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32 bilionai dolerių 
apsiginklavimui

Per šimtmečius tiek aukso nebuvo iškasta 
kiek dabar valstybės išleidžia apsiginkla

vimui ir prisiruošimui prie karo

ORO BAZĖ PRIE 
ŠIAURINIO 
POLIAUS

Rusija įsteigė oro bazę prie 
šiaurinio poliaus projektuo
jamai Maskvcs-Sian Francis- 
co oro linijai.

Mirė Rockefelleris
Staigiai mirė senis bilionierius, turtingiau 

sias Amerikoje žmogus

WASHINGTON, geg. 23. — 
Per pastaruosius penkis metus 
60 didesnių pasaulio valstybių 
išleido apsiginklavimui $32,000,- 
000,000 (32 bilionus dol.). Ap
siginklavimui per pastaruosius 
penkis metus išleista $8,000,- 
000,000 daugiau, negu buvo iš
kasta visame pasaulyje aukso 
nuo Columbo atradimo Ameri
kos, nes nuo Columbo laikų 
aukso iškasta (per beveik 500 
metų) viso už $24,000,000,000.

Tos 60 valstybių apsiginkla
vimui 1932 m. išleido $4,000,- 
000,000, o 1934 m. išleido $5,- 
000,000,000. Pereitais gi me
tais jos išleido jau $11,000,000,- 
000. Prieš pasaulinį karą gi 

" pačios valstybės išleisdavo 
siginklavimui tik pustrečio 
liono dol. į metus. M

Tad dabar valstybės apsi- 
. ginklavimui išleidžia veik ketu

ris sykius daugiau, negu išlei
do 1913 m. Apsiginklavimo iš
laidos didėja metai iš metų. 
Tos valstybės dabar turi 1,000,-
000 kareiv.ių daugiau, negu tu- rizuoja.

tos 
ap- 
bi-

rejo prieš pasaulinį karą. Ir 
tie kareiviai yra apginkluoti to
kiais ginklais, kokių dar nebu
vo pasaulinio karo metu.

Daugelis Europos valstybių 
apsiginklavimui išleidžia pusę 
savo biudžeto, kitos išleidžia 
nuo 20 iki 40 nuoš. Kitos vals
tybės nebepaneša tokios sun
kios ginklavimos naštos ir yra 
priverstos skolintis ant savo 
busiančių pajamų, nors ir da
bar gyventojai yra apkrauti vi
sokioms galimais mokesniais.

Dėlei didelio ginklavimos žy
miai pašoko kainos karo me
džiagų — geležies, vario, aud- 
menų ir t. p.

Žymiausi ekonomistai įspėja 
pasaulį, kad tokis pašėlęs gin- 
klavimasis veda pasaulį prie 
finansinio kracho. Bet milita- 
rįstai jų balso neklauso ir su 
kiekviena diena vis labiau1 gin
kluojąs.

Neatsilieka ir Jungt. Valsti
jos, kurios skubiai savo armi
jas reorganizuoja ir jas moto-

JAUNAS VAGILIS. — 11 metų berniukas 
Kenneth Fleming linksmai pasakoja Chi
cagos prokuratūrai kaip jis pasivogė tre
ką ir smagiai su juo važinėjosi gatvėmis. 
Kelionė pasibaigė, kai berniukas sudaužė 
automobilį. Indiana Harbor mieste-

ISPANAI APŠAU 
DĖ FRANCUOS 

MIESTĄ
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ANGLIJA TIKISI 
SUTAIKINTI IS
PANIJOS KARĄ

VOKIETIJOS NA
CIAI PERSEKIOJA 

KATALIKUS
Puola kunigus už skleidimą 

papos encyklikos. Kunigai 
šaukiasi pagelbos.

kai dviems metams kalėjiman.
Glatze jau nebeinantis kuni

go pareigų*nu
teistas 8 metams kalėjiman.

Saarbruckene protestonų ku
nigas Rettig gavo 4 metus ka
lėjimo už 12 nusidėjimų.

Sukilėlių lėktuvas iš kulkos
vaidžio apšaudė Francijos 
pasienio miestelį.

CĘRBERE, Francijoj, 
23.

Tikisi palankaus atsiliepimo į 
jos pasiūlymą atšaukti iš Is
panijos vįsus svetimų valsty
bių kareivius.

BERLYNAS, gėg. 23. — Vo
kietijos slaptoji policija pradė
jo visu smarkumu pulti kata
likų kunigus už skleidimą pa
pos encyklikos, kuri pasmer
kia nacius už laužymą konkor
dato.

Pasak nacių, Vokietijoj liko 
paskleista slapta apie 20,000,- 
000 kopijų tos encyklikos. Prie 
jos skleidimo prisidėję dagi ir 
opozicijos protestonų kunigai.

Nacių agitacija prieš kata- 
likų kunigus yra tiek įžūli, kad 
kunigus pradėję pulti dagi ma
ži vaikai ir mergaitės. Vysku
pų leidimu kaikur kunigai pra
dėjo nešioti civilius drabužius, 
kad žmonės jų nepažintų.

Kunigai prašo savo viršinin
kų užtarti juos prieš Hitlerį ir 
prašyti jį sustabdyti pašėlusią 
agitaciją laikraščiuose, kad 
“25,000 kunigų ir 90,000 na
rių religinių organizacijų ne
reikėtų kentėti už nusidėjimus 
kelių žmonių”.
Dar daugiau kunigų nuteista 

kalėjimam
Meiningene liko nuteistas 4 

metams kalėjiman už 
lybę kapelioną kun. 
der. .

Bonne 15 katalikų 
“broliukų” nuteista

Šiandie prezidentas 
pasiūlysiąs valandas 

ir algas
Prezidentas šiandie prisiusiąs 

kongresui specialį pranešimą.

geg.
Vienas iš keturių Ispa

nijos sukilėlių lėktuvų iš kul
kosvaidžio apšaudė šį Frąnci- 
jos miesteli,. priversdamas, mie
stelio ‘gyventojus slėptis irsu
žeisdamas vieną vaiką. Puoli
mas Francijos miestelio* įvyko 
laike lėktuvų puolimo Ispanijos 
pasienio miestelio Portbou.

Ispanijos pasienio valdinin
kai sako, kad puolime dalyva
vęs lėktuvas buvo vokiečių.

Francijos valdžia pradėjo 
tuojaus tirti įvykį, gavusi Cer- 
bere gyventojų protestą. Gy
ventojai susirinko prie mero 
namo ir pareikalavo stropes
nės apsaugos jų gyvasčių nu‘0 
sukilėlių puolimų.

Prie ' Hendaye Ispanijos su
kilėlių žvalgai apšaudė Fran
cijos žvejų laivus.

nemora-
Juessen-

svietiškų 
vidutiniš-

pranešimą, pa- 
maximum dar- 
minimum algas 

pramonėje.

Sukilėliai bombar 
davo Madridą

LONDONAS, geg. 23. —- Di
dėja viltis, J, kad Europos neu
traliteto subkomitetas iki pir- 
madienio gaus iš 27 Europos 
valstybių/’ pritarimą padaryti 
mūšių paliaubą Ispanijoje kol 
iš jos bus atšaukti svetimų 
valstybių kareiviai. \

Anglijos) diplomatiniai pa
klausimai ' dar ; nesusilaukė jo
kio pasipriešinimo iš kitų val
stybių, išimant pačią Ispani
ją .< ■ ,

Neutraliteto tarybos techni
nis subkomitetas susirinks 
šiandie paruošti galutiną ra
portą pirmadienio susirinki
mui, kuriame, kaip tikimąsi, 
Franci j a, Belgija ir Vatikanas 
.ragins tuojaus paskelbti karo 
paliaubą. Mažų pasipriešinimų 
tikimąsi tik iš Vokietijos, Por
tugalijos ir Italijos.

WASHINGTON, geg. 23. — 
Atstovų buto darbo komiteto 
pirmininkas Connery vakar pa
reiškė, kad prezidentas Roose- 
veltas pirmadieny prisius kon
gresui specialį 
siūlantį įvesti 
bo valandas ir 
tarpvalstijinėje
Taipjau4 bus pasiūlyta panai
kinti vaikų darbą.

Connery tokį pareiškimą pa
darė po pasitarimo su prezi
dentu. Jis sako, kad jis prezi
dento rekomenduotą bilių įne- 
šiąs atstovų bute, o senate tą 
bilių įneš senato darbo komi
teto pirmininkas šen. Black.

C.I.O. vadas John L. Lewis 
prisižadėjo tą bilių remti.

Pasak atstovo Connery bus 
pasiūlyta įvesti nuo 35 iki 40 
vai. darbo savaitę su minimum 
$16 į savaitę alga. Taipjau bus 
uždraustas jaunesnių už 16 
metų vaikų darbas.

MADRIDAS, geg. 23. — Su
kilėliai vėl bombardavo - iš ka- 
nuolių sostinę ir į dvi dienas 
užmušė 45 žmones h; 75 sužei
dė. Daug namų apgriauta.

Policistą laukia elek
tros kėdė

Keturi užmušti 
kautynėse

geg. 23.— 
streikas Superior

angliakasių būriais

ralio oro biuras šiai dienai pro 
našauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 5:22, leidžiasi

KNIPPA, Tex., geg. 23. — 
Kruvinose šeimyninėse kauty
nėse keturi žmonės liko užmuš
ti dviejuose ūkiuose. Nustaty
ta, kad Jarrett Sampier užmu
šė savo žmoną, jos motiną ir 
žmonos brolį. Jį patį, gi už
mušė kitas žmonos brolis ir už
muštojo švogerio sūnus, 
našlaičiais šeši Sampier 
kai.

Sėdėjimo streikas 
kasykloj tęsiasi

GILLĖSPIĖ, III
Sėdėjimo
Coal Co. No. 4 kasykloj tebe
sitęsia.

Po 40 
buvo apleidę kasyklą ir sugry-
žę namo, kur išsimaudė, nUsi-i 
skuto ir paskui vėl visi sugry
žo j kasyklą.

Streikieriai reikalauja dalin
tis darbu su tais 300 anglia
kasių, kurie buvo atleisti iš 
darbo uždarius kitą tos kom
panijos kasyklą.
* Streikieriai tankiai kasyklą 
apledžia, bet paskui vėl į ją 
gryšta. Kompanija gi nė ne
bando streikui kliudyti.

PITTSBURGH, Pa., geg. 23. 
— Buvęs policistas Martin J. 
Sullivan, 73, m., liko rastas kal
tas Už nužudymą šocialės dar
buotojos Mrs. Laura Bacon. 
Jury rekomendavo jį nužudy
ti elektros

Nors jis 
siamas tik 
Bacon, bet 
tinamas nužudęs dar keturis 
žmones — Juozą ir Helen Ben- 
da, Mrs. Mary Vukelja ir jos 
sūnų Milan. Visuš juos nužu
dė gruodžio 17 d.

Visi nužudytieji buvo jo kai
mynai Duąuesne priemiesty.

Teisme bftvo iškelta aikštėn, 
kad visus penkis jis nužudė 
iš keršto už iškėlimą jo nedo
ro elgimosi su mergaitėmis, 
nes jis per juos liko apkaltin
tas už išgėdinimą JO metų mer
gaitės. ‘

kėdėje,
šį kartą buvo tei- 
dėl nužudymo Mrs. 
kartu jis buvo kal-

LONDONAS, geg. 23. — Į 
Angliją atplaukė Ispanijos lai-

PRAHA, geg. 23. — Cechas 
serž.-maj. Prejza liko sušau
dytas už šnipinėjimą Vengrijos

vas su 3,800 išbadėjusių Bas- naudai. Jo žmona liko ..nuteis 
vai- kų

sti

Liko
vaikų, kurie bus 
Anglijoje.

priglau- ta 4 mėn. kalėjiman už 
mą vyro nusikaltimo.

slėpi-

MASKVA, geg. 23. — Vie
nuolika Rusijos pionierių oro 
linijos per šiaurinį polių, įstei
gė pirmą oro bazę prie pat 
šiaurinio oro poliaus. Ta baze 
yra skiriama projektuojamai 
oro linijai tarp Maskvos ir San 
Francisco, kuri eis trumpiau
siu keliu per šiaurinį po- 
lių.

Baze liko įsteigta po stro
paus dviejų metų ruošimosi 
Rudolpk I saloj, kuri yra ar
čiausia prie poliaus.

Iš tos salos pasikėlė didelis 
keturių motorų lėktuvas su 
pionieriais ir nusileido ant le
do lyties prie poliaus, kur bus 
steigiama bazė.
■! Ekspedicijai vadovauja pa
tyręs šiaurės tyrinėtojas prof. 
Otto Schmidt, kuris yra gal
va “Šiaurinės juros kelio”. Jam 
padeda lakūnas Vodopjanov ir 
visas štabas mokslininkų.

Jie per radio pranešė apie 
savo laimingą nusileidimą ant 
ledo-lyties, bet paskui jų radio 
nutilo. Tečiaus nesirūpinama 
dėl jų likimo, nes visi yra ge
rai patyrę šiaurės tyrinėtojai. 
Radio gi galėjo arba sugesti, 
arba paliovė veikęs dėlei nepa
lankių oro sąlygų.

Viso tolimo j e šiaurėj e dirba 
17 ’ mpkslihinkų,"'.'kurių » pa
siliko bazėj Rudolph I saloj, 
o kiti išskrido steigti bazę ant 
ledo lyties.

Tarp tolimoj šiaurėj dirban
čių mokslininkų be minėtų yra 
dar Moloko v, bazės komanduo
to jas Ivan Papanin, radio ope- 
ruotojas Krenkel, hydrobiolo- 
gas Pijot širsov, magnetologas 
Evgeni Feodorov ir k.

l ■ ė-  Į,-- - Į/ Į. ' A     '

Vokietijos naciai už
dare 18 katalikų 

spaustuvių
VATIKANAS, geg. 23. — 

Kaip skelbia Vatikano organas 
Qsservatore Romano, Vokieti
jos slaptoji policija Gestapo 
visoje Vokietijoje darė puoli
mus katalikų spaustuvių ir 18 
jų uždarė už išspausdinimą pa
smerkiančios nacius papos en
cyklikos, kuri buvo išleista 
prieš Verbų sekmadienį.

Kartu sužinota, kad Gestapo 
stropiai seka franciškonus vie
nuolius, nes juos nužiūri sutei
kus slaptų žinių Chicagos kar
dinolui Mundeleinui, kurias1 jis 
panaudojo savo nacius pasmer
kiančio j kalboj.

Nusižudė ar nužu
dyta

GOLUMBUS, O., geg. 23. — 
Maudynėje savo namuose ras
ta negyvą Ohio valstijos uni
versiteto dailės mokyklas mo
delis Virginįa Dillon, 18 m. 
gyvnašlė. Policija yra palinku
si manyti, kad'ji pati nusižu
dė, bet jos tėvai ir brolis ma
no, kad ją kas kitas peršovė 
ir kad ji sugryžo namo ir si
muliavo saužudystę tikslu pa
slėpti tikrąjį žmogžudį.

Ji sugryžo namo išbalusi ir 
netarusi nė žodžio įėjo į mau
dynę, kur neužilgo buvo rasta 
negyva, šūvio gi niekas negir
dėjo.

NEW YORK, geg. 23. — šįryt savo dvare staigiai mirė bi- 
lionierius senis John D. Rockefeller, turtingiausias žmogus 
Amerikoje, susikrovęs savo milžiniškus turtus daugiausia iš 
aliejaus. Jis buvo virš 90 m. amžiaus.

Unija jau pradės or 
ganizuoti Fordo 

darbininkus

BOLŠEVIKAI SU
ŠAUDĖ 20 ŽMONIŲ 

GRUZIJOJ

I f ..u; '..A'* .

c . • , •

Į ' . V * . .>'*'■ • , ■ : Vi> ‘

'.‘.užvl4' : ’ilŠ »• •. j - dn.škJjjh

DETROIT, Mich., geg. 23.— 
Automobilių darbininkų unija 
nuo pirmadienio pradės orga- 
nizuPti Ford Motor Co. darbi
ninkus. Tuo tikslu netoli dirb
tuvės bus atidarytos dvi uni
jos raštinės. 10,000 Fordo dar
bininkų jau dabar priklausą 
unijai.

Vietos Fordo dirbtuvėse dir
ba apie 90,000 darbininkų. Vi
soje šalyje Fordas samdosi 
apie 150,000 darbininkų. Nese
nai jis paskleidė tarp jų sa
vo brošiūrėlę, kurioj Fordas 
griežtai pasisako priA darbi
ninkų unijas.

MASKVA, geg. 23. — Pa- 
skelbta, kad Tiflise, Gruzijoj, 
liko sušaudyta 20 sąmokslinin
kų prieš bolševikų valdžią. 
Tarp sušaudytų jų yra žymus 
Gruzijos bolševikų vadas By- 
dy Mdivani.

300,000 užmuštų Is
panijos kare

PARYŽIUS, geg. 23. — čia 
surinktomis iš įvairių šaltinių 
žiniomis, Ispanijos civiliame 
kare per 10 mėnesių užmušta 
viso apie 300,000 žmonių. »

Apgavo seną ame
rikoną

KUPIŠKIS. — Neseniai Ku
piškio miestelyje apsigyveno 
senas amerikonas Jonas Pau- 
liukonis. žmogus svieto matęs, 
daug važinėjęs dar daugiau 
mokąs butų ir nebūtų dalykų 
apie> Ameriką^;/.pasakoti., -Rodė
si, kad tokio žmogaus bet koks 
valkata taip greit neapgaus, 
bet pasirodė kitaip.

'Neseniai J. Pauliukonis par
davė žemę ir gavo gerokai pi
nigų. Apie tai sužinojo to pat 
valsčiaus, čiovydžių km. gy
ventojas Juozas Žiūkas susita
ręs su savo draugu šlakiu Ado
mu, kilusiu iš Rokiškio miesto, 
nuvyko pas Pauliukonį.

Pauliukonis, Žiūką gerai pa
žindamas, priėmė ir pradėjo 
kalbėtis. Išėjo kalba, kad da
bar sunkus laikai nėra kur pi
nigų užsidirbti. Tada tie vyru
kai pradėjo pasakoti, kad jie 
turi tokią mašiną, kuri dau
ginanti pinigus. Jeigu į ją įlei
sti 5 litus tai po 24 valandų 
padvigubėja. Taip dauginti esą 
galima kas 24 valandas ir be 
galo. Apsukrus vyrukai pinigų 
dauginimo meną čia pat ir pa
demonstravo. Viskas pavyko 
kuo puikiausiai.

Pauliukonis susižavėjo tokiu 
lengvu pinigų padauginimo bu- 
du ir pasisakė vyrukams, kad 
turįs 3000 litų. Apgavikams to 
ir tereikėjo, Jie įkalbėjo, kad 
tuos pinigus padėtų į daugini
mo mašiną. Pauliukonis suti
ko. Vyrukai visiems matant 
sudėjo pinigus į dauginimo į- 
taisą, bet mokėjo taip gudriai 
dėti, kad pinigai pateko į ap
gavikų kišenes, o į mašiną pri
dėjo tik popiergalių.

Viską sutvarkę išėjo. Maši
ną paliko pas Pauliukonį ir lie
pė laukti 24 valandas. Pauliu
konis nė1 nemiegojo — saugo
jo besidauginančius pinigus. 
Praėjus nurodytam laikui, dar 
truputį laiko užtraukė, kad jau 
tikrai butų pasidauginę. Ati
daręs labai nustebo, kai vie
toje 6000 litų rado dėžėje tik 
krūvą popiergalių.

Pranešė policijai. Ta nuvy
tai pas J. Žiūką padarė kra
tą, bet pinigų berado tik 588 
litus, kiti jau buvo išleisti. Ap
gavikai kaltais neprisipažįsta.

Paleis nuo WPA 
darbų apie 30,000 
darbininkų

šeštadienį patirta, kad iki 
ateinančio mėnesio galo bus 
paleista apie 30,000 WPA dar
bininkų. Tai daroma ekonomi
niais sumetimais. Illinois val
stijoje < Sų)ie 14$,000 tokių 
darbininkų.

Kaltina meiluži
JERSEY CITY, N. J., geg. 

23. — Jau kelinta diena eina 
nagrinėjimas bylos Gladys Mac 
Knight, 17 m., kuri yra kalti
nama kartu su savo meilužiu 
Donald Wightman nužudžiusi 
savo motiną, kuri trukdė jos 
meiliškiems santykiams.

Dabar betgi liudytojo kėdėje 
ji ginasi kaltinimo ir visą kal
tę verčia ant savo meilužio, 
kad jis vienas buk sukapojęs 
jos motiną kirviu ir prigrū
mojęs ir ją nužudyti, jei ji 
kam prasitars apie žmogžudy
stę.

Papildę žmogžudystę jie iš
važiavo automobiliu ir vėliau 
buvo suimti policijos besimei- 
luojant šalę kelio automobily.

CORNING, Ir., geg. 23. — 
Du Ellis vaikai, 10 ir 5 metų, 
liko užmušti savo tėvo ūkyje, 
nusiritus į griovį aklam ark
liui, kuriuo jie jojo. Arklys ir
gi užsimušė.

SEOUL, Korėjoj, geg. 23.— 
Daugiau kaip 40 žmonių liko 
užmušta ir sužeista policijos 
susirėmime su kulkosvaidžiais 
apsiginklavusiais banditais.

LIEJU VON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakorte* 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOITH HALSTED ST 

CHICAGO, ILL

Ofisas atdaras kasdie nno 8:30 iki 
a valandai tveotadieniaia ano 

9 iki 1 valandai.
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MUSŲ SKAITYTOJAI Winner Optical Co JUOKAI

(SKAITYTOJAI YRA KVIEČIAMI kos. Jei tos aukos plauks gau-
SKYRIU1, REIšKI- singiau, tai “Laisvoji Mintis” 

PIJAIS KLAUSIMAIS. RAŠYKITE paJe^s dažniau išleisti prie- 
TRUMPAD? aus- .dus

Pažanga ar tamsa?
, Šiuo savo raštu noriu atsi- 

i į Amerikos lietuvius 
priminti' jiems, kąd prenu

meratos metai jąų baigiasi. 
Vadinasi, ateina laikas pagal
voti apie “Laisvosios Minties”

Rašo Dr. A. L. G Vaičiūnas
Verda, kunkuliuoja Ameri- . . ... ,

kos lietuvių gyvenimas. Vieni atsffiaujiniĮn^ 
tikslo nepąsiekę žūva gyveni
mo kovoje, kitiems pasiseka 
į paviršių išplaukti. Pasėkos 
to viso judėjimo, krutėjimo 
yra tokios, kad mes pamažu 
vis dėlto žengiame pirmyn, 
slenkame prie sąmoningesnio, 
laimingesnio gyvenimo. Mes 
ne į tik savo reikalais tikslia i 
rupjnamiesi, bet prisidedame, 
ir prie bendros pažangos.

Savimyla, kad mes tik savo 
asmeniškais reikalais teturime 
rūpintis, pradeda po truputį 
iš musų tarpo nykti. Prieš ne
naudėlius ir išnaudotojus mes 
jau pajėgiame tinkamiau at
sispirti.

Vos spėjo Lietuva nepri
klausomybę atgauti, kaip į ją 
suburbėjo visokie “patriotai”, 
ir pradėjo visos tautos vardu 
kalbėti. Lietuva jiems labai 
pakvipo todėl, kad jie įžiū
rėjo progos, jog galės i šiltas 
vietas įsigauti.

Jau nuo seniai 
ko, jog kunigo

laikraštį skaito, be abejonės, 
supranta, jog baigiamai su- 
klerikalinti Lietuvai toks laik- 

; rastis būtinai yra reikalingas.
Be jo tiesiog negalima apsiei
ti. Todėl jų priedermė yra ne 
tik tą laikraštį atsinaujinti, 
bet ir kalbintis kitus, kad jie 
liktų “Laisvosios Minties” 
skaitytojais.

Akis yra vieną jautriausiu 
musų kūno dalių. Todėl, kąi 
reikia akinių, svarbu yra, kad 
juos pririnktų patyrę ir ątsa- 
komingi daktarai.

Winner Optical Co., 3206 W. 
’63rd Street, laiko daktarus su 
patyrimu akiniams pritaikyti.

Už akinių pririnkimą ir pri-' 
taikymą imama gan brangiai. 
Tačiau Winner Optical Com- 
pany, specializuodamasi šioj 
srity, daro taip didelę apyvar
tą, kad pajėgia geriausius ir 
pilnai pritaikytus akinius -par
duoti tik už $3.25. Be to, ši 
kompaniją duoda garantiją, 
kad jeigu stikląi sudužta į me
tus laiko, tai kostumeriui ji 
suteiks kitus stiklus.

Reikalui esant kreipkitės pas 
Winner Optical Co., 3206 West 
63rd St.

1 Motina žino vardą .
Guli karo lauke sužeistas 

kareivis. Generolas priėjęs ir 
sal^o:

“Matau, kad tamstos gyve
nimo dienos jau baigiasi. Pa- 

kad 
pra-

sakyk man savo vardą, 
galėčiau tamstos molingi 
nešti.”

“Bet mano motiną žino 
no vardą”, ątsakė kareivis.

’ A. Faiza.

nu

Taigi pasirodykime, kad 
mums rupi pažanga, o ne tam
sa- O tai mes galime padary
ti remdami ląisyos minties ju
dėjimą Lietuvoje.

Susišaudymas 
Vidurmiestyj

DR. NEMIRO
KLINIKA DYKAI :

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 iki 
12 dięnų tięms, kurie nepajėgia mo
kėt už medikalę tarnybą. Taipgi už 
dyką ekzaminavimas ir gydymas 
akių, ausų, nosies ir gerklės.
Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 9 p.m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St. 
(Marbro Theatre Bldg.) 

'Vidurmiesčio ofisas—59 E. Madison
St.—Tel. Van Buren 5709.

PILVO SKAUSMAI
Ulceriaį, Rųkštys ir Gązai Išgy

doma į du ikj 4 mėnesių.
Baking sode, mucin ar įšviršM- j 

maą nevartojama.
DRt WALSH, 

ULCERIŲ SPECIĄLIKTAS 
1602 Wesf 5$,t^ Street 

Prospect 7474
Valandos 10 A. M. iki 9 P. M. 

............. V.‘ l!"11I.UI1 "l■■ ■’J."1?1 .....

ADVOKATAI

3 ir Paskutine Savaite! v
ŠĄDNUS FĮMIAS' APIE 

Vaikučius, kurio Niekuomet Neužmiršit 

‘Beethoven Concerto’
, -f '■* • s v z J

Pasaka apie vaikus muzikos genijus 
Rusijoj $Uandie.

SONOTONE Van B,,renovn v A m nrt| Wabtt8h

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKnKIT «« 
Sąlygos ( Savaitę

DR. O’CONNELL
135 so: STATE ST.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKAI AS 

Telephone: Boulevard 2600 
1631 SOU^H ASHLAND AVENU^ 

Res. V515 So. Rockwell Lt, 
Telepnone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
v ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rooių 1230 

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

Dr. C. J. Svenciskas
DENT1STAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 801

pilone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedSL pagal sųtartj 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr„ Snsanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
G900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po piftu, 7—8 v. vak 
išskyrus sered mus ir subatomis.

DR. STRIKOL’IS 
rodytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Mk. Nedėlioj pagal sutarimą

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

i 
žmonės sa-

kišenes ne-' 
atsitiko ir( 

šiuo atveju. Visokie dvasinin
kai ir vienuolynai apniko Lie
tuvą tarsi kokie skėriai. Jie 
pasistengė apsirūpinti dvaro 
centrais ir šiaip visokių leng
vatų įsigyti.

Ir to jiems dar buvo ma
ža: jie pasimojo net visą Lie
tuvos žmonių gyvenimą kon
troliuoti ir tiesiog grąžinti vi
duramžius, rPrieš ta organizuotą gax 
J i nga kunigų- jcliką^ stojo kovo- 
ii nepailstantis patriarchas 
Dr. Jonas šliupas. Jis suorga
nizavo Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugiją, kurios sky
riai tinklu apsiautė visą Lie-

Užvakar naktį praeiviams 
miesto centre teko pergyventi 
daug baimes, kai prasidėjo 
lenktynės tarp vagilio ir de
tektyvų, ir ore ėmė zvimbti 
kulkos.

Piktadaris, kuris bandė iš
trukti nuo policijos buvo vie
nas Russell Boyd, 44 metų pri
gavikas, išviliojęs didelę sumą 
pinigų iš turtingos moteriškės. 
Detektyvas Joseph Libretti pa
leido kelis šūvius ir Boyd su
žeidė ir suėmė. Viena kulka 
sužeidė praeivį.

—* P A S Ę Q L O S 
Tavernų m- Meatmarkęts, RŲoming 
Houses, Beaųty Shops, Restąuran- 
tam, e^ę.

Cąsli į 24 Valandas
ILLINOIS DįSCOUNT CO.

10. N. Clark Street 
Phone STATE 4893 Atstovui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ JUOZAPAS a

■ UDE1KI1
IR TĖVAS 1

* 4704 S. WESTERN A VE- 
Tel. Virginia. Q885

f3SO N. Clark St. ' 160 Mndi.on St.
4619 Broaduay 9320 Cottage Grova
$138 Lincoln ĄV. 4002 Madison St.
ŠBŠ7 MUwaukee Av. 6204 S. Halsted St. 
4662 Irvlng Park 3234 Madison St 
■VES. TILL 9 — CLOSED SUNDAY

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

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therąpj 

and Midwife 
6630 So. Westęm 
Avė.. 2nd fluor 
Henilock 9252 

Patarnauju pri« 
gimdymo namųo 
se ar ligoninėse 
duodu massagi 
eleetrie t r e a t • 
ment ir ma^ne- 
tic blanket - ir ti 
Moterims ir mer 
ginbms patari 
nąai dovanai.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA -SALLE STREE1 
u-tos lubos Tel. CENtral l»46 

Marque*.te Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. Šeštadieniais nuo 3 iki 61 

vai. vakare ir pagal sutartį.

Ofiso. Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415? ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Phone Boulevard 7042
i

AKIĮJ SPECIALISTAI

CR0WN. . ji -.. k
HOUSEHOLD DEPJ.

3446 S. Halsted St.
Grindim Padengimas

9x12 LINOLEUM KAUKAS
Nauji pavasario mo
deliai laukia jūsų ap
žiūrėjimo. Geras vai- 
lokinis kauras, kurs

<\BUICK &(į 
l/PONTIACV

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iip 8 vakaro 
Seredo.i pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
> Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo '< 

iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 
Sekmadieniais susitarus 

ofisas ir Rezidencija
4390 So. Fairfield Avt.

Tel. Lafayette 8016

Milda Auto Sales

KOVA PRIEŠ ŠUNES—Chi- 
cagoje ir aplinkiniuose mies
tuose pasireiškė tokia kandžio
jimų epidemija, kad sveikatos 
departamentai ir policija pra
dėjo “kovą” prieš nepririštus 
ir apynasriais neaprupintus 
šunes. Gatvėse bėgiojanti šu- 
nes yra gaudomi ir šaudomi.

Vėliausia auka buvo Walter 
Dili Scott II (stovi), kurį, su
kandžiojo paveiksle parodytas 
juodas škotų veislės šuo. Sėdi 
jaunuolis Michael Smith, kuris 
drauge su Scott’u žaidė su šu
niu. Scott yra Northwestern 
Universiteto rektoriaus anu-

6x9 kauras,
0.98

LANGAM UŽDANGOS
Plaujamas audinys 36x7 
visų spalvų ....
Savov House Maleva .. • visos

®al *1.00
. 59ę

74c

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ. 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRĮDGEPORTE
806 W. 31st Street Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

V. BULAW St K. SABONIS, Bendradarbiai

.j !'■j1..1 "-1 ■ ' ' ' ' —

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT. ■ 
ŲĘTUV1S 

Optoinetrically Akių Specialistas ( 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir tolįregystę. Priren- > • u-tuviai Daktare

*gm teisingai akinius. Visuose atsiti- Liiemviai uapiara.
ui’nubfe'fe'r^aminavimaš dAVobia'S su <
aleHtjęa. parodančia mažiausias klai- Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
das. Š?eęiąlė atyda atkreipiama į f-fiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- ,ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki L2 a.m 
;aisomcs. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj ųuo 10 iki 12 v. dieną.
laugnly atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

(.U.iCAęO, II.L.
Nors turto atžvilgiu drau

gija ir nėra pajėgi, tačiau 
draugijos veikėjams pasiryži
mo netrūksta. O kur yra pa
kankamai pasiryžimo, ten vi
sada atsiranda ir išeitis.

Ilgai nedelsdami etinės 
draugijos skyriai atsišaukė j 
amerikiečius prašydami para
mos. Pastarieji neatstumė iš
tiestos rankos. Pradėjo orga
nizuotis grupės kupiškėnų, 
kruOpiečių, žagariečių, joniš
kiečių. kražiečių, rokiškėnų ir 
t. t. Tų grupių svarbiausias 
tikslas buvo teikti morališką 
ir materiališką paramą savo 
broliams Lietuvoje. Ypač jie 
pasiryžo sutvirtinti laisvųjų 
žmonių judėjimą. O kadangi 
etinės draugijos skyriai kaip 
tik ir sutraukė laisvesnius 
žmones, tai tiems skyriams
vyriausia ir buvo teikiama kas. 
parama.

Amerikiečių parama buvo,' 
tiek gausinga, jog štai pernai, 
net pats Dr. Šliupas ryžosi ap
silankyti ir užmegsti su ame-Į 
rikiečiais dar glaudesnius ry-Į 
sius. Jam rūpėjo nušviesti Lie-, 
t u vos būklę laisvosios minties' 
atžvilgiu, kad amerikiečiai su-j 
prastų, jog Etinė draugija tik-! 
ra i svarbų darbą dirba 
tuvoje.

Man rodosi, kad Dr. 
po misija gan neblogai 
sekė. Darbas ir Amerikoje ei-' 
na visai sklandžiai, — taip 
sakant, sukasi visi vežimo ra
tai. Atsirado daug pasiryžu-' 
šių veikėjų laisvamanybės 
dirvoje. Be to, susikūrė ir ke-1 
lios kuopos. “Laisvoji Mintis”? 
tarp anferikiečių pusėtinai 
prasiplatino, — turi kelis šim
tus skaitytojų. i

Tai dar nėra viskas: kart
kartėmis Lietuvos laisvama
niams yra parenkamos ir au-

spalvos .........

Turpentinas
Galionui ....... 
tipseed Oil
Galionui ..... ,

Atsineškite savo indą.

CR0WN STORE
3446 S. Halsted St

r

NARIAI 
Chicagos, 

. ■ Cicero , ,
Lietuvių; | 

Laidotuvių i 
Direktorių 
Asociacijos

J---- --- —----

Ambulance 
k Patarnavi- 
L mas Dieną 

B ir Naktį

V TURIME
J KOPLYČIAS 

'■ VISOSE MIESTO 
DALYSE,

Lie

Šliu- 
pasi-1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L
LAIDOJIMO ĮSTAIGA N

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ .DIREKTORIUS V

AMBULANCE N
PATARNAVIMAS N
DIENĄ IR NAKTĮ N

Visi Telefonai Y ARUS 1741-1712 v
4605-07 So. Hermitage A ve. S
4447 South Fairfield Avenue X

Tel. LAIAYETTE 0727 N
-J koplyčios visose V

J—Chicagos dalyse

' S. P. MAŽEIKA
3319 Lityapięa Avenųe Phone Yards 1138

’ J. LIULEVICIUS
4348 So. Calijfornią Ayenue Phone Lafąyette 3572

; A. MASALSKIS
3307 Lįtuąmęą Avenuę Phone. Boulevard 4139

' 1 4 i r . . '■ 7 ,
------ ------■ ........... ..........     !--------------J------------------- --------------—----------------- 1 ‘ ........ ...........-....... ...... .

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

£ P. J. RIDIKAS
3354 S.o..' Halšted Street Boulevard 4089

? L J. ZOLP
1640, West 461h Street Phones Boulevard 5203 -------------  -----------------------—— ---- ;---------------

S. M. SKUDAS
718 \Vest 18lh Street Phoųe Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. _______ Tel. Pullman 5703 |

• ■ Sfc
Klausykite musų Lietuvškų radio progratnų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.R.F.C. stoties (1420 "K.)-—Pranešėjas P.-šaltimįeras.

>”■" ■>" ....... - ------

LACHAWICZ IR SŪNUS
. 2^14 Vest 23r<i piące ’ Phone Canal 2515
■SKYRUIS: 42-U W 108th StMB- Tel. Pullman 12711

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas. Akis 
ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 8
Nedaliomis pagal sutartį.____

"THuviAl
GYDYTOJAI IK DENT1STAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai _

DR. A. J. MANIKAS
PHYS1CIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—8; 7—8:30 p.p. 
Office & Res’dence 2519 W. 43rd Si 

Tel. f>afayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutartį

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

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

TeLSeęley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

DŪT V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tėl. Boulevard 1401

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

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

Nedėlioinis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvrood 5107

UK.TEJ1AKAKAS
10758 S. Mįchigųh Avė.

HOSELAND—CHICAGO, ILL.
Tol. PULLMAN 1193-8277

DR. W. V. NORAK
PHYSIC1AN AND SURGEON 

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

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

Res, 1400 S. 3rd Ąve., Maywood Av. 
Phone Maywcod 21.

"kitataučiai ~
. DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Ežerai 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:
J034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 hr CeątraI 7464 I

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Garsinkitės “N-nose’

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Carnegie, Pa.
Apie darbus

šiuo tarpu darbai pas mus 
eina vidutiniškai: dirbtuvėse vi
sai gerai, bet anglies kasyklo
se silpnokai. Kasyklose dirba
ma tik 2 ar 3 dienos per savai
tę. Tačiau dar yra ir tokių, ku
rie visai jokio darbo neturi. Ir 
jiems, reikia pasakyti, bet koks 
darbas yra gana’ sunku gauti. 
Net per savo gerus draugus 
nelengva j darbą jsisigauti. O 
tai reiškia, jog laikai dar nėra 
taip pagerėję, kaip kai kurių 
manoma.

Kadangi jau artinasi vasaros 
sezonas, tai anglies kasyklos 
viena po kitos užsidaro. Dau
giausia, žinoma, užsidaro ma
žiukės kasyklos, kurios yra ži
nomos kaip kontraktinės. Di
desnės kompanijos nors darbo 
ir nenutraukia', tačiau jos turi 
daugiau darbininkų nei reikia. 
Vadinasi, yra susigrūdimas ir 
darbininkai, kurie krauna j ka
rus, gana mažai teuždirba.

Duonkepiai buvo paskelbę 
streiką

Kitų pramonės šakų darbi
ninkai daugiausia yra susiorga
nizavę j unijas. Pavyzdžiui, yra 
susiorganizavę duonk e p i a i. 
Prieš kiek laiko jie buvo pa
skelbę streiką, kuris truko tris 
dienas. Atsitiko nei šis, nei tas. 
Mat, dalykas paaiškėjo, kad u- 
nija su duonkepyklų savinin
kais turi padariusi sutarti, ku
ri nusako, jog akių plotu strei
kas skelbti negalima. Pirmiau
sia reikia įtejkti reikalavimai 
ir duoti kompanijoms 30 dienų 
laiko. Jei per tą laiką reikala
vimai nėra patenkinami, tai 
tik tada galima streikas skelbti.

Nieko panašaus nebuvo pa
daryta. Todėl unijai teko strei
kas atšaukti ir įteikti forma- 
liški reikalavimai. Ar tie rei
kalavimai bus patenkinti, i ta
tai parodys netolima ateitis.

Biznieriams sunku verstis

didelė. Ypač didelė konkurenci
ja pasireiškia galiūnų biznyje. 
Daugelis saliuninkų nepajėgia 
bartenderių samdyti, todėl jie 
nusisamdo gyvanašles ir moka 
joms visai menkutes algas. Iš 
kokios apveizdos tos moterys 
gali išgyventi, to nesiimu spręs
ti. •

Nuomos smarkiai pakilo
Nuo gegužės 1 d. nuomos bu

tams pakilo visu trečdaliu. Pa
brango ir šiaip visos gyvenimo 
reikmenos. šiandien šeimai jau 

itikrai sunku 'verstis, — vos tik 
nuo bado gali atsiginti. O ypač 

; tokiai šeimai, kur vaikai dar j -
; nėra užaugę ir nedhba. šeimai 
yra sunku apsirūpinti ne tik 
tinkamais drabužiais, bet ir 
įmanomu maistu.

Taip tad žmoneliai vargsta 
ir skurdą- kenčia. Juo labiau, 
kad uždarbiai vis dar tebėra ga
na žemi.

Iš draugijų veikimo
Savo parengimais draugijos 

viena su kita lenktyniuojasi. 
Mat, vis dar neišmokstama 
bendrai veikti. O juk bendras 
veikimas visiems į naudą išei
tų. Ypač bando koją pakišti va
dinamieji tautininkai, kurie ma
no, jog jie gali daug nuveikti.

Tiek to: ilgainiui gal ir jie 
supras, kad tuo keliu einant ne
toli galima nueiti.

štai prieš kiek laiko įvyko 
bendras SLA 128 ir APLA 3 
kuopos parengimas. Kitos dvi 
SLA kuopos (tų kuopų narius 
mes paprastai vadiname atska
lūnais) tyčiojosi ir boikotavo. 
Rodosi, tie žmonės neturi ma
žiausio supratimo, ką reiškia 
organizacijos parengimas. >

Tačiau jie neįstngė mums pa
kenkti. Faktiškai tai gal mums 
į naudą išėjo: publikos turėjo
me tiek, kiek tik galėjome su
talpinti. Gal pirmą kartą i va
karienę tiek publikos susirinko, 
kaip šį kartą. Apie pasisekimą 
kalba jau tas faktas, jog pelno 
liko apie $30.

iwh?tpk'I1iwaq pat ,mas-Ten ne^ Sių^pe^er- U£i11D1DJ11UI10 UAL gejimo ženklų. Wayland pa- 
PRIVF^TI PRIF {griuvęs ir sunkiai susižeidęs.
1 iii V Juo II lllllj laiką gulėjęs ligoninėj, fo

lis jos išėjęs nebegalėjo dirbti. 
Apkurto, etc.

skyriuje, kad patirti ar teisin
gi yra kaltinimai apie “šule- 
rystes’\ išsivystę iš šios bylps. MALEVOS

ŠALČIU
Kiekvienas daktaras pasakys jums, 

kad šalčių išvengimui reikia būti 
tikram, jogei nėra uktietėjtmo; Už
kietėjimas apsunkina sistemą. Jis 
nusilpnina atsparumą- ir užkrėtimai 
įsigali.

Pašalinkite paprastą užkietėjimą 
valgydami Kellogg’s ALL-BRAN re
guliariai. šis javų maistas suteikia 
“bulk”, kurio jūsų sistema reika
lauja normaliai, natūraliai akcijai. 
Jis taipgi teikia vitaminą B žar
noms išjudinti—ir geležį kraujui.

Kūno viduj Kellogg’s ALL-BRAN 
suima vandens dvigubai tiek, kieK 
pats sveria. Jis sudaro minkštą 
masę, kuri švelniai veikia ir išvalo 
žarnas.

Valgykite du šaukštus kasdien, 
kaip javų maistą, su pienu arba 
vaisiais, arba su, virtais valgiais — 
kroniškuose atsitikimuose su kiek
vienu valgiu. Tai pagelbės jums bū
ti normaliam, neimant piliulių, nė 
vaistų—kurie dažnai tik pablogina 
padėtį.

Kellogg’s ALL-BRAN parduoda
mas visose grosernėse. Padirba ir 
garantuoja Kellogg, Battle Creek.

Didelis Triukšmas 
Dėl susižeidimo

Circuit teismo džiurė pati
kėjo skundėjo žodžiams, ir pri
teisė miestą sumokėti jam 
$35,000.

Miesto advokatas Barnet 
Hodes smarkiai pasipriešino 
tokiam sprendimui, ir pereitos 
savaitės pabaigoje kreipėsi pas 
teisėją Witnbiscų, reikalauda
mas naujo bylos nagrinėjimo. 
Hodes pareiškė, kad nuospren
dis yra neteisingas, ir, kad 
Wayland toli gražu nėra taip 
sunkiai sužeistas, kaip jis tvir
tina. Bandydamas įrodyti tą 
tvirtinimą, advokatas Hodes 
demonstravo krutamus paveik
slus.

Teisėjas Wimbiscu*s išneš 
sprendimą dėl adv. Hodes rei
kalavimo šį penktadienį. O iki 
to laiko adv. Hodes darys in- 
vestigaciją miestu legaliam

Skundėjo advokatas Irving 
G. Zazove, atsakydamas į adv. 
Hodes užmetimus apie $35,000 
nuosprendžio neteisingumą, pa
reiškė, kad atstovas nuo mie^ 
sto advokato prieš kurį laiką 
siūlėsi džiodžmentą nupirkti 
už 65 centus “ant dolerio” ir 
žadėjo bylą nutraukti. Hodes 
pareiškė, kad niekas iš jo de-; 
parlamento tokios propozicijos 
nedaręs ir niekas nebuvo įga-1 
liotas jos padaryti. Bet advo
katas Zazove įvardijo vieną 
Nathan Allen kaipo asmenį, 
kuris pasiūlymą padarė.

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, K Moteriškų, Vaikų 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43c
3446 Šo. Halsted St.

IR VARNIŠIAI Vs IKI

Brighton Parke

Reikia pasakyti, jog pas mus 
įvairiausių biznio įstaigų privi
so labai daug. O kada biznių 
daug, tai ir konkurencija gana

Parengime vyravo nepapras
tai gera nuotaika. Daugelis pa
reiškė pageidavimą, kad reikė
tų tokie smagus ir malonus pa
rengimai dažniau turėti.

Musų kenkėjus kitataučiai 
pavadino bolševikais. Mat, ko 
susilaukė tautininkiškųjų san- 
dariečių pritarėjai!

—E. K. šiurmaitienė.

Įdomi byla prieš lietuvį teisė
ją apskričio teisme, Williain 
J. Wimbiscus.

Cbicagos Circuit teismo tei
sėjų tarpe yra lietuvis William 
J. Wimbiscus iš Spring Valley. 
Jis yra “Naujienų” redakto
riaus, P. Grigaičio giminaitis 
ir buvo pakviestas Chicagon1 
pagelbėti vietiniams teisėjams 
išvalyti bylų kalendorių.

Pereitos savaitės pabaigoje 
prieš teisėją Wimbiscus atsi-' 
naujino svarstymas įdomios 
bylos dėl susižeidimo Brighton 
Parke.

Vienas Claude Wayland, 50 
metų, nuo 640 Wrightwood 
avenue, skundžia miestą. ‘Skun
dėjas sako, kad apie porą me
tų laiko atgal^ jis ėjo Archer 
avenue ; šaliga^ym./^ies 
Archer, šaligatvis įuvo taiso-'

NO MORE SCRUBBING
Jus pamatysit, kad lengva užlaikyti grindis 

švarias vartojant

PILSEN LIGHT FLOOR OIL
Tik nuvalyki t jas sausa mapa ir jos atrodys švarios ir 

skaisčios. Prašykit parodyti sampelį pas jūsų 
MALEVOS AR GELEŽIES DYLERĮ
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TAUPYKIT PINIGUS ANT MALIAVŲ IR’ 
SIENŲ POPIEROS

Leisdami, kad WIDMAN Parūpintų Medegą
Widman teikia tik aukščiausią 'kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR
DEKORAVIMO PROBLEMAS

30 COLIŲ SIENŲ POPIERA, ROLEI 15c 
89c 
95c 

$1.19 
WIDMAN’S PAINT STORE

3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

4 COLIŲ MALIAVAI ŠEPETYS ............................

MALIAVA GALIONUI YRA TAIP ŽEMA, KAIP 

GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ............ .

NAUDOKITE AAI1TJI
VAISTUS, kuriuos IvIIRn I II

PARŪPINO "

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb arbatą
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G./KARTANAS. Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois. ,

Pirkit malė- 
vas ir varni- 

61 iš didžiauBiou X 
firmos Chicagroj 1 
Nacionaliai produk
tu. kuriuos mes 
Kavom iš Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo iki 1 /2 pi
dau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES —• Ateikit i ar
šiausia krautuvę, hii- 
waukee Av. krautuvė 
atdara nedėlioj 10-1.

•OKuliarCs kainon

PAINT EXGHANGE
2OOO Mlhvaukee Avė. 
0830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Centralis telefonas

ARMitage 1440

Sherwin WiL 
lianis trim var- 

nifiis $2.25. Musų kainu ...  950
1.000 galionų trim 

Malev s. Galionas ___

$1.25
$2.70 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina ...

$1.50
$2.25 vartės Fiat Bal
ta Maleva — $1.20

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

STRA1GHT 
KENTUCKY* 

BOURBON 
DEGTINĄ. 

90°

MUTUAL LiQUOR COMPANY
' 4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIŲS

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ 
ŠPULKĄ pereitais metais 
UŽDIRBO ..........................

ŠJ SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

dėl uzsiganėdijimo 
Chesterfield rukytojU...

Šitose Liggett
I & Myers Tobacco Company 
* šiolaikinėse sankrovose yra 

tūkstančiai statinių lengvo nu
nokusio tabako... tūkstančiai 
pundų aromatiško turkiško 
tabako... padėta užsiganėdiji- 
mui Chesterfield rūkytojų. Dėl 
to mes galime sakyti,.

Yra musų teisingu įsitikinimu, 
jog tabakai Chesterfield cigare- 
tuose vartojami yra puikesnės 
kokybės... ir todėl lengvesni ir 
geresnio-ragavimo ... negu taba- . 
kai bile kitame pačios prekes J 
cigarete. Sj}

Liggett & Myers Tobacco Co. ugję*.

Vidus Liggett & Myers šio- 
laikines lapų tabako sankro
vos kur visi tabakai varto
jami į Chesterfield cigaretes 
yra padėti pasendinimui ant 
2 metų arba ilgiaus.

Chesterfields jums suteiks
DAUGIAUS UŽSIGANĖDIJIMO

Copyright 1937, Liggbtt & Mybm Tobacco Co,

' xz.'.
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Šubscripttoh Ratee:

B
.00 per year in Cafiada
•w year outsiaą of Chicago
.00 per year in Chicago

8c per copy. ' * -
■ • ______ —„ ,  ............................................——

Enteręd as Second ęiasK Mfttter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

BiMk/me iodaai d
ChicągoJ*—paltu:

Metams -------------------   $8.00
Pusei metų - ------- ■.----------- ‘4.00
Trims mėnesiams ...._________ 2.00
Dviem m5nesia<hS ____  1.50
Vienam mėnesiui _____  -.7^

Chieagoje per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei______ t8c'
Mšnesiui ................   75c

Suvienytose Valstijose, nė diidagob 
' ’Wt"!

Pusei rietu
Trimš menesiams .....
Dviems męnesiaris ..
Vienam menesiui -i—.

ir Htnr
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Adzwr a 1 iy ąi
AUSTRIJOS DARBININĘŲ 

PETICIJA

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-. 
dVovS, 1739 B. HaMed SU Chicagb, 
Ui. Telefonas Canal 8500.

1.50 
1,00 

v icuaiii niencBJUi ......  .75
Lietuvoje ir kitur užsieninėse ’ 

(Atpigintą) • ... -
Metams $8.00
Ptfsfti ftfėtą .............  & 4.00
Trims 2.50;
Pinigus reikia siųsti pašto Monpy

~',~=TšĮgb;

(Atpiginta)

■I. ĮA.jj /'.'ts •■-!■'-.y .r.: ’
T. A • /

fNauja NRA
jRooseVelto administracija ketina įteikti kongrėsUi 

įstatymo sumanymą, kurį laikraščiai vadina nauja 
NRA. $as sumanymas siūlė nūstatyti, kaipo normalų: 
darbo, laiką) 35 arba 40 valandų savaitėje ir atlyginimą. 
už darbą ne mažiau kaip 40 centų už valandą. Be to,; 
jisai draugia samdyti Vaikus į dirbtuves ir paveda' 
specialiam komitetui iš 3 asmenų prižiūrėti, kad įstaty
mo patvarkymai butų vykinami.

Senąją NRA Vyriausias teismas panąikino, kąip 
priešingą konstitucijai. Bet naujasis šumanymas yra 
dagi radįkaiiškesnis ąž NRĄ. Jisai daro privalomais 
patvarkymus apie algų minimumą ir darbo valandas, ■ 
tuo tąrpU W NRA stengėsi darbdavius geruoju prikal
binti, kad jie keltų algas ir trumpintų darbo laiką, fir
mos, kurios sutikdavo kooperuoti su valdžia, gaudavo 
‘‘mėlyną arą”. >

Algų m^imumo nustatymas putų naudingas tėms 
darbininkų grupėms, kurtos Uždirba mažai ~ ‘‘lęipe- 
riams”, krautuvių ir o^isų tąrnautojams ir ypatingai 
darbininkams moterims tekstilės pramonėje. Bet dai
giausia pį^dos darbininkai, tiirėtų, į^fedus??Š5 arbą^O 
valandų dar po savaitę. Apskai&uo jama,į kad šitaip su
trumpinus darbo laiką pramonėje, pasidarytų darbo ko
kiems keturiems milionams nąujų darbininkų.

Trumpinant darbo valandas yra vienintelis kęlįąs 
panaikinti masinį nedarbą.

Žiopli naciai
—.. /jĮiiii.i'i r. ia „iiįįii-“. , jj. 4 ,-V

Vokietijos hitlerininkai koliojasi.
Supyki ant kardinolo Mundeleino už jo pašiepian

čią kalbą apie “fiurerį”, jie išplūdo katalikus. Kai pro- 
‘testonų dvasiški j a Išreiškė pritąpiųią kardinolo žo
džiams, jie ėųiė lęųlĮTąri ^ąskHi §eilė ant lie
žuvio ątoėžė $0WŠ Žydus, žoliaus, jie prisiminė New 
Yorką ^ąątdia. Ir t. t. ‘

VisUš jie pluštą) kaip girti, ir rašo tokius šlykščius 
dalyKųs sąvą apie Amerikos žmones ir įstai
gas, kąd it jiį.^iįlytojams Vokietijoje turi biit kpktu 
matyti šitokią nacių “kultūrą”.

dabartinius Vokietijos diktatorius 
kaip apie chamus, kurie daro gėdą

Austrijos kancleriui šušnig- 
gui aną dieną biivo įteikta (įąr- 
bininkų peticija su 70,000 pa-’ 
rašų, kad jisai grąžintą teįsėš 
laisvoms darbininkų Sąjungoms 
(unijoms), 
rytos 1934 m.

Tą peticiją įteikė klerikąliš-į 
‘kam Austrijos diktatoriui db?b-; 
tuvių komitetai metalo it teks-i 
tilėję pramonėje, Peticijoje sa-i 
koma, kad darbininkai su di
desniu pasiryžimu ginsią Aust-,1 
rijos nepriklansomybų, jeigu s 
jiems bUS pripažinta laisvę or- 
gapizuotis ir kovoti dpi bU|iea: 
pagerinimo.

Irai yra reikšmingas darbi
ninkų žinksųis. Jisai patvirtipą 
tą ‘faktą (kuris jau buvo pra
neštas ^Naujienose”), kad 
Austrijos įmonių tarybų rinki-' 
muoše laimėjo įėhųjų profesi
nių sąjungų veikėjai.

Austrijos klerikąliška dikfa-’ 
turą pastaruoju laiku susilau
kė didėljų kepTumų. Pitmiaus 
ją remdaVo KfussoliUi, kUHs 
buvo pasiryžęs net ginkluota 
jėga ųęįlęisti Hitlerio į Austri
ją. Bet kai Mussolini sudarė sU > 
Hitleriu “Romos-Herlyno ašį”,, 
tai Italijos fašizmas buvo pri
verstas ‘^tąisakyti nuo ppozici-: 
jos nariais Austrijoje.

Taigi Špįniggp valdžia da- 
bar J’i’a $01'0^ 
Ji bijo ®į-M 
kodama kas U 
ja ėmė gerintis Čekoslovakijai' 
ir per ją prašyti užtarimo1 
FrariėdzijOjė. ,

Šitpkįpse ąplįnkybėse ątsira- 1 
do viltlęs pas Austrijos darbi
ninkus, kad valdžią bus.Pri
versta’ grąžinti jiems tęįseę, 
kuriąs ^rie^Ltįrej^ą Pa“ 

įvykinęs valsty
4 - * ■ - x : i1;-

DEMOKRATIZUOJA SOVIETŲ
UNIJAS

kurios bllVė Užd&-J 
‘ < i

perversmą.. > H

Prieš dvejetą savaičių susi
rinko Maskvoje, kaip praneš& 
ŪpUdopd •‘E^e^ąūgę”, tS^iįVali- 
Pė Prdtėšinių BąjpPgų ' TaVyba 
ir nutarė padaryti demokratiš
kesnę tvarką profesinėse są- 
jųngose, kuriąs apsėdę bjųrp*; 
kVatižmas ir korupcija. !

Taryba padarė patvarkymą, 
kad sąjungų viršininkai turi 
būt P. skipąmk įf-f
kad ^(t ąląptiJ
bariai Wį teįsę 
‘datus $r kįė'kyfeną'š ' 
tas turi ■ b#' j
rium, O išti^ąiš šą’rąšą'įs. Į

Iš to 
tybė” gyvavo, iki š^oj fturiįpsj 
profesinėse sąjungose. Į^pką^ti 
jų viršini'n’k^s, bįyp, bąlstrpją-į 
ma rankų ^ą^ėlbnų ir šų^yįt; 
už ištisą sąrašą, kųįį pąšftiįy-j 
davo komunistų ^ritįjoš -W-: 
čeika”. ^ąriąi negalėdavo : 
tyti kįtų kąftįidątų. Iftęt AĮąbąį; 
dažnąi profesinių -sąjungų Vir-; 
šininkai bųdavo. tiesiog “i| vir.-i 
šaus” pąsktri^W- i

Papūtus pąųjįėnęis “^ęiUpkra-; 
tiškiepi^” Vėją'mš Sovietų RUsi-; 
joje, valdžią dąbar sUsįgriėb?, 
kad tokią tWką Įino^-s'ąjųųgo,-' 
se yra negera. Dabar viršinin
kai jąų bųt ręnkąpii, 
bąišąyįni'ąs 'turės bųt 

, ir t. t. Tąčiąą ’Čeųt^ąiiUė Tą^-y-i 
Moterų rūbų Uritcrnationai

: nfĮųpse. ji pątV<k^. k^ 
turi O

W W!'

ĄitĮę^s RepągalvW> kąip bi’a.ngiąi
tokia pąsąulia buoriobč apie naeius.

karas 1914 pi., Vokietija turi ją] 
gerą vardą pasaulyje. Apšviesti žmones Amerikoje ir 
kitur j .ją Ifyreją įąip į garsią jpoetą, filosofą, mtfciką, 
mokslininką tėlhnikos ekspeHą kraštą. Vokietija tuor 
met did^iąVosl yišpotinu bąiaąvimu, gaĮipgąmis darbi-.; 
ninku organizacijomis, pąįkiopiįš pramonės jmonėipis. 
Ėmė nemažai teiko, iki brūtališki Vokiętijoš militaniž- 
mo žygiai ir Santarvės valstybių propaganda aj)ie 
‘‘hunų nuožmybėsn tą Vokietijos reputaciją sunaikino.

O kas šiandie Vokietiją gerbįą? Jeigu Hitleris įsi-' 
veltų į didelį karą, tąi visas CiviližųOtaš pašauliš nuo 
pirmos dienos butų prieš ji nųsis'tatęš. Tik beprotis ga
li įsįvaUduoti, kad tokio.se aplinkybėse nacių karo ma
sinai butų proga laimėti pergąig.

Savp chamiškais išmokimais rudoji Vokietijos dik
tatūra pati kasa sau duobo.

Darbininkų vienybės klausimas

ment Wopkers) ųpiją savo konvencijoje, HHri
laikyta AtiahW nutarė remti industrinės
zacijos komitetą '(C. L O.), bet kartu ątįpriai pabrėžei 
reikąląyĮąią, kad ivyMu tąiKą įąrpę Q, I. Cj. ir- A^h 
kos Barbė S^dėriačijoš. .

Tąję J^Yę^mpję jęątyėję Fedęnącyos vįcę-p^zih $
:aš MaithėXv Woll ii* ihdūstfiftio komiteto Vądąs.'dentaš MatthėCv ..... .............. .......................

John L. ]įewį$. Pastarasis savo kalboje pasakė, ka’čl
- . . » neatrodo tokį jąp

areiškimas atgają
mingo dafbdninkų vado lupose. Bet, nežiūrint tėklės’ 
Lewis’o agitacijos, delegatai karštai plojo kiekvieną

komunistų partijos kandidatą, 
tąį Šjįpč pąrtyps ątš'tbVai uni
joj ę turės, tėisę kelti tnųĮęŠrĄąį 
ir reikalauti, kad toks kandida
tas butų nuimtas nūo baliotO. 
Tai atidaro duris darbininkų 
tėforižąVįmtiį,

HiTI.EftiiO PRIEŠAI SU ' 
! ■ > ' i

Atplaukus vięnąm vokiečių 
ilaįyųi į New Yorką,' tarpe ju
rininku, įšlipusių į krantą, bu
vo keįetąs Hitlerip priešų. Laik-! 
rąš^įų reporteriams vienas jų 
papasakojo, W 
ijų sląptą organizaciją, kurį ko
voja prieš nacius.

Jurįpipk^, kuris kąĮbėjo ą- 
pįę ląį sų spąudos atstovais, 
bpvp užsidėjęs maęką.

Koks maųo vardas?” — 
pakartojo jisaį<, “Vadinkite 
mane ‘Herr SchmidV.”
Slapta Vok’feftijos jurininkų 

organizacija įsikorė 1933 kie
tais, kai Hitleris paėifię Valdžią 
į savo rankas,. Ji nuolatos au
ga, nežiūrint to, kad Įiit^erib 
slaptoji policija de^ Pa
stangas slisekįi jpš ’Ąą^iU>.

anglijo^ karalius 
ŠTAPCIOJA KALBOJE, 

BE-r NEMlRflOJA
■ . / j

7 Prięš Jurgio VI vainikavimįąj 
bUvo surengtas didelis Imperi
jos Bankietas VVestminster sa
lėje, Londone, dalyvaujant įa- 
yąįiui, karąiį^pėi, Anglijos ir 
yBų , dominijų mihis-
'tęri^fnš prizininkams ir kolo
nijų ‘atstovams.

' • -'V: ; •
Po to, kai imperijos Vadai 

■išgėrę taiirę^{ųž karąliąus svei
katą, Jurgis turėjo pąęąky’ti 
kalbą, dėkodamas jįąms už 
svęikinįftii^. Bet Anglijos ka
raliaus ąejiįmė yrą’ tą, kad jam 
sunku vięiii kalbėti. Savo jau- 

'jisai latoi mikHodaVA. 
Daktarai Aįuo mikčiojimo ji iš- 
gydė, bet;Ma ir dabar pastebi
ma, kad: jirf kalba ne visai sklan
di. -' *** 11.

{Sakydamas kalbą paininčtame 
bapkįot6’ karalius dažnai stap- 
įipjo, kartais ilga pauza nu
traukdamas sakinį. Anot vieno 
korespopdepto, Jurgiš VI tarė 
žodžiųšį: 4<I ’thank you” — ir 
ptiĮilb. Palūkėjęs valandėlę ir 
suvaldęs ’šąyb nervus, jisai pri
dūrė: “very sincerely;” Ir vėl 
nutilo. Už valandžiukės jisai 
^ąsąkė: “It is a great...” Paty- 
iOjp įr pabaigė sąkiZl'’

tą to H I

AbęjotįnU af

.7
DąbąriJblO k'ąrąbąų^ 

jfuygri V, suko, irgi
bųVO V0W, ;b^t ptfo, 

tos ydos buvo visai išsigydęs,

pistono bąląz^
d^ip m d-, laidoje radau ęti’ąip-’ 
'SiZį ąut^ąštc “švpntas iupza-, 
ną;s',:'. ,pė įdtkp, tPn
■šUndien pąšMlri kąmifaiįąri! 

su snukiais darbo klausiniais. 
Stengiasi juos rišti savu pro
tu, nęątsįžyMg^at i Bjęvp 

;stąty^ iwką> kuriį rrifcąiąu-’ 
ją iš 
įięt įr.mriĮls.
did®ja dri to, kad visuš 
gobšumas, o tą ydą neturi fi- 
pų, nei soties’. Metas jau grįž- 
ri prie Dievo įstatymų iy įm- 
tis priemonių, iiagrįstu meile

:r.f ~.fl ...................................... . ■■ -r—t  . —>

|įĮįOM| W ’ ^|nizacijp^'.;fėrmos klausi
au. Šita $wW- 0. Vėliaus turės paimti viršų
visame darbininkų judėjime•yy■" .v ■

Aš pripažįstu ir visi pripą- 
Htfs, kad tai gražus žeidžiąi.; 
Bęt juk žodžių neužtenka. “Bą- 
sniami solovjė. ne koriiiiaV 
ko rusų 
kytojai 
žodžiais, 
ėdžiais.

Kunigų elgęsis.
/

Kunigai primena, kad gyve^ 
nimo kląųsimus rišti vien savo 
protu nepasiseks, kad reikia- 
ątsižvelgti į Dievo nustatytą- 
tvarką. Ar kunigų elgęsis ro
dę, kąd jie atsižvelgia į tų 
tvarką? Žakrištijonų ir para
pijų dženitorių padėtis priklau
so nuo klebonų. Ar musų za
kristijonų ir džepitorių padė
tis rodo, kad jų reikalus tvar
ko klebonai, atsižvelgdami į 
Dievo nustatytą tvarką? Jie 
dirba po šešioliką, kartais net 
ir po dvidešimt valandų į die
ną. Dirba septynias dienas sa
vaitėje. O kokįbs jų algos? Vi
dutiniška zakristijono alga 
$.70,0.0 į mėnesį, o dženitoriaus; 
dažnai nesiekia nei $50.00 į 
mėnesį. Sakysite, kad klebonai 
taupo parapijonų pinigus? l^et 
kodėl jie užmiršta apie taupu
mą kai 
nius?

”, sa- 
priežodis. Doros mo- 

turi mokyti ne vien 
o ir darbais ir pavyz-

einasi apie jų kiše-

Pirmadienis, geg. 24, 19J
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Ispanijos Įvykiams Besiriluliuajan
................. .tiSi.li.iiaMžAi.M

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

manote, kad anas Dot-
Žemės Ūkio akademijos

jie 
jie 
ir

pa-' 
liė- 
lie- 

kad
jiems 

čia ry-

“Ęarizięjąi”.

O ką apie kitlfe darbininkus, 
priklausančius nuo kunigų? 
Štąl, jau ne vien katalikai, o 
U taišVainaniai žino, kaip rna- 
fijonai elgiasi su sąvp darbi- 
ninkąis, o ypač darbininkėmis. 
Ar Marijonų pasielgimas su 
tbbiiš cĮarbihinkėmįs remiasi. 
DlėVo nustatytą tvarka?

Ąr friarijOnąi čia laikęsi ar- 
tiffto ftieilėš, apie kurią jie taip 
garsiai skelbią pasauliui? Nei 
jfia'tys hląrįjdpąį nedrįs tuopii. 
basi^irti. O ar žinote kaip va- 
dįnami tie, kurie negyvena tąip

‘ ipokina? — Fariziejai, 
yę^feąiĄiąi. Ko vOrti moįįyriiąi; 
'tų, kurie nevykdo gyvenime 
šayo mpkymo? 'Q tai tiek, kaip 
yra KrištUs poakes. “Jųš krau- 
nątė nepakeliamais hksthš aht. 
vargšų žmonių, o patys nei pir
štu nenorite prisidėti.” i

Dvasiški tėveliai, savo gfa-! 
žiais žodžiais iš vienos pusės, 
ir savo fariziejišku gyvenimą 
iš kitos, pasauliui nepasitar
nausite ir Dievo garbės nepa
didinsite. Jeigu jus neatmainy
site savo nusistatymo link dąr- 
bininkų žmonių, tai jums at
eis čia tokia pat teismo diena,’ 
kokios dabar susilaukė Ispani
jos kunigija.

Ex-vargonininkas.

Šiandie Jackson g-ve 
bus uždaryta visų 

diena
Šjąpįdįen uždarys taisymo 

^kslų jackson gatvę ir nebus 
g;alimą jąja naudotis per visą 
diėJną- Uždaryta nuo HomUn 
iki Šp^ingfield avė.

Jus 
nuvos 
študėnčiokas savo valia ryto
jaus dienų akademijos vadovy
bei pasiskundė, kad jis buk bu-' 
yo muštas. Ne, jis tai darė in
spiruotas kitų. Varšuvos lenkų 
politikams tokie argumentai 
būtinai reikalingi. Jie turi 
šauliui įrodyti, kad ne 
tuvius Skriaudžią, bet 
tuvių yra skriaudžiami, 
iš viso Lietuva stovi 
skersai kelio ir trukdo
juose įgyvendinti taiką ir ra- 
Zftybę. Juk lenkų- bajorai visą 
laįką šaukte šaukė, kad jie Eu
ropą nuo bolševizmo išgelbėjo 
ir ateityje jie tą misiją galėtų 
atlikti, bet čia jiems kliudanti 
Įąetuva. Beje, dėl šios misijos 
dabar eina varžytinės tarp vo
kiečių ir lenkų. Lenkai dabar 
Užsimojo bet kokiu budu baigti 
Lietuvos klausimą. O kad jį 
baigti savo naudai, kad iš to 
turėti realiai apčiuopiamą nau
dą, o ypač kad sustiprinus len
kų bajoriją Lietuvoje, todėl len
kai pradėjo Lietuvos šmeižto 
kampaniją.

Jei prisimenate, vos metai at
gal vokiečiai vare irgi tokią 
pat Lietuvos šmeižto kampani
ją. Vėliau aprimo ir su Lietu-: 
va sudarė laikiną prekybos su
tartį. Dabar lenkai eina’ vėl jau 
jų nuo seniai pramintomis pė
domis. i

‘Bet tai ne visa. Lenkai gene
rolo Franko pasisekimais masi
nami butų tikrai linkę bet ko
kią čia provokaciją sudaryti, 
kad baskui galėtų drąsiai pul
ti Lietuvą lyg ir eidami čia at
statyti pakrikusią tvarką ir ne- 
daleisti žmonių žudynių. Juk 
per generolą Franko tą pačią 
įgišiją dajjar •atliko j italai j£ 
Vokiečiai Ispanijoje.

Akiplėšiškas cinizmas
X 1

Ispanijos vyriausybininkai 
jau dėl to kalti yra, kad neno
ri italų ir vokiečių įtakai pasi
duoti ir nori savo krašte būti 
tikri šeimininkai, o ne kieno 
nors pastumdėliai.

Lietuva jau vien tik dėl to 
yra kalta, kad lenkiukštis stu
denčiokas nenori prisitaikinti 
Žemės Ūkio Akademijos visų 
studentų bendriems papro
čiams. Lenkiukštis studentas 
nenori 'būti juokais trenkamas, 
bet jis ne tik ’liėtųyįus trinktų, 
b.et ir skuste skustų, jei tik vi
si bajorai jam - padėtų. Štai 
Lenkijos, bajoriškosios, impe- 
riąlistiškosios Lenkijos tikrieji 
užšimpjimai I

Tarp Ispanijos dabar einamų 
įvykių Įr Lenkijos, užsimojimų 
yrą daug bendro.

Tad sakykite, lietuvio muži
ko vaiko, lietuvio baudžiaunin-
I.H ............. ............. ...........

ko vaiko, ar gali būti rami ši 
diSį kuomet taip akiplėšiški 
kad ir tolimam Pirėnų pusi 
sajlyje įsigali neteisybė, kuom 
cinizmo generolo Franko pili 
pplitika pradedą imti virš 
Tikrai skaudu ir darosi kokt 
kuomęt tų lietuvių tarpe, kur 
jei ne tėvai, tai jų tėvų te v 
buvo baudžiauninkai ir bajoi 
pliekiami dabar džiaugiasi, ku 
met toji pati bajoriška dvasi 
kad ir kitame pavidale, prade< 
daug kur atgimti.

d ei omų kada nors lem 
Lenkijai puo Lietuvą, tai vi 
na įsiaemctina, o ypač liet 
viams svetur gyvenantieji 
Kaa lenkai, — jų spauda, 
radio pasauliui paleis kok 
nors visai netikėtų provoka< 
ją pavidale Kaune lenkų dar 
mo pogromo, ar kas nors pan 
šaus, kad jie galėtų savo z 
gins j Lietuvą pateisinti.

Ir tuomet jie lygiai, kaip d 
bar generolas tranko, didžiu 
sis visur savo tvarką atstat 
ir kad juos visur net patys Ii 
tuviai iškilmingai priima. B 
aos, lietuvis mažos tautos i 
stovas, daug vaigo matęs, dai 
kentėjęs, turėtų ir privalei 
jei ne savo protu, tai bent jai 
te jausti, kame yra teisybės 
kas jo kraštui žaua gerą ir k 
neša vargą, kas kuria klastą 
meią. Suprantu, kad kartais < 
deiės politikos sumetimais re 
kia kaip kas sakyti ne ta 
kaip norima, bet tuomet tai 
pasakymas taip redaguojama 
kad kas nori taip jį kaip n< 
ir supranta.

Nieko nepadarysi, visur 
pas visas tautas yra žmon 
kurie toliau savo nosies nen 
to. Tik pas vienus jų yra da 
įifc, kitur mažiau. Tikrai vi 
gas tai tautai, kuri šitų nosi 
politikų turi daugiau, negu ; 
reikia, negu ji derėtų tokį sk; 
čių turėti.

O mauras, mauras, ypač šit 
laikais ties kiekvieno vartt 
Stovi, tuno, laukia iki jį pakvi 
skersti...

Bet visa tragedija ta, ka 
maurai dažnai kitų tarpe s 
randa sau talkininkų ir tuom 
sąvieji savuosius skerdžia..

Tikėkim in visa darykime, fa 
Lietuva, tiek daug kentėj 
kraštas, nebus reikalingas m& 
rų, o savuosius maurus, bajoi 
likučių pavidale, turi pirmoj 
eilėje sudoroti.

—Para Bell ui 
(Galas)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
.... . -r. .--■ «<■. ■ —.Į" t .į, ,;y y,y, . ... . ...
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ORO “FORDAS” •— Anglija neseniai pradėjo gaminti pigius ir lengvus lėk- 
tu Vii s, kurie yra prieinami ir neturtingo žmogaus kišenini. Paveiksle parodytas 
“Fordas” daro 85 mylias į valandą, kainuoja $500. Acme Ph<rt<

£

LMUfe^ik. ^LaLav:^-Jfa'4I.Ž«tfAu^Ctai. .-zSAA'

tokio.se
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KAS KALTAS? " v ® *J

d=s

...Iš. pradžių darbdaviai vtyaii 
i W. dubininkų rfei-
j kaiaviipąis skaitytis. Tačiati 
■ p^rpkp^; įfe fas
| streikininkų negalės įveikti, b 
| iš kitos pusės, laikyti pždaras 
i dirbtuves nelabai apsimoka, 
j Tod$Į jie pusėtinai suminkš
tėjo ir pradėjo derybas su 

j driirbinipkų atstovais. Dery- 
• ky>S buvo ppsėįinai kar^tOs» 
jlyą^d. i°.s baigusį darbininkų 
,Į ląįyp^įjipm: algos liko pakel-

*|O^ ir upįją pripažinta.
Ttėsą, negalima šakyti, jog

liko nutarta griežtai laikytis 
vienodų kainų: už plaukif 
nukirpimą imti 50 cėrttų, < 
ilž barždos ntiskutiiftį — 
centus.

— Žvalgas

ŽUVUSIO VOKIEČIŲ DIRIŽABLIO “HINDENBURGO” VIDUS. PAVEIKSLAS 
parodo jo konstrukciją. Iš šalies nusidriekę maišai, kurie buvo užpildyti sprogstančio
mis vandenilio (hydrogen) dujomis.

kELĘlVlŲ SALIONAS ŽUVUSIAM “HINDENBURGE”. ĮRENGiIMAl BUVO KUO 
moderniškiausi.

HINDENBURGO VAIRAVIMO IR OFICIERIŲ KABINA, KABĖJUSI DIRIŽABLIO 
priešakyje.

Ne-w Jersey valstijoje dabartiniu laiku dvi komisijos daro tyrinėjimą patirti kodėl 
sprogo ir sudegė dirižablis “Hindenburg”. Viena tų komisijų yra Jungtinių valstijų 
valdžios, antra — oficiali Vokietijos komisija su dirižablio statytoju Dr. Hugo Ecken- 
er priešakyje. •

Nors faklinoji priežastis dar nėra atrasta, bet spaudoje, čįa ir Vokietijoje, nelai
mės kaltininke skaitoma Jungtinių Valstijų valdžia. Kaltintojai sako, jei Amerikos 
Valdžia neturėtų suvaržiusi helijaus dujų produkciją ir eksportą, nelaimė nebūtų įvy
kusi. ‘ llindenburgas” buvo pripildytas vandenilio (hydrogen) dujomis, kurios yra 
sprogstamos. Helius taipgi tinka dirižabliams, nes yra lengvesnis už orą ir yrą tup 
geresnis už vandenilį, kad nesprogsta. Vienintelė šalis pasaulyje, kuri gamina helijų 
— yra Jungtinės Valstijos. Pati gamyba yra valdžios kontrolėje. Dųjų eksportas yrą 
suvaržytas daugiausiai tam, kad kitos šalys negalėtų jas naudoti karo tikslams. Val
džia autorizuoja hęlijaus eksportą, jei eks porteris įrodo, kad dujos bus naudojamos 
medicinos, mokslo ar kitokiems — ne kariškiems tikslams. • '

Atsakydama į kaltinimus, J. V. valdžia pareiškė, kad kai Hindenbųrgo statyba 
prasidėjo Vokietijoje, statytojas Dr. Hugo Eckener kreipėsi į Washingtoną prašyda
mas leddimo eksportuoti helijaus. Washing tonas davė sutikimą, bet Vokietiją juo nę- 
pašinai ,ojp. Ir nepasinaudojo todėl, kad “norėjusi būti nepriklausoma nuo kitų ša- . 
iių dirižablių statyboj. Ji tikėjo, kad ‘Hindenburgą’ taip pastatys, kąd eksplįozijos 
paroj aus neįųs, ir ąpsjęis be helijaus.”

Kailių Darbininkai
Nntarė Pasitraukti

a
ž
r"
‘aK

ROpKroi^, įSįl — ąą- ti datig b:et kį
M " laimėjimai yra

lo,pigios r^prez:eptąci^ tįkrąi apArĄ^ it Ą ąąvo, a I mai y a
nvisiteikusi LO. tesiriip.ina. Tfc

lią'tfdteš dląihAš dainuodama ^mpnės yrą gana susipratę, \ a. e. e:
vy^p; į AnĮęvik?? /įt k^Wos vT leilgviau
Kbpgtešo^ centrą; kmprt^o šn-Aijicm^ Wėrą svet^pi, tačiau e rakandų
rene ^.^rhtnvė. drob?.
gegulės 2 sęk ąiYĮaigąmėfų pą-j 
stai'e. ■ ■' 'r ■

Įipę^ordiedįnms ipį^’įa^- 
sią^ ^kis ną^ąp^a^ai 
ląąlOįii it graži puptąįka. Pa
talpos iapkpipąs įt ppošim-i 
niąs taįpį pat darė įthl gėtą' 
įspp^į. i Ąpie Vakarienę gali-į 
nįą pasakyta ii buvo Įik-; 
rą j i ir aristokvatišk a.į
Ne tįk turėjome visokių Val-į 
giiį-, ket (Petriuko ir 
gerkięį pąyįlgyti. Visa ėrlėĮ 
kaibėtoj^ų pasakė tinkamas; 
ka^ąs. BųiėJpt, kąd lietiiviains; 
metąs jau susiriipihtį kulių-’ 
rqį§ Veiklą-. ; Koncertinė 
buvo, tikrai įdpipi ir ;^ąvingą.: 
žodžiu, Yį^ą i bankinio atpiOs-Į 
fėta buvo > pepaprastai drau-' 
gi^ka ir inąiopi.

ęrrižoipe įneš iš phieagiškiųi 
bankietp galiai patepkinti ir 
kiekYįėpa proga su savo bi-i 
čiųlįąią į'v ■bičiųlėipis daliiio-į 
mesi įgytais1. įspūdžiais, kurię1 
dar ilgai :;pašiiįks WĮl?ų w 
mintyje, žinoma, rpėk^rdin-’ 
čių tepr^ep’tavija galėjo* bp- tos tųšies dirbtuves

Vią ginasi ir vęrkš^na, kad.Wųv;^/avo kinkų drekeZ 
iaik0 neturį ar šiaip kpp ki-ii^^. V laisvu noro pakėlė 
*įp pąą paimti. Ipaį tikrai -a,p-iH^^nninkams^ algas, kad tuo 
gaįĮėtį^ąą, reiškinys, kad žiPd-1išvengti streiko.

■gM'^t'S veikti’ 'vi^i, 
ppa^epa ąpšppsti "iy nįeko ne- 
Yeį^ią. šipip ar taip, o žypo,-jvTtll,T. 
gus, kol jis dar lemta, turi jonizuojąs i ir stiprina 
hjė tįk paį$ sau gyventi, ^nt] 
ir paįyVąpti visuppięniškąmy 
veikitne. ;

Dar pįekad Rockforde nę-; 
buvo tpks nepąpyastas <darbi- 
pinkų judėjimas^ kaip pąskų-Į 
tipĮaįs kelįpįs m&iiešiais. Pas 
day'bįpįnkps pasireiškia tįkyaij • 
Ąi^elis, viepįpgųpiąs- O kada ‘ ~ 
jip yiėping^i ir solidariškai 
vėįkta, tai gali ir savo tikslą 
ątšįekti- Štaį balandžio pra- 
džįjpje liko paskelbtas strei
kas /XVeiman kompanijos ra- 
kapdp dirptuvėje. Daybinin- 
kai pareikalavo didesnio at
lyginimo, trumpesnių darbo 
valandų bei unijos pripažini
mo. Htiriąm laikui prasįiiikus 
štreįkas persimetė ir į kitas ;

^JetąOo įmonėse tąip pat 
į sm atkus darbininkų

‘b^^ėjinias. Darbininkai or- 
i uniją.

,u unijos atžvilgiu pavyz- 
jgįAusi pasirodė kirpyklų 

nes jiė visi be 
iįifhttes unijai priklauso. Ge- 
gų^ėą '6 d. visos kirpyklos bu
vo nž'dArytos. Mat, tą dieną 
kirpėjai Inikė mitingą ir 
^!ipren<įė savo reikalus. Po il-

Apie šimtas delegatų iš įvaiįį 
rių kailių darbjninkų unijų lo* 
kalų nutarė išstoti iš Amęri* 
kos Darbo Federacijos ir pri« 
sidėti prie C.I.O.

Delegatų suvažiavimas vyk-' 
sta Chicagoje, Morrison viešį 
būtyje. Balsai pasidalino, 9iį 
prieš 4. S

Kailių darbininkų unija, In-J 
ternational Fur Workers Unionž 
turi apie 30,000 narių Jungti-L 
nėse Valstijose ir Kanadoje. j( 
priklausė prie ĄFL per 25 me
tus laiko.

Skubėjo namon
Policininkas — Kodėl tam

sta taip greitai važiavai?
Keleivis^ — Todėl, kad no-, 

rėjau parvažiuoti namon pirm 
gų iy Vįsappsį^kų diskusijų negu ką sužeistu.

GROŽIO BARGENAI
speciali? aĄeA-Nė permanent $< eo

(Čurlę—kię*k tik no esit) ■ "Vv
PU Al t, BE S-NOS, EUGENE, $ff fįfl

IR XLIĖJ4NE TULIP WAVEV.UU
SPĖCIALYB^ VAIKUČIAMS Efi

’RĖ Mll^S ’F'WMANENT ................ v.UU
PtAVKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ................... .

' TO (>OWN BE A UTY
(Urown Dępt krautuvėje) TeL YARDS 2514

‘MIMi South halsted Street
TTELEN MAŽEIKA. Vedėta.

■ liiiT' ■■■n . u I.. .............. .. - —..........................

,25c 
.35 
.40

lėĮįpjė ^Įpp, 7530 ^-00 M. ^rAAF, 920 k- pagedėliais ir pėtnyčiomis, 5 vai. vakare.

KELVINATDR REVEALS 
REFRIGERATION FACTS

FAKTAS 2 FREE!
Nkujas KeĮvinątv.r yrą 

P]us-$*dwer£d. Jis tįiri an 
Yra tiek saldy fn o vietos, 
negu kiti refrigeratoriai 

to pačio dydžio

Naujas Kelvinatdr vei
kią tik pusę laiko pėr die 

ną, o kitą dalj Užlaiko že
mą temperatūrą, visai ne

vartodamas elektros.

KELVIN HOME

a$ little as 

90 <A WEEK 
will buy yoų a 

PLŲStPOWEREP 
KELVINATOR

KELVINATOK nedaro mfe|ery<(S 
is ^fpgfefą^orių skirtumų. $ičią 
yiištij, įįia paduoti faktai apie K 
naiiją Pl(is-powered Kelviiiatdrlų. ’’ 
į-Jie-’ YTą aiškiausi. Jie pasako, 

įą>fel yffflVinator sutaupius jum 
kasdien, kai jį vąrtojat 

jum ilgesnių mėtų tarny-
H ^iučių.

I^o^lel Kelvinator užlaiko val- 
giuę ą^ąoliučiai SAUGIUS viso- 
Idoj aplinkumoj, karščiausiomis 
vąsiatos dienomis ir įkaitytose 
virtuvėse.

O ai hera tai 'svarbiausi Liau
simai kąi perkama refrigetatb- 
rius? Jie Yrą. štai kodėl dabar 
tnkstąnčiai ryhi^ętatorįų sąyinin- 
h'ų pakeičia ’jtyoą į ąaujus Plus- 
Powere^ ’KHyįpątorįuą.

Atsilankykit it pktirkit apie 
Kelvinatdr žė’ings kainas ir ijn'ą- 
žds sav'ai'ti'n'iūs išmdfcejimus — 
tik po ’90c savaitei. A’tsilanlcy'kit 
šiandie!

WIN A PRIZE! [
OTTTIH3T1Z

INCOBPORAtED i

NASH CARS, KELVINATGR 
REFRIGIRATORS, RAHGTS, 

WASHING MACHINES, 
IRONERSAND CASH 

MORE THAN 1000 PRIZES.
6 kambarių, air conditioned, 

modprnis Kelvin Namas, įskai
tant lotą, su visais vėliausiais 
Kelvinatdr įrengimais! Vėliausio 
modelio Nash karai! Cash ir ki- j 
ti vertingi prizai! Čia yra kon- 
testas, kuriu pkrai vertą įstoti. J

STOKIT DABAR! 1
Lengvą įstoti! Tr smagu! Kad i 

įstot j Kelvihator' StokūojanČių i 
žodžių Kontestą. turit tik įrašy- i 
ti keletą stokuojančių žodžių ofi- ; 
cialej įstojimo blankoj. Ir ga
lit gaut šią įstojimo blanką čia 
Šiandien—DYKAI, tik paprašę.

RAS DARYTI!
1. Atlankykit musų krautuvę j 

gauti kopiją KELVIN HOME į 
BO0K ir Oficialę Kontestan įs- j 
toti Blanką.

2 Perskaitykit KELVIN NA- I 
MO KNYGĄ nuo viršelio iki j 
vršelio. Joje telpa visos jums i 
reikalingos infomlacijos laimė
li m ui.

3. Išstudijavus ĘĘLVIN NA- ■ 
MO KNYGĄ, išpildykit Oficialę ; 

► Kontestan Įstoti Blanką, prisi- ; 
ląik^cĮami paprastų

4. Pasiuskit paštų 
Pilną Blanką i 
P. O. Box 60J, 
G r a n d Central į 
A n n ė x, N e w 
York City, pirm 
vidurnakčio Bir
želio 6. 1987.

patvarkymų.

Tel. Boirievard 7010
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sų

Lu-

su

Diena Iš Dienos rališkos Dr-tės Ru 
tos No. 1 nutarimų

liepos 24 d. Spaičio darže. Tai
gi pasitaisykit gerai padus, o 
bus smagių pašokimų.

Sekantis draugijos susiiinki- 
mas įvyks birželio 9 d.

MADOS

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Casimir Gurda, 22, su
laine Skiscim, 18

John Skamarakas, 27,
Bernice Siedlecki, 24

Frank Chapp Jr., 27, su
cille Kipp, 28

Charles Petraitis, 29,
Adeline Galauskas, 24

Walter Wuske, 27, su Hilda
Larson, 22

Samuel Allswang, 30, su
Leoną Zabren, 21

John Dorich, 34, su Cathe-
rine Evanovich, 20

Tiksėtų i Naujienų pikniką 
buvo permažai

Mė

Užvedė Divorsų
Bylas

John Žigas prieš Rose Žigas

Veda Charles žičkus ir 
Bernice Kanstowicz

Birželio 5 d. įvyks vestuves 
jaunuolių Charles žičkus su 
Bernice Kanstovvicz. Bažnytinės 
apeigos įvyks Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj, o vaišės — W. 
Neffo salėj, 2435 S. Leavitt St.

Abu jaunuoliai yra “Pirmyn 
choro nariai.

Apie tą, patį laiką įvyks iš
kilmingos vestuvės ir jaunuolio 
E. Kraujalio su p-le Anicetta 
Šturmaite.

Bus p-lės O. 
Maskaliunas 
vestuvės

Birželio 12 dieną bus p-lės 
Olise Maskoliūnas, gyv. 8106 
Wincennes avė., vestuvės. Ji 
išteka už p. Antano Lubio, gyv. 
5906 S. Wentworth avė., biz-

* nieriaus. Vestuvių puota įvyks 
Mildos svetainėje. —VBA.

17 d., 
Prans- 
puota.

Buvo vardadienio 
puota pas pp- 
Pronskunus

Pirmadienį, gegužės 
įvyko p-ios Petronėlės 
kunienės vardadienio
Pp. Antanas ir Petronėlė Pron- 
skunai yra tavernos savininkai. 
Gyvena 6810 S. Wcstern avė. 
Buvo atsilankę labai daug sve
čių. —VBA.

Pp. J. ir M. Norvvell 
minėjo vedybinio , 
gyvenimo sukaktį

Gegužio 19 d. pp. Juozas
gyv. 5537

ir

sukaktu-

Marijona Norwell,
Farragut g., minėjo savo 20-as 
vedybinio gyvenimo
ves. Susirinkę svečiai iš nety
čių, apdėjo stalus valgiais, gė
rimais ir atminčiai įteikė labai 
gražią dovaną. Prie stalo sve
čiai jubiliantams pasakė ata
tinkamas kalbas ir palinkėjo 
viso gero. Jonas Rukštela 
garyčioms ir gražią dainą 
dainavo. Nė nejutom kaip 
silinksminant ir ankstybas
tas atėjo. —Vienas iš svečių.

ma-
pa
bė
gy-

Parvažiavo iš 
Kalifornijos p-ia 
O. Vikšrienė

Trečiadienio rytą parvažiavo 
iš Kalifornijos p-ia Ona Vikš
rienė. Kalifornijos saulėtoj pa
dangėj ji prabuvo daugiau pus
mečio. Dabar apsigyveno pas 
brolį p. Juozą Stiklių, 6420 S. 
Fairfield avė. Kiek paviešėjusi 
mano grįžti atgal.

Kelionė 
labai švari 
išvažiavusi 
re aštuntą
rai, paaiškėjo, kad tam gra
žiam pasaulyje yra nemažai ir 
lietuvių. Jie taipgi veikia, ku; 
ria naują gyvenimą, kaip ir 
antrosios Lietuvos — Chicagoš 
lietuviai. Nuostabif, kad jie 
nieko apie save neparašo “Nau
jienoms”. —Rep. x-y

traukiniais 
ir patogi. Iš 
sekmadienio 
vai. Kalbant

esanti 
vietos 
vaka- 
be*nd-

MARIONETĖS. — Vos spėjo praeitį karūnacija; Anglijos karalius (viršuj su karaliene 
pasirodę karūnacijos rūbais) patyrė, kad jo titulas yra bereikšmis ir kad jis nieko ne- 

. gali savistoviai daryti. Jo rankos suvaržytos. Pi’emjeras*Baldwin, o daugi$ufįai; Anglijos 
bažnyčios galva, Canterbury ąrchivyskupas uždraudė jairiMaraliui, dalyvauti ar siųsti 
atstovą į savo brolio Edvardo VIII vestuves, kurios įvyks birželio 3 d. Frančijoje. Bald- 
win ir archivyskupas daugiausiai prisidėjo prie Edvardo nuvertimo. (Acme< Radiophcto)

.Didi

BRIDGEPORT. — Lietuviš
kos Teatrališkos Draugystės ’ 
Rūtos No. 1 susirinkimas atsi-; 
buvo gegužio 12 d., Lietuvių 
Auditorijoje.

Iš parengimų komketo rapor
to paaiškėjo, kad parengimas, 
kuris įvyko balandžio 24 d. pa
sisekęs ir davęs labai puikaus 
pelno. Todėl draugija taria ačiū 
visiems dalyviams ir darbinin
kams, kurie savo darbu prisi
dėjo prie to parengimo pasise
kimo. Taigi, kaip matote, Rūta 
gyva ir dar nevysta.

Per praeitą susirinkimą ne
ša vienas į stalą, neša kitus ir 
trečias, — žiuriu ir mąstau, ką! 
čia jie galėtų nešti. Sekreto
rus ima ir perskaito raštus. 
Ogi Rūtos naujieji žiedai, tai 
buvę. Taigi įstojo net šeši nau
ji nariai. Visi jauni ir pilni 
energijos. Bus k'am senesniąja 
kartą pavaduoti.

Naujos jėgos, naujos ir spė
kos. Klausau visi kalba, kad 
tas tikisi tiek, kitas daugiau ar 
mažiau, bet visi tikisi gauti 
daugiau narių. Nagi, pamatysi
me. Pamatysime tai jau neto
limoje ateity.

Dovanos nesirguslems
Nariams, kurie nebuvo sirgę 

20 metų, išdalinta po $15 ver
tės dovanų. Tokių buvo trys 
mariai, būtent: T. Šalkauskas, 
Jonas Burdulis ir Ona Burdu- 
lienė. Dešimts metų nesYgę ga
vo po $10 vertės dovaną, bū
tent: K. Stankienė, P. Peika, 
F. Zlabienė, M. Andrišiunienė 
ir Aminą Kančus. Visi buvo 
linksmus ir patenkinti.

Po to sekė, Raiškų skaitymas. 
Pirmiausiai Naujienų pakvieti
mas į pikniką. Tikiotų buvo 
gauta apie du tuzinai. Visi no
riai ėmė. 
tas. 
vieni

NAUJAS 
“KULTŪROS” 
NUMERIS

Raportas iš “Naujienų”
Pavasarinio Pikniko

Šią žinią rašant “Naujienų 
piknike buvo pats smagumas.

siubavo, tai jūsų reporteris ne
spėjo nei žiūrėti kas traukia 
pro vartus.

Tai pagirtinas daik- 
Taigi, draugai, remkime 
kitus. Tik gaila, kad ti- 

buvo per mažai. Kitas 
pakvietimas į Miko Pet-

Oras negalėjo būti geresnis. 
Danguj tik keletas debesų vo
ratinklių. Saulė spindėjo lyg 
specialiai pasamdyta pikniko 
rengėjų. Nebuvo nei per šilta, 
nei per šalta, — oras kaip tik 
geras.

žmonės dar tebevažiuoja, tad 
sunku pasakyti kiek bus išvi
so. Bet piknikui dar neįpusė- 
jus visas Calumet daržas tik 
juda, kruta žmonės iš visur.

štai būrys iš Roselando. Jie 
bene pirmiausi, nes daržas jų 
pašonėj, štai ir tolimieji cice- 
riečiai. Jau būrys ir Brighton-
parkiečių. Kai važiavimas įsi- baro ir kiša stiklines alaus į

darže prasidėjo 
Po neramaus 
komitininkai,

mie- 
ma- 
lan- 
oro 

dar-

Judėjimas 
anksti rytą, 
go, pikniko 
tyt, pirmiausia puolė prie
gų. Apsidžiaugę gražaus 
prospektais, jie iš.kabėj o 
žan ir jau nuo 8 ryto sukinė
josi, rengdami salę, barą, sand
vičių “departamentą”, žaidimus 
didžiuliai miniai žmonių.

Šis rašinys veikiausiai nevy
kęs, nes kur čia žmogus susi
kaupsi ir gerą dalyką parašyti, 
kuomet tave iš visų pusių 
stumdo-grumdo, vadina prie

for ECONOMY and 
SAT1SFACTION ūse

T)oub!e lėsted!’DoubleAcfion!
BAKING 

UlV powder
Šame Price Todayas  45 \earsAqo

25 ounces for 254
Full Pack • •• NoSlack Fillinį

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholėsaleriams!

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybines degtinės 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS, Ine.

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Telefonuokite bile laiku. PROSPECT 0746.

^įzecialiėiA, w/ursnaAe^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT >

I Visiem Butlarkynintn

I VYRAS IR moteris! 1 Speclalintal Dirbtinų
Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į | Kojų, Rankų, Diržų

Chicago Orthopedic Co
ARTI PRIE WELLŠ STREET

rankas; kada' vienoj pusėj di
džiausias balsų triukšmas, ūž
esys, iš kitos orkestras rėžia 
polkas ir suktinius, vėl iš kitos 
stiklų žvangėjimas.

Mes pertrauksime iki ryto
jaus, o tuo tarpu ištrauksime 
stiklą alaus už visų jūsų

buvo.
rausko Gedulos Vakarą ir Lith- 
uanian American Publishers. 
Pakvietimai priimti vienbalsiai.

Perskaičius Valstijos sekre
toriaus laišką apie tai, kad 
draugija pripažinta geram sto
vy esanti, nutarta padėkuoti 
advokatui Grish ir p-iai Miš- 
čikaitienei.

svei-

M
f

KIEKVIENOS 1 ¥RA
RŪŠIES Ja. PAVOJINGA
Tiktai niokeliSkas paraifitis tinkamai jums mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintais pagral akirtingt) kylos rušl stikfijimil!
Jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- __ __ ,x • ____
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- paž'*lBUems, ėeverykai tiems, kurių są- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas nariai nesveiki.

Elastikinės pančiakos, diržai, braces,

KAINOS 
PRIEINAMOS

183 W. Lake St

4414

ir tt.
CENTAI 
gauti

Įdomiausius Lietuvos Žurnalas
TURINYS;

Herkulio Stulpai.... J. Baldauskas
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.......................... V. Stankevičius
Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis ...................... A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

je ...........   B. Amalvis
Taipgi:
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga

KAINA 45
galima

NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St

Įvyks parenigmas
Draugija rengia ir išvažiavi

mą. Tas išvažiavimas įvyks1

((

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
e nuo Ugnies ,
• nuo Vagių
O nuo Langų Įšdaužymo

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

CUT ‘N’ CURL BEAUTY B0X
2555 W. 47th St. Lafayette 7643
Kas atsineš šitą skelbimą, geriausios rųšies Perma- 
nent Wave gaus už pusę kainos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
ANNA VĖNCKAITĖ, buvusi Bridgeportietė 

..............................         į ■PILSEN KWIKKLEAN

j

4414—APIE NAMUS dėvėti suk
nelė. Papras!a ir praktiška. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių nėr krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No----------
Mieros per krutinę

(Vardas f r pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

t

Pusiau košės muilas valytuvas visam kam 
namuose valyti. Valo lengvai ir greitai, ne
gadindamas rankų arba finišio. 100% paten
kinimas garantuotas arba jūsų pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaukit PILSEN KWIK 
KLEAN pas savo malevų ar geležies dylerį.

Į BAILY BUSINESS DlRECTORY
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, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

JUODŽEMIS
Kas . mylite kvietkas ir gražią žolę 

> namus, tai 
torpu

užauginti aplink savo 
pristatom geros juodžemės su 
maišytos ir išpūdytos —

5 bušelius už ......................
15 bušelių už ......................
ir vežimą 4*/ž jardus už

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

$1.00 
$2.50 

$10.00 
Taipgi perkraiustome rakandus ir 

pianus už labai mažą kainą.
Pašaukite LAFAYETTE 8980.
Oksas Expressing,

4405 SOUTH FA1RFIELD AVĖ.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm j naują vietą, nuo 3430 
So. Halsted St. į 3517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
genaus įrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, Tel. Yards 0832.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kpmpetentiški gydytojai, o ne stu- 

« dentai, teikia patarnavimą.
Išima lansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari
uose veins.

DOUGLAS PAfRK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
t mos rųšies su moaer- 
' niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue



Pirmadienis, geg. 24, 1927 

MOKYTOJAI SPIRIA MAJORU 
KELLY PRIE SIENOS

i h t ' t \A/'ll* 4934 West Atleis 30,000 th Street; Wilham Caver- . i • • iW.P.A.parbininkų

Chicągos mokytojai pastatė 
majorą Ed,warji J. Kelly keb
lioj {padėtyje. Jie pareikalavo 
jo pasjaįškiuti dėl nuolat di- 
dėjai^io triukšmu apie graftą, 
politikavimą ir nekompetentiš- 
kUmą Chicagos mokyklų tary
boj. Mokyklų tarybą sudaro 
dideli Kelly-Nash 
lai.

Mokytojai, per 
sinę orgąyiząciją,

Chicagos lietuviai 
dalyvauja nacio- 
nalėse iškilmėse

24th Street.
hess, 1846 South Cicero avė.; 
William Shęehan, 4322 West 
17th stręeb; Lawrence Lin- 
dauer, 1548 South Clintpn avė., 
ir John Kubis, 2117 S. AVesley 
avenue.

SPORTAS

mašinos šu-

savo profe- 
Association 

of Chicago Teachers, reikalau
ja, kad majoras Kelly arba už
ginčytų užmetimus jeigu jie 
nėra teisingi, arba paskirtų ko
misiją padaryti investigaciją.

Mokyklų tarybai daromi se
kami užmetimai: favoritizmas, 
pinigų švaistymąs, išlaidumą s, 
nekompetentiškumas, nepotiz- 
mas (kimšimas giminių į vald- 
vietes) ir politikavimas. •

Kritikai tvirtina, kad moky
klų taryba samdo, didžįausią 
gaują politiškų samdinių ir 
kad didesnė dalis apšvietai 
skirtų pinigų eina ne apšvie
tai, bet . tų samdinių penėji
mui.

Kritikai, kaip mokytojų pro- 
gresyviškesnės organizacijos, 
mėnesinio žurnalo “Forum” 
leidėjai ir Chicagos ir North- 
western universitetų viršinin
kai turi įrodymų, kurie “nepa
lieka abejonės, jog kaltinimai 
yra teisingi”.

Kadangi tąrybą sudaro Kelly t 
šuiai, tad įdomu, ką jis 
darys.

Nuo šeštadienio Orchestra 
Hali prasidėjo nacionalės iškil
mės. Panašius iškilmės jau 
įvyko Chattanooga, Tenn. ir 
Dalias, Tex.

Tose iškilmėse dalyvauja 
apie 1,500 asmenų, suvąžiavų- 
sių iš daugiau 
šimts valstijų, 
'lietuvių tautinių 
kuriai vadovauja 
Beliajus. .

Programoje numatyta šie 
lietuvių tautiniai perlai, bū
tent: Noriu miego, Važiavau 
Dieną, Dzūkai, Ar tu žinai, 
Vestuvės ir Jurgis Šimkute 
skambins kanklėmis.

Lietuvių programas bus 
penktadienį. Tą dieną užsidaro 
ir tos iškilmės.

kaip dvide- 
Dalyvauja ir 
šokių grupė, 
p. Vytautas,

Grįždami Iš Šokių 
Vieną Žmogų Užmu 
še, Kitą Sužeidė

dabar

Policija ieško 1,600 
kalinių, kuriems 
kaltė buvo dovanota

Pašalpos darbų administraci
ja paskelbė, kad birželio mėne
sį atleis 30,000 bedarbių. Pini
gų hirželyj pakaks užlaikymui 
tik 115,000, o daį>ar samdomų
jų skaičius siekią 1451000.

GRUBMYER PRIEŠ 
ZAHARIAS

Šiandien White City patal
poje risis paskilbęs Grubmyer 
su Zaharias. Abu pasižymi 
kaip nepaprastai smarkus ris- 
tikai. Jie ne tik ritasi, bet, kaip 
sakoųia, pusėtinai ir pasidau
žo ir apsidaužo.

Į CLASSIFIED ADS
n iiii ■ i—» irrr-»^- —

Miscellaneous
' Įvairus

Fumlture & Fixtures
Rahandai-Įtaiaai

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, spęcialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai ■— $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė- 
inga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 

kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 R. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

Išteisino Lietuvį 
Apkaltintą 
Vagyste

Burys jaunuolių, važiuojan
čių iš šokių automobiliu, už
važiavo ant dviejų vyrų: vie
ną iš jų užmušė, kitą rimtai 
sužeidė.

Nelaimė įvyko prie LaSalle 
ir Randolph gatvių kampo, apie 
1-mą valandą naktį. Užmušta- 
sai yra Louis Cerriro, 541 
Noble Street, o sužeistasis Dal 
Bellezzo, 1223 West Erie st. 
Jie vos buvo išėję iš restau- 
ranto ir rengėsi eiti skersai 
gatvę kai pateko po automo
biliu.

Automobiliu, važiavo šeši 
Węight Juųior High mokiniai.

Parolės departamento virši
ninko P. T. SuĮlivan žiniomis 
apie 1,600 kalinių, kuriems bu
vo kaltė dovanota, yra vieno
kiu ar kitokiu budu vėl prasi
kaltę ir kaipo tokie policijai 
pavesta juos vėl suimti.

“Kaimiečiai” 
Kapinių Dienos 
Iškilmėse

Mėgiama dainininkų grupė, 
‘‘Kaimiečių Kvartetas”, Kapinių 
Puošimo Dienų aplankys savo 
draugų ir g'mįnių kapus ir gi
duos jiems pagarbą giesmėmis.

Asmenys, kurie Kąpin ų Puo
šimo Dieną norėtų pakviesti 
Kaimiečių Kvartetą aplankymui 
kapų, prašomi pašaukti Lafa- 
yette 7552.

CICĘRO. — 13 metų Ray- 
mond Carpenter, nuo 1937 So. 
48 Ct., norėjo pasirodyti, kad 
vikriai moką važiuoti dviračiu. 
Bedarydamas triukus, staigiai 
nukrito nuo ratų, parsiskele gal
vą į šaligatvi ir netrukus mirė 
Frances Willąrd ligoninėje.

FRANKIE WISMONTAS, Jr.
Persiskyrė šų šiuo pasauliu 

gegužes £2 dieną- 4:55 vai. ry
to 1937 m., sulaukęs 4 metų 
amžiaus, gimęs Chięagoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną A£o,rtą po tėvais Gra- 
kauskaitę- tėvą Pranciškų, se
serį La vėmė/ ciocę ir dėdę Mi
kę ir Sųphie, Rocco, pusseserę 
Charlenę. dėdes Antaną ir Al
bertą, diedukus Norkaičius ir 
Grakauskus, ciocę Konstanciją 
Bartkienę, ciocę ir dėdę . Jufę- 
fą ir Antaną...Kinderius ir pus
seseres ir pusbrolius Anna, 
Marcellą, Stanley ir Tony Tay- 
lorville, III. Ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
730 W. 17th St. I įaido tu vės 
jvyks antradienį, gegužės 25 
dieną, 9:00 vai. ryto iš namų 
į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą- Oi iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Frankie Wismon- 
to, Jr. giminės, draugai^ ir 
pažįstami, esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnąvimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame- u- ’ : j‘ ' V *
Tęvai, Sesifo, Ciocės, Dėdes, 
Diedukai, Pusbroliai, Pussese- 

. rėš ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. Butkus, 
Telefonas CANAL 3161.

i w

VĖL RISIS THIEDE
L • < • » • • *

26 
su 
jie

Kitą trečiadienį, gegužės 
<j., risis kąlifornietis Thiede 
Gęęrgę Zaharias. Risis 
^ąįnlĮio Fronton arenoje (Law- 
ręnce ir Clark).

Chicagoj TŲiede ritosi tris 
kartus ir savo oponentus taip 
lengvai nugalėjo, jog kai ku
rie pradeda rimtai kalbėti, jog 
netrukus jis bus pasaulio čem
pionas.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfl

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimų! 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ______ .. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $80—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setaĮ ............—.................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. {rengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ......... •••••••• .»,»»»»■*><« $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v.

RAPP STORAME FURNlTURE 
5746 So. Ashland Avė.

tiarsinkites

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NĘREIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisytas; malevojimas; apmušalas, 
tairai- batarėjos, automobilių radios, 
viršai- saugumo stiklai, fenderiai, 
etę. Apskaičiavimai ir towing dykai, 
įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE’ AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

PARSIDUODA SALIUNO BARAI; 
20 pėdų ilgio; su visais įrengimais; 
taipgi iceboksis; nebrangiai.

7134 So. Racine Avę.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SKUBIAI parsiduoda bučernė ir 
grosernė. 5217 S. Laflin St. Telefo
nas Prospect 7232. F. Daniels.

PARDAVIMUI restoranas* didelis 
bargenas, gali daryti gerą gyveni
mą. Atsišaukite pą§ Lietuvišką žy
duką, 4707 S. Halsted St. Tel. Yards 
0800. “.a

RENDON Storas su 5 kambariais, 
saliunas buvęs per 20 metų. IŠsiren- 
duoja su, barais arba be barų.

3201 Litųanica Avė.

GREITAM PARIJOVIMUI Taver
na, visai nebrangiai dėl ligos. Atsi
šaukite tuojau. Peter Pacelli.

6313 So. Loomis St

KRAUTUVĖS 2604 West 69 St, 
nauja; tinkama bekerpei, beauty ša
pai, kvietkiui, dry goods, tavernai; 
gretimai National Tea Co. ir dailus 
meat market. Ben H. Silverman, 
2345 East 71 St, Dorchester 0700.

IŠ PRIEŽASTIES sužeidimo pri
verstas parduoti taverną už pirmą 
-eisingą pasiūlymą.

JONAS VALANČIUNAS.
2993 Milwaūkee Avė.

I nVFIK K-LUVIZlMd Visas Pasaulio 
iJHilS

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Baųkietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Strępt* j

T«l. BOULEVARD 73‘.4

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkų Reikia

TAVERNA pardavimui ar pri
imsiu partnerį. Puiki proga. Dabar
tinis savininkai Čia 4 metai.

6234 So. Ashland Avė.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
padėti 2 metų vaikui; savas kamba
rys; $7; Briargate 4966.

PATYRUSI mergina;1 dbelnas ną- 
mų darbas;' eiti namo; nėra vaikų; 
užaugę: rekomendacijos; $9; Madden, 
1748 East 73rd PI. Butterfield 6832.

17 metų jaunuolis Antanas 
Rupeika, nuo 11816 Emerald 
Avenue, buvo su mtas už va- 
įyste. jAę.,b!įv<> ap^ltiratas pa-.l , , , . ...
sisavinimu $35 vertės varinių I Prie vairo bufvo Matthew MorT 
kabelių. |rison, nuo, H04 Carmen Street,

Bet teisėjas J. M. Braude kurį policija sulaikė inkvestui, 
miesto beręųųlęU teisme jau-Į Kit°J automobilio nelaimėje, 
nuoliui bąusmę dovanojo. Ru- ’ kuri įvyko prie Cermak ir Kost- 
peika pranešė, kad jis kabelius i nėr gatvių kampo, penki žmo? 
sugrąžino, atsilygino ir gavo'nes buvo sužeisti, visi iš Cice- 
pastovų darbą. ro:

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę 

Dr. R. J. Berkovitz 
3505 S. Halsted St.

Tel. Yards 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

Heal Estate Eor Sale
Nainai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžiųs.. Kąina $2700, cash 
$400’.'^41at<-|mi|rima\inam«K 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 1 karųj- garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

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

Hemlock 080C.

KAS YRAĮ?
VITAMINAI

RAŠO 
ANTANAS G. KARTANAS 

NIDA. Vaistų ir Kosmetikų 
LABORATORIJOS 

Savininkas

Nors medicinoj pripažintų vita- ‘ 
minų tėra vos penki, A» BĮ, B2, C 
ir IX tačiau taip medicinos, kaip ir 
viešoje spaudoje pasirodo, raštų apie 
kitus vitaminus, ypatingai apie E 
ir F. Įdomių, net stebuklingų ypa
tybių tvirtinama pastariems dviems, 
tačiau tikslių kliniškų įrodymų 
tiems tvirtinimams pakol kas dar 
trūksta. Medikai jų dar nepripažįs
ta.

Nors vitaminai neseniai tėra ži
nomi, tačiau gamtoje jie visada 
buvo ir tebėrą. žmogus visuomet 

, naudojasi jų geromis ypatybėmis, 
nes jų yra maistuose. Tik kai mais
te trūksta bent katro iš vitaminų, 
tai žmogaus sveikata paįra.

Manchestere, Anglijoj, 1766 me
tuose žuvies Gadus Idorrhue kepe
nų alyva buvo pavartota kroniško 
reumatizmo gydyme. 
1848 metuose pasirodė 
Treatise On Cod Liver 
me buvo parašyta, kad 
vieš alyva galima pagydyti žmogų 
nuo. akių ligos Nerophthalmia, nuo 
kurioą žmonės dažnai apakdavo. Da
bar jau žinoma, kad apart Gadus 
Mojfthue žuvies alyvos, yra vitami
no A kitų veislių žuvų kepenų 
alyvoj. Daktaras Bills ir kiti sura
do* kad Salmono (Sųįmo sala r) žu
vies alyvoj yra apie du •syk dau
giau vitamino A- p. žuvies Halihųt 
(Htppoglossus hipoglossus), alyvoj 
yra nuo 50 ligi 100 kartų daugiau 
vitamino Ą.

1888 metuose- Luninas paskelbė 
svarbų suradimą. Jis tvirtino, kad 
pelės negalėję gyventi sintetišku 
maistu susidedančiu iš grynų rie
balų, proteinų, karbohydratų, drus
kų (chemikalų) ir vandens. Bet 
pridėjus kasdien po pusę arbatiųfo

Edinburghe 
raštas “A 

Oil”, kuria
si! tos žu-

šaukštuko pieno prie virš minėto 
maisto, pelės išliko gyvos ir svei
kos. Italijos, Francijos, Vokietijos 
ir Anglijos mokslininkai jau buvo 
priėję prie tų pačių išvadų dar 
prieš 1905 m., kada Olandijos ty
rinėtojas įrodė, kad pelės galėjų 

1 gvventi vien pienu, bet jos dvėsė 
tegaudamos vandens. Sir Frederick 

, Gowland Hopkins 1912 m. maitino 
i peles mažu kiekiu pieno arba mie- 
i lių ekstrakto. Amerikos ir Europos 
i biochemistai surado keletą mais
tingumui reikalingų pradų, kiekvie
nas iš jų turintis ypatingi; savy
bių. Vieni iš jų tirpo riebaluose, ki
ti vandenyje. Visai grupei tų svar
bių pradų buvo pasiūlytas vardas, 
Vitaminas, kas paeiną iš dviejų žo
džių, vita — gyvybe ir amiife — 
smarkus chemiškas prėskumo pra
das. O skirtingiems maistingumui 
reikalingiems pradams buvo duoda
mos raides- pradedant su raide A. 
Tik tokių bų4ų pasaulio piokslinin- 
kai galėjo susikalbėti- nes apie vi
taminu chemišką sudėtį jię dar nie
ko nežinojo.

Nors vitaminą A chenjistai dar 
neišmoko, sintetiškai pagaminti, bet 
jo ypatybės jau yrą gana gerai 
žinomos, šiandie jau žinoma kaip 
išskirti vitaminą A beveik visai gry
ną. Vitamino A yra dąugiausia jau 
paminėtų žuvų kepenose, gyvių aly
vose, žalumynuose (daržovėse), kiau
šinių trynųose, svieste ir piene.

Vitaminas A reikalingas palaikv- 
mui augimo ir akių funkcijoms. Ją 
4oze yra nustatyta Tarptautiškos 
Komisijos prie Tautų , Sąjungos.

Ta dozė yra nustatytą nuo 6,25Q, 
Ugi 10,000 vienetų vienai dienai. 
Kadangi vitaminas A skaitosi vai
stas, o ne maistas ir bereikalingas 
jp vartojimas gali pakenkti sveika
tai, tai patartina lešfcpti jo virš 
paminėtuose maistuose, kuriuose 
nėra perviršiąųs,. o nustatytomis 
dozėmis vartoti tik po gydytojo 
priežiūra,

VARTOKITE “NIDA" ' 
LABORATORIJŲ VAISTUS 

GROŽIO PREPARATUS 
(Žiūrėkit Skelbimą) 

(Rytoj, “Vitamiąai VB”)

IR

.„...MPR,TA.BANIKAmENB. • ........
‘Mirė gegužės 22 'dieną,( 1937 m. 5:Q5. vai. ryto ^sulaukus 46 

metus amžiaus.
Kilę iš Šiaulių apskričio, šaduvos parapijos, Liąųdiškių kaimo, į
Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko didėliame nubudime vyrą Vladislovą, sūnų Antaną- dvi | 

dukteris Bronislavą ir Oną. žentą Viktorą Urban, motiną Uršų- | 
lę lųgąttųięnę, ąųgintfofos Albiną, Epiily ir Da^. Gedvainiųs ir 
gimines. ";.

Priklausė prie šių draugijų: šv. Antąųo iš Paddos, Brolių ir J 
Seserų, Pąfoimiptoą Lietuvos, Rūtos Np..l ir Lietuvių Vąkąripė^ 
žvaigždės Pašalpoj Klubo.

Kūnas pašarvotas 2133 So. Halsted St. Tel. Cąnąį 0855.
Laidotuvės ivyks šeredoj, gegužės 26, Iš namų 8 vąl- ryto 

bus atlydėtą i Dievo 'Ąpveizdos parap, bažnyčią,^kurioj įvyks gę- 
dulipgos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bps nulydėtą 
į |v. Karumėro kapines,

h^uoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pąžystą- 
mus-as dalyvauti šfose ląidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sunuš, dukterys, žentąs, motiną ir giuiipės.
Laidotuvių direktorius S. M. Skudas, Telefonas MONROE 

3377. \ .. ’ - ’ " ■' ' " "'J

—--------------------- -———:—:———:
Iš SKUDURŲ PASIŪTA KALDRA.

PALM ... ...... PATTERN
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137tk— Uabąę kąųi t|k laikas pąsisiuti tokią kaldrą—nęs 
kaip vąsarą ateis ji bus naudinga ir patogi.

■ naujienos needleųraft dept.,
i 1739 So. Halsted St., Chicagp, 111.
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavarde

| Adresas

Į Miestąs U valstiją 
L— —. MM 1*11

lį,AlN6š’BWilAl PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMĮNGTON COAL 
nuo

*4.75 ui *6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
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CGUNTRY Club virėja; $125- 
cambarys- valgis; pastry kepėja 
.,>100, kambarys, valgis; hotęlio tar
naites $55; virtuvėj pagelbininkė 
$12; diŠių plovėja $12; tavernoj vi
rėja $15; radio dirbtuvėj darbinin
kės $17; i-esorte. veiterkos $40, kam
barys, valgis; saląd merginos $65; 
skalbyklos darbininkės $14; ligoni
nėje darbininkės $40, kambarys, val
gis; Wabash Employment, 9th floorį 
202 į, State St.

MERGINA; namų darbas; pasilik
ti; $7 iki $12; nereikia skalbtį; ma
lonus narnas^ 6127 No. Francisco; 
2nd Flopr. Hollycourt 0.677.

PAUL M. SMITH and COMPANV 
Real Estate, Loans and h.surance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mamom pa
muš, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. t Reikalui priėjus krei- 
pR.i t-c s

4631 SO. ASm^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Ųrish

W. Chicago Avė

Seelęy 932$
Dr. Kari Nurkat da

bar yra pas: 
Dr. W. Pas

8519 Com-1747
męrcial Avė. So. Chicago, III. Pri
laiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 10 vai. ryto iki 8 v. 
vakaro.

DUODAM
PA SKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Chięągojįe ir apielią kęsą, 
lepgvąis įšmokėjiniais dėl 
nųpirkirųo, pataisymo ir 
statyčio naujų namų.

Išmokam

-DIVĮDENTAIS UŽ 
PADĖTUS PINIGUI. 

Kickvjęno asmens pinigai 
yrą a p drausti iįri $5,0.00.00 
per FederąĮ Hąvings ąnd 
Loąn Cqrp.orątįpn, Wash- 
inglp^ fe C.
Del informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO 

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.

Phone CANAL 8887

MERGINA; nąųių darbas; mylin
ti vaikus; nereikia skalbti; pasilik
ti; $8. Rogers Park 1416.

PARDAVIMUI $13,750 moderni
nis kampinis 4 flatų mūras arti 63 
ir Rockvvell. Frigidaires, dideli kam
bariai. Lengvi išmokėjimai. Mainy- 
sim. -

MANŲR REALTY, 
2532 W. 63 Street

Hemlock 8300
BEAŲTY operator reikalinga, pa

tyrusi tikt i.
$15 to $25, savaitęį ir komišęnąs.

4182 Archer Ae.
Tel. Lafayette 4639

PIGIAI; 7 kambarių muro rezi
dencija; 2640 So. Millard; kreipkitės 
2605 So. Ridgeway.

REIKALINGA VIĮ^JA i švarius 
namus. Turi mokėti anglų kalbą. 
Kambarys, vąlgis jr $10 į savaitę. 
WaggonęrS(, 79 St. ir St. Lawrence 
Avė. Pasikalbėkit su Miss HulĮ, 
Tel. Vinęennes 8900. 
------  ------ ——----- ;------ -----------—

PATYRUSI ipęrgina; namų dar
bas; geras namas; gęras mokęsis; 
Hyde Park 1759,; PO šešių šaukit 
Dorchestęr 548Ė

PARDAVIMUI, 60th & Rockwell; 
2 flatų mūras; 2 karų garažas; di
delis fotas.' Arti mokyklų ir bažny
čių. $8,000 — išmokėjimai.

72nd & Fairfield — 2 flatų mū
ras; 7 metų senumo; karšto van
dens apšildymas; pųrČiai, garažai. 
Bargenas $7,90Q.

Węst Highland Realty Co. 
8110 Ashland Avė. 
Tel. Stewart 3601.

MERGINA; lęngyąs namų dar
bas; 3H kambariai; nepilnos die
nos; nėra virino; geimas mokestis; 
Stewart 6367.
------ ----- —---- *—......... ........ - - -

TARNĄITĖ; abelnas ųanųa dar
bas; turi būti patyrusi; turi Švariai 
atrodyti; gera virėja; rekomendaęi- 
ios; Šeimyną iš 2; $12. Važiuoti į 
Michigan vasarai.

Dorchester 9290;

KAINAMS Lawndate apięlinkėj 16 
apartamentų modernia kampinis bu- 
dlhkas. Štymo šilumą. Pajamų per 
niętus $5700. Žemos rendoą. Kaina 
$33,000.

Charles Meyer & Co.« 
5706 W. 23rd St.

Cicero, 1121

MERGINA; 23-35; patyrusi virė
ja; namų darbas: savas kambarys; 
$12; rekomendacijos.

Oaklawn 0036.

SOUTH SIDĖJ
PARDAVIMUI: 21 apartmentų 

budingas Woodlawn apielinkėj, 4-5- 
6 kambarių flatai; visi parenduoti 
už $8,000.00 metams. KAINA $40,- 
000. Svarstysime ir mainų pasiūly
mus.

ARTHUR J. HOSS, 
1615 E. 67th Street, Midvvay 1300

. MERGINA; abeln^s namų darbas; 
maža Šeimvna. Sheldrake 4918.

MERGINA; 20—30; abelnas namų 
darbas; nėra skalbimo; savas kam
barys, voninė; padėti 2 vaikam; re
komendacijos : $10.00.

ftęlp?p(nt 7384.

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
flatų po 4 kamb.. naujai dekoruoti; 
mūrinis garažas dėl 3 karų. Parduo
siu su groserne. Gali pirkti su na
mu ar atskirai. 948 W. 19 St.

p urius for Sak
Ūkiai Pardawi»BųU

Help Wanted—Malė
ptųphinįių^u" Reikia

REIKALINGAS patyręs vyrąs 
Maus trukiu. Gaus algą ir komiŠe- 
ną. Trokas duodamas. Burgh Brau 
Brewfog Co'., 3435 So. Racine avė.

REIKĄLINSĄS bartenderis ir 
porteris I tavern. Taipgi reikalin
gas žmogus i garažą- kad mokėtų 
draivįnti karus ir mokėtų pataisymo 
darbą. 1843 So. Halsted St.

REIKALINGAS BARBERYS. 
8232‘ So. Halsted St. 

Victory 4447.

PARSIDUODA

40 ĄKĘRIŲ 
VISA DIRBAMA 

PAČIAME CARTER 
miestely. 7 kambarių narnąs. £ąmė, 
viStinlnkas, 2 karų garažas, visur 
elektriką, geras vahdup. Ant State 
kelio 32. Savininkas, to miestelio 
šęrifas, parduoda pigiai, už $1,200.

Priežastis — senatvė, o'gauna 
valdžios pensiją.

Vien gyvenamas namas yra dau
giau vertas. r/ . i

ATSIŠAUKITE GREITAI
D. GALMINAS 
Soperton, Wis.
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Uždraudė Peoples Gas Kompanijai 
Pakelti Gaso Kainas Chicagoj

Illinois valstijos visuomenės 
aptarnavimo įmonių kontrolės 
komisija (the Illinois Com- 
merce Commission), atmetė 
Peoples Gas, Light and Coke 
Conipany prašymą leisti pakel
ti gaso kainas Chicago j e 16%.

Bendrovė padavė prašymą 
apie metus laiko atgal. Prašy
mas buvo svarstomas ilgą lai
ką. Tarp komisijos ir bendro
vės ėjo smarkus ginčai, ku
riuos kelis kartus reikėjo sprę
sti teisme. Per kelis mėnesius 
bendrovė liudymais įrodinėjo, 
kad pakelti kainas būtina. Bet 
komisija nesutiko, ir atmesda
ma prašymą pareiškė, kad 
kompanija neturėjo įrodymų 
savo prašymą pateisinti.

(Gaso, elektros ir kitų visuo
menės patarnavimų kainos yra 
nustatomos pagal įmonės tur
tą. Peoples Gas turtas siekia 
apie $120 inilionų. Bendrovė 
bandė jo vertę iškelti iki $140 
milionų).

Jeigu komisija butų išpild
žiusi bendrovės prašymą, tai 
800,000-iams gaso vartotojų 
Chicagoje butų prisiėję mokė
ti už gasą apie $3 milionus do
lerių į metus ekstra.

Nustojęs Žmonos 
Persikirto 
Arterijas

BRIGHTON PARK. — Bri- 
ghtonparkietis Theodore Le
derer, nuo 2613 West 37th st., 

perkirto raikščių arterijas, no
rėdamas nusižudyti. Jis buvo 
rastas visas kruvinas prie Ar
cher ir Lockwood gatvių kam
po. Policija jį paguldė apskri
čio ligoninėje.

Lederer bandęs nusižudyti 
dėl šeimyninių nesusipratimų. 
Apie savaitę laiko atgal žmo
na jį apleido.

■

Automobilis Užmušė
4 Metu F. Wismontav t-

18 APIELINKĖ. — Univer- 
sity ligoninėje mirė 4 metų 
berniukas Frank Wismontas 
Jr. nuo 1701 South Halsted 
Street. Jis buvo sunkiai sužeis
tas, kai pakliuvo po sunkiu 
prekiniu automobiliu Halsted 
gatvėje.

Nelaimė įvyko apie 9 valan
dą vak. Berniukas buvo sužeis
tas, kai einant skersai gatvės 
į saldainių krautuvę, pateko po 
automobilio ratais.

Su jo ėjo jo sesytė LaVergne 
7 m. ir drauge Bernedetta Sa- 
leckis 10 m. Automobilio bu
vo toks stiprus smūgis, kad 
berniuką nusvėdė net apie* 25 
pėdas į sali. Laidotuvės įvyks 
rytoj, šv. Kazimiero kapinėse.

Tėvai Frank ir Morta gy
vena 1701 So. Halsted gat. ir
yra tavernos bizny. dinimas įvyks Chicago Wo- tagyboj, piliečių . organizacija Palmer Parkas randasi prie

Troko šoferis buvo Stanley men’s Club rūmuose, 62 1% llth Qity Club pakvietė tarybos pir- lllth ir Indiana gatvių kampo.
Yurus, nuo 5260 South Michi- street. \ įhininką James B. McCahey Paroda bus atdara nuo ryto iki

gan avenue. Jis nuvežė sužeis
tąjį ligoninėn.

Policija Suėmė 
Keturis Automobilių 
“Mechanikus”

Du policijos detektyvai pe
reitos savaitės pabaigoje su
ėmė tris automobilių “mecha
nikus“, kuriuos užtiko bear- 
dančius policijos skvadkarį.

Areštai buvo padaryti prie 
59-tos ir Western gatvių. Lai
ke susirėmimo, kuris įvyko tarp 
suimtųjų ir detektyvų, vienas 
“mechanikų“ buvo pašautas. 
Jis yra John Miller, šoferis, 
gyvenantis ties 4047 S. Canal 
street.

Kiti trys areštuoti asmenys 
yra: Robert Baker, 22 metų, 
nuo 3148 South' Union avenue; 
Neis C. Cornborg, 28 m., 6737 
South Campbell avenue ir 
James Montgomery, 22 m., 
2952 South Barneli avenue. Pa
šautasai buvo uždarytas kalė
jimo ligoninėje, o kiti trys — 
kalėjime.

Lietuvaite
Anglų Scenoj

—— --------------- -- v

Roselando lietuvaitė Theresa 
Gustas, nuo 10604 S. Michigan 
Avenue, ateinantį penktadienį 
vaidins anglų scenoje.

Ji turi rolę krutamu jų pa
veikslų pramonės satyroj, 
“Once in a Lifetime“, kurią’ 
stato> mėgėjų grupė The Chiei- 
go Mummers Theater, Ine, Vai-

Išsigimėlių 
Lizdas 
TownofLake?

■ ■ ' "į> ~
T0WN OF LAKE. — Vietos 

nuovados įetektyvai, naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį, suė
mė keturis vyrukus, įtariamus 
paleistuvystėj p'atinimu.

Suimtieji yra Andrew Millias,
45 metų, nuo 4508 S. Justine 
St.; William Christ, 40, 1733 
W. 47th St.; Aleksas Karama- 
nos, 55 metų, 4618 S. Marsh- 
field avė, ir Daniel Lzoayras,
46 m., 4633 S, Ashland avė.

Visi keturi buvo suimti, koi 
policiją pasiekė nusiskundimai 
[ir gandai, kad jų namuose įvy
ko paleistuvystės orgijos. Su
imtieji atsivesdavę jaunas mer
gaites nuo 11—16 metų am
žiaus ir jas gėdindavę. Kelios 
mergaitės, buvusios pas suim
tuosius, randasi policijos prie
žiūroje kamantinėjimui.

Pirmasis patekęs į policijos 
rankas buvo Millias. Jis prisipa
žino ir išdavė kitus tris savo 
sėbrus.

Areštus padarė seržantai Co- 
stello ir Essen. Nuovados kapi
tonas McGinnis paskelbė visus 
suimtuosius atiduosiąs prokura
tūros lytinių prasižengimų sky
riaus žiniai. 

• I

Atsisakė Ginti 
Mokyklų Tarybą 

’*v

Spaudai ir mokytojams ke
liant vis didesnį triukšmą dėl 
betvarkės Chicagos mokyklų

“pasiaiškinti“. Organizacija pa
siūlė išdėstyti mokyklų tarybos 
poziciją ateinančiam mėnesi
niam susirink ’me.

McCahey kvietimo nepriėmė. 
Jis atkirto trumpai, kad “kal
tinimai nepamatuoti, tėra iš- 
mislas“.

Šis Sapnas 
Buvo Perdaug 
Aiškus

24 metų jaunuolis Edward 
Svvanson dideliu užsidegimu pa
sakojo policijai, kaip jis sapna
vo apie savo dranga Giselson 
nužudymą. Matęs sapne kaip 
žmogžudis draugą kapojo kir
viu, kaip bėgo kraujas, e*tc. 
(Giselson buvo rastas mirtinai 
sukapotas mažam kambaryj, 
ties 1027 North La Šalie).

Swansono sapnas policijai pa
sirodė per daug aiškus ir t k- 
ras. Ji suėmė pasakotoją ir ati
duos jį teismui už Giselsono 
nužudymą.

Lietuvių Rankdar
biai Palmer Park 
Parodoj

šiandien, rytoj ir trečiadienį 
Roselando Palmer Parke įvyks 
įvairių rankdarbių paroda.

Tarp eksponatų bus nemažas 
skaičius gražių liuoslaikiu pa
gamintų dalykėlių iš B. Liud- 
kevičiaus rankdarbių rinkinio. 
Be p. B. Liudkevičiaus parodoj 
dalyvauja ir kiti lietuviai.

10-tos valandos vakare. Įžan
gos nereikia mokėti.

Steponavičių 
Mokyklos Mokinių 
Koncertas

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šįmet Steponavičių mu
zikos -mokyklos mokiniai gaus 
progą pasirodyti koncerte — ir, 
taip sakant, tėvams ir publi
kai išduoti viešus kvotimus.

Tasai “kvotimų koncertas“ 
įvyks birželio 15 d., Kirtiball 
Hali salėje, prie Jaękson ir Wa- 
bash gatvių.
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SAVO MIRUSIUS GIMINES
DRAUGUS KAPŲ PUOŠIMO 

DIENOJE, GEGUŽĖS 30 DIENA
NAUJIENOSE GALIT ĮDĖTI GRA

ŽŲ MIRIMO DIENOS PAMI
NĖJIMĄ UŽ MAŽA KAINĄ

PAŠAUKIT MUSŲ ATSTOVĄ BILE
DIENĄ CANAL 8500

B1
I

Praeities koncertai buvo la
bai įdomus ir margi. Jie buvo 
kaip ir barometras jauno lie
tuviško meninio talento ir su
sidomėjimo muzika.

Steponavičių muzikos mokyk
lą sudaro Steponavičių šeima. 
Anelė Steponavičienė mokina 
balso, Kazys Steponavičius — 
smuiko ir harmonijos, o Jurgis 
Steponavičius — piano. Kazys, 
be to, lavina “Pirmyn” ir Chi
cagos t Lietuvių Vyrų Chorą, o 
Jurgis — “Naująją Gadynę“.

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

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

JAUNAVEDŽIAI — Garsioji pora, apio kur’ą kliba 
visas pasaulis: buvusi Simpsonienė, dabar Wallis WaTield 
ir eks-karalius Edvardas VIII, dabar Windsoro hezorgas. 
Simpsonienė yra amerikietė. Dėl jos Edvardas pasi'ra'ukč 
iš sosto.

BILBAOIEČIAI FRANCUOJE — Moterys ir vaikai iš 
mūšių draskomo Ispanijos miesto Bilbao, kurie buvo iškelti 
į Franci ją.

brJNuVES LiEKANuS — 
Begilindumi Kishwaukee li
pę ties Union, Illinois mieste
liu, darbininkai užtiko keis
tai atrodančius akmenis. 
Juos gerai apžiurėjus, pasi
rodė, kad tai ne akmenys, 
bet priešistorinio gyvūno 
“dinosauro“ iltys. Jos sveria 
po 12 svarų kiekviena ir yra 
po 13 colių ilgio.

LAIKRAŠTINĖS VEDYBOS — Agnės Storms, Pic- 
ton, Ontario gyventoja, pastebėjusi vedybinį garsinimą 
laikraštyje, atsišaukė. Pasirodė, kad kandidatas vestuvėms 
yra George Lossing (kairėj), 59 metų našlys iš Port Ro- 
uan, Ontario. Jis gavo iš Viso apie šimtą laiškų. Didžiumą 
kandidačių aplankęs. Lossing nusprendė, kad Agnės 
Storms jam geriausiai patinka. Nebiaurus ir nepersenas 
moteriškei pasirodė ir Lossingas, tad abu jau pradėjo 
ruoštis prie 'altoriaus.

NAUJAS AMBASADORIUS — Cheng Ting Wang, 
naujas Kinijos ambasadorius Washingtone. Kairėje, duk
tė Yock, dešinėj, duktė An Fu.

VASARAI. — Graži balta-mėlyna suknelė dėvėjimui va
saros metu. Suknelė patogi, vėsi ir parankiai pasiūta.

NUSIŽUDĖ — J. Henry 
Roraback, didelis repųbliko- 
nų šulas, nusišovė South 
Harwinton, Connecticut.

PRIGAVO INVALIDĘ — Chicagiečiai Pearl ir For- 
resst G. Shaw, kurie melais išviliojo $21,000 iš vienos 
Chicagos invalidės. Abu buvo apkaltinti kriminaliame tei
sme, kur netrukus prasidės ir byla.




