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10,000 Italų Papuolė
i Siųstus

l

Lojalistai pietinėje Ispanijoje baigia ap
supti 15,000 sukilėlių armiją. Italija pri

siuntusi dar 10,000 kareivių.
MADRIDAS, bal. 4. — Fa

šistiniai sukilėliai uždegė miš7 
ku3 ir išsprogdino tiltus tik
slu nors kiek sulaikyti lojails- 
tų veržimąsi j priekį Cordoba 
fronte, pietinėje Ispanijoje.

Aišku, kad sukilėliai tuo ban
do ištrukti iš . siųstų, j kuriuos 
jie pakliuvo Cordoba anglių 
kasyklų apielinkėj. Ten apie 
15,000 sukilėlių, jų tarpe 10,- 
000 italų pakliuvo į siųstus ir 
negalės iš jų ištrukti, jei tik 
pilnai nusiseks valdžios manev
ras.

Pranešimai iš Cordoba fron
to rodo, kad lojalistai pasiekė 
'pakraščius Villaharta, Penar- 
'roya ir Ovejo — strateginių 
miestų tarp Pozoblanco ir su- tai. 
kilelių bazės Cordoba. Paėmus 
Villaharta į lojalistų rankas 
pakliūtų Cordoba vieškelis iri 
tada ilktų atkirstas sukilėlių 
pasitraukimas.

Pirmesnės žinios skelbė, kad 
Villaharta jau1 esąs paimtas, 
bet paskesnės valdžios žinios 
sako, kad Villahartą nors dar 
*nėra paimtas,jbet jau bus grei- 
tai lojalistų .-paimtas. ' r

Sukilėliai pasitraukė apie 15 
mylių nuo Pozoblanco ir pa
kliuvo į siųstus už 20 mylių į 
■šiaurę nuo Cordoba.

Veržiasi priekyn ir prie 
Madrido.

Lojalistai paėjo dar apie dvi 
mylias priekyn Aravaca fron
te, j šiaurvakarius nuo Madri
do. Tame sektore į dvi dienas 
lojalistai paėjo pustrečios my
lios ir praliuosavo Coruna vieš
kelį, kuriuo lojalistai ikišiol ne
galėjo naudotis dėlei netolimų 
fašistų pozicijų.

Laimėjimai Aravaca fronte 
yra svarbus tuo, kad jie Įaud
žia sukilėlių sparną ir palies jų 
pozicijas Casa de Campo par
ke ir universiteto apielinkėje, 
kurias sukilėliai laiko jau per 
kelis mėnesius.

Lojalistų artilerija smarkiai 
bombarduoja Jadaraųue, svar
bų miestą Guadalajara fron
te,

Avila provincijoj irgi yra 
(bombarduojami keli miestai, lo- 
jalistams bandant atidaryti ke
lią į Avila.

Sukilėliai

Trečiadieny sukilėliams bom
barduojant Durango daugiau 
kaip 200 žmonių liko užmušta 
ir 600 sužeista. Vakar miestas 
irgi buvo smarkiai bombarduo
jamas, bet nuostoliai dar neap
skaityti.

Civiliai gyventojai evakuoja 
ir apielinkės miesteliui, nes su
kilėliai viską bombarduoja, da
gi prieglaudas ir aiškiai pa
žymėtas ligonines. Jie naudo
ja ir padegančias bombas.

Baskų prezidentas Juan An- 
tonio Aguirre skelbia, kad 
apart bombardavimo, sukilė
liai, nežiūrint smarkių atakų, 
nejstengė paeiti į priekį ir Bil
bao lojalistų linija laikosi tvir-

ITALAI PRISIUNTĖ ISPANI
JON DAR 10,000 KAREIVIŲ.

PARYŽIUS, bal. 4. — Ispa
nijos žinių agentūra praneša 
iš Gibraltaro, kad pereitą sa
vaitę italai išsodino dar 10,000 
tareivių Cadiz, Ispanijoj.

f Kitos Gibraltaro žinios sako, 
'<ad tie kareiviai atvyko tri
mis laivais, Jturie ^atplaukė ko
vo 22, 23 ir 24 d.d. ir tuojflus 
jie liko išgabenti į Seville, iš 
kur bus išsiuntinėti sustiprin
ti įvairius sukilėlių frontus.
VOKIEČIAI RUOŠIASI NAU
DOTI NUODINGAS DUJAS 

ISPANIJOJE.
VALENCIA, bal. 4. — Is- 

panijos valdžia sakosi gavusi 
žinių iš oficialių šaltinių, kad 
didelis kiekis ntfodingų dujų 
yra kraunamas Hamburg, Vo- 
kieti joj ir bus pasiųstą^ Ispa
nijos sukilėliams. *

KUBA IR MEKSIKA TAI
KINS ISPANIJOS KARĄ.
HAVANA, bal. 4. — Kuba 

prisidės prie Meksikas jos pa
stangose sutaikinti Ispanijos 
civilį karą. Pagelbos sutaikin
ti civilį karą prašė Meksikos 
valdžia notoj, kurioj ji aštriai 
pasmerkė 27 valstybių neutra
liteto ir nesikišimo programą.

Sukilėlių maištinin 
kai bombarduoja 

savo nuėstus
puola baskus.
visuose frontuo- 

bando atsigriebti
Pralaimėję 

se sukilėliai 
Baskų krašte, kur jie bando 
prasimušti linkui DuTango. 
Kadangi miestas nuolatos ' yra 
bombarduojamas iš oro, tai 
baskų valdžia įsakė civilius gy
ventojus iškelti iš Durango, 16 
mylių nuo Bilbao.

oras,

CASABLANCA, Francijos 
Morokoj, bal. 4. — čia gauto
mis žiniomis, sukilėlių lakūnai 
pereitą ketvirtadienį bombar
davo Ceuta, Ispanijos Morokoj, 
kurią valdo patys sukilėliai. 
Tai dar labiau patvirtinta ži
nias apie maištus tarp sukilė
lių Morokoj, kur gen. Franco 
ir pradėjo sukilimą. Ispanijos 
Moroko sienos yra uždarytos 
ir stropiai saugomos kariuome
nės.
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Milžinas Į Cirką

ALTON, ILL., MIESTO MILŽINAS ROBERT WAl5- 
L0W įstojo į cirką. Jis yra 8 pėdų, 7 colių aukščio ir 
dar tebeauga. . / < .

Darydama “interviu” su milžinu, Reporterė turėjo, 
užsilipti ant kopėčių. , 1
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Naciai protestuoja C.LO« ruošiasi orga- 
prieš varžymą ją 

laisvės
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' nizuoti Kanados 
darbininkus
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Greitai Sutaikė Sėdėjimo Strei
ką Fordo Dirbtuvėje

Darbininkai laimėjo sėdėjimo streiką Kansas City Fordo dirb
tuvėj. Laimėtas kruvinas streikas Minnesotoj.

KANSAS CITY, Mo., bal. 4. 
automobilių 
buvo kilęs 

Jis kilo 
paleidus iš 
darbininkų,

l

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

Apsiniaukę, galbirt tarpais 
lietus; maža permaina tempe- 
raturoje.
■ Sąulė teka 
6:18.

5:28, leidžiasi

BERLYNAS, bal. 4. — Vo
kietijos laikraščiai ir radio su 
didžiausiu pasipiktinimu šau
kia apie Pietų Afrikos Unijos 
suvaržymą politinio i svetimša
lių veikimo, jų tarpe ir nacių.

Spėjama, kad Vokietijos val
džia padu’os* formalį protestą 
tautų sąjungai prieš suvaržy
mą nacių laisvės.

TORONTO, Ont., bal. 4. -
Industrinės w-unijos, prisidėju
sios > prie Committee for In- 
dustrial Organization, ruošiasi 
pradėti organizuoti 3,000,000 
Kanados darbininkų, kurie ne
priklauso jokioms organizaci
joms, ar priklauso tokioms or
ganizacijoms, kurios nedirba 
visų darbininkų naudai.

Pavogė tiltą!
CHICAGO.—McHenry kaun- 

tės šerifas Nulle visur ieško 
60 pėdų geležinio tilto, vertės 
$2,500, kuris buvo pavogtas iš 
Woodstock, III., apielinkės.

Ten buvo pastatytas naujas 
tiltas, o senasis pądėtas šalę 
kelio, tikslu jį vėliau perkelti 
kiton vieton ir pastatyti vie
ton mažesnio seno tilto. Bet 
dabar staigiai tas tiltas dingo 
(ir jokių pėdsakų neužtinkama.

Japonija dar tik da
bar galvoja apie 84 

vai. savaitę
Dabar japonai dirba po 15 vai. 

į dieną.

Areštai Lenkijoje

TOKIO, bal. 2. — Vidaus rei
kalų ministerija paruošė bilių, 
kuris įvestų visoje šalyje 84 
vai. darbo savaitę <(12 vai. dar
bo dieną dirbant 7 dienas sa
vaitėje). Diliaus tikslas yra pa
gerinti 'šalies gyventojų svei
katą. Dabar gi japonai daugu
moj dirba 15 vai. į dieną.

VARSA VA, bal. '4 — Prisi
bijodama Gegužės Pirmosios, 
'Lenkijos valdžia jau dabar 
pradėjo masinius areštus ir jau 
areštavo 23 įtarimus komunis
tus.

Mūšiai gatvėse.
TANGIER, bal. 4. — Vakar 

gauta žinių apie ištikusius mū
šius EI Ksar, Ispanijos Moro
koj, gatvėse. Keliauninkai sa
ko, kad neramumai prieš su
kilėlius Ispanijos Morokoj nuo
latos didėja. Dideli būriai 
licijos pasiųsti į EI Ksar.

WASHINGTON, bal. 2. — 
Dvi jaunos moterys, Adrienne 
Courtenay, 27 m., ir Dorothy 
Lawrence, 26 m., rąstos nusi- 
troškintfšioš gasu sąvo kamba
ryje. Abi jos buvo apsikabinu
sios viena kitą ir kada jas ra
sta,buvo negyvos j a u dvi die
nas. Abi jos dirbo.! Paliktame 
abiejų < pasirašytame raštelyje 
jos sakosi žudąsi ti
vienoms žinamos priežasties.

I

WASHINGTON, Bal. 4.—Vi
daus reikalų departamentas 
pradėjo kraustytis j naujus 
erdvius rumuS. Kraustymasis 
iižtruks 40 dienų.

CAMPAIGN, III., bal. 4. — 
Illinois universiteto studentas 
David O’Donnell liko užmuš
tas, o kitas studentas, Roger 
fehields, liko sunkiai sužeistas 
prieš laiką sprogus jų pasiga
mintai bandymams bombai.

NEW YORK, bal. 4. — New 
York susilaukė pieno karo ir ■ - ? i 1
prastesnė . rūšis pieno dabar 
pardavinėjama nuo 11c net iki 
13c už kvortą.

dėl joms

po-

— Vietos Fordo 
baigimo dirbtuvėj 
sėdėjimo streikas, 
kompanijai staigiai 
darbo apie 350
nors kaikurie jų buvo išdirbę 
toje dirbtuvėje po 20 ar dau
giau metų.

Tečiaus no 30 valandų strei
kas liko sutaikintas ir darbi
ninkai apleido dirbtuvę, o pir- 
tnadieny visi jie, jų tarpe ir 
atleistieji iš darbo, siVgryš į 
darbą. \

Streiką sutaikė antras auto
mobilių darbininkų unijos vice
pirmininkas Ed Hal!, kuris su 
kitais Ford Motor. Co. viršinin
kais atskrido iš Detroito.

Streikas likviduotas pilnu 
a 

darbininkų laimėjimu, nes vi
si paleistieji darbininkai liko 
grąžinti į darbą ir kompanija 
prisižadėjo ateityje nedaryti 
jokios diskriminacijos tarp or
ganizuotų darbininkų. Paleis
tieji gi 'darbininkai gi nedide
lėj daugumoj buvo organizuo
ti. Tarp paleistųjų buvo ir vi
si 4jnij os komiteto nariai. ų 
^44^. 4r- darbų valandų,, taip
jau Unijos pripažinimo klausi
mai visai nebuvo iškelti dery
bose su Fordo kompanija, nes 
ne tais klausimais buvo Strei
kas kilęs. '

Unijos viršininkai pareiškė, 
kad jie nesipriešina darbinin
kų' sezoniniam paleidimui iš 
darbo, jei sumažėja darbas, 
bet ir čia turi būti griežtai pri
silaikoma senioriteto teisių.

Fordo darbininkai • čia 
dėjo organizuotis tik dvi 
vaitės atgal.
, Kilus sėdėjimo streikui
įvesta pačių streikierių griež
ta disciplina. Visi vartai liko 
užlieti geležimi ir niekas per 
juos negalėjo įeiti į kiemą, 
dirbtuvės kiemą. Darbininkai 
įsileido tik du kompanijos vir
šininkus. Bet jie turėjo per
lipti tvorą kopėčiomis. Strei
kieriai išsirinko tvarkos prižiū
rėtojus, kurie tik po kelis iš
leisdavo į kiemą pasirūkyti ir 
jie tuojaus vėl turėdavo gryš- 
ti atgal į dirbtuvę, o jų vie
ton eidavo nauji darbininkai. 
Kiti gi pikietavo prie ' tvoros 
iš vidaus kiemo ir prižiūrėjo, 
kad niekas be unijos leidimo 
neįeitų į dirbtuvę. Dalis dar
bininkų buvo paleidžiama gry- 
šti namo apsivalyti, bet į
valandas turėdavo gryšti at
gal į. dirbtuvę, šalygatviai

Derybas vedė gubernatorius 
ar du unijos organizatoriai. 
Streiką gi vedė nepriklausoma 
darbininkų unija, kuri pasiža
dėjo dabar išgauti čarterį ir 
prisidėti veikiausia prie indus
trinių unijų.

Kilus sėdėjimo streikui toje 
dirbtuvėje dvi savaitės atgal, 
kompanija išgavo injunctioną 
prieš darbininkus ir šerifas 
Myre su mušeikomis streikie- 
rius dujų bombų ir buožių pa- 
gelba iš dirbtuvės išvarė.

Bet šerifui to neužteko,
da streikieriai susirinko savo 
svetainėj, jis pareikalavo į 30 
minučių išduoti du streiko va
dus. Streikieriams tokio reika
lavimo neišpildžius, šerifas su 
mušeikomis vėl dujų bombomis 
puolė svetainėj susirinkusius 
streikierius. Ištiko smarki 
va. Streikieriai gynėsi

Ka-

pra-
sa-

liko

ko- 
kuo 

įmanydami, bet stipresnių mu
šeikų jėgų liko nugalėti ir apie 
40 streikierių atsidūrė kalėji
me. *

Apie tai sužinojo apielinkės 
miestelių darbininkai ir šim
tai jų suvažiavo į čia ir 
ūdromis. jėgomis pirmiausią 
puolė-dirbtuvę ir ėmę joje vis* 
ką daužyti, pridarydami dirb
tuvei nemažai nuostolių. Po to 
minia puolė kalėjimą tikslu 
išliuosuoti suimtus ' streikie
rius. šerifas su mušeikomis 
pasiryžo gintis.

Tuo tarpu gi atvažiavo gu
bernatorius Benson ir po trum
pų derybų įsakė šerifui pa- 
liuosuoti streikierius, prigrū
modamas paskelbti karo stovi. 
Po to buvo pradėtos derybos 
su kompanija.

Kompanija sutiko, sugrąžinti 
į darbą visus darbininkus, jų 
tarpe ir tuos 4, dėl kurių pa
šalinimo ir kilo streikas. Ji 
taipjau sutiko pripažinti uni
ją savo darbininkų atstove ko- 
lektyvčse derybose.

Šiame mieste eina ir kiti du 
streikai. Vienas eina Wool- 
worth dešimtukinėj sankrovoj, 
o kitas — pristatančių prekes 
trokų darbininkų streikas. Dė
lei pastarojo streiko kenčia vi
sas biznis, nes negauna pre
kių, kuomet geležinkelio sto
tis yra prekėmis užversta.

jos darbininkų atstove. Dėlei 
to streikas tęsiasi ir ne viena 
Chryslerio dirbtuvė nedirba.

Visi iškilę sėdėjimo streikai 
General Motors dirbtuvėse li
ko sutaikinti ir darbininkai 
pirmadieny sugryš į darbą.
BUVO KILĘS GENERALINIS 
(STREIKAS K WILMINGTONE.

WILMINGTON, Del., bal. 4. 
— čia jau 19 dienų tęsiasi trė- 
kų draiverių streikas. Samdy
tojams nenusileidžiant, Cen- 
tralinė darbininkų unija pa
skelbė visame mieste genera
linį streiką, kuris iššaukė di
delių sumišimų, nes gatveka- 
rių ir busų darbininkai prie 
streiko neprisidėjo. Tad pri
sidėjo busų ir gatvekarių lan
gų daužymas ir unija genera
linį streiką atšaukė. Bet kar
tu ir trokų operuotojai sutiko 
už 48 vai. pradėti derybas su 
centraline unija.

SĖDĖJIMO STREIKAS 
ROCKFORDE.

ROCKFORD, III., bal. 4. — 
Weiman rakandų dirbtuvėj li
ko paskelbtas sėdėjimo strei-

Kompanija sakosi nieko 
nedarysianti ' pašalinimui dar
bininkų. 7

(Streikas ten jau liko sutai
kintas ir darbininkai apleido 
dirbtuvę). J

Kitos žinios iš darbi
ninkų kovos lauko

tris

ANAMOSA, Ind., bal. 2. — 
Mrs. Leoną Dress, 34 m., bu
vusi Amber State Bank kasie- f y.. '
įre, prisipažino išeikvojusi ban- 
įko pinigus ir įiko nuteista 20 

: ■ 
metų kalėjimam

gal Į dirbtuvę, šalygatviai apie 
dirbtuvę liko nušluoti ir visur 
buvo palaikoma didelė švara.

Išpradžių derybas užvedė 
vietos dirbtuvės viršininkai, o 
paskui atvyko Fordo ir unijos 
viršipinkai ir iš Detroito, ku- 
'rie ir sutaikė streiką.

■ < ■
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Kruvinas streikas 
Minnesotoj lai

mėtas

STREIKAIS HERSHEY 
DIRBTUVĖJ.

HERSHEY, Pa., bal. 4. — 
Hershey Chocolate Corp. dirb
tuvėj, kurioj dirba apie 4,000 
(darbininkų, buvo kilęs sėdėji
mo streikas, kuris betgi užsi
baigė kompanijai sutikus pra
dėti derybas su industrine uni-

Kasavo didelę Joną 
viskių bylą

. KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką kariuomenės teismas teisė 
per 20 žmonių iš Jonavos, kal
tinamų mėginimu surengti de
monstraciją Gegulės Pinto
sios proga.

Dešimt žmonių padavė kasa- 
cijos skundus Vyr. tribunolui; 
Baudžiamasis skyrius teisės 
klausimą įnešė į Vyr. trib. 
visumos susirinkimą, kuris ka- 
satoriams pasisakė teigiama 
prasme. Dėl to ir Vyr. tribu
nolo baudžiamasis skyrius by
lą kasavo ir grąžino teismui 
Iš naujo spręsti.

NEW YORK, bal. 4. — Sa
vo kambariuose St. Regis ho- 
tely, vyrui miegant, nusišovė 
Mrs. Dorothy Havey Cobb, 
žmona Bankers Trust Co. vice- 
'prezidento. Ji sirgo džiova.

, BERLYNAS, bal. 4. — Na
cių partija įsake vištoms, ku
rios dabar padeda 
po 90 kiaušinių į 
dėti mažiausia po 
kiaušinių į metus.

vidutiniškai 
metus, pa- 

130 ar 140

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

DERYBOS SU CHRYSLERIU 
VISAI UŽSIKIRTO.

LANSING, Mich., bal. 4. — 
Jau senai besitęsiančios dery
bos su Chrysleriu dėl sutaiky
mo 27 dienų streiko jo auto
mobilių dirbtuvėse, visai užsi
kirto ir neprieinama prie jo
kio susitarimo, Chrysleriui

ALBERT LEA, Minn
4__ - Kruvinas sėdėjimo strei
kas American Gas Machine 
Co. dirbtuvėj, kuris kilo prieš 
dvi savaites, liko sutaikytas
griežtomis gubernatoriaus EI- griežtai atsisakant pripažinti 
mer A. Benson pastangomis, automobilių darbininkų uniją

bal

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Dėlko Karolis Radekas 
Nęsųšaudytas?

w m pwli i snu. n«swh.-.-’ 
dėte nuaidėjo, skambėto xųi-{/geras, kas čia pasakyta, 
skąnųbėjo paskutinieji SSSR 
teismų sprendimai, pąųg kąįp 
pas ką tie ^pirties sprendjmai 
papkę neišdildomus į^pųpįiDą, 
pas kitus pasėjo daugybę viso
kių abejonių ir nusivylimų, o 
kiti pasiskubino visa tąj ju
moristinėje f orimoje atpąsakp- 
ti ir anekdotiškai neišspren
džiamus klausimus išspręsti.

Sako, kad pasmerktieji mir? 
ti buvę pagal tąutybps į 
jimo kameras paskirstyti ly
giai taip, kaip dabar ir visa 
SSSR teritorija tautinėmis res
publikomis ir sritimis dalinas.

Kaip ir l^itųr, taip ir $SSp 
yra pasilikęs i£ senų ląi)<ų pa
protys, ]<ad pasmerjctąsai ’ irįir- 
ti gaji kreiptis jsu pąskutjpiąįs 
savo reikalavimais ir jie, pa
gal išgalės, tampa įvykdinti.

Taip buvę ir dabai. J
Kąlėjįip.0 viršipiųkas apėjo 

visus mįrjęp pasmęrktųosius irJ 
iškJąusijięjo, fco jie purėtu pa
skutinę savo gyvenimo yąlap- 
dą gaL’ti, kokius r.eikąjąyimus 
patiekti.

Sako pirmiausia jis atėjęs 
j rusų kamerą ir pasmerktųjų 
paklausęs, ko jie norėtų gau
ti.

Rusai ilgai negalvoję ir pa
sakę, kad butų gera turėti šva
rius marškinius ir degtinės. 
Kalėjimo viršininkas jiejns at
sakęs, kad tik vienas jų rei
kalavimas busiąs patenkintas, 
nes jau esą toksai paprotys, 
kad dyiejų daiktų negalima rei
kalauti. Degtinės jie gausią.

Tuomet iš eilės kalėjimo vir
šininkas atsilankė į tųt^iaug 
kamerą, kųpoje^iš^jiso tijįįy''' 
nas totorius buVę$> paž^ię^taft 
mirti;

— Ei, pilieti, — kreipėsi j 
jį kalėjimo viršininkas, — ką 
gi man paskutinėje savo gy
venimo valandoje pareikši?

— Ala, — pratarė totorius,' 
— bjjkie taip geras ir įrašyk 
mane į koipunistų partiją!

Tai išgirdęs kalėjimo virši
ninkas labai nustebo, ir 
stebęs smalsiai paklausė:

— Bet, meldžiamasai, 
tau reikalinga komunistų 
tija, juk po kelių valandų bu
si negyvųjų

— Tiesą 
ge, bet aš 
sušaudytas 
sipgąs totorius, lai miršta ko
munistas...

Kalėjimo viršininkas tokius 
žodžius išgirdęs, pasiskubipo 
iš totoriąus kameros išsipeš- 
dinti ir tuoj pasako tenąis, 
kur sėdėjo gruzinai, pasmerk
ti mirti.

— šaunus kaukaziečiai, ko
kius gi jus mirties akivaizdo
je savo pągeidavimus pareik- 
šit?

— Ei, dusia mano, — 
vienas gruzinų, — bukite 
gęrąs ir pranęškįe musų 
tįečiųi draugui Stalinui, 
jisai savo darbuose yra 
sakus iki pat gą|o!

— Dėl šito aš neabejoju, — 
tutij susigriebęs sake kalėjimo 
viršininkas.

— Bet tai dar nevisą, du" 
šia mano, buvo pasakytą, — 
atkirto jam gruzinas. — Pasa
kyk ir primink musų tautie
čiui draugui Stalinui, jo 
jaunystės dienose, kuomet jis 
svajojo būti popu ir savo Jau-į 
tiečius ruošėsi surusinti ir tuo Į 
tikslu lankė popų dvasiškę se-' 
minariją, tai titomet žandarai į 
jį buvo suč|upę nelegalioje1 
kuopelėje dalyvaujant ir jis;' 
tasai musų tautietis, narsusis 
Stalinas tuomet be atodairos 
tos kuopelės visus narius i§da-’ 
ve, ir dabar taip suaugęs el
giasi, — išdąvė sąyp tėvynę 
Gruziją ir dabar mus, jo tau
tiečius prieš musų norus, va- [

taip 
per- 
dar- 
pas-

duok nuosakią j am savo 
bųpse StąJįnjji, tąi ipųgų 
k^inis ppras!..,

galyiajs išlėkė iš gruzjpų fea- 
mętos ir tuoj atsidūrę pas žy- 
4^-

—■ Artinasi mirties valanda, 
— patetiškai pradėjo kalėjimo

ko 
norite šią paskutinę savo

bus įvykdinta ir padaryta?
yi§j žydai Vylėjų ip lygiai 

jųkjy rpikąlavįmų nepareiškė, 
tįk yię®^s j y P9 valandėlės iš- 
dįd|įai pąreijkė:

— Atnešk man žemuogių ?
Toksai jo buvo paskttinįs 

reikalavimas.
— $ęt, susiĮpįĮdąmag, kF 

ąą dąbąr ^įpupgįų juk
tąį Hwos‘ I^Ms!

Te1 pk
ląųkll iki ^DĮROgės nupoks...

Ir Jįkp tasąį r.ęikąląyjmas iš
pildytas. P tąsių jšdidųs, pa
sipūtęs šydeįis biiyp pe kas 
kitas, kaip tįk pat? JįLąrolis Ra- 
dekąs.

Štai dėlko Karolis Radekas 
iki šiąį dięnąį pąsjlįkp gyvųjų 
tąrpę: jis laukia Iki žęmv°gės 
pysirps!

YFšįBjPte — sakykit?, 
jlžs ■ "

- y^taspą^.

Troko-Ghhiąka- 
rio Nelaime 
Bridgeporte

BĘIUGĘPORT. — šeštądįe- 
nį vakaro ppip Mergan ir 35th

nu-

kam 
par-

tarpe?
sakai, mano drau- 
nenoriu, kad butų 
sąžiningas ir tei-

Mgtuvpję auginamos S 
juodsidabnnės |u?t}

. - y '
• .. r.. - ••4

NAUJIENOS, Chįcągo, III.
,1 ; . IT • '-1 J N ''v,\ i .i p ui, .m V1;

kailiukai bę kliūčių ^buvo par- žmonės ir penki prigėrė Astra- 
\ bąt kblka> reikalo ^jęspor- yų ežere. Prigėrusięji yiąi buvo 

. ,f nėra, nęs yidųjįiiis pąreį- Jūžintų vąlsč. gyventojai, šia- 
'kalavimas dar nėra patenkintas, | me valsč. daugiausiai girtauja- 
jųto labiau, kąd pą^kųtinįaįe me-’ mą. O kur dar lįgos, peršalimai 
tais Lietuvoje įsikūrė keletas 
moderniškų dirbtuvių, išdirban
čių brangesnius kailius.

Koky bes atžvilgiu ( Lietuvoj e
Keleto Kauno universiteto 

profesorių iniciatyva 1^29 m. ___ w_
kilo sumanymas pamėginti au- išaugintos juodsidabrės lapės
ginti Lietuvoje brangius 
nius žvėris. T^m tikslui

V • 1 ' • t J

, * r * ( . . f V 5’ 7JT ’ • V • f • . %

nes ūkyje, netoli nuo K
Pradžių sudaYė 5 užpirktos ka
ntiškos juodsidabres lapes, už 
kurias buvo mokėta 25,500 litų. 
Pirmais metais fermos kūrėjai 
paturėję didęlip pasisekimo, peš 
5 jų ląpės ątvedųsios-visej labo 
4 vaikus. Tuo hųdu rudėtų tu-

kaili- 
bpvo 

pųžiųrčtą tinkąpįą vietą pbply- 
aunp.

visai nesiskiria nuo geriausių 
kanadiškų lapių ir pralenkia vo
kiškas bei norvegiškas lapes.

• Iii • Ote
RąrąĮiąus ąlkoholio 

aukos ■■ *• -r, - t s. .<

ir per muštynes sužeidimai?

OUICKLY^'

1

o
« TIRED 
BREDDENED

Mrs. Anelia K. Jąrųsz 
' Physical Thęrąpy 

and Midwife 
J563Q $0. yVester» 
Avė., 2n<J tlpor 
Hemlock 9262 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 

į’ eleetrie t r e a t - 
pient ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pirpiądieius, Man. 5, J937

Dr. C, J. Svenciskas
PENTISTAS

ępiso VĄLANppS: 10 y. r. iki a 
vai. vakaro. Trėč ir sekm. pagal 

fMlĮtagma.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

RtCOMMENDED 
. E0R40YEARS ADVOKATAI

GYDYTOJAS * IR* CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos; pųo 1—3 ir 7—8 
S.eredomįs ir nėdSL pagal sutartį 
Rez.6631 $o. Caljfofnia Ąvenue

Telefonas Republic 7868

rė gatviakąris ir
...Kąįp pasakoja lįųdįninkas 

Jonas žipkus, trokąs trenkė į 
gatviakarį ir išmetę jį iš bė
gių tpkiu smąrkumu, kąd gąt- 
yiąkąrio priešakis ąterado ten, 
kur turėjo bųti užpakalis,

Trpk° šoferis btfvp Frted 
Pįęsg, nuo }53Ž NormpJ PYe. 
Sužeįštų nebuvo.

Morgąp gatvę vąįkščipja

tarė X* 
tpks
tau-i 
kąd 

nąo-

ROKIŠKIS. -- Persiu metų 
sausio mėn. ' Rokiškio apskr. 

reta jau 9 lapes, kurios kitais nuo dęgtįpėą staigiai > mirė trys
metais atvedė 13 jąųnįklių. Nuo 
tę įų skaičius spąrčjai di-' 
t ja, jięs, apkaitant galimus 
j^unikįių nuostolius, kiekviena' 
pprelę vidutiniškai atvedė tris 
jaunikliu8- ^inčtoji Obelynės 
fęyina šięrpet turėjo išauginusi 
p^r 400 laipy, iš kųyių kailiams 
užmušta 194. Be šios fermos 
Lietuvoje vėliau įsikūrė dau
giau mažesnių fermų,,, iš jų pa
žymėtina panelės Honig j’ermfL 
ąuginąnti norvegiškos kilmės 
lap.es.. B.epdra Lietuvos juodsi- 
dabyinių lapių produkcija su
daro apie 300 kailiukų, šis skai
čius toli gražu nepatenkjna tų 
prekių pareikalavimo.

Bųyo bandyta eksportuoti 
kailiukus, butpnt, j Angliją, č^e- 
kosloyakiją ir Lątviją ir visur

Laidotuvių Direktorius
» JUOZAPAS f

LUWIKR r IR TĖVAS r 
» REPyhlic 8340 *

KUMPIAI iiętw
• ir kiti Skanumėliai. 
Irgi parduodam Wholesale.

Bąltic Impųrt Cp.
805 W. iŠth Street

Tel. Haymarket 3555

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto pfJsas—127 N. Dearborn St. 
Kąmb. 1481-14 ?4—Tel. (Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais ųuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Re?. Hyde Park 3395

Dr.. Susanua Slakia
®» o&ar® 

Valandas 1—4 po pjrtu, 7—£ v. yak. 
išskyrus seredoįriis ir subatomis.

i

«

JOSĘPH J, GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tdęphonę: Bęųljevard 280<l 
4631 SOUTH ASHLAND AY^NUE 

Rėš. 6515 So. RockweB SL 
Telephone: Republip 9723

DR. ŠTRJKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SI). ASHLAND AVĖ

.Ofiso yal.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nebeito! pagal sutarimą

Ofiso Tel.: Roukvard 7820 * 
tyamų Tel.: prospect 1930

f\BUICK &/j 

/ PONTIAC'

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lojve Ąvę. Tel. Yards 2510

lengvi,. vieno žmogaus aptar
naujami gątyįakąrįąį.

<*«*■

Buy gloves
.:V#?• • j.'’"'--

Milda Auto Sales
\ ■ ’ y ; '1' - ■ • . .

\ PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ, 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

• BRIDGEPORTE
806 W. 31st Streęt • Tel. Viętory 1696 

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

F. B'biiA^y’ ir K. SABONIS, Bendradarbiai. (
IIIII mHiĮBui^’MiiiMiiiiiiiiHMUi Iii   ui  i m m ■■ J—Į.m'iil JIM ■ 'h Į Į— «■ II 11*' 1

Auriau *er»

f - ■ p 

kūrino* ■••'.‘nirk
nlr4t*«idle« »r ‘

.f... .-?»• :V.

TOOTH PAŠTE
• F v» A ■ r f C

t

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis^
AMBVLANCK $Z 

patarnavimas N 6
dieną ir naktį X ndieną ir naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-Į742 
46P5,.Q7 Sflt Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Ąvenuė

Tel. LAFAYĘTJE ,07g7

I 4 koplyčios visose
J—Chįcągos dalysę '
Klausykite musų Lietuvškų radio prpgrąipų Pįrm.ądienię vakarais," 10:0Q 

ątoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltipieras.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

Į * ■ - > t -■

STRA1GHT
“ ’keNtucky

BOURBON
'' DEGTINU.

90°
G4LIJIĄ GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE NATHAN KANTJER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Gera maleva, tinkamai ųžmąlevota, mažiau išsipųstina ir sutaupo pi
nigų. Tokid'š yra populiarės"Seiman malevoą. Ir kainos 

)• t^^byąngios, o smakas visada pilnas.
Moore’s 30 spalvų, gal- .... .............................

~ ėgi
Varnisli remover, gąj. J........................................
Grypas i^ajtąą epamel, gal. ..................... .............

ir brafigiau.
Sienoms popiera, roleris ..u.’...................... ........ .

t - ir brangiau. •

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

^1.39
.... 40

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos,
Cicero ,

Lietuvių | 
. Laidotuvių ’ 

Direktorių ( . • y

Asociacijos

Anibulance 
. Patarnavi- 
k mas Dieną 
B ir Naktį

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE.

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place.
SKYRIUS: 12-11 Kast 108th Stręet.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tel. Central 4*90

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.’ — Hyde Park 3395

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLĘ STREET
6- toš lubos ‘ Tel. CE.Ntral 1846

Marque*te Park Ofisas:
6322 SOUTH WĘSTERN AVĖ. 

Telefonas PROspėct 101? 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštad’eniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir nagai sutartį.

AKIU SPĘCIALISTĄI

Ofiso TeJ. Virgjnia 003,6 
Residencė Tel. BEVERLY 8244 

DR, T, DUNRŲLJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE

nuo 2—4 ir pno 6—8 vai* vakaro 
Rezidehciia

3939 šOUTH CLAREMQNT AVĖ. 
Valandos—9 —1b A. M. 
Nekėlioj pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių j tempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nervuotu- 
mo, skauoama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė ątyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus. Kre’vos akys atitai
somos. Valandos ni o 10 iki 8 v. No 
dėlioj niiQ 19 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akiniu. Kainos pigiau kąip pirma 
4712 South Ashland Ay.

Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DĘNTISTAS
4645 Šo. Ashland Avė.

ąrti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vąkąro 

Šeredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Qfisp valand.os: njįo 2 iki 4, itjųo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR, S. .NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS q 

t ‘ Ofisas ir Režjaenčija
' 3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DK. W. V. NORAK
PHYSICLAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melroęe Park. 
Valandos nuo 10 iki 1’2 dieną ir 2 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Park 660 

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
Phone Mayyyood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIĄN-SURGEON 

Offįęe 4070 Archer Ayenuc 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 
Office & Residencp 2519 W. 48rd St

Tel. Lafąyefte 3051 .* 
Kasdien, išskyrus sėredą.

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nup 2 iki 4 y. p. p. įy nuo 7 
' iki 9 y- ^FF^dienpĮig ir 

’ Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4.3QO So, Ėairfield Avė.
Tcj. Ląfayeftę 8^16

LIETUVIS AKIŲ ąypYTOJAŠ 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuvę 
756 West 35th Street 
kaųipas Hąlstęd St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI ”
Phone Canal 2515

TęL Pullmap 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųąnįca Ayęnpę Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenųe 'Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenuė Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Coųrt Cicero Phpne Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street BouĮęvard 14089

1646 Wesl 461h Slrcet . Phoncs Boulevard 5203

S. M. SKUDAS
718 West 1811) Street Phone Monroe 3377

-EZERSKĮS ĮR SŪNŪS
10734 S. Mjclrtgai) Avė. Tol. PiĮllinau 5703r . f '

GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų i

Draugi j og Nąnąi

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

2400 West Madi^o'n Streęt 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tpl. šęeley 7330
Namų telefonas Brųnsyyick 0597

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedpljomip p^gal sutartį
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD. 

Tpl. Kenwpod 5107Ginkitės *N-nose”

kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams gnomas per 31 

metus kaipo' patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray i^ kitokius 
Elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija: * 
1034 W. 18th S|., netoli Mųr^ąn SL

Valandos nuo 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tęl. Capp| 8U6 '
Rpzidenciips telefonai;

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICĄGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
yakąro. NedSJięnjiš ąuę 1Q jki 12 
valandai dieną.'

Phone MIDWAY 2880

TW°nąs )Tąx#s 0994

Dr. Maunce Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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

I 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

BU



Pirmadienis, balan. 5, 193? NAUJIENOS, Chicago, m.
1 •> |persekiojami. Juk dėl to persė

je Y*lf*l K A 11* IATY11 UTSl kiojimo įvyko ir Kražių slįerdy-
11 * A nė 1893 metais, kur šimtai lie

tuvių nukentėjo. Na, o tada ar 
popiežius Leonas XIII užsistojo 
už lietuvius, prispaustus it per
sekiojamus? Visai ne, jis nema
tė reikalo užrūstinti jo visaga
lintį galybę Rusijos carą. į

Toliau, pradėjus lietuviams 
atgimti tautiškai. Lietuviai pra
dėjo kovoti su lenkais dėl lietu
vių kalbos savose bažnyčiose, 
dėl lietuvių kalba giesmių ir pa
mokslų. Ar bent kas girdėjo, 
kad popiežius butų bent kada 
užsistojęs Už lietuvius ir užta
ręs juos prieš lenkus? Nieko 
panašaus popiežiai nedarė; dėl 
lietuvių reikalų nei žodžio peta- 
rė. O tik kaip paprastai patar
davo per savo tarnus, kad lie
tuviai turi būti ištikimi caro 
valdžiai ir viską kantriai ken
tėti, nes už tai po mirties ap
turės linksmą vietą dangaus 
karalystėje.

Na, o dabar pažvelkime į tą 
laikotarpį, kada Lietuva pasi
skelbė nepriklausoma valstybe 
vasario 16 d. 1918, m. Kasi jus 
manote, pirmiausia pripažino 
Lietuvą nepriklausomą ? Geras 
katalikas pasakys, tai jau kaipo 
Kristaus ir Dievo vietininkas, 
prispaustųjų ir persekiojamųjų 
užtarytojas Romos poipežius 
turėjo pripažinti. O ne, tokio 
tėviško ir | Mščioniško žygio 
dabartinis popiežius nepadarė. 
Kada jau visos didžiosios vals
tybės ir net mažosios pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, tai 
tada tik teikėsi tas Dievo> yietį- 
ninkas suteikti savo neva pri
pažinimą.

O ką dabartinis teisingasis 
popiežius Pijus veikė, kada len
kai sulaužė Suvalkų sutartį, pa
darytą spalių 9 d. 1920 metais 
ir pasigrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių ir aplinkines žemes?

Ar jus manote, kad tas tei
sybės gynėjas prispaustųjų ir 
persekiojamųjų žmonių užtary
tojas, dabartinis popiežius, su
barė lenkus, patarė jiems to 
nedaryti ? O ne, tokio dalyko 
jis nė nemanė daryti. Jis tik 
apgailestavo, kad lenkai riepa- 
sigrobė visos Lietuvos. O juk 
jis labai lengvai galėjo savą au
toritetą pavartoti ir sudrausti 
lenkus. Juk jis teisybės Dieviš
kos vykintojas ant žemės, tai 
kodėl jisai nieko neveikė? Juk 
jam nebuvo ’reikalo lenkų bijo
tis, jis juk ne Lenkijoje gyve
na. Lenkai nebūtų galėję jam 
nieko padaryti, kad ir kažin 
kaip butų pykę ant jo.

Kad suprastume kiek dabar
tiniu! popiežiui rupi, kaip 
“Draugas” sako, teisybė ir pri
spaus tų j ų bei persekioj amų j ų 
žmonių reikalai, pažiūrėkime, 
ką sako didis Lietuvos patrio
tas rašytojas kanauninkas Juo
zas Tumas: “Vatikanas neigia 
Lietuvos valdžią. Kauno Bene
diktinų vienuolynas, ilgai buvęs 
pakrikęs, ilgai valdęsis nekano
niškai, pagaliau, susilaukė ka
noninės revizijos ir sutvarky
mo. Ir pagailo jam netvarkos; 
tad puolė, prašydamas užtari
mo, j Papos nuncijų Ratti, ir 
Galicijos antvyskupį Teodorovi- 
čių ir visas Lenkų galybes. Rat
ti — žinomas lenkų pataikū
nas; Teodoravičius — žinomas 
lenkas karštuolis agitatorius. 
Tai Kauno vienuolyną padarė 
išimta (exemtus) 'iš žemaičių 
Vyskupo valdžios ir paties Ry
mo — Ratti valdoma. Kadangi 
Ratti, kaip viršuj minėta, yrą 
Papos nuncijus Lenkijai, tai 
Kauno Benediktines atsirado, 
tikrai sakant, Lenkų valstybės 
globoje, Lenkų oaze, Lenkų ne
paliečiama 
tuo tarpu 
stovybės.” 

Tai štai
Tumas apie dabartinį popiežių, 
kuris reikia žinoti, tada buvo 
nuncijus Lenkijai, ir vadinosi 
tikra savo pravarde Achillės 
Ratti. Vėliau vasario 6, 1922 
m. liko išrinktas popiežium ir 
apsišaukė Piju XI.

(Bus daugiau)

Kaip Romos Katalikų 
Bažnyčia Stovi Už Tiesą
Draugas” kovo 23 d. 1937 liavę į Palestiną kariauti už 
savo patėmijimuose rašo: šventą Romos bąžnyčią, jie ge- 

Bažnyčia stovi už tiesą/* Ten riau eisią kariauti ir atversti j 
Draugas’* labai džiaugiasi, kad katalikų tikėjimą netikėlius lie- 

girdi, popiežius Pijus XI paša- tuvius. Popiežius tokį pasisiu- 
kęs tiesą Vokietijos naciams, ir lymą mielai priėmė ir pilnai į- 
visai neibjojęs tą' tiesą pasaky- galiojo ir iškilmingai palaimino 
ti. Toliau, tarp kitko Draugas vokiečių kryžiuokus eiti ir nu
rašo: “šia proga reikia pasaky
ti, kad Bažnyčia' nebijo pasaky
ti teisybės bet kurios valstybės 
vyriausybei, ar ji bus komunis
tiška, ar fašistiška, ar demok
ratiška, ar monarchiška. Baž
nyčia visuomet stovėjo ir sto
vės už teisybę, gynė, gina ir 
gins prispaustųjų ir persekioja
mųjų žmonių reikalus.”

Kadangi “Draugas” ten taip 
drąsiai sako, jog Romos katali
kų bažnyčia visuomet stovėjo ir 
stovės už teisybę, tad trumpai 
pažvelkime lietuvių tautos gy
venimą, kokią teisybę patyrė ir 
kokį apgynimą susilaukė nuo 
tos Romos katalikų bažnyčios.

. Pirm visko skaitytojas č^a 
turi atminti, kad Romos katali
kų bažnyčios galva popiežius 
kaip senovėje, taip ir šiandien 
yra skaitomas Kristaus ir Die
vo vietininkas ant musų žemės. 
Vadinasi 
dievą, popiežius 
taip teisingas ir 
krikštolas. Be to, 
naši sau pareigas 
toju ir apginėjų visų prispaus
tųjų ir persekiojamųjų žmonių 
ir tautų ant visos žemės. Už- 
tad dabar ir pažiūrėkime, ar iš 
tikrųjų jis toks yra', ir ar jis 
atlieka tas pareigas taip teisin
gai ir bešališkai, kaip musų lie
tuviai kunigai ka’d sakoVffr 
“Draugas” kad rašo.

KUR LIETUVIAI 
GYVENA

Kaip jau musų Lietuvos 
torikas Simanas Daukantas kad 
rašo, lietuviai jau nuo neatme
namų laikų gyveno (ir šiandien 
tebegyvena) prie pietrytin’o 
kampo Baltijos juros. Ten jie 
vertėsi žemdirbyste, medžiok
le ir, galime sakyti, labai ra
miai sau gyveno nieko neužpul- 
dami ir nieko nepavergdami.

Bet štai kas įvyksta Lietu
vos nelaimei. 12 šimtmety tur
kai labai smarkiai sumuša Ro
mos popiežiaus suagituotus Eu
ropos viešpačių legijonus Pa
lestinos žemėje: Tie legijonie- 
riai buvo pasišventę kariauti su 
turkais iki jie išvaduos nuo 
turkų Jeruzolimos miestą, ku
riame randasi Jėzaus Kristaus 
grabas. Kadangi jie visi dėvėjo 
uniformas su kryžium ant pe
čių, tad jie buvo praminti kry
žiuočiais. O tie žygiai į Palesti
ną buvo praminti kryžiaus ka
rais. Tarp tų kryžiaus karių kų Romos popiežių darbus, kaip 
buvo ir Vokietijos kunigaikš- jie dabar giną prispaustus ir 
čiai su savo kareiviais. Kadan-; persekiojamus žmones. Kiekvie-

m. 
<<

atstovaudamas 
turėtų 

tyras, 
jis dar
būti užtary-

patį 
būti 
kaip 
savi-

is-

‘ kariauti nepaklusnius lietuvius 
ir pakrikštyti juos katalikais.

Ot taip prasidėjo musų lietu
vių protėvių žemių užpuolimai, 
jų sodybų’ deginimai, moterį ir 
vaikų žudymai ir kankinimai. 
Lietuvos valdovai kunigaikščiai 
siuntė prašymus ir protestus 
Romos popiežiui, kad jie mie
lai sutinka apsikrikštyti, bet jo
kiu budu nesutinka, kad juos 
vokiečiai kryžiokai krikštytų 
ugnimi ir kardu. Kad juos po
piežiaus palaiminti Vokietijos 
kryžiuočiai ne tiek rūpinasi ap
krikštyti, kiek jie stengiasi už
kariauti ir užgriebti Lietuvos 
žemes, o juos pačius padarytų 
vergais.

POPIEŽIAI NEUŽSTOJA 
LIETUVIŲ

•Na, ar jus manote, kad tiems 
Lietuvos kunigaikščių prašy
mams ir skundams tos gadynės 
popiežiai tikėjo, kad jie sudrau
dė vokiečių kryžiokus, kad su
stotų lietuvius terioję ir užpul- 
dinėję bei jų žemes grobę. Vi
sai ne. Tų laikų popiežiai par
davė savo taip labai dievinamą 
ir aukštinamą teisybę už vokie
čių auksą, už kyšius pavydale 
neva aukų. Ir kaip dabar Lie
tuvos istorikai suranda, tai lie
tuviai popiežiui jokių aukų ne
davė, ir todėl įopie’Žiai aht lie
tuvių prašymų ir skundų nei 
ausies nekreipė. Vieton to, Ro
mos popiežiai iškilmingai laimi
no visokius Europos žmogžu
džius ir valkatas, žadėdami 
jiems pilną visų nuodėmių at
leidimą, jeigu jie tik keliaus i 
Pabalti ją kariauti prieš netikė
lius - nevidonus lietuvius.

Ir taip šimtai tūkstančių mu
sų bočių kentėjo ir žuvo už sa
vo tėvynę,, už savo laisvę, už 
savo žemę. O tokis * Romos po
piežių siundymas tęsėsi per tris 
šimtus metų. Na, kur tas taria
mas “Draugo” prispaustųjų ir 
persekiojamųjų žmonių gyni
mas buvo tada? Jeigu taip tei
singa ir teisybę mylinti Romos 
katalikų bažnyčia buvo ir yra, 
tai dėl ką tada popiežiai neuž
stojo nekaltų lietuvių, kodėl ne
įsakė vokiečiams kryžiokams 
nustoti lietuvius teriojus? O 
taip sakysite, tas buvo žiloje 
senovėje. Dabar taip nebėra.

ŠIANDIEN TAIP PAT
Gerai, pažiūrėkime į šių lai-

ra's, tur būt, sutiks, kad lietu-gi tie kryžiaus karai nesisekė, 
o turkai labai gerai kailį išpė- viai buvo labiau persekiojami 
rė tiems popiežiaus kryžiaus 
kareiviams, tai vokiečių kai ku- arba kitos, tautelės.
rie kunigaikščiai pasisiūlė Ro- tik už tautybę, bet ir už kata
mos popiežiui, kad jie užuot ke- likybę lietuviai buvo baisiai

rusų caro valdžios, negu lenkai 
Ne vien

Ratti valdoma. Kadangi

SVEIKATA
PIRMIEJI DANTUKAI

pa

dviejų

tenka'
nesma-
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•tie dantukai iškris, tai kiti, ge
resni, išdygs.” To Visko rezul
tatas jau šiandien aistriai spin
di, nes apie 70 nuoš. jaunuome
nės, vaikinų ir merginų, turi 
prastus dantis.

SUSTOK ir
PAGALVOK
ĮDĖTI PINIGAI J ŠIA
SPULKA NEŠA ..................

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK. 

♦

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND ŠAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

I

expozįtura, neturint 
diplomatines čia at-

ką sako kan. Juozas

Rašo Dr. A. J. Gussen
Vaikų pirmieji dantukai 

prastai Lietuvoje yra vadinami 
pienžindžiais ir jų skaičius su
sidaro iš viso tik 20. šių dan
tukų dygimo laikotarpis prasi
deda nuo šešto mėnesio kūdikio 
amžiaus ir tęsiasi iki 
motų ir pusės.

Daugumui vaikučių 
pergyventi labai daug
gurno ir skausmo dygstant, pir
miem danteliam. Dažnai pagL 
reiškia skausmas smegenyse, tai 
tinimas ir uždegimas, kurį ga
mina dygstančio dantuko vidu
je spaudimo jėga. Pas didžiumą 
kūdikių dažnai pasireiškia tem
peratūros pakilimas ir seka 
karštis, kuris paprastai tęsiasi 
net kelias dienas. Tokiais atsi
tikimais paprastai kūdikio vidu
riai turi būti liuosi. Geąai yra 
trinti, masažuoti smegenis, tas 
vietas, kur kalasi dantukai. 
Trynimas arba masažavimas 
smegenukų palengvina skaus
mą.

Labai yra apgailėtina, kad 
daugelis iš tėvų beveik visiškai 
neatkreipia savo dėmesio į pir
mutinius vaikučių dantukus. 
Pilnai galima sakyti, kad dau
giausia ta drama pasitenkina 
ateiviai, o ypač lietuviškos kū
mutės, nes jos viską žino. Lan
kydamos dantų gydytoją visuo
met jos pareiškia, kad, girdi, 
nereikia taisyti vaikų pienžin- 
džių dantukų, nes jie visvien 
ilgai nebus, greitai kris. Taip, 
tas yra tiesa', kad jie kris ir jų 
vietas pakeis kiti.,, nauji, svei
ki, kaip perlai blizgantys.

Bet reikia turėti galvdje štąį 
kas: pienžindžiai dantukai pra
deda rudyti, ges1£ puti apie du 
ar tris metus pirtniau jų pra
radimo. Kas gi paseka tą viską, 
jeigu jie lieka apleisti ir netai
somi? Visų pirmiausia vaiku
čiai turi panešti. Skausmu, nak
tų nemiegojimą, o ir .valgyti ne
gali' taip, kaip reikia, nes kiek
vieno maisto gabalėlio palieti
mas užgauna dantukų skaus
mingas vietas.

Negana to. Dantukų puvimas 
eina visu ryžtumu pirmyn, žan- 
dėlių dėsnos pradeda vėtrytis ir 
formuojasi votys, kurios vėliau 
trūksta burnoje. Vočių materi
ja susiliejus su seilėmis keliau
ja vidaus linkui ir išlengvo pra
deda nuodyti visą kūdikio kūno 
aparatą.

Votys, įsigalėjusios žandeliuo- 
se, užkrečia ir busimus antrųjų 
dantų žiedus, kurie vėliau dyg
sta nenormaliai, turėdami di- 
fekciją viršutinio dantų kaulo 
ir apvalą traukiantį bakterijas. 
Jie greitai pasiduoda nuolati
nėm priešo atakom ir būna pra
rasti pačioje jaunystėje augimo 
dienų. ’

Nelaiku praradimas pirmųjų 
dantukų veda prie difekcijos 
antrųjų dantų aparato. Antrie
ji vaikučių dantys lieka infek- 
tinti, o dar, be to, praranda 
“Motinos Gamtos” pateiktą dy
gimo planą — jie dygsta krei
vi iš vienos ar antros dėsnų 
pusių. Žandikauliai neišsivysto 
taip, kaip reikia ir lieka nenor
malus. Pasireiškia obstrukcija' 
žandikaulių augimo, jų vysty
mosi, kur vėliau padam didžią 
žalą burnos išvaizdai. Užtąi 
šiandien daugumas žmonių turi 
difekcija's burnos išvaizdos kon
strukcijoj.

Kad nedaleidus prie to visko 
ir išauklėjus vaikučių dantis 
sveikus, 6 sykiu ir juos pačius, 
tai vaikučių dantys turi būti 
gerai prižiūrimi ir taisomi iš 
pat jaunystės dienų. Nes viena 
uncija apsaugos yra brangesnė 
už toną gyduolių.

Tad, brangus vaikų auginto
jai! Laikas jau mesti gurban tą 
naivų, užburtą įprotį, kuris dar 
ir šiandien kartojamas

Cicero Rinks Du 
Parkų Komisio- 
ftfaTO
> ' * ’ 9 _____________________

Cicero piliečiai rytojaus rin
kimuose gaus du baliotu. Vie- 
pas baliotas bus reguliariąms 
miesto urėdų kandidatams, an
tras Parkų distrikto komisio- 
nieriąms.

Kopiisionierių reikia rinkti 
du. Kandidatai, kurių pavar
dės paduotos pirmoj vietoj yra 
iJoseph Zejenka ir James Che- 
nęy. Mr, Cheney gerai žinomas 
pirmą precinkto gyventojams. 
Jis ėjo precinkto kapitono 
>reigas per 22 metu.

ti jį į urėdą dar vienam termi-' 
nui. Ištarnavo jis kaipo poli
cijos magistratas net keturis 
terminus, nuo 1921 metų. >

Sandusky yra gerai žinomas 
visiems Cicero piliečiams. Vie
nu laiku jis nešiojo paštą. 
Dirbdamas dienomis, vakarais 
lankė universitetą ir išėjo ad
vokato mokslą.

1919 metais buvo paskirtas 
prokuroru, bet neištarnavęs nei 
dviejų metų paliko magistra
tu.

Kandidatas į 
Cicero Trustees

Tarp kandidatų į Cicero 
miesto valdybos “trustees” yra 
Joseph Danek, vietos demo
kratų partijos pirmininkas per 
10 metų.

Gimęs Chicago j e, jis apsi
gyveno Ciceroje prieš 17 me
tų ir uoliai veikė vietos poli
tinėse ir visuomeninėse orga
nizacijose. ‘

Per kurį laiką Ciceroj ope
ravo cigarų dirbtuvę, bet vė
liau perėjo į real-estate biznį. 
Paskutiniu laiku buvo H.O.L.C. 
vice-direktorium.

Jis atkakliai kovojo prieš iš
einančios administracijos pa
stangas parduoti didelę sumą

kviesdamas piliečius sugrąžin- bonų.

Magistratas Per 
Keturis Terminus
• -i \ f r ' t -• \ , •

pa-

Cicero policijos magistratas 
Henry J. Sandusky kandida
tuoja rytojaus rinkimuose,

Eik Lewis Madų keliais, Kur Į 
LEW1S KREDITŲ APSČIAI (

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

kMl 39
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i y 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.
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R. and R» 
RADIATOR & BODY 

COMPANY
Įsteigta 1920 

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas. 

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

Dar Palikime
Gerą Valdžią

Cicero Mieste
IŠRINKITE 

DEMOKRATŲ 
TIKIETĄ 

BALANDŽIO 
6-TĄ

Cicero miesto dabar-
I 

tinė administracija dirba 
gražų darbą apielinkei— 
netik teikdama našumą 
valdžioje, bet ir pažan
gia veikla, kuri padarys 
šią apielinkę didesne ir 
geresne vieta gyventi.

Reikia suderinimo ir 
vienybės, kad atsiekti 
tikrų rezultatų ir vykin
ti gyveni man konstruk
tyvius planus dabartinių 
miesto viršininkų. Išrin- 
kit Demokratų tikietą 
balandžio 6-tą ir paląL 
kykit harmoniją ir našu
mą Miesto Salėje.

—

VOTE STRAIGHT

Democratic
FOR TRUSTEE—(Vote for One)
[x] JOSEPH DANEK

FOR POLICE MAGISTRATE—(Vote for One) 
S.HENRY J.

FOR JUSTIGE OF PEACE-—(Vote for Five)
[x] STANLEY WIZ£
S EREDERICK WEIL
S JOHN P. SVERAK
(x] ARTHUR G. BAUMANN
[xĮ DANIEL M. LYONS

FOR CONSTABLES— (Vote for Five)
[x) DONALD O’BRIEN
0 ANTON J. DVORAK
S MICHAEL OHLER
E JOSEPH PAOLI
0 FRANK SKALA

FOR LIBRARY BOARD— (Vote for Two)
S JOSEP KOUBEK
S JOSEPH SLOMINSKI

VOTE STRAIGHT DEMOCRATIC
................... . . . ,ii ...i............................................................................ .......................... ...................................

Election, Tuesday, Apr. 6
f • _ » •

Polis Open from 7 A.M.to 5 P.M.
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Išvertė K. AUGUMAS
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gi aš galė-
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vėl kalbė

plaukus, 
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tai tik to- 
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Pirmadienis, batait 5, 1937
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P. CHRUŠČIOVAS

by

Hitlerio kalimai
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LIETUVIO KUKLUMAS

■ 8 metų

teisia-
sako

aš 
aš

Snbscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago. 
8c per cepy.

Tai buvę taip Lietuvoje, ir 
seniai, 
kažko- 
pakliu-

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 8rd 1879.

Mes į juos netikime.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 

. 18c 
75c

NAUJIENOS
The Litteanian Daily Neva 

Pnblished Daily Exeept Sunday 
Ihe Lfthuanian New« Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Uisakymo kaina:
Chicago je—paštą:

Metams -----------.....--------
Pusei metų ............ .........
Trims mėnesiams __ _
Dviem mėnesiams 
Vienam tnšneSiūi ...........

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija - - -------
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......—...—........—. $5.00
Pusei įtoetų ................................ 2.75
Trims mėnesiams ............. — 1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui ..................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams _________   $8.00
Pusei metų .... ........................... 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kovo 22 d. sukako lygiai keturi mėtai, kai Vokieti
joje buvo įsteigta pirmutinė koncentracijos stovykla 
Oranienburge. Į ją buvo nugabenta 2,000 kalinių, ku
riems nebebuvo vietos prigrūstuose po reichstago gais
ro kalėjimuose.

Gale 1933 m. Vokietija turėjo tokių stovyklų 65. Į 
jas buvo suvaryta 65,000 kalinių.,

Dabar Hitlerio valdžia giriasi, kad dauguma tų be
laisvių jau esą atgavę laisvę. Bet da ir šiandie Vokieti
joje yra mažiausia 18 koncentracijos stovyklų ir jos la
bai padidintos, taip kad jose dabar sutelpa 50,000 žmo
nių.

Iš dešimties stambiausiųjų stovyklų geriausiai žino
mos yra Dachau (šalia Muencheno), Sachsenburg, Li- 
chtenburg, Suiza, Welzheim ir viena naujai atidaryta 
stovykla Oranienburge. Be to, yra šešios stovyklos pa- 
liai Holandijos sieną ir dvi stovyklos moterims Morin- 
gene ir Leipzige.

O kalėjimuose Hitlerio priešų yra dar daugiau, 
šitokiu budu ta < rudoji diktatūrą pasįlaįkb. . 1
i* « ■ ’ ' V* a; ■ ■■ u •

Daugumą Danijos miestą valdo 
socialdemokratai

Savivaldybių rinkimai, kurie neseniai įvyko Dani
joje davė didelių laimėjimų socialdemokratų partijai. 
Danijos sostinėje ' Kopefihagene, kur. socialdemokratai 
turėjo daugumą miesto taryboje jau per 20 metų, jie 
įgijo dar dvi vietas ir dabar turi .37 atstovus iš 55 visų 
tarybos narių.

Provincijoje socialdemokratai iki šiol valdė 33 mies
tus.. Dabar jie įgijo daugumas dar 20 miestų. Tokiu bu- 
du iš 85 Danijos provincijos miestų socialdemokratai 
dabar valdo 53 miestus, o visos kitos partijos kartu tik

Danai yra labai apšviesti žmonės, todėl nei fašistai, 
nei komunistai tenai neturi pasisekimo.

FAKTAI APIE ISPANIJĄ

“Amerika” dar vis kartoja, 
kad Ispanijos dešinieji gavę 
paskutiniuose rinkimuose dau
giau balsų, negu “liaudies fron
to” partijos, ir daro iš to iš
vadą, kad dabartinė Madrido- 
Valencijos valdžia' nesanti dau
gumos valdžia.

Mums jau teko pastebėti, 
kad šitie “Am.” faktai nėra tik
ri. Visų-pirma, mes nurodėme, 
kad nėra aišku, ką Brooklyno 
savaitraštis vadina “dešiniom- 
sioms” partijoms. Imkime Bas
kų provincijos nacionalistus: 
jie susideda iš katalikų ir kito- 
Jdų elementų, kurie paprastai 
yra vadinami “dešiniais”. Bet 
Baskų nacionalistai remia val
džią. Ją remia taip pat dauge
lis (gal dauguma) Katalonijos 
katalikų.

Tokiu budu nėra teisinga vi
sus balsus, kurie per rinkimus 
nebuvo paduoti už “liaudies 
frontą”, skirti valdžios prie
šams.

Tačiau, sakysime, kad kairio
sios partijos, kurios sudarė val
džią, iš tiesų laimejo^d^ugumą 
parlamente tiktai dėka“keisto” 
rinkimų įstatymo. Tai ar iš to 
išeina, kad opozicija turėjo tei
sę griebti ginklą ir sukilti prieš 
valdžią?

Kas pritaria demokratijai, 
tas šitaip kalbėti negali.

Imkime dabartinę Anglijos 
valdžią. Ji turi apie dviejų treč
dalių daugumą parlamente, 
nors, rinkimuose konservatoriai 
negavo nė pusės visų balsų. , 
Darbo partija ir liberalai kartu 
gavo daugiau balsų už Baldwi-‘ 
no partiją. Tai pasėka “keisto” 
rinkimų įstatymo.

Bet tuo įstatymu naudojasi 
ne viena tiktai konservatorių 
partija. Kitąsyk juo riauddda- 
voti liberalai. Paskui dvejetą 
kartų jisai patarnavo- darbie- 
čiams (kai MacDonaldas suda
rė pirmą ir antrą Darbo parti
jos kabinetus). Ir kadangi vi
sos partijos tą įstatymą pripa
žįsta ir jo laikosi, tai butų ne
logiška, jeigu jos imtųsi smur
to prieš jo pasėkas. Anglijos 
konservatoriai ir liberalai ne
kilo su ginklais rankose prieš 
darbiečių' valdžią, taip pat kaip 
dabar kad nekyla prieš konser-1 
vatorių valdžią darbiečiai ir li
beralai.

/ !

Panašiai ir su Ispanija.
Tas pats “keistas” rinkimų 

įstatymas, kuris veikė per pe
reitųjų metų rinkimus, buvo 
galioje ir 1934 metais, kuomet 
rinkimus laimėjo dešinieji. Jei
gu dešiniemsiems tas įstatymas 
buvo geras tuomet, tai jisai tu
ri jiems būt geras ir dabar.

Valdžia ir sukilimas
Tai viena klausimo pusė. Bet

reikia atsiminti dar štai kas. 
Dabartinė Ispanijos valdžia at
stovauja ne tik partijas, ku
rios už ją balsavo, bet ir visos 
valstybės reikalus. Ji gina tvar
ką valstybėje ir remiasi jos įs
tatymais.

O sukilėliai tvarką griauja 
ir eina prieš įstatymus. Ar tos 
partijos, kurios prisidėjo prie 
sukilimo, gavo tokį .įgaliojimą 
iš žmonių ? Ne. Kai apie metai 
laiko atgal Ispanija rinko par
lamentą, visai nebuvo balsuo
jamas klausimas, ar reikia val
džią ginklais nuversti, ar ne.

Taigi iš to, kiek balsų buvo 
paduota už tas arba kitas par
tijas per rinkimus, dar anaip
tol, negalima spręsti, kiek žmo
nių pritaria ir kiek nepritaria 
ginkluotam sukilimui.

Mes neabejojame, kad dau
gelis ir iš tų žmonių, kurie bal
savo už klerikalus ‘arba fašis
tus, nėra sukilimo šalininkai. 
Vienas dalykas kritikuoti, kitas 
dalykai kraują lięti!

Amerikos korespondentai net 
labai konservatyviškų laikraš
čių (tokių, kaip Chicagos Tri
būne) daug kartų yra minėję, 
kad sukilėliams yra priešingi 
apie 90% žmonių Ispanijoje. Ir 
tai yra labai galimas daiktas, 
nes vargiai daugiau kaip 10 
dalis gyventojų gali pritarti 
tokiai baisiai. skerdy nei, kokią 
iššaukė Ispanijoje generolas 
Franco ir jo bendradarbiai.

Ispanija ir Rusija
“Amerika” sako, kad Ispani

jos valdžia atsilaiko prieš suki* 
lėlius tiktai ginkluota jėga, ir 
klausia:H. '!

• 'H. ' ’> !
“Nejaugi ir Rusijos gyven

tojų dauguma remia Stalino 
diktatūrą, jei ji tebesilaiko?” 
Tai nevykęs palyginimas. So

vietų valdžia jau gyvuoja dvi
dešimtus mėtus.^Stalijho ranko
se yra milžiniška armija ir po- M-** -
licija, bankai, pramonė, spau
da, radio ir t. t. O jo oponen
tai neturi nieko. Jeigu kurį jų 
taria policija, tai jisai ir gy
vasties netenka.

O Ispanijoje padėtis visai ki
tokia. Kai pereitą vasarą liepos 
mėnesį valdžios priešai sukilo, 
tai armijos generolai kuone vi
są armiją nusivedė pas sukilė
lius. Be reguliarės armijos, fa
šistai paėmė j savo rankas Mo- 
rokos maurus ir svetimšalių le
gioną. Sukilėliai pasigrobė be
veik visas tvirtoves su sunkią
ją artilerija ir amunicijos san
deliais. :

Prie sukilėlių prisidėjo kata
likų bažnyčia ir vienuolynai su 
savo milžiniškais turtais. Prisi
dėjo visa aristokratiją, Valdžiu
si dvarus ir neišmatuojamus 
žemės plotus. Prisidėjo milio- 
nieriai kapitalistai.

Pagaliau, jau pačioje pra
džioje pilietinio karo ėmė teik
ti sukilėliams gausingą pagel- 
bą ginklais, amunicija ir itech- 
nikos ekspertais Hitleris ir Mu- 
ssolini; q per kelis pastaruo
sius mėnesius tie fašistiški dik
tatoriai siunčia į Ispaniją išti
sas kareivių divizijas. Visas pa
saulis šituos faktus žino.

Tai ve prieš kokias jėgas res
publikos valdžia turi kovoti. Ir 
ji atsilaiko. Ne tik atsilaiko, 
bet paskutiniu > laiku jau ima 
sukilėlius smarkiai pliekti!

Kas gi jai suteikia šitą stip
rumą?

Gal būt, “Amerika” tiki į ste
buklus.
Mes manome, kad Ispanijos'vaL 
džia pajėgia kovoti su ta galy
be priešų tiktai* dėl to, kad ją 
remia milžiniška dauguma Is
panijos žmonių.

NAUJIENOS, Chicago, ID. ......              į, ■

Bereikalingas Liežu 
vavimas

VISUR VIENODAI: VIE‘lfJ? 
NUR ANTISEMITIZMAS,

KITUR TROCKIZMAS
■<ii i'........... ' i

Skundžiasi, aimanuoja žy
delis, kad Europoje jo tautie
čiams paliko sunku gyventi. 
Esą, Vokietijoje Hitleris žydus 
jau baigia išgyvendinti. Len
kija susirUpinusi, kaip galima 
greičiau* žydus į Palestiną iš
kelti, o toje Palestinoje arabai 
žydams 'ramybės , neduoda. Ir 
visur, kur tik nepasisuksi, jau 
vietos, ramios vietos nebegali
ma rasti. '

Šito žydelio aimanas vienas 
jaunuolis, komunistiškai nusi
teikęs, išklausęs, sako jam:

— Netiesa, yrą dar vienas 
kraštas, kuris pasaulyje užima; 
vieną šeštą visos žemės dalį, 
tai SSSR, kur žydai su visais 
turi lygias teises ir kur jie nie
kieno nėra persekiojami.

— Hm, koksai skirtumas, —■ 
; nusivylęs atsakė jam aimana
vęs žydelis. — Vienur tai va
dinama antisemetįzmuV o SSSR 
trockizmu...

'■in i i >mii iiiįįini—i,Mta*

TEIST AS-NETEISTAS;
BAUSTAS-NEBAUSTAS

Užsimušė Nukritęs 
Nuo Stogo

Prieš pat Velykas viename 
Brooklyno laikraštyje pasirodė 
neva žinia iš Californijps apie 
“Naujienų” redaktoriaus sūnų, 
jauną aviacijos inžinierių, ku
ris1 vaikščiojęs Los Angeles’e ir 
prašęs lietuvių padėti jam gau
ti darbą.

Rodos, kas čia blogo, kad 
jaunas vaikinas, pabaigęs mo
kyklą, ieško darbo ir klausia 
informacijų pas žmones, kurie 
tame mieste ilgiau, gyveno ir 
geriau pažįsta vietines sąlygas? 
Nemanau, kad .iš to butų gėda’ 
jam arba jo tėvams. Bet tas 
Brooklyno laikraščio korespon
dentas mėgina iš P. Grigaičio 
pasityčioti.

Jisai rašo, kad Grigaičio sū
nui “kai kurie patarė kreiptis 
į J, James-Janušauską, kuris 
dirba vienoje orlaivių dirbtu
vėje”, ir ironizuoja: tai, mat, 
girdi, Grigaitis Janušauską “pa
žemino”, o dabar jo paties sū
nūs esąs priverstas pas Janu
šauską prašyti pagelbos! Aišku,
kad tik su pasityčiojimo tikslu 
ta “korespondenciją” buvo pa-; 
rašyta ir paskelbta.

Kitas tokios pat rųšieg “tau- , 
tiskas” leidinys Chicago j e tą 
pasaką pakartojo ir dar su pri- 
dėčku, kad “Californijos lietu
viai rūpinasi sušelpimu P. Gri
gaičio sunaus”. To leidinio re
daktorius surado čia labai “juo
kingą” dalyką, kad Grigaitis 
nesugebąs -‘sutvarkyti savo šei- 

, mynos”!, 'w Į:
1 Jeigu ims apie Vai rašyti dair 

trečias panašus “laikraštis”, 
tai negaliu ne įsivaizduoti, kas 
bus sugalvota. Todėl, nors man 
nemalonu ' tokiais “klausimais” 
užimti vietą “Naujienose”, bet 
esu priverstas piktiems liežu- 
viavimams1 užkirsti’ kelią.

Mano sūnūs gyvena Cąlifor- 
nijoje, turi darbą ir iš niekieno 
malonių neprašo.

Kąi jiąąi;fpernai metais išva
žiavo į Los Angeles ir San 
Dievo, tai jam, žinoma, tenai 
teko kurį laiką praleisti, besi
teiraujant apie darbą. Jisai 
pats pasirinko savo profesiją ir 
pats norėjo keliauti į Pacifiko 
krantą. Bet aš žinau, kad jam 
nereikėjo nei vaikščioti “nu
šiurusiam”, nei patirti ypatin
go vatgo, nes visą laiką gau
davau iš jo ir tebegaunu bent 
vieną laišką savaitėje, žinau 
gerai, kad darbą jisai gavo be 
Janušausko protekcijos, ir abe- ■
joju net, ar jam kas nors Los 
Angeles’e $akė, kad ta buvu
sioji “garsenybė” dabar yra Oą- 
lifornijoje, nes jisai veikiausia 
butų apie tai minėjęs savo laiš- 
kuose«

Kad Mikas Vaidyla ir kitos 
gailestingos bobelės neimtų dėl: 
svetimų “vargų” verkti, galiu 
dar pridurti, kad mano sūnūs? 
prieš dvejetą ar trejetą mėne
sių nusipirko automobilių, ku-' 
riuo jisai šiokiomis dienomis 
važinėja į dirbtuvę, o savaitės 
gale lanko įdomesnes vietas 
Californijoje. Iš to aš numanau, 
kad savo uždarbiu jisai ne tik: 
pavalgo ir apsirengia, bet dar 
turi šiek-tiek ir pramogai.

z P. Grigaitis.

Pagaliau Nusižudė Po 
Keturiy Nepasekmin- 

gų Bandymų
Po keturių nepasekmingų 

bandymų nusižudyti dujomis ir 
nuodais, vakar nusinuodijo 
Frances Stanlik, 3615 Euclid 

Javenue, Berwyn. Ji buvo blo
gos sveikatos.

18 APIELINKfi
‘berniukas Samuel ♦Piccola užsi
mušė nukritęs nuo stogo, ant 
kurio žaidė. Nelaimė įvyko ties 
1410 South Morgan st.

buvę, sako, ne taip jau*
Vienas ūkininkas už 

k j menką nusikaltimą 
vęs į teismą.

Teisėjas atsiklausęs 
mojo vardo pavardės,

— Pasakyk, ar buvai 
tas ir baustas?

' —• Ponas teisėjau, tai 
simas, į kurį tikrai man sun
ku atsakyti, aš juklhę^ądvoka- 
'tas. O buvo šitaip. Vierią nak- 
ftį mane suėmė, kitą naktį slap
tai mane teisė, net be liudinin
kų...

— Palauk, — perkirto jį 
teisėjas, — kaip tai slaptai tei- 
sė?i\;j:- ' •.7
1— "‘Nė'žihaU, tai būvo nak-

— Na, o toliau?, kaip buvo? 
klausia jo teisėjas.

— Nugi nuteisė mane iki 
gyvos galvos kalėti. Paskui 
mane vis varė iš vieno kalė
jimo į kitą ir vėliau, malonės 
aktu, visai iš kalėjimo išvarė. 
'Tai matai, ponas teisėjau, pats 
dabar spręsk, ar aš teistas, ar 
aš nubaustas ?

; Matomai pasiutusi katė va
kar labai skaudžiai apdraskė 
Jane Harrison, 32 metų, 947 
Leland avenuė. Spiau'dydama 
ir šnypšdama, katė puolė mo
teriškę. Paliko jos veide ir ko
jose septynias gilias žaizdas.

šnekama, gana plačiai šne
kama, kad pas lenkų maršalą, 
poną Pilsudskį, ištikimai tar
navęs pasiuntiniu lietuvis ka
reivis. Mat, Pilsudskis labai 
lietuviui mylėjęs ir tik jais 
pasitikėjęs. Bet už uis labiau
siai jis mylėjęs savo pasiun
tinį lietuvį kareivį.

Šsą, kai Pilsudskis jau pra
dėjo senti ir vis jautė, knd 
mirties valanda artinasi, tai 
jisai pašaukęs pas save savo 
pasiuntinį, taigi tą lietuvį ka
reivį, ir tarė jam:

— Sakyk, ką tik nori, 
tau duosiu; tikėk jnanim,
myliu lietuvius, o tave iš visų 
labiausiai.

Lietuvos kareivis prieš Pil* 
sudskį stovėjo kaip nulietas ir 
į jo pažadus jokiu pageidavi
mu neatsakęs.
v Suprantu aš tave, lietu
viai tikrai kuklus žmonės yra, 
tad aš tau siulau: nori — pa-; 
kėliu tave į viršilas?

—■ Ačiū, jūsų . ekselencija,1 
betgi atsisakau.

■— Ką, gal tai per mažas* 
laipsnis? Suprask, aš tave iei-‘ 
tenantu galiu padaryti? Sutin
ki?

— Labai ačiū, ju*sų ekselen
cija, atsisakau!

— Oho, nesi taip kuklus, 
kaip aš iš pradžių maniau! Ge-i 
rai, keliu tave į kapitono laip
snį! Tai ką dabar į tai pasa
kysi.

-— Jūsų ekselencija, palikit 
mane ramybėje, nenoriu būti 
kapitonu... >

— Po velnių, nusikeikė Pil

Paslaptis ir Kraujas 
ROMAN A S 
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lios, atsiklaupiau ant kelių 
prieš tą nelaimingą moterį, pa
sirengęs suraminti ją, kaip nu
baustą ir pažemintą vaiką.

Nežinau*, neatsimeną, neati- 
duodU sau atskaitos, kaip visa 
?tai atsitiko, kas supynė mus 
tuo baisiu ugningu momentų, 
kuriame slėpėsi aistra, ilgesys* 
'žiaurumas ir pasiryžimas at
keršyti kažkam.

Anatomam, kurio jau 
■i ’vo.

{Šokis praėjo.
Glostydama mano 

Marija kalbėjo man 
kaip jinai suvarginta, kaip jai 
šiurpu* ir tuščia gyventį kaip 
iki šiol ji jaučia, lyg antausį, 
tą puokštą pinigų, kurie buvo 
numesti jai į veidą. Numesti 

’jai tuo metu, kai Vartaševskio 
bute ji gulėjo asloje pažemin
ta ir paniekinta.

— Nuo to įžeidimo mano 
veidas dega net dabar... Kaip 

’tu buvai neteisingas ir žiau
rus! Kaip tu * galėjai, 
kaip tu drįsai! Pasakyk: ne
jaugi tą minutę tau nebuvo gė
da? Nejaugi tada tu neprisi- 
menei tą vakarą, praleistą Pa- 
le-Rojalyje, kai aš tau atsida- 

’viau?
Aš tylėjau. Ką 

jau jai pasakyti?
- — Ne, atsakyk 

1 Ir aš ryžatisi:
— Bet suprask 

ėjau pas tave, kad galėčiau 
Nužudyti tave... TU išdavei ge
riausius, tu.,.

Ji pašoko, kaip pažeistas 
žvėris. - . /

Sagstydama , drabužius, trau- 
kdamosi nuo manęs, kaip nuo 
puolančio priešo, beveik šauk
dama, rūsčiai ir su užsispyri
mu ji kartojo, skubėdama ir 
sukdama žodžius:

— Aš? Aš — išdavikė? Aš
— išdaviau? Ką? Kada? Kanr? 
O-o-o, koks Žemumas! Koks 
šmeižtas!

Ji sunėrė rankas, pakėlė jas 
viršuje galvos ir, purtydama 
tas rankas, drebėdama, tryp
dama kojomis, šaukė:

— Niekados, nė vieno žmo
gaus, už jokius pinigus, už jo
kias pagundas...

Paskui Staiga atsisėdo, kaž
kaip susmuko, ir bejėgiai ir 
pavargusiai pradėjo 
ti:

— Jeigu aš kalta, 
dėl, kad niekuomet 
Konstantino, iŠ kur

•; pinigų. A-a-a, Žinoma, jis sten-
• gdavosi gauti pinigų man, o 

aš ėmiau ir Švaisčiau jubs.,.
• Padukusios dienos!« Taip, Čia 
'utai mano nuodėmė ir nusikalu

timas... bet pati aš — ne! Pa
galiau ir ką aš galėjau papa
sakoti!

Paskui mes sėdėjome prie 
rašomojo staio, ji padėjo sa- 

širdyje. Niekada per visą savo^vo galvą ant mano kairiosios

(Tęsinys)
Tai buvo Marijos Diarnan kve
palai, kurie kadaise sukėlė ma
nyje pyktį ir ryžtingumą, — 
tąsyk naktį Vartaševskio bute 
Naujajame Kaime, kada aš at
vykau pas jį, kad galėčiau 
įvykdyti mirties bausmę.

Ir tie duriantys prisimini- 
Ihai, tas nesuvaldomas pavy
das moters praeities atžvilgiu, 
paveikslas nužudyto Vartašev-. 
Skio, išdaviko ir konkurento, 
jaudino' mane, nedavė man ra
mybės, neleido susikaupti ir 
klausytis. >

Neskubėdama, tarsi pati sau 
kalbėdama, Marija Diarnan by
lojo apie savo gyvenimą, apie 
praeitį, apie savo mažytes, pa
skutines viltis:

— Jis man buvo svetimas.*. 
Mes neturėjome nieko bendro. 
Aš nemyliu egoistų... Jeigu jus 
bent kiek butute pajėgę ma
ne išaiškinti, tai butute paste
bėję, kad aš nepaprastai ge- ' 
ra... Aš niekada negalvojau 
apie ateitį...

Aš negalėjau susilaikyti nuo 
šypsnio. Tai buvo tiesa! Taip, 
ta moteris ne tik negalvojo 
apie ateitį — ji negalvojo da
gi apie save... Sunku suprasti, 
kaip ji pasidarė garsi daini
ninkė.

— Jus šypsoties? Jus neti
kite? — paklausę ji išsigan
dusi, nedrąsiai paimdama ma- 
no ranką.

— Ne, tikiu... Be to maža: 
aš dar ir gerai žinau jus. i

Ką jus norite pasakyti ?
— Tai, kad jus iš viso nie

ko nemylėjote... Jus mylite tik 
gyvenimą... nieko daugiau,

Ji pasvirusi sofoje žiurėjo 
kažkur savo didelėmis, juodo
mis ir dabar išplėstomis aki
mis, tarsi pirmą kartą bandy
dama susivokti, kas dedasi jos 
sieloje. Paskui lėtai pasakė:

— Taip... gal būt... O juk ir 
iš tiesų aš nieko nemylėjau... 
Kaip jus teisingai pasakėte!

Diena baigėsi. Marija Dia-' 
man atsistojo ir nuleido lan
gų užlaidas.

— Pas, mane kažkoks nema
lonus nujautimas...

— Kodėl?
— Nežinau. O pagaliau juk 

visvien! Na, išgerkime vyno...
Ji atnešė butelį šamberteno, 

skambiai atidarė, pripildė stik
lus.

— Išgerkime už mano vi
sišką dovanojimą!

Aš ištiesiau savo stiklą. Mes 
susidaužėme, ir jinai vienu Už
sivertimu išgėrė vyną.

Nejučiomis, nepastebimai, 
keistai mano Širdis pradėjo 
jausti '■ besiartinančią baisumą, 
kažkieno pražūtį ir mirtį.

Tą minutę išdavikiškas gai
lesys tos moters atžvilgiu ra
miai ir saldžiai įsikerojo mano

gyvenimą aš nejaučiau tokio 
aistraus noro išgelbėti ir padė
ti, kaip tą popietį, kuris buvo 
kupinas visokių netikėtinumų, ( 
neaiškių troškimų ir nesupran-. 
tarno atgailavimo.

Ir staiga aš išgirdau negar
sų, sulaikytą kūkčiojimą. Ma
rija Diarnan verkė.

Aš tąsyk, staiga netekęs va- 

sudskis, tai ko gi tu, kalės vai
ke, gal maršalu nori būti?

— Ačiū ir už tai jūsų ek
selencija, bet nuo maršalo laip
snio juo labiau? atsisakau. Len
kai jau turi vieną lietuvį mar
šalą ir tasai iš Lietuvos Vil
nių atėmė, o |kai Lenkijoje 
bus du lietuviai maršalai, tai 
Lietuva ir Kauną praras...

Toksai buvo kuklaus karei
vio lietuvio atsakymas Lenki
jos maršalui Pilsudskiui.

Vistaspats.

gi’, f I ■ <
ir mane. Aš

rankos, o dešine aš dariau brė
žinį sienos* Ji su atsidėjimu 
stebėjo kiekvieną mano rankos 
.judesį, kiekvieną liniją* Ste
bėjo lyg nuolankus vaikas. ..

Mes atsisveikinome ryto me
tą po tos prabėgusios nakties., 
po karštų bučkių, po sapnų, 
kurie priminė saulėtą realybę 
ir laimę.

Ji buvo nurimusį laiminga 
ir nuvargusi, kai palydėjo ma
ne iki durų. Ji pabučiavo ma
ne į lupas, į akis ir į kaktą. 
Paskui iš lengvo palenkė ma- 
'no galvą ir peržegnojo.

r. — Buk laimingas, — «u-. 
šnibždėjo jinai.

Ir tyliai paprašė:
— Peržegnok mane!
Aš peržegnojau.

' — Mes daugiau nebepasima
tysime, — tarė ji su įsitikini
mu...

(Bus daugiau)
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« Ką Reiškia Plieno Darbininkams
k Unijos Pripažinimas

UOLUS VEIKĖJAS, KNYGŲ, LAIKRAŠČIŲ 
PLATINTOJAS, JONAS A. KATKUS

i

Laimėjo teisę organizuotis — unijos pripa
žinimą — 8 vai. darbo dieną, 40 valandą 

savaitę, etc.
“Grievance Committee” tvar

kys sekamus dalykus: Paaukš
tinimą (promotions) arba atlei
dimą iš dabo; prižiūrės teises, 
atostogoms su užmokesčiu; iš
tarnauto laiko (Seniority) tei
ses* individualius uždarbio pa
tvarkymus ir klasifikacijas dar
bų; prižiūrės dirbančių darbi
ninkų saugumą ir sveikatos są+ 
lygas; prižiūrės palįuosavimus 
iš darbo.

Tokie trumpoje sutraukoje 
pasirašyto kontrakto svarbiau
si punktai. Įsigilinus į. šiuos 
punktus mes matom didelį dar-, 

Ibininkų laimėjimą. Yra netik 
užtikrinama! darbininkams teisė 
organizuotis, bet apsaugojama 
seni darbininkai, kad ant jų 
sprandų bosai negalėtų jodinė
ti, mėtyt juos iš darbo, o į jų 
vietą priimant naujus. Kartais, 
sumažėjus darbams dirbtuvėse, 
dažnai bosai pasinaudoja ta 
proga ir atleidinėja senus dar
bininkus, o naujai samdytus 
palieka’. Darbams pagerėjus pa
ima visai naujus.

Prašalintos klintys 
darbininkų orga

nizavimui
“Seniority” teises šiuos dar

bininkus pilniausiai apsaugoja. 
Apsaugoja ir tokiuose atsitiki
muose, jei dirbtuvėj atsiranda 
kokie geresni darbai, tada seni 
darbininkai turi pirmenybę.

Ikišiol plieno liejyklose būda
vo didžiausia kliūtis organizuo
ti plieno darbininkus j uniją, 
nes seni darbininkai bijodavo 
stoti į uniją vien dėl to, kad 
nepraradus savo ilgų metų dar
bą, kad nepraradus šiokią - to
kią žadamą pensiją, kurią ti
kėjosi gauti bent tose dienose, 
kada jau visai negalės dirbti.

Dabar tos visos kliūtys jau 
yra prašalintos ir plieno liejyk
lų darbininkai stoja j uniją be 
jokios baimės. O kaip bus ge
rai organizuoti, tai tada iško
vos dar geresnes sąlygas.

Tai štai, ką reiškia plieno, 
darbininkams pripažinimas uni
jos. —B.

PITTSBURGH, PA. balandžio 
2 d. — KiekJafko atgal per vi
są spaudą, per radio nuskambė
jo žinia, kad Camegie - Illinois 
plieno kompanija pripažino uni
ją ir pasirašą kontraktą.

Tai turbut buvo linksmiausia 
naujiena netik plieno darbinin
kams, bet abelnai visiems dar
bininkams.

Ir kurgi ne! Juk galingasis 
plieno trustas buvo priverstas 
tartis su organizuotais darbi
ninkais !

Nors visai netolimoje praei
tyje, kai tik C.I.O. ėmėsi orga-! 
nizuoti plieno darbininkus, ga- į 
lingasis los industriojs trustas, 
kuris save vadina American 
Iron and Steel Institute, btfvo 
užpildęs laikraščių lapus di
džiausiais skelbimais. Sakė, kad 
galingasis trustas yra pasiren
gęs išleisti didžiausias sumas 
pinigų kovoje prįeš organizavi
mą plieno industrijos darbinin- 
kų,

Tačiau pasirodė, kad didelės 
krūvos .plieno trusto pinigų ne
galėjo sulaužyti darbininkų pa
siryžimo organizuotis ir pats 
trustas turėjo tartis su unija ir 
pripažinti darbininkų teisingus 
reikalavimus. Tie patys kapita
listiniai laikraščiai, kurie skel- 

? be riebiai apmokėtus skelbimus, 
kad trustaš jokiu budū nenusi
leis unijai, didžiausiais antgal- 
viais pirmųjų puslapių pranešė, 
kad plieno trustas pasirašė su
tartį su unija.

Dabar trumpai susipažinkim 
su ta sutartimi, kurią jau yra 
pasirašę priklausančios plieno 
tnistui kompanijos:

Carnegie - Illinois, National 
Tube, Tennessee Coa'l and Iron, 
American Steel and Wire, ir 
Columbia Steel, šių kompanijų 
dirbtuvėse dirba arti 200,000 
darbininkų.

Sutarties punktai
Svarbiausias sutarties sky

rius užtikrina darbininkams, 
dirbantiems plieno liejyklose, 
teisę organizuotis » be jokio 
trukdymo ir persekiojimo iš 
kompanijos pusės.

Kiti svarbus punktai sutar
ties tarp C.I.O. ir plieno trus
to yra sekami:

1. Pripažinimas unijos, kom
panijų pasižadėjimas nedaryti 
diskriminacijos unijos nariams 
ir tartis su unija.

2. 8 valandų darbo diena, 40 
valandų darbo savaitė, už virš
laikį laikas ir pusė, užmokesčio.

8. Atostogos su užmokesčiu 
kiekvienam darbininkui, kuris 
yra unijos narys ir bus išdirbęs! 
prie savo darbo nemažiau kaip 
penkis metus iki liepos 1-mai 
dienai, 1937 m.

4. Seniority (išdirbto laiko) 
teisės gavimui geresni^ darbų 
(promotions), padauginime dar-! 
bininkų skaitižaus ir sumažini* 
me.

5. Įsteigta “mašinerija”—ko
mitetas, kuris veiks rišime vi- 
sofcių nesusipratimų tarpe darb
davių ir darbininkų, bus apmo
kamas per pusę darbdavių ir! 
unijos. Tasai komitetas susidės 
iš unijos ir kompanijos atsto
vų ir jis vadinasi Grievance 
GmirMttee.

Anglių kasyklose toksai ko
mitetas yra žinomas kaipo po kliubo gaspadoriaus buvo iš- 
**Mainų Komitetas” ir tam ko- rinktas Povilas Sliekas, 
mitetui už sugaišintą laiką vien 
tik unija apmoka

LMD.K. Gaspado- 
rius Albinas Kaula- 

kis eina | biznį

Netikėtai mirė kovo pabaigoj; jo 
darbų peržvalga

Gegužės 1 atidarys restaurati- 
tą Sohd ttpieli rikėj

SOHO, PITTSBUKGH, PA.—
Balandžio 2 dieną teko suži'* 

noti, kad Lietuvių Mokslo 
braiigystės Kliubo gaspadęrius 
Albinas Kaulakis rezignavo iš 
savo pareigų ir eina į biznį.

Su gegužės 1 diena' ruošiasi 
atidaryti restaurantą su alum 
ir likeriais lietuvių apgyventoje 
Soho dalyje, ties 2130—5th av.

Mes iš savo puses linkime 
musų Albinui geriausio pasise
kimo*

Povilas Sliekas nau
jas gaspadorius

Kovo d. buvo sušauktas 
Lietuvių Mokslo Draugystės ek
stra’ susirinkimas Ir į rezigna-, 
vusio Albino Kaulakio vietą kai-1

25

Jonas A.; Katkus
N. S. PITTSBURGH, PA. 

•įatt buvo rašyta, kad kovo 
dieną pasimirė Jonas A. Kat
kus, vienas iŠ Pittsburgho lie
tuvių, kuris buvo plačiai žino
mas'netik Pittsburghe, bet ir 
apylinkėje. Buvo pranešta, kad 
bus laidojamas kovo 29 d.

šiuomi noriu šiek tiek plačiau 
parašyti apie velionio Jono Kat
kaus įdomų ir audringą.gyveni
mą. Prie to, pats Katkus savo 
laiku yra nemažai pasidarbavęs 
musų lietuviškiems laikraš
čiams, o knygų platinime tai 
nebuvo nustojęs darbuotis net 
iki savo mirties. Mirdamas pa
liko didelį sandelį visokio turi
nio knygų, nors jų mažai kas 
pirko ir velionis Katkus iš kny
gų biznio negalėjo daryti pra
gyvenimo. Buvo priverstas ieš
koti kitokio užsiėmimo pragy
venimui. Nežiūrint, kokį kur 
darbą dirbo velionis Katkus, ko
kiu bizniu nesivertė, visados 
neužmiršo populiarizuoti kny
gas ir laikraščius. Jei kam rei
kėjo knygos ar laikraščio, tai 
Xatkus visados buvo pasirengęs 
patarnauti.

Visiems tarnaudavo
Velionis Katkus knygų ir 

aikraščių platinime buvo be- 
partyviskas pilniausioje to žo
džio prasmėje. Jisai patarnau
davo visiems: katalikams, da
vatkoms, kunigams, socialis
tams, komunistams, laisvama
niams ir visiems kitiems, — ir 
visiems su tuo pačiu nuoširdu
mu.

Turbųt pas Pittsburgho lie
tuvius nėra tokios draugijos, 
politiškos partijos, kuriai velio
nis Jonas Katkus nebūtų pri
klausęs. Nebuvo tokio lietuviš
ko judėjimo, kuriame nebūtų 
dalyvavęs. Tačiau, Katkūs mir
damas, jau buvo apleidęs dau
gumą draugijų ir tenkinos vei
kdamas vien tik pas katalikus, 
vietinėj j Dangų žengimo pa
rapijoje ir parapijos chore.

Velionio Katkaus laidotuvėse 
, geriausia atspindėjo jo gyveni
mas ir darbai. Laidotuves buvo 
skaitlingos. Buvo daugybė au
tomobilių. Dalyvavo visokių po
litinių ir religiškų įsitikinimų 
Žrnones, telkdami paskutinį pa
tarnavimą buvusiam savo drau
gui ir pažįstamui. Buvo laidoja
mas bažnytinėmis apeigomis. 
Kūnas buvo pakastas šv. Kazi
miero lietuviškose kapinėse.

Gimė Kuršėnuose
Velionis Jonas A. Katkus 

( me ir augo Kuršėnų miestelyje, 
‘ Šiaulių apskrityje. Vos sulau

kęs 16 metų amžiaus, 1905 m. 
apleido gimtąjį kraštą, atvyko 

> j Pittsburghą ir visą laiką per 
’ 32 metų iki savo mirties gyve

no Pittsburghe.
i Jonas Katkus atvyko į šią 
šalį būdamas visai jaunas, bet

turbųt, kad miestely buvo au-

Kokią mokyklą p. Vaidyla lėlė. Mes kiti pittsburghiečiai i Trumpai sakant, jei koki 
lankė ir kokio mokslo siekė, tai visados paremdavom tiek Vii-] naujas darbas atsirasdavo, tai 
kiti Pittsburgho lietuviai ir po niaus Vadavimo komitetą, tiek'Katkus visados dalyvaudavo it 
šiai dienai mažai žino. ‘ Nors lietuvių kalbos mokyklą, kuriai 
velionis Katkus nekartą buvo a- 
tidengęs tą “slaptybę,” kad p. 
Vaidyla lankė presbiterionų ku
nigų seminariją.

Vaidylos iniciatyva ir Ka<t- 
| kaus pastangomis buvo suorga-

gęs, mokyklą lankęs, jam buvo njzuota Vilniaus Vadavimo ko-
lengviau ir darbą susirasti. Ji
sai sunkių darbų plieno liejyk
lose nedirbo. Pirmiausia darbą 
susirado ligoninėj, paskui val
gyklose, kliubuose ir kitur, kur 
darbas buvo . lengvesnis, negu 
liejyklose, nors ir mažiau už
dirbo.

Pagyvenęs šioje šalyje apie 
5 metus susipažino su Marijo
na Saročinskaite, kuri yra kilus 
nuo Jurbarko, ir apsivedė, pra
dedamas gyventi šeimyninį gy
venimą.

Susitaupęs kiek pinigų ėjo į 
biznį, rodos į bučernės ir gro- 
sernės. Biznis sekėsi gana ge
rai. Bet velionis tuo bizniu ne
buvo patenkintas, pardavęs ėjo 
į kitą ir vėl į kitą. Bet nieka
dos nesiskundė, kad jam biznis 
nesiseka. Sakydavo, kad jam 
visados sekasi, bet dėl ko jis 
•taip dažnai biznius mainydavo, 
tai turbųt mažai kas žino.

Šių žodžių rašytojui kiek ar
čiau teko susipažinti su velio
niu Katkum 1916 m., kada jisai 
laike krautuvėlę Soho dalyje ir 
sėkmingai platino laikraščius ir 
knygas. Kiek atsimenu, tai tais 
laikais, velionis Katkus vien tik 
“Naujienų” atskirais numeriais 
parduodavo savo krautuvėlėje 
apie 50 numerių kas dieną, jau 
neskaitant to, kad jisai gauda
vo daug ir (metinių prenumera
torių* Jisai platindavo ir kitus 
laikraščius, užlaikydavo viso
kius, kokių kas tik reikalavo.

apskrity
pir. 

Katkum susi-

vadovavo Vaidyla' ir Katkus. 
Bet Vaidylai išvažiavus į Chi- 
cagą, pakriko ir mokykla ir 
Komitetas. ' z*

Kada Pittsburgho lietuvių 
Draugijos buvo suorganizavu
sios Radio Kliubą, Katkus ir

mitetas, lietuvių kalbos mokyk- čionai daug darbavosi.

daug dirbdavo. Tik viena bėdą 
būdavo su velioniu Katkum^ 
kad jisai visais darbais greitai 
atsidžiaugdavo ir niekur nesm£ 
duodavo griežtais principais, Į 
visokį veikimą visada žiurėd^ 
vo vien tik iš vieno savotiško 
taškaregio.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ARCHER AVE.BIG STORE
"LūWEST PRICES --BETTER MERCHANDISE"

4187-93 ARCHER AVĖ Near Sacramento Street
.... . ■ X- ---------- ------------------- -------- ...... ■ ... ..............

Departmento IXnAuJniiiM«AA Manadžerio ISp3r(iaVIITiaS
Šį didžiulį išpardavimą rengia asmeniškai musų samdiniai ir skyrių 
menedžeriai. Kiekvienas daiktas atsargiai parinktas ir ypač žemai 
įkainuotas. Šis išprdvimas dromas tik kartą per šešis mėnesius ir 
dabar yra didesnis, negu kada pirmiau.

Antradienį Tiktai!
Cigaretai 
Kartonas

*1-14
10 pakelių Old

šSžjf Gold, Chesterfield

Servetkos 
Sanitarės

7 c

Camel ir Lucky 
Strike

Antradienį 
Tiktai!

SMULKUS 
CUKRUS

10 svarų 48c 
,. mais.

M y * r t* Į f y f S,

Antradieni!
Ruginė Duona 2 sv 

bakanas 

9'/2c 
2 bakanai 
Kostumeriui.

Miera 71/2 reguliarė 12 
servetkų dėžė, 

2 dėžės — daugiausia

Antradienį!
9 iki 12 ryto 

LIUOSI TAUKAI
12 svarų

Patikimas 
pakavimas, gryni

Antradienį 
Tiktai

BIG YANK WORK 
MARŠKINIAI

v-ertės
65c ui***
Storo mėlyno cham- 
bray su išimtinai sa
vo patento žymėms

Kentucky 
Bourbon 

a DEGTINĖ

95c 
kvortai

Moteriškos Pava
sario Suknelės 
Gamser Crepes

• Acetates
Naujos pasavario spal
vos. Geriau ateikite ank
sti rytoj. Mieros 12 iki 

20, 38 iki 46 
1.88

Veikė :SLA
Draugijliiiūm veikime 

miausia teko su 
durti ir veikti 1917 metais SLA
3-čiam apskrityje. Per eilę me
tų Katkus būdavo išrenkamas 
į valdybą arba į komisiją ir vis 
tekdavo su juo kartu veikti. 
Pirm pradedant darbuotis SLA, 
velionis Katkus daug darbavosi 
pas katalikus,' organizavo Vy
čius, bet padirbęs tenai kiek su
sipyko ir pasitraukė iš veikimo. 
Tada' pradėjo organizuoti Tėvy
nės Mylėtojų Draugiją. Tame 
darbe turėjo gero pasisekimų. 
Buvo prirašęs daug narių ir iš
platinęs daug knygų.

Tačiau laikui bėgant TMD a- 
belnas veikimas pradėjo ap
snūsti, kartu ir Katkus pradė
jo atšalti. Prie, to, ta4s laikais 
jau buvo prasidėjęs didelis sai$ 
darietiškas veikimas tarpę A- 
merikos lietuvių. Tada velionis 
Katkus apleido kitų draugijų 
veikimą, stojo į sandariečių ei
les ir ėmė organizuoti sandą- 
riečius. Tais laikais Katkus jau 
gyveno North Sidės dalyje ir 
užlaikė valgyklą su gėrimais. 
Katkaus pastangomis N. S. da
lyje buvo suorganizuota di
džiausia sandariečių kuopa.

Jei kas patikrintų Katkaus 
sandariečių kuopos knygas, tai 
tenai ras netik lietuviškų pa
vardžių, bet lenkiškų ir rusiškų. 
Katkus niekados nepraleisdavo 
progos, kad nepa'kalbinus savo 
pažįstamus stoti į Sandarą, net 
nežiūrint jų tautystės. O į San
darą įstojimas būdavo labai 
lengvas: užsimokčt dolerį ir 
paduot saVo vardą ir pavardę, 

Kokiu tai budu dabartinis 
“Sandaros” redaktorius p. Mi
kas Vaidyla buvo atsiradęs Pit
tsburghe kaipo moksleivis ir jis 
turbut pirmiausiai susipažino su 
Katkum ir, tarpininkaujant ve
lioniui Katkui, p. Vaidyla buvo 
supažindintas ir su kitais Pitts
burgho lietuviais ir įtrauktas 
lietuvišką z’Veikinlą.

United Blades

5 pakely, dvigubos ašmenys 
Gilette mados britvoms

Antradienį!
racker Jack
3 už 8c
rūbėžius — 6

kostumeriui

VIoteriški Pavasa 
riniai Kautai 

8.75
Tikra verte iki $15

Toppers! Strollersl Pil
nas ilgis! Švelnios vil
nos! 14 iki 20, 38 iki 50

Moterų Šilkinės 
Pančiakos
21c

Gryno Šilko Chiffon 
čiakos įvairių p 

spalvų 8% iki

Moteriškos
Plaująmos 
Suknelės
39 c
vertės 79c 

Skaisčios spalvos 
nauju pavasario 
raštu- Mieros 14 

iki 44

Pan- 
>avasario 
i 10^2

Berniukų Siutai Dvejomis 
Kelinėmis

Vertės i'ki $10.95 W
Sportiškas vilnonas flanelės, cheviots, 

2 porų knikeriai arba longic su 
knikeriais 7 iki 16

Berniukams 2 Longie Siutai

$8.95
Sportiški back kaulai ir double breasted 
madų. Storus, rudus ir pilki, 2 poros

vertes iki $14.50

gi

MKoresp.
Povilas Sliekas per daugelį 

metų tarnavo Lietuviu Mokslo

79c
mergaitėm

Indian Moccassins
21c

Suėdė t te mokasinai vyrams 
ir moterims, visos mieros

Draugijoje kaipo protokolų še-; 
kretorįus.

Sekretorium buvo išrinktas 
Pranas Rauktis.

Antradienį! 
39c Šluotos 

19c
Geros rųšies 4 
susiuvimų, su 
patentuotu ko
tu, rubežius — 
1 kostumeriui

Mergaitėms Nauji Pavasa
riniai Kautai ęj oc 

. Vertės iki $7.50
Vien vilnų audeklas. Minkštas, flanelės 
užbaigimas. Kautų ir skrybėlių setai 
3 iki 6V2 metų mergaitėms. Spalvos sa
kančios pavasario pasaką: ruožavos, 
________mėlynos, pilkos.__________  

r Mergaitėms $1.00 Plauna
mos Dresės 

“Mitzi” “Cinderella”
Dailios bovelninės suknelės
3 iki 6 ir 7 iki 14. Skaisčios spalvos, 

gražiai apsiūtos ir šaunių madų.

Vyrams Darbiniai
Batai

Vertės $2.50
Geri vaikščioti darbiniai batai, 
kurie atlaikys visokį orą, tvirtais 

Mieros nuo 6 iki 11
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Kur Gyvens Ziono Pranašas
Diena iš Dienos

Brighton Parke, vei- 
Marijoną Pratapie- 
sulaistė pilietybės
kuriuos Dėde Šamas

Vakar laistė 
Popierius

Žinoma 
kėja p-ia 
nė vakar 
popierius,
jai neseniai įteikė. Ceremoni
jos įvyko dalyvaujant jos ge
radariams kaimynams ir 
draugams. Svečiąi užtikrino, 
kad popieriai busią tikrai 
tvirti.

' Paminklas yrą 14 metrų 
aukščio, padirbtas iš baltojo 
dirbtinio marmuro, taip kaip 
Dr. Vinco Kudirkos. Apatinė 
paminklo dalis ^pie trys met
rai paveiksle nesimato.

' Paminklo - autorius skulpto
rius V. Grybas parodė daug 
sugebėjimo ir meniškos sielos 
šiame kurinyj.

—Chicagietis.

Lai jam bus lengva šios ša
lies žemelė.

antri me- 
susirgo ir 
serga jau

■Žemaitis

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Mirė 48 metų amžiaus

NETIKĖTAI MIRĖ J. A. 
KATKUS

pirma
ta-

S. Bakanas.

M. Katkų padėkos 
žodis

Serga abu 
Narmontai

Šeria chicagiečiams plačiai 
žinomi Louis ir Marijona Nar
montai. Jie gyvena 8034 S o. 
May Street. P. Normantas ser
ga paralyžium jau 
tai. Ta pačia liga 
p. Narmontienė. Ji 
septyni mėnesiai.

Ponai Narmontai
veno North Sidėj. Turėjo 
verną. Turi išauginę dvi gra-| 
žias dukteris ir abiem davę 
mokytojaus mokslą. Abi yra I 
mokytojos. Viena mokytojau-’ 
ja net aukštesniojoj mokyk
loj. Nusipirko namą, bet ne
laimė, kad senatvėj sveikatos 
neteko.

Nuo savęs linkiu ligoniams 
greitoj ateityj pasveikti.

— Senas Petras.

DVI REZIDENCIJOS MIAMI, FLORIDOJE, KU
RIAS nusipirko Ziono pranašas Wilbur Glenn

Jis praturtėjo tvirtindamas lengvatikiams, 
mė yra plokščia, ir kad pasauliui ateina galas.

NAUJIENŲ ACME

Voliva. 
kad že-

PHOTO

Sunkiai serga
susirgo p-nia M.
Dr. G. C. Blažio

Sunkiai
Blažienė, 
žmona. Serga namuose ir yra 
Dr. Biežio priežiūroje. Antra- 
8342 So. Marshfield Avė.

—Re p. R.

buvo

Irgi serga
Serga sunkiai p-nia Kampu- 

cienė. Šiuo metu ji yra na
muose, 3212 Pameti avenue.

—Rep. R.

Anelės Bielinienės 
Varduvių Puota

Roseland — Kovo 30
p-nios Anelės Bielinienės var
dinės. Visai netikėtai suva
žiavo daug artimų pažinties 
draugų iš savųjų ir svetim
taučių tarpo. Visi linkėjo viso 
gero. Už ką taria pp. Bieliniai 
jiems širdingą ačiū.

Pp. Bieliniai yra 
bizny šiuo antrašu 
105th 
maus ir draugiško budo žmo
nės, nestebėtina, už tait kad 
jie turi tiek daug ir draugų.

—Senas Petras.

tavernos 
: 122 East 

Street. Yra labai links-

Paul Budvitis, 21, su 
tinę DePhyllips, 18.

Joseph Bernas, 24, su 
Smentak, 19.
UŽVEDĖ DIVORSO
BYLAS

Felix Radomski prieš 
Radomski.

Helen Betenas prieš 
Russell.

Valen-

Cecilia

Helen

Grant

Puikus burtininkas
— Vakar burtininkas sce

noje darė tikrai puikius nume
rius!

— Bet aš girdėjau, kad jis 
nieko nesu'geba.

— Tai šmeižtas! Juk aš jam 
vakar daviau vienam numeriui 
netikrus penkius dolerius, o 
jis man grąžino juos jau tik
rus !

Raseiniai senoji žemaičių so
stinė yra pasipuošusi dideliu 
gražiu nepriklausomybės pa
minklu. Paminklu žemaičiams, 
žemaitiškai idėjai, žemaitiškai 
dvasiai, kurios jokie engikai 
per šimtmečius nenuslopino, 
kuri amžiais budėjo, gaivino 
žemaitį jo varguose ir skaus
muose, kuri vedė žemaitį į ko- 
(vą ir laimėjimą.

Tuojau po pasaulinio karo, 
1921 metais, Jonas Katkus pa
sirūpino atsitraukti iš Lietuvos 

, savo senus tėvukus Antaną ir 
Marcijoną Katkus, kurie jau y- 
ra sulaukę apie 80 metų am
žiaus ir po šiai dienai gyvena 
Pittsburghe, visai nesiskųsdami 
dėl sveikatos. *

Jonas Katkus buvo 48 metų 
amžiaus ir buvo ištiktas mirties 
visai netikėtai. Kilo skaudulys 
galvoje, buvo nuvežtas į ligo
ninę, padaryta operacija, paga
vo plaučių uždegimą ir mirė.

Velionis Katkus paliko di
džiausiam nuliūdime moterį Ma
rijoną, dukterį Anelę, 25 metų 
amžiaus ir sūnų Joną 20 metų.

Mes žemiau pasirašę, šiuomi 
tariame viešą padėkos žodį vi
siems tiems Pittsburgho ir a- 
pylinkės lietuviams, kurie vie
nokiu ir kitokiu budu pagelbė
jo mums didžiausios nelaimės 
valandoje, dėl mirties brangaus 
mano vyro ir (tėvo a. a. Jono 
Katkaus.

Tariame širdingą ačiū vi
siems laidotuvių dalyviams, ku
rie taip skaitlingai dalyvavo pa
gerbdami velionio atmintį.

Dėkojam draugijoms ir pa
vienėms ypatoms bei šeimy
noms už gėles ir pareiškimus 
simpatijos musų šeimynai ne
laimes valandoje.

Ir dar kartą tariame 'visiems 
visoms širdingą ačiū.

Marijona Katkienė 
Anelė Katkiutė 

, Jonas Katkus, Jr.
N. S. Pittsburgh, Pa.

ir

PRASIDEDA TREČIADIENY, 
BALANDŽIO 7 D.

ICOLISEUM

HAGENBECK-
WALLACEęif*us

b®
.............................  - • \-.-l '

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Nesmulkmeniškas vyras
Vienas amerikietis savo bi

čiuliui siūlo pirkti pasenusį au
tomobilį už 100 dolerių.

— 5 dolerius aš tau duo
čiau, — sako bičiulis.

— Puiku! Nagi manai, kad 
aš esu smulkmeniškas vyras ir 
dėl tų supuvusių 95 dolerių dar 
su tavim spyriosiuos.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

B Gyvastį
B nuo Ugnies
B nuo Vagių
B nuo Langų išdaužomo

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 rų- 
šių apdraudas.

MOKĖKIT C-f 
I SAVAITĘ I

6320 Cottarė Grav
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Av.
6360 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų* 
Sąlygos

DR. O’CONNELL
135 South State St

KOMBINUOTĖ ALIEJAUS, MALEVOS IR VARNIŠIO, 
kuri padabins, užlaikys ir apsaugos jūsų nudėvėtas 

, grindis.

Išdžiuvusi žiba skaisčiu varnišio 
ŽVILGĖJIMU

REIKALAUKITE

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
PAS SAVO MALEVŲ AR GELEŽIES 

KRAUTUVININKĄ.

JUOKAI

a*

t

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPElLER 
valsbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų.

■ųR-' d m' $ 'j

i savaitę.

plūs

DYKAI!
Kelvin Home 

Book
Matysit pilną grin
dų plautą — iliust
racijas viso namo 
jrengimo — ir pilną 
nurodymą Kelvin Na
mo šioje pilnoje 36 
puslapių iliustruotoj 
knygoj. Ji dykai. At
silankykit šiandien 
jos pasiimti.

ĮBUDAVOTAS TER-. 
MINATORIUS . . . 
Užtikrina šaldymo 
temperatūrą visuo
met.
Guminiai pertvarai 
visose ledo dėžutė
se . . .
Kelvinatoriaus 
jėga suteiks jums 
ledo kiek tik reikia.

TIKTAI KELVINATOR
SUTEIKS JUMS VISUS 

ŠIUOS PATOGUMUS
UŽTIKRINTAS ž
MO OPERAVIMO 
IŠLAIDU ... Tik 
Kelvinator tą jums 
duos.

6-METŲ PROTEK
CIJOS PLANAS... 
Gausit daug metų 
atsakanti ir užtik
rintą patarnavimą.

Faktas 2

laiko per

Faktas 1
turi

didumo.

Nepašalinti pavojai
— Ar girdėjai, kad Edvar

das, važiuodamas iš Amerikos 
per Atlantą, susipažino su vie
na mergaite ir po trijų die
nų susižiedavo! Ką tu j tai ga
li pasakyti?

— Ogi, kad keliones per At
lantą dar vis su pavojais.

r*-'-'-

HUMAN 
POCKET
- T|MG in

& AMERICA 

"&//ČVPPS 
6REATČST 
TPR/LLER\

' 760 Madisoa St.
8234 Madison St.
4002 Madison St.
2667 Milwaukee Ar.
4002 Irvf

EVES,

UGHT
FLUOR 01

MMftATURES 
TH/S YEAR 

, INCLUDING

IKRELI JACOBS 
''Mo UON K/NG "

ANO NITNMEDSOF 
OTHER ANfN/C CNAM/NONS

W/LD 
ODDlTIES 

FROMUI EtailtEUHIVEItse
ONE T/CNEEAOM/rS, 

YOUTOATT.''

PR/CES 40* to J/65 /atc/. PAX 
SUrSALPMON. LYON&HULY. 

C///C46O MOTOR “CLUB&COL/SEUM

Perkant Refrigeratoriu
IR KLAUSYK!

SUSTOK! ŽIŪRĖK! Mes parduodame jums 
vieną šių Plus-Powėred
Kelvinatorių net už

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK J TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TA VERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

. F i

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Peter Galas, 24, su Wanda 
Jendrzeyczyk, 19.

Henry Bisaga, 25, su Augmy 
Butkavich, 20.

Kostas Liakis, 35, su Eu- 
genia Nikas, 20.

Je ome eiss, 24, su Evalyn i 
Gremar, 22.

Elwood Linney, 25, su Ber- 
nice Knistautas, 19.

John Matys, 23, su Sophie 
atroba, 24. • ’■

Tony Mezuarich, 43, su Mary 
Tomas, 39.

Edward Seba&tian, 30, su Va- 
leria Stupelis, 27.

Joseph šykštus, 24, su 
Januškevičius, 23.

Stanley Bragiel, 21,, su 
Cherny, 19.

Louis Kruger, 35, su 
Tamulis, 29.
William Morache, 25, su Ann 
Pocevič, 24.

Frank Kozlowski, 25, su Pet- 
ronella Miltinas, 19.

John Yunches, 63, su
Stur, 53. ~

Lester Biever, 27, su 
Shimkus, 23.

Edwa*rd Wesalowski, 21, 
Stella Pūkis* 18.

Frank Nowak, 29, su Hariet 
Rutkauski; 18.

Albert Cooley, 23, su Ann 
Matusas, 21.

Francis Ruezk,* 19, su Mild- 
red Bartis, 19.

Naujas Kelvinator
daugiau jėgos. Turi dvi- Naujas Kelvinator bėga

i daugiau šaldymo
jėgos negu kiti žinomi
refngeratonai tokio pat

tiktai ’ pusė
■ dieną — o kitą laiką sto

vi tykiai ir visai nevar
toja elekrikinės jėgos.

Adele

Lottie

Helen

Mary

Mary
* 

su

Jos. F. Et

9uc

ne.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010
Atsilankykit Šiandien ir Nusipirkit Sau Kelvinator

RADIO PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL. nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Ketvergais WHFC. nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Panedėliais ir Pėtnyčiomis WAAF. nuę 3:30 p. p.

t

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

JUODŽEMIS
Kas mylite kvietkas ir gražią žolę 
užauginti aplink savo ‘namus, tai 
pristatom geros juodžemės su torpu 
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už ................  $1.0,0
15 bušelių už ...................... $2.50
ir vežimą 4/2 jardus už $10.00

Taipgi perkraustome rakandus ir
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongysles 
jrvdymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. -.i,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 Sou|h Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

stu-

• TAVERNOS
Tel. Englevvood 10022

HOF-BRAU HOUSE
MUZIKA . . . ŠOKIAI

Ed. J. Rausch Geo. Stedth
6114 SO. HALSTED STREET 

Chicatro. III.

• RESTAURANTAI

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS. Savininkas

Tel. Victorv 9670

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biteriu ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose, 
geras gerti su degtine ir be degti
nės. Reikalaukite visi ir visados 
Salutaras Biterio. Pašaukite telefo
nu CANAL 1133.

639 West 18th Street 
CHICAGO, ILL.

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai.

* Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kowarski, Sav. 
(Chicago Lietuvių Draugijos nariai)

CONĘĄD
FOTOGRAFAS <

Studija įrengta pir- 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywo.od šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

May Naujoj Vietoje
May, kuri buvo pirmiau ant 71st St. 

persikels j naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Lietuviška Užeiga.
Gaminame visokios rųšies valgius ir 
yra didelis pasirinkimas gėrimų. 

Tel. Prospect 6590.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Phone Webster 0501
Kaip busite didmiestyje, prašome 

atsilankyti musų naujon vieton
Heileman’s Old Style Lager Alus

CONGRESS INN
(Pietų pusė prieš Sears and 

Roebuck)
7 EAST CONGRESS STREET 

Joe Amelianovich

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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Roselandę Netrukus Iškilsiąs Didelis Pali
kimo ir Apdraudos Skandalas

Palikimų administratoriaus agentai 
veda tyrinėjimą

Chicą’gos pąjikipių ąiįminįst- 
ratoriaus agentai prieš trum
pą ląiką pradėjo tyrįneti vipiio 
mirusio Roselando lietuvio pa
likimo reikalą.

Iš |q ką aiAkįpą Jack Rutyen, 
administratoiraus agentų va
das, atrodo, kąd iš tyrintėj imo 
gali išsivystyti didžiausias 
skandalas, kuris įvels didelį 
skaičių lietuvių.

Kai kuriais atžvilgiais nau
jasis palikimo reikalas yra pą- 
pąšuą gąrsiąjam “turtuolio-ųbą- 
go” James Thomas Kelly skan
dalui, kuris pasibaigė labai‘■nė- 
laimii)gai keliems fhicagos ylie^ 
tuviąms. J. J. Bagdonas ir Be- 
11a Butmanienė, lošę svarbiau
sias roles Kelly skandale, da
bar sėdi kalėjime.

Naujame skandale figūruoja 
ne vien palikimas, bet ir kelios 
apdraudos pomirtinės.

Prįe| trumpą laiką Rosejan-

liko jis nemažai turto. Pagal 
testamentą, visas tas turtas ei
na vienai ypatai, kuri su velipr 
niu neturėjo jokių giminystes 
ryšių. Palikimų administrato
rius ir agentas Jack Ruben m’A- 
pp, kad tas tęs' amentas buvę 
sųkįastuota^.

Administrątorius keisti ^ių- 
p j faktą, kad tam asmeniui, 
kuriam įesta'mentas palieka ve
lionio pinigus, praeityje teko 
susilaukti nemažai įplaukų iš 
įyąirjų apdraųdų pomirtmiij. Tų 
ppmirtinių gumos paprastai bu- 
įąyo pemenkos, ir nuo asmenų, 
kųpp gp ta ypątą.’ neturėjo gi
minystės ryšij.

Keli Roselando ' lietuviai įvel
ti į šį dar neiškilusį skandalą 
jau buvo kamantinėjami, bet 
dar nei yienąs prie netikslumų 
ar jciastaViipo ųeprįgipažino. 
Vienok, agentai mano, kad lai
kui bėgant nors vienas iš jų

jąi, senojoj Ąlęk$ Kųchinskų 
vietoj. Jie išmaįne savo namą 
su Kucljinskais, kpris randąsi 
prie 1858 W. 39th Street Kaip 
nauji biznieriai prašo visus 
jdraugus ir lietuvius užeiti į jų 
užeigą. Busite gerai pąyaiŠįn- 
ti gerą degtine, vynų', ąįumir 
cigarais, d mandagus patar
navimas užtikrintas;
. - * • - 4 i i* ' * • f < ‘ 1 '. i i

Galima čia rąndąyoti ir 
•feFife P?|$nikąms i»efefeyaž|a- 
vimamš.

—Senas Petrąs.

14

Stos j Teismą

w I T r • * - * ,

de mirė turtingas lietuvis. Pa- “suklups” ir išsipasakos. —Ę

žeistų Vakar Dienos 
Automobilių 

Nelaimėse
Viena moteriškė užmušė 

keturis sužeidė
du,

Prie Mihvaukee ir Dundee 
gatvįų vakar anksti rytą įvy
ko automobilio nelaimė, kurioje 
du vyrai buvo užmušti, o ketu
ri buvo sužeisti.

.. . ? .v.-.. •

n|įBBŠtieji yra Raymond Įte- 
zden, 36 nĄ, Wll4fe
streęfe įr UI W
|525 Elston avenge.

Jje žuvo kai moteriškė, va
žiavusi ąutpmbbiliu, trenkė į 
4u ąųtomobilius, stovinčius pa
kelyje. Ji ąišjkina, kad tų mąši- 
pų syiescs ją apjąkino.

Ji yra Mąrth.a Block? 54 me
tų iš Lypiis, III.

jAgpninėie buvo paguldyti 
seįami sužeistieji: Gieorge >|Ql- 
lepkajpp, policistas, J^seph Ęe- 
įącį, |5|D Ęlstoų ayenąe, Eį- 

Ęąlmopt 
ąyęppe ip Oryillę O’ĮĮaia, 375,0 
piyergey Pątkwąy.

Prie 68-tpg ir Morgan gatvių 
po automobiliu žuvo nežinomas 
ąpie 55 metų vyrąs. Prie vai
ro buvo Allen MagneL 7323 
Egięrald ayenąe.

Prie Pąmen jr Elstųn avenųe 
žųyo pelen 1$, nuo
|^20 Įįl.ortb Bell avenue, AB“
drew Ęik, ?1, 1325 Cortpz avė.
ir ĄBną w
Ąggųstą bylvAW, bBVO sužeisti.

Prie 5l-n).os y
ąyepu.e pežjųopiąe automobilis
tas sųya^ipejp Willjam Domke, 
42, mm 503?

kiai susižeidė ir dabar guli 
Illinois Masonic Ligoninėje. 
Veikiausiai mirs.

Moteriškė paliko rąsteli, 
Kuriame sako, jog ji nori, ka<J 
iqs vyrąs ir vąįkai gyventų 
Įąjmįngąi ir rastų geresnę mo
tiną. Ji nebuvusi nei gera 
žmona, nei gpra motiną, Vy
ras kasdien ją vis labiau ne
apkenčia. Ji pati Ją neapy
kantą užsitraukusi.

Slavierų vaikai, keturi ma
li kūdikiai, dar perino kąs ąt- 
sitiko su jų motina. Jie 
tebelaukia jos pareinant 
nia- z. • - .-UU’- ■■

vis
na-

**?

BIZNIERIŲ

Aleks Kuphįnskų 
Taverna

AJe’ks lĮucbipsKas taverną 
ątsicįarč prie |858 W. 39th 
gj po to ką i jšmąinė senąją į 
ųąmų su J. Ųsu. Jip yra pla
čiai žinpjnį cbicągiečianis biz- 
ųįeriąį. Sąvo užeigoj užlaiko 
geros rpšfes degtinę, vyną, 
ąįų, cigarus jr gijimą gauti 
geros šaltos užkandos.

Prašo pažinties draugus ne
užmiršti atsilankyti į jų nau
ją vietą. Antrašas: kampas 
Lincoln avė. ir 39th street — 
McKinley Park.

—Senas Petras.

NAUJIENOS, CMčago, ID.
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rW UnksrtLW 
minosi Linksmam

goųįų įankytojąi: Mrs. Kącinskęn 
ir Jį/Irs.' pzespą ir įlr« Czesną. Sų~‘ 
sirinkimas at'sibuna kožną mėųesį 
kas antrą < sekmadienį nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje, 41Į0? Sb.' Paulina St. (jei. 
^ouleyąr4 4552), Chicągo, Iii.

v .K .>1 e .

Apkaltintas teisingumo truįįdyr 
Imą ip džįąrininkų papirkinė
jimą.

šiandien Rrįęš kriiųįų^lįę teis
mų yyyiausią teisėją stos Ro- 
bert W McKinląy, artimas 
Frank V. Zintakų draugas ir 
jo bylij “fikseris”. McKinląy 
buvp ąpkaltintąs teįgingumo 
trukdymų įr dįsįyrinipkų papir
kinėjimu. Tie kaltinimai buvo 
rezultatas pareiškimo, kuri pro
kuratūrai padarė vienas Gus
tave Anderson, pirmosios Zin- 
tako bylos džiurininkas. Jis pa
reiškė, kad McKinląy žadėjo 
jam darbą, miesto valdžioje ir 
davė $25 pinigais, kad jis bal
suotų džiiirėj už Zįntakp ne
kaltybę. 

* t *

McKinląy sako, kad Ander-
, • .... 4-. < . ♦ ■ • • « < -

£pno liuiĮymąi prąsijp^ųymas. 
Jis yra paleistą^ po $5,000 kau
cija.

Zimtak buvo teisiamas du 
kartu išeikvpjirpą Apskričio 
tpįsipo pinigų. (Ąpkaltiųta^> jis 
tuos pinigus atmokėjo). Pirmoj 
byloj (įžiurę negalėjo susitaiky
ti dėl nųpsp^endž’o, o antroji 
cĮžiurė jį išteisino.

Apie 350 susirinkę j pirmą 
mėtinį vakarą

Nusimetą savo profesijos ei- 
Ji^erjjjg, jCjąJę^, ^įęįus įalnfe-r 
rijusi ir jąpduą ką^ląr^ąčius, 

feįWyfe di- 
Fg^rial ^fądiępį Įin|>sminosi.

į r ■ ' - "

Kartu su jais, linksminosi 
apie $50 giminių ir asmeniškų 
biznio draugų.

šeštadienį vakare Southmoor 
viešbučio Venetian salėje, p^įe 
67th ir Stony Isląnd/ įvyko pir
mas metinis Liądotuviiį Direk
torių Asociacijos bąliųį.

Rąrepgjmąi buyo gyvas ir 
gražus Užmiršę apj.e bal^ama- 
Yjmm>, ^Piė ląHbfeuyes ir kapi
nes, dįrektpriai ir jų draugai 
šoko prie G. Stephens muzikos, 
valgę* gęrė jr jurmo kuo ge
riausius lajkąs.

“Mes čia susjrjnkome pasi
linksminti^, pareiškė Julius Lių- 
levibius, Laidotuvių Direktorių 
pirmininkas, atidarydamas va? 
karą ir pasveikindamas sve
čius. —VBA.

.t‘‘ir'r"" Zl ^~*’4 A"»■ v,r . k " L L’. VV

LIETUVIŲ ŽAGARĮEčįŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALŲVrA : Pljmiinfn- 

kas—P. Arlauskas, 656 ’ Belden 
Avė.; A. Jįnavičių—pirm, pagelb., 
R2 Sę. CA)if9Wiią Avė ; Sophie 
Ambroząitė—nut. rašt., 11731 Sq. 
Indiana' Avė.; ' M. Miravitz—fih.

, '* , rašt. ęagelb., 
Iridependjęųce Blvd.; 

mbrožas—kasih., 11781 
yp. indiąna Aye.; Ad61f. Miravitz, 
2589 W. £6$ Pį. įr F. Arlauskus,

Ambroząitė—nut. rašt., 11731 Sq. 
Indiana’ Avė.; ' M. Miravitz—fih. 
rašt., 2589 West 46th Plą.; A. Ra- 
m^šaųskięnę—djn. 
1218 So TriJzv 
Frances & 
Sp. India 
k>VM«7 »T • TįVVil J. i. *4 4".
656 Belden ’Aye.—kasos globėjai į 
R. šniukųs-v-k.6resp., 4208 South 
Waąhteną;w Avė.; ^Villiam Putris 

—maršalką, So. SprnigfieldAv.
Kliubo' susirinkimai įvyksta kas 
ųiėrięsis RętyįrU sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
Ž417- Sėst' 43rį St,, Chięago, III.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
ŽŲ IR MOTERŲ FAŠALPINfo 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—Gęorge Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Jyo^ąpas Garad; 
Finansų raitininkais — ,ęhas^ Kjį 
tala; Nutarimų ,rast.—M. Męjdaliii- 
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Ųavtdonis, J. 
M. Bruehas; Kasimus—M. Kaziū- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lęnk; Korespondentus —J. Bene- 
kaitis; Maršalka —‘ A. Kaziimas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar
keris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedeldienj Lawlėr Hali, 3929 
W. Madison street.
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Help vVanted—Femaie
Darbininkių reikia

BEI K A LINŲ A patyrusi mergina; 
abęlųąs namų darbas; pasilikti, my
linti vajaus; pastovus darbas; $8.00; 
Šaginaw : 6691.

ŠIANRIEN ĘISJS

Šįapdjpn WRįtei City pątąj’- 
poje risis Midget Fischer, vi
dutinio syp^jp čempiopas. pi
sis jis su We|4ner, bųyųsjų pa
saulio ' čempionu.

Kadangi abu riptikai yrą lą- 
bai populiarus, tat j nupi^tomii, 
jog susirinks labai daug žmp- 
nių.

Suėiųę IjetuvĮ U?
Kūdikio Užka- 

Mnęjm
Nepadoriai elgėsi su 6 metų 

mergaite

Prokurųtunų ,$uėjpė 26 metų 
lįtetųyi Prokopą, pup
St. James " T’ x-- 1 -
šy, su lytinių prasižengimų epi-

Jace. Jį tardo ry- 
- • . J . . L-'

deiniją Cbicą^je.
1 |įįajtįnąmąs nepa-
dori^ęįgegįą^gų 6' -met^- mer-< 
gaite. VarąnUl jį išpirko 
ip.ergąitps tėyąs, kb^U užtiko 
įfefiąvi pri.e Jį buvusi
iggėjfptą.' '

Prok^pas pereitą ląpkričio 
jp^peįgj įšgjb/5įtš pplįjiąc refor- 
mątopijąs, kur ąUč.dčjp du me
tų už plėšimus 
z" " — f

Šia Savaitę Mamos 
Ir Papes Turės 

Daug Vargo

Norėjo Laimes Savo 
Vaikams ir Vyrui, 

Bandė Nusižudyti
Bei įicu'fai (far (fafyir uežiH9> 

k&Į motinos veikįaųsįąi 
neteks.> • f y,į . • -

fJpJeiĮ Sląviero, 27 melų, 4 
yąiįcų patina pasisamdė (cąm- 
bąrj paxtop viešbutyje, Į 432 
Nopp] Į-a Šalie ątreęt, ir Jęp

Pętę Yoyųg’s 
Taveni

— -
pele Yomig’s Tayerna 

jjąsi ppę 82 įr J$eąp avė. prieš 
taktiškų kąpjpių yąrtus. 
yjsądoa galjmą gdųti geros rų- 
|jęis ^eglinės, vyno, alaus, ci
garų, šaltkpšės, sąĮdainių ir 
mandagus patarnavimas už- 
tikrintas.

Petę Young yra rimto budo 
įr (įrąųgiškąš žjųogus. Jo skel
bimas pradėjo eiti Naujienose 
jr pjs yjsą vasarą.

J. Tm ern

JACK CURTIS PRIEŠ 
BEĘT RJJBĮ

I • ’ 
<•<.*. #. h K- * J; *t 

feife feppferffeni? 7 
a., įRąfebp FFsntop Fypfeiifefe 
(H^Fencgi iy OfeFW Ffeil |o< 
cfertfe- blffehm wfetifes

Jf»Ffe yra feifew» 
k.afe yfenąs &>Fiwfe 
iŠ feFP<?- Ją 
tąs Įjųs 
čenipįąnąs, feęri feBRI;

Trečiadienį Chicagon Atyyksta
Cirkas 1

>4«*> :

ran-

Čia

J. Ųsaą Tųverpą yra prie
baųįė nusišauti, sųvąrydąnm 82ųd ir Ęeąų ąve. Pp. Ūsai 
Į^ųlĮtą §ąų į J<rų|inę. Ji sųų- ųąųjį šįps ąpyjjųkės gyvento-

SUSIRINKIMAI

viams ir darbi

Yrą patirtą, J$jį Kai ĮįMW 
dąpįįįąyjąi §tfe$fegj 
ti se.cĮąlės apsaugos suskaite 
“HfflPFfe fcpFtples p»s saye: 
PFW<W9> W W m >ffl- 
žįTOg iftS teisŠtP ŠftYfefefe? 
teisiu, nes Įfenfefe ?ayiow- 
1<ĮJ yrą (įąpbminJęąS;

Sscfel ■, Sppurjty Bw$ 
nįpis .direĮętoriHS H- fe Mftfer- 
thy sąko, kad 4arbjląyiąj iprj 
ssįvo lOračli
kortelių numerius, Įąet ją s su- 
grąrinti ^Ffeninttn^.

Kitą? febai mrta <fefe]$ąs 
tąi tąs, kąd kiekyippąs feriri- 
ninkas ieškodamas darbo pri
valo tą kprtelę su savim turė
ti. jps ppturjnt, darbda
viui ųetųrptų sutrukdyti jam 
dapbą. fa kortelė yra labą j 
trumpu laiku išduodama, pa- 

§ į ąrtimiau-

§fe ^y»ifs Imi tHFšF dau« 
.">» SJhfe FftfeHŠfefe- Se- 

ife mmfe fe'kabi- 
W i feUFsfe- Rask"1

Sfe s,wifs m wW bus 
W?»l B»WHS»HS: ^pfepFfelinda- 
mi rhw i tebuvę, 
pmi pfeftw$

fefe fehfe prie- 
i^tįs. Šia fel'ica-
w»» switofe oFte Af yra 
W ¥fefe»S FSifcM ifHFi pirkas 
nrtrspifeij Mftip jn.w4ft?|

Cbieago šj SF^pife aplankys 
ijpjt ciAfe, w piFfeasis 
?F» lfe8?PhegfeW^feP^F<>re- 
paų$j Sėlis JirethSFŠ ferkas, 
Kupli? aPSistps PpĮjgpppi ru- 
rgiĮnse, pyje J6-tos ip fefeash.

ų,

§įyąkai’» įal^pdžip d. Dr. Strjkolio pąskąitą apie ligas. įvyks
W|ute Mark svet., prie 30-tos ir S. Halsted gt. Įžanga vei-

. .t.
tui. Skiriama Chicągos Lietuvių Moterų Kultūros Kliubo siąų|||s fp^mą SS-5 j 
narėms ir jų viešnioms. —Komitetas. Į šią pašto įstaigą.

137 MEDAMS: Kąrijmerąs Davis 
—piiųnjnipkaš, 5648 Sų. $ishop 
St:, Chįpągp, III., ie|. jlrospect 
4524; Pranciškus yinckųs-^pirm. 

ęągO, III.; petrąs pų(bęę|q—proto
kolų rą^tiniągą^ 3|18 WgfiF Per-

Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkus, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matūzęn AP^ien® 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Pįaęe, Chicągo, III.; Mrs. Ida Ka- 
ęįnfskpp— kąsgs fc'ohąja, 7204 So. 
Ročkwell St., Chicagh, III.; Anta
nas Czesha—kasierihs, 4501 So. 
Paulina St., įCSHicago, III.; Petras 
Tuskievicz —- maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė., ChicagA, III.; Li-

ŲRAUGYSTĖS PAŲA ĮMINTOS 
LlETŲydŠ Valdybos antrašai 1937 

metams;* John Jackas — pirnų? 
6504 So. Rockwell St.; Adąm Sii- 
baitis—pirm, pageįb., 1947’ String 
St.; Gasper Pakelt’is—nut. rašt., 
45_5O Sp. -Vy.ęįtęrn Avė.; Frank 
Mięklin, Jr —finansų rašt, 4917 
Š6’ kdinensky Ąve.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerąių
Aye.; Krank Mąrgęy^e—koųtrol. 
rašt., 4348 So. \^ąšntęnąw Avė.; 
Frah'k Šlierpetis—kasos globėjas, 
Mąr.šąįką—Anton Šat’kus; Trus- 
ti^taį— Adarų Subąitis, Anton 
Tamkeviče ir Pėtęr Augustįnas*; 
Knygų revizoriai—Antori Tamke
viče, Ąnton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

AMERICAN LITHUANIĄN CITI: 
ZENS CLUB, POtrriCAŲ aųd BE- 
NEFICIAU of 12 WARD, Chicągo, 

Įll. yąįdyfeą 1937 rąetąips: Pifr 
mininkas—j. gvltoriųs, 26g0 XVest 
4dtF ’ St.'; Pirm, pagėlbininkas — 
J. Rutkins, 2'84’3 W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wėlls St., Triangle 7673; 
Finąnsų rąštinjnkąg—B. Putrimas, 
4^36 Sų.’ Tiirner Ąve., Virginįą 
1309; Kontrolės raštininkas^ — 
Frąncis Wįptig, 4469 Archer Avė.;

West 39th St.; Kasięnus—-J. Vuš- 
,kū. 24X7 W. 43rd St., Lhfayęttę 
?t24;
nikąs, 2519 Weąt 43rd St. Lafą- 
yette 3051; Teisėjas—A. Laųri- 
Įiąjtis; Maršąlką-7-J- Balutis. Su-

W»W W x(?) sek" madienĮ kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų,'Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliųban gali įs
toti vyrai ir moterys lip (45) 
mėtų amžiaus.

T. D. M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 1937 METAMS: A. Sudentas 

—Pirm., 10036 So. State St.; Jo
nas Žųkąųą^ — vicė-pirm.; F. 
Puchkorius—Nųt. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų

pas ŽųkąųskiŠ - 
Puchkorius-—Nųt. 
gebrooke Ąvė«; 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ką-
sįęrius; jCapos globėjai — P. Kyų- 
saiiskiš, ’B. Stulpinas,' F. Rupšis; 
Trųsteęs—J. č.ernaųsk’as, A. Oima’, 
B. Rumšienę; Dųrty. Bendrovės na
mo šerininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-vės šėr. atstovas —Z. 
Klibienis, Draugystė susirinkimus 
laiko kas mėnesi pirmų penkta
dieni, Roseland Darbiųinkų Svetai- 
peje, 8 vai. vakaro po pr. 1.0413 
Michigaų Avepujp Prot? R.^—JT. 
Puchkorius.

Tel. Victpry ,4965 
šTogdengyst®

Męs dengiame ir pataisomo visokios 
rųšies' stogus, taipgi 'dirbame blėties 
dąybus; Lengvos išlygos, jei pagok 
dąųįama.

BRIDįGEPORT ąOOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

MERGINA; padėti lengvam namų 
darbui; įpyliųti y§ikus; savas kam
barys; pastovus darbas: $6—-$7; Sheldrake X92^
Help Wa^tęd—Male-Feraale

VISOKIŲ RUSIŲ DARBAI, vieš
bučių, dirbtuvių, ‘ restoranų, ligoni
nių; vyrams ir moterims; puikios 
algos. )Vabash Employment', 14th 
flo.or, 2.0 Ė. jąckson Rlvd.

SiUiation Wanted
Darbo leštFP 

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs darytį sandvičius ir 
ęfcįlę- Galią būti rnądhoųsės mana- 
geriųs, teisingas ir tunų geras re- 
komėndacijąš. šaukitę Tel. Pullman 
3010. Klauskite Charle.

ĖuriLturė & Fixturės
R* landai-įtaisai

dęlp Malė
DaitokmnkV' Reikia

REIKALINGAS patyręs ,'DECO- 
RATORIUS. Darbas North Sidėj ii- 
pastovus. Mokestis $1.00 valandai.

Atsišaukite: 7023 £enton Avęnųe, 
Tel. 199 W. Niles’Cehter. H. Mockus.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

ųjpąus išlygpmįj.
$10Q Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai* ..ž.....".   $15—$29—$25
$150 Apaer. Orient kaurai $30—$85 
$136 gražus, ųauji pąrlor

setai .?...      $39—$49 
$375 vertės 8 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kąnib. įrengimas

de luxe .......$175
Atdara vak« iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v.

RARP ST0RAGE FURNITURE 
574^ $6. Ąstilanji Aye.

Business Chances
Kardą vila ui Buniai

PARSIDUODA BUČERNE ir 
GROSERNB lapai pigiai —dėl ne
sveikatos. Geras biznis. Kam reika
linga kreipkitės Paul Shauletis, 

653 W-st 18th Stręėt.
.Vartoti. Automobiliai

1934 FOiib V ' SĖDAN R&io 
ir šildytuvas' $825.00.

NEWBERRY MOTORS, 
1025' N. Clark Street.

?;*y

BRIDGEP.QBTQ LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININkŲ SĄJUNGOS 1^37 ME
TŲ VAtpYBĄ; A, Šimkus—pirmi- 

ninkas, ...3120. Lituanica Avė.; J. 
Begįn-fepttTĮi? pagelpihinkas, 3400 
So. jįp>yę Ąvę.;' S^ Kuįįevičią — 
nutar. rh^tįninkas, 32Ž.0 S. Union 
Avė.; D- Ųųįbiųąs—fjn. ra^L, 3144 
So. wSlące $t.; J. Mateyųųas — 
kontrolę^ i 
Uniųp Ayel .. T-r-.^ .

5653 Sp. ^hrppp Št.; L. įeųdaps- 
Šo. ŲąlsteĮi 

' St. k^s piepę-
sj pnųną tręčįądięhį, Ų:3Q yąl. yą- 
karo, phipągos Liėtųyiu Auditorl’

REIKALINGAS BŲčERIg, jau
nas, patyręs ir teisingas. Atsišauki
te: 1907 So. Halsted St. '

'.į', r. ', ė... . J. -«< V. l..,,'..--

REIKALINGAS Patyręs farmos 
dąrbinįnkas. Rašykite — H. Kop- 
lewski, Dowagiac, Mich.

PARDUOSIU AUTOMOBILIŲ.
Mažai vartotas, 4 durių sėdan. Par
duosiu pigiai, nes turiu mokėti na- 
mp morgičius. 827 West 84 PL, 1-os 
lubos dš ♦užpakalio. ______
lllll MM——M ■ |  | į ,

3400 So. 
kąšįerįųs,

ftliscterttintoūs'“'' '■
.įvairus ■ : d v j-. . •

PAAUKAVUSIAS: dailus, storas 
kauras, brientajio rašto; matykit 
kad įvertintume!; $18.50; 3930 Jack- 
son, Ist, Vąn Buren 1078.

VALDYK 
mas Ja 
Morg^ą 
pirnį: n 
st./p?

RAŲGĮJQS 
P; Th.o- 
Ą$Q Spųth 
ląųskas —

ANGLYSI
PIRJU j AUSTOS BUDIES ANGLIS

BIG LUMP ..................  16 00 TQN.Mine stambios
...... $5.75 ton.

EGG ...................... ......... $M0 TON.
NUT ............................. $6.00 TON.

’ ......... . H-75 T'6n.
PBISTATJMAS mieste ir

PARDUOSIU DIŠIŲ ŠĖPA pigiai, 
nęs reįkią piųigų. Taipgi 3 šmptų 
setą beveik naują. 827 West 34th 
Place., 1 lubos iš užpakalių.

6 KAMBARIŲ FLATĄS rcndon, 
pigiai, prįe 2023 So. Rublę St. ąnt- 
rąs’ aukštas kreiptis 2,019 So. Bųble 
Sftpet.

žinsfe 
cius—; 
maršai. . i. £
mų imžiųptojas. Susirinkimus
laiką ’kįpkvįęrją mėnesį ' pas' tre-r .4»E -rr r-r r £S 
čią antradieni 7:30 vai. vakaro, 
Chicągos Lietuvių Auditorijoje.

21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KCIŪBO VAL
DYBA 1'93j ĄIETĄMS: Gęp M- 

ChernaucJ|as— prėšidėnt, 190Q Sb. 
Union Avenue: Josėph Kužmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre-

micifi, Kaupto testo,
jan Laucius. Josępn Gųdjoms, Aų- ton Uy,; VBanfevįpius 
Martm gęshay|čmą. pąųl ŠUsJi- 
kon? FrW W- Chėmąųękąs. Ųęo 
Jakųbauškąs: Coųnselor: Frąi#

l’eojjlps Liqųor Store

MĄTĘjąipLAS NAMŲ 
STĄTYpĄĮ

PMeJič pąsįripkijųąs statymui 
pąįpų, iąį^yniųi porčįų, stpgaips po- 
piera, rynOs, sietai, langai, durys 
ir kiti reikmenys.

ĄTAI ĘĄRpĘtyAL 
Selected plain pak flboyįng $93-00 
už 1000 pėdų. Ųarigai 28x28 W. P. 
$8.fl0.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
M. ZOLP,

3562 So. Halsted Street
SavininkėA yATps 25^.

AWrą vąką^ą|S p: |ie4ėhoipią.

RĘNŲAĮ FŲĘNIŠIUOTA TA
VERNA, prie pbrest ir Viųęyiood 

Ąye^ (vienas blokas nuo Archer 
Ąve.) sū dviem akrais piknikams 
sodno. Ręnda $35.Q0 mėnesiui-

TIKRI BARGENAI
PARLIDUODA lotas 30x125 Mar- 

fluette Fąrk° apylinkėj, kfdpa $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir tarime kitų bargenų.
■ ' * Z. S. MlCKEVlCE and CO.

6816 So. Western Avenue. 
Hemlopk 0800.

PAUL M. SMITU and CŲMPANY 
W1 ^^OutrVARP* 2^“ 
Perkam, pa rduodam ir mainom « na- 
jnijs,' Jotus, biznių? ip farijaąiį; jnįfi" 
riname namus, rakandus ir auto-

Įių-

erų 
už

sukiosDidelis ’ pasirinkimas 
rųšies gėrimų.

Kas ątęjs su šijų» ąpgarsijnjniu, 
nusipirks whdlesale kainomis.

. ii? t \ « •■-.■vi

• \ * * M> ■/ y e* *

LOVEIK 18
lh V " iii II I V Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bąnlpetams 
ir Pagrabams

3316 So. Hąlstęd Street
Tel, BOULEVARD 7314>» < k 1 r < « •*

Urbą Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankieįąms—Ląjdotpvėjną-r 
’ Papuošimams.

4180 Archer Avęnue
Phone LAFAYETTE 5809

Pppsį^yfp su šiup pasaulių 
baląpųlip 4 d., 1 yą|. rytp, 
1937 u)., sųjąą^ęs $. pietų 
aW>Hs! gimęs ĘąĮhippšKy, Kąųnp ąpsfpęįo.

Amerikoj išgyvęąo 27 ipptųs.

heripę, ųųptęrj Ęli?ąbeth, žen
tą Stęvęn prįg^eU įį glpiiirpš.

K kpp*y«jp|. 
5840 So. Avinus.

R?, Si?es: 
po1 pįęt Į.Š kppĮyČips i Oąk- 
wqq/į kąmųeę, k»r bus 
mųotąs iškilmingose apęįgosę 
su prakąlbpmis ir vąrgpnų 
melodijomis kąpipių koplyėoj.

Visi A. A. Stanislovo Vin
cento Vnavičiąųs giininės, drąų 
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kv|ęčįąn|i dąlyvąutj ląi- 
dotuyėsę ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą-

NųĮjjjdp lie|came,
Sūnūs, Marti, Duktė ir žentas

Patarnauja laid. dir. Juoza
pas Ęųcįeikis ir Tėvas. Tel. 
Republic 8340.

pafąrnąvįipąs. Reikalui ;

4031 SQ. A5£~AN
Ofisas 2-ro, lubos su l

NUOSAVYBES ' 
ornog

DabW gtW Įęijsag 
pagar^iptį sayq 
jJĄBGĘNUS.

ĮPąyą^ąfyj Žmppč§ 
PERKĄ IP ĮTAPTO 
NĄMŲS. 
f ' 
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISf SKAITO... 
f
PAŠAUKIT MUŠ TpqJ4y

CANAL 8500
Muąjj apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakarfojf- 
mus duodame gera nuo
laidų.



Eina Kalbos, Kad Taxi Šoferiai 
Vėl Išeis | Streiką

Mušeikos terorizuoja unijistus šoferius 
sumušė brightonparkietį Petrą Urboną

likvidavus paliau- 
palikus arbitracijos 
išrišti ginčą tarp

šeštadienį ir vakar teko kal
bėtis su Yellovv ir Checker’ 
bendrovių šoferiais. Jie reiš
kia dic) lį nepasitenkinimą 
bendrovėmis. Kai kurie sako, 
kad labai galimas daiktas, jog 
šoferiai vėl išeis į streiką šią 
savaitę.

Streiką 
boms 'ir 
komisijai
šoferių ir samdytojų, po mie
stą pradėję siausti mušeikos. 
Jie terorizavę ir mušę šofe
rius, kurie dalyvavo streike ir 
prisirašė prie unijos Midw'est 
Taxi Drivers union.

Tarp sumuštų buvo vie
nas brightonparkietis, Petras 
Urbonas, 4071 Archer avenue. 
Keturi mušeikos užpuolė jį 
prie Ohio ir Fairbanks gatvių 
ir taip skaudžiai sumušė, kad 
Urbonas neteko sąmonės. Jis 
buvo paguldytas West Side 
ligoninėje. Urbonas tarnauja 
Checker bendrovei.

Tie mušeikos vadinami “su- 
pervaizeriais”. Jie siuvą po 
miestą būriais, koliodami ir 
apdaužydami tuos šoferius, 
kurie yra griežtai nusistatę už 
uniją. Kai šoferiai ėmė skųs-

Streikieriai labiausiai nepa
sitenkinę tuo, kad bendrovės 
nerodo jokio noro pildyti pa
liaubos sutarčių priežadus. 
Pripažinusios uniją, bendro
vės tuoj pradėjo organizuotistreet. Firma gamina bateri- 
savo “kompaničną uniją’’ ir 
varu verčiami šoferiai į ją ra-

India Rubber 
a n Buren 
viršininkai

Uždaro dutliivę
Aiškindama, kad nebegali 

pelningai operuoti, šeštadienį 
po pietų užsidarė gumos dirb
tuve, Atlantic 
Co. 1455 West
Street. Bendrovės 
nutarė nebeoperuoti Chicago- 
je po to kai visi darbininkai, 
išviso 50, susiorganizavo ir įs
teigė lokalą, United Rubber 
VVorkers, C. I. O. unijos.

Bendrovė aiškina, kad mo
kėjo savo darbininkams iki 50 
centų į valandą. Algų nebegali 
daugiau kelti. Unija—gi sako, 
kad 50 centų į valandą gavo 
tik vienas dirbtuvės darbi
ninkas, paskirtas neva bosu, 
o visi kiti gaudavo 35 centus 
ar mažiau.

Chicagon “džionj ardžių”
darbininkai pradėjo organi
zuotis pereitą savaitę. Organi-

tis ir šauktis pagalbos, tai po- žavimą veda Scrap Iron and 1 • • • T 1 • v • i w - - ___ __licija kelis mušeikas uždarė 
kalėjime. .

Junk Handler’s Union. Pasi
rodo, kad iki šiėl jie dirbda-

NAUJIENOS, .Ghfcago, UI. ' .

Suėmė 4 Aludininkus1 
už Pardavinėjimą 
Gėrimų Vaikams

........ . r >■■■ , 
vo dažniausiai septynias}- die-j 
nas į savaitę, o uždirbdavo 
per tą laiką nuo- $8 iki $įl.

Organizuoja Automobilių 
Darbininkus.

United Automobile Work- 
ers Union varo smarkią orga
nizavimo kampaniją tarp Chi
cagos automobilių sandėlių 
darbininkų ir garažų mecha
nikų. Apskaičiuoja, kad tokių 
darbininkų ir mechanikų yra' 
apie 30,000. . i ,

U. A. W. per C. I. O. jau 
pasirašė sutartį su . , .
Mill Company, 4420 West 26 Wagner, 4,6^' '2689; Ward st

Nugirdė keturias mergaites 
14-15 me/ų amžiaus

Policija areštavo keturis 
Chicagos ahidininkus, kurie 

- - a pardavinėjo gėriipus ketu- 
_ . 'rioms jaunoms mergaitėms.
- - u------L ■ ■■ . ' ■■ ' S " ■ /■' v <

Arrow| Tie aludininka'i yra Frahk

jas automobiliams.
Su C. I. O. pagalba 

suorganizavo Western 
telegramų išnešiotojai, 
tos savaitės pabaigoje jie pa
skelbė streiką, protestuodami 
prieš algų kapojimą. Bandy
dama streiką nuslopinti, ben
drovė pasišaukė talkon poli
ciją.

šeštadienį jaunieji unijis- 
tai norėjo sušaukti susirinki
mą, bet jie buvo išvaryti iš 
salės.
Taxi šoferiai prie A. F. L.
Taxi šoferių unija žada 

prisidėti prie Amerikos Dar
bo Federacijos. Tam tikslui 
dabar veda derybas su Inter
national Brotherhood of 
Teąmsters and Chauffeurs, 
unija, kuri randasi j)o AFL 
globa. z.. ---A

Pirmadienis, balan. 5, 1937
T 'i ...............................   i ■riiiin **■'■11

Jaunas Auditorius
Pasikorė Negalė

damas Gauti
Darbo

įspūdžius Amerikoj, Madame 
Bousguet entuziastiškai pareiš
kė, kad jai begalo patinka Ame- 
•flikos vyrai. Jie yra tokie geri 
savo žmonoms! Parėję iš dar
bo joms parneša “tiek daug pi
nigų !” *

šis išpardavi
mas yra pavadintas: ‘‘Depart
ment Managers Sale.”

Štai, pavyzdžiui, keletas 
bargenų: ?' ■ .

Big Yank marškiniai, tik 
antradienį ...................  43c.

10 svarų cuĮkraiis ...... 48c
Moterų plaujamos dresės 

65c vertės po .......  37c
Moterų Sheer šilkinės pan- 

čiakos po .................  21c
Šluotos, tik antradienį, po 

19c.
Ir šimtai įvairių įvairiau

sių bargenų^ Tpks didelis kai
nų nupiginimas būna tik vie
ną sykį į metus. Verta kiek
vienam pasinaudoti ič šios 
nepaprastos^ progos.

Archer Avė. Big Store svar
bus skelbimas telpa šiandien 
“Naujienose”; peržiurėkit tą 
skelbimą ir išsirinkę tinkamų 
bargenų, važiuokit į krautu
vę. Tikrai sutaupysite pinigų 
pirkdami šiame išpardavime.

—Kaimynas.

Tc*w^t>flakietis nusišovė netekęs 
žmonos

. Joseph Burda, 62, 2743 South- 
port avenue, Harry Krippes, 

uniją 17, 950 Wrightwood avenue
ir George , Kowall, ^Į4, 2750 
Southport avenue. ?

' ' . ' : ' '' '\’į' ' ' •»'. 'į .1 ' ■

Kartu su jaludinhiįais bu
vo suimti ir trys vyrai...kurie 
pradėjo nepadoriai elgtis su 
mergaitėmis, kai visas ketu
rias nugirdė. į pi

Suimti vyr^i . yra Edward 
Kunz, 2611 Shbffield avenue, 
Victor Anderson,, 22, 2633
Ward- Street ir Ėugene Woj- -kt v T«
tezak, 1457 Wolfram avenue. VOS NeZUVO Įklim

Union
Perei-

Žinot Kas Pavogė 
Tiltą?

McHenry apskričio šerifas 
Henry Nulle ieško keistų va
gių. Jis ieško vagių, kurie pa-

Archer Avė.
Big Store

4187-93 ARCHER AVENUE

i pusi Į Dumblą Gar
field Parke

T0WN OF LAKE. — Nuė
jęs į brolio namus, nusišovė | 

I Charles Mahly, 50 metų town-' 
oflakietis nuo 4933 S. Hoyne' 
avenue. Brolis gyvena ties 5756 
S. Hermitage avenue.

Nusižudėlio žmona Celia 
"Manly prieš kurį laiką divorso 
keliu atsiskyrė nuo vyro ir pa-' 
ėmė į savo globą tris vaikus. 
Vyrą išvarė iš namų už chro
nišką girtuokliavimą.

Evanstone, ties 2770 Prairie 
avenue pasikorė 36 metų James 
W. Roney. Roney tėvas aiški
na, kad nusižudė iš desperaci
jos, kad negalėjo gauti darbo. 
Buvo auditorius.

16 metų mergaitė Vivian 
Johnson, 2851 W. Monroe st., 

vos nežuvo 
į Garfield Parko

Nuo antradienio, balandžio šeštadieni naktį 
6 iki 10 dienos, per penkias įklimpusi 
diėnas, Archer Avenue Big tvenkinio dumblą. Policija' ir 
Store bus didžiausias metinis sargai dirbo apie dvi Valandas 

.... .... ——....  .. .......>. pirm negu mergaitę ištraukė.
vogė 60 pėdų tiltą nuo Har- Tvenkinys buvo nus^usina- 
land valščiaus vieškelio. Vieną' mas tilto pamatų pastatymui, 
'naktį tie vagys atėjo, susipiau- 
stė tiltą “acetylene” dujų pa- 
'galba ir dalis nusivežė.

£

Remkite savo apielinkes 
biznierius

DUODAM
ANT PIRMŲ

MORGIČIŲ

Chicagoje ir apiclin k ė s e, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokant

DIVIDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Amerikietiški Vyrai 
Šitai Prancūzei 
Labai Patinka

Parėję namo iš darbo jie par
neša tiek daug pinigų!

■ štai atsirado moteriškė, ku
ri turi vyrams gerą žodį.

Atvyko ji net iš Francijos. 
Pasisakė esanti Madame Ja'c- 
ques Bousąuet, žmona garsaus 
franeuzų dramaturgo, šiandien 
ji skaitys paskaitą Chicago 
Arts Club nariams.

Reporterių klausinėjama apie

Kiek vieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
inglon, D. C.

DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd.
Phone CANAL 8887

Garsinkitės “N-nose

Keista Traukinių Nelaimė--Nori Uždrausti Medinius Vagonus Chicagoj

ZINTAKO BYLOS ATGARSIAI —' Keturi džiurinin- 
kai, (iš kairės) Martin Evrn, Julės Rosenthal, Joseph 
De Frank ir Frank Dc Long kriminaliame teisme. Jie 
buvo tardomi apie kyšių ėmimą, kad išteisinti Zintaką. 
(Žiūrėk žinią). Naujienų-Acme Photo

KEISTA NELAIMĖ — Vaizdas traukinių nelaimės, kuri įvyko prie Newark, N. 
J., Baltimore and Ohio linijoje. Garvežis užvažiavo ant prekinio traukinio ir pakybo 
ant pylimo krašto, vos-vos nenuriedėjęs žemyn. Nuostoliai siekia apie $200,000. Su
žeistų nebuvo. Naujienų-Acme Photo

NORI UŽDRAUSTI MEDINIUS VAGONUS — ši 
moteriškė, Ethel Kritzberg buvo sužeista eleveiterių ne
laimėje, kuri įvyko pereitos savaitės pabaigoje, Chica
goj. Ji 'keliavo mediniame vagone. Miestas nori uždrau
sti*, medinius vagonus, kad išvengti nuolat pasikarto
jančių sužeidimų, šalę stovi moteriškės sūnūs.

Naujienų-Acme Photo

BANDĖ APGINTI MO
TINĄ — George Calega- 
ris, 10 metų berniukas Ne- 
wark, N. J. ligoninėje, su 
nulaužtu nugarkauliu. Jis 
bandė apginti savo moti
ną, nuo įnamio Anthony 
Dorkis, kuris ją užpuolė 
neva dėk- pinigų. Dorkis iš- 
metė berniuką per langą 
(4-tam aukšte) ir paskui 
pats šoko. Dorkis užsimu
šė. Naujienų-Acme Photo

f BALTGUDŽIAI VIŠTŲ-KIAUŠINIŲ BIZNYJE — 
Pabėgę iš Rusijos laike revoliucijos, buriar baltgudžių 
apsigyveno prie Lakewood, N. J., ir ten, su federalės 
valdžios pagalba, įsteigė vištų ukius. Baltrusė J. Malik 
daro kiaušinių inspekciją.

■ . • ■ f

Naujienų-Acme Photo

PLIENO PRAMONĖ GERAI DIRBA — Plieno pra
monė džiaugiasi, kad turi labai daug darbo, daugiau 
nei geraisiais 1929 metais. Paveikslas parodo didelį kro
snį plieno liejykloje. (Žiūrėk žinią Pittsburgho skyriui 
apie Plieno pramonę ir uniją). N-Acme Photo

MIRTIES ADATOS? — Didžiulės adatos rastos Jo
seph Gedeon baldų dirbtuvėje New Yorke. Spėjama, 
kad tomis adatomis Gedeon ar kas kitas nužudė Vero- 
nicą Gedeon, jos motiną ir įnamį Frank Byrnes.

Naujienų-Acme Photo




