ir egyptiečius.

♦

DINGO ARTIMAS LENINO 
DRAUGAS.

Senas Lenino draugas Mi- 
Chailsky dingo nežinia kur, kaip 
praneša žinios iš Maskvos. Ji
sai redagavo valdžios laikraštį 
“Iz vesti j a” ir gyveno tame pa
čiame name, kur turi patalpą 
J. V. pasiuntinybė Maskvoje.

Vieną dieną jisai į savo butą 
neparėjo iš redakcijos. Bet kur 
jisai dingo, niekas nežino. Sa
ko, kad jisai buvo suimtas, kaip 
buvęs artimas draugas Bucha- 
rino ir Radeko. '

Po savo straipsniais laikraš- 
tyje “Įzvestija” Michailsky pa
sirašydavo pseudonimu “P. La- 
pinsky.”'

• •• •• .■

Kalbama, kad esąs suimtas ir 
latvys Tyąn ftudzutak, senas 
bolševikas, žinomas partijoje 
dar nuo 1905 metų. Jisai buvo 

masis spėjimas, bet ir tai ne
žinia. Nes po kelių dienų vokie
čiai ėmė ieškoti Ubarevičiaus 
suimti. Sako, kad įvykęs kaž
koks konfliktas su vokiečių žan
daru Sudeikiuose vakaruškoje, 
kur Ubarevičiųs^ buvęs irgi ca
ro karininko uniformoje..'. Rro- 
liui, pavėžėjusiam jį besislaps
tantį ligi Zarasų, atsisveikinda
mas pasakęs: “Laukite* greit 
sugrįšime su raudonomis vėlia
vomis.” Brolis iš karto net ne
supratęs gerai, ką tai reiškia.

Raudonosios vėliavos ištiesų 
netrukus j Lietuvą atkeliavo, 
bet Ubarevičiųs, matyt, tuo me
tu jau buvo kitur užimtas...

Trumpos žinios apie iškilusį 
lietuvį \

.J;'
Jau 1922 ' metais spaudoje 

pradėjo pasirodyti Ubarevičiaus 
pavardė. Buvo paminima, kad 
jis ten ir ten pasižymėjo, kad 
jis apdovanotas ordinu, kad pa
skirtas į karo tarnybą, kad pa
skirtas jurų komisaro pavaduo
toju ir 1.1. Nežinantiems tos pa
vardės, tos žinelės nieko nesakė. 
Žinantiems jos krito į *akį, ta
čiau tiktai tiek, kad kildavo 
klausimas —- kažin, gal tai tas 
pats Ubarevičiųs, kur Daugav- 
pily mokėsi ?♦..

Tiktai tie lietuviai, kuriems 
Rusijoje teko būti jo valdžioje 
buvusiuose rajonuose, žinojo, 
kad tas žmogus yra lietuvis, 
lietuvių nėra užmiršęs ir taip 
pat nėra blogas žmogus. Vie
nas gana žymus pas mus asmuo 
pasakoja, savo laiku dar Rusi
joje buvęs pašauktas pas Uba- 
revičių. Jau ir su šeima žmogus 
atsisveikinęs, nes anuo metu 
pas tokius viršininkus šaukia
mieji dažniausiai nesugrįždaVę. 
Bet tuo atveju buvę visai ki
taip. Ubarevičiųs tuojau pasa
kęs, kad iš pavardės sprendžiąs, 
jog pakvieštasis esąs lietuvis. 
Ir nuraminęs, kad nebijotų, 
kad viskas busią tvarkoje, jei 
jau ką ir sušaudysią, tai lietu
vių jis jau neįeisiąs nekaltai 
liesti.

Bet] Lietuvą tam lietuviui vis 
dėlto nebuvo tiek brangi, kac 
savo jėgas jai atiduotų, nes Ru
sijos plotai jam, matyt, atrodė 
daug didesnių galimybių iteikią. 
Ir ištiesų -- ten asmeniškai jis 
buvo pasiekęs tokios padėties, 
kuri daugeliu atvejų buvo gal 
tikrai impozantiškesnė, nei bet 
kuri jam prieinama padėtis Lie
tuvoje. žinoma, ir ^ Lietuvoje 
tokių gabumų žmogus galėjo 
labai iškilti. Bet žmogus, kurio 
būdas heleidžia būti kur nors 
jie pirmoje vietoje, gal irgi grei't 
butų pasijutęs per ankštai ir 
butų kilę kokių nors nesusipra
timą.

Iš |tų žinių galima spręsti, 
kad Ubarevičiųs nebuvo idėji
nis dabartinės/Rusijos gynėjas. 
Raudonoji armija jam greičiau
siai buvo tik medžiaga, tik dir
va, pasireikšti. Bet, pasiekus 
aukštumos, atsidengė j,am prieš 
akis gal dar didesnės perspek
tyvos. Toms . perspektyvoms, 
greičiausiai jau stovėjo skersai 
kelio ir dabartinis Rusijos reži
mas, jos vadovybė, Tad visai 
įtikima, kad jis ir prisidėjo prie 
tų, kurie norėjo pabandyti ką 
nofs kitaip Rusijoje padaryti, 
čia greičiausiai* ir bus buvęs tų 
vyrų didžiausias nusikaltimas, 
dėl kurio jie žuvo. Kad jie taip 
sau šnipautų vokiečių ar kieno 
kito naudai, 'mažiau teatrodo 
panašu į tiesą. Bent, jei tai bu
tų/buvusi tik pagalbinė priemo
nė atidengti są'u Rusijoje nau
jus akyraČiųs.

Taigi,, ir vėl paaiškėjo, kad 
svetimam kraštui Lietuva buvo 
pagimdžiusi ir atidavusi dar vie
ną stambią pajėgą.

(Iš “Liet. Aido”). 
(GALAS) V

T"" ............ .......... ' ............. . ■ —

' Šiauliai—Aną dieną Viekš
nių ir Akmenės tarpustotyje 
šoko po einančiu traukiniu Ma
rė Vilčinskienė, kuri mirtinai 
buVo sutrinta, žudymosi prie
žastys nežinomos.

Kenosha, Wis. Nete
teko Energingo 

Veikėjo
Apie Velionį Andrių Kvederą
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prarado visą savo turtą. Per 
kurį laiką dirbo Panevėžio šau
lių sąjungos raštinėje,, bet bū
damas demokratiškų pažiūrų 
ir negalėdamas pakęsti biuro
kratizmo, jis ir šeima grįžo at
gal į Kenoshą 1923 metais. Ma
nydamas ten nuolatiniai gyven
ti, pasistatė puikų, dviejų gy 
venimų namą ir vėl stojo t 
draugijinį veikimą. Paliko na
riu SLA., ALPK ir dainos 
draugijos, “Dailės Ratelią”. Vi
sose tose draugijose, laiks nuo 
laiko, tekdavo eiti pareigas 
valdyboje, o 212 SLA kuopoje 

KENOSHA, WIS.—Jau buvo 
trumpai pranešta apie vieno 

iš veikliausių musų kolonijos 
veikėjų, Andriaus Kvedaro 
mirtį, bet aš čia noriu plačiau 
apie jį parašyti.

Vėlioms persiskyrė su šiuo 
pasauliu birželio 18 d., o bu- sekretoriavo iki pat galo savo 

gyvenimo.
Velioniui prisiėjo panešti 

daug rūpesčio ir iškaščių, kai 
susirgo jauniausia duktė Ste
fanija, kuriai buvo darytos ke
lios kojos , operacijos. Pagalios; 
pusantrų metų atgal, jis pats 
susirgo, kairioj kūno dalyje 
gaudamas paraližą. Bet būda
mas pilnos energijos, nenusto 
jo dirbti visuomenei, pagelbė
davo statyti teatrai i us veika 
lūs, rengti koncertus. Supran 
tania, kad praradus tokį ener 
ginga veikėją, musų kolonijj 
pusėtinai nukentės.

Giminės
Velionis paliko žmoną, dv 

dukreles, pusbrolius W. Jasiun; 
ir I. Nevulį, švogerį J. Gibą i 
jo žmoną—Amerikoje; o Lietu 
voje—4 brolius ir tris seseris 
Vienas iš brolių yra veterina 
ras,’ .o kitas girininkas.

Duktė Birutė lanko augštes 
nę mokyklą.

Galiu nuo visos kolonijo 
drąsiai , išreilįšti obalsį mus, 
draugui velioniui A. Kvedarui

“Ilsėkis ramiai, o nebusi už 
mirštąs. Tavo našlei Fortūnate 
ir dukrelėms mutsų gili užuc 
jauta šioj liųjdėsip vąlandpje.

H. I

vo iškilmingai palaidotas bir
želio 21 d. Jis buvo visų ger
biamas ir mylimas, tad laido
tuvėms susirinko didelė minia 
vietinių ir apielinkės miestų 
gyventojų. Gal neapsiriksiu 
sakydamas, kad buvo suvirs 
100 automobilių, o kapinėse 
dalyvavo suvirs 500 ypatų, kas 
sudaro gana didelį skaičių žmo
nių, pagal musų koloniją.

Kūnas per visą laiką buvo 
pašarvotas Hanson and Sons 
laidotuvių įstaigoje ir tenai 
prasidėjo liūdnos laidotuvių iš
kilmės. P-a A. Edward, ir p-lės 
Edith ir Amy Tocklin sugiedojo 
porą giesmių, kurios ne vienam 
išspaudė ašaras^ Rev. H. S. 
Hume trumpai, bet įspūdingai 
skaitė ištraukas iš biblijos.

Palaidotas Green Ridge 
Kapinėse

Prie kapo Green Ridge ka
pinėse trumpą atsisveikinimo 
kalbą pasakė Rev. Hu’me ir ve
lionio artimas draugas, su ku
riuo per visą laiką prisieidavo 
kartu veikti svarbiais momen
tais, H. Labanauskas. Jis api
budino A. Kvedaro darbuotę 
Amerikoje ir Lietuvoje, iš
reiškė padėką susirinkusiems 
už suteikimą paskutinio patar
navimo velioniui ir galiau, ta
rė suraminimo žodį velionio 
žmonai Fortūnatai ir dukre
lėms Birutei ir Stefanijai.

Velionio draugai ir organiza
cijos susiuntė labai daug vai
nikų, bet neturėdamas sąrašo, 
negaliu visų suminėti. Teko pa
stebėti įspūdingus vianikus nuo 
vžlionio šeimynos, 221 SLA 
kuopos, Amerikos Lietuvių Po
litikos kliubo, Simmons dirbtu
vės unijos, pp. Gibų iš Racine, 
Jašiūnų, Nevulių, A. Masilo- 
nio, p-s A. Kaspar, J. Kapuš- 
čių ir Pečiukų iš Cbicagos ir 
Sacco šeimynos. 

\ •

18 metų amžiaus—Amerikoje
Velionis A. Kvedaras gimė 

1891 metais, Daletkų kaime, 
Krikleinių parapijoje, Panevėžio 
apskrityje. Būdamas 18 metų 
amžiaus, jis atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Kenoshoje, kur 
nuo pat pradžios ir pradėjo 
veikti tos kolonijos organiza
cijose. Kadarigi mylėjo dainą 
ir turėjo _gerą balsą, tai stojo 
į parapijos chorą, o vėliau, su 
pagalba kitų darbuotojų, su
tverė Dainos ir Dramos drau
gijų “Birutę”. Didžiojo Karo 
laikotarpiu, jis stropiai dirbo 
komisijose šelpimui nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos gyvento
jų, dalyvavo seimuose, ir vie
toj atlikdavo \svarbų organL 
žavimo darbą.

Vedė 1916 Metais
Sitfprantaipa, kad be prita

rimo gyvenimo draugės, Fortu- 
natos, kurią išskyrė sau už 
žmoną 1916 metais, velionis ne
būtų galėjęs to padaryti, žmona1 
jį rėme moraliai ir materialiai 
ir iki paskutinės jo gyvenimo 
dienos buvo ištikima draugė 
ir teikė jam suraminimą.

Po karo velionis. A. Kveda
ras su šeimyna apsigyveno 
Lietuvoje,, kad galėtų džiaugtis 
ątsteigimu Lietuvos Nepriklau
somybės. Ten begyvenant, jis

■ /

ŠEIMYNOS PADĖKA

Sulaukę skaudų smūgį ir 
tekę mylimo vyro ir tėvo Ar 
driaus Kvedaro, ir tokiam mc 
mente negalėdami visiems ypž 
tiškai padėkoti už užuojaut 
ir atminimą, už vainikus ir pž 
galbą, prašome priimti musų c 
džią padėką: J. Martin’ui, 
Jašiūnams, L. šimanauskam; 
O. Bimkienei, H. .Labanausku 
grabnešiams F. Jankauskui, : 
Nevuliui, A. Masiloniui, I 
Stankui, I. šimanauskui, W. Js 
siunui ir visiems dalyviam 
laidotuvėse.

Jūsų užuojautos mes niekuc 
met neužmiršime.

žmona Fortunata, Dūkte 
rys Birutė ir Stefanij

Kvedarą

IŠ LIETUVOS =
IMIGRANTŲ
PROBLEMOS
Suareštavimas Už Lau 
žymą Gėrimą 
{statymų

Klausimas: 1931 m. mane su 
areštavo už laužymą gėrimi 
įstatymų ir aš dviėjus mene 
sius praleidau4 kalėjime. 193 
m. aš gavau savo pirmas po 
pieras, ir dabar noriu prašyt 
pilnos pilietystės. Ar tas man 
sulaikys pilietystę?

Atsakymas: • Yra labai sunki 
tamstai duoti užtiktinimą i 
anksto. Yra galimas daiktas 
kad teismas nekreips jokios a 
tydos į suareštavimą ir nubau 
dimą, nes tas nėr skaitom; 
rimtu dalyku. Prašyk pilietys 
tės. Bet aplikacijoje paduol 
teisingus faktus apie sutaręs 
tavimą ir nubaudimą.
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketveygais visą dieną, 

VALDYBA: P. MILLER, finansų seki storius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS. sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-još Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARRO EIGA KĘSYNAI

čiai, leidžia žurnalą—"Vytis”, giau įvertins kada savo paža-
bet tai yra siaurai sektantiška dus įrodysi 
organizacija ir jų žurnalas pa
žangiam jaunimui ne įdomus. 
Gerai padarytų Chicagos Lietu
vių Draugijos pąriai jaunuoliai, 
kad minėtą žurnąlą užsisaky
tų, pradės eiti rudeniop, pre
numeratos kaina $1.50 metams. 
Adresas: Lithuanian American 
Publishers, Box 38, StatiOn W., 
Brooklyn, N. Y. 

—o—
šiame konkurse Chicagos 

Lietuvių Draugijon įrašyta jau 
aštučni šimtai narių. Pusėtinai 
geras naujų1 narių skaičius, bet 
negana, ’ ligi bankietui dar bū
tinai reikia įrašyti dvylika 
šimtų narių. Įrašę porą tūk
stančių narių, tai. bankieto me
tu bus galirha pasididžioti savo 
nuveiktu darbu; . ,{ Į. . i

aktyviu darbu, 
lauksiu. Konkurso vedėjas.) 

A ’ -X- ' 7

Su Pagarba 
St. J. Petrauskas

WAUKEGAN, ILL

ne vien 
Dėka už 
kreditas 

organiza-

tarpe 25 ir 50 narių. Kurių 
konkursai)tų narių kvota yra 
dešimts narių, jie kaip tiktai 
paskutiniai baigs savo kvotas 
išlyginti.

Išvažiavo Atostogų
Chicagos Lietuvių Draugijos 

sekretorius Paul Miller atosto
gauja p. Augustinavičiaus far- 
moje, priq St. Joseph, Mich. A- 
to'Stogų išvyko kartu su savo 
žmona Petronėle Milleriene. Be
je, čia atostogauja ir inž. Kas
tas August-Augustinavičius, su 
savo žmona Julia. P-nas K. Au- 
gūstinavičius yra "Naujienų” 
redaktorius, o p-nia Augustie
nė
ninkė. P-nai Augustai'yra ak
tyvus šios Draugijos nariai. 
Draugija linki visiems ketu
riems turėti Smagius laikus a- 
toštogaujant.

"Naujienų” ofiso darbi-

Konkuršantai, kvotos, įrašyta nariu
NARIŲ 

MIESTAS KVOTA 
Chicago 225.... 

..... Chicago .. 200....  
.. Chicago .... 225 .. 
.... Chicago .... 100.... 
......  Cicero.... 
......  Cicero.... 
Waukega’n.... 

........ Gary. . 

... Roseland.... 

.... Rockford.... 
Chicago Heights2. . 
.............. Chicago.— 

f 
...... ..... Chicago.... 

........... Chicago.... 
.............. . Cicero.... 
.............. Chicago....
........... Chicago .... 20 .... 

......Chicago .... 50 .. 
................ Cicero .. 25 .. 
............  Chicago .... 100 .... 
.............. Chicago .. 20 —. 
....... .  Evanston.... 24 .... 
.......   Chicago.. 35.... 

.......... Chicago.... 20 .... 
............ Chicago .... 20 .... 
........ Racine ■— 28 m..............i1. 

..... . .......... Gary..... 15........  
...........  Chicago .... 25 ..... . 

. 20.... .
35....... 
15 
12..... .

50........

Jurčis ........
J. Petrauskas
AlbJ|uskas ....
Ascilla..........
Izbickas ........

35
50
65
35
75
75

35.
25..
50.
20 ..
20.

........... Chicago.... 

...... St. Charles.... 
...... ..... Chicago .... 
............. Chicago .. 
.......... Chicago ..
.... . Chicago.... 

.......... Chicago.... 
......... . Chicago .... 
...... Waukegan.... 
.......... Chicago.... 
.......... Chicago  
Indiana Harbor.... 
............... Gary .. 
............ Chicago.... 
............  Chicago .. 
.......... Chicago.... 

. :.......... Racine....
.......... Kenosha.... 
.......... De Kalb.... 
............... Cicero.... 
........... Harvey ..., 
...... ..... Chicago .... 
. . .. ...  Chicago 
...... Springfield .. 
..... Springfield .. 
........... Chicago....

15..
35.. 
IS
IS..
10..
45..
15 .
10..
25..
10.
12.
20 .
20..
10.
25.
10.
20.
25 .
35.
10.

JRAŠYTA 
/NARIŲ 

.... 101 
... 100 
..... 56 
...... 42 
..... 18 
..... 15 
.... 11 
... 10 
...... 10 
...... 10 
... 10 
...... 10 
...... 10 
..... 10 
.... 10 
...10 
..... 10 
.. . 10 
..... lu 
...„. 5 
..... 5

Rašo Baron Vcoi Pliokšt

Chicagos Lietuvių , Draugi j a 
turi „išrinkus komisiją paruoš
ti planą, kad įkurtų meno ir 
sporto sekcijas musų jaunimui
prie šios Draugijos. Bet, deja; 
dar ligi šiam laikui komisijos 
darbo rezultatų- nesigirdi; Pla
nas būtinai turi . Būt priruoš
tas ligi Lietuvių Kufturųs Kon
ferencijai, kuri įvyks rugsėjo 
5 d. :i'

VĖL Į KONKURSO DARBĄ

seni

prie

—o—
Brie Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo, sakoma priklaųscf 
penkiolika šimtų Amerikoje 
augusių lietuvių, tai vienas 
ketvirtadalis minimos organi
zacijos narių. Čia gludi Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
stiprybė ir šviesi ateitis, šis jų 
turtas reikšmingesnis negu4 tu
rėti milioną dolerių ižde. Jauni 
nariai milijonus krauna, 
nariai—milijonus griauna.

—o—
Kiek priklauso jaunimo

■Susivienijimo- Lietuvių Ame
rikoje, 'žinios nėra, bet jeigu 
toks nuošimtis priklauso kito
se SLA kuopose,. kibk Chica
go j e, tai nuošimtis priklausan
čio. jaunimo atrodo gana ma
žas. SLA turėtų mažiau girtis 
dideliu' turtu, • bet daugiau su
sirūpinti, kad įtraukus jauni
mo organizacijom Tas nebū
tų sunku, jeigu Pildomoji Ta
ryba šį tą šiuo klausimu papla- 
nuotų, pagalvotų vietoj vien 
išgąščiu gyvenufe, kad būt vėl 
išrinktais.

Ii-

KONKURSANTAl
Petras Martinkaitis-Senas Petras 
Benediktas Vaitekūnas................
Frank Bulaw ............. ...............
Vincęnt B. Ambrose ....................

.a Marion Ascilla .....................
Kazimieras Jokubka .....................
P-lė Suzana L. Gabris ..............
Antanas Steponaitis ....................
Stasys
Stasys 
Juozas 
Joseph 
George
John Šiužąs ............
Joseph Augaitis .... .............
Louis Antanavičius ..............
Petras Galskis ..... ........... ....
Adomas Markūnas ..............
Antanas Vesbaras ................
Kazys Steponavičius............
Jonas Ascilla ......... .............
P-lė Josephine Miller ........
Peter Giniotis .............. .š.._.
P-nia Petronėlė Markauskas 
Petras Lapenis .................. ....

i Stasys Mockus ........„Lil. .j...
» T

Chester Prakurotas ....... ...
Adolph Kaulakis ..... ... .......
Thomas Šalkauskas ............
John P. Griciunas.................
Povilas Milaševičius ............
Walter Turner.....................
Alex Ambrazevičius ............
P-nia Teresė Viltrakis ........
Peter RapševiČhis .......... .<....
P-nia Elzbieta Norgailienė ..
P-lė Jennie Laurel ..............
P-nia Anna Mittskus .........
Andrius Naikelis ..... ..........
Jonas Kuolas ......................
John A. Grakey ................ .
P-lė Antoinette Kacevičius . 
Frank Klikna ................ r.....
Jonas Senauskas ................
Stanley Statkevich ...........
Jonas Pateliunas ................ .
P-lė Anna Karėta ................ .
Jonas Cinikas ....... ......... .
Antanas L. Skirmontas .... 
P-lė Aldona Miller ............
P-lė Milda Baronas ............
P-nia Julia Luketis ...........
Vincas černauskas ...........
John Sedowski ....................
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj 600

< - Z
Aplamai naujų narių kvota’ konkurse ..................... 3,000
Konkurse narių jau įrašyta .... .............     803

Kvotai trūksta ........    2,197
Pz S. 1. Kiekvienas konkursantas bhigęs nustatytą kvotą

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

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) 11 d. š. m., gaus tikietą vertes $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 
Olympic Hali. Taipgi į minėtą bankietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 
vai. vakaro; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

Chicagos Lietuvių Draugija 
per trumpą laiką spėjo įtrauk
ti daugiau4. nei dvyliką šimtų 
Amerikoje gimusių lietuvių, li
gi konkurso pabaigos numato
ma jų skaičius padidinti dąr 
bent aštuoniais šimtais, tai bus 
poras tūkstančių. Įrašyti jau
nieji nariai 1934-5-6 metais, or
ganizaciją apleido gana mažas 
nuošimtis, regis nedaugiau de
vyni iš šimto. Jaunos merginos 
organizacijoje laikosi daug ge
riau negu jauni vaikinai. Mer
ginos visuomet yra pu4nktuališ- 
kesnės, užsimoka laiku, suspen
davimų , kaip ir nėra. Jaunuo
lius vaikinus reikia daugiau 
raginti su užsimokėjimu, laiks 
nuo laiko, reikia juos matyti. 
Bet kaip greit jauni* nariai su
situokia šeimyniniam gyveni
mui, .taip gretit organizacijai 
dingsta rūpesčiai apie primi
nimus, kad jie mokesčius mo
kėtus!. Patys rupiilasį, būt gera
me stovyje organizacijoje. Taip, 
kad lietuvių jaunimą įtraukti 
orgariizacijon ir jį palaikyti 
nėra sunkumų kaip kad dau
gelis sau* įsivaizduoja. Jauni
mas yra grynas paveikslas mu
sų pačių kokiais kad buvbme 
jauni būdami.

Amerikos lietuvių jaunimas 
rengiasi- leisti žurnalą anglų 
kalba—"Voice of American 
Lithuanians”. ‘žurnalas eis 
pažangioj dvasioj, .atseit, bus 
pažangaus Amerikos lietuvių 
jaunimo idėjų reikšejas.1 Lie
tuvių katalikų jaunimas turi 
savo organizaciją, žinoma, Vy-

1 Z ■

• . < ' ’■ . ’■ .• M

Frank Bulaw
P-nas F. Bulaw, kuris per 

praeitus keturis mėnesius (kon
kurse neveikė. Greitu laiku vėl 
matysime jį sėkmingame kon
kurso darbe. F. Bulaw per šį 
laiką pardavinėjo prie Milda 
Auto Sales >(p. D. Kuraičio 
įstaigoje) Poątiac ir Buick au
tomobilius. Teko nugirsti, kad 
p. Bulaw esąs tikrai giliukin- 
gas ir automobilių pardąvinėji- 
me, per trumpą laiką pasisekę 
parduoti daugiau negu penkias 
dešimtis automobilių. Kiekvie
nam bizniui .yra sezonas, tas 
pats ir su automobiliais. Auto
mobilių sezonas prasideda ko
vo ir baigiasi " liepos mėnesį, 
taip sakant, yra ketvertas mė
nesių gėro biznio. P-nas Bųtaw 
kaiį) tik gerąją biznio • laiką1 
baigęs prie Pontiac ir Buick 
automobilių, praplės savo darbo 
sezoną Chicagos Lietuvių Drau
gijoje.

P-nas F. Bulaw daugiausia 
rūpinsis išvystyti savo darbą 
naujų narių įrašyme kolonijose, 
kuriose jau’ gyvuoja Chicagos 
Lietuvių Draugijos skyriai. Ge
riau pasakius, rūpinsis kad 
kiekvienoj tų kolonijų butų 
kvota išlyginta nariai^. Jo dar
bui kolonijos numatomos yra: 
De Kailį), St. Charles, AuTora, 
Racine, Kenosha, Indiana Har
bor, Springfield ir gal būt, pri- 
seis dar poroj mažiau aktyvių 
kolonijų.

Waukegan Lietuvių Kultū
ros Draugija sugeba surengti 
sėkmingus parengimus. Tokių 
parengimų ši jauna ■ organizaci
ja turėjo tris ir visi išėjo su 
geriausiomis pasekmėmis or
ganizacijai. Taip, kad Wauke- 
gan Lietuvių Kultūros Drau
gija pasidarė stipri 
nariais, bet ir turtu. 
Draugijos veiklumą, 
priklauso čiagimiams
cijos nariams „— jie moka su
rengti įvairius puokelius, mo
ka sutraukti skaitlingą publi
ką, moka ją patenkinti.

Čia .priminsiu apie įvykusį 
parengimą birželio 12 d., p. 
Mačiulio farmoje. Taip sakant, 
buvo Barn Dance. Publikos 
prisirinko arti keturių šimtų, 
daugiausia žinoma jaunimo, bet 
kartu nemaž dalyvavo jr se- 
nymov Matėsi vietos stambesni 
veikėjai, stapibus vietos gyven
tojai, kaip tai: pp. Gabriai, p. 
White, • Stoškus, Lauraičiai, 
Mačiuliai, Skruzdė, Dauderiai 
ir daugelis kitų. Barn Dance 
surengime daugiausia prisidė
jo savo darbu1, tai /p-lės Gab- 
riutės, na o kiti nariai, tai 
daugiau, tai mažiau prigelbėjo, 
kad šis išvažiavimas butų sėk
mingas. Pravartu priminti, kad 
patarnavimas šiame Barn 
Dance buvo tikrai geras—jau
ni ir seni rūpinosi, kad svečiai 
valgiais ir įsigėrimais butų p'a- 
tenkinti.

Beje, čia matėsi svečių ir iš 
Chicagos—Dr. A. Montvidas, P. 
Miller, Chicagos Lietuvių Drau
gijos sekretorius ir K. Čepu- 
kas. Svečiai smagiai laiką pra
leido, tiktai aušrai auštant pra- 
ėdjo skirstytis—vieni Chicagos 
linkui,’ o'"' kiti į VVaukegan ir 
North Chicago. Kiek man teko 
kalbėti .visi dalyviai šio išva
žiavimo buvo patenkinti. Jau4- 
nimas gerai pasišoko, seny- 
mas pasišnekučiavo ir pagurkš- 
nuojo. Nesusipratimų, nemalo
numų čia visai nesimatė—visi 
buvo 
giau, 
Virnų.

draugiški, linksmi. Dau- 
tokių draugiškų, išvažia-

Dalyvis

GARY, IND

šešta-

“GROMATA” IŠ ROCK
FORD, ILL.

Praeitą sekmadidnį, birželio 
27 d. Rockford Lietuvių Kultū
ros Draugija turėjo sėkmingą 
išVažiavimą. Laūfcėm atvyks
tant iš Chicagos Draugijos 
prezidento J. Mickevičiaus ir 
Dr. A. Montvido, bet deja ne
sulaukėm, turbut kitais svar
biais reikalais kur nors buvo 
ižkliu'vę. L. - ,

Noriu priminti, kad musų 
įvykęs piknikas pasižymėjo ste
bėtinu draugiškumu. Visi da
lyviai buvo patenkinti,, na or: 
ganizacijai dar ir pelno liko 
trejetas desėtkų dolerių. Tai 
puiku, ar ne?

Beje, prisių skite man sku
biai 50 aplikacijų naujiems na
riams rašyti, dabar tai tikrai 
pradėsime dirbti. (Gerai kalbi,, 
.konkurso vedėjas .tokią kalbą 
rimtai įvertina ir ją dar dau-

Birželio 26 d., atseit, 
dienio vakare, įvyko Gary Lie
tuvių Kultūros Draugijos nak
tinis piknikas, Black Oak, Ind. 
Publikos atsilankė skaitlingai, 
atrodo, kad organizacijai liks 
šiek tiek ir uždarbio. Iš Chica
gos buvo ątvykę svečių P. Mil
ler, Chicagos Lietuvių Draugi
jos sekretorius, Senas Petras- 

J ry

Martinkaitis ir Juozas Ascilla. 
Man į pikniką atvykus apie 6 
vai. vakare dar pubįjkos ma
žai buvo, bet apie 9-10 vai. va
kare prasidėjo pats rinkimo
si. Gary draugai, taip sakant, 
surengė smagų išvažiavimą, 
draugiškai, tyramę ore, gra
žiai praleido savo liuoslaikį. ' 

šio išvažiavimo surengime 
daugiausia darbavosi drg. Ste
ponaitis, pp. Grekiąi, Misevi
čius ir kelioliką kitų kurių var
dų neprisimenu.

Chicageųsis

Kuris iš Konkursantų 
Greičiau Baigs Kvotą?

NAUJI NARIAI:

Kon. Antanai Visbanas įrašė:
P-nia Anna Achas 
Frank P. Tutin 
P-nia Barbora Palliulis.
Kon. Senas Petras įnaše:
Antanas Rimkus 
P-nia Kazimiera Pocius.

PIRMIEJI — Margaret 
Etta Nissen ir Robert Ciin- 
ton Moore, pirma pora iš
siėmusi vedybinį leidimą 
Chicago j e, naujam' veneri- 

• nių ligų egzaminacijos įs
tatymui įėjus galion, 'lie
pos 1 d.

Valstijos 
partamento 
Jirk a sako,
įstatymas bus praplėstas ir 
kandidatai vedyboms turės 
pasiduoti nevien venerinių 
ligų, ir džiovos ir kitų, iš 
gentkartės į gentkartę, 
perduodamų ligų egzami- 
nacijoms.

sveikatos de- 
viršininkas Dr. 
kad ateityje

Cicero kon. Jonas Ascilla apie 
savo įrašytus narius rašo:

Mano įrašyti nariai Chicagos 
ibievuvių Draugijon yra puikus 
žmonės, apie juos čia noriu šį 
oei tą pasakyti. P-nas J. Pil- ' 
kis yrą Liberty Restaurant sa
vininkas^ jis Šį biznį turi bend
rai su savo sesere p-nia S. še- 
relis, ji taipgi Draugijos narė. 
Restauracija yra Lietuvių Liuo? 
sybės name 14 ir 49 Ct. Res
tauracija užlaikoma 'labai gerai, 
gamina visokiausius valgius — 
lietuviškus ir amerikoniškus, 
patarnavimas malonus. Mano 
patarimas ne tiktai ciceriečiams 
būti šios įstaigos kostumeriais, 
bet atvykti ir iš kitur, jeigu no
rite gardžiai pavalgyti, atvyki
te į Liberty Restaurant.
j,.Kitas mano įrašytas narys y- 
ra p. A. Varpučenskas, tai Ci
cero master plumber, jis žymus 
kontraktorius, darbą atlieka pa
vyzdingai, gyvena — 4708 W.

' 12th PI., Cicero.
Trys sesutės: Elsie, Josephi- 

ne ir Viktorija Dunkiutęs-Dun- 
kaš, yra gimusios ir augusios 
Cedar River, Mich., o dabar gy
vena River Forest, III. Jaunos, 
linksmos merginos.

P-nai Pilkiai, VaYpučenskai ir

Cicero kon. Kaz. Jokubka 
įrašė:

P-nia Barbora Daunienė ' 
P-nia Marcelė Undraitis 
Antanas Maksvytis.

' Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
P-nia Helen Va’lskis 
Frank Bagdonas . 

; Antanas česna.
Kon. Paul Milaševičius įrašė:
John Gustainis, 1119 Broad- 

way, Melrose Patk, III. P-nas 
J. Gustainis, turbut yra vienas 
stambiausių lietuvių biznierių— 
mėsos ir kitų valgomų daiktų 
(grosernės ir bučernės), bizny. 
Jis vieną savo krautuvių turi 
Męlro^e Park —- Royal' Blue,' 
107 Broadway. šiame jo bizny
je dirba 30 patarnautojų, su 
mažomis išimtimis visi lietuviai. 
Kitą krautuvę turi Beloit, Wis. 
prie Grarid Avė., krautuvė ži- 
homa po vardu Bonnie Bee. čia 
taip pat didelis skaičius darbi
ninkų dirba, eina sėkmingas 
biznis.

Pp. Gustainių šeima yra ma
lonus, draugiški žmonės, augi
na sumanų sūnų Praną, kuris ; šerėliai, yra visi geri Chicagos • 
šiais metais pradeda mokytis 
Purdue kolegijoje. P-nas Gus
tainis įsirašė į Chicagos Lietu
vių Draugiją, greitu laiku įsi
rašys ir ponia Elzbieta’-Gustai
nis. Kreditas musų konkursan- 
tui p. Milaševičiui už įrašymą 
Draugijon šio etambaus mel- 
rčseparkiecio.

Lietuvių Draugijos patriotai, jie 
man prigelbsti it savo draugus 
i Draugiją įrašyti.

Kon. Adomas Markūnas 
įrašė:

P-lė Agnės Mallon 
Stanley Mažrimas 
Teodor Plonis.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Narių kvota 
...... 100....... 
......... 56...... 
....... .45.......  
........ 82.....  
........ 33 ..... 
........ 75...... 
......... 35 ... 
...... . 35...... 
..... 69...... 
........ 65....  
.......  71....... 
....... 40..... . 
.......  45 . .... 
......... 70 ..... 
....... 75.....

Įrašyta narių 
............. 46 
............ 2 
..... . ...... 11

Daug Draugi j oš narjų spėlio
ja, kuris konkursantų greičiau 
baigs savo kvotą. Bet tiesą pa? 
sakius, ląbjai sunkų ifUmatyti, 
kūris konkursantų turės garbę 
savo darbą baigti pinųiausia. 
Kai kurie mano, kad proga tik
tai tiems baigti kvotą greičiai!, 
kurie tuyi žemas kvotas, bet 
konkurso * Vedėjas mano visai ki
taip. Kvotą išlygins greičiau 
vienas iš tų, kurių kvota sukasi.

rįt.?*’. £.. ..A - - J. .4.: , ZifiŽJ U'L-kAAL.LLi

Miestas
Cicero .......... .
Springfield

‘Harvey ..........
Waukegan
Chicago Heights
St. Charles
Aurora ..........
De 'Kalb ........
Melrose Park ...
Gary .............
Rockford
Racine, .........
Indiana Harbor
Kenosha
Roseland
\ ■ ■ > •

PosĮ Scriptum:

1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero
gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius ir 
kiti roseląndiečiai. ' /

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos laimėti vį.ną iš dvie*
. • V

jų dovanų — konkurso bankielo vakarę, jeigu ligi gruodžio IĮjų dovanų — konkurso bankielo vakarę, jeigu ligi gruodžio IĮ 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kuiturcs 
Draugijų pihnininkai trauks balotus savo kolon jų laimikiui. Čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.
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Diena Iš Dienos

Jonas ir Jc>se- 
gyv. 4407 So. 
išvyko į ryti- 
mano pirmiau-

Bostone1, paskui,

Išvyko atostogoms 
į Bostoną 
p.p. Piktužiai

Birželio 27 d. rytą išvyko 
atostogoms pp. 
phine Piktužiai, 
Union avė. Jie 
nes valstijas ir 
šiai sustoti
aplankyti ir kitus miestus, k. 
a. Waterbury, Conn., New Yor- 
ką. Tikisi aplankyti visus gi
mines ir draugus.

P-ia Josephine Piktužienė 
yra motina p-lės Jane Šoris, 
Naujienų gražuolių konteste 
gavusios daug balsų. Ji, beto, 
ir pusseserė p. Wm. Liutkaus, 
gyv. 2230 Blue Island avė.

Senas Petras.

Parke Atrado 
Pasikorusį Žmogų

Sunėręs savo kaklarykštį į 
kilpą, nuo medžio Grant Par
ke pasikorė 57 metų John J. 
Keough, nuo 4534 Lake Park 
Avenue.

Jis tarnavo per eilę metų 
Armour & Co. dirbtuvėse.

Pakėlė Algas, 
Sutrumpino 
Valandas

■/ Belmont Radio Corporation, 
1257 Fullerton Avenue, perei
tos savaitės pabaigoje likvida
vo 500 darbininkų streiką, * pa
keldama algas nuo 40 iki 47 
centų j valandą, ir nustatyda
ma 40 darbo valandų savaitę.

MADOS
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“Gegužės Karalaitė

DAINUOS G. S. GIEDRAITIE
NĖ, KANKLININKAS K.

SHIMKUS, A. ČIAPAS 
IR KITI.

visokių rakandų, refrigeratorių, 
radio ir kitokių namams reik
menų. Patartina nepamiršti pa
siklausyti.

P-lė Emilija Andriuliutė, 18 
metų amžiaus, kuri išrinkta 
“Gegužės Karalaitė” — “Queen 
of May”, Hart, Michigane, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo piknike, gegužės 30 d.

Šiandien, antradienį, 7tą va
landą vakare, užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S. tu
rėsite malonumo pasiklausyti 
gražaus ir tu’rtingo lietuviško 
radio programo, ne$ jo išpil
dyme dalyvaus žymi daininin
kė Genovaitė Giedraitienė, An
tanas čiapas ir gros Lietuviš
kas kanklius, Kazys Šimkus. 
Prie to bus kitų įdomių įvaire
nybių. Namų užlaikytojai gir
dės svarbių pranešimų, iš 
Peoples Krautuvių apie preky-; 
bą. Ten dabar eina didis July 
Clearance Išpardavimas,1 siū
lantis labai dideles vertybes

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrirpo. Blekotius ir 

'Į stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co 
3750 WALLĄCE STREET 

' Tel. BOULEVARD 0250

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraiStia tinkamai jums 
pritaikintais tpagal skirtingą kylos ruSi 
Jums tikrai paclSs. Vengkite nemalon- 
mų. Atsiduokite l patyrusio 
raišio pritaikintojo randas,
į VYRAS' IR MOTERIS i 
Į PRIŽIŪRĖTOJAI

---------------- ---------------- 3--------------------------------------------

KYLA^—““A A A A PAVOJINGA
mus paralščlui pritaikinti su pilnu pa- 
stikSjimu 1 ,

ElastikinSs panSiakos, diržai, braces.
, čeverykąi tiems, kurių aą- 

nes velki.

Antradienis, liepos 6, 1937

nji- Elastikine 
Experto pažeistiems, 
Ateikite pas | nariai nesv

r~Specialistai Dirbtinų 
I Kojų, Rankų, Diržų 
Į Vinlein Sudarkymam

KAINOŠ 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co

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

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

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Naujai įrengta Louis 
Antanavičiaus 
taverna

MARQUETTE. PARK. — 
Louis Antanavičiau^ taverna, 
2709 W. 71 gat. kai tik dabar 
naujai įrengta ir atidaryta. Ba
rai gražus ir gražiai parėdyti.
Šioj apylinkėje tai gražiausi 
barai. Jis, mat, nesenai nupir
ko tą namą ir kaipo namo sa
vininkas ir barus stengėsi ge
rus įsitaisyti ir juos 
papuošti.

Pp. Antanavičiai yra 
gos lietuviams plačiai
kaipo draugiški žmonės. Gyve
nę Brighton Parko ir 18 gat
vės apylinkėse. Abu priklauso 
prie' Chicagos Lietuvių Drau
gijos, o pats p. Antanavičius 
yra ir jos kontestantas.

gražiai

Chica- 
žinomi

J. Ramanausko 
Taverna

Prie 3659 South Wentworth 
avė., turi taverną p. J. Rama
nauskas. Reikia pasakyti, kad 
pp. Ramanauskai šioj apylin
kėje tu’ri gražiausią taverną. 
Turi įvairiausi pasirinkimą gė
rimų, gamina įvairius valgius. 
Čia už mažą atlyginimą gau
ni tikrai gerą valgį, o ypač 
mėsą tai tikrai gerą duoda.

Tai tikrai draugiški žmo
nės.

P-nas J. Ramanauskas užsi
rašė ir Naujienas. Taigi, bus 
ir Naujienų skaitytojas.

Senas Petras.

183 W. Lake St
ARTI PRIE WEW3 STREET

. : ■■ •• . . V, .

Skelbimai Naujienose 
djioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

ŠLAKŠTYSITE JAS SU

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa- 
gelbėtį musų skaitytojams susirastų* 
kur galima nusipirkti jvairfy pap
rastų, ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmęnų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

DRESĖS

$2,250,611.82

$64,660.57
6,842.49

48,387.10
16,118.41

ęollected in advance
Insurance ..................

income 
Federal 
Contingencies 
Real Estate ....

UŽPRAŠYMAS
Lietuviai važiuojantys į Hart, 
Pentwater, Ludipgton, Scottvil- 
le, Custer, Fountain, Tree Soil, 
Irons, ir tt.. jeigu jaustumėt 
kely kokį trukumą—SUSTOKIT 
PAS MANE, NES RASIT VIS
KĄ, KO REIKIA. /

Visa eilė groserio, mėsos, 
moteriškų ir vyriškų drabužių.. 
VYRŲ SIUTAI $2 

39c aukščiau 
Taipgi čeverykai, marškiniai, 
skrybėlės ir kitokios reikmenės 
Tik viena Lietuvių Krautuvė 

apieliilkėje.
Kieme Maudynė (Swimming 
Pool) ir puikus Rock Garden.

Adresas
2355 Lincoln, Muskegon, Mich.

APDRAUDA 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI- £

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

AUTOMOBILISTAI;
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki- 

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

Už padėtus Pinigus Pjrm July 11-tos 
Nuošimtis Rokuosis nuo July 1-mos.

i-. ■ ' ■ t

« ja * Iv < Dėlko Patartina1O Atsakymu
STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

1. Išmokant 4% . . .............. .
2. Kiekvienai y patai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių įstaiga . ■
4. U. S. Government priežiūra
5. Nereikia laukt 2 ai*ba 3 metus gauti Mes išmokam be jokio 

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio ■ ir Liepos mėn.
6. Nėra Saugesnės įstaigos

. 7 Padėti pinigai niekados negali žūti
$. Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

10. Skolinant pinigus ant saugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų

STATEME^T OF CONDITION AS OF JUNE 30, 1937
ASSETS: !
First mortgąge real estate loans ................
Share loąns ............. -......................... .
Real estate owned ........      •■•••
Real estate sold on contract ...... ...............
Stock in Federal Home1 Loan Bank ..........
Cash on haųd and in banks .....................-.....
Furniture and fixtures .........xJ........r..... ........
Accounts receivable* *........................................ .

; TOTAL ASSETS ......

LIABILITIES:
■ ''j IX 1 • ' ... ' . .

Totai sharehdlders’ interest ............. ..............
Advances from Federal Home Loan Bank 
Taxės ąccrued on real estate owned .......... 
Accounts payable ..... .................................. .
Loąns in process ...............................................
Resepye for uncollected interest .......... .......
Bonus for installment thrift shares .i.v.........
Ųndįvided profits ......................  ...........

For
\ For
For
For

Toliif ’ reserves . ..................... ..........
TOTAL LIABILITIES .

$2,049,202.82 
1,500.00 

14,529.57 
25,669.24 
35,700.00 

... 120,602.34 
3,013.00 

394.85

$1,547,604.76 
419,875.00 

303.46 
1,645.75 

,.. 132,100.56 
2,741.75 

372.29 
9,959.68

. $136,008.57 
$2,250,611.82

July 1-mą išmokėjom 4% už 6 mėnesius viso,. $27,482.00.
; • ..... ’■ ' ■ ’ , ■ T

Standard Federal Savings & Loan Associalion
■ OF CHICAGO
2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place

JUSTIN MACKIEWICH, President. HELEN KUCHINSKAS, Secretary.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 

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

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

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

65% cars ..................
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 pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. TARDS 0965. 
. «■ 11 ■! Į Ullll— .................

$7.65
$6.05
$4.70
$8.75
$6.90

. $8.75
$7.15.

$12.70
$11.20

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už . ..........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
’50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST
Tel. ENG. 5883-5840

NAUJIENŲ miDEm»is PIKNIKAS
SUNSET PARK” DARŽE

Sekmad., Rugpiučio-August 8, 1937
Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A

BUS DAUG SURPRIZU — TEMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

• RĘST AUR ANT AI

Universal restaurant

.(Vardas ir pavarde)

.(Adresas)
i

AA\b

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pa<yzdj Nn ..

Mieros -------------„—, per krutinę

.aį
j(Mie«tas ir valstija)

54. ,’.<xL'iSA . Įfetj AmaIIA'i'jv: i'.LŽr .i'

No. 4416 — Elegantiška ir naujo
viška vasarinė suknelė. Tinka iš bile 
kokios" materijos. Padabinkit gra
žiai mažais guzikėliais. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36. 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

JNorint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

Garsinkitčs “N-nose
4—

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Av-en»»<

PETERVPEN



Antradienis, liepos B, 193'7
T

‘Dabar ReikalasChicagos Gyventojų Rankose’
Diskredituoti Policijos Vadai Jau Grįžo 

Iš Washingtono Tardymo
Senate Civil Liberties Komisija Tyrinėjimą Bai- 

. gė; Gamina Raportą Senatui.
Chicagos policijos komisio- 

nięrius Allman, kapitonai Pren- 
dergast, Mooney, Kilroy ir kiti 
departamento nariai sugrįžo iš 
Wąshingtono, kur jie buvo pa
šaukti liudyti apie South Chi
cago plieno skerdynes.

Policistai sugrįžo diskredi
tuoti visuomenės akyse ir ap
kabinti nežmoniškai žiauriu ir 
šlykščių apsiėjimu su streikie- 
riais, kurie norėjo įsteigti pikie- 
tininkų liniją prie Republic! 
plieno vartų.

Tardymas ’ buvo užbaigtas 
pereitos savaitės pabaigoje. Jį 
vedė Jungtinių Valstijų senato 
paskirta Civil Liberties Komi
sija,* kurios nariai yra Wiscon- 
sino senatorius Robert La Fol
lette ir senatorius Thomas iš 
Utah (demokratas). Jie tardė 
nevien policiją ir streikierius, 
kurie dalyvavo kruvinam įvyky, 
bet ir liudininkus, kurie įvyki 
matė kaipo žiūrėtojai. Komisija 
taipgi < 
Paramount bendrovės trauktus 
skerdynių paveikslus, kurie ne
užginčijamai parodė, kad poli
cija šaudė į beginklius, nusigan
dusius ir visai 
čius streikierius. Iš 10 užmuš
tų, septyni buvo nušauti į nu
garą, kiti j šoną. Tarp sužeis
tųjų, nukentėjusių nuo kulkų, 
yra apie 40. Viso sužeistų apie 
100. Beveik du trečdaliai pa
šautųjų gavo kulkas į nugarą.

Iš filmų ir iš liudijimų paaiš- riams suteikti sužeistiems kole- 
kėjo, kad policija buožėmis goms pirmos pagalbos. Per sa-

dąužė streikierius parpuolusius 
ant žemęs. Viepą parpuolus} 
streikieriy mušė net keturi po
licistai. Kai jie pabaigę, tai 
žmogus buvo negyvas, j b galva 
sutriuškinta ir smegenys ištaš
kyti ant žolės.
Ruošia rekomendaciją, senatui!
Užbaigusi tardymą, senato 

komisija pagamins raportą ir jį 
įteiks senatui su išvadomis ir 
rekomendacijomis. Nei senato
rius La Follette nei Thomas ne
pasakė kokios tos rekomenda
cijos gali būti. Uždarę paskuti
nį tardymo posėdį, jie pareiškė, 
kad “dabar reikalas yra Chica
gos žmonių rankose. Ką jie ma
no daryti su policija ir ką da- 
rys — priklauso vien nuo jų.”

Svarbiausi faktai, kuriuos 
tardymas parodo, kad policija 
buvo nežmoniškai žiauri' ir me
lais bandė išsiteisinti. Kiekvie
nas policijos liuidninkas buvo

kiekvienas žmogus 
buvo apsiginklavus 

ir revolveriais.

demonstravo tardyme atkartotinai sugautas meluo-
jant.

2. Policistai nuo pat streiko 
pradžios neteisėtai kankino pi- 
kietininkus ir visokiais budais

nesipriešinau- stabdė liejyklos pikietavimą.
3. Jie buvo apsiginklavę Re

public bendrovės parūpintomis 
buožėmis ir naudojo prieš strei
kierius bendroves parūpintas 
ašarines dujas. Jie valgė ir mie
gojo liejyklos trobesiuose.

4. Policistai neleido streikie-

yra rodomi 
miestuose, 

Paramount 
mėnesi lai-

f CLASSIFIED ADsTIPolicistai užpakalinėse eilėse 
šaudė į orą, bet priešakiniai šau
dė stačiai į streikierius.

Policija:
* Streikieriai atkakliai mušėsi 
ir spyrėsi policijai, kai (toji pra
dėjo juos vaikyti.

Beck:
Streikieriai pasileido bėgti pa
nikos apimti, nei vienas nesi
priešino po pirmųjų šūvių.

Policija:
Streikieriai puolė ant parpuo

lusių policistų norėdami juos 
nužudyti.

Beck:
Policija vijosi bėgančius 

streikierius ir juos parmušusi 
ant žemės nemielaširdingai dau
žė. buožėmis.

Policija:
Policija naudojo tiktai regu- 

liares standartines buožes ir 
ręvolverius.

Beck;
Dalis pplicistų buvo apsigink

lavę kirviakočiais, kuriuos nau
doja Republic bendrovės sar
gai. -

Policija:
Repubjic bendrove valgydino 

policiją tiktai vieną kantą. Po 
to policistai turėjo pasirūpinti 
savo maistą..

Beck:
Policija prieš skerdynes val

gė bendrovės- kafeterijoje per 
savaitę ar dešimts dienų laiko.

Miscellaneous
 z Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

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

BRIDGEPORT roofing CO. 
8216 So. Halsted Street

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Cįcęro 2633.

Help Wanted—Fcmale
Darbininkių Reikia'

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

6818 So. Ashland Avė.
NEPAPRASTA PRQGA; Parsi

duoda TAVERNAS įrengtas su vi
sais patogumais. Kambariai dėl ma
žos Šeimynos. Namas garu apšil
domas, 2 karų garažas, renda tik 
$30, ant strytkarių linijos, 200 pėdų 
nuo didelio transportacijos kampo, 
priešais teatrą. Geriausioj it pelnin
giausioj vietoj apielinkęje. Nupirk
ite už teisingą pasiūlymą. Dėl per
sitikrinimo matykite tuojaus. Barge
nas.

2436 W. 47th St., Chicago, Iii.
PARDAVIMUI BUČERNE ir gro- 

sernė, išdirbta 20 metų. Priežastis 
—liga. 1434 So. 50th Avė., Cicero, III

TAVERNA pardavimui Brighton 
Parke. 2557 W. 43rd St. '_______

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz- * 
nis išdirbtas, visi geri įrengimai. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chi- 
cagą. 2656 West 69th St.

MERGINA ar MOTERIS, 20^32, 
kaip patarnautoja tavernoj; nuolati_ 
nis darbas. Seeley 9195i

Policija tvirtino, kad:
Komunistų vedama ir “Inter

nacionalą” dainuojant, 2,00fr 
žmonių “gauja'” maršavo prie 
Republic liejyklos, pasirįžusi įsi
laužti į vidų ir išvaikyti “tuos 
skebus.” .. s

Beck’as liudijo:.
Minia, susidedanti iš 1,000 

žmonių, vedama vadų, kurie ne
šė Amerikos vėliavas ir dainuo
janti “C. I. O;” dainą, maršąvo 
prie Republic liejyklos, vykin
dama masiniam -mitinge priim
tą rezoliuciją 'įsteigti prie var
tų taikių pikietininkų liniją.

Policija: ; -
Beveik 

“gaujoj” 
pagaliais

Beck:
35 ar 30 vjrų užpakalinėse 

maršuotojų eilėse rankose lai
kė pagalius.

Policija:
Maršo vadai, prisiartinę prie 

policijos linijos, spiaudė į vei
dus policistams ir kėliojo juos 
šlykščiais vardais/

Beck:
Maršo vadai klausė ramiais 

balsais ir nepfttžodžiaudami, 
kodėl policija neleidžia streikie- 
riams pikietuoti,; nežiūrint ma- 
j oro Kelly leidimo streikieriams 
tą daryti. ' ,. ■ ■■

Policija':
Streikieriai ^pradėjo skerdy

nes, apmėtydami. polici j ą ^paga
liais, plytgaliais, akmenimis ir 
kulkomis, kai toji pareikalavo, 
kad jie išsiskirstytų.

Beck: ' ’
Streikieriai nieko nedaro tol,; 
kol vienas policistas1 nepaleido 
šūvio., (iš užpakalinių streikie- 
rių eilių kas tai paleido pagalį).

Policija:, .
Policistai šaudė save ginda*-fei 

mi, po to, kiap jie buvo permes
ti ant žemes, arba šaudė į orą, 
streikierius ’ nugąsdinti.

Beck: ; ')la
.. .- jnu z t«

MERGINA j abelnas namų, darbas; 
gera mokestis; geras namas; maža 
šeimyna. LEGATOR,

4544 North Central Park.

REIKALINGA MERGINA prie na
mų darbo, atskiras kambarys, mau
dynė; tik du suaugę; nėra skalbi
mo; $7.00 savaitei. Šaukite 

Lakeview 2714.

PARDAVIMUI TAVERNAS, geras 
kampas, nauji fikčeriai; kitas biznis. 
Kreipkitės po 7 vai. vakaro. 3901 
Archer Avęnue.

REIKALINGA MERGINA prie na
rni) darbo; nuo 20—30 metų; mažai 
skalbime!; gali išeiti; kuri myli vai
kus; turi turėti liudymą. šaukite 
Briargate 4337.

ANT PARDAVIMO restaurantas 
iš priežasties ligos, geras biznis.

3432 'So. Halsted St.

vo žia'urumą ir nesanitariškumą 
policija bereikalingai padidino 
aukų skaičių. /

5. Skerdynėms pasibaigus, iŠ.
išmatų viętos nętoli lauko, kur. 
kraujo prąlięjirųas įvykp, poli- 
cistai rankiojo medgalius, plyt-, 
gailius, buožes, etę,, kad pąro- 
dyfti, jog ^streikieriai buvę ap
siginklavę.” .i

6. Suareštavus tyirį stręikie- 
rių, policistai ir prokuratūra 
kankinimais iš vienos pusės, ir 
pažadais — iš kitos, vertė juos 
pasirašyti , prisipažinimą, kad 
“komunistai surengė skerdynes” 
ir kad joms iš anksto ruošėsi.

Filmų Chicagoj nebus
Pasiryžusi neleisti chicagie- 

čiams savo akimis pamatyti kas 
įvyko South Chicagoje, policija 
uždraudė Chicagos, teatruose 
rodyti skerdynių filmus, ku
riuos nutraukė Paramount ben
drove.

Payeikslai dabar 
visuose Amerikos 
bet ne Cihcagoj. 
bendrovė, kuri per
ko nenorėjo filmų rodyti visuo
menei, nusileido ir sutiko tą pa
daryti po to kai senato komisi
ja panaudojo juos tardyme.

Kai kurios organizacijos pro
testuoja prie tokį policijos el
gesį ir šaukia protesto mitin
gus. Protestuoti rengiasi ir eilė 
mokslo įstaigų, profesorių ir 
bažnytinių įstaigų.

“Daily News” reporterio 
liudijimai

Tarp liudininkų, kuriuos J. 
V. Senato komisija kvotė ap e 
South Chicagos skerdynes, bu
vo Ralph Beck, “Chicago Daily 
News” rėporteris. Jis kraujo 
praliejimą matė nuo pradžios 
iki galo. Laike skerdynių jis 
stovėjo šalę kapitono Kiltoy, 
kuris kamandavo policiją ir kal
bėjosi su maršuotojų vadais.

Nei vienas Chicagos dienraš
tis R. Beck’o liudijimų- nepada
vė, bet tas^ ką jis pasakojo se- 
natoviams, ' yra labai svarbu. 
Beck’as aut kiekvieno punkto 
sumušė Ųhicagos policijos tvir
tinimus apie tą kruviną įvykį, 
kuriame jie užmušė dešimts

VEITERKOS reikalingos; 20-35; 
gęlžkelio restaurantas; $40.00; kam_ 
barys ir valgis.

Kreipkitės 6200 W. Archer Road. 
Kenwood 1)318.

PARSIDUODA TAVERNA ir li
kerių Storas sykiu. Pilnai įrengtas 
su visais patogumais. Turi bu* par- k 
duotas greitu laiku. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Ras nori gali pirkti 
su visu namu.

2710 West 59th St.

lUrba Floyver Shoppe
I Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietains—Laidotuvėms—
Papuošimams..

14180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Skoliname pinigus ant pirmų 
‘morgičiiį.. Reikale atnaujftiimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS NAKTINIS VĖL 
TERIS arba veiterka. Eagle Res- 
taurant, 1745 So. Halsted Si.

PARSIDUODA TAVERNAS. Gra
žiai įrengtas. Graži vieta. Parduo
siu pigiai, nes turiu apleisti mies
tą. 2919 West 59th St.

ŠOKIŲ MOKYTOJAI-JOS; virš 20 
metų; gera alga. State Dancing 
School, 525 South State Street, 3 
aukštas.

TAVERNA ir RESTAURANTAS 
pardavimui pigiai. Prie Jackson 
Parko. s Biznis išdirbtas per 40 me
tų. 6532 Lake Park Avenue.

*

SUSIRINKIMAI

Meksty Medalionų Lovai Apklojimas

Adresas

Apa- 
arba

COAL 
Anglys

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS antrarankis 
pėjo pagelbininkas kepykloj.

11932 Sq. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisaj

REIKALINGAS patyręs likierių 
par.davėjąs į išdirbtą teritoriją. ; Ge
riausia /propozicija, šaukite Mr. Mo
tei, Prospect 7008.

PAĖDAVIMUI Pirmos Klasės Bd- 
fcery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284.
Klauskit ^Valterio.

Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitas

yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
rųercial Ąve. So. Chicago, Įll. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus laikys pusme
tinį susirinkimą antradienį, liepos 6 dieną, 7:30 vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted S|. Malonė
kite visi nariai atsilankyti, nes randas daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. —Frank Bakutis, nutar. rašlin.

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas Lūs liepos 6 dieną, 7:30 
vakaro, šv. Jurgio parapijos svetainėje. Narės, malonėkite 
pribūti, nes yra daug svarbių reikalų apsvarstyti. ’

—O. Kliučinskaitė, raštin.
SLA 226 kuopos pusmetinis susirinkimaą įvyks trečiadieni, lie

pos 7 d. J. Grigaičio svetainėje, 3804 Armitage avė. Visi-
" 4 » . ! ■ I

nariai esate prašomi būtinai atvyktu nes yra labai daug 
svarbių reiaklų. Bus tartasi ir dėl rudeninio baliaus.

- Už rast. Ben Aluzas.

• ■ >< «'■»

Telefąnas YA$1)S 5858
Jt siu

THE -PAUL STHBID
ATSIŽYMĖJUSIŲ FOTOGRAFŲ 

' ■/■/ NAMAS

3213 S. JMĮ^an St. Chicago, III. |
Vestuvių, Bankiętų ir šeimynų Grupes tai 

Musų Specialumas.

3409 ir 3411 So. Halsted Streel
TAI NAUJA BUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVE. Streikai trukdė budavojimą, bet 
dabar krautuvė jau gatava. Prekės katrtį- buvo daugybė užpirkta, dabar bus par
duodamos su didele nuolaida ir ’kožnas pirkėjas aplaikys gražią dovaną./

Ml
CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 1464 I

N.o 1464 — Gražus iš atskirų medalionų numegstas ap
klojimas lovai. Jis praktiškas, moderniškas ir gražus 
čįoj galit padėti šviesiai mėlyno, geltono, ružavo šilko 
atlaso pamušalą.

IAŪJIE14OS NEĘDLECRAFT DEPT.
So. BalsĮed Chįcągo,, Ul.^

J ; Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųstu man Pavyzdį No. .X,

Vardas k pavardė.

Mietus ir valstija

Help Wanted—Mate 
Darbininku Reikia

RENDAI TAVERNA su fikčeriaįs 
ir su baru; 6 gyvenimui kambariai. 1 
Pigi renda, gera vieta.

2906 So. Union Avenue.

ke-
Real Estate For Sale 

Namai-Žemė Pardavimui

Mainykite savo-seną PARLOR ŠUTĄ dalįur ant naujo moderniško 
Kaina tiktai ............     ...Z.,.' ............................... ............

GRAŽUS KARPETAS DYKAI.
ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS po .................. ....... . $gg g.g ir

SKALBIAMOS MAŠINOS Thor, vertos $125.00

MAYTAG keturkampes

po

po

•54.50

”99.50
”69.50
”39.50

Mažos RADIOS po $6.95* Visos 1938 metų Radios įstatytos pamatymui.

Jos* 1"^ • ]Bu.dnlc® Krc® > i '■ *’ ■'U/ /
>/1340M1a SO. HALSTED! ST."' IM/M H 3417-21' SO. HALSTED ST

Telefonas BOULEVARD 7010
ŲDRIKO PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL — 97OyKil., nuo 7:80 iki 8 vai. vakaro.

Panedėliais ir Pėtny&omis WAAF — 920 Kjl., kaip 5:00. vai, vakaro.
Kętvergaia WHFC >- 1420 Kil., kaip 7 valandą vakarą. ’

L, .. i į.” . m,.........

_______ Autoniobiles_______
1934 FORD COACH; nupigintas 

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

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance

Tel. BOULEVĄRD 2800
Perkam, parduodam ir mainom ną- 

pius, lotus, tanius ir farmas; inšiu- 
Hname namus/’ rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui Už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites •

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

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo.- 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. '

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais 
bargeilų.

* Z. S.
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE 
So. Western 
Ilemlock 0800.

and CO. 
Avenue

2 FLATV MŪRAS; 6—6 kamba
rių; fetymu apšildomas; 6122 South 
Artesian Avė., Republic 4283.

.„ą.,■ , .,,111.* a.. —t..... fu,111,1111

PUIKUS 1% AUKŠTO KATEO- 
ŽIUS; 70th and Talman Avenue; 
ąrtį Nativity bažnyčios; 4 kamba
riai, maudyne; ąžuolo grindys; 3 
kambarių flatas atike; su maudyne; 
aukštas basementas; furnace apšil
dymas; uždarytas purčius; garažas; . 
30 pėdų lotas; kaina $4,500; cash 
.$1'200; tikras bargenas; NORMAN 
GEYER and CO., Ine., 4801 Seuth 
Ashland Ave», Boiilevard 7700.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

WILMINGTON COAL
nuo

’4.75 IKI $6 TONUI
PILKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

PARSIDUODA 94 akrų ūkis. Nėra 
morgičių. Arba mainysiu į Chicagos 
2 pragyvenimų, kad ir bizniavą na. 
mą. 40 akerių gero miško ir Šalti* 
nis bėga. 5 karvės, 1 bulius, 8 ark
liai ir* daug vištų. Barnė neseniai 
statyta, 25 karvės galima sutalpin
ti/Vanduo, kūtė, ūkio mašinas kaip 
naujas Ford traktorius. Laukai visi 
apsėti. Komai, avižos ir dobilai. Ku
rie norite gražų ūkį turėti, atva
žiuokime ir pamatysite. Už pusę kai
nos parduosiu. Mirtis privertė par
duoti.

WM.. SABALAUSKAS
R. 3, Box 69, Tomah, Wis.

16VHKKLU f Elniu Visaš Pasaulib 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Financial
Finansai-Paskolos

TĖMYKITE
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai.

Taipgi skolinąm pinigus ir per
kam morgičius.

NAMQN FINANCE CORP.
6757 So. Westem Avenue

Chicago. į
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiam* i musu krautuvo. 
1728 So. Halsted St, T>1. Cohai 9345



Kokių svečių susi
lauks Amerika!

(Pranešimas, amerikiečiams)
1935 metais būrelis Amerikos 

lietuvių sportininkų buvo aplan
kę Lietuvą, kad arčiau pažinti 
tą kraštą, iš kurio'buvo kilę jų 
tėvai ar protėviai.

Graži ir kilni kulturjnjo ben
dravimo idėja Lietuvos visuo
menės buvo sutikta su dideliu 
pasitenkinimu.

Bet yra žmonių, kurie iš kiek 
vienos idėjos nori pasipelnyti ir 
pasidaryti savo asmenišką biz- 
nelį. Kada plačios visuomenės 
pinigais darbas ir geri norai es
ti paverčiami į asmenišką biznį, 
kyla pasipiktinimas.

Ar nebus taip pat ir su Ame
rikos sportininkų iškelta idėja?

Šit pernai-met Lietuvą ap
lankė vienas ponas amerikietis, 
pasivadinęs Amerikos lietuvių 
sportininkų pirmininku. Tačiau 
Lietuvos sportininkai tuoj aus 
pamatė, kad sportas jam visai 
nerupi? Taip ir buvo!

Ir šit šiais metais jau ruo
šiamasi siųsti Lietuvos sporti
ninkai į Ameriką.

Bet įdomus dalykas, kad Lie
tuves visuomenė tuo reikalu vi

sai neinformuojama, TUO REI
KALU UŽDRAUSTA RAŠYTI; 
VISKAS LAIKOMA PASLAP
TYJE!

Kodėl taip yra? Kodėl negali
ma džiaugtis, kad Lietuvos jau
nimas važiuoja pasisvečiuoti į 
Ameriką?

O gi štai kodėl: — su sporti
ninkais važiuoja ar kviečiami 
važiuoti keli dideli valdininkai, 
kurie nieko bendro su sportu 
neturi, kuriems nei jaunimas, 
nei sportas niekuomet nerūpėjo. 
Jie važiuoja pasirodyti ir savo 
kromelj pagirti. Norima prigau
ti ir Amerikos visuomenę ! .

Tie dideli -ponai, pasivadinę 
sportininkų draugais ir vadais, 
žinoma, pataisys savo reikalus. 
Bet Amerikos jaunimas ir plati 
visuomenė pažins netikrus pra
našus! Graži sportiško bendra
vimo idėja bus sumindžiota s*a‘- 
vinaudžiais. Kol nevėlu — rei
kėtų tuo reikalu susirūpinti.

—Kaunietis.
Kaunas, birželio 7 d., 1937.

Per Klaidą Išgėrė 
•Nuodų

'28 metų John Gurca, 2715 
West 18th St., mirė apskričio 
ligoninėje per klaidą, vietoj 
vaistų, išgėręs skystimą rūbų 
valymui.

Golf ininkų turna- 
mentui praėjus; 
profesionalai 
laimėjo

Dr. A. J. Gussen laimėjo 
trofeją.

Praeitą trečiadienį įvyko 
Lietuvių Golf ininkų Sąjungos 
turnamentas. Gleneagle aikštė
je susirėmė už pirmenybę dvi 
galingos golfininkų grupes: 
profesionalai si? biznieriais. 
Nugalėjo pirmieji. Dr. A. J. 
Gussen iš arenos išėjo laimėjęs 
sidabrinę trofėjų.

Dr. A. J. Gussen yra vie
nas iš senesniųjų lietuvių gol
fininkų ir niekad su tuo bal
tuoju rutulėliu nesiskiria. Tai
gi, progresas, kaip matote, 
aiškus.

šis golfininkų susivažiavimas 
reikia skaityti pilnai pavyku
siu. Tokio skaitlingo ir taip 
puikiai nusiteikusio susivažia
vimo vargiai kas iš dalyvių ir 
tikėjosi.

Po’ lošimų įvyko vakarienė. 
Vadovaujant vienam iš seniau
sių golfininkų

NAUJIENOS, Chicago, III,
■iįi:«|j>Aiii>i«iii »lĮi'i 11 i iiiiii|įiĮ,ii t 'Imi I .......... ..

buvo pasakyta puikių kalbų, 
palinkėjimų ir* pageid vimų. 
Vienas iš pageidavimų, bfeabė- 
jo, buvo svarbiausias tai kito 
panašaus turnamėnto surengi
mas. , j

Kalbėjo prokuroras C. P. 
Kai, teisėjas J. ,T. Zuris, A. A. 
Tulys, Dr. Biežis, : Mrs. Bložis, 
Mrs. Stevens, D. Pivoriūnas, 
Konsulas P. Daužvardis, D. 
Kuraitis ir kiti.

Prie progos pastebėsiu, kad 
kitas turnamenfas įvyks rug
sėjo 5 d. Tad, nepamirškite.

Dr. G. J. Bložis,
L. G. S sekr.

■ ' | ■■■ ■

Vėl šimtų dolerių 
Kupiškiokapų 
naudai I

,,, fe?" •
—“Gražiausi, jmoderniškiausi 

kapkiMaeluvoj” •
■

Netolimas į laikas, kad 
bus sakoma važiuojantiems į 
Lietuvą su ekskursijomis: — 
“Nepamiršk Kupiškio ir pama
tyk Kupiškėnų Laisvus kapus!”

Laisvi kapai ten, žada būti
Dr. Zymontui gražiausi, dailiausi visoj Lie-

tuvoj. Kupiškėnų Kultūros 
Draugija deda visas pastangas 
ir, .pinigų besigaili, kad tik kau
pai butų visais atžvilgiais pui
kiai ir moderniškai sutvarky
ti. ' y

Birželio 15 dieną iždininkė 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
ponia D. Girdvainienė, pildant 
draugijos nutarimą, ir vėl pa
siuntė ($100.00) šimtų- dolerių 
Laisvamanių Etinės-Kulturos 
Draugijai Kupiškio skyriui. Ir 
kaip veik kapai bus sutvarky
ti galutinaį, tai . žadama priei
ti su visu* uolumu ir atsidavi
mu pradėti statybų Liaudies 
Namo. Į Liaudies Namo Fondą 
jau ir dabar po truputį plau
kia aukos, bet toli gražu nepa
kankamai.

Galite, gerbiami skaitytojai, 
šios žinutes kalbėti, sakyti ką 
tik jus norit, bet aš tvirtinu 
iš gilumos širdies įsitikinęs, 
kad kilniausį, produktingiausį 
kūrybinį kultūros darbų dirba 
Kivpiškėnų-Kulturos Draugija. 
Norėtųsi matyti, kad ir kiti 
Amerikos lietuviai savo gimtą 
vietelę susiinteresuotųsi ir įra
šytų į Lietuvos Istorijos lapus 
prisidėjimu prie pakilėjimo sa
vosios gimtos vietelės gyven
tojų, į aukštesnį laipsnį kultū
ros.

Ką gi gražesnio, našesnio, 
kilnesnio Amerikos lietuvis ga
li duoti savo vietelės gimtinei, 
kaip šviesos spindulių, kurie 
sutirpdo tamsos ir • prietarų 
retežius, per šimtmečius var
ginusius pilksermegį-kaimietį.

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos darbas yra pagirtinas ir 
sektinas visiems Amerikos lie
tuviams, kurie tikrai nori kai
miečiams pagelbėti išsilaisvinti 
iš dvasios vergovės ir iš po- 
kuningų ir ponų globos.

Lai gyvuoja Kupiškėnų eivį George Krapp, 34, “buče- 
lai gyvuo-'rį” nuo 2247 Sheffield Avė.Kultūros. Draugija;

Antradienis, Jiepos 6, 1937

ja darbšti draugijos valdyba.
Dr. A. L. Graičiunas.

Apiplėšė Alinę, 
Sužeidė Žmogų

Trys . nežinomi piktadariai 
apiplėšė alinę ties 2426 Shef- 
field Avė. Savininkas Otto 
Getz sako, kad jie pasišlavė 
$108.00. Vejami po apiplėšimo, 
piktadariai pašovė nekaltą pra-

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

parodo paskutinį pirmo traukinio vagonų ir antro traukinio lokomotyvų. Trauki
niai buvo pilni ekskursantų, išvažiuojančių į Wiskonsinų šventėms. 114 keleivių

K O S TI U MA$. PADAN
GĖMS — Paveikslas parodo 
iš gumos pasiutą ir deguo
nie tankais aprūpintų uni
formų, kurių Anglijos oro 
laivvno leitenantas M. J. 
Aidam vilkėjo, kai atliko re
kordinę kelionę į padanges. 
Jis nustatė naujų augštu- 
mo rekordų, iškildamas be
veik 54,000 pėdas į orų.

Acme Photo

nukentėjo, bet pavojingai sužeistų nebuvo.

AREŠTUOJA WPA DARBININKUS—Policistai tempiu į patrolkų' WPA darbi
ninkę, kuri kartu su keliais šimtais kitų bendradarbių surengė triukšmingą protes
tų prie WPA raštinės New Yorke. Demonstrantai protestavo prieš darbininkų at
leidinėjimą iš WPA. '

LŪŽO — Susir ė m i m a s 
tarp dviejų ekspresinių 
traukinių Evanstoii, III., sto
tyje, buvo toks smarkus, 
kąd keliose vietose truko* 
kabliai (couplings) tarp va-, 
gonų. Gelžkelis nelaimės 
kaltę verčia ant antro trau
kinio lokomotyvo inžinie
riaus, kuris nebodamas sig
nalų, įvažiavo į pirmų trau
kinį, stovėjusį stotyje.

O VISGI PARDUODA — Prieš šventes miestas 
draudė, valstija grųsino bausmėmis krautuvininkams už 
pavojingų fejerverkų pardavinėjimų, vienok Chicagos 
priemiesčiuose uždraustas biznis ėjo visu smarkumu. 
Fejerverkus pardavinėjo šimtai biznierių, ant greitųjų 
sukalę budeles prie didesnių vieškelių.

Running, ir sūnūs Georgė, 11 metų amžiaus, kurie lai
mėjo $45,000 Chicagos apskričio teisme. Teismas pri
teisė South Chicago Community hospital sumokėti tokių 
sumų jaunuoliui už žaizdas, kurias jis panešė ligoninėje, 
būdamas dviejų metų amžiaus. Laike gaisro ligoninės 
vaikų skyriuj, berniukui apdegė galva, ranka ir koja. 
Nei rankos, nei kojos nebcvaldo.

Inland liejyklos, Indiana Harbore, kai streikavę darbi
ninkai grįžo darban, penkių savaičių streikų likvidavus 
paliaubomis. Eilėj stovį darbininkai laukia progos laik
rodį “punčiuoti.”

nio vagono Nortlrvvestern ekspreso “Ashland Limited”, 
į kurį įvažiavo kitas traukinys Evanstono stotyje. Ne
laimėje 114 ekskursantų buvo sužeisti. Traukiniai vežę 
švenčių ekskursantus Wisconsinan, negalėjo tęsti ke
lionės per kelias valandas.




