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Kruvina Pirmoji
Gegužės Varšavoj
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Lenkų nacionalistai mėtė bombas ir šau
dė žydų socialistų demonstraciją. Pirmoji 

Gegužės kitose šalyse.
Ten 

šventės netrukdoma ir ji pra
eina ramiai. Taip būna Ang
lijoj, Skandinavijos šalyse ir 
k. Vokietijos naciai Pirmąją 
Gegužės pavertė savo švente 
ir darbininkai joje nedalyvau
ja).

{Hitleris liepia darbininkams 
f sunkiau dirbti.

VARŠAVA, geg. 2. — Į Pir- mokratinėse valstybėse, 
mosios Gegužės žydų socialis
tų demonstracijų Varšavoje 
tautininkų buvo mesta bombų 
ir buvo šaudoma j demonstran
tus. Bomba užmušė vieną vai
ką ir penkis žydus gal mirti
nai sužeidė. '

Metę bombą puolikai vėliau 
pradėjo šaudyti J demonstran
tus, 10 žydų sužeisdami.

Bombos sprogo keliose vie
tose gatvėse. Viena bomba 
sprogo ir prie raštinės pulk. 
Koc, kuris organizuoja fašis- 
Itinę- -valdžios • pantijąr-kuri-tai
kosi užimti vietą visų dabar
tinių* Lenkijos partijų ir įstei
gti Lenkijoje, vienos partijos 
fašistinę valdžią.

Mažesni sumišimai įvyko 
daugely provincijos miestų.

Didelės (|emoru&nącijos 
Paryžiuje.

PARYŽIUS, geg. 2. — Dar 
niekad Paryžiaus darbininkai 
nebuvo taip iškilmingai šventę 
Pirmąj ą Gegužės^kaįpjie Šven
tė šiemet. > . *

Pirjnoji Gegužės buvo pa
skelbta legalė šventė, Visos 
dirbtuvės, biznis ir raštinės 
užsidarė ir visi darbininkai da
lyvavo. demonstracijose.

Dešinieji irgi bandė “demon- 
truoti”, bet juos policija grei
tai išvaikė ir kelis jų arešta
vo. ; /

Pirmoji Gegužės buvo tiek 
pat iškilmingai švenčiama vi
soje šalyje.

Pirmoji Gegužės Meksikoj.
MEXIGO CITY, geg! ?. — 

Daugiau kaip 100,000 darbinin
kų dalyvavo Pirmosios 
žės demonstracijoj prie 
dento’ rūmų.

Kazokai Maskvoj.
MASKVA, geg. 2. — 

jos bolševikai Pirmąją
žės yra įpavertę militarizmo 
švente, šiemet vyriausiu pa
traukimu buvo 8,000 kazokų, 
kurie parodavo Raudonojoj 
aikštėj. Kazokai, tvirčiausias 
caro ramstis, atgavo bolševikų 
malonę ir liko priimti atgal į 
Rusijos armiją. Virš Maskvos 
gi skraidė 800 lėktuvų.

Austrai seka nacius.
VIENNA, geg. 2. — Austri

jos klerikalų fašistinė diktatū
ra pasekė nacius ir pavertė 
Pirmąją Gegužės valdžios Šven
te. Bet daugiausia buvo pro
testuojama prieš nacių daro- 
,mą į Austriją spaudimą.

(Pirmoji Gegužės dabar yra 
'švenčiama daugiausia vien de-

[ BERLYNAS, geg. 2. — Su
ruoštame Pirmosios Gegužės 
parade, kuriame dalyvavo vien 
nacių rėmėjai, kalbėjo pats 
Hitleris, kuris aštriai pasmer
kę klerikalų ‘‘maišymąsi, taip
jau žydus ir kartu įsake vi
siems Vokietijos darbininkams 
dirbti daug sunkiau, bet pakė
limo algų ir abelno pagerinimo 
būvio nė nesitikėti, nes 
dar neatėjęs laikas.

tam

Garsus Piktadariu Gaudytojas Nepagauna 
Žmonos.

Didelis busų darbi 
ninku streikas

Londone

TRUMPOS ŽINIOS

Streikuoja 26,000 darbininkų. 
Bet streikas gali plėstis ir 
apimti visus busų darbinin
kus.

dabar streikuoja 
linijų darbininkai, 
ir dabar streikas 

suparaližavęs Lon-

darbininkai sustreikuotų, 
Londonas liktų veik visai 
transportacijos, ir tai to- 
laiku4, kada Londonas lau-

NEW CASTLE, Ky., geg. 2. 
— Liudijimai gen. Henry H. 
Denhardt byloje jau4 užsibaigė 
ir rytoj prasidės abiejų pusių 
advokatų kalbos, kurios užsi
tęs gal porų dienų. Generolas, 
buvęs valstijos vice-gubernato- 
rius ir generalinis prokuroras, 
yra teisiamas už nušovimą 
gražios našlės Mrs. Taylor, prie 
kurios jis piršosi.

NASHVILLE, Temų, bal. 30. 
— Du Knoxville 20 metų jau
nuoliai liko nužudyti elektros 
cėdėj už nušovimą žmogaus 
aike plėšimo.

PRASIDĖJO EVA 
KAVIMAS BIL- 

BAO VAIKŲ
Pirmiausia bus išvežti vaikai, 

bet trukumas laivų neleidžia 
iškelti kitų civilių gyvento
ju.

Rusija atidarė 90 
mylių ilgio Maskvos- 

Volgos kanalą

Gegu- 
prezi-

Rusi-
Gegu-

Kanalas pravestas verstinu 
200,000 \kalinių darbtii•• 71

RYGA, geg. 2. — Vakar for
maliai liko atidarytas 90 my
lių ilgio labai komplikuotas 
Maskvos-Volgos kanalas, dėka 
kurio dabar Maskvą galės pa
siekti Volgos laivai.

Kanalą per puspenktų metų 
statė 200,000 Rusijos kalinių, 
po priežiūra nuožmosios GPU. 
Tik dalis tų kalinių buvo ru
sai. Kiti kaliniai daugumoj bu
vo įvairių Rusijos tautybių ir 
dagi tų tautų, kurios jau yra 
pasiliuosavusios nuo Rusijos 
jungo — suomiai, latviai, lie
tuviai ir k.

, GARSUS FEDERALIS AGENTAS —“G-Man” Mel- 
vin Piirvis (lipa iš traukinio su seserimis), kuris kaip 
pereitos savaites pabaigoje turėjo vesti gražuolę Janicę 
Jarratt. Ret vestuvės neįvyko, nes mergina jas atšaukė. 
Vestuvės buvo plačiai Išreklamuotos spaudoje, tad p. 
Purvini tėnka daug aiškinti apie tai,, kak įvyko.

' < ' - • M"
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Am. Darbo Federa-j Militaristai; pralai- 
cija pelnosi iš Wag -’ t •• - 

nerio akto
mėjo Japonijos par 

lament© rinkimus
WASHINGTON, geg. 2. — 

Amerikos Darbo >' Federacija, 
kuri pirmiau buvo priešinga 
bet kokiems darbininkus ap
saugoj autiems įstatymams, da
bar pati pelnosi iš Wagnerio 
darbo santykių, akto ir pasta
ruoju laiku įrašiusi apie 500,- 
000 naujų narių, taipjau ;iš
dundantį po 100 naujų čarte- 
rių į mėnesį.

LONDONAS, geg. 2. — 26,- 
000 busų darbininkų Londone 
sustreikavo ir yra pasiryžę tę
sti streiką nors ir po karaliaus 
Jurgio karūnacijos geg. 12 d.

Yra pavojaus, kad streikas 
gali plėstis iki apims visus 
120,000 Londono busų darbi
ninkus, nes 
tik atskirų 
Tečiaus jau 
yra gerokai
dono transportaciją ir sukėlęs 
gyventojų nerimą. Jei visi bu
sų 
tai 
be 
kiu
kia milionų" svečių iš visų ša
lių karaliaus karūnacijai.

Dabar streiku naudojasi tak- 
sikabai ir požeminiai keliai. Į 
požeminius kelius nė įsigrūsti 
negalima. . Vaigšto ir priemieš- 
čių traukiniai.

Apie 6,000 busų darbininkų 
streikuoja provincijos 
tuose. Garsusis Oxford 
siteto miestas irgi liko 
sų transportacijos. 

—M---- .--- -----

FRESNO, Cal., geg. 2.
Walter
žmoną, paskui jos tėvą ir mo
tiną ir tada pats nusišovė. Jis 
taipjau peršovė ir savo 11 me
tų dukterį.

WASHINGTON, geg. 2. — 
Valstybės departamentas. . pa
skelbė, kad prezidentas Roose- 
veltas jau pasirašė naujuosius 
neutraliteto įstatymus.

SAN JUAN, Purto
geg. 2. — Gubernatorius pa
sirašė bilių, kuris leidžia sklei
sti žinias apie t gimdymų kon
trolę ir teikti žinias kaip ap
sisaugoti nėštumo.

BRIUSELIS', Belgij o j,
2. — Vienas angliakasys liko 
užmuštas ir 14 sunkiai apdegė 
eksplozijoj Charlerpi anglių ka-. 
šykloj;' Eksplozija ištiko 3,300 
pėdų gilumoj.

Davis, nušovė savo

Rico,

mies- 
univer- 
be bu-

v

geg.

Dabar Maskva bus sujungta 
su Kaspijaus, Baltosiomis ir 
Baltijos juromis. Bet pravedi- 
fnui tų kanalų gal šimtai tūk
stančių Rusijos kalinių turėjo 
paaukoti savo gyvastis dėl ne
paprastai sunkaus darbo ir ne
žmoniškų . gyvenimo sąlygų, 
ypač vedant Baltųjų jurų ka
balą. ' K

Airija siekiasi pilnos 
nepriklausomybes

Hotelių darbininkų 
streikas San Fran- 

cisco

i' TOKIO, geg. 2. -— Baigiant 
skaityti balstfs pereitą penkta
dienį įvykusių Japonijos parla
mento rinkimų, yra aišku, kad 
tuos rinkimus pralaimėjo mlii- 
taristai ir juos laimėjo Min- 
seito ir Seiyukai partijos,, ku
rios abi yra nusistačiusios prieš 
dabartinę militaristų valdžią.

Bet tie rinkimai mažai pa
keis padėtį, nes militaristai jau 
senai su parlamentu nesiskaito 
ir dabar tik gal dar labiau pa
aštrės kova tarp politinių par
tijų ir militaristų.

GalSAN FRANCISCO 
geg. 2. — 3,500 darbininkų 
penkiolikos hotelių San Fran- 
cisco sustreikavo, reikalaudami 
5 dienų savaitės. Streiką re- 
Aiia 15 unijų.

Streikas Hollywood 
studijose

Paliovė badavimą
STOOPlkG OAK, Tenn., geg. 

2. — Kaip matyt, religinis pa
mišėlis Jackson Whitlow, 45 ’-l’ 
m., paliovė badavimą. Badavo 
jis 52 dienas, nes taip jam įsa
kęs “dievas”. Kada jis visai 
susilpo ir jam gręsė mirtis, 
prieš porą dienų jis, irgi “die
vo” įsakymu, pradėjo gerti vy
ną, o dabar po smarkios kovos 
su “velniu”, jis pradėjo ir val
gyti, ries jis “velnią” nugalė
jęs ir “dievas” pasakęs, kad 
jis jau esąs paruoštas naujai 
“misijai”. Jis dabar yra mai
tinamas kaip mažas kūdikis 
iki kiek nors atsigaus.

Prieš badavimą svėręs 137 
svarus, dabar sveria tik 90 sv. 
ir yra visai susilpęs. Apielin- 
kės fanatiški kalnėnai būriais 
renkasi prie jo bakūžės ir mel
džiasi, laukdami visokių “ste
buklų”.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro/biuras šiai dienai pra
našauja;

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperaturo-

Saulė teka 5:44, leidžiasi

DUBLINAS, geg. 2. — Ai
rijos prezidentas de Valera pa
siūlė naują konstituciją, kuri 
padaro Airiją visai nepriklau
soma valstybe ir atidaro kelią 
Ulsterio (Siaurinės Airijos) 
prisidėjimui prie neprikląpso- 
mos Airijos.

Bet Anglija ir Ulsteris tą 
Airijos nepriklausomybę pasi
tiko labai šaltai. Ulsterio laik
raščiai tikrina, kad Ulsteris vi
sai ir nemano dėtis prie Airi
jos ir toliau ketina pasilikti 
Anglijos globoje.

(Ulsteris — šiaurinės šešios 
kauntės Airijos salos •—< irgi 
yra apgyventas airių, bet juos 
skiria nuo kitų airių tikyba. 
Ulsteris yra protestoniškas, 
kuomet Airija yra fanatiškai 
katalikiška šalis. Skirtinga ti
kyba ir neleidžia susivienyti 
airių tautai).

Siūlo valstijų indus 
trines tarybas

' WASHINGTON, geg. 2. — 
Michigano gub. Murphy, ku
ris padėjo sutaikinti didžiuo
sius streikus automobilių pra
monėje, viešoj prakalboj pasi
sakė už Valstijų įsteigimą dar
bo santykių tarybų, taikinti 
iškilančius nesusipratimus pra
monėse.

Jis sakė, kad industrinė tai
ka priklauso nuo tolerantišku
mo ir išmintingumo. Tie gi, 
kurie reikalauja veikimo, rei
kalaują kulkų ir durtuvų.

VENECIJA, Italijoj, geg. 2'. 
— Hitlerio padėjėjas gen. Goe- 
ring jau apleido Italiją po pk- 
sitarimų su Mussolini ir išvy
ko į Jugoslaviją, bandyti dar 
labiau Jugoslaviją * suartinti su 
Italija ir Vokietija. >

H0LLYW00D, Cal., geg. 2. 
— Daugiau kaip 3,500 piešėjų, 
scenos artistų ir gramiruotojų 
mūviu industrijoj sustreikavo, 
reikalaudami pakėlimo algų. 
Didžiosios mūviu studijos yra 
pikietuojamos.

Organizuoti mūviu aktoriai 
susirinks ir nutars ką su strei
ku daryti: ar skelbti užuojau
tos streiką, ar bent neiti į stu
dijas per pikietuotojų eiles. 
Tada turėtų apsistoti mūviu 
gamyba. Kelios mūviu darbi
ninkų unijos atsisakė prie 
streiko prisidėti. Streikas iki- 
šiol buvo labai ramus.

Sudegė 600 namų
TOKIO, geg. 2. — Gaisras 

Bihaimachi miestely, šiaurinės 
Japonijos saloj Hokkaido, su
naikino 600| namų ir paliko 
.šimtus žmonių be pastogės.

9 žmonės žuvo troko 
katastrofoj

BILBAO, geg. 2. — Jau* pa
daryti galutini paruošimai iš
kėlimui į Franci ją mažiausia 
800 vaikų ir galbūt kitų civi
lių Bilbao gyventojų.
, Evakavimu vaikų rūpinsis 
Anglijos ir Franci jos valdžios. 
Trukumas laivų neleidžia ma
sinės evakuacijos, bet užtikri
nama, kad vaikai bus išvežti 
iš Bilbao pilnafe saugume.

Pirmiau buvo manoma iškel
ti nuo 100,000 iki 150,000 gy
ventojų, bet pasirodė, kad nė
ra užtektinai laivų tokį didelį 
gyventojų skaičių iškelti, o 
Baskų geležinkelis į Franciją 
yra sukilėlių perkirstas. *

Prieštaraujančios žinios 
iš fronto.

CLĖVELAND, geg. 2.—Val
čiai, iš kurios jis su draugu’ 
žvejojo Erie ežere, apvirtus, 
prigėrė William Kopic, 15 
Jb draugas išsigelbėjo.

Sulaikytas ūkio 
draugijos skai
tyklų veikimas?

m.

Iš fronto ateina labai prieš
taraujančios žinios. Kuomet lo- 
jalistai sakosi sulaikę sukilė
lius daugely vietų, o kitur pri
darę ir didelių jiems nuosto
lių, nes lojalistai paskutinėj 
Bilbao linijoj ginasi labai at
kakliai, tai tuo pačiu laiku su
kilėliai skelbia naujų svarbių 
laimėjimų. Jie skelbia pasiekę 
Las Arenas, tarp Bilbao ir ju
rų. Paėmus.'tą miestelį, jurų 
vartus į Bilbao, lojalistams lik
tų tik vienas kelias pasitrau
kimu*! iš Bilbao.

Pasak lojalistų, puolime Ba
skų krašto dalyvauja mažiau
sia 16,000 italų, taipjau labai 
daug vokiečių. Į S-an Sebastian 
bal. 26 d. buvo atgabenta lai
vais dar 2,000 vokiečių. Suki
lėliai
tijos ir Italijos lėktuvų, kuo
met baskų lojalistų lėktuvai 
yra sunaikinti.

turi toli virš 100 Vokie

Baudžia samdytojus
SPRINGFIELD, III., geg. 2. 

— Valstijos darbo departamen
tas paskelbė, kad 53 samdyto
jai liko nubausti $1,796 nuo 
sausio 1 iki bal. 15 d. už per
žengimą valstijos darbo įsta
tymų, daugiausia už peržengi
mą moterų 10 vai. darbo įsta
tymo.

MEXICO CITY, geg. 2. — 
Devyni žmonės, jų tarpe du 
vaikai liko užmušti, trokui nu
šokus nuo Acapiilco kelio ir 
nusiritus į griovį. Keli kiti li
ko sužeisti. Daugumoj tąi bu
vo vidaus, reikalų ministerijos 
darbininkai 
gryžę iš Pirmosios Gegulžės iš
kilmių.

ir jų šeimynos,

NEW YORK
Streikas sustabdė vieną seniau*- 
sių laikraščių Amerikoj — 
Long Island Press, kuris ei
na jau 118 metų. Streikas ki
lo redakcijoj, bet po arti tri
jų savaičių liko sutaikintas ar- 
bitracijos keliu. Dabar streir
kas atsinaujino, leidėjams “dėl nesąs reikalingas, 
ekonomijos” pašalinus 27 dar
bininkus.

geg.

VILNIUS'. — Vilniaus vai
vada Bocianskis neseniai sulai
kė veikimą 40-ties Lietuvių 
ūkio draugijos skyrių ir rate
lių, esančių palinijo juostoje. 
Lietuvių ūkio draugijos valdy
ba dėl to kreipėsi j Lenkijos 
vidaus reikalų .ministerį, pra
šydama atmainyti tą vaivados 
įsakymą. Draugijos valdyba 
savo rašte pažymėjo, kad ūkio 
draugijos skyriai ir rateliai vei
kė daugiausia tose vietose, kur 
gyvena neturtingi mažažemiai 
ūkininkai.- Draugija besilaiky
dama savo statuto ir viešųjų 
valstybės įstatymų, per tuos 
skyrius ir ratelius teikė ūki
ninkams visokeriopą paramą: 
siuntinėjo su patarimais agro
nomus ir instruktorius, orga
nizavo įvairių augalų augini
mo konkursus ir darė bandy
mus, ■ steigė sėklų valymo pun
ktus, rėmė bitininkystę — so
dininkystę, padėjo savo na
riams —. ūkininkams betarpiš
kai įsigyti žemės ūkio įran
kius, skleidė kooperacijos įdė- 
ją ir steigė kooperatyvus, ir 
tuo budu lengvino ūkininkų 
medžiaginę būklę, iš ko turė
jo daug naudos ir valstybė.

Vis dėlto, vidaus reikalų mi
nisterija neatsižvelgė į Šį pra
šymą ir vaivados sprendimą 
patvirtino. Vidaus reikalų mi
nisterijos rašte taip pat pažy
mėta, kad vaivados sprendimo, 
apie lietuvių ūkio draugijos šių 
skyrių sulaikymą, motyvavimas

Filipinų moterys 
balsavimo teisę

MANILA, P. L, geg. 2. — 
Filipinų salų moterys 405,752 
balsais prieš 40,177 pasisakč 
už balsavimo teisę moterims 
Filipinų salos bus pirma orien 
talė valstybė, kur ir moterys 
turės balsavimo teisę. '

10 žuvo susidūrus 
laivams»

NEW YORK, - geg. 2. - 
Gautomis žiniomis, nedideli: 
anglų laivas Alecto tirštoj mi 
gloj susidūrė šiaurės juroj su 
sidurė su Jugoslavijos laivi 
Plavnik ir paskendo. Nelaimė, 
žuvo 10 žmonių.

Tik sulaikoma ir 
Už ką, ne dėl ko.

tiek. Ne

CASTEL GANDOLFO, Hali 
joj, geg. 2. — Papa Pius ap 
leido Vatikaną ir atvyko j sa 
vo vasarnamį praleisti čia pa 
vasarį ir vasarų.

f
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Pirmadienis, geg. 3, 1937 ’’
y

Phoųe Canal 6122

susitarimu - n 
Ij^S. F4W<ELD AVĖ. 

Telefonas LAFĄYETTE ^8016

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedek pagal sutarti

* Rez.663l So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

uždėti dviem kapams antka
piai ir kit. < ,..j
. *> ■ ' • i . I

Dabar laisvose kapinėse jau, 
yrą palaidota 11 asmenų1, tarp . , tmianavio y
kurių vienas iš jų žymus lais- čiųį “Naujienom^”;’Išeinančiom b o atvykes nil Juozas Luflk- 
vama^ybes' veikėjas dar iš Chicagoje, Už skelbimąj - J^rsi- fųyQ atW<PM’ Luk 
prieškarinių laikų p. Daktaras nimą apie brolių »ąnjerikįečių , 
Mykolas Kuprevičius iš Žaga
rės, ant kurio kapo taipgi yra 
antkapis, kuris yra musų lais
vųjų kapinių pažiba.

Ketyeri nie.tai nuoseklaus,dar
bo aiškią! parodo ir nutiesia 
gaires ateičiai — parodo kuria 
linkme turi būti kreipiamas 
musų darbuotės vairas. Tiki-

širdingai * dėkoj ame-ė dienraš-

Physical Thera; 
and Midwife 

6630 So. Weste 
Avė., 2nd floor
Hentlocką252 

Patarnauji! prie 
gimdymo namuos; 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
eleetrie treat- 
ment ir - magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

, STAKLIŠKES. — čia į Pa- 
želves kaimą,; balandžio 2 <k.......

panikų dar yra daug, kurie duo- 
<tesi IKąMmi, .tai “budiėvius”- 
reikia naikintu Jų susirinkimus 
ardyti, kapines niekinti, o už vi 
są tai po mirties prižadama’ 
“dangaus karalystė” ir “dūšių 
išgąnyiųąs,”

KRUpPlAI
Kruopiai nedidelis ^iaur.es Llę- 
tuvos mietelis,- galima sakyti, 
kaip bažnytkaimis, bet nuo baž
nytkaimio skiriasi tuomi, kad 
luri valsčių, pašto įstaigą, poli
cijos nuovadą, didelę ir, galima' 
sakyti, vieną iš moderniškiausių1 
visaįn^ valsčiuje fpokyklą, ku
rioje dabar yra 6 komplektai ar
ba, kitaip sakant, 1 ir 4 sktrius 
ir'24 klasės vidurinės mokyklos' 
taip, pat yra vaistinė, restora
nas, degtinės piaTduotųvė, smul
kaus kredito bankelis, Žemes U- 
kio Koopertayvas “Vienybė,” 
didelę mūrinė bažnyčia,1 o gretai T. _ . 
tų visų “prašmatnybių” veikia velis pasakė, kas duos savo bu- 
jau nuo 1903 m. kukli organi
zacija' Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos Kruopių sky
rius, kuriame yra susibūrę pa
žangos laisvų pažiųr.ų žmonės, 
kuri,e nuo “dvasiškų tėvelių^ 
malonės nebenori »priklausyti; 
bet nori gyventi padoriai, n’e- 
ko nepkriaudžjąnt ir “peklos 
mukpmis” savo vaikų negasįin-'

jy ąpsk>.
nedidelis fsidur.es L# 
Otelis,’ galima sakyti

Veikimo sąlygos mums Kruo
piškiams yra gana sunkios, ne
turime huto, kuriame galėtume 
susirinkti pasitarti, padaryti su
sirinkimus su paskaitomis ‘ ir 
panašiai. Iš miestelyje gyvenan
čių negalima gauti, — bijo 
“dvasiško tėvelio” ir jo gąsdi
nimų ; girdi, sako, dvasiškas įtė- • v . <

tą laisvamaniams padaryti su? 
sirinkimą, tas negaus “grįekųv 
išrišimo; o numirus į kapines 
nepriimsiu; todėl susirinkimų 
dažnai neįmanoma padaryti, rei
kia tenkintis, kad galima ir po
rą - trejetą sykių padaryti per 
metus.

Iš nuveiktų darbų galima pa
ti, bet sukurti sveiką mokslu ■ Pilnėti šiuos: 1934 metais už 

gautas- aukas iš brolių ameri
kiečių “Kruopiškių Klubo” nu
lieti cementiniai stulpeliai, už
kalta nauja tvorelė ir žaliai nu
dažyta. Sutvarkyta vartų stul
pai, padirbti geležiniai gražus 
'vartai, tik dėl žiemos pereitais 
1936 metais lįk0 neįdėti, bet šį 
pavasarį manoma, kaip atšils, j- 
dėti; prie vartų per vieškelio 
griovį iš ietas cementinis tiltas 
įvažiavimui - įėjimui j kapines,

pagrįstą pasaulėžiūrą, savo ir 
vaikų proto visokiomis bibliji- 
nėmig legendomis neslopinti, 
bet išauklė'i dorus ir visapusiš
kai naudingus tėvynei piliečius,, 
kad musų tauta galėtų jais pa
sididžiuoti, kad nebūtų “dvasiš
kų teveliu” klusniais vergais, 
pastumdėliais.

Tokį tikslą pasistatę ir išėjo
me plėšti si žėlusius savo myli.- 
mos šale’ės Lietuvos dirvonus, 
ir jau ketvirti metai, kaip dir.- 
bam.ę tą darbą j nė vieno kaL 
bas bei šmeižtus dėmesio ne
kreipdami. Nors veikimo dirva 
ir plati, bet pats darbas sun
kus, nes atsiranda daug trukdy
tojų,- kurie nori musų pradėtą 
darbą išardyti. Mat, nepąfiiikA;
dv’J&iškicms tėveliams/’4

SPECIALIAI
ŠIĄ 

SAVAITĘ
2YBANTI MALEVA

A
98c
98$
98 ę

N

1 VALANDŲ
VAKNLŠIS . ...

FLAT SIENOMS
MALEVA .......... ....

VAKNInIO VALYTOJAS—Oc- 
r»H variiiHiui ar inalevai ' nu
valyti. Specialiai už 
galiotu) ......................... , t
ŠEPEČIAI, 4 colaj, grynai Juo
du šerių inale.voti 
šepečiai. Kiekvienas

ĮATBĄKA KETVIKT.. ŠEŠT. ' VAKARAI^

W

A
E 
R

ONE COAT ENAMELIS dar
bui vidini. Tirėtam daug į»a- 
dengh)*; ilgai laiku*. Išdžinva 
per n:«ktj bkalbT-iai žybėda- 
inaA. vertės CEfl
Už galionų .........

flALTAS S1IELLAC, 1OOCJ, 
tvkas $1.59Galionas ......... ^F*«*r*f
8ūc vertės 50c—Skrymj Ma
leva; 1 kvorta Juodw bkrynų 
malevos Ir 3 colių šepetys* Ir 
abu už ............ 50^
SIENŲ POPIEROS VALYTO
JAS. taipgi vartojamai kalel- 
malntii ir langų uždangoms 
valyti ------ 3 ui 23^

Miegamiem ir gyve- 
namiem kambariam 
ir priebučiam popie- 
ros.

Šimtai dailių raštų. Rolei .

20c, 15c, 10c ir 5c
SIEN Ų POPIERA NUTRI- 

MUOJAMA UŽ DYKĄ 
MĘS PRISTATOM

» A

3 KRAUTUVES

3354 W. 26th Street
4163 Archer Avė.

1923 Blue Island Avė.
8k

ša, kuris norėjo iškastruoti sa- 
rr k i • n.i^ •vo eržilą. Bet nuo tos dienos klflbo va?
karelius, kurie yra rengiami ° >
musų, tai yra bLrnopių laisva- Pradėjus jo ieškoti, balan- 
manių skyriaus naudai, iš kurių džio 6 d. jo lavonas buvo ras- 
peląo broliai amerikiečiai - ben- tas miškely, , kuris yra tarp 
draminčiai mums nemažai yrą1 Pažvelves k. Stakliškių valse, 
pasiuntę aukų Laisvųjų Kapinių ir Sobuvos km. Jėzno valse, 
tvarkymo reikalams. \ , Lavonas rastas su nukirsta

_ . ■ . , .yl . galva ir perskrostu pilyu.Taip pat vienkart f reiškiam ■ ‘
mes, kad ir; darbo dirva sunki, širdingą ‘padėką broliams ame-\ Įtariamas vienas 
bet ištvermės ir pasiryžimo ne- rikiečiams pp. čepulevičiams, km. gyventojas jau 
stigsime ir toliau, nors “dvasiš- Milleriams ir visiems kitiems, ir vedamas stropus

Sobuvos 
areštuotas 
tardymas, 

ki tėveliai” ir gąsdina “peklos kurie su • n^uąąiš Kruopių laisvą- ‘ • apyiinkej jau! buvo kelios
mukomis” ir “smala su vėl- , maniais palaiko i glaudžius ry-
niais,” bet mes į tai" domės ne- šius. Įaip pat dėk.hja,me ir vi- žmogžudystes. įtariama ar tai 
kreipiame, o ryžtingai siekiame sięms tiems, kas .yienokiu ar ki_ nefouvo vieno asmens darbas, 
savo užsibrėžto tikslo. tokiu budu yra’ pasireiškęs ta- 

i * 1 ..........

sekretorius Juozas (talkus.
Laisvamanių/ Etinės Kultūros

Draugijos Kruopių Skyr. valdy
bos vardų, ^uo^ųy skyriaus

savo užsibrėžto tikslo.
T n me kilniame darbe; ’ —Juozas Ga.kus.; r

MIRTIS PER VAKARUŠKĄ
Lietuva.
Kruopiai (Šiaulių *apskr.) 
1937-IV-13 dieną.

KELMĖ. —' Labūnavos kai- 
me buvo vakaruška. Susirinko ; \(*
kaimo jaunimas pasilinksmin-1 
ti. Pasirupinp, kad nuotaikai f 
sudaryti butų šiek tiek ir “vai- ( 
stų”. Linksminosi iki tol, kol 
šį pavasarį grįžęs iš kariuo
menes Poškus nenušovė Talį.

Laidotuvių Direktorius
• JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS
■ 1704 Š. WEŠTERN AVĖ.

Ą, Tel. Virginia 0883

SUSTOK ir J
PAGALVOK J
U)ETI PINIGAI J ŠIĄ ■ 

. SPULKA pereitas metais ->^‘1 (
■ UŽDIRBO'X '""ą“

SI SPULKA YRA 'NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASŠOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

1 , T.-- -■r. .H.Z- . ... A.!17T""
, 1 - < u L -• • ■ ~< » l* <■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis | 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIUS 

AMBUI^ANCE^
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. ĮJermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LĄI-AYETTĘ 0727

» koplyčios visose 
J- Chicagos dalyse As

Klausykite musų Lietuvšką radio programų Pirmadienio vakaraisH^tOO 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

w -................................. ......... .................................

Reikalaukite DEGTINES

MT

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURĘON 
DEGTINU.

ao°
GAJL1MA GAUTI VISQSĘ 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQU0R COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET z 

Visi Telefonai Yardp 0801
vienintelis distribuToriųš

G .

ADVOKATAI
Tel. Office Wentworth 6330

Rez. Hyde Park 3395
Dr.. Susanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69O.Q So. Halsted St.

K.P.GUGLS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 . (j^OŲ §O. Halsted St.
Nan?U ofisas—3323 So. Halsted St. !Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak.

X alandos vakarais nuo 6 iki 8:30 — - ‘
Tel. Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

st.

išskyrus sered jmis ir subatomis.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUJL'H ASHLAND AVĘNUE 

Res. o515 So. Rockvvell LL 
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AyR 

Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Uoulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

M5UICK &A 
^PONTIAC \

»1

Milda Auto Sales
,■ PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ
” GENERAL MOTORS AGENTŪRA

' BRIDGEPORTE •
806 W. 31st Street • Tel, Victory 1696

, T DOMININKAS KURAITIS
,.o,SAVININKAS

: ; F. BULAW !r K. SABONIS, Bendradarbiai

.į,jįjį.i. i<c.4 ji *. —[U-j.—^4-4—k-4—
* v “ T.'..-rr

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue
Namų Tel..* — Hyde Parir 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. La SA7-.LE STREE1 
u-tos lubos Tel. CLNtral 1&40

Marque’te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—§ vąk. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI
iir*VWMmnav/i

IMSKfflffl

- 4c

■ $1.85
.... 9?č

95^
$1.39

Laidotuvių Direktoriai

Gera maleva, tinkamai užma.evota, mažiau išsipuątiąą ir ..utuupo pi-, 
uigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos 

‘ j nebrangius, o stakas visada pilnas.
Mooye’s inąlevą, 30 spalvų, gaL ..... .......................

Specialė malevą, 16 spalvų, gal. ...........................
Varnish removor, gal............. . . . ..... . .

............. .............. .............
s '''.z’ ’ 'fe uįįbrjangi^ /
liepoms popierg,, roleris ...........

. ; - ir brangiau.

HĘLMAN PAINT STORE
1411 S,o. Halsted Street. Tel. Canal 5063 

' ' ’■ • 
■ 1 iw.mi.iBu■■.■■n. jt .... ... . .............. nu  ■■■■■■         —........................ .

* * - • I *.* ' .r. *• ' *

V,-

V

4

P. MAŽEIKA
3319 Liliuinič$' Avėniie r .Phone Yards

A. MASALSKIS 
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

:—rr

NARIAI

I. J. ZOLP
Phones Boulevard 5203

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street j L

EZERSKĮS ir SUKUS
1 ;¥.lęhigąB Aye. |

lAčhawicz ir sūnus
2314 Wcsl 23i-.d Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street.

Ambulance
Chicagos, Patarnavi

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių ’
Direktorių
Asociacijos

■ ■■ I..

mas Dieną
ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS 

/ VISOSE MIESTd 
DALYSE.

__ ___ _____________ --------------- -------------------- ------------------------- -------------------- 1 M . ...... ........................................

1410 South 49th Court
A. PETKUS

1640 W.est 46th Street

Cicero PJione Cicero 2109

S. M. SKUDAS
718 West 181T1 Street

Boulevard 4089
» • ’ I k

Phone Monroe 3377

Tel. Pullman 5703

ly^ąne Canal 2515
Tel. Pullman 1270

' J. LTULEVICIUS
4348 So. Ualįfcnia Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AfcCHEk AVENLtE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rpzidonci 

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ. 
Valandos—-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIElUVIS

Optometric«*ily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skauo mja akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Vmv.ose egzaminavimas daromas su 
v lektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. K^e’vos akys atitai
somos. Valandos nto 10 iki 8 v. Nc- 
dėlioj nuo 13 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuvėAfisas ir
' 756 Wesl 35th Street 

kampas Halsted S". 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI
/"i- V * ■«'5* ’• i

> ■ V '

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai
. -___ _ ___ — --- ------- ------------------- —---------------------------------- - M*

8

A. Montvid, M. D,
West Towit S£ate Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Y ak T iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

r Tek Seeley 7330
Namų telefonas Bimnsvvick 0597

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nn»» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vak, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

"Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICH1GAN B.LVD, 

Tel. Kenwood 5107

9

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

Phonę Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoi pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

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

DR. S. NAIKELIS
G4UYTO4AS IR CHIRURGAS 

f ■ Ofisas^ir Rezidencija
: > 3335 861 Halštėd SL

. . ■;/- cd/cago; ifiĖi

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

• Valandoj?: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office & Residence 2519 W. 43rd St 

.Te!. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 1 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafąyette 8016

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v. 
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve.
,2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

xMuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 1Q iki 12 
valandai dieną;yh ’

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
I)r, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV£. 

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

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

C V
i b

iaur.es
fsidur.es


Pirmadienis, geg. 3, 1937

Sveikatos Skyrius
šj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIU 
DAKTARŲ DRAUGIJA '

SVEIKATA IR LIGA

Rašo DR. S. BIEŽIS.

žodį sveikata minime net 
šimutis sykių kasdieną. Susitikę 
draugą ar šiaip jau kokį pažįs
tamą pirmiausia klausiame, 
kaip jo ir visos šeimos sveikata 
tarnauja. Kuomet linkėjimus 
teikiame savo prieteliui vieno
kia ar kitokia proga, pirmiau
sia linkime geros sveikatos. 
Vien tik iš to jau ga'ime aiš
kiai suprasti, kad sveikata nėra 
menkniekis. Tačiau su šituo žo
džiu esame taip arti susigyve
nę jau nuo senovės, kad jam 
nepriduodame ypatingos reikš
mes ir jį vartojame tarsi tai 
butų mandagumo arba įpročio 
posakis. Taip pat tik retas ku
ris turi aiškią nuovoką, ką iš
tik rų jų sveikata reiškia. Mat, 
didelė dauguma mano, jeigu 
jautiesi gerai, tai ir pilnai svei
kas esi. Dalinai tai tiesa, bet 
anaiptol ne visados. Taigi čia 
pažiūrėsime kas sveikata yra, o 
kas ne.

Sveikatą apsklembti keliais 
žodžiais ne taip lengva. Už tat 
prisieina tai plačiau panagrinė
ti, kad tinkamai išaiškinus.

žmogaus kūno sudėtys yra 
labai komplikuota. Jis susideda 
iš daugybės atskirų dalių, orga
nais vadinamų, kaip tai: širdis, 
plaučiai, smegenys, jaknos, in
kstai ir t.t., kurie atlieka jiems 
ypatingą paskirtą veikmę pil
nai kooperuojant veikmei visų 
kitų organų. Kuomet šitokia 
padėtis egzistuoja, tai yra, kuo
met visos kūno dalys atlieka sa
vo darbą 100%, tai t^ ir Va
diname sveikata/ Sveikatą,taip* 
gi galima pavadinti harmonija, 
nes visi kūno organai dirba su
tartinai — harmoningai, tarsi 
tai butų didžiulė orkestrą, ku
rios sutartinas grojimas įvai
riais instrumentais pagamina 
malonią, harmoningą simfoni
ją-

Kaip greitai vieno kito inst
rumento grojimas išeina iš to
no, taip veikiai harmonija nu
stoja būti kaipo tokia. Panašiai 
ir su žmogumi. Kuomet vienas 
organas kad ir dalinai nebeat- 
lieka savo užduoties, taip grei
tai sveikata pakrinka, — žmo
gus jau pradea sirgti. Taigi li
gą galima pavadinti disharmo
nija arba betvarke kūne. Ta li
ga gali būti visai mažos reikš
mės, žmogus gali apie ją visai 
nieko nenusimanyti, kartais net 
ir sunku ją surasti, vienok jau 
sveikata esti šiek tiek pakrikus, 
kas ilgainiui gali išsivystyti į 
rimtą susirgimą, jei jos pradi
nė eiga nesulaikoma.

Mat, liga įsigalėdama naikina 
paliestą organą kas sykis vis 
daugiau ir daugiau, šitokiame 
pažengusiame laipsny kad ir li
ga pašalinama arba sulaikoma, 
tai dažniausia paliestas orga
nas pasilieka sukoneveiktu ant 
visados, kas veik visada reiškia 
menkesnę sveikatą ir trumpes
nį amžių. Tačiau dažnai nė to 
negalima tikėtis net prie stro
piausio gydymo, žmogaus susir
gimą galima palyginti su užsi
degusiu namu. Kuomet gaisras 
pastebiama pradžioje, tai men
komis pastangomis jis veikiai 
užgesinamas ir kas svarbiausia, 
tai pačiam namui visai mažai 
žalos pasidaro. Gi jam įsilieps
nojus, prisieina energingiausiai 
dirbti, kad ■ugnį sulaikius. Bet 
kiek iš to naudos esti ? Lieka 
iš buvusio gražaus namo tik 
krūva nedegulių. Atidėlioti gy
dymą, vieną sykį susirgus, reiš
kia didesnį ligos įsigalėjimą, il
gesnį ir brangesnį gydymąsi, 
daugiau nemalonumų ir 
biausia, tai nepataisomai 
katos sumenkėjimą.

Ligų yra visokių ir jų

de-

daugel — priskaitoma net su 
viršum 2,000. Nuo jų nėra liuo- 
si: nei jokia rasė, nei jokia tau
ta, nei jokis luomas, nei jokis 
amžius. Vienos jų esti ūmios: 
asmuo staigiai suserga, ligos 
ženklai smarkus ir aiškus, daž
niausiai lydimi karščio ir pati 
liga nesitęsia ilgai. Ligonis 
daugiausia į keletą dienų pagi- 
ja arba miršta, šitokiuose atsi
tikimuose skubi medikalė pa- 
gelba yra didžiausios reikšmės, 
nes kartais suvėlavimas vos 
vienos kitos valandos reiškia 
vienokį ar kitokį ligonio likimą. 
Kitos esti taip vadinamos kro- 
niškos, kurios tęsiasi mėnesiais 
ir net eilę metų.) šitokiuose at
sitikimuose ženklai pasireiškia 
išlėto ir lengvoj formoj, taip 
kad. iš pradžios per tūlą laiką 
pats ligonis nė nežino esąs ne
sveiku. čia gydymas, žinoma, 
nėra taip skubotas. Taipgi esa
ma apkrečiamų ligų, kurios 
sveikuosius susargdina, jei pas
tarieji bendrauja su ligoniu. 
Kad apsaugoti sveikuosius nuo 
susirgimo, už vis svarbiausia y- 
ra visiškai atskirti, izoliuoti li
gonius, tuomi užkertant kelią 
plisti ligai. Taipgi dar reikia 
priminti, kad tūlos ligos pasi
reiškia tik tam tikruose klima
tuose, Sakysime, tropiškosios li
gos randamos tik šiltuose kraš
tuose.

žmogus išsigydęs iš nekuriu 
ligų gali būti taip pat sveikas, 
kad tarsi, visai nesirgęs; gi ki
tos, pavyzdžiui, džiovos, palie
ka savo žymės, kurios niekados 
nepranyksta. Kiek tas reikšmės 
turi ateity žmogaus gyvenime, 
daugiaušia priklauso nuo ypa
tingos ligos bei jos išsipiatini- 
mo. Tačiau ir geriausiame atsi
tikime, - tai neina j sveikatą.

Yra beveik negalima numa
tyti ka’s atsitiks su žmogaus 
sveikata už savaitės, mėnesio, 
meto ar kito, kaip kad negali
ma išanksto nusakyti, kuris 
kokio amžiaus susilauks. Neat
sižvelgiant į tai, visgi randasi 
prieemonių, kuriomis sąmonin
gai pasinaudojant, galima su
sirgimų skaičių gerokai prare
tinti ir net gyvenamąjį amiių 
prailginti. Kad šitą atsiekus, 
bendrai kalbant, yra kiekvie
nam būtinai susipažinti su savo 
kūno, jo įvairių dalių veikmė
mis bei žinoti aplinkybes ve
dančias prie visokių susirgimų.
Juo daugiau žmogus pažins 
šiuos dalykus, juo geriau jis ga
lės vadovautis savo sveikatos 
naudai.

PAAIŠKINIMAS 
Apie Lietuvos Atsta

tymo Bendrovę

RADIO
Arčiau Meilės Broniui 

Bartkui

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės sėrininkų pusėtinas skait
lius per kelis metus buvo ma- 
ne įgalioję balsuoti minimos 
bendrovės seime, kuomet aš bu- 
vuu išrinktas komisijon suda
rymui kvorumo busiančiame 
1933 metų seime. Mat, bendro
ves seimai buvo šaukiami kas
met, bet niekad jie neįvykdavo, 
nes nesusirinkdavo užtektinai 
delegatų nė įgaliotinių, kad su
sidarytų kvorumas, be kurio 
seimas įvykti negalėdavo.

1933 m. seiman susirinko de
legatų ir įgaliotinių žymiai dau
giau, negu pirmesniais metais, 
tačiau ir vėl kvorumas nesusi
darė, todėl seimas ir vėl įvykti 
negalėjo. Pagalimus kvorumas' 
buvo sudarytas ir pastarasis 
seimas buvo legališkas. šis sei
mas reikalinga balsų dauguma’ 
nubalsavo Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę likviduoti, 'visą jos 
turtą paverčiant pinigais, ir pi
nigus išdalinti šėrininkams. 
Tam reikalui seimas išrinko ir 
likvidacijos komisiją.

Dabar tie šėrininkai, kurie 
buvo mane įgalioję už juos bal
suoti 1933 m. seime, rašo man 
laiškus, klausinėdami, kas pa
daryta Liet. Atstatymo Bend
rovės reikaluose, kada jie gaus 
Už savo Šerus pinigus, kodėl su 
pinigų išdalinimu taip ilgai lau
kiama ir t.t. Negalėdamas kiek
vienam skyrium laiškais atsa
kyti, šiuomi viešai visiems ma
nęs klausinėjantiems paaiškinu 
spaudoje, kad jie žinotų, kaip 
visas reikalas stovi.

šįvakar nepamirškite pasi
klausyti Bartkų šeimynos, 
“Plumberys Advokatas”, pasa
ka, kuri “lankosi” į jūsų na
mus kiekvieną pirmadienio va
karą šaltimiero lietuviškame 
programe lygiai 10:00-valan
dą, iš W.H.F.C. Muzikališką 
dalį šio programo išpildys Gre
nadierių Vyrų Trio ir akordib- 

‘nistas Aleksas Shemetas.
'Bartkų šeimyna yra leidžia- 

• ma pastangomis Standard Fe- 
deral Savings & Loan Ass’h 
/of Chicago, kuH randasi po
numeriu 2324 JS. Leayitt g&t-. 
vė ir kuriai pirmininkauja Jus
tinas Mackevičius.... Nepamirš
kite

IŠhikina su vokiečiu Kay. y
Japonas Shikina yra vienas 

įžymiausių ristikų, kuris juo 
tolyn, juo labiau artinasi prie 
čempionato. Daugelis mano, 
jog anksčiau ar vėliau jis sa
vo tlkšlį Atsieks.

Naujas talentas

Viė’tbs sporto mėgėjai turės 
ipfokds pamatyti naują talen
tu, biitėiit, Cliff Thįede. Tai 
pagarsėjęs Californijos atletas. 
Štiidėntavimo metais Thiedė 
Idirfiėjo amatorių čempionatą.

Thiede risis kitą trečiadienį, 
gegužės 5 d., Rainbo Fronton 
svetainėje (Lawreiice ir Clark) 
su Hans Schnabel.

pasiklausyti. -
Klausytojas

JUOKAI
TEISME

esi?

kada

Teišėjas: — Ar kaltas 
Vagis: — Nekaltas. 
Teisėjas: — Ar buvai 

teistas?
1 Vagis: — Ne, pone teisėjau. 
Tai yra jnano pirmas bandy
mas vištą pavogti.

IMIGRACIJOS BIURE
• •. I

Uždraudė Rodyti
Ispanijos Sukilimo
Paveikslus

Kelly, kuris pasidavė katalikiš- 
kų organizacijų. spaudimui jau 
kelintą kartą. Kiek laiko atgfeil 
jis uždraudė Statyti Chicagoje 
scenos veikalą “Tobacco Road”.

') - ... • 1J ■

_____________ .. ________________ ;

Bijodama pasipriešinti įta
kingai atžagareiviškai katalikų 
organizacijai — “Knights of 
Columbus”, Chicagos filmų ta
ryba uždraudė rodyti Ispanijos 
sukilimo filmą, “Defense jof 
Madrid”. U

. . : •• > ■. i- •. ■

Pažangiųjų organizacijų; gru
pe ruošėsi -filmus demonstruo
ti Capitol rūmų salėje, prie 
State ir Lake gatvių.

Prie filmo uždraudimo dau- 
' giausiai prisidėjęs . majoras

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

Vietor Bagdonas
2 Ofisai 

Parkraustotn ittfnfčluėi pianus ir 
visokius rakandus bei Storus

'dJMF ar-.Joli. . .. •?3406 SOUTft | 6021 SOUTH 
HALSTED ST. WESTERN AVĖ. 
tardė 3403 L Hemlock 5040

PAMINĖKIME

MlKą

Ar kenčiat niežėjimą, dėsimą, 
erzinimą odos? Nėra reikalo 
tam. Per 30 metų Žemo pa-
gelbėjo milionams kentėjusių. 
Dėka nepaprastos BUdėtiea, Že
mo atšaldo, suramina ir pada
lina Ekzemos niežėjimą, pa
prastus Rashes, Spuogus, De- 
dirvines ir panagius odos erzi
nimus greitai. Pirkit Žemo, 
Šiandie—visose aptiekose, 35c, 
00c. >1.

RECOMMENDEO 
v FOR 40 YEARS

EYES
IFouickly ;

'i TIRED
OE DDE NE D.’%•. EYES 40®

Visi bendrovės reikalai yra 
jos sekretoriaus p. Strimaičio 
žinioje, tad smulkmeniškai tik 
jis gali viską paaiškinti. Bend
rovę seimas nutarė likviduoti, ir 
tam reikalui išrinko likvidacijos 
komisiją. Aš toje komisijoje ne
su; aš buvau tik kvorumo suda
rymo komisijoje vienus metus, 
ir dabar Bendrovėje nesu jo
kiu egzakutorium. Kiek žinau, 
likvidacijos komisija' savo už
duoties dar nepradėjo, nes lan
kia kol bendrovės, nejudinamo 
turto kaina > kiek pakils, kad 
parduodant butų galima gauti 
daugiau pinigo.

Taigi, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė dar nėra likviduota, 
ir šėrininkams pinigus niekas 
nedalina, ir tame reikale, kiek 
man žinoma, niekas dar nėra' 
veikta. O kada tai veikti bus 
pradėta, tai galėtų pasakyti tik 
bendrovės valdyba, ar likvida
cijos komisija. Todėl ir žingei- 
daudami tuomi, kreipkitės į 
juos, nes tik jie apie tai ir a- 
pie visas smulkmenas žino. Aš 
gi nuo visų bendrovės reikalų 
stoviu nuošaliai taip, kaip ir vi
si eiliniai nariai ar zšėrininkai, 
ir kas veikiama centre, nieko 
nežinau.

Visiems draugiškai,
—J. J. Bachunas.

Inspektorius (j vyrą): -r- 
iTamstos pasportas yra geras, 
bet kaip .Tamsta gali įrodyti, 
kad ši moteris yra Tamstos 
žmona?

Vyras: — Jei Tamsta galė
si man įrodyti, kad ji ne ma
no žmona, aš Tamstai duosiu 
dvidešimts dolerių”.

■'.? ” A. Faiza. .

SHIKINA RISIS SU KAY

Šiandien vakarė White City 
"patalpoje risis pagarsėjęs Oki

CARBIT

PAINTS

įi.'JMp*”!'’ ’**'•-

" ' :■ MIKAS PETRAUSKAS

; .. . c
F . , w!>

'- -'--S

‘ v-.

JIS MUMS DAVĖ
Suktinį

v

svar- 
svei-

gana

žemo
FOR IRRITATIONS

Naujienų Piknikas 
GEGUŽES 23, 1937 M. 
CALUMET GROVE

2-RA TRIUMFO SAVAITĖ 
Paskutines 4 dienos 

‘‘Revoliucionieriai” 
Kilimas Revoliucinio Judėjimo 

Rusijoj.
Sonotonė Teatras

Van Buren ir Wabash
25c iki 2 P. M.—35c iki 6:30 

Durys atdarosi kasdien 
11:45 A. M. iki Vidurnakčio

CARBIT MALEVOS, iki šiol var
totos didžiausių trobesių, ligoni
nių, viešbučių ir įstaigų, dabar 
parduodamos fabrike.

GENERAL PURPOSE 
ŽIBANČIOS MALEVOS

viduj ..... ...........i... $|.39
Geresnės negu daugelis

$1.89 malevų/ 
EKSTRA VERTYBĖS 

FLAT BALTA
Tiršta—daug padengianti —aukš
tos kokybės produktas, $ 1.25 
5 gal. kenas; už gal. ■ 
Malioriai moka $1.60 už tą pačią 
kokvbe krautuvėse.

CARBIT TUNG ALIEJAUS
' • ENAMELIS

16 Dailių Spalvų. Kaip stiklas 
politūra rakandam, woodworkųi, 
sienom. Specialiai su šiuo Qi*A 
skelbimu už kvortą ........
Kartu DYKAI ir enamelio šepe

tys. Rubežius 1 kostumeriai.
The Carbit Paint Co.

1616-28 WEST OGDEN AVE^ 
Ogden prie Monroe Street 
(Skersai nuo Wieboldt^) ?

Haymarket 7177

Spalvotos—vartojimui oręr puseje 
ir

Šokim, trypkim, linksmi bukim, 
Visi linksmai pasuliokim, 
Kol širdis plasta krūtinėj, 
Apsisukime linkimai....

Birutę:
——Jums garbė, garbė, dievaičiai 

Ir; geriemsiems ir piktiėmš: 
Mes lietuviai ir žėmaičiai 
Duodam garbę jtfms visiems t

Noriu Miego:
•' ■ ■ f" * .

—Noriu miego, saldaus miego 
Neturiu kur gulti...

LIETUVIŠKAS DAINAS

——Oi Raguti dievulėli,
Duok mums ; gardų gėrimėlį, 
Duok mums gardų gėrimėlį 
Ir minkštirtį patalėly

-—Kam šėrei žirgelį, , 
Kam šveitei ; kardelį, . 
Kur josi broleli ? • •:; 
Baltas dobilėli? I

—Aš šią naktį1 per naktelę 
Aš miegelio ; nemiegojau...

Sodinau' sodinau

—O tujieya jievuŽė;
Ko nežydi žiemuže, 

, Oį-a, pj-ą-ja,
Ko nežydi Žiemuže...

——Saulele raudona, 
Vakaras netoli, ' v 
Paleisk mane; nfotfrtėle, 
Už saulės namole...

IŠVALYKITE!
rf'Ma IR PADARYKIT TAI LENGVAI SU

KEKAN
švelnus, Bet Labai Našus—Greit Veikiąs—-Namų 
Valytojas. Patenkinimas Garantuotas arba 

Pinigai Grąžinami.
REIKALAUKIT JO SAVOJ MALIAVŲ AR 

GELEŽIES KRAUTUVĖJ
„—  _____—_—   

dffltlSIi

IKffiRKĮEAlI
!jV CLEANgn

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT 
Sąlygos I SAVAITĘ h

“O’CČNNKLir“
135 SO. STATE ST.

|B«7 Milw»ukee Ar. H, llelntrd 
4808 Irvinu Fa»k 3834 Madluon Ht, 
»V’rS. ■ THX 8 ■— <>I.O3F,n RIINnAV

----- šin nakcely per nakcely
Nemigau nemigau, 
Su bernuciu i obeluci

Kas neatsimenate šių žavėtinų kuriniu išplaukusiu iš ntašį mu
zikos tėvo ir nenuilstančio tautos darbininko širdies?

t RUOŠKITĖS VISI ATEITI Į
Gedulingą a. a. Miko Petrausko Paminėjimo Vmrą

Gegužio 12, Liet. Auditorijoj
- ............. ■

5 s ■?-i’S ‘
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Published Daily Except Sunday by 
rhe LilhuaniaU; New»' Pub. Co*, Ine.

1739< Sonth Halated Street
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Subscription Ra tęs:
|8.00 per year in Canada
15.00 per year outsidė of Chicago
|8.00 per year in Cmcago 
8c ^per-eopy." ęt
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Entered as Second ęiass Matter 
Mare h 7th 1914 at the Post Office 
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Užsakymo kalnai /-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia1 Naujienų Ben
drove,<1739 S? Halsted St.; Cnicftgo, 
IU.' Telėfdnas Ganai 8500. v i

K- G.

Chicago.
Metams .
Pusei monetų
Trims mėnesiams _______ _
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui •••••«<

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Blefams $5.00
Pusei metų ________________ v2.75
Trims mėnesiams -___ _—— 1.50
Dviems Lmėnesiams-------------- 1.00
Vienaip mėnesiui ‘ .........—..... .76 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)1 ? -f •
Metams __________________ $8.00
Pusei metų ____ _______......... 4.00
Trims mėnesiams  ....... «... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu'ASU užsakymu, t ?:
......... . ... . Į n / .. ;>..... ■ . ............... .

$8.00

- 2.0b
. 1.60

*
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Neitraliteto aktas
***r*v ' ■

Jungtinių Valstijų kongresas jau priėmė ir prezi
dentas pasirašė naują neitraliteto įstatymą. Jame yra 
keturi privalomi patvarkymai. '

Kilus karui tarpe dviejų arba daugiau svetimų val
stybių, prezįdeptas turi:

1. ' Paskelbti jeiįatyąrgo §inkjų ir amunicijos pardavi
mui arba gabenimui iš' Jungtinių Valstijų į bet kurią 
kariaujančią šalį;

2. Uždrausi msįmjiį t>ei fedita

ei jų (bondsų) piiį
3. Uždrausti* |gį ^anau^nc^- 

js laivams, kurie

Be šitų rtte
dar suteikiamą teisę W
s laivams gaj^ntikltnAu^ęįąF

tui
rikos
prezidento nur&c
rikos bet kurias 
nebus pilnai uzi
lims vartoti AjįiŽrį|ds ųosttis':šavo hė^%Oe^jn|; 
pritaikyti įstatymo patvarkymus Wsi|įn '^Įtaojė sa- 
lyje civiliam kaiHii.

Ar šis apsaugos ^merį^
i svetimą karą, įai kĮ^psimąs.

Įsivaizduokime, kad kiltų karas tarpe Rusijos ir

leisti nė vieno Amerikos
benančio ginklą arba amunicijos. Ar Amerika šitokį ja
ponų elgesį to le r u o tų ? Jeigu taip,' tai visa Ąme rikos 
prekyba Rytuosęjjų& sušilt/— ’^a'įį fū® ® 
tiktai per Japoniją.'' ‘ 4 •’ 1 < ■ L*

Gali būti ir daug kitokiu
rika susilauktų štariibm pVekybiiiiii^ 'įr' finąųsini’ų nuo- 
stelių, vykindamr?WW^^oll«’®^- 
Imsime tokią padėįį?°l®^
vauja Anglija. Su Angliji štojį į
Kanada. - ""5

Įstatymas draudžia amerikiečiams pirkti ąrbą par
davinėti kariaujančios saliėš ąį&jąĮ'1 (sėrųs)1 ir fc'dntjšlis 
arba duoti paskolas ir kreditą tai šaliai ir jos pilie- 

. čiams. Pritaikius šitą, patvarkymą Kanadai, turėtų būt 
nutraukta tūkstančiai biznio ryšių tąrpė tps britų' domi
nijos ir Jungtinių Valstijų..

Biznis nėra svarbesnis dajįy^as, negu žmonių gy
vastys. Bet biznio interesai yra galingi. Jeigu pramoni
ninkams, pirkliams ir bankieriams pasidarytų dideli 
nuostoliai ir to pasėkoje prasidėtų depresija, 1 tai Visa 
kapitalistų kontroliuojamoji spauda imtų rėkti prfęs nė- 
itralitėtą ir abituoti už karą. Tokiu budu Amerika" buvo 
įstumta į karą 1917 inetąis.

Vienintelis tikras1 būdas apsaugoti kraštą nuo karo 
Įai — neleisti,: ka'd karas kiltų. Amerika šita kryptim 
galėtų labąi daug padaryti, bet ji nedrįsta imti inicia- 
tyvą. , /
•' ♦ * . /

Airijos fašistai traukiasi iš Ispanijos

"7b1!!į1,.'

KLERIKALIZMAS IR 
KOMUNIZMAS

f M • J K

“Amerika” rašo:
“Naujienų puoįami ‘kleri

kalai’ niekur nepalaįdojo de- 
mpkratijos, o jos mirtį daug 
kur paruošė socialistų ne
nuoširdumas demokratijos 
idealams įy jų nuolatinis flir- 
ta'yįmas su depĮokrątijos di- 
džiaųsįąis priešais komu
nistais.”
Tai yra frazės, kurios neata- 

tinka faktų. Klerikalai prisidėjo 
prie .^ftSįratijbs'palaidojim6 
Lietuvoje, paremdami 1926 m. 
gruodžio 17’ d. “pučininkus”. 0 
Austrijoje klerikalai, po Dpll- 
fiisso vadovybe, patys padarė 
perversmų su Italijos fašizmo 
paraųią ir pritarimu.

'■■■ 4?—a. 'į. r :i '<»>'■ 4
Šitie faktai Brooklyno kle

rikalų laikraščiui gerai žinohii, 
ir jeigu jisai, nežiūrint to| fyis- 
tiek Sdko, kad klerikalai '“nie
kur nėp'alaidojo demokratijos”, 
tai’ yra aišku, kad jisai neįąiso 
tįesoš?' ' :,|f

Neturį nieko bendro su tie
sa ir “Am.” pasaka 'apie šoėia- 
iįstų neilUoširdumų demokrati- 
į&i1' idealams, šioje gadynėje 

n'ę^a nuolįfdesnių demokratijos 
iddalų 'gynėjų už socialistus, 
jįę nė tik skelbia tuos idealus, 
bet Visuf’, kur turi galimumo, 
mis Vykina’ gyvenime.

Jbietuvos socialdemokratai pir
mutiniai iškėlė demokratinės 
irešpUblikos šūkį — tais laikais, 
kai klerįkaįai dar sakė, kad lie
tuviu ‘ tauta’ privalo tenkintis 
Rusijos caro “įnamio” padėtim.

Vokietijoje ir Austrijoje so- 
cialdėmokratai įsteigė demokra
tinės rėšpublikas. čekoslovaki- 
jojė'so'ciaįde^ib'kčatai visą laikų 
daly vali ja demokratinės res
publikos valdžioj e. Skandina'vi- 
jdš Sulysę — Danijoje, Švedijo
je įr Norvegijoje — socialistai 
stoyį prįė'valdžios vairo, ir vi
si ‘ ptipažįsta, kad demokratija 
tbse ^aiyšė' yra labiausia įsi- 
tVittiritiĮsį^' . \

1 į’iįkįų' bųdu prikaišioti so- 
cįąįj^ąfeis 1 “nenuoširdumų” dę- 
mokžMfibs idealams gali tįktaį 
aklas. '
k'Kki dėl “flirtavimo su komu-
.f-j i 1 > i., .nistais , tai čia “Amerika” var- 

tb jA‘1 pigioj ’ demagogi j os argu
mentų. Komunistai šiandie (nėra 
pikčiausi demokratijos priešai. 
Jie, tiesa, dar nevykina demo- 
kratybės Rusijoje, bet kitose 
šalyse jie demokratijų remia. 

’ šituo atžvilgiu bolševikiškas 
komunizmas yra labdi pana|u| 
į katalikiškų klerikalizmų. l<lė- 
rikalizmo centre Vatikane irgi 
nėra nė lašelio demokratybės? 
bet Belgijoje', ' Čekoslovakijoje 
ir kai kuriose kitose šalyse 
klerikalai stoja už demokratiją.

Tačiau kitose šalyse kleii^ 
lai rėmįa fašizmą: Italijoje,’įš- 
panijoje,’ Lenkijoje, Francuži- 
joj e' ir dalinai Lietuvoj e. ; O 
Austrijoje/ kaip minėjome, kld- 
rikalai patys įsteigė fašizmų. 
Tuo gi tarpu komunistai šian-

, 1
die nė vienoje šalyje nėra su- 
sidčję su fašizmu.

Tokiu budri,1 klerikalizmas 
yra ipažiąų palankrig deindkra- 
tijai,:1n^gu' koinunizinaš. k' :

O betgi* itam tikrose " aplinky
bės^ '' socialistai neatsisako ir 
sri klerikalais dėtis į “bendrų 
frontą” ' demokrdtijos apgyni
mui (pav. Bėlgijbje):;

PagaĮios, pati “Amerika” pri
pažįstu, kad ir klerikalai kar- 
tais neatsisako susidėti su ko- 
munišfaii.' įjiėfuvbš' krikščionys 
demdkiratai; ’ pasirašė “draugin- 
guriįfo”' šutartį' sU komunistiška 
Rusijos' ’ valdžia'. Brooklyno 
laikraštis sako,' kad tarptauti
niai Santykiai taiAiie tas, kąs 
santykiai talįe“partijų, bet ji
sai perdeda.

Skirtumo, žinoma, yra, ta
čiau Rusijoje partija ir valdžia 
yra taip ankštai susirišusios, 
kad niekas negali aiškiai nuro
dyti, kur baigiasi viena ir kur 
prasideda antra. Sovietų valdžia

iki šiol buvo ne kas kita, kaip 
komuhištų’ ‘ partijos ’ “polįt-biu- 
ro” įrankis. Sutartys su sovie- 
tų valdžia todėl faktinai buvo 
sutartys su Rusijos bolševizmo 
vadais.

Be to, Lietuvos sutartis su 
sovietų Rusiją yra daug arti
mesnę, negu su kitomis šalimis, 
su kuriomis Lietuva turi diplo
matinius santykius. Jeigu Lie
tuvos klerikalai nebijojo arti 
“susiglausti” su korpunizmu 
tarptautinėje plotmėje, tai ne
logiška sakyti, kad negalima 
su komunistais, bendradarbiau
ti jokiame atsitikime vidaus 
politikoje. Yra faktas, pavyz
džiui, kad Ispanijoje Baskų ka
talikai kooperuoja su komunis
tais, gindamiesi nuo gėn. Fran
co banditų.

Tas' klerikalų riksmas prieš 
komunizmų yra niekas daugiau, 
kaip atbalsis popiežiaus politi
kavimo šii fašizmu. Bėt popie
žiui šita politika toliaus vis la- 
biku fiesišbka; Vokietijoje Hit
leris vis aštriau ima už kėtė- 
ros k'atalikiį kunigus. Ispanij o- 
je patys katalikų'"kunigai’ pro
testuoja prieš fašistų žiauru
mus. Toliaus tų susikirtimų'bus 
daugiau.

Italija Dąiig Atkando
.) į 1 t*- f'* * «*' *s* * rs * jr^ • r'”,.

Ar.Nepąspring??
■ . . I. ..-------------- •■ ■ - — —

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Fašistiška airių brigada, vadovaujama gen. Owęn 
O’Duffy, nutarė pasitraukti iš Ispanijos ir važiuoti na
mo. ' ..... ’ ■'

* Pirmadienis, geg.- §,5 J!

Žmogus, Kurio Bijojo 
160 Milijonu Žmon

(Tąsa) 
asketas Dzeržinskis,( Bet 

miegojęs sudedamoje, geležinė
je lovoje ir valgęs arklieną, ne
patiko siekiaričiam valdžibs py
rago Jagodai. Jis suprato, kad 
dirbdamas su Dzeržinskiu var
gu ar padarys karjerų. Jis Tnu- 
'ejo dirbti pas kilį, jau pasi
žymėjusį čekistų, ypatingo sky
riaus viršininkų Menžihskį. Si
jas liguistas; “žmogaus šešė
lis” • tapo Jagodai geru tram
plinu į stambią karjerų.

Patekęs į ypatingą skyrių, 
veikusį frontų juostoje, Jago
da’pasijuto pasiekęs tikslą.

- baisiau-

bylos. Kalėjimai buvo perpi 
ti. Tūkstančiai žmonių b 
uždaryti SSoĮoveco salų kon< 
tracijos stovykloje. Milžini 
GPU agentų armija sekė k 
vieno piliečio kvėpavimų.

1 Jagoda girdavosi savo di 
gamšį kad’ jis žinų§ net v 
Užsienio’ Valstybėš veikėjų 
tymiŠkiausias' gyvenimo ‘ 
slaptis ir net turįs anglų i 
gyboš viršininko buto plan; 
; Romanas ’ Gulis tvirtina, 
paslaptingas rusų baltag 
dieČiiį vado, generolo Kuti 
vo dibgimaš, esąs Pagodos * 
ibuklaš”. Kutiopovas buvo 
,’sirferigęs pradėti teroristinę 
vą su Sovietų valdžia ir st 
dingo.

1934 metais Jagoda sus: 
kė nepaprasto pasitikėjimo 
To. Jis buvo paskirtas vi< 
reikalų komisaru, bet jam 
vo paliktos ir GPU viršin 
teisės ir valdžia. Tokiu t 
.jis dasigriebė beveik dikt 
riaus valdžios.

Tai pirmas stambus svetimšalių būrys, kuris atsi
sakė toliaus kariauti už1 fašizmą Ispanijoje.. Gautos Lon
done žinios sako, kad airiams ėmus trauktis iš fronto, 
Sukilėliai (neva “per klaidą) atsuko prieš juos artileri
ją ir daugelį jų užmušė! Šitaip gen. Franco atsilygino’ 

keturis ar • įs 1
vyrų, ku-

airiams už pagelbą, kurią jie'teikė jam per 
penkis mėnesius.r ' *
’ Gen. O’Duffy brigada susidėjo iš 1,000
riuos apginklavo ir Savo lėšomis nusiuntė į • Ispaniją 
Airijos fašistai. Jie nusivylę važiąją Aafao. 11 •'■•••"•'S- 
'. ,.JV fMfe ir W1$ v°-
kieeiai ‘'savanoriai”,' kurie Ispanijoje padeda sukilę-, 
liams. Bet jie tenai yra atsiųsti, o ne atvykę savo ndi*u. 
L. . • • ■'tj,- Jj, i "7?» !11 ,V* t v i’r ’ Trr* ■ D • • -r-r- ’,i

da' pasijuto 
ypatingas skyrius baisiau
sias iš visų VČK skyrių, žmo- 
ličs, kuriuos suima ypatingas 
skyrius eina mirti. Skyriaus 
automobiliai “juodieji varnai” 
veža žmonės tik šaudyti. ‘Sky
riaus kameros —■ mirties ka
meros. Ypatingas skyrius net 
suimtųjų ‘pavardžių neskelbia.

Jagoda iš karto pasižymėjo. 
Pradžioje jis Menžinškio sekre
torius/' paskui jau pavaduoto
jas. Be to, vietelė buvo šilta. 
Jagoda tuojau sučiupo milži
niškų VČK ūkio dalį. '

VCK kolegijos narys Dru*go- 
vas pasakoja, kas buvo VČK 
rikio dalis.

“čekos patalpose spintos bu- 
1V0 prikrautos aukso, atimto 
kratant piliečius; Auksas mu
sų patalpose buvo kraunamas 
štabeliais, kaip malkos”. 

' štai šitą “ūkį” 
'savo rankas Jagoda. Jo- buv* 
bendradarbis Agabekovas pa
žymi, kad farmaceutas buvo 
labai pamėgęs 
ypač svetimame 

' ;i f ' J, ■' U ' . >' '

IV

1920 metais, 
Sovietų vyriadsybė, norėdama 
sušvelninti savo santykius su 
Vakarų Europa, panaikino mir-[sižymėję čekistai, šiaurės

jauJei kas skaitę mano.laiškus, mijos. Suprantama, čia jie 
tai dar gal atsimena’, kad vos negalėjo iŠ Abisinijos atgaben- 
Įtalijai Abisiniją užpuolus, be-! ti AskaYų ir turėjo siųsti italų

Jei

KARO DIDVYRIUI ^0 METŲ

siremdamas karų istorijos sta
tistine medžiaga, aš įrodinėjau, 
kad italai kaipo kariai nėra iš
tvermingi vvrai ir neturi karui 
reikiamo vyriškumo ir drųsos. 
Ypač ši nuomonę apie italų ka
lių savybes, kurios turi daug 
negemybių/ pasitvirtino- praeito 
didžiojo karo metu.

Tuomet įrašiau, kad jei ita- . 
lams pavyks 'Abisiniją nuka
riauti, tai'-bus čia ne italų ka
riuomenės įnuoeplnas, bet tik tų 
pačių abisįniečių askarų, kurie 
italų vedami ėjo žudyti savo 
brolius tautiečius.

1 Štai Etiopija • jau nukariauta 
ir dideli kard zindyaf< tyirtinte 
tvirtina, kad tik askarų dėka 
Etiopija, žihomą) pusiau begin
klė Etiopija, nugalėta. Ir čia 
pasiremiant tam tikra statisti
ne medžiaga ši nųomopė patvir
tinama, nes itųlaf ’ turėjo šiame 
leare yos trejetų'' tūkstančių už
muštų ' italų tadtybps ’ ‘kareivių, 
o askarų žuvo kelis kartus dau
giau. Tai rodo, kad italai dide
liuose mūšiuose nedalyvavo, o 
pirmoje eilėje visur ėjo agka- 
rųi, tai yra tie patys1 abisinįe- 
Čiai italų jau nuo seniau yalčto- 
mi. Tokia tai žiaurios kolonizą- 
cįjos politika — vibtos žmones 
piųdyįd vienus prieš kitus.

Bet šita nuomone apie italų 
kario’ nėištvęrmingumų ryškiau
sia pašityli*tiria Tsfc&riijos įv$- 
kiuose.

Štai italai padėti generolui 
Frankui riugalėti Ispanijds res
publikonus pasiuntė kas tai apie 
šiintą’ tūkstančių'lyg pavydale 
savanorių reguliarios savo ar- 
heVn!.:>/ m- •> >IA.‘ ■ <>''(< i

......-  I   
r'1;.:-..:;-: • ■■■■ .■ • ■■ .

sėjo kaipo slaptasis karjeras, kuris neši 
Garcijai”. Kairėj, j b dąbartinis atvaizdą 
metų sukaktuvių proga. Dešinėj, Rowah 
trauktas kuro metu

— Pulk. Andrew S. 
didvyris, kups pagar- 

.1. »d » k . ■* a •• •

ris nešė “Prailęšimą
• ’v. i1.1; <*»■ ' ■ > •' 1

paveikslas, 
■■■-vi h .

tautybės vyrus.

Įš italų prasti kariai
Ir kas gi pasirodė ? Vos spė

jo viename rimtame mūšyje ši
ta visai gerai ginkluota italų ar
mija susiremti su ispanų res
publikoną kariuomene, kad ir 
ne taip gerai ginkluota, bet ryž
tinga ir ištverminga, ir jau pir
muose tuose mūšiuose italai 
pradėjo krikti ir bėgti; Bėgo jie 
viską, palikdami ir bėgo jie taip 
sparčiai, kad ispanų respubliko
nų armija, šito nesitikėdama'/ 
net jų pavyti negalėjo. Bet dar 
kas įdomiausia, kad italų karių kos teritorijoje, 
jau ne tiek daug ir belaisvių frontės juostą“. T 
tuose mūšiuose buvo paimta’, ki
taip įtarus, jie bėgo pamatę 
frontų ir ne dėl savo įsitikini
mų tiek metė frontų, kiek, rei
kia spėti, dėl stokos ištvermės 
ir vyriškumo. Jei butų kitaip, 
tai yra, jei tie italų kariai są
moningai butų vengę mūšio, tai 
daug ‘daugiau jų butų paimta 
j nelaisvę. Žinoma, buvo ir to
kių, kurie su ginklais perėjo 
ispanų respublikos kariuomenės 
pusę, bet Vis dėlto jų butą nė 
tiek daiig. ’ ■

Vienas vokiėčių karininkas, 
J<uris' kariavo sukilėlių pusėj e, 
visai rimtai ir teisingai' sakė, 
kad italui rimtame kare butų 
prasti sąjungininkai, jiį 'kariuo
menė trio atsitikimu butų di
deliu balastu,' ir' riežinia, kaš 
reiktų su ja’ daryti. Italijos var
das po šio mūšio Europoje kaip 
rimtPš1 militariiiės pajėgos la
bai nusmuko. Kad ir Italija da
bar yra stipriai militarizuota, 
jos kariuomenė gerai apgink
luota ir turi begales visokių mo
derninių ginklų, bet jos reikš
me kaipo karo pajėgos dabar 
rinitai pašlijo. ’ ’ ’ ‘

Manevrai ir karas
Italijos karių,omenės manev

rų metu daUg kas’ gėrėjosi ir 
stebėjosi jos' ginklais, o ypač 
aviacija, kuria' kaip' kas labai 
aukštai' vertino, ’ bjet Ispanijos 
fronte jos ta aviacija jokią’'Ste
buklų neparodė, bent taip buvo 
iki šiol, o vargu tenkd tikėtis 
jie kų 'gercsnio ii? ateityje paro
dys. 1

žinoma, čia tenka kaltinti ije 
vien italų karį kaipo tokį, bet į 

peikia suprasti ir tas apystovas, bet įr užsieny. Prasidė-I
kuriose’ šitas' karas' e »• f ."J' .

ir paėmė į

“Ūkininkauti3
“ūkyje”

Pagaliau, Jagoda sumanė 
’sižymėti naujoje srity.’ Jis 
siūle iškasti garsųjį Bal 
jurų perkasą. Jo įsakymu 
liniai inžinieriai papuošė 
Jektų 227 kilometrų peri 
nuo Oniegos iki Baltųjų 
rų. Perkasas turėjo ' suji 
'Baltiją su Baltąja jura.'

Jagoda apsiėmė būti šito 
tnanymo “šefu” ir pasiža 
atlikti visą milžinišką d 
taip, kad valstybei jis b( 
nieko nekainuotų, t ( - t . » **■ t ' ” *

Jagoda “sumobilizavo” :
/-■ !QQ0 kalinių ir ištremtųjų ir 

gabeno juos į šiaurę. Visi, 
dedant inžinieriais ir baii 
paprastais kasėjais, buvo 

hiiai. Darbams “prižiūrėti” 
Ivo paskirti šeši labiausiai 
_ _ __ ___________  _________ JĮ

,’ties bausmę “visoje respubli- kc>se žuvo daug kaiinili) 
išskyrus pa- perkasas buvo iškastas. 

Tada Jagoda
'išsiuntinėjo visoms provinci- Jagoda buvo apdovan 
joms telegramą, kurioje pada- Lenino ordinu*, 
rė šį nuostatą apeinančių pa-p yj.
rėdytnų. . • . .

Dzeržinskiui pasitraukus iš ( Jagodai teko staiga atsū 
“čekos” pirmininko vietos, į jor^n^ su v*daus reikalų k 
krėslą atsisėdo Menžinskis, bet Įsaro I)OrRe^u- Jis buvo paj 
faktišku “čekos” viršininku pas ry^lU komisaru. Bet 
pasidarė Jagoda. suprato, Įcad tai jo “galo

Žengdamas į “galybės viršų-' Sunku atspėti, kodėl 

jįngų varžovu, antruoju 'Men-p Dabar Jagoda suimtas, 
žįhskįo pąyąįįuoto5ų;,:'Trijlise- 
riti?x“ !< *v S1*

TriĮĮ^ęris buvo senas bolše
vikas;'išprusęs,' gudrdš, turė
ję^ įtakingų "draugų ‘^binunis- 
tų cėpty-o1komitetu ‘ “‘ ■i
•' Bet' JagodU “suėdė” jį. Tuo 
laikų Stalinas jau buvo laimė
jęs kovą su Trockį u*. Nors Ja
goda prijautė Trbckiui dau
giau, kaip'Stalinui,” bet apkaL 
tino ' yriįiserį ' “frockizmu” i ____ t __
Tągavp jį'' **nusikd|iįirio vįeto-[manas' Gulis 
j ė” tbĮkįu' bųdu: 'f 0PŪ rankas ką 
pateko’ TYdčkio slapūs pasitm- hr_:__
iitiys,' Bliumkinas. Jagodos paaiškėjo Jagodos
tarimu, Bliumkino iikiirią' spįrę- timas ir kai jis tapo 
sti biivo pavseta nd vienam Neabejotina, kad tose ___
GPU ' viršininkui, kaip beveik tose labai daug sensacingu 
visada pudavO, o visai kole- todėl neperdaugiausia 
gijai iš trijų asmenų: Menžin- mumo. Daugiausia čia viso 
skio, ' Jagodos - įr 
Menžinskis ir Jagoda pasisakė 
ųjž Bliumkino sušaudymų, bet

vasario mėn

^paslaptis. Anglų laikraščių 
sacijomis apie Jagodos aps 
;gimą tikėti negalima, žinc 
i Jagoda garbino ‘"aukso die 
tį”, bet taip naiviai tokia 
'negalėjo pakįiuti į siųstus.

šiaip ar taip, bet jį jau 
kia “išbraukti iš gyvųjų 
po”.

Sunku dabar dar pasak 
kiek yra tiesos ir kiek p: 

irĮšUmo į tiesų tame, kų rašo 
o taipgi ta 

pati 
spai 
nusi 
suim 
sens

sensacingiausiai
Įmažne visa užsieninė

pat

Trįliserid. spėliojimų, o gal ir “laisv 
._ . ‘ ’ "h fantazijos padarinių.

į ' Tačiau faktas, kuris ofii 
susijaudinęs Tfįįiseris pasiša- liškai praneštas apie Jago 

. pašalinimą iš aukštųjų pa:
Triliserio karjera buvo pa- gy ir jo suėmimas, be Ub 

yra tikra ir tpom jau ia 
(svarbi žinia, pati už save 1 
banti. Ateitis, neabejotina, 
aiškins tai, kas dabar neai£ 
•ir supainipta.

1 ‘ "j

baigtai Jagoda sušaudė trocki- 
ninką Bliumkinų ir tuo įrodė, 
kad' jis yra “didžiausias opb- 
Izicijos priešas!’.
' Mehžihskiui mirus, Jagoda 
užėmė jo vietą ir ėmė daryti 
“tikrus stebuklus” ne tiktai

i jo įvairiausios “kontrrevoliu 
čioneriri” ir' visokiu' ’w
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Tuojau pradės veikti nau- 
1 jas modeifriiškėš aklųjų1

Prieš keletą metų Lietuvos 
akliėrhs glbboti draugijos rū
pesčiu buvo iškeltas klausimas 
surašyti visus trrištd Akluosius. 
Tokj suraš’jliną buvo ' nutarta 
padaryti ‘ pereitais metais. Per 
vidaus reikalų ministeriją buVo 
išsiuntinėtos visiems seniūnams 
ankietos, į kurias ' surašyta 
smulkesnės žiriįdš apie akluo
sius. Ankietos įš provincijos at
siųstos į Kauną ir pagal jas su
daromi bendri statistiniai dub- 
menysj kur ir kokioje vietoje 
esariia daugiau apakusiu žmo
nių, dėl kurių priežasčių jie 
apako ir, t. t.' Pagal surinktus 
statistinius duomenis matyti, 
kad visarrie krašte, be Klaipė
dos krašto, yra 2,983 aklieji. 
Pažymėtina, kad dauguma ak
lųjų yra moterys. Apskai
čiuojama, kad iš šio skaičiaus 
apiė 2,000 aklųjų gyvena kai
muose ir vienkiemiuose, liku
sioji dalis tenka Kaunui ir ki
tiems didesniems miestams. 
Vyresniojo amžiaus aklieji daž
niausiai moka šiokį lokį ama
tą. Vieni jų yra kalviais, šalt
kalviais, staliais, kurpiais, o 
moterys dažniausiai verpėjos 
arba audėjos. Įdomu pažymėti, 
kad tarp netekusių regėjimo 
žmonių kartais pasitaiko labai 
gabių menininkų. Kaune aklie
ji turi savo orkestrą, biblioteką 
ir net chorą. Kai kas mano, 
kad aklieji begali išeiti aukštes
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4297 — Mažutei panelei suknelė. 
Praktiška bus jeigu pasisiuit iš pa
prasto perkelio. Sukirptos rriieros 
2, 4, 6, 8 ir 10 mėtų amžiaus mer
gaitėms. ‘ >

JNorint gauti vieną ar dau
giau > Virš nurodytų įaVyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blah- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyk savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina U9 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dė#t., 1739 
So. Halsted st., Chicago, III. 
v . >1/ <» <* < ;,• p” f:'I

niojo arba aukštojo mokslo, ta
čiau taip n#M ‘Lietuvoje yrą 
keliolika aklųjų, išėjusiu aukš
tesnįjį muksią.-

Pagal statistinius duomenis 
aiškęjĄ; kad iš‘2,983 žmdnių, 
netekusių ’• regėjimo7, tik 2.6% 
gimė aklais. Kiti'regėjimą pra
rado įvairiomis'' aplinkybėmis. 
Gydytojų“ ' teigimu,’''bene svar
biausia Apakimo priežastis yra 
trachoma.1 ’ Lietuvos kaimiečiai 
ir ‘mąžėšnįųjų miestelių gyven
tojai," kurių vaikai būna apsi- 
krėtę trachoma, juos mažai gy
do arba ir visai negydo; Gydy
tojų teigimu, ” šimtai Lietuvos 
gyventojų ■’ netenka regėjimo 
vien nuo trachomos ligos. Daug 
Lietuvos gyventojų šia liga ap
sikrėtė didžiojo karo metu. Tie- 
sA, tarp netekusių regėjimo 
yra nemažas, skaičius ir įvairių 
karo dalyvių. 'Nemaža jų rasta 
iš didžiojo' karo. 1914—-1918 
metais nemažas skaičius Lietu
vos krašto žrrionįų, daugiausia 
ūkininkų, tarnavo rusų armijo
je. Lietuviai dalyvavo baisiose 
tautų kautynėse ir nemažas jų 
skaičius žuvo, ' ar dalinai arba 
ir visai neteko 'regėjimo. Mat, 
tame ' kare buvo vartojamos 
nuodingos ’ dujos, liepshoš'vy- 
džiai ir kitoki naikinantieji pa
būklai, ntio kuritį apako nema
ža karių, ' arba apakę dalinai 
vėliau visiškai neteko regėjimo 
Be didžiojo ' karo dalyvių Lie
tuvos kaimuose užtiktas vienas 
kitas lietuvis praradęs regėji
mą japonų-rusų katė’.

1 '• >• J '» J, M C j

Lietuvos akliesiems globoti 
draugijai priklausą gydytojai 
pasižadėjo nemokamai nuvykti 
riet į tolimesnes provincijos 
vietas ir vietose apžiūrėti sura
šytuosius akluosius. Iki šiam 
laikui gydytojai jau patikrine 
dvylikoje apskričių' rėgėjiino 
riėtekušius žmones. Rasta ir 
tokių žmonių, kdHėms daY ga
lima' sugrąžinti šviesą? Pirmiau
sia tokių ligonių' buvo užtiktą 
Žemaitijoj e-.’'Kėli’ ūkininkai' jau 
senai nematė dienos šviesos ir 
manė baigti savo gyvenimą am
žinoje tamsoje. Tačiau jiems 
niisišypsbjo laimė. "'Jie skhbiai 
buvo iškviesti į Klaipėdą ir ki
tas' ligonines, kur padarytą 
operacijos, ar pradėtas siste- 
mat'irigas ’akįų' g^dyrtiasf. Ir tik
rai gydytojai neapsiriko. Keli 
ūkininkai' pradėjo^ 'vėl matyti.' 
Kbks buvo1 džiaugsmas tų žmo
nių,' kurie ilgus’‘mėtys gyvetię 
tamsumoje vėl išvydo dienos 
šviesą. Jie jautėsi Įyg antru 
kart gimę ir sakėsi esą laimin
giausi pasaulyje žmonės. Kai
muose dar yra daug tokių ak- 
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Žengiant į 5 meti$Įųjų," kuriems bus galima pada
ryti operacijas.

Akliemiems globoti draugija 
turi' tikslo"'kuodaugiausia aprū
pinti _ darbu ' nuskriaustuosius 
žmones. 'Prieš keletą mėtų vy
riausybės skirtąja pašalpa bu
vo ‘pradėta statyti nauji aklų- 
j'ų instituto rūmai. \ Rytinėj e 
Kauno pusėje ‘greta nedidelių 
mediriių namukų išaugo puikus 
dvibjū aukštų rumrii — nauja
sis aklųjų institutas. Kovo mė
nesio pradžioje rūmai' buvo ga
lutinai užbaigti ir netrukus te
nai prasideda darbas. Jie savo 
pavyzdingu ' suplanavimu yra 
geriausi Baltijos valstybėse. 
Institute yra įrengta atskiros 
mergaitėms ir berniukams kla
ses, bendrabučiai ir kt, Gydyto
jų teigimu, į šiuos naujuosius 
instituto rumus galės sutilpti 
apiė 10Q aklųjų. Ten bus pri
imti tik mokyklinio amžiaus 
aklieji. ĮCaip rodo praktika, in
stituto rūmuose bus stengia- 
masi išmokyti didesni aklųjų 
įkaičių, kad išmokę amatus, 
jie vėl galėtų išsiskirstyti į sa
vo gyvenamąsias vietas Tokie 
moką amatą aklieji jau nebe- greičiau prabėgą laikas.

KRUOPIAI (Šiaulių apsk.).— 
Balandžio 4 dieną įvyko Kruo
pių laisvamanių skyriaus valdy
bos posėdis - pasitarimas, (ku
rį padarėme ‘ant laisvųjų kapi
nių, ries nebuvo buto, kuriame 
galėtumėm padaryti posėdį). 
Buvo aptarta daug svarbių da
lykų ir nustatytas ateities1'vei
kimo planas, žymesni iš jų bus: 
nutarta įsigyti prie kapinių že
mes sklypą apiė 015 ha pasta
tyti jame tinkamą patalpą, kaip 
ir salę, kurioje butų galima da
ryti susirinkimai, įvairios pa
skaitos, rengti įvairias pramo
gas, o iš jų už gautą pelną įsi
gyti įvairių pažangaus turinio 
knygų, išsirašyti laikraščių; 
vienu žodžiu, įsteigti knygynė
lį, kuriame nariai galėtų gauti 
pasiskaityti pažangaus turinio 
knygų, laikraščių.

bus našta' visuomenei, nes galės 
sau užsidirbti duoną. Be to, 
turintiems darbo akliesiems ne- 
taip liūdna .gyventi ir daug 
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BOSAS PIKIETUOJA PIKIETUOTOJUS — Kada 
Collis‘Johnson liejiklos Porlland, Ore., darbininkai su
streikavo reikalaudami pripažinimo unijos, tai Johnson 
pradėjo skųštis unija ir irgi užsikabinęs “Unfair” iška
bą pradėjo-pikio tuo Ii pikietuotojus. Bet iš to nieko' ne
išėjo.

Toje patalpoje nutarta įreng- taisytume ir musų kapinės dvi- ri keturių narių šeirr
U i ____«_ _____ 1________________ti sargui buĮą, kuris turėtų 
prižiūrėti ir tvarkingai užlaiky
ti laisvąsias kapinės,” j aš/sau
goti nuo'įvairių fanatikų - van
dalų. Bet neturint tam reikalui 
lėšų, tenka atidėti tą klausimą 
ilgesniam laikui. v‘ ’ 1 1

I . .. .. ’ . . ’

Toliau buvo svarstoma apie 
kapinių apsodinimą dekoratyvi
niais medeliais^ jeigu sąlygos 
įeis, manbm’ą' tą dalyką dar šiais 
riietaiš įgyvėndiriiti, norime, kad 
kapinės atrodytų graž'au ir jo
mis kiekvienas praeivis gėrė
tųsi.

Prie musų kapinių greta yra 
senkapiai dar įš d'variniriko Pu
sine laikų, kurie yra labai ap
leisti ir gadina visą vaizdą lais
vųjų kapirij'ų.' Kruopių* Rymo- 
katalikų parapijai jos nepri
klauso ir jomis nesirūpina, ne- 
tvrirko, todėl nutarėme su pra
šymu kreiptis į Jd Ekscelenciją 
p. Vidaus Rėikalų Mjnisterį ir 
prašyti, kad miriiriius senkapius 
mums priskirtų' ir paverstų juos 
nekonf esiniais,' bet laisvomis 
kapinėmis, mes juos gražiai ap-
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gūbrį padidėtų.

Iš kitų numatomų darbų yra 
slėnesnių kapinių vietų iškėli- 
iriasl iĮ slėnesnes vietas privežus 
žvyro, kapinės pasidarytų ly
gios.

Be to, nutarta padirbti treje
tą suolelių kapinėse, kad butų 
atsilankiusiems pasižiūrėti, kur 
atsisėsti, pailsėti. Suolelius nu
tarėm ’ padirbti patys.

'Savo posėdį gamtos prieglob
styje baigėme su pakilusiu upu 
ir naujbihis jėgomis dirbti, žen
giant į penktus darbo metus.

—i Juozas Galkus.
Kruopiai, Lietuva.

1937-IV-13 dieną.

Likviduoja viešuoT n JTi , .i-"’ ”-'
sius darbus

NAUJIENOS- Pattero Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, Ilk

Čia jdedu 15 centų ir prašau
'J »> ’* rr<

atsiųsti man pavyzdį No------------

i'hU i..bUK' tribiž "»rt u.'H'j tn
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Gegužes

nančią savaitę busią 
veik visi 4arriingi vyri 
Sarą prie viešųjų da# 
šią tik seneliai, menk 
katės ir šiaip nedarbu 

I nes, kurie kiti?r darb 
(gauti. Tokių žmonių bi 
1'200.

Akmens tašykloje d 
300 darbininkų, o da 
tik 31 darbininkas.

Remkitę tuos, 
garsinasi 

“NAUJIENOS:

KAUNĄS. — Kauno m. sa
vivaldybė jau likviduoja vie
šuosius darbus. Viengungiai ir 
mažomis šeimomis jau anks
čiau atleisti nuo darbo, o da
bar atleidžiami ir tie, kurie tu-

PLAUKŲ GROŽIO B ARGĘNĄI
: SBESEĄfcŠ ALIEJINĖ PERMANENT $<' .

(Curls—Ipek tik norėsit) / 1 ' |(g
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, Aft Z*
SHELTON IR ALIEJINE TULIP WAVE w.U V
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Efl
BE MAŠINOS PĖRMANENT ........   v.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS
MOTERIMS ........... .......................
VYRAMS ................... .......... ............. ....... .......... .

THE CR0WN BE A UTY SHOP
(Crown Deį)L Krautuvėje) * • ’ Tel. YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET 
HĖLEN MAŽEIKA; Vedėja. . r ■* > t r 5 _ , • t ♦ .

.25c
.35
.40

W '*■
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W!22H™ A « U T AVAISTUS, kuriuos Ijį H I j į

PAĘŲŲĮNO “

. y^įte

b ARBATA
!iy \u

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypalyb'c'š turinčių 
lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.

TURI GERĄ SKONĮ—ĘyAPĄ ĮĘ YRĄ ŠVIEŽŲ^.
" KAJ^Ą 50 CENTŲ PAKELIS

Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

SiiOA LABORATORIES-
ANTĄNAS G. KAŠTANAS,, Savininkas 

2555 West 69 th Street 
-Telefonasj'HEMLQGK 0318. ' 

Chicago, Illinois.

IKNIKA
" n.......

ieną

Išpardavimas ant 
Akordionų. 10-12 Bi 
monstratoriai po

$14.50
48

8o

Basų demons

Rasų perdirbk

?39.SC
120 Basų perdirbt

$65.0C
120 Basų naujos

$99.5C
Pilnas kursas leUciji

i. ■ ; ... . !:> :

Naujos skalbykloj

ir aūgŠčiau.
Demonstruotos ska

ABC, Thor n<

*27.50
BUDRIK

FURNITUREIV
JOS. F. BUPJ
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Diena Iš Dienos

Didelė puota pp.
Meškauskų namuose

Antradienį, bal. 27 d. pp. F. 
ir A. Meškauskų namuose, 2812 
W. 63rd st. įvyko didelė puo
ta—Shower Party. Mat, jų 
jauniausioji duktė p-lė Stanis
lava gegužės pabaigoje žada 
stoną permainyti, tai ta pro
ga sesers ir draugės ir suma
nė tą pramogą surengti.

Pp. Meškauskai yra labai 
draugiški žmonės ir draugų 
jiems nestokuoja, o busiančiai 
nuotakai 
jau tikrai 
sunešta.
prasidėjo,
gėrimai, kas užsitęsė net iki 
vėlumos.

Linkiu daug laimes visiems.

gausių dovanų tai 
stebėtina dau'g buvo 
Po visų ceremonijų 
žinoma, užkanda ir

sei^ga

Serga p. Antanas 
Makaras

Jau kuris laikas kai 
p. Antanas Makaras iš Lemont,
Illinois. Jis serga namuose, tu
ri nuosavą ūkį. Liga nežino
ma. Tiesa, lovoje neguli, bet 
ir dirbti negali. Ūkis randasi 
prie Joliet kelio.

Linkiu greitai pasveikti.

Serga sužeistas 
p. Talacka

•Balandžio 29 d. Pullman 
dirbtuvėje, prie darbo sužeis
tas p. Juozas Talacka, gyv. 147 
E. 107 gat. Sukeistas galvoj 
ir akis sumušta. Nors ir nepa
vojingos žaizdos, tačiau, kol 
sugys gali praeiti daug laiko.

Senas Petras.

Suskambės
Vestuvių Varpai ;;;

Gegužės 9 dieną suskambės 
vestuvių varpai p-lei Eleono
rai Striupaitei ir James A. Kas
pučiui. 1

P-lė Eleonora yra plačiai 
Chicagos lietuviams žinomų 
pp. Louis Striupų duktė. Jie 
per daug metų užlaikė taver
nos biznį prie 3636 W. North 
avė. Tai
draugiški žmonės. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie Eleonorą 
ir jos mylimąjį James A. KaS- 
putj.

Kaip pp. Striupai taip ir pp. 
Kaspučiai turi labai daug gL 
minių ir draugų, tai gi, reikia 
manyti bus gausios ir šaunios 
ir šios vestuvės.

labai rimto budo ir

KULNYS — Paveikslas parodo pavyzdžius moteriš
kų batukų kulnų. Kairėj, aukšti trijų colių kulnys—že
moms moteriškėms; dešinėj—žemi kulnys aukštoms 
moteriškėms.

LITHUANIAN YOUTII MAGAZINE 
SUPPORT GR0WS DAILY

Many pledge support — send in subscriptions
A few weeks ago, the Lith- 

u«anian American Publishers 
announced that they are about 

i to begi n a campaign for money 
>and subscriptions to issue a 
very much needed Lithuanian 
American magazine, the Voice, 
in the English language. This 
announcement was greeted by 
many hundreds of Lithuanian- 
American youth and adults. 
There is a great desire for 
such a non-partisan publication 
which will give American boru 
Lithuanians the facts about 
Lithuania, about Lithuanian 
hisfory, and aboi/t culture, 
sports, and news about Lith
uanian Ąmericans who have 
achieved a place of renown in 
some field in this country.

The magazine will not only 
ibecome a publication where 
:these many things will be 
found, būt will also be chuck 
;full of colorful pictures which 
-will depict the activity of Lith
uanians all over the world. It 
will be a widely read magazine, 
as we can already see from 

‘the support which is coming 
in.

v v*- •• ■sciojimas
Lietuviai iškilmingai ir įs

pūdingai paminėjo Pirmą 
Gegužės, susirinkę Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st., kur įvyko prakalbos ir 
dainos. Programe dalyvavo 
jaunuolių choras “Bijūnėlis” 
ir Pirmyn bei Vyrų chorai po 
vadovyste Chas. Steponavičiaus.

Kalbėjo V. Ambrose, Dr. P. 
Grigaitis ir J. Jančevsįis.

Publikos buvo beveik pilna 
auditorija. Įžanga nebuvo ima
ma. Vietoje to tvarkos vedė
jas paprašė publikos sumesti 
aukų kiek kas išgali, kadi pa
dengus rengimo iškaščius. Au
kų iš viso surinkta $18.95. Di
desnėmis sumomis aukavo šie 
asmenys: Mrs. Kungiėnė $1.; 
Mr. Peika, J. Bąčiunas, J. Sin
kus, Ja'sinskas, Kazlauskas ir 
Vilimas po 50 centų; kiti ma
žesnėmis sumomis.

Rengėjai, Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Chicagos Centralinė 
Kuopa, šiuomi reiškia dėkin
gumą visiems, kurie prisidėjo 
padengimui šio apvaikščioji
mo iškasčių. Susidariusį ne- 
dateklių Soc. Cent. kuopa pri- 
gelbstint Liet. Darbininkų Dr- 
jos 44 kuopai padengs iš sa
vų iždų. Koresp.

Automobilis sunkiai 
sužeidė Antaną 

Barauska
Paguldytas ligoninėje.

nesulaukdami 
parei-

.buvol visai
Maršuota

suparaližuotas. Pqq]QAVO
______ įspūdingai: su 1 aoiDVVC 

benais, dainavimu, garsiakal- ^Pnvn1vnj*Ji| 
biais, vėliavomis ir visokiau- itt? v vi y <51111

Praeitą šeštadienį, gegužės 
1 dieną, einant iš dar^o apie 
4-tą valandą po piet ištiko ne
laimė Antaną Barauską. Prie 
pat namų, adresu 4424 South 
Maplewood avenue, jį užgavo 
automobilis.

Namiškiai,
p. Barausko iš tdarbo 
nant, pradėjo nerimauti. Tik 
apie 10-tą vai. vakaro atva
žiavęs į namus skvadas, pra
nešė, kad Antanas Barauskas 
yra paguldytas South Town 
ligoninėje adresu 57-ta ir 
Wood 'Street. Kambarys 209.

Ligonis esąs sunkiai sužeis
tas: išlaužtas petys, nulaužtas 
kojos riešas ir šiaip labai ap
daužytas.

Automobilistas, kuris sužei
dė p. Barauską, esąs lietuvis 
iš Iowa valstijos.

Šiandien busiąs teismas.
Draugai ir pažįstami malo

nėkite aplankyti ligonį.

siais obalsiais iškabomis. Visu 
keliu .publikos buvo užsigrudę 
skersgatviai, tvoros, langai ir 
net stogai. Visu keliu demon
strantai t buvo entuziastiškai 
sveikinami Šukiais, plojimais 
ir panagiai. Užsibaigus demon- 
staracijąi, Grant Parke išklau
syta Jcelių kalbėtojų jausmin
gos kąlbos, pareiškiančios 
šiandieninius reikalavimus ir 
pasiryžimą kovoti už. juos. 
Pareikšta reikalavimas 5 die
nų 30 valandų darbo savaitės, 
pakėlimo algų, laisvės orga
nizuotis: į unijas, senatvės ir 
bedarbės apdraudos, panaiki
nimo vaikų ’darbo ir’tt.

Tuotni demonstracija baigė
si ir visi Skirstės i$ kur at
vykę.

Vakare skirtingos partijos, 
organizacijos bei tautos turė
jo vėl savus Gegužinės apvaik 
ščiojimus su prakalbomis, mu
zika, .bankietais, šokiais ir 
panašiai. Komunistų partijos 
prakalbos atsibuvo Car-Mėh’s 
auditorijoj; socialistų partijos 
Amalgainatų name. Buvo jįr 
daugybė kitokių parengimų.

—Proletaras.

Be Kulkų”
BRIGHTON PARK —17 mė

tų berniukas Jonas Samaska, 
nuo 4031 Brighton Place, sun
kiai susižeidė ranką patrau
kęs gaiduką revolverio, ku
riame “nebuvę kulkų”.

Jaunuolis buvo paguldytas 
Evangeiical ligoninėje. Revol
verį jam davęs vienas drau
gas.

financing the group 
such an ambitious 
It is all very sirii- 
are financing and 
it. It shall be

Suskambėjo vestuvių 
varpai pp. Talackaihs

Sekmadienį, bal. 25 d. su
skambėjo vestuvių varpai pp. 
Juozapui ir Onai Talackams, 
gyv. 147 E. 107 gat. Prieš 14 
metų pp. Talackai buvo surišti 
amžinuoju ryšiu Civiliam Teis
me. Dabar jie tai patvirtino 
bažnytinėmis apeigomis, Visų 
šventų bažnyčioje.

Vestuvių apeigose dalyvavo 
vien pajavnikių
13 porų. Puota įvyko 
namuose, kur prie 
paukštienos valgių ir 
bei draugiškų kalbų 
praleido laiką.

Visiems puotos dalyviams 
pp. Talackai yra širdingai dė
kingi.

cussed various methods to 
latfnch a magazine. The most 
practical method, it seemed to 
us, was to appeal to the whole 
country, to many organizations 
and individuals . for support. 
This we* are doing. We are send- 
ing appeals to all organizations 
we can find, and to all individ
uals who want to help us.

1 The result was amazing. The
campaign is barely started- 
and we already have some 
$250 and Severai dozen sub
scriptions. We expect in six 
months time, to complete our 
ųuotas of 1000 subscriptions 
and $1000 in cash. When we 
have all this, we will be able 
to guarantee the publication 
of the Voice of Lithuanian 
Ahiericans for one whole year. 
This year Avilį be our tęst. If 
you will likę the magazine, 
naturally, you will subscribe 
again, and your friends who 
shall see it, will subscribe al
so. We are banking on that 
for the second year. Now, we 
need the money and subs to 
htart. We need at least 500 
subs to get second class mail- 
4ng rights.

Ali young jand old people , .
»who want to help us collect ’tįon W, Brooklyii, N. Y

subscriptions, raiše money, 
land help us in other ways, 
please communicate with the 
publishers at once.

Already we have support of 
such people as F. J. Bagdčius, 
oresįdent of the Lithuanian 
Alliance of . America (SLA) , 
|J. Siurba, Secretąęy of the LDS 
(Ass’n of Lithuanian Work- 
ers), Dr. Petriką, well known 

’professional, author and lec- 
turer in Brooklyn, Dr. Rut
kauskas, of Chicago and many 
others.

We urge 
lAmericans to
price is būt $^.50 per year 
;(12 issues). ISend all commu- 
'nications, donatįons, and sub
scriptions to Lithuanian Ame
rican Publishers, Box 38, Sta-

all ; Lithuanian 
subscribe. The

Iškilmės

Organizuoja 
Skerdyklų 
Darbininkus 

■■ ‘ k' *C.I.O. pereitos savaitės pa
baigoje pradėjo organizavimo 
vajų tarp skerdyklų darbinin
kų.

i Rytoj vakare organizatoriai 
šaukia masinį darbininkų mi
tingą Town of Lake apielin- 
kėje. Mitingas įvyks Columbus 
Hali, prie 48-tos ir Paulina 
gatvių, 8 vai. vakare.

, C.I.O. kviečia visus lietuvius 
darbininkus mitinge dalyvauti 
iir išgirsti garsius kalbėtoju's- 
organizatorius N. Fontachio ir 
Henry Johhson. Jie vadovavo 
organizavimo vajui tarp Chi
cagos plieno darbininkų.

Įžanga nebus imama.

Nusižudė
Iššokdami iš
Viešbučiųšį metą atžymėjimas darbi

ninkų metinės šventės— Pir
mos Gegužės — vioje šalyje 
atrodo pavykęs geriau ir praė
jęs didesniu vieningumu, ne
gu praeityje. Gal būt, atsigau
nanti šalyje ekonominė padė
tis ir abelnas išjudinimas dar
bo klesos kovose už savo bū
vio pagerinimą pridavė dau
giau ūpo ir pasiryžimo de
monstruoti darbininkų solida
rumą. Tuomi pat laiku, pasi
keitus ir valdžioje nusistaty
mui link darbininkų, net ir 
įstatymų keliu ' suteikiant 
daugiau teisių, privilegijų bei 
apsaugos, ir gegužinės demon
stracijos praėjo ramiai^ be 
susirėmimų ir riaušių.

Kalbant apie Chicagą, ben
dra tarptautinė demonstraci- 
ja maršavo skaičiumi 'kelių 
dešimčių Tūkstančių ir per 
patį didmiesti, kur būna vi
suomet didžiausis susigrūdi
mas. Demonstracija nusitęsė 
apie pustrečios mylios ir ėmė 
praeiti vieną skersgatvį apie 
pusantros valandos. Tačiau 
viskas skaitlingos policijos 
buvo taip gerai prižiūrėta ir’ 
sutvarkyta, kad praėjo su ge
idausiu pasisekimu. Paroda 
nebuvo niekur pertraukta, nei 
sustabdyta, nors miesto judė
jimas per virš dvi valandas*

iššokdami iš 
Vienas buvo John 

buhalteris iš 
Pennsyl vania, o 

turtingas chicagietis

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

šeštadienį, du žmonės nusi
žudė Chicago je, 
viešbučių.
W. Johnson, 
Coatesville, 
antras
Mauran Smith. .., • • r ■ J J . . ‘,

Johnson iššoko iš 18-to auk
što Morrison viešbučio, - prie 
Clark ir Madison gatvių.'Mau
ran nusižudę, iššokdamas iš 
12-to aukšto Ambassaddr West 
viešbučio, prie 1300 N. State 
Parkway. Jis buvo įpėdinis įhi- 
lioninio palikimo, k,urj paliko 
Francis Wells, steigėjas vienos 
iš pirmųjų transportinių firmų 
vakaruose, Wells-Fargo , Ėx- 
press. '■ •• ••

s u 
■a 
a
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PASARGAI
Pirm negu plrkųlt m ai e va s Ir kG 
tas reikmenis, atlankyki t didžiausių I 
žios rųž!0 krautuvę Chicagoj, par
duodančių tukstauMus galionų stan
dartinių j' ‘ ‘ .

MALEVI)
IR VARNJŠIO NUO 1/3 IKI

K
C
A<
S

V
5

PIGIAU REGPLIARES KAINOS
V ■ . , ,

čia geriausios malevos kainuoja ne 
daugiau, kaip prasdiausios kitur. 
A įminki testik dia—jus galit rau
ti • TIKROS; HidirbystSs, žinomas vi
sur. nuo, 1/3, Iki %. pigiau. Musų 
garantija: “Ktjdcvienas kostumeris 
tupi buU . 'patenkintas." ■

Į Už DYKĄ PRISTATYMAS Į

K 
C

< 
X

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
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Sherwin Wl|Majrt8 trim Varnlsh 
$2.25 vertas, Musų 950 
1.000 Trim jįjį 2^5
Paint, Čakona# —..—%*"*"*-F 
$2.79 VW <a visur Žinoma Fiat ‘ ir 
GIoss Palut. Musų $1.50
$2.25 Vertjir ■ Fiat ' C f
WhlU Paini ____ 4.___
103,7 Wanr»W *180 20% plrlan 

Langams Stiklas už ^4 Kainos

; Paint Ęxchange
’ 2000 Wiiwaųkee Avė.

6836 S. Hajsted St. 
22447 Elston Avė. ; 

Skyrius? Kenėsha, Wis. 
VU! Telefonai ARMITAGK 1440

Who is Behind it?
Perhaps some wonder who 

thought of the idea. Some won- 
der who is 
which has 
enterprise. 
ple. YOU 
supporting
YOUR magazine, if ' you want 
to make it such.

The idea sprang i?p while 
young people who were organ- 
izing various Lithuanian Ame- 
’ican organizations were tour- 
ng about the different Lith- 
lanian American communities 

lfound that there is a great 
lack o f knowledge on m any of 
be subjects. Very few Lith- 
f «.

u^nian Ąmericans speak the 
Lithuanian language well, let 
alone know something of its 
'.history, of the folklore, of the 
; chievements of individual 
Lithuanian Ąmericans of this 
country in sports, culture, 
drama, and other fields. Our 
magazine proposes to deal with 
these subjects.

Very few Lithuanian Ame- 
rjcans know that Lithuania to- 
day is 
to that 
World 
uanian
important things about the 
teountry from which- our pa- 
Yents came.

This magazine will deal with 
jthem, and with various stu- 
įlieg of the life of Lithuanians 
who *were born in 
Truly, it will be the 
were all waiting for 
years.

' The idea has been
two years. Al
is in favor of 
who should in-

ir pamergių 
jaunųjų 
gardžių 
gėrimų 
smagiai

in the position similar 
of Belgium in the lašt 
War. Very few Lith- 
Americans know other

Senas Petras.

Klaidos Atitaisymas
šeštadienio numeryje tilpo 

žinia “Iš Žagariečių Labda
rybės Vakarėlio”. Turėjo būti 
“Iš Joniškiečių Labdarybės 
Vakarėlio.”

America, 
thing we 
all these

discussed

Naujienų Piknikas
GEGUŽES 23 DIENĄ 

CALUMET GROVE

,now for about 
mos t everyone 
it. Būt štili — 
itiate it?

At the end
group of active youths were 
called together and they dis-

of January, a

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, Baravy
kai, Agurkai, Saldainiai ir kiti Skanumy
nai IS Lietuvon. Parduodam ir krautu
vams Wholesale., t ' '

BALTIC IMPORT CO.
805 We«t 19th$treet 1 1 

CHICAGO.
Tol. Haymarket 3558 *
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“NEMANĖ IŠSISUKTI Iš INCOME TAKSŲ MOKĖ
JIMO” — Federalė valdžia turi patraukus atsakomybėn 
Chicagos turtuolį William II. Malone (kairėj) už bandy
mą išvengti “income taksų” mokėjimo. Jis buvęs net 
“pabėgęs” iš Amerikos į Vokietiją, kad iš mokesčių išsi
sukti. Malone ginasi ir sako, kad ne tam jis vyko Vokie
tijon. Jis norėjęs išsikolektuoti iš berlyniečio Martin 
Polka’s, (dešinėj), $90,000 paskolą. Dabar Polka vieši 
pas Malone, jo Park Ridge priemiesčio* rezidencijoje.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.■■III. I      II l»         ■—.■..M.,.. Į K ■ .■.

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

f

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

5 bušelius už ....... ............... $1.00
15 bušelių už ...............  $2.50
ir vežimą 4*/z jardus už $10.00

Taipgi perkraiustome rakandus ir 
pianus už labai mažą kainą.

Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FAIRFIELD AVĖ.

• LIGONINES— 
HOSPITALSBell Laundry 

2709-11 S. Pulaski kd. 
' Tel. Lawndale 4981

Tel. Cicero S
15 sv. už 82c

SEREDOMIS. KETVERGAIS IR PĖTNYčIOMIS18 sv. už 9g c
PIRMADIENIAIS IR ANTRADIENIAIS

DAMP WASH sv.<
NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Bandykit šį ekonomišką patarnavimą. Kiekvienas šmotas gerai 
Išplautas ir sulankstytas — prosinimui.

Mes turime ir kitokį patarnavimą tinkama jūsų reikalavimams
Marškiniai Rankomis Plaunami

Musų kainos neaukštesnes kaip kitų, 
teisingos kainos Užlaiko mus nuolat darbe.

Pabandymas įtikins jus—tik patelefonuokit

GEGUŽES 23 DIENĄ

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o nę stu

dentai, teikia patarnavimą, ■ 
Išima tansiluS. Ekzaminuoįa akis, 

priskiria stiklu^. Medikais ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. RaudongyslSs 
gydymas išvirkŠtimd, kyla ir vari- 
cose vęins. < ' į

DOUGLĄS PARK HOŠPITAL 
1900 South Kędzie Avenue

Tek Lą.wnąale 5727.
.. ........................................ ...... ....... ■ . ...............  ....... ■■ I II I . ..........................  ....

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija Jrehgta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 

; Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas. , 

42Q W. 63rd ST. 
Tel. ENC- 5888-5840

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory'9670

.... jfe ,
Geresnė darbo rūšis ir

CALUMET GROVE
“Naujienų” Piknikas 
SEKM., GEGUŽES 23 

CALUMET GROVE

Pete YOUNG’S Tavern 
Mano užėigoje visados randasi ge
ros rųšios degtinas, Garden City 
alus, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus sayi- 
hinkas, *' / ." ' " ': : :

PETE YOUNG
82nd and KMn Avenue

. .................■. ■ ■■■ ■ 8.ii ........ linui.-

LINCOLN TAVERN AND 
RĘSTA URANT

. Pranešam visiems pažinties drau
gams, kad persikėlėm iŠ Willow 
Springs i Chicagą ant Pershing Rd. 
ir Lincoln gatvių. Užlaikome geriau
sios rųšies gžrimus, degtinę, vyną, 
alų, cigarus ir kasdien gaminame 
skanius giltus valgius ir greitas pa
tarnavimas. Savininkai,

.KUCRINSKAI,
1858 West Pershini Rd.

UlMi



Pirmadienis, geg. 3, 193?
— —A.. Ai

Geguž. Pirmos Pami
nėjimas Pas Moterų 
Drabužių Siuvėjas

Paminęjinjas įvyko Civic Teat
re. Sale priėjo pilnutėlė. Dąug 
kam teko grįžti nąmon sa-

’es^riaus Dou^las.

tos unijos trum-

Šiais metais Gegužio Pirmą 
moterų, drabužiu arba I. L. G. 
W. U. siuvėjai? paminėjo su 
ypatingai pakeltu upu. Pasiry
žimas kovoti už savo teises pa
sireiškė kalbėjusių Kalbose ir 
didis rankų pritarimas. Tą fak
tą stengėsi ypatingai pabrėžti 
sayo pasveikinimo kalboje ir 
M. A. Goldstein.

“Pernąi”, sako jis, “ir oras 
buvo prieš mus. Buvome pasi
ėmę Orchestrą Hali, kur galė
jo patilpti apie 3,000 žmonių — 
susirinkome vieni. Gi šiandien v / -oras grąžus, pasiėmėm mažą 
salę, — ji perpildyta. Mes vi
duj, bet jie lauke.”

Salėj juokąs ir rankų ploji
mas. Šį paminėjimą paruošė I. 
L. G. W. unija. Ji, galima sa
kyti, vien moterų unija, vyrų 
palyginamai mažai tepriklauso. 
Bet ji stipri ir bene veikliausi. 
Kiek priklauso lietuvių, sunku 
butų pasakyti. Manoma, ne
daug.

Davė pipirų Hitleriui
Programas susidėjo iš muzi

kos, dainos, komedijos ir kal- 
blJ- , - . ' '

Pirmiausiai unijos skaitlin
gas choras padainavo interna
cionalą, pritariant orchestrai. 
Sekė M. A. Golsteino pasveiki
nimas, arba įžanginė kalba, ku
rioj jis nepagailėjo pipirų Hit
leriui. Nepamiršo ir fašizmo. 
Nieko neprisiminta apie-Rusiją. 

t - . Iš Retfkįįą hjtų Kdąin% /kuriąs

Kalba ]
- Jis padarė
pą istorinę apžvalgą. Jis ypa
tingai stengėsi priminti klau
sytojams tas koyaą už unijos 
pripažinimu, suminėjo ir au- 
įį^3f nepagailėjo teisybės žp- 
džio ir ironijos tiems, kurie 
dar šiandien dyįs&ą kėsintis 
Prieš darbininkų 'įęises. Nepa
miršo jis ir deyyhių teisėjų. 
Jįe, — sąko jis, — darbininkų 
spaudžiami nusileido Wagnerio 
aktui. Bet <tuo kova dar nepa
sibaigė. Reakciją organizuojasi 
ir nori suvaržyti tą įstatymą. 
Už tai ir darbininkai nenuleis
kite rankas ir stokite savo tei
sių ginti.

Dar paminėtina yra Sopkin 
dirbtuvės, kuri randasi prie 
2221 S. Halsted g., pikietinin- 
kių ypatinga daina. Tos dirbtu
vės darbiąinkių (ttaip buvo sa
lėje pasakyta) streikas jau še
šias savaites tęsiasi. Darbda
viai nenori pripažinti unijos ir 
'algų pakelti. Tos dainos ypaty
bė tame, kad ją parašė ir išsi
mokino pačioą pikietininkės. 
Uždainuoja stipriu alto balsu 
mergina’, o kitos dainuoja uni
sono. Toj dainoj smarkiai grą- 
sina streiklaužiams.

Programą užbaigė Amerikos 
hymnu. —Rep. x-y

Pardavė taverną p-ia 
Bronisė Dermontienė
18 APYLINKĖ. — Balandžio 

29 d. p-ia Bronisė Dermontie-- 
nė, gyv. 722 W. Cermak rd., 
pardavė tavernos biznį, nes vy
rui mirus vienai buvo peršun- 
Ru bipm atlaikyti.

Ji rengiasi važiuoti į Michi- 
gan valstiją su šeima porai mė
nesių pasilsėti. Tena; ji turi sa
vo ūkį. Vėliau, sugrįžusi, mano 
Chicagoje apsigyventi ir vėl ei- 
iti į biznį. — Senas Petras.

( Chicagos Draugiją, 
' Kliubų Valdybos 

1937, metams

Talman Avė.—Ligonių LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ

DYBOMS

Pakėlę Algas 
Waukegan’o 
Darbininkams

Waųkegano miesto valdy
bos viršininkui ir samdininkai 
gavo 10 nuoš. algų padėjimą. 
Depresijos metu ątlygjnimas 
buvo 
čių.

sumažintas 20 nuošjm-

North Side
^Ęijimęlis’

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ P AŠ ALPINIO
KLIUBO VĄLDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
’ ' —■’ Juozapas Garad;

Finansų raštininkas—*Chas: Ką- 
talų; N u tari pų rašt.—M. Medalin- 
skas; Kont. rašti—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Dąvidonįs, J. 
M. Bruchąs; Kasierius—M. Kaziu- 
nhs; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
kaijtis; Maršalka — A. Kazįunas; 
Dųktaras-kyotęjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldienį Lawler Kali, 3929 
W. Madįsęn street.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS;

Juozas Balęhunas—- pirmiąinkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union Avė., Tel. Yards 
5773; Ę. Kasparas—-fią. ra^t.,,3534 
So. Lowę Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičiau—-kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Narkis — 
korespondentas, Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rež. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Jlalsted St.,( 12 vai. 
dieną. ' ’ 1 [;

, Pirm, pagelb.

4353 So. ’...........
Jank. ir Kontr°lšs rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas^ 
3140 W. .^Oth PL — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendękaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Jųozųpas Stulgųitįs, 630 W. 61st 
St.—.Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožnų mėnesį kas 
pirmų sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hoįlywood svetainėje, 2417 West 
43rd St.,' Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė
nesiais—nuo H vai. iš ryto.

; '_____
•“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 $o. 48th Ct., Cicerų, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 Soiįth 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, 111. J./Balakas,

Cicero, III.; K. Jenušauskas 
sieriuš, 3461 So. Morgan St., Chi- 
cagę, III.;, Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 

r Chicago, 11!.; L. Jeseviče—kasos
globėjas, 4.624 So. Paulina St., 
Chicago, 111.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So. Morgan. St., Chi- 

« cago, III.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So. 51 st Avė., Cicero, III. 
Telefonas Cicero 4534 J.

-7*4 , n?*** v/vay XII. J X •
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 Sohth

BALAKAS—nut. rašt., 
pA.ii t
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Čt.,

-ka-

1937 METŲ VALDYBA: Pirminin
kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia-—pirm, pagelb., 
38,52 So« California Avė.; Sophie 
Ąmbrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Įpdiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2589 West 46th Pla.; A. Ta
mašauskiene—fin. rašt.
1218 So.
Frances Ambrozas—kasin., 11781 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauslęas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Wąshteųaw Avė.; William Putrię 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv. 
' Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mčnesis ketvirtų sekmadienį, 1 y. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

cho-

• COAL

pagelb.,
Independence Blvd.;

11781

Business Chances
Pardavimui Bianiai

PARSIDUODA pirmos klesosT'a- 
yern—arba priimsiu pusininku. Vie
na iš geriausių South Sidėj. Riznia- 
vam distrikte. Biznis išdirbtas per 
4 metus. Yra Beer Garden ore. šo
kiams platforma. Priežastį, pardavi
mo patirsite ant vietos. ' 

f 682g Stony IsUnd Avė. 
Klauskite Thomas. 

r ’ . j'. •’ t,. * ?

[CLASSIFIEŪADSi

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROUF1NG CU 
3216 So. Halsted Street

PARSIDUODA TAVERNĄ labai 
pigiai. Priežastis — 2 bizniai.

12217 So. Halsted St.
Pullman 2448.

PARDAVIMUI pigiai getas kam
pinis ąrocerio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame j Tavernos biz
nį. 3465 Lituanica Avenue.

^iems geriausiai patiko Gegužio 1 
Pirmos daina ir Volga’ Boatmėn 
(Volgos laivininkai). Pirmąją 
padainavo angliška;, antrąją 
rusiškai, pritariant orchestrUi, 
su atatinkama vaidyba.

Labai gražiai skambėjo Rųsy 
tir Vengrų'čigonų Meliodija bei 
rusų Posliednij Vale. Tuos du 
klasinius kurinius pildė Dąvid 
Moli smuikininkas, pritariant 
pianui, smuikai ir basui. 

r y* - • ■ '

Felix Drutins, 44, su Vera 
M'atk, 23

Ignatius Tiskus, 23, su The- 
odora Paldowic, 24.

Ben Plachta, 23, su Helen 
VV.etrykus, 18

Eugene Pochowicz, 25, 
Auna Kr u pa, 19 " ' 

.. P.eter Gintautas, 27, su 
J ja Pocius, 22(> * u

1 Bėn Tanisafges/• 29,' feu 
ijice Lazauskas, 23 v

Henry Juška, 29, su 
Swistoxvicz, 26

Wa’lter Ligas, 22, $u 
Wyman, 18

Michael Senkewitz, 24, su 
Ąnn Baldzunas, 21

Anton Dikčius, 24,
Walker, 23

WiUiam Pyrek, 27,
Dūda, 21

Marie Olhava, 24, 
nor Lukas, 22

Stanley Kal*a’$sa, 53, 
len Kabus, 29

Edward Sebestik, 23, 
rraine Soda, 18

Walįace Giąsson, 22, 
Jią Ęvonis, 23.

; Northsįdiečių jaunuolių 
ras “Bijūnėlis” prie užbaigos 
savo sezono dar kartą duos 
pramogėlę arba' ekzaminą iš sa
vo darbuotės. Tai bus persta
tymas gražios operetės “Lėlių 
Krautuvė”, kuris įvyks ateinan
ti šeštadienį, gegužės 8 d., J.. 
Grigaičio svetainėj, 3804 West 
Armitage avė. Pradžia’ 7^30 v. 
vakare.

Šį sezoną
yystėj.e mpįytoj.os Onutės 
veriutės darbavosi gana 
širdžiai, ir geru skaičium, 
visą žiemą narių skaičius

SU

Ju-

Ber-

Ann

Mary

su

su

su

Gręta

Stella

El’ea

DUODAM su

su

sti

Kę

Lo

Ju

Ųžy^tje Dįyprso

I

Chicagoje įr apielin k ė s ę. 
lengvais išmokėjimais dėl 

pąiaisyiųijn įr 
statymo. naujų namų

Skąibus prieš Marga- 
r,et Skorbms.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO ;---------
1937 METAMS?’J. Rūta '—r 

ninkas, 3267 So; Halsted st. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. KuneVičia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fįn. raštininkas, 
3534 So.’ Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
sieriųs, 3200 So. Lowę Avė,; J. 
Malinauskas — Apekūnas kasos, 
6551 So. Cajifornia Aye.; F. Ku- 
nevičia — Apekūnas "kasos, 3201 

/Green St.; K.i Valaitis—Apekūnas 
Ligonių, 3306’ So. Union HĄ»ve.;;

■’TaikO susirinkimus kas 'menesį 
piginą penktadienį, 7:30 Vai. yąk., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted' St.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BJG LUMP ................... $64)0
MINE RUN STAMBIOS

.........$5.75
ĘGG ........... ........ ............ $6.00
įfUT .............................. $6.00
SCREENINGS ............. $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia
 2 L J! 

TON

TON 
TON, 
TON, 
TON

REIKALINGAS PATYRĘS like
rių sėlsmanas. Puikiausias pasiūly
mas. Pašaukite Motei, Rrospect 
7008.

PARSIDUODA BARBERNfi ir 
saldainių, krautuvę arti prie 2 dide
lių mokyklų. Vieta išdirbta per 
daug metų, biznis geras. Nebrangiai. 
Pašaukite YARDS 6035.

PARDAVIMUI — Hemstitch ša- 
pa. Jei jus mezgat ir išsiuvinęjat 
ir turit $1,500.00 cash, tai pamaty- 
kit gražiausių iŠsiuvinėjimo šapa 
___ prie 4006 ARCHER AVEr ?

r arms for Sale /■
Ūkiai Pardavimui

neil, »v ai itea—i< emale
* Darbininkių reikia 4 ‘

KLIUBO VALDYBA 
,??_’. Rūta?—pirmi- 

P.
PATYRUSIOS moters atmatų po- 

pieroms sortuoti. Geras mokestis.
Continental Paper Grading Co.

1623 Lumber St.

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

OPERUOTO JAI-JOS patyrę prie 
Power Sewing Machines. Pastovus 
darbas; geras mokestis. ROS^AK.

1218 West Chicago, III.

11 AKERIŲ VAISIŲ FARI^A. 
1 mylia į rytus nuo Benton Harbot, 
prie State vieškelio; nauji trobesiai, 
tinkami road hauzei, rezortui ir tt. 
Del informacijų rašykite:

CHARLES TOBIANSKY, 
Route 2, Benton Harbor, Mich.

Real Estatę For Snle
DAILUS KAMPINIS TROBĖSIS 

Cįceroj; 16 po 4 kambarius ir 3 po 
tris kambarius apartmentų; paja
mos 8,400; kaina dabar tik $42,0*00. 
Kreipkitės adresu 5645 West Madi- 
son Street.

MERGINA AR MOTERIS; abel- 
nas namų darbas; nėra skalbimo; 
paprastas virimas; savas kambarys 
ir veninė; gera alga.

Lakeview 8739.Bijūnėlis” vado- 
SRę-, 
nuo- 
Per 
išsi

laikė tarpe 20 ir 35 ir pra’sila- 
yįno gerokai lietuvių kalbos, 
skaitymo, ^įpgi įgijo neblogą 
nųovęhą ąpię . liętuvįų : dainos 
melodijas. TA$*’buš jaunuoliams5 
kaipo pamatąs tolį’Au lavintis ir 
tobulintis ateity j e. O atei nan- 
čio šeštadienio vakare, northsi- 
diečiai, susirinkime pasiklausy
ti ką “Bijųąėlis^ išmoko.

Drąųgas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO- VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

E.vergreen Avė? tel. Belmont 
7678; Johų, < Kuprevičius—vice-pir- 
miniąkaš,’ 3446 Įjy.‘ ’PIėrcie' 'Avė.; 
A. Juigevicz—nutarimų rašt., 1814 
Wabarisiai Ayėt; teli v ‘ Humbbldt1 
2285; S.; Bųągękią—fipansų rašt., 
3247 Beach Ąvp.; A. Zillius—ka- 
šierius, 3327 Lb fMpyhė Šti; Ti Ku
bilius—maršalka, 3222 Pjerce Av.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris pagelbėti namų darbe; 2 už
augę ir vaikas; savas kambarys; 
$5 iki $7. Sheldrake 4847.

59th ST. ARTI KEDZIE; 8 njetų 
senumo mūras; 3 fletai: vienas 5, 
o du po 4 kambarius ir krautuvė; 
parenduoti. ’ ’ . ,

Priversti phrddoti už $9,50,0. IŠrio- 
kejimai. W

38th St. 
medinis po 
vė; $2,500;

arti California;
5 kambarius ir 
išmokėjimai.

2 flųtų 
krauiu-

Gerai Dirba ftrflb 
Airtobilių 

Dirbtuvė
kurie depąrtųaentai dirba 

po dvi permainąs

Henry Ford automobilių dirb
tuvė, kuri randasi prie 126-tos 
ir Toryencę Aye., ląbaį gerai 
dirbą. Ęąi k.ųy\ė d.epąrtmentai 
dirba net po dvi permainąs. Pa
kilo ir produkcija. Padaroma 
iki 55,0 ąųtomobiljų į 8 valan
das

LIETUVIŲ KEISTUČIO PĄŠEL- 
PQS KLIUBO KAUJA 1937’ METŲ 
VALDYBA: John ; Kondroška, 2841 

W. 40th St.,^pirmininkas; Juo
zapas ŠtdlerĄitis, 7244 Š. Ta|man 
Ave.—pjrm. pųgelbininkas; . Mrs. 
Bernjce Kelįer, 5332 ŽĮopįIĘ Long 
Aye.—Protokolų rąštinjnke; Wal- 
tęy; Sharka, 4$85 So. $asht,enaw 
Ąye,, tel. Lafhyėtte 0559—Finansų 
rąštiųjnkas; Mr$. Mary Warnis, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. ' Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia; .2534 >. Oh Šti — 
Kasos globėjus; Dr. M- T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; • Ųeorge ?J^einkas, 127 Nęrth

Patarėjas; Kazys Yurgon r*---- --------- !<> < ..
nių lankytojas; Steponas N arki s,

Klimavičia, ,2534 W. 4

4645 So. Ashland Aye, 
T-'\.? ... .
4 pp. nuo 6 4M 8 vaje.—Gydyto-

Dearborn St.»į tel?Central 4419— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49ith Avės-, Cicero, III.—Ligo-

/ ■

LAURYNAS MANKAITIS
, Persiskyrė. su šiuo pasauliu 

’; balanįžic^ rŠU dienų, 9:30 vai.
ryto 1937 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Tauragės ap
skrity, Žvingių parap., Stu- 
kąjČiįų kaime.

Ajnerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliąųie nuliudįme 

aųųkų Joseph Poškų ir Jo mo
terį Ąiiielę, anūkę Helen Poš
kų, giųiineš, draugus įr pažys- 
tįainus. •

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
kųplyėioj, 164.6 W. 46th St.
I; Ląi<į.o.tų.vės įvyks ūfąrnihke, 
gegužės 4 dienų, 8:00 vai. ry- 
tįb iš koplyčioj į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią» kurioje atsi
bus gėęhilingųs pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazjmiero. kapi
nes. '

Visi A. A. Lauryno Mankai- 
čio giminės, draugui ir pažįs
tam e$at nuųširdžiąi kviečia
mi dąlyauti laidotuvėse ir su
teikti įųm paskųtijiį patarna- 
vijiįą įr atsisveikinimų.

Nąlįude liekame, 
Anūkai ir .Gįmines.

Rątarnauja laid. dir- I. J. Zpįp, 
Te!. r Boulevard 5203.

REIKALINGA MOTERIS; 25—45 
metų; maiidagi; vaikas; nereikia 
skalbti; pasilikti; $6.|)0 savaitei; Ro- 
gers Park 8747.
---- ---------- r—------- ------ - --------- ---- —( 

REIKALAUJAM MOTERS prie 
visuotino namų darbo. Atsišaukite 
laišku. K. WITK0, 140 State Rd., 
Dowagiac, Mich.

Ant Garfield Boulevard arti Wood 
St. 6 flatų mūras; po 5 kambarius 
kiekvienas; 6 karų garažas; $16,500.

Matykit kMEDORA, t .
WEST IBtM’Aft ‘REAL’Pr'CO.

8110 So. Ashland Avenue 
Stewart 3601.

LAUNDRY MARKERS and sor- 
ters; patyrusios; 6962 Cottage 
Grove Avenue.

Urba FIower Shoppe 
Gėl.ės Mylintiems—A cstuvėins— 

Bankietams—Lai Jotuvems— 
Papupšįmaųis.

IMVIDIsNTAISUŽ, 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federaį Savings ;and 
Loan CorporątięiĮ, Wa$b- 
ington, D.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIM ANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAU AŠSOCIATION QF 

CHICAGO.
221^ W- Cenuak Rd.

Phone CANAL 8887

P-as Jurgaitis persike
lia j Justise Parką

'■r ...

BRIDGEPORT. — Smulkme
nų krautuvės savininkas p. Jur
gaitis, gyv. .3.4.65 Liduaniea’ avė., 
trumpu laiku persikelia į Ji|s- 
tice parką. Prie Keąn Avenųe, 
prieš Tautiškas Kapines užlai
kys tavernos biznį. Gi dabar 
turįmą liąznj — grosernę par
duoda pigiai, apie ką rasite 
skelbimą skyriuje Naujienose.

Niekutis.
n

SUSIRINKIMAI
. įpili i »n i ..u i..,...i.ii

Pfelekcijas moterims rengia Chicagos Lietuviu Moterų Kultū
ros Ęliųhas pirmą$e;ųj, gegužio 3 d. Pradžia 7:30 v. y. 
Mąrk White Sųuare Park Librąry, 29 ir S. Halsted St. 
Pralementas- daktaras Btei^tąsjs. Įžangą, veltui. .

Dirba po 40 valaųdų j savaitę
Visi darbiųinkaį dirbą pilną 

laiką, t. y. po 40 valandų ir po 
5 pienas i savaitę ir dirbdami 
po 8 vą’l. į dieną.

Užėjus automobilių dirbtuvė
se’ streikams neaplenkė ir Hen
ry Fordo dirbtuvių. Bruzda jau 
ir jo ajgijiiai yergaį. Todėl jis 
pats kai kurias darbo sąlygas 
Chicagos dirbtuvėse ėmė gerin
ti.

JPrieš streikus buvusi tokia 
tyaTjka, kąd pritrukus reikme
nų dąrbįnįmkai turėdavo eiti 
napiop. Rąbar Jai pakeistą. Mat, 
iš Michįgąn atėjęs įsakymas, 
kad panašiais atvejais darbinin
kų nebesiųstų pamo. Už prabū
tas valandas be'darbo apmokė-

Unija kųrįasi slaptai
Patirta, kad kai kurie darbi- 

ninkai pritaria unijai ir slaptai 
organizuojasi. Tačiau yra dar
bininkų tarpe ' ir daug šnipų,1 
kurie nugirdę viską praneša už- * 
veizdoms. Jų yra ir sunkiai 
dirbančiųjų darbininkų tarpe. '

Senas Petras.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5806

■"“T““
MATCRIOLAS NAMŲ 

STATYBAI 
' •,.7a *. * '»

Didelis pąsmnkijnas statymui 
^ąmų, taisymui porčių, stogams 
popierą, ryn.os, sietai, langai, du
rys ir kiti reiknjenys. 1

BUILBER’S ŠUPPLY 
Pąruįjįpąpie ',wbįnįnkus

^pM^įce
3562 So. ; Ėalsted Street

Tel. Ya^ds‘257.6
' Atdara vakarais ir nedėliomis
r

I’eoples Liąuor Store
2646 W.est 63rd Street 

Tel. Repųblic 8841 
Didelis pasįrinkiinas visokis 

rųšįes gėrijmų.
Kas ateis ' su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wbolęsa!ę kainomis.

Naujas iutbftiohilių radio, 5
• tūbų, garantuojąs ..... . $19',50..
Naujas Crosley refrigeratoriils, 
garantuotas*^5 in. $JJ3;50 
jšmokejimais po 150. į ąienų

General Radio Store
3856 Areni/ Avenue

STANISLOVAS PETRUKAS
Persiskyrė sų šiuo pasaulįu 

balandžio 30 d., 6 vai. vakaro, 
1į937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Kalti
nėnų parapijoj, Kanapickių 
kaime.
?Amerikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Jonų, brolį Antanų, bro
liene Ąmilįjų, seserį Barb.orų 
ir švogerį Juozapų Aleliūnų, 

' pusseserę Apalionijų Levickie
nę, pusbrolį Tamošių Petrokų, 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
6,68 West 18th St. Padžiaus 
koplyčioje.

Laidotuvės įvyks gegužės 5 
dienų, 8:30 vai. ryto iš kop
lyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijas bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
yėlionio sielų, o iš ten bus 
)Įlydėtas. į Šv. Kazįlmįero 
kapines.

Visi A. A- Stanislovo Petro- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Suuos, Ęrolis, Sesuo, Pusbro

lis, Pussesere, švogeriš ir

Patarnauja laid. dir. J. R. Ka
džius, Tel. Canal ‘ 6174.

MERGINA; patyrusi; abelnas na
mų darbas; padėti vaikui; geras na
mas; pasilikti; $7 pradžiai; Va n 
Bųren 2331.
Help Wanted—Maie-Femak

_ _____ D«xbininkų Reikia_______
REIKALINGOS ŠEIMYNOS dir

bti cukrinių burokų farmas Wiscon- 
sine. Geras mokestis; dykai renda ir 
transportacij'a.
Ofisas: 1537 W. North Avė., arti 

Ashland. /
Valandos: 1.0 iki 11 ryto; 2 iki 4 

po pietų.
------------------- -------------j---------------

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas ant ūkės suprantųs gerai visus 
ūkės darbus, mokus karves melžti. 
Mokestis 20 dol. mėnesiui, arba ve
dusi pora be vaijkų. Moteris pagel
bėti šeimininkei stuboj — -30
dol. mėnesiui. Negirtuokliai. RaŠy- 
kit Naujienos, Box 617.

Misceltaneous
_____________ įvairus_____

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, speęialė žemė — “humus” — 
25c ųž bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit šu moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom Įtik South sįdėj. 
CHARLES GAVCUS, 610U ę. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

SPECIALIS $16 savaitėj kūdi
kiams auklėti kursas $15; Del Har, 
116 So. Michigan, Dearborn ,6896.

F(urii;tu^ & FiKtŲties
R<’uindai-Itajisal

$25,0.00 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis. — prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti h Amerikoniški 

kaurai .............. .$15—$20-—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35

setai ................ ................ $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

de luxe  r....J......$175
Atdara vak. iki 9—Nedėliok iki 5 V. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$15~~$2t)——$2 5

$135 grąžąs, nauji parlor

SUTAIKOMA NEJUDINAMAS- 
TURTAS; duokit pasiūlymų; 8 kam
barių muro rezidencija; tailo stogas; 
karštas vanduo; apšildymas; 2 ka
rų niuro garažas; tailo maudynė; 
8001 Morgan; parodomas pagal su
sitarimų tjktai. John J. Manggn, 
9118 Ashland, Cedarcrest 0650.

4 KAMBARIŲ moderninis kated- 
žius; visam metui; 20x24 garažas; 
lotas 100x125; krūmokšliai; pusė 
kiek kaštuoja; rašykit ąr šaukit A. 
E. Clif£ord, South End, Cedar Lajce, 
Indiana.

5 KAMBARIŲ APLINK kampų 
namas; garažag; parinkta sekcija 
Cedar Lake. Lotas 50x125; ateinantį 
metų verta dvigubai. Savininkas A. 
E. Clifford, C.edaj Lake, ’ Indiana.

PARDAVIMUI 2 METŲ SENUMO 
dviejų augščių muro namas, 5 ir 5 
kambariai, karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $5850 ir šiaip kitų bar- 
genų. * . , ♦

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800. ,4

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Re ai Estate, Loųns and Insurapęe 

Tel. BOULEVARD 2^00
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riuame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba malhyinm už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J J. Grish

pagaę§inkit 
SAVO ĘAĘGĘNŲS

PELNINGIAU 
PARDUOTI

Fųrnis-hod Rooms
MARQUETTE PARKO apielinkej, 

gružus kąmbarys prie mažos šeimy
nos. 6502 So. Rockwell St., antros 
lubos.

Furnished Rooms—Wanted
Ieško Kambario

■■VYRAS paįeško kambario prie 
mažos šeimynos su ar be valgio.

J. BALDAUSKAS.
6834 So. Talman. Hemlock 5022.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PĄAAUKIT MUS TŲP/ĄP 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kulno* 
Prieųięųnos. Ųž pakurtoji" 
mus, duodame gert ' Otto- 
įaid*.
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15,000 Žmonių Gegužes 
Pirmos Demonstracijoje
“Muštynės” tarp jaunų 
komunistų ir “trockistų”

• t-

Apie 15,000 žmonių dalyva
vo. Gegužės Pirmos demons
tracijose,' kurios įvyko Chica
gos didmiestyje, šeštadieni po 
pietų.

. Košdami plakatus su įvai
riais obalsiais prieš Amerikos 
darbdavius v išnaudotojus, 
fašistus, Ispanijos sukilėlius, 
ėtc.,' demonstrantai ramiai nu- 
maršavo nuo Union Parko iki

Neužmirškite
Savo Motina

(r

Lietuvoje
PASIUSKIT JAI 
DOVANĄ
' per

NAUJIENAS

"•■■■G ■■■ ,

Grant Parko. Jie ėjo Ogden, 
Randolph Michigan ir kitomis 
gatvėmis. , *

Grant Parke Įvyko prakal
bos, kuriose dalyvavo Roy 
Burt, nacionalės socialistui 
Pąrtijos sekretorius; Harry M. 
Wicks, Chicagos Spaustuvi
ninkų Unijos astovas, ir Mor
ris Childs, Komunistų Parti
jos sekretorius; >

Prakalbos vyko gerai, kol 
nesugedo troke įrengtas gar
siakalbis. Be jo pagalbos kal
bėtojai negalėjo pasiekti visų 
klausytojų.

Nors rašančiam neteko to 
matyti, bet kai kurie demon
strantai pasakoja, kajd tarp 
parade dalyvavusių jaunų 
komunistų ir “trockistų” įvy
kusios riaušės. Komunistai už-

> ■

puolę “trockistus” ir kai ku
riuos ąpkulę. Tie “trockistai”

monstracijos, tad nežinia kaip 
ištikro buvo, ir, kieno teisybė.

Plakatuose demonstrantai 
reikalavo “Sustabdyti nuomų 
Kėlimą”; “Panaikinti Draudi
mą Parduoti Ginklus Ispani
jai;” “Muškim Kainas”; “ša
lin Hitleris,” etc.

Parkuose, kur demonstran
tai buvo sustoję arba šusifor- 

gatvese dežuravo 
Bet jiems 

Pa raida s

mavo ir
apie 500 policistų. 
nebuvo kas veikti 
buvo tvarkingas ir jokio su
mišimo, apart kandžiojimų iš 
darbininkams • neprielankių 
žiopsotojų pusės ii’ atkirtimų 
iŠ demonstrantų pusės nebu
vo/ '

(Kitos žinios apie Gegužės 
Pirmos minėjimus — pirmam 
ir viduriniuose puslapiuose).

Bella Butmanienė
Atgavo

Butmanienė, pereitos 
pabaigoje buvo pa- 
iš kalėjimo, kuriame 
ryšy su suokal-

Lietuva apvaikščioja
- MOTINŲ DIENĄ Į

< Gegužės 9 dieną, kaip 
» . ir mes čia Amerikoje.

Jūsų atmintis bus jai 
brangi ir džiaugsminga

ple’s Spcialist League) nariai.
Kiti demonstrantai pasako

ja, kad jaunieji parado daly
viai susipešę ne dėl Stalino 
ar Trockio, bet apmušę ausis 
“fašistui”, kuris “dalinęs fa
šistišką literatūrą tarp de
monstrantų ir žiūrėtojų.”

Policijos rekordai nepaduo
da jokių žinių apie sužeidi
mus ar neramumus laike de- Gegužės 23 d. 1937 m

Pagarsėjusi lietuvė aludinin- 
kė Bella 
savaitės 
liuosuota 
sėdėjo
biu pasisavinti turtuolio-ubago 

’Thomas J. Kelly turtus.
Ją pąliuosavo teisėjau Mc 

Goorty, apskričio teisme?/

“NAUJIENŲ”

SEKMADIENI,

Chicagos Pieno Išvežioto, 
jai Žada Streikuoti

Reikalauja $5 algų pakėlimo
--- ---------------------------

5,000 pieno išvežiotojų Chi
cagoje ruošiasi paskelbti strei
ką, jeigu pieninės nepakels jų 
algų $5 į savaitę. ■ ,
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Penktadienį vakare jie/ lai
kė; mitingą Ashland Boulevard 
Auditorijoje ir teh įsakė savo 
viršininkams nedaryti jokių 
nuolaidų samdytojams. Penk
tadienį vakare ^dsibaigė uni
jos ir samdytojų sutartis ir

- ............ ........... 4. .‘h i ~.............  " ■

Naujas
DženitoriųOrijos
TT* V* • ■Virsimnkas

Paul B. Davis, sėkretarius- 
iždininkas Unijos, Building Ser
vice International Union, pa
skelbė, kad mirusia pirminin- 
kdJęrry J. Horaii’b vietą už
ims George IScalisė iš New Yor- 
ko, unijos vicepirmininkas.

Chicago...Fiat Janitors Union, 
kuri yra dalis pirjhosios uni
jos, laikinai už, pirmininką tu- 

'•f, , • . 1 ‘ , ' ( '■ 1 4.• • ’ i'.- '• 
rėš Gus Van Hėck, tos unijos

■sekretorių ir iždininką. Jis per
duos pareigas Gi Scalise’ui, kaip

naujosdabar eina derybos dėl 
sutarties pasirašymo.

Pienininkai ikišiol gaudavo 
po $43 į savaitę ir komisą.

x
National Tea Company strei

kas tebevyksta. Streikuoja apie 
1,400 darbininkų, kurie pri
klauso ir prie C.I.O. ir prie 
A.F.L. Ginčas eina dėl pripa
žinimo C.I.O. unijos, United 
Grocery Workers of America.

Genovaitė šidiškiutė
Giedraitienė
M. Petrausko
Iškilmėse

Dainininke Genovaite 
dĖs/rmfe-Giedfaitienė, kuri ap
siėmė dalyvauti Miko Petraus
ko pągęrbimo iškilmėse, tre
čiadienį, gegužės 12 d. Iškil
mės įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. P-ios Giedraitie
nės nuosavybėje randasi retai 
kur užtinkamas rinkinys pir
mųjų Petrausko dainų.

Iškilmėse dalyvaus keli/kiti 
artistai p. Nora Gugienė, Ade
lė Nausėdienė, Anelė Salavei-

Antanas'tik tas atvyks Chicagon iš New čik-SteponaviČienė, 
Yorko

Lietuvis Sunkiai 
Sužeistas 
Nelaimėj

23 metų lietuvis 
Dikšas, 3418 Lowe 
buvo sunkiai sužeistas 
viakarių nelaimėje, prie 
ir Congress sts.

Dikšui buvo nulaužta 
nioji ranka ir
veidas ir kitos kūno dalys, 
buvo paguldytas St. Luke 
goninėje.

Be Dikšo, mažesnes
desnes žaizdas panešė 12 kitų 
keleivių.

Edward 
Avenue, 

gat- 
Slate

deši- 
supiaustytas 

Jis 
li-

ar di-

Pranešimas

Streikas 
Warshawsky & Co. 
Sandėlyje

Retail Clerks Protective As- 
sociation, krautuvių tarnauto
jų unija, paskelbė streiką War- 
’shawsky and Company senų au
tomobilių ir dalių sandėlyje, 
prie 1922 S. State Street. Uni
ja protestuoja prieš prašalint 
mą iš darbo unijai pritarian
čio tarnautojo.

Lithuanian Building Loan and 
Savings Association 

Nariams.
Kadangi musų atskaitos už

sidaro kovo 31 d. ir reikalinga 
peržiūrėti ir patikrinti visas 
knygutes, todėl 
priduoti savo 
greitai galite į 
tinę, 1739 So.

malonėkite 
knygutes kaip 
Bendrovės raš- 
Halsted St.

—Valdyba.

Nauji Autobusai 
Chicagoje

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER /

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti ąpdraudos 

polisus x
APDRAUSTI:.-

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

AUTOMOBILISTAI:
• • 4 v .

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 rųr 
šių apdraudas.

Chicagos autobusų bendrovė 
užsakė 70 naujų autobusų apy
vartai Chicagos gatvėse. Au
tomobiliai bus dviejų aukštų, 
su 72 žmonių įtalpa.Kaminskas ir kiti

Ieško Skenduolio -- Pabaigė “Dievo Įsakytą” Pasniką
M

MOTINA IR DUKTĖ —Maddox

IEŠKOTOJAI — Naras ir New Yo rk o policijos na
riai, kurie Bronxo upėje, New Yorke, ieškojo 7 metų 
berniuko Aaron Dabon. Berniukas dingo kelias dienas 
atgal. Naujienų-Acme Photo

, , DINGO SŪNŪS — New 
Yorkietė Mrs. David Da- 
bon laukia žinių apie din
gusi sūnų, kurio BronX’o

Jupėje ieškojo policija ir 
narąi.

VAINIKAI - KREPŠIAI 
MAISTUI — Pavyzdys mo
teriškų vainikų, kuriuos dė
vės įvairios panos ir ponios 
Anglijos karaliaus vainika
vimo iškilmėse. Kadangi jos 
turės būti eisenoje labai 
anksti, , tai moterys naudos 
vainikus (kaipo krepšius 
užkandžiams.

Chicagietė Stella 

laike pertraukos 

liame teisme,

krimina-

TRAUKIA ATSAKOMY
BĖN — Federalis teisėjas 
Ghicagoje Wilkerson, ku
ris patraukė federalio al
koholio agentų viršininką 
E- C. Yellowley atsako
mybėn.

fe i m DRĄSI — 18 metų Ja- 
net Fitzgerald, kuri naktį 
pabudusi pastebėjo vagį 
savo kambaryje. Nežiū
rint grasinimų tylėti, mer
gaitė prisišaukė pagalbos, 
bet vagis pabėgo.

bučiuojasi 

su duktere, kurios nematė 
ilgą laiką. Moteriškė teisia

ma už vyro nužudymą.

APKALTINTAS — Chi
cagos alkoholio agentų va
das, E. C. Yellowley, ap
kaltintas trukdymu inves- 
tigacijos, kurią daro fed. 
grand džury.

SKUNDĖJAS — Chica
gos Fed. džlurės narys S. 
S, Eckstone, . kuris afi*|> 
deivitu liudijo, kad vadas 
Yellowley bandė džiurės 
narius atkalbinti nuo in- 
vestigacijos. .. .

UŽBAIGĖ PASNIKĄ — Ūkininkas Jackson Whit- 
low iš Stooping Oak, Tennessee, kuris “gavęs įsakymą 
nuo Dievo” nevalgė per 52 dienas. Užvakar pasniką pa
baigė, gavės “naują prisakymą nuo Dievo.

KUR PASNIKAVO — že
mėlapis1 parodo Stooping 

Oak, miestelį Tennessee val
stijoje, kur ūkininkas J. 
Whitlow pasnikavo 52 d-

NELAIMINGA SKALBYKLA — Skalbykla La Grah- 
ge, Kentucky valstijoje, kurią operavo Verną Garr Tay- 
lor. Už jos nužudymą dabar New Gastle, Ky, teisiamas 
gen. Denhardt. Gen. Denhardt buvęs jos meilužis.




