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Townsend organizacija 
baigia krikti

12 Townsend organizacijos viršininkų pa
sitraukė dėlei Townsend kovos prieš 

prezidentų Rooseveltą
CHICAGO. — Savo laiku bu

vusi labai įsigalėjusi utopiška 
Townsend organizacija, žadėju
si visiems seniams po $200 į 
mėnesį, jau baigia visai krikti. 
Ji atsižadėjo savo utopiško pla
no ir pastaraisiais rinkimais su
sidėjo su fašistais kovoti pre
zidentą Rooseveltą.

Jau tada organizacija ėmė 
krikti.

Net ir rinkimams praėjus Dr. 
Townsend nepaliovė kovojęs 
prezidentą. Tas dar labiau krik

Susirėmimas su 
streiklaužiais prie 
Republic liejyklų

CANTON, O., birž. 6. — 
Tarp streikierių ir einančių į 
darbą Republic Steel liejyklo
se streiklaužių ištiko susirėmi
mas, kuriame streiklaužiai ėmė 
šaudyti pikietuotojus.

šaudė šeši streiklaužiai, ku
rie bandė perbristi upelį ir įei
ti į liejyklą. Bet tik trims pa
sisekė liejyklą pasiekti. Sužei
stų nėra. r
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Dujų bombos strei
kuojantiems plieno 

darbininkams
CLEVELAND, O., birž. 6.— 

šerifo depučiai dujų bombomis 
puolė 600 streikuojančių plie
no darbininkų, kurie buvo su
sirinkę pikietuoti Youngstown 
Sheet and Tube Co. liejyklą.

Warren, O., mieste teisėjas 
Griffith išdavė platų indžionk- 
šeną, kuris siekiasi sustabdyti 
pikietavimą Republic Steel 
Corp. liejyklų, ypač trukdyti 
streiklaužius.

Iš visų trijų nepriklausomų 
geležies kompanijų, kurias yra 
palietęs streikas, tik viena Re
public bando laužyti streiką, 
operuodama savo liejyklas pa- 
gelba streiklaužių.

Anglija nerodys ex- 
karaliaus vedybų 

filmų
LONDONAS, birž. 6. — Po 

daugelio palankių ex-karaliui 
Edvardui demonstracijų tea
truose, Anglija nutarė nebero- 
dyti muviuose ex-karaliaus ve»- 
dybų su Mrs. Wallis Warfield.

3 sudegė automobily
SOUTHBRIDGE, Mass., b. 

6. — Trys žmonės sudegė auto
mobily, kuris apvirto ir užsi
liepsnojo po susidūrimo su ki
tu automobiliu.

ORHtai
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 

8:21.

dė ir organizaciją ir dabari 12 
jos viršininkų rezignavo, viešai 
pasmerkdami savo vadą ir uto
piško plano sumanytoją Dr. 
Townsendą.

Dr. Townsend teisinasi, kad 
tie viršiiiinkai bandę patys pa
siimti organizaciją ir į ją įtrau
kę į finansinius keblumus. Bet 
iš jo paties pasiteisinimo ma
tyt, kad jo organizacija baigia 
visai pakrikti, kaip pakriko fa
šistinė kun. Coughlin organiza
cija“, su kuria prieš rinkimus 
susidėjo ir Townsend.

Eina gandai, kad 
bomba užmušusi 

gen. Molą
HENDAYE, Francijoj, birž. 

6. — Sukilėliai sakosi nušovę 
penkis Amerikos gamybos 
(Curtiss) lėktuvus) smarkia
me susirėmime Baskų fronte.

Tiro pačiu laiku sukilėlių ar
tilerija pradėjo smarkiai bom
barduoti baskų pozicijas Bilbao 
apielinkėj.

Pasienyje yaigšto nepatvir
tinti gandai, kad sukilėlių va
das/ gen. M61a<Vliko užmuštas 
“pragaro mašinos” (bombos su 
kontroliuojamu sprogimo lai
ku). Patvirtinimo tam gandui 
nėra. Bet tvirtinama, kad gen. 
Molą lėktuvas buk atsimušęs 
į kalną. Tuo tarpu toje vieto
je jokių augštesnių kalnų nė
ra.

Grūmoja teroru at
sakyti į terorą

VALENCIJA, birž. 6. — Is
panijos karo ministeris Idale- 
cio Prieto prigrūmojo sukilė
liams atsakyti teroru į terorą 
ir bombarduoti iš oro sukilė
lių laikomus miestus, jei suki
lėliai nepaliaus bombardavę lo- 
jalistų miestus.

Fordas organizuoja 
savo darbininkų 

“broliją”
DETROIT, Mich., birž. 6.— 

Paaiškėjo, kad automobilių 
darbininkų unijai pradėjus 
smarkiau organizuoti Fordo 
darbininkus, Fordo dirbtuvėse 
pradėta organizuoti kompanijos 
unija “Fordo Broliją”.

Tvirtinama, kad prie tos 
“brolijos” prisidėję apie 95 
nuoš. Rouge dirbtuvių darbi
ninkų, bet Fordo kompanija 
sakosi nieko apie tą “broliją” 
nežinanti.

Tos “brolijos” tikslas esąs 
sutrukdyti automobilių darbi
ninkų unijos organizavimą 
Fordo darbininkų.

Streikas Omahoj
OMAHA, Neb., birž. 6. — 

Trokų draiverių, jų padėjėjų 
ir krovėjų streikas sustabdė 
visą trokų transportą Omahoj. 
Streikieriai siekiasi sustabdyti 
visus trokus, išėmus groserių 
pristatymą.

•š lėktuvų. Vaikai taip įbauginti, 'kad pamatę lėktuvą, jie ima verkti, drebėti ir bėga 
į skiepus. Jiems yra įsteigta stovykla ties Clapton, netoli Londono.

Šiauriniame poliuje 
pasiliko tik 4 moks

lininkai
Jie ant pluduruojančios ledo 

lyties bus visus metus laiko, 
darydami mokslinius stebėji
mus.

MASKVA, birž. 6. — Ketu
ri mokslininkai ir šuo pasiliko 
ant ledo lyties prie pat šiau
rinio poliaus. Jie ten pasiliks 
per visus metus, rinkdami mok
slines žįnias/

Kiti ekspedicijos nariai ke
turiais lėktuvais sugryžo atgal 
į savo bazę Rudolf saloj, 560 
mylių atstume nuo ašigalio.

Už pusšeštos valandos trys 
lėktuvai nusileido Rudolf saloj, 
bet ketvirtas lėktuvas nusilei
do pusiaukelėj ant ledo lyties 
laukti iki bus’ pristatyta janf 
daugiau gasolino.

Ant ledo lyties prie ašigalio 
pasiliko šiaurės tyrinėtojas ir 
grupės vadas Ivan Papinin, 
radio operuotojas Ernest Kren- 
kel, kuris yra dalyvavęs adm. 
Byrd ekspedicijoj į pietinį aši
galį 1929 m. hydrobiologas 
Piotr širsov ir magnetologas 
Evgenii Feodorov. Jie turi 
“draugijai” ir šunį.

Gyvens jie specialiai pasta
tytoj palapinėj ir maitinsis 
specialiai koncentruotu maistu. 
Jie jau dabar laukia smarkios 
pūgos. Ledo lytis pluduriuoja 
ir nors jie apsistojo tik už 13 
mylių nuo ašigalio, ledas juos 
nunešė jau 75 mylias.

Surado prieš 6 mė
nesius prapuolusi 

lėktuvą
SALT LAKE CITY, Utah, 

birž. 6. — .šiandie liko suras
tas Western Air Express trans
porto lėktuvas, kuris prapuolė 
gruodžio 15 d. Juo skrido sep
tyni žmonės.

Lėktuvo laužai rasti prie 
Lone Peak kalno, 25 mylias 
atstume nuo čia. Pasirodo, lėk
tuvas atsimušė į sniegu pa
dengtą kalną ir subirėjo į ši
puliui. žinoma, nė vienas skri
dusių negalėjo išlikti gyvas. 
Dar nė vieno lavono žuvusiųjų 
-neišimta, nes lėktuvą yra pa
siekę tik ieškotojai.

NEW YORK, birž. 6. ■— jSą- 
vo bute nusišovė William J. 
Henderson, 82 m„ New York 
Sun muzikos kritikas.

LITTLE CALUMET UPĖJ 
PRIGĖRĖ KETURI 

ŽMONĖS

Motorinė valtis, kuriai ap
virtus Little Calumet upėj, 
prie 135 ir Indiana avenue 
gatvių, pereitą sekmadieni 
prigėrė ke|uri žmonės iš So. 
Chieago/ kurie buvo išvykę 
valtimi paplaukioti.

Trys žmonės — Frank 
Colesto, Harold Benton ir 
Elmer Stone — kurie subė
gusių žmonių liko išgelbėti 
iš apsivertosios valties. Jie 
prisipažįsta, kad jie visi 
buvo stipriai įsigėrę ir val
tis apvirto kada jie pradėjo

varžytis tarp savęs už vai
ravimą valtimi.

Ežero pakraščių sargyba 
ieško lavonų paskendusių 
Little Calumet upėj ketu
rių žmonių. Du lavonai jau 
yra išgriebti, bet dviejų vis 
dar nesurandama.

Pirmas Lietuvoje 
pertvarkytas 

miestelis
LUOKĖ. ■— Lietuvos mati

ninkai tvarko daugybes kai
mų, naikina bendras ganyklas, 
netaisyklingus rėžius, sklypus, 
sudaro naujus planus, įkuria 
naujus kaimus. Tačiau iki šiol 
tėra tik vienas naujos gady
nės matininko pertvarkytas 
miestelis, / būtent Luokė, nes 
miestęjiafns tvarkyti nėra jo
kio teisinio pamato. Bus vie
nas nepatenkintas, paduos 
skundą, ir visas darbas nueis 
niekais. Ir Luokė pertvarkyta 
be jokio teisinio pamato, o tik 
laisvu su piliečiais susitarimu. 
Luokės miestelio gatvės buvo 
siauros, sklypai maži, netaisyk
lingi. Mažieji sklypai iš savi
ninkų visai išpirkti, sklypų sie
nos visiškai pakeistos, išvestos 
naujos tiesios, plačios gatvės. 
Visi sklypai gavo patogią tai
syklingą formą. Aplink turga
vietę yra nustatytas mūrinis 
rajonas, ir visi tame rajone 
statomi namai yra vienodo nu
statyto tipo.

Šitą didelį ir labai sunkų dar
bą atliko su pasišventimu ir 
kantrybe matininkas S. Gįba- 
vičius.

Luokė naujai pertvarkyta po 
užpereitų metų gaisro.

Ex-karalius Aus-
} trijoj i

NOĖTSCH, Austrijoj, birž. 
6. — Ex-karalius Edvardas ir 
jo žmona jau atvyko į vietos 
senovinę kalnų pilį, kurioj gy
vens visą vasarą.

Sutaikė Meksikos 
aliejaus streiką

MEXIC0 CITY, birž. 6. — 
Prezidentas Cardenas paskel
bė, kad 18,000 aliejaus laukų 
darbininkų streikas, kuris bu
vo suparaližavęs visą Meksikos 
diejaus pramonę, liko sutai
kintas.

YONKERS, N. Y., birž. 6. 
— Chang Foo Lee, 40 m., ko
rėjietis namų prižiūrėtojas, ku
ris buvo nuteistas kalėjiman 
už nunuodijimą Mrs. Ida 
Churchill, Mooresville, Ind., gi
minių, nusižudė iššokdamas iš 
aštunto aųgšto savo advokato 
raštinėj.

“Provokacijos au
ka”, sako nužudy

tas amerikietis
BERLYNAS, birž. 6. — Hel- 

muth Hirsch, 21 žydų kilmės 
Jungt. Valstijų pilietis, kuriam 
naciai nukirto galvą neva už 
“sąmokslą papildyti šalies iš
davystę”, savo paskutiniame 
laiške tėvams Prahoje išsitaria, 
kad jis yra Vokietijos slapto
sios policijos Gestapo provo
kacijos auka. Jo laiškas turėjo 
pereiti per nacių cenzūrą, tad 
jis negalėjo atvirai pasisakyti. 
Bet iš jo laiško yra aišku, kad 
jo įsitikinimu, tie žmonės, ku
rie įprašė jį nuvežti pakelį į 
Vokietiją yra nacių provokato
riai ir kad jie jį ir išdavė, nes 
tikrieji nacių priešininkai to 
niekad nebūtų padarę.

Kitų įtariama, kad jis visai 
neturėjo jokios bombos ir kad 
bomba buvo pakišta tik Vo
kietijoj, kada jis pakliuvo į 
Gestapo rankas.

Lietuvis jaunuolis 
prigėrė vėtrai ap

vertus valti c.
Vakar Chicagoj siautė smarki 

vėtra, pridariusi nemažų nuo
stolių.
CHICAGO. — Lietuvis jau

nuolis Henry Gedrimas, 21 m., 
4622 S. Wood St., ir jo drau
gas Matthevv Jacek, 20 m., 46 
ir Lincoln Sts., prigėrė £ong 
ežn~e, _ netoli Fox -Lake,- vėtrai 
apvertus jų luotelį. Trečias jau
nuolis, Walter Sarna, 23 m., 
2448 W. 46 St., liko išgelbėtas 
pašaliečių.

Vėtra', kuri pasiėmė šių dvie
jų jaunuolių gyvastis, pridarė 
ir pačiai Chicagai nemažai nuo
stolių, vietomis išvartydama 
medžius ir nugriaudama kami
nus. Griūdami medžiai sudaužė 
porą automobilių.

Vėtra, kuri tarpais siekė 40 
m. į vai. smarkumo, apvertė 
Michigan ežere kelias valtis, 
bet juose plaukusius žmones iš
gelbėjo pakraščių sargyba.

Rockefellerio turtas 
anūkei

WHITE PLAINS, N. Y., b. 
6. — John D. Rockefeller, ku
ris seniau turėjo bilioninį tur
tą, sulig testamentu paliko 
$25,000,000 turto, iš kurio pa
jamos yra pavedamos anūkei 
Mrs. Margaret Strong de Cue- 
vas ir jos vaikams.

Iš palikto turto valdžia pa
imsianti taksais apie $19,000,- 
000.

MASKVA, birž. 6. — Iš šiau
rinio poliaus bazės pranešama, 
kad bazėj nusileido ir trečias 
lėktuvas, vairuojamas Mazu- 
'ruk, kuris negalėdamas rasti 
stovyklos, buvo nusileidęs ant 

:kitos ledo lyties. Lėktuvai, iš
krovę atvežtas reikmenis, iš
skris atgal į Rudolf salą, o 
šiauriniame poliuje pasiliks 
žiemavoti tik keturi žmonės.

SYDNEY, N. S., birž. 6. — 
David Walker ir du jo vaikai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino 
jų namą Marionbridge kaime
lyje.

i NATAL, Brazilijoj, birž. 6. 
— Lakūnė Amelia Earhart at
skrido į Natai ir ruošiasi tuo- 
jąus, jei bus patogus oras, 
skristi. per pietinį Atlantiką į 
Afriką.

Ispanijos sukilėliai 
užpuolė Francijos 

laivą
Franci ja įsakė savo karo lai

vams apsaugoti Francijos 
prekių laivus.

HENDAYE, Francijoj, birž. 
6. — Francijos laivyno vado
vybė įsakė stovintiems prie St. 
Jean de Luz uosto Francijos 
karo laivams apsaugoti Fran
cijos žvejų laivus po to, kai 
Ispanijos ginkluoti sukilėliai 
buvo užpuolę ir padarę kratą 
Francijos žvejų valtyje Croix 
du Jour.

" Francijos’ laivas buvo už 12 
mylių nuo Ispanijos kranto, ka
da prie jo priplaukė sukilėlių 
valtis ir įšokę į valtį sukilė
liai franeuzų valty padąpė kra
tą.

Francuzų žvejai yra tiek 
įbauginti to incidento, kad 
daugelis jų visai atsisako plau
kti į jurą.

Atmušė sukilėlius prie 
Bilbao.

Baskai praneša atmušę dau
gelį labai smarkių sukilėlių ata
kų ant stipriai įrengtų Bilbao 
pozicijų. Sukilėliai taipjau 
bombardavo kelis kaimus ir 
nesėkmingai bandė atsiimti Le- 
mona kalną, už 6’/2 mylių nuo 
Bilbao.

Valdžios lėktuvai numušė du 
sukilėlių lėktuvus, kurie bandė 
bombarduoti Bilbao iš oro.

Sukilėliai paskelbė nušovę 
penkis Amerikos gamybos lėk
tuvus, bet baskai tą nuginei- • ‘ . S/
ja.

Franco mobilizuoja ūkininkus.
SALAMANCA, birž. 6.—Su

kilėlių vadas gen. Franco įsa
kė sumobilizuoti žmones ir ūkio 
mašinas sukilėlių laikomoj te
ritorijoj į “piUties-armiją”, ku
ri turės dirbti laukus, kur ūki
ninkai išėjo kariauti.

Atmušė sukilėlius prie 
Madrido.

MADRIDAS, birž. 6. — Lo- 
jalistai atmušė labai smarkią 
sukilėlių ataką prie La Gran- 
ja. Sukilėliams padėjo ir lėk
tuvai, bet vistiek jie buvo at
mušti kulkosvaidžių ugnies.

Du pasikorė dėl 
merginos

BUDAPEŠTAS^ Vengrijoj, 
birž. 6. — Johann Laszlo, 20 
m. ir Stephan Volner, 19 m., 
buvo dideli draugai, bet jiedu 
įsimylėjo į vieną ir tą pačią 
merginą. Nė vienas nenorėda
mas atsižadėti merginos, bet 
kartu nenorėdami nutraukti ir 
draugiškumo, abu nuėjo į miš
ką ir pasikorė kartu ant grei
tumų medžių.

MANILA, P. L, birž. 6. — 
Gautomis žiniomis, Rosario 
buorinis laivas paskendo prie 
Dalupiri salos. Kartu su juo 
žuvo 12 jurininkų ir 27 pasa- 
žieriai — vien filipinai ir chi- 
niečiai.

CANTON, O., birž. 6. — 6,- 
500 darbininkų Timken Roller 
Bearing Co. sustreikavo, reika
laudami pakelti algas. Streiką 
veda C.I.O.

TOKIO, birž. 6. — 500 Man- 
chukuo “banditų” užpuolė Fu- 
tenho, šiaurinėj Korėjoj, nu
traukė vielas, sudegino paštą 
ir apgriovė kelis kitus triobe- 
siuts. 29 žmonės liko užmušti.

’ > ■ j
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Atostogėles per 
Šventes
Stovyklavome 
ir maudėmės

Užpraeitą šeštadienį kaip ty
čia pasitaikė šiltas oras. Mudu su 
žmona, tusikrovę vežiman sto
vyklavimo įrengimus ir, maga
ryčiom, pasiėmę po overkautą, 
išvykome j Sund Dunes statė 
parką stovyklauti per Decora- 
tion Day šventes.

Pasiekę Tremonto apielinkėje 
didįjį parką, radome labai daug 
žmonių stovyklaujant. Vieni su 
ten tomis, kiti su traileriais, bet 
daugiausia su traileriais. Net 
nustebome pamatę tiek daug 
žmonių. O mes, juk manėme, 
kad busime p.rmieji. Ne tik 
kad mes nebuvome pirmieji, bet 
pp. Schultz’ai jau senai' ten tu
ri pasistatę gražią savo “bun- 
galow” tentą. Buvo ir daugiau
lietuvių.

Graži pavasario gamta
Miškas švarus, tiesi žolė, iš

marginta baltais ir mėlynais 
Lupine weed žiedais; miškas 
pilnas sinevadų ir nepaprastas 
mėlynių uogų žydėjimas. Bal
zamo medžių žedų kvepėj'mas 
tiesiog svaigina. Keisti tie bal
zamo medžių žiedai, dar keis
tesnis jų kvapsnis. Arti jie vi
sai nekvepia. 30 pėdų atstumo- 
je gerinus ai juos užuodi.

Maudėmės
Pavalgę pietus, skubinomės 

j ežerą. Oras buvo tiek karštas, 
kad prie automobilio negalėjai 
lankos nenudegęs p idėti. St> 
vykioje saulė pro medžių tar
pus tiek kepino, kad prakaitas 
bėgte bėgo.

O vanduo ežere, tai tiesiog 
atgaivinantis baisumas... Pui
kus buvo vanduo. Tiesa, iš kart 
kojas gėlė, bet sau ė vandens 
paviršiuje kepino ir darČ' ba* 
iansą. Apsipratę prie šalto van- 
dens net t.is dienai maud'mės 
po kelis kartus. Labiausiai mau
dytis mėgo žmona, lyg žąsis nė 
iš vandens neišeidama.
SvtčL ose pas pp. K Č rauskus

Ai.č rytojaus taipgi buvo 
karšti diena. Po pusryčių išsi
maudėme, bet girion nesinorė
jo nė grįžti, nes ten buvo la
bai šilta. Dar labiau nesinorėjo 
važiuoti pas pp. Kačerauskus 
kol oras neatvė1. Pavakaryje 
išvažiavome i sveč us. Pakeliui 
apžiūrėjome Beverly Shores ir 
Broadway paežerių krantus. 
Oh, dzievuli tu mano, kokia ten 
gražybė! Vasarnamių pristaty
ta visokiausio stiliaus ir išvaiz
dos. Yra net tokių, kurie kai
navę virš $50,000. Net teatrą 
turi ir visokius patogumus. 
Žmogus ir manai, kad ir ant 
žemės yra dangus tik ne vi
siems.

w Beveik s'urpr zą tuiėjome 
pamatę ir savo kolegos p. Pet
ro Kačerausko vasarnamius. Jis 
turi net du: krautuvę, užkan
džių salioną ir daug gražių 
kambarių vasarotojams. O jau 
gamta, sakau, pavasaryje, tai 
nepaprastai graži ir gaivinanti 
su žuvų kvapsniu nuo vandens, 
kuris tik kelicl ka žinksnių nuo 
vasarnamio.

Šalę pp. Kačerauskų vietos 
yra pp. Zabukų vasarnamis, 
taipgi naudas ir gražus namas.

Petras Kačerauskas naująjį 
namą pats savo rankomis pa
sistatė. Ir reikia pasakyti, kad 
’abai sug'biai atliktas darbas. 
Gerai ir moderniškai išplanuo
tas. Tiksliai numaliavotas. Vi
dus, kaip ir tinka vasarna
miams, neinsuliuot^s, bet pa
liktos smala kvepiančios puši
nės lentos, kas teikia sveiką 
aromatą. Beismonte turi gra
žia vėsią sa’iukę. Galimi' ir pik
niką laikyti.

Paviešėję su senais pažįsta
mais pp. Kačerauskais ir už
kandę, leidomės atgal j stovyk
lą, nes juodas debesys nuo Chi-

Scena iš veikalo “Paskutinė Naktis” •— naujo So
vietų Rusijos filmo, kurį pradės rodyti Chicagoj ŠONO- 
TONE teatras trečiadienį, birželio 9 dieną. Filmas vaiz
duoja Maskvą spalių mėnesio revoliucijos išvakarėse. 
SONOTONE teatras randasi Van Buren gatvėj prie Wa- 
baah avenue.

jagos pradėj o greitai slink vi 
virš sand dunų.

Tris dieneles gražiai pailsėję, 
saule nudegę, raudoni kaip virti 
vėžiai, sugrįžome Chicagon.

Tai buvo gražus oras — virš 
90 laipsnių šilumos.

Atostog n’nkii ant ratų.

Miesto kolektoriaus 
mokesčių už vežimus 
nulyginamoji 
lentele

Pereitais metais, t. y. 1936 
m. išduotų leidimų numeriai ir 
vežimų rūšių skaitlinė, nuo sau
sio 1 iki gruodžio 31, bu'vo to
kia:

1 arklio vež'mai .......... 2,769
2-jų arklių vežimai . . 327
Motoreycle ...........    740

• Kel. autom. 35 h. p.
1 ar mažiau .... ....*.. 4/'8,820

Kel. autom, virš 35 h.p. 12,707
Auto Delivery Wagon, talpos

1 tono ar mažiau .... 35,032
Auto Traile •, talpos

1 tono ar mažiau .....  25
Auto Truck, talpos
daugiau 1 tono ............ 22,701

Auto Trailer, talpos
daugiau 1 tono ......... . 143 >

Demonstratars ...__  1 896
Tra’nsfcrs ..........  26,745

Šiemet, t. y. 1937 m. nuo sau
sio 1 iki gegužės 31 d. išduo
ta leidimų numeriai ir vežimų 
rūšies skaitlinė yra tokia:

1 arki, vežimai . ......... 3,189
2-jų ai kliu vežimai 281
Motorcycle  ....   783
Kel. autom. 35 h.p. ar
mažiau .............   444,017 ,

Kel. autom, virš j
35 h.p. ................   13,269;

Auto Delivery Wagon, talpos
1 tono ar maž’au .. 32,057 

Auto Trriler, talpos
1 tono ar mažiau .... 36

Auto Truck, talpos daugiau i
1 tono .............  24,587

Auto Trailer, talpos
daugiau 1 tono .. .......... 133

Demonstrators ........ 2,062
Transfers ........-......... 17,396

Baus Penkis
Už Prasižengimą
Alkoholio
Įstatymams

Federalis teismas Chicagoje 
apkaltino tris stambius Chica-1 
gos biznierius ir jų du (tarnau
tojus už prasižengimą alkoho
lio gamybos kontroliavimo jš- 

i tatymams.
Apkaltintieji yra nariai fir

mos Superior Food Products' 
Company, 1433 S. Morgan st. 
Jie bus baudžiami už nerapor- 
tavimą valdžiai apie cukrų, par
duotą degtines varykloms. Jie 
nelegaliai pardavę, • be žinios 
valdžiai, miHoną. svarų cukraus.

Firma parduodavusi cukrų 
daugiausiai slaptiems bravo
rams, Vienas iš jų operuodavo 
orie 8321 S. Loomis Street. 
Valdžia apskaičiuoją; kad tik 
per tą vieną bravorą nustojo 
apie $384,000 mokesčiais už gė
rimus. i

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už medikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 
gydymas akių, ausų, nosies ir ger
klės.

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7
P. m.

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St.

• (Marbro Theatre Bldg.) 
Vidurmiesčio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Buren 5709

9
iki

Remkite tuos, kurk 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C* 
Sąlygos I SAVAITĘ

oW
' DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearhorn St. 
Kami). 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais - 

pagal sutarti.

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Hateted SU.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

. Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKA1AS 

Telephone: Boulevard 2806 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rockwell Lt. 
Telepnone: Republic 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos; nuo 1—3 ir 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus sered jmis ir subatomis.

Pinigų surinkta
1936 m.:

Nuo sausio 1 iki gegužės 
31 ...... ........... $4,272,880.80
Nuo sausio 1 iki gegužės

31 dienos    $4,793,696.80
Nuo sausio 1 iki gruodžio 

1936 m.   .......  $1,600,006.20
1937 m.:

____________  _ _______ 1

Apipiešė Viktoro
Mereckio taverna
Puvo 8 svečiai — bandytų trys

BRIGHTON P ARK. —- šeš
tadienio vakarą 11:30 vai. įėję 
trys jauni maskuoti banditai 
apiplė e Viktoro Mereckio ta-* 
Verną, kuri randasi prie 44-tos 
<r Talman avė. Tavernoje be 
šeimininko buvo 8* kostumieriai 
Jiems buvo pakepta atsistoti 
aukštyn pakeltomis, rankomis. 
Du ginkluoti revolveriais juos 
saugojo, o trečias mikliai per
šokęs per barą apsirūpino su 
registeriu. Išnešė apie $50.

PASKUTINĖS 2 DIENOS 
“K A L I N I A T’

Pradedant Treč.. BiržeU'o 9-ta 
“PASKUTINĖ NAKTIS”
Maskva Spalių Revoliucijos 

išvakarėse.
S O N O T O N E 

Van Buren arti Wabash

PILVO SKAUSMAI
Ulceriai, Rukštys ir Gazai Išgy

doma i du iki 4 mėnesių.
Bnking sode, niucin ar įšvjrš'kb 

mas nevartojama.
DR. WALSH, 

ULCERIŲ SPECIALISTAS 
1602 West 55th Street

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

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. I VVESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Hemlock 5040

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jusu vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir dėl susidaužymo 
įvykių.

Nemokėtas 
Balansas

Kaštai
12 mėnesių

12 
Notų

Kaštai
18 mėnesių

18 
mėnesių

$150.00 $34.20 . $15.35
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88 /
300 00 50.04 29.17 69.44 20 84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370.00 50.72 35.06 75.68 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuota Goodvvill vartota karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 

806 W. 31st Street Tel. Victory 1696
CHICAGO, ILLINOIS

S A Fr—lln?? asm.
i Irving Park 3 2 34 Madison SL

■VDR. TH& • —. CLO3ED SUNDAV

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv, vieta: 6733 Crandon Ayenue 
Namų Tel. t — Hyde Park 3395

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vjik. Nedalioj pagal sutarimą

Ofisu leL: Doulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Čeverykų Taisymas
Vyriškų, Moteriškų, Vaikų 

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

Tavernom’ Meatmarkets, Rooming 
Houses, Beauty Shops, Restauran- 
tam, etc.

Cash į 24 Valandas 
ILLINOIS DISCOUNT CO.

10 N. Clark Street 
Phone STATE 4893 Atstovui

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife 
6630 So. Westera 
Avė., 2nd fleor 

Hemlock 9252
' Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREE1
o-tos lubos Tel. CENtraI lo46 

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai. vakare ir pagal sutartį.

Ofiso Tel, Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutarti.

nuo

8939

AKIU SPECIALISTAI
I.n ,,1111 H..... ................

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
M® PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07į So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

LAiAYETTE 0727

T A-c r 1 4 koplyčios visose
L T Chicagos dalyse
Klausykite musų Utetliyškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.FC, stoties (1420 KĄ—Pranešėjas P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai

T

c

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A. MASALSKIS
3307 Liluanicn Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49|h Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue į _______ Phone Yards 1138

J' LIULEVIčIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

^1 ................ . <t.. !■ •, -»■ , I Į, ■ ■ ■» ■■į   .1 „

S. M. SKUDAS
718 West. 18th Street Phone Monroe 3377

- •. ĮU I < I ■■ »■ ■ I I ■ m įminu IV ai IMI ■> ■»•«<>. v—• ■■

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Pu^.rnan

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaęę Phone Canal 2515
SKYRIUS? ;108th Street.__________ Tel, pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. AVestern Avė. Phone Virginia 0883

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

43u0 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 3016

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso ( _______ ___ _____
.ruinparegvstęi ir toliregystę;* Priren- ;■ 'T* .
gia teisingai akinius. Visuose atslti- j Tel. Boulėvard 5914 Dieną ir Naktį 
Kimuose egzaminavimas daromas su Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 1 
elektra, parodančia mažiausias klaL i ,ki 8:80 v. NedflĮ. nuo 10 iki 12 a.m 
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely 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.

CfliCAGO, ILU

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivai, Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuvėAfišas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedėliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI JK DEINT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutarti

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Svenciska?
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. Iki > 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAJRFTĘLD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tek Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

rfuperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. 1LL, 
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 M1DWAY 2880

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

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

Garsinkites “N-nose”
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Lietuvos NaujienosMARIJAMPOLĖS ŽINUTĖS
šių metų gegužės 1-ji diena 

Marijampolėje praėjo visai ra
miai, nors policija išsitempusi 
laukė, kad ką galėtų sumedžio
ti. Bet nieko nepelnė. Visas po
licijai darbas buvo, tai trijų ba
landžių nušovimas. Gegužės 1 į 
dieną Marijampolėje pasirodė 
vienas balandis, virš stogų la
kiojantis, su raudonu raišeliu. 
Sujudo, sukruto policija. Gaila, 
kad neturėjo armotų ir kulko
svaidžių, tai su paprastu šautu
vėliu balandėlį nušovė. Gegužės 
2 dieną pasirodė ties Marijam
polės miestu du balandžiai su 
raudonais raiščiais ant kakle
lių. Čia vėl sujudo, sukruto, su
kilo visa šautuvinė galybė ir du 
balandėliai bematant nukrito 
ant žemės kruvini. Policija jau
tėsi didelį valstybišką 
tišką darbą padariusi 
labai patenkinta ir, 
viršininkų pagirta,
matydami savo policijos “didvy
riškus darbus,” gardžiai juokė
si. O nelaimingi paukšteliai, 
pavasarį, kada kiekvienas gy
vūnėlis trokšta gyventi, krito 
dėl nedorų žmonių kvailos 
“pradielkos,” iš kitų dar kvai
lesnės rankos. Tai ve, kokiais 
“banaliukais” “didvyrių žemės” 
“milžinai” savo galybę rodo...

bei tau- 
ir buvo 
žinoma, 

Piliečiai,

“ALL-BRAN KLAIKO REPUTACIJĄ”
j e ir prisisavinimą ir išaikvoji- 
mą pinigų. Jis prie kalčių prisi
pažino, tad teismas jį nubaudė 
sušvelrtintai: už pirmą, nusikal
timą gavo 4 metus kalėjimo, už 
antrą — 2 metus ir už trečią— 
6 mėn. Viso 6 metus ir 6 mėn. 
Bet vyriausia bausmė —- 4 me
tai mažesniąsias prarijo, tai li
ko tik 4 metai kalėjimo. 25,009 
litų priteisė iš Penčylos draugi
jai ir teismo išlaidas. Bet jis, 
vargšas, pasisakė, kad esąs be
turtis ir tokios sumos sumokėsi 
negalėsiąs.

Per žiemą darbininkai — be 
'turčiai Marijampolėje, šiaip 
I taip išgyvenę, tikėjosi pavasarį 
gauti darbo, nes buvo žadami 
didelė statyba, dideli darbai. O 
štai jau netoli pusė gegužės 
mėnesio, o tų darbų visai ma
žai. Prie Marijampolės kanali
zacijos dirba vos 15-20 žmonių 
ir darbas eina utėlės žingsniu. 
Pernai pradėtą ligoninę staty
ti, dar negali tęsti toliau, nes 
geležiniai balkiai dar neatvežti. 
Nagi per visą žiemą žiemelę 
galėjo kalnus balkių privežti. 
Tada snaudė... Visas darbinin
kams darbas, tai keletą senų 
barnų paremontuoti ir tvoras 
naujai nudažyti. Tai čia bus 
darbininkams pelno!

——o——
Senasis apskrities viršininkas 

Pimpė dar vis Mariampolėje

Gegužės 3 d. buvo Renčylos 
teismas. Jį Apygardos teismas 
teisė už 3 prasikaltimus tar
naujant Žemės Ūkio Draugijo-sėdi. Nors jis jau seniai paskir-

tas į Šiaulius. Marijampoliečiai 
kalba, kad naujasis viršininkas 
busiąs daug smalkesnes ir 
griežtesnis. Jo persigandęs nuo
vados viršininkas Zarauskas 
nori mesti policijos tarnystę, 
nes jaučiasi, kad naujasis vir
šininkas jį gali be jokių cere^ 
monijų iš tarnystės išjoti. Tad 
visokiais budais stengiasi įsi
sprausti į miesto valdybą sek
retorium. Marijampoliečiai jį 
gerai žinodami, kad jis nuo va
da udamas ne vienam yra be
reikalingai įkandęs, nenori, 
kad buvęs policeiskis jiems se
kretoriautų. Nejaugi nėra pado
resnių žmonių tokiai svabiai 
vietai užimti! ? — sako mari
jampoliečiai,

v **

Marijampolėje (bažnyčios už
rašai rodo), nuo kovo mėnesia 
22 dienos, ligi balandžio 22 die
nos (per ištisą mėnesį), gimė 
17 berniukų ir 18 mergaičių. 
Apsivedė per mėnesi laiko 17 
porų. Mirė Marijampolėje per 
menesį laiko: 14 vyrų ir 10 
moterų. Vadinasi, per mėnesį 
laiko Marijampolės parapijoje 
priaugo arba pasidaugino 11 
žmonių. Jei taip dauginimasis 
eitų ištisus metus, tai per me
tus marijampoliečiai padaugėtų 
132 žmonėmis.

—0—
Marijampolės bažnyčia dar 

nesena. Ir neperseniai remon
tuota. Dabar jau kelinti metai 
vėl rengiamasi remontuoti baž
nyčią. Tam tikslui renkamos 
aukos ir mokesčiai — pinigai. 
Ir nuolat raginami visi Mari
jampolės parapijonai, iki šio 
rudenio, po puslitį nuo hektaro 
sudėti bažnyčios remontui. Da
bar Lietuvos ūkininkams pus
litis iš hektaro labai sunku iš- klerikalus) vienbalsiai šaukia:

X

'.II , . .

Jeigu jus vargina paprastas 
kietėjimas, tai skaitykite entuzias- 
tinį panelės Bundy laišką:

“Aš jaučiaus prastai visą laiką — 
visai
bimą apie. ALL-BRAN, aš

už

Duokite greičiau civilinę metri
kaciją ! Daugiausia civilinės 
Metrikacijos laukia marijampo
liečiai, nes nors čia didžiausias 
klerikalų lizdas — 
tetų vienuolynai
spaustuvėm ir dirbtuvėmis ir 
namais bei žemės plotais, bet 
yra gana daug <ir pažangios vi
suomenės, kuri su klerikalais 
jokių reikalų nenorėtų turėti.

vyrų ir mo
šų dviem

suvargusi. Perskaičiusi skel- 
įgijau 

baksą. Jis man , gelbėjo nuo to 
laiko”. Miss Mary Bundy, Bennetts- 
ville, S. C.

Laboratorijos tyrimai rodo, kad 
K.ellogg’s ALL-BRAN priduoda 
“bulk” žarnų mankštai: vitaminas , 
B išjudina žarnų kanalą.

Kūno viduj ALL-BRAN 
vandens dvigubai tiek, kiek 
sveria, ši švelni masė lengvai 
lo žarnas smagiu, natūraliu 
—be jokios nusilpninančio^ 
mes piliulių arba gyduolių.

Tik valgykite du valgomus šaukš
tus kasdien — arba su kiekvienu 
valgiu sunkiuose atsekimuose. Im
kite kaip javų maistą su pienu ar
ba vaisais, arba virkite su kito
kiais užkandžiais. Atminkite — 
ALL-BRAN yra maistas—q ne vai
stai. Jus perkate jį grosernėje. Pa
dirba Kellogg, Battle Creek.

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams!

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybinės 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.

suima 
pats 
išva- 
budu 
veik-

spausti. Bet Dievo tarnams tas 
nerupi. Duok pln’gų ir baigta!

—o—
Lietuvos kunigai, ypač Mari

jampolės vienuolkunigia'i, sa
kyklose ir savo laikraščiuose, 
nuolat verkšlena dėl pakrikusių 
šeimų, apleistų žmonų ir vaikų, 
dėl susibėgėlių gyvenimo, “ne
teisėtai” gimusių kūdikių ir t.t. 
Kunigai dar vis viską saikuoja 
savo senoviškais ma'stais. Ir 
gyvenimą nori laikyti senoviš
kuose, jau atgyvenusiuose, rė
muose. Bet Lietuvos žmonės 
laukia naujų gyvenimo' formų, 
naujų visuomeniškų sutvarky
mų. Ir visa Lietuva (išskyrus

šiandien, man šias žinias ra
šant, gegužės 7 dieną, pilnių 
pilniausias pavasaris, ne tik 
Marijampolėje, bet visoje Lietu
voje. žolelė želia, medžiai žydi, 
geputė kukuoja'. Saulutė žeme 
raičiojasi...

—o—
Kaimų žmonės dirba laukus— 

aria, sėja, sodina... Tai rodos 
paprasti įvykiai, bet apie tai 
malonu skaityti Lietuvos pasi
ilgusiam amerikiečiui!

Lietuvos seimas, iš kurio kai 
kurie Lietuvos ūkininkai laukė 
“didelės naudos,” liko paleistas 
vasarai atostogauti. Mat, labai 
jau nusidirbo... Turi pailsėti!

—o—
žodžiu, vi ras L’etuvos gyve

nimas, kiek iš priešakio yra 
gražus, kilnus ir idealingas, tiek 
iš užpakalio pilnas viso to, apie 
ką nei sakyti, nei rašyti, nei 
paisyti nepadoru. Viena, kad 
Lietuvoje nėra laisvo spaudos 
žodžio. O antra, kad visos tau
tiškai pasaldintos žinios yra 
duodamos iš aukštai, nes nori
ma, kad visi Lietuvos žmęfaės 
taip manytų, kaip viena galva 
mano. —P. B.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

T

Pirkit malė- 
vau ir varnl- 
šj iŠ didžiausios 
firmos Chicagoj! 
Nacionalini produk
tai, kuriuos mes 
eravom iŠ Bankruto 
krautuvių, gaisrų ir 
trelžkelių sudužimų, vi
si nuo į iki 1/2 pi
dau. Patenkinimas 
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VES - 
Šiaušia 
vvaukee
atdara nedalioj

ga-

KRAUTU- 
A teiki t i ar- 

krautuve. Mil- 
Av. krautuve 

10-1.

MALEVOS
IR

•egruliarSs kainos

VARNIšIAI IKI
Sherwln Wil- 

liaius trim Var
niais $2.25. Musų 
kaina „-----

1,000 galionų trim
Maleviis. Galionas ____

......... - $1.25 
$2.79 vertfis visur ži
noma Fiat ir Gloss
Kalf,va. Musų kaina.™

$1.50
$2 25 vertės Fiat Ba'- 
ta Maleva__ $1.20

PAINI EXGHANGE
2000 Mihvaiikee Avė. 
0830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHAj WIS.
Centrui!* felefnnno

ARMitage 1440

1411 So. Halsted Street
Tek CANAL 5063

GERA M ALE V A—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. Helman malevų stakas 

visada pilnas.
Specialė maleva, 16 spalvų, gal......
Varnish remover, gal. ...................
Grynas baltas enamel, gal..............

ir brangiau
Sienoms popiera, roleris ................

ir brangiau.
4č

... 97ę 
95ę 

$1.39

Reikalaukite DEGTINES S' <*

■A<

‘f

4

iA'.

t

SUSTOK ir
PAGALVOK į
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ “ 
SPULKA pereitais metais 
UŽDIRBO ........ ........ .......... .

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chesterfields jums suteiks

j

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb arbatą

z i AkSiitorid * ' i.'

< •

M

Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 
lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.

TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

S*®

didesniam skaičiui žmonių kasdien

-fa/

-Naujausios rūšies traukiniai 
ir šiolaikiniai orlaiviai padaro 
kelionę smagesnę ... malonesnę.

Ir kur tik jūs matysite, kad 
žmones naudojasi šitais gyveni
mo moderniniais daigtais, jūs 
patėmysite, kad jie džiaugiasi 
Chesterfield Cigaretais.

Naujausi budai ir puikesni su
dėtiniai ... gryna cigareto popiera 
. . . lengvi nunokę aromatiški 
namie-auginti ir turkiški tabakai, 
pasendinai ir išnokinti ant dviejų 
metų ar ilgiaus...

padaro Chesterfield 
įžymiausiu cigaretu.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRA1GHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTIN *

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRTBUTORIUS

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO GAMTA

NIDA LABORATORIES?
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.
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rtibliahed Daily Ezcept Sunday by 
l’he Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
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Subscription Ra tęs:
|8.00 per year in Canada
15.00 per year oųtside of Chicago 
$8.00 per year fn Chicago 
3č W čopy.
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Entered as Secdtid Clasa Matter 
Mareli 7th 1914 ai the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
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sekmadienius. Leidžia Nadjienu Ben
drovę. 1789 S. Halsted Si.. CnlcagO, 
111. Telefonas Canal 8500.
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Nukirto galvą amerikiečiui
Hitlerio budelis nukirto galvą Vokietijoje gimu

siam, bėt hatUfaližUotam Afrierikčs piliečiui, Helinuth 
Hirsch. •

Jisai buvo apkaltintas it slaptam “liaudies teisme” 
nuteistas už tai, kad pas ji buvo rastas pakelis su dina
mitu, kai jisai atvyko iš Čekoslovakijos į Vokietiją. Nū* 
teistasis savo laiške, parašytam prieš mirsiant, sako, 
kad jisai buvęs “išnaudotas0 ir “išduotas”. Tai patvirti
na nuomonę tų, kurie mano, kad Hirsch’ų įklampino 
Hitlerio Gestapo (slaptosios policijos) agentai provo
katoriai, prašydami jį nuvežti siuntinį iš Prahos į Vo
kietiją ir nepasakydami, kad tame siuntinyje buvo 
šprogstančioji medžiaga.

Amerikos J. V. ambasadorius ir konsulas Berlyne 
stengėsi tą 21 metų jaunuolį išgelbėti nuo mirties, rei
kalaudami, kad Hirsch*o byla butų apsvarstyta iš nau
jo viešame teisme* Bet rudieji Vokietijos valdovai tą 
reikalavimą atmetė ir pasmerktąjį nugalabijo.

Diktatūros bukaprotiškumas!
Hitleris būtinai nori įrodyti pasauliui, kad jo val

džia yra barbariška. Kada nors jam teks brangiai už 
tai mžmokėtL

Paštas streikui laužyti
Gudrus Republic Steel korporacijos viršininkai — 

tos pacibš korporacijos, prie kurios dirbtuvių buvo pa
daryta baisi skerdVnė 'Pietinėje ChicagojeJ*- sumanė 
pavartoti paštą, kaip^įrankį streikui sulaužyti. Jie pa
siūlė paštui gabenti į streiko apimtas dirbtuves maištą 
tiems darbininkams, kurie atsisako prisidėti prie strei
ko.

Jie žino, kad streikininkai, kurie pikietuoja dirbtu
ves, nedrįs stabdyti pašto vežimų, nes pašto sulaiky
mas reikštų pasipriešinimą federalinei valdžiai, kuri to 
niekti budu netoleruotų. Paštui apsaugoti valdžia, jeigu 
reikia, atsiųstų ir armiją.

Bet paštas atšisakė suteikti tą patarnavimą Jle- 
pUblic Steel korporacijai, nenorėdamas būti įveltas į 
koVą tarpe darbdavių ir darbininkų. Tai dabar tos kor
poracijos Viršininkai rėkiau kad J. V. paštas esąs padė
tas pb “C. L . O. cenzūra”, — kas, žinoma, yra tuščia 
demagogija.

* ■■■ ■ ■■* ■■ ■ ■ .-I , y

Bandė nupirkti Farley
žinomas daugelio laikraščių savininkas, Williahi R. 

Hearst, pasiūlė dabartiniam Ji V* pašto viršininkui ir 
Demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmininkui, 
Farley, vietą sū $200,006 metine alga.

Tai dešimtį kartų didesnė alga, negu ta, kurią gau
na pašto viršininkas.

Farley yra prezidento Roosevelto “dešinioji ranka”, 
o Hfearst pikčiausias Roosevelto priešas.

Aišku, Hearst norėjo pakenkti Rooseveltui, prisivi
liodamas jos kampanijos manadžerį. Bet Farley jo pa
siūlymą su pasipiktinimu atmetė.

Įdomu, kad didieji Amerikos dienraščiai šitos ži
nios neįdėjo, nors faktus surado ir patiekė spaudai du 
žinomi Washingtono žurnalistai j Drew Fearšbii ir Eto- 
bert Allen, kuriuodu yra parašę pagarsėjusią knygą 
apie “Devynis Senius” (Vyriausiojo teismo teišėjus).

Valdiškos cenzūros Amerikoje nėra, bet ne jdskas, 
kas yra teisėta ir morališka, gali patekti į Amerikos 
spaudą.

Franko grasino rezignuoti
Londono “Daily Herald” specialus korespondentas 

praneša iš Gibraltaro, kad Ispanijos Sukilėliai pasiuntė 
desperatišką atsišaukimą į Romą, prašydami daugiau 
ginklų ir kareivių. Korespondentas sakosi patyręs iš pa
tikimų šaltinių, kad vyriausias sukilėlių vadas, gen. 
Franco, grasino rezignuoti, jeigu Mussolini nesuteiks 
jam daugiau pagelbos.

UlMkyfte kalasi
Chicago je—paltu:

Metams __________________ $8.00
Pusė! metų_ _____ ....__ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ___ 1.50
Vienam mėnesiui u________  .75

Chibagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ____________— 8c
Savaitei ________ ___ ___ 4____  18c
Mėnesiui ................................. 75c

Suviėhytbsė VaiBtijose, ne Chicafcoj, 
paltu:

Metams .......------------------ - $5.00
Pusei metų '__________— 2.75
Trims mėnesiams __ ...-------- 1.50
Dviems mėnesiams ______ _ 1.00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) ,
Metams _______.....------------- $8.00
Ptisei mėtų 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pihigus reikia siųsti pašto MOney

Orderiu kartu stt užsakymu.

Vieno karjeristo trumpa bet 
dar nebaigta biografija

Kaip B. Raila, karjeristas “trijose ašabose,” po sociališ-
< tiškas ir komunistiškas pelkes braidė, o vėliau tapo 

tautininkų orakulu ir gavo stipendiją penkiems me
tams.

i, ■ i■■ i> »<——

(Musų specialaus bendradarbio Lietuvoje)

Lietuvoje yra toksai žurnalas 
“Vairu” Vadinamas. Tai tauti
ninkų lyg ir tautiškosios min
ties vadovas* šitas žurnalas gi
lia’ savo išmintimi nepasižymi 
ir turi mažą Skaitytojų būrelį, 
šitam žurnalui, o teisingiau ta
rus, vienam iš jo bendradarbių, 
kuris pasirašo A, Valkaniškis, 
labai nepatiko, kad prof. M. 
Biržiškos laiškas buvo įdėtas 
“Naujienose.”

A. Valkaniškis nepraustabUr- 
niškai pirmaiusia išplūdo “Nau
jienas,” — esą, jos šiokios ir 
tokios, gitdi, pasižyrhėjo tik 
Lietuvos šmeižimu ir polemika 
Su komunistais, o bėto, mėgsta 
rašyti apie “aukštą” politiką, 
esą, didelės laisvės šalininkės ir 
kas svarbiausia, socialdemokra- 
tiškos pakraipos...

Tai, mat, kokioje spaudoje 
atsidūrė tasai nelemtas prof. 
M. Biržiškos laiškas! Toliau 
jau tasai ponas A. Valkaniškis 
be pasigailėjimo “peria” kaili 
M, Biržiškai lyg kokia cypda- 
vatkė — nesigailėdamas riebių 
žodžių ir priekaištų M. Biržiš
kai jį platinus, na’, kad ir ne
tiesioginiai, Lietuvoje kultur
bolševizmą. • ■

Iš esmės mes čia tos polemi
kos neliesime, tai yra reikalas 
pačio prof, M* Biržiškos į tai 
atsakyti, šia pruga pakalbėsime 
visai apie ką kitą.

Koks dešimts metą atgal 
Kaune švąijštė^l, jaublioliS stu
denčiokas ObU Tai buvo dbj 
dėlių pretenziją Vyras SU sma
giais palinkimais visus pamoky
ti, o ypač sfenešniUošius. Šita
sai jauniklis bliVO artimas Sb- 
cialdemokratiškafti jaunimui itį 
rodos, universitete dalyvavo 
studentų sbcialdėfrioktatą orga
nizacijoje. Rašė eilėse skaitė 
referatus it mokė kitus pažibti 
marksizmo thokslą. S. Raila 
tuomet labai suko jį kairiąją 
pusę. Nesitenkino bendradar
biavęs “šodialdėmokrato” ir 
“Kultūros” laikraščiuose, ir su* 
simetė su kitais jaunuoliai^ 
tokiais pat smarkuoliais, bet į- 
vairaus sočialistihiO plauko, it 
išleido .“Trečio Fhohto** žurha* 
lą. Tame žUtUalė bėtidrUdarbiU- 
vo be Br. RuilOŠ dUt Ah* Venc
lova, p. Cvirka, J. Šimkus, Fr. 
Markūnas ir vlšė eilė kitą jau
nųjų rašytoją.

Politiniu atžvilgiu^ tai bUVO' 
labai margbkaS Sąstatas. Viėhi 
jų su B. Raila ir P. Cvirka 
priešakyje visomis keturiomis 
suko i Maskvą, arba kitaip ta
rus, buvo didėli kulturbolševiz- 
mo šalininkai^ tai yra to pačio 
kulturbolšeVizmOj kurio dabar 
taip bijosi Alg* Daumantas, tai 
yra tasai pats B. Raila ir kar
tu A. Valkaniškis, kitaip tarus, 
“trijose asabose vienas asmuO:” 
Ir kiti “Trečio Fronto” bendra
darbiai buvo “smarkus’ socia
listai maksimalistai revoliucio
nieriai.

“Trečio Ftdhtb*’ pirmame liti* 
meryje 1930 metais sausio mėn. 
tasai pats B. Raila eiliUUtUi sh- 
vo autoportretą šiaip apsako:

Sukilėliai turėjo labai didėliiį riuostolitį, atakuodami 
vyriausybininkti pozicijas Baskų žemėje ir kituose fron
tuose, ir jų mišrios armijos moralė vis labiau puola^ kai 
jie negali paimti Bilbao. Be to, Ispanijos monarchistai 
ir fašistai nėinėgšta atšibuiadojUšitį is svetur vokiečių 
ir italų. Tarp jtį hUdlatoš iškyla hesUtikitnai.

Dabar sukilėliams bus. dar sunkiau^ kai jie neteko 
gabiausiojo savo generolo Molą, užsimušusio anų dienų 
lėktuvo nelaimėje/Kiti sako, kad tas generolas žuvo nuo. 
bombos, kuriiį' jaih i<šaviškiai,<- slaptai įdėjo į lėktuvų.

MUšą epochos žmogui 
tragingas gyvenimas.
Tenka
kai kada laipioti stogais
Tenka—
vadintis menininku.

tr toliau sako:
Broliui1
Nuo šiandien musų devyze: 
agitacija ‘

už drąsą!
Ir kaip pamatysite, šitas B. 

Raila labai drąsus vyras, dabar 
jau jis ne tik stogais laipioja, 
bet ir salionuose šoka...

“Trečio Fronto’’ trečiame nu
meryje irgi tais pačiais metais 
jau spalio mėnesyje (kaip ma
tote, vis dar ne taip seniai) ta
sai pats B. Raila straipsnyje 
“Aristokratai,” tarp ko kito, ši
taip yra išsireiškęs:

—Mes progresyvištai, (norim 
ir stengiamės būti aktyvus ir 
reiškiame progreso valią, mes 
reiškiame ne tautos, ne šio ter
mino, apimančio sudėtingą kla
sių luomų bendruomenę, — mes 
reiškiame aktingo progresyvaus 
žmogaus dvasią.

Tame pačiame straipsnyje jau 
kitoje vietoję ^šitaip ji^ąi atsi
liepia apie senuosius ir jauriuo- 'H. (psius:

—Pakankamai rasis kuklią 
ir padorią jaUnnolią, jus ger
biančią jaunuolią* Apsidairy- 
kit!

Tai vię iŠ dešiniojo flango. 
TfejsU, ir,;jie kartais pasispar
dė, bei ^itinkit, kad anksčiau, 
a^ iVėliaū, susipras, ir visi su- 
seisitė Už bendro stalo (gal 
būt, paskutinei vakarienei, 
bėt tai jau nė musą reika
las)*.,
Taigi, < tasai B. Raila — A. 

Daumantas, pasispardė ir atsi
dūrė tojo paskutinėje vakarie
nėj ė Už beiidro šthlo.*.

“Trečio Fronto” penktame 
numeryje jau 19Š1 metais, ge
gužės mėhėsj, eilėse “Man pa
tinka planeta** paskutiniame ei- 
lią posme sako:

Talp,-^-
bet Už Viską labiau 
man patinka 
patęsto mitingai, 
stveikai
ir barikados f *o
Penkiuos kontihėhtU'Os,
lyg Esseno katiluose, 
pradeda virt proletarinė 

klasine sąmonė!
Lai gyvuoja
didžiuliai darbo VisUdhiehes 

žingsniai!
Lai gyvuoja
žygiai-kološai,
didi, lyg Penkmečio planas!...
Sakykite, kuom čia rie kul- 

turbolševizmas, arba marksiz
mas, kurio dabar taip baidosi 
A. Daumantas-A. Valkaniškis!

O štai jau 1936 mėtaiS tau
tininkų organe “Vaire” nr. 10 
A/ Valkiniškis štai kaip rašo:

Ar tautiškoji visuomenė 
privalo tylėti, kai po univer- 
šitetiMa priedanga spausdi
namos komunistinės idėjos,

KRITIKUOJAMAS —Dr. Cosmo Gordon Lang, An
glijos bažnyčios viršininkas (Ganterbury archivysku- 
pas), kurį Anglijos laikraščiai aštriai kritikuoja už 
užsispyrimą nesuteikti bažnytinių apeigų jaunave
džiams Windsoro herzogui ir Simpsonienei. (Nežiū
rint archivyskupo opozicijos, šliubą jiems suteikė ku
nigas R. Anderson Jardine, vienos neturtingos Anglijos 
pa'rapijos klebonas). Ganterbury archivyskūpas daug 
prisidėjo prie Windsoro herzogo (Edvardo VIII) nu
vertimo nuo sosto.

varoma nihilistinė “kritika,’* 
didžios visuomenės dalies at
stovai niekinami...
Šių metą “Vairo” nr. 5 A. 

Valkaniškis visai tvirtai sako:
Dėl {tos priežasties sąžinė 

mums leido nesvyruodami 
tvirtinti, kad šis žurnalas, tai 
yra “Literatūra,” Aut. po li
teratūrine ir universitetine e- 
tikete importavo pas mus 
gryniausią kulturbolševizmą, 
su kuriuo tautiškoji kultūri
nė linkmė negali suderinai ir 
turi visu grieštumu kovoti...
A. Valkaniškis visai paten

kintas, kad “Literatūra” tapo 
uždaryta, kitaip tarus šių dienų 
A. Valkaniškis visai pritaria, 
kad pepkįą metų atgal B. Railai 
reikia burną uždaryti, kad dau
giau nebeplatintą Lietuvoje 
kulturbolševizmą!

1931 metais dar turėjo pasi
rodyti “Trečio Fronto” nr. sep
tintas, kuriame B. Raila buvo 
parašęs savo rųšies manifestą, 
kuriame aiškiai buvo pasisaky
ta, kad visas gyvenimo, o kar
tu ir litearturos išganymas glu
di trečiame interna’cionale, tai 
yra maskviniame komunizme. 
Bet šitas numeris gyvenimo ne
išvydo, nes B. Railą A. Valka- 
niškio dvasia nugalėjo, ir žur
nalas tapo visam laikui uždary
tas.

B. Raila liko be darbo, bet 
greit susigriebė ir įsibriovė į 
tuomet veikiančią darbininkų 
sporto organizaciją “Viltis.” 
Šioje organizacijoje daugumoje 
buvo susispietęs soci-aldemokra. 
tiškas jaunimas. B. Raila pasi
ryžo šitą jaunimą išvesti į tik
tąjį komunistinį kelią ir neleis
ti aktingam jaunimui žūti so- 
cialdemokratiškoje “balnie*” Ji- 
šai pasikvietė tokią pat vyruką 
šiaudais pamuštą ir Vėjais pa
sišovusių, bet “aktihgą** ir 
“drąsių” vyrų atėjo į Visumos 
narių susirinkimą ir socialde
mokratus “įveikė”: į “Vilties” 
valdomuosius organus praVede 
išimtinai maskvinės politikos 
šalininkus. O reikėjo matyti, 
kaip tuomet gerbiamasai akty
vistas B. Raila1 džiūgavo šitokį 
“muši” laimėjęs!

Juk tai ne juokai buvo, daug 
kas spėliojo, kad dabar Lietu
voje bus sudarytos tvirtos “ma- 
turiaiės” sąlygos kulturbolše- 
vizmui plisti. Jau kaip kas su
kinėjosi apie SSSR atstovybę, 
žiutijo j jbš langus in laukė iš 
dangahs stebuklingų “manų.’* 
Visi tvirtino, kad B. Raila da
bai* pradėsiąs tikrąją savo kar
jerą, ries kirvis atitiko kotą...

Ir tikrai buvo pradėta pasa
kiška karjera, tik iš kito ga
lo... “Vilties” naujoji vadovybė 
pradėjo sparčiai darbuotis, jos 
patalpose pasirodė net “stien- 
gazeta/* kuri Visaip šmeižė so

Taigi, šitas vyras B. Railž 
padaręs tokią staigią karjerą ii 
taip smagiai nusispievęs į sa 
vo praeitį, dabar slankios Pary 
žiaus gatvėse ir tautiškoje 
spaudoje mums rašys pamoki
nančius straipsnius, pasakos a 
pie moralus, tautiškąją vieny 
bę ir rašys apie kitas visokiai 
prašmatnybes.

Tikėkimės, kad jis įrodinės, 
kaip reikia kovoti Lietuvoje si 
marksizmu ir duos nurodymus 
kaip reikia sutvarkyti Lietuvoj 
universitetą, kad jame jauni 
mas neitų B. Railos krelvomi: 
pėdomis...

Mes skaitysime ir stebėsime: 
nepaprastais B. Rados gabu 
mais...

Ponas A. Valkaniški! Pasi 
žiūrėk gerai į savo praeitį ii 
pasakyk, kas gi Lietuvos vi 
sUomeninio gyvenimo istorijoj 
lapus murzina?

Na, palinkėsime ponui B. Rai 
lai sėkmingai baigti Lietuvos 
iždo lėšomis Paryžiaus univer 
sitetą, ir kolkas mes jį paliksi 
me ramybėje. Lai jis sau džiu 
gauja toje bendroje vakarienėj* 
ir nesakykime, kad tai jo pas 
kutinę Vakarienė. Labai nenusi 
stebėsime, jei išgirsime, kad B 
Raila jau su kitais už bendre 
stalo sėdi...

Ponas Valkaniški, ar atsi 
meni šias B. Railos rašytas ei 
les:

Neša radio per žemę naują 
žinią —

ir extratelegramą riebios 
juodos raidės.

Traška,
juda, 
rieda, 
sugniaužtų kumščių okeanas 
Protestai, 
mitingai, 
demonstracijos— 
nuklojo plakatais aikštes ir 
v skverus, .
nuklojo Furopos, Amerikos, 
Azijos žemę!
Kaune Ukmergės plente, pum 

- i; puoja vandenį -
Jonas Dapkunas 
vyras septyniolikos metų. 
Vidurnaktis, brėžia šešėlius 

20 vyrų,
o kanalizacijos grioviai juo

di, kaip kapas.
Pumpuoja vandenį Jonas 

Dapkunas,
vyras septyniolikos melų.
Jo rabkbs išblyškę ir liesos, 
o veide baisaus smūgio vaga 
nes jis buvo prof esą jungos 

sekretorius,,
tas vaikėzas Jonas 

Dapkunas...
Tą profsąjungos vaikėzą se 

kretorią jau seniai ne laiku kul 
ka į aną pasaulį išvarė...

Ponui B. Railai patariami 
Paryžiuje įeiti į naują pažint 
su P. Cvirka, kuris “L; Aide” 
neįstengė karjeros padaryti.

Ponas A. Valkaniški, kaip til 
pradėsi rašyti naują straipsnį 
apie “Naujienų*’ šmeižtus, tai 
Visuomet prieš save pasidėl 
veidrodį ir atydžiai į jį pažiu 
rėk. žinai, kartais labai yrs 
sveika gyvenime savo tikrąj 
veidą pamatyti.

O kolkas, buk sveikas ir tari 
karjeristą palaimintas!

—Homo Lithuaniens
P. S. Neužpyk, kad šitą raši

nėlį ne “Vairui” atidaviau.

cialdemokratus ir garbino Mas
kvos vadus, tėnais net butą vi
sokių karikatūrų ir kitokių 
prašmatnybių.

Į tą visą “reikaliuką” įsivėlė 
policija, ir B. Raila kartu su 
kitais atsidūrė kelioms dienoms 
kalėj ime.

Nespėjo B. Raila išeiti iš ka
lėjimo ir gavo Vidaus Reikalų 
ministerijoje informacijos sky
riuje tarnybą...

Greitai “Vaire” ir kituose 
tautiškuose laikraščiuose pasi
rodė A. Daumanto, o vėliau A. 
Valkaniškio įvairaus turinio 
straipsniukai, iš pradžių jie bu
vo labai nedrąsus, be didelių 
užsimojimų, bet daug žadantie
ji, jei ne kitiems, tai bent pa
čiam B. Railai.
,Tiesai vėliau B. Raila iš Vi
daus Reikalų ministerijos išėjo 
ir perėjo bendradarbiauti veik 
išimtinai tautiškoje spaudoje ir 
per radio darė įvairius iš poli
tinio gyvenimo pranešimus.

Tautiškoje spaudoje B. Rai
la įvedė Maskvos “PraVdos”, 
“Izviestiją” ir “Literatumoi 
Gazeti” rašymo būdą ir stilių.

Ir ČiA kaip ir tenais, prasidė
jo galingų asmenybių įvairus 
titulavimas, kitų žmonių aki
plėšiškas smerkimas ir “sma
gią žodžių” Vartojimas.

Nieko nepadarysi, jauną die
nų įtaka smagiai veikė naują
jį, kitoje spalvoje atgimusį B. 
Railą. Juk jis dar vos keletas 
metą šiaip atsidėjęs sekė Mask
vos spaudą, tad ir tos spaudos 
stilius jam prigijo.

A. Daumantas - A. Valkaniš
kis svarbiausia’ dnolė buvusius 
savo draugus - rašytojus, teko 
nuo jo tmivefsiteto profesūrai 
ir pačiam universitetui, o da
bar ir prof. M. Biržiškai, kar
tu ir “Naujienoms?* Bet B* 
Raila vieno negalėjo įveikti— 
per dešimts metų nebaigė mo
kslus Vytauto D. Universitete 
Lietuvoje ir, dabar jau, kaipo 
švietimo Ministerijos stipendia
tas, penkiems metams išvyko į 
Paryžių politikos ir sotialihią 
mokslų studijuoti!

Įdomu, kad B. Raila’ — A. 
Daumantas pasirinko Paryžių, 
o he Ėerlyhą arba Romą... Juk 
Paryžiuje dabar tvirtai laikosi 
tie taip hėkenčiami A. Valka
niškio marksistai, o Berlyne ir 
Romoje viešpatauja “vieninga 
tautiška” dvasia, Reikia many
ti, kad ponas B. Raila čia turi 
kitų intencijų; mat, nei Romoje, 
hei Berlyne nėra skaitlingą lie
tuvių kolonijų, o ypač nėra lie-‘ 
tuviško jaunimo. Dabar j Pary
žių daug kas važiuoja,’ taigi 
paskui juos išvyksta ir stipen
diatas B. Raila-A. Daumantas.

O jei B* Raila-A* Dauihan* 
ts pasižiutėtų j 'veidrodį, tai 
tikriausiai tenais pamatytų A. 
Valkaniškio veidą...

SPORTAS
Vfil risis Ali Baba

Ali Baba, sensacingas turkų 
ristikas, šiandien vakare risis 
Wliite City patalpoje. Jo opo
nentas bus rusas Ivan Raspu- 
tin.

RaspUtln yra vienas iš la
biausiai išgarsėjusių ristikų. 
NUmAtoma, kad šių ristynių 
h liga lėtoj as bus kandidatas į 
pasaulio čempionus.

Skelbimai Naujienose ? 
dubda naudą dėlto 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos,
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Aš negaliu spręštb kaip kiti* Jo geros širdies butą. Ki- 
bet aš labai myliu savu daik- tiems lihkęs buvo patarnauti ir 
luši Visvlena man, ar jie butų nurodymus duoti, kaip reikia
gyvi, ar iiegyVl, aš tiesiog prie savo gyvenimas tvarkyti, kad 
jų prisirišti. Štai* sakysime, kitam ant užkulnių neliptum, 
kambaryje mano daiktai, man arba kiti ant tavo sprando ne-
Jie tai' kaip gyvi, jei tik aš ku- jodinėtų, 
r j nors iš savo daiktų koku
hors budu Užgaunu, tai tiioj pa
siryžęs nuskriaustą j ( atsiprašy
ti ir net paglostyti. Tai jau toks 
mano būdas. Tai ką jau čia 
kalbėti apie gyvą sutvėrimų, o 
ypač jei tai mano nuosavybe, 
tai aš t esing įsimyliu.

Štai Įsigijau vištą. Puikią, 
tikrą Veisjnę vištą ir nepapras
tai dėslią. Na, ir sakykite, kaip 
man tą taudonikę nemylėti? Ji 
ne tik kad kasdien man padeda 
Šviežią kiaušini, bot mane taip 
maloniai visuomet prakalbina! 
Tikrai miela žiūrėti į tą sutvė
rimėlį, ka^p ji mano kieme vai- 
kštihčja!

Na, aš jai nesigailiu net vie
ną kitų kviečių saują davęs.

Bet žinote, kiekvienas malo
numas turi ir savo nesmagu
mus. Eh, jei ne tie žmonės, tik
rai butų šaunus gyvenimas!

Bet žmogus priklauso tokiai 
veislei, kad visviena, kur jis ne
gyventų, turi turėti bent du 
kaimynu...

žmogus, tai ne višta...
—žmogau, sutvarkyk savo 

vištą, — šatikia mano kaimynas 
ant mano tvoros pasirėmęs. Aš 
tik žiūriu akis atstatęs ir ne- 
beišmanau ką sakyti.

—Taigi, kad sutvarkyk savo 
vištų, — rūsčiai taria mano kai
mynas. — Ji mano gaidį vilio
jai

Ot, tai tau, manau sau. JUk 
mano višta mė - vieną kartų ne
buvo į jo kiemą nubėgusi.

—Kaimyne, — ramiai sakau 
aš jam. — Mano višta tik ma
no kieme vaikštinėja. Ar tai 
mano kaltė, kad tavo gaidys 
pas ją lenda!

Višta, — tai, žinoma, neuž
gaulingas sutvėrimas, bet jau 
žmogus — tai visai kas kita!

Susipykova.
Ne didelis daiktas susipykti. 

Kiek žmonių susipyksta ir taip 
nesusigerinę net tų pyktį į ka
pus hitsineša.

Bet daug blogiau, kai vienas 
kitam kerštauti pradeda! štai 
ir jis, ką veikęs neveikęs, žiū
rėk, savo sąšlavas ir sumeta po 
mano langu. Aš žmogus labai 
nuolaidus, bet jau kai kuolą ant 
galvos pradeda tašyti, tai su
pykstu.
. Palauk, manau sau, tu man 
šitaip, tai aš va kaip!

Sumetu visas tas sąšlavas 
ant popieriaus ir padedu po jo 
langu. Bet nespėjau tai pada
ryti, o jo butą labai budraus, 
jis tai pamatęs, pūkšt tiesiog 
ant^ manęs pamazgomis, žino
te, iš to puoduko, kuris nakti
mis po lovai laikomas.
.Dar mano laimė, kad aš ka
re dalyvavau, tai išmokau tarp 
kulkų ir kardo šokinėti — taigi 
ir čia jam nepavyko mane pa
mazgomis apipilti — laiku pa
sitraukiau. Bent štai ko kare 
aš pramokau, — tai miklumo. 
Bet vis dėlto koks čia malo
numas šitaip pyktis.

Nusiminiau.
Ir taip mane ūpą praradusį 

sutiko mano geras prietelis. Vis 
dėlto, reikia pasakyti, kad kar
tais be manęs, dar pasitaiko ir 
kitų gerų žmonių.

Taigi, jis pamatė mane nusi
minusį ir sako man:

—Na, kas gi tavo širdį taip 
replėmis suspaudė ?

Aš atviras žmogus. Visas jam 
savo nelaimes išpasakojau ir iš-
pasakojęs pridūriau, 
kaip sau nori* bet aš 
brudo kaimyno savo 
vištos neišsižadėsiu.

Sakau,
dėl šito

—E, e, sako, tai maža beda. 
Dabar mes gyvename tokius 
laikus, kad reikia tik aukštyn 
kopti, tuomet ir pikčiausius sa
vo kaimynus nugalėsi, žinai, 
sako jis man, stok į vištihinkų 
draugijų! Matai, pasakoja jis 
man, dabar visti r į valdomus 
organus renkami tik tautinin
kai. Tai geras būdas visokių 
suskių apsiginti...

—Palauk, nesuprantu,—per
kirtai! aš jo kalbą. Ir didžiai 
nustebęs žiurėjau į jį

O jis nusišypsojęs sako man:
—Pamėgink, ne didelis čia 

daiktas per metus vieną kitą 
litą sumokėti, bet pamatysi 
koks švelnus tavo kaimynas 
pasidarys, kai tu vištų auginto
jų draugijos įsigysi nario kny
gelę.

Kaip jis man patarė, taip aš 
ir padariau.

Kelioms dienoms praslinkus 
skaitau dienraštį ir savo aki
mis netikiu.

“Daug kas iš musų tautiečių, 
—rašo tasai dienraštis, — vis 
dar šnairomis žiurėjo į vištų 
pagerinimo veislę. Dabar jau 
atėjo kiti laikai, žmonės pradė
jo tautiškai susiprasti ir štai 
esą — toksai ir toksai, nors ir 
vieną vištą turi, o vis dėlto įs
tojo į vištininkų draugiją, tai 
tikrai pagirtinas darbas. JaU 
dabar žmonės supranta, kokių 
reikšmę turi musų tautos gy
venime višta. Kas gi butų iš 
Lietuvos, kokia ateitis lauktų 
musų tautų, jei mes prarasta
me kiaušinius! Juk tai tikars 
išsigimimas prasidėtų. Mes be 
kiaušinių įsmiltume. Višta ski
na kelių į gražią musų krašto 
ateitį, todėl sveikiname (čia 
jau suminėta mano vardas ir 
pavardė) jį įstojusį į vištinin
kų draugiją. Laikas ir kitiems 
susiprasti ir šitą patriotinį žy
gį pasekti.”

Tai taip buvo apie mane pa
rašyta. Bet tai dar ne viskas.

Dabar jau mano kaimyno gai
dys drąsiai po mano kiemų 
vaikštinėja ir su mano vištele 
meilikaujasi.

Kaimynas tyli ir nesibara. 
Spėju, kad mano višta taip pat 
savo likimu nesiskundžia. Vis 
dėlto maloniau gerą, kad ir ne 
savo kavalierių turėti. Bet ma
no višta turi vieną tokią ypa
tybę, kuri šiems laikams visai 
netinka! žinote, ji deda raus
vus kiaušinius...

Man tai ir pačiam nelabai pa
tinka. Dėlko kitų vištų balti 
kiaušiniai, o mano būtinai tu
ri būti rausvi?

Mano kaimynas šitą vištos 
trukumą taip pat pastebėjo ir 
vieną kartų nesikentęs prasita
rė:

—O viss dėlto tavo višta de
da rausvus kiaušinius!

Tik tiek jis pasakė, o man 
tai jau baimės įvarė.

Gaila vištos, bet jos nepamo
kysi. Juk žihote, kad višta tok
sai padaraz, kad tavęs neatjaus.

O čia, žiūrėk, kaimynas pa
kiš liežuvį kur nereikia, ir pas
kui teisinkis, dėl ko tavo viš
ta rausvus kiaušinius deda.

> Velnias žino, ot imk ir įsi* 
gyk tu man tokią vištą, ir kaip 
tik tokiais laikais,' kuomet Ma
dridas sukilėliams nepasiduoda!

Ir vėl mane didis apmaudas 
apėmė. O širdyje lyg koksai 
kirminas vis rausiasi ir tie viš
tos rausvi kiaušiniai man ramy
bes neduoda. O ta višta vis

mylimos kasdien po šviežią kiaušinį pa- 
■ deda ir būtinai mtsvą.

Na — dėk, mat tave galas, 
bet kam dar reikia padėjus Vi
sa savo kakarine šaukti, ji ne 
tik, kad padėjus giriasi, bet tų 
kiaušinį tuoj iš guštos išrita ir 
tarytum sakyte sako: še, žiū
rėk, ir šiandien aš tau rausvą 
kiaušinį padėjau.

Ir pyktis ima ir apmaudas, o 
čia lyg tyčia kaimynas kyšt 
nosį ir sako:

—Tai ką, tavo višta vėl raus
vą kiaušinį padėjo; na, įsigysi 
tu sau bėdos, dar ko gero mano 
gaidį pražudysi. Juk ne jo kal
tė, kad taVo tokia višta, žino
ma, aš nepavydžiu jam, kad jis 
tavo1 vištą lanko. Tegu sau, bet 
savo 'vištų vis dėlto turi sutvar
kyti... Ne 'Tokie dabar laikai, 
kad vištoms rausvais kiauši
niais džiaugtis!

—Bet, kaimyn, susimildamas 
ir man, — JšakaU — nemalonu... 
Ką jau aš tik galiu, tai ir da
rau. Kaip moku, taip ir saugo- 
juos. Vos tik višta kiaušinį pa
deda, aš tuoj jį dar šiltą išge
riu! Lukštus tuoj į žemę' užka
su !

—Taip tai taip, — sako ma
no kaimynas. —Aš tai moku 
liežuvį už dantų laikyti, bet 
štai, iš kitos pusės, kaimynas, 
dievai žino kur tarnauja... Kai 
pastebės tave rausvų kiaušinių 
lukštus žemėn kasant, tai ir 
prasidės istorija. Žinoma, jei ne 
mano gaidys, tai aš bučiau ra
mus, o dabar šitokia draugystė, 
suprask, kad tai ne iš malonių- 
jut .

Kur čia nesuprasi. Gerai tai 
suprantu ir įvertinu, bet kas 
man daryti, kad višta tik raus
vus kiaušinius deda!

Oi, oi kas daryti?
Skubu pas aną savo prietelį 

ir jam viską kaip ant delno iš
pasakoju. Šakalį, gelbėk. Nak
timis nemiegu. Vištos gaila. O 
ir savo kailis rupi. Juk suprask, 
kad galėčiau tuoj tuos kiauši
nius išbaltinčiau!

—Nesisielok, — sako jisai 
man, — didis čia daiktas! Nė
ra tos bėdos, iš kurios apsuk
rus žmogus negautų išsisukti! 
žingsnis jau pirmyn padarytas, 
dabar šok šuoliu tolyn! Stok 
į tautininkų sąjungą, ir visi ta
vo rūpesčiai dings!

Tai štai ką jis man patarė.
Aš ne tik atviras, bet ir klus

nus žmogus. Dėl vištos meilės 
aš ne tokius dalykus galėčiau 
padaryti.-Didelio1 čia man daik
to stoti į tautininkų eiles. Jei 
tik tai reikalas feiha dėl tėvy
nės, — ne tokius žmogus dari 
bus atitekti! Lenk sprandą iki 
gali! Jei tik višta kiaušinius 
deda — duohos tufėsi! 0. jei 
ta višta dar prie širdies, tai 
dėlko neptaryti kartų kąsnį, jei 
tik tau ateitis bus užtikrinta!

Paklausiat!, [stojau į tautinin
kų eiles.

Ir žinote, kas dabar mano 
kieme dedasi? Višta jau ne 
vieną, bet nęt d U gaidžiu turi. 
0 kaip gi? Antrojo kaimyno, 
kad ir butą Visai nerangaus 
gaidžio ir per tvorą iki tol jis 
niekuomet nesugebėjo peršokti, 
p dabar, dabar... Kur buvęs; ne
buvęs, o jau apie mano vištelę 
iš pat ryto sukasi, žinoma, ma
no višta kaip dėjo, taip ir deda 
rausvus kiaušinius, bet dėl to 
visi tyli ir niekas į mano kie
mą nedrįsta- nosies parodyti.

Vištai ir lesalo dabar mažiau 
reikia duoti; mat, tuodu gai
džiai, kaip Tik sąšlavyne suran
da grūdą, t'ąi 'tuoj mano vište
liai ir pakiši! Tokie jie džen- 
telmanai! O kaip šauniai mano 
višta nusiteikusi! 0 kad jus pa
matytumėt. Žinoma, mano nuo
taika dabar ir ko puikiausia.

0 mano tasai prietelis andai 
suėjęs ir pyškina man:

—Kasdien veizdėk savo viš
tą, pamatysi ji dar aukso kiau
šinius pradės dėti.

žinoma, aš šitam netikiu, bet 
vis dėlto kas rytų mano pirš
tai lenda apžiūrėti, ar višta su 
kiaušiniu. Atsarga gėdos neda
ro!..*

0 kas dabar gali žinoti, kas 
gali būti, šis; amžius pilnas vi
sokių netikėtinumų. Na, saky
sime, kad ir su tuo Madridu, 
kiek jau kartų buvo pranašau
ta, ka duž kelerių diedų į jį ge
nerolas Frankas baltu žirgu, iš
kilmingai įjos, o vis dėlto net 
italų ir vokįečių padedamas to 
kieto riešuto negali perkąsti.

O višta mano tai savo įsiti
kinimuos tvirta, negali dėl ši
to nusiskųsti, iki šiai dienai vis 
rausvus kiaušinius tebededa.

Bet aš manau, kad jei Mad
ride atsidurs generolas Fran
kas, 'tai gal mano višta apsi
galvojus tuoj pradės dėti aukso 
kiaušinius.

Šitos vilties vedamas dabar 
kasdien ankšti iš ryto apžiū
riu savo vištelę, ar ji su kiau
šiniu. žinoma, tai ne visai ma
lonus darbas...

Bet aš labai susiklausęs pi
lietis ir sykį virtau tautininku, 
tai pradėjau tikėti, kad maho 
višta pradės dėti aukso kiauši
nius.

Juk kiekvieilb vištų auginto
jų draugijos nario tikrasis no
ras, kad jo višta pradėtų dėti 
aukso’ kiaušinius!*

—Vistapats.
Gegužės pirmą dieną.

t
i i,.....* n/mnai/AA

korespondencijos!
Springfield, III.
Mirė pažangus žmogus.

Gegužės 30tą dienų numirė 
Jt?rgiš šalaševičius, apie 55 me
tų senumo. Paėjo iš Pajevonio 
kaimo ir valsčiaus, Vilkaviškio 
apskrities. Į šių šalį atvyko 
1904 metais. Springfield, 111., 
išgyveno suvirš 8() metų. Ve- 
dęs išgyveno 25 mettis.

Per ddugelį metų priklausė 
ŠLA. 158 kuopai, Lietuvos Sū
nų' DrąUgy'stei ' ir Vėliau Chj- 
cagos Lietuvių Draugijai. Se
niau priklausė ir LS’S. 29 kuo
pai.

Iš laikraščių skaitė Keleivį ir 
Tėvynę. Velionis buvo geras, 
pažangus — laisvų pažiūrų 
žmogus.

Iš giminių paliko žmoną, 
dukterį, sūnų, marčių, anūkų, 
4 brolius ir 2 seseris. Broliai 3 
gyvena šioje šalyje. Vienas Vo
kietijoje ir seserys Lietuvoje.

Priežastis mirties, — vėžys 
viduriuose. Birželio 2rą dierią 
liko palaidotas Oak Ridge, gra
žiausiuose šio miesto viešuose 
kapuose, — ten, kUr ir prezi
dentas Linkolnas ilsis.

Išleidžiant iš namų ir prie 
kapo man prisiėjo pasakyti pra- 
kalbėles. Žmonių laidotuvėse 
dalyvavo pusėtinai skaitlingai. 
Apie 50 automobilių palydėjo.

Bet daugelis ir pėsčių žrnb- 
nių į kapines atėjo suteikt ve
lioniui paskutinį atsisveikini
mą. Labai gaila gero žmogaus.

Likusiai jo šeimynai ir gi
minėms giliausia užuojauta, o 
velioniui, lai bus lengva amži
nai ilsėtis šaltuose kapuose.

— V. černauskas.

Winnipeg, Man., 
Kanada

Padėkos žodis.

Skalbimai Naujienoj 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tariu širdingų ačiū brolidi 
Jašinskiui, taipogi draugui, ku
ris jam padėjo išrinkti tokių 
vertingą dovanų mano 25 me
tų vedybinio gyvenimo proga.

Automdbilį priėmiau 1987 
m., taipogi ir mano šeimyna 
dėkoja už dovaną ir linki ge
ro gyvenimo ir ilgų metų.

— Povilas Yauniškis.
. *■* ... . ’
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GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašokai 
pirkinių reikalai* eiti J ta* 
krautuve*, kurio* skelbiasi 
Naujienose.
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CUT CURL BEAUTY BOX
2555 W. 47th St. Lafayette 7643

NaVJO^ MA bos PERMANENT WAVE DABAlt 
YRA PLAČIAI VARTOJAMA FRANČIOJE.

kas atsineš šitą skelbimą, gaus Plersonality Perma
nant Wave už plisę kainos.

ANNA VENCKAITĖ

saie on 
PRlCt!

gfVlGiRIOORS

more to buy'

General Electric yra 
VIENATINIS Refriže
ratorius ALYVA ŠAL
DOMAS

Tas reiškia mažas 
operavimo išlaidas, 
greitesnį šaldymą ir 
tykų operavitną.

Kiekvienas dabar ga
li įsigyti šį G-E refri- 
geratorių — ir ame
rikiečiai perka ' juos 
kiekvienų minutę 
vieną..

Automatic 
G-E ThHft Uhit 
Sealėd-in-steėl 
in ALI models
5 Yėdrj Perforniafice 

Protectio*

Naudokitės milžinišku išpardavimu 
REPRIGERATORIŲ ir RAKANDŲ

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

Budriko žymus programas Sekmadieniais WCFL—970 kil. nuo 7:30 
iki 8 vai. vakaro.

Pirmadieniais ir Penktadieniais WAAE—920 kil. 5 vai. vakare, Ir 
Ketvirtadieniais WHFC—1420 kil. nuo 7 iki 8 vai. Vakaro.

i ii m F.H i u.............. ..  i i ■ .....i ■!.  .......... į a—A—

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

nupigintos!
* Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS I KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU*

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

, Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų. <
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Diena Iš Dienos
Sidabrinis Amerikos 

Lietuvių Daktarų 
Draugijos Jubi

liejus

Suėmė Lietuvį 
Už Automobilio Bartkų šeima

Laukia vestuvių 
varpų p-lė Norbutaitė 
ir p. Lubis

Birželio 12 d. laukia vestu
vių varpų suskambant p-lė 
Morta Norbutaitė, gyv. 1731 
Keenon gat. su p. Antanu Lu
biu, gyv. 5906 So. Wentworth 
avė. Tai gerai žinomas north- 
sidiečiams ir bridgeportiečiams 
biznierius. Jis priklauso ir prie 
Dariaus-Girėno Amerikos Le
giono posto. Jungtuvių apeigos 
įvyks šv. Jurgio par. bažny
čioje 5 valandą p.p.

Buvo p-lės
Aidukaitės vestuvės

Gegužės 29 d. ištekėjo p-lė 
Agota Aidukaitė, gyv. 4312 W. 
55 blvd. Vestuvėse buvo ir 
p.p. Rauskinai, gyv. 1509 Wick- 
er Park avė., o p-lė Joanna 
Rauskinaitė, žinoma northsidės 
veikėja pamergėse. Kas 
giaU iš svečių buvo, nė 
rakto skylutę nepatyriau, 
nosios tėvai pp. Aidukai 
taverną, kur grįžtant iš
kų galima alučio paragauti, o 
ir pailsėti.

Susikulime penki policistai 
buvo sunkiai sužeisti

pa-

bet
me-

vakarą 10 valandą, iš 
WHFC stoties (1420 kil.) iš
girsite radio Bartkų šeimą. 
Dramos pradžia 10:15 įr tęsis 
30 minučių. Bronės ir Stefani
jos romansas jau pačiam įkar-

55,000 Jaunuoliai 
Baigia Mokslus 
Chicagoje

paskelbtas po mokslo užbaigi
mo iškilmių, kurios įvyks tre
čiadienį, ketvirtadierį arba 
penktadienį.

MADOS

High

dau- 
pro 

Jau
tuli 
miš-

Buvo p-lSs Mereckaitės 
gimtadienio puota

Birželio 5 d. buvo p-lės Ge
novaitės Mereckaitės, gimta
dienio puota, gyv. 5031 Aga- 
tite avė. Buvo svečių, rodos, ir 
gražių dovanų, vienok, kas ir 
ką padovanojo negalėjau nugir
sti.

J. M.

Atšventė 
Sukaktuves

Dan Kezes, narys Pęoples 
Fumiture Company organiza-* 
ei jos ir tos firmos direktoriaus 
p. Kezes sūnūs, su žmona Fe
licija prieš keletą dienų šven
tė savo vestuvių trijų metų 
sukaktuves. Jų namuose ties 
6837 
graži 
vavo 
kai,
taučiai ir pp. Zymontai.

Pp. Kezes Jr., augina gra
žią dukrelę Elaine. P-a Felici
ja Kezienė prieš ištekėjimą bu
vo “Naujienų” raštinės tarnau
toja.

Birželio 9 d. sukanka 25-ki 
metai kaip sėkmingai veikia 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. Todėl šie metai yra 
draugijos Sidabrinio Jubilie
jaus metai ir kaipo tokius 
draugija nutarė pažymėti. Pra
dėdama birželio 9 d. Sidabri
nio Jubiliejaus Susirinkimu, 
kuriame turės pritaikintą pro
gramą, draugija mano savo su
kaktuvių veiklą pratęsti iki ru
dens ir baigti bankietu. Tuo 
laikotarpiu draugija bandys pa
sirodyti spaudoje, bus girdima 
iš radio, o gal ir viešose 
skaitose.

“Nesunku bile asmeniui, 
nelengva draugijai, 25-kių
tų sulaukti”, rašo draugijos 
sekretorius, Dr. J. J. Šimkus, 
kviesdamas narius į Jubilieji
nį susirinkimą. Tai didelės tie
sos žodis. Tomis sukaktuvėmis 
draugija didžiuojasi ir šiais 
metais stengsis savo veikė
jams, kurių sumanumu, atsi
davimu ir darbu gyvavo ir net 
bujojo, tinkamai atsilyginti.

Sidabrinio Jubiliejaus komi
tetas jau dabar mielai reiškia 
savo dėkingumą lietuvių skait
lingai spaudai, kuri taip ištiki
mai Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugiją darbuose rėmė. 
Jubiliejaus eigoje galima bus 
net gyvais daviniais įrodyti 
musų spaudos reikšmingumą 
ne vien draugijai, bet ir jos 
narius sudariusioms profesi
joms: Medicinai ir Dentisteri- 
jai. O jeigu nariuose atsirastų 
nors \semi-genijų plunksnos me
ne, gal. tuomet pajėgtume tin
kamai įvertinti lietuvių liaudies 
lojalumą tų dviejų profesijų 
nariams, varge mokslą ėju
siems, sunkiai profesijoje dir
busiems, bet gražų gyvenimą 
turintiems!?

Sidabrinio Jubiliejaus Metais 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos vairą laikantiems:

Dr. M. T. Strikoliui,

Chicago Lawn policijos nuo-' -
vada vakar suėmė 30 metų šty, svarbu ką pasakys turtuo- 
lietuvį Michael Wozgardą, 
nuo 3547 So. Union avenue, 
už nelaimę, kurioje penki po
licistai buvo sužeisti. Kartu su 
Wozgardu buvo suimtas jo 
draugas, Alex Bombar, nuo 
3552 So. Ashland avenue.
/ Liudininkai pasakoja, kad 
Wozgard pravažiavo^ pro rau
doną Šviesą ir trenkė į poli
cijos automobilį, kuriuo va
žiavo penki policistai. Jie bu
vo kelyje j namus iš South 
Chicago, kur stovėjo Republic 
steel dirbtuvės sargyboje. Ne
laimė įvyko prie 55:tos ir Ci
cero avenue, nakties laiku.

Visi sužeistieji buvo pagul
dyti Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jie yra: seržantas Charles 
Rlume, 52, 1109 N. Austin 
bulvaro; Joseph Terry, 35, 
nuo 2828 W. North avenue; 
Frank Murphy, 39, nuo 317 S. 
Lavergne Street; William Bu- 
rak, 42, nuo 6251 N. Sayre 
avenue; Robert Forrest, 34, 
nuo 6014 Wabansia avenue-

lis Corlingtonas ir kaip ta ži
nia sutiks ^Bartkų' šeima. Yra 
dar ir kita kliūtis. Taigi, visas 
tas kliūtis ir kaip jas nugalės 
patirsite šįvakar. Todėl, nepa
mirškite atsisukti savo radio. 
šią programą leidžia didžiau
sia Amerikoje lietuvių finan
sinė Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo Įstaiga, ku
rios pirmininku yra p. Justinas 
Mackevičius, 2324 S. Leavitt gt.

e t

Klausytojas.

Chicagos uni versi te -ai, 
school mokyklos ir pradinės mo
kyklos šią savaitę įteiks diplo
mus 55,000-čiams studentų.

, ,, ' . ' į . . . f

Chicagos lietuviai šią savaitę 
susilauks keliolikos naujų pro
fesionalų. Tarp baigiančiųjų šį
met yra nemažas skaičius lie
tuvių. Jų pilnas sąrašas bus

Nutrenktas Departa- 
mentinėje Krautuvėje

Sears and Roebuck krautuvė
je prie State ir Van Buren gat
vių, elektra nutrenkė darbinin
ką Hatry Ikenn, 45, nuo 4446 
N. Monticello avenue. Jis palie
tė “gyvą” elektros vielą, stovė
damas ant šlapių grindų.

KIEKVIENOS ■ I YRA
RŲŠIES M. A, A PAVOJINGA
Tiktai moksliškas paralštis tinkamai jums Į mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintais pagal skirtingų kylos nišl ' •nirimu i 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite j patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

| VYRAS IR MOTKRISl 
I P1MŽIIJRETOJAI I

Experto pa-
Ateikite pas

stikčjlmu I , , .Elastikinčs pančiakoe, diržai, braees, 
pažeistiems, Aeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

I Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Į Visiem Sudarkymam

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI l’RIE M’ELI.S STREET

183 W. Lake St

S. A. Geniotis 
Išvažiuoja į Lietuvą

So. Talman Avė. įvyko 
vakarienė, kurioje daly- 

jaunojo tėvai, p. J. Kru- 
Laukšaičiai, keli svetim-

už-

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
arkivyskupas S. A. Geniotis 
birželio 12 d. iš New Yorko 
Holandijos laivu “Veendam” 
plaukia į Klaipėdą — Lietuvą. 
Jis ten aplankys savo tėvus, gi
mines, pažįstamus ir mano tuo 
pat laiku jis lankytį istoriškas 
vietas, kad susipažinti su Ku
nigaikščio' Gedimino1 katalikybe 
ir kitais senovės ,i religijų' mis
tiškais daviniais.

Jis turės pasitarimus su se
nųjų katalikų dvasininkais — 
kunigais.

Jam būnant Lietuvoje, čia', 
Amerikoje, jį pavaduos ir baž
nyčios reikalus tvarkys kun. Jo
nas Liūtas ir kun. J. B. Sita-

vičius. (Sp.)

Ciceros biznieriai 
skundžiasi 
persekiojimais

Automobiliai be savininkų

CICERO. — Labai blogą įs
pūdį sudaro nevąrtojamų auto
mobilių laikymas gatvėse. Sto
vi neprižiūrimi, padangos su- 
pliupę — flat tairai — tartum 
savininko nėra. Kaimynai tu
rėtų tuo pasirūpinti. O tai pa
daryti visai lengvas daiktas: 
užtenka paskambinti Cicero 60 
ir pasakyti kurioje vietoje ran
dasi savininko apleistas auto
mobilis. Z

NAUJAS \ 
“KULTUROS” 
NUMERIS

Įdomiausias Lietuvos žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai ?.!. J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio ‘ pdrspektyvos —

..... .. ......;....... ’ ,V. Stankevičiilė 
Kita Amerika ..J.iu?iE. Voytinsky. 
Eilėraštis ..................  A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sūkury

je ........................ .....č....... B. Amalvis
Taipgi:

• Populiarusis Mokslas. 
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45’^ęENTAI 
galima įgauti

“ NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St. t

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS jdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jtĮS jį 
galite gauti

DYKAI

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Bernard Bruzczyki,
Mary Matuga, 20

Rosaria Fragala, 29,
garet Radakavic, 21

Elmer Garaffa, 21, 
nice Luksas, 20

Raymond Clarke, 26, 
sephine Lukas, 18

Joseph Rybakowsk:, 
Mane Jenkat, 21

Dr. J. J. Kovarskui, 
iždininkui,

Dr. J. J. Šimkui, 
sekretoriui 

teks daug padirbėti, bet
tai jie jau dabar linksmi, kad 
jiems teko laimė iškilmingais 
metais stovėti draugijos 
vybėje.

Sidabrinio Jubiliejaus 
tetą sudaro:

Dr. P. Z. Zalatoris,
P. Poška, Dr. C. K.
ga, Dr. C. Z. Vezelis ir 
Dr. K. Drangelis.

Dr, K. Drangelis, 
Sid. Jub. Kom. pirm. 
Draugijos prez.-elekt.

jeigu DABAR , 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ... $8.00
Kitur Su v. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

NAUJIENOS 
1739 So.

Halitod St.
HICAGO

FAffl. 
520- 
110 
100' 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10

4317 — Mamytei suknelė. Gražiai iš- 
rodys, jeigu pasiusit iš naujos ma
dos šilkinės materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 118, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

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

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

čia Įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No____ i__
L . > ■ /

Mieros ............   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

21, su

su Mar-

su Ber-

su Jo-

24,

vado-

komi-

Dr. J. 
Kliau-

Gengsteriai vėl 
ima viešpatauti

ir

SPECIAL PERMANENTS and HAIR STYLES 
for BRIDES and GRADUATES.

DU ART,* BE MAŠINOS, EUGENE, $E
SHEL'TON IR ALIEJINĖ TULIP 'WAVE
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS Efi
BE MAŠINOS PERMANENT ................... V.UU
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ....................... 25c
MOTERIMS .................     35
VYRAMS .................    40

THE CROWN BEAUTY SHOP
(Urown Dept. Krautuvėje) Tel, YARDS

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA. Vedėja.

2514

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa
dos randasi
rųšies gėrimai: 
tinę, vynas, alus ii 
cigarai. Kurie 
smagiai laiką pra
leisti, malonėkit 
silankyt j mano 
eigą. Savininkė

Martha Grigas-
N akro saite 

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

Gavo
Divorsą

Vera Bagdonas nuo 
Bagdonas.

Joseph

Klaidos pataisymas
Naujienų birželio 2 d. laidos 

žinutėje ‘‘Kai vestuvių varpai 
suskambės, tai net Chicaga gir
dės”, buvo klaidingai pasaky
ta, kad pp. Bagdonai plačiai 
žinomi lietuvių tarpe biznie
riai, vietoj plačiai žinomi lie
tuvių tarpe.

Paukščių ir muzikantų 
rungtynės

Pasikalbėjęs su keletą taver
nų savininkų, patyriau, kad 
gengsteriai vėl ima viešpatauti. 
Jie skundžiasi kaip statomi 
jiems specialus reikalavimai, 
kaip verčia juos imti tas ar ki
tas gembleravimo mašinas; pra
deda jau kontroliuoti ir gėri
mus, o nepildantiems jų in
strukcijų grąsoma.

Patarčiau šios rųšies biznie
riams pradėti bendrai veikti su 
Lietuvių Namų Savininkų Poli
tikos Kliubu. Taip padarius ne- 
3Unku bus tuos nesmagumus 
pašalinti. Juk jau visiems yra 
žinoma, kaip netolimoje praei
tyje buvo pašalinta iš saldainių 
krautuvių vaikų gembleriavimo 
arba raketo mašinos.

Arba ir bendrai, kas turite 
kokius nemalonumus patartina 
kreiptis į minimą čia kliubą. 
Kliubo susirinkimas įvyks rytoj 
birželio 8 d., 8 vai. vak. Liuo- 
sybės svetainėje. Tad atsilan-

Sekmadienį Brookfield žvė
ryne įvyks Chicagos vaikų or
kestro, susidedančio iš 250 mu- kykite ir įgykite reikalingų in- 
zikantų ir paukščių rungtynės, formacijų. 
Prasidės 2 vai. p.p. mielu noru padės

Kliubas jums su
Kliubietis.

NUVARGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

PTI SFN
LIGHT FLOOR OIL

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių 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.

IMMOM

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

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

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

65% cars ....... ..........
Illinois Lump .................
Yard Screening ...........
Petroleum Pilė Run ......
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump ......
Black Band Lump ......
Chesnut Hard Coal .....
Coke Kappers ................

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

CHICAGO, ILL.

. $7.65

. $6.05
$4.70
$8.75

. $6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavvndale

$12
$50
$20

ZZ *1
HOSPITAL

Avenue
5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

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.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
nersikėlėm j naują vietą, nuo 8430 
So. Halsted St. į 8517 So. Halsted 
St. Nauja vieta yra, didesnė ir bus 
geriaus jrengta. Kviečia visus 
Savininkai: Juozapas ir Marijona

Evinskai, Tek Yards D832.
,5. JuZZ



Pirmadienis, Birž. 1, W naujienos; chkago, ra

CLASSIFIED ADSAr Republic Steel Iškraustys 
Darbininkus Ar Ne?

Šiandien didelis sujudimas South Chicagoj 
dėl Kelly pareiškimo

K

*♦

5

Šiandien plieno streikieriai, 
Chicagos miesto valdyba' ir plie
no magnatai lauks jdomių įvy
kių ryšy su Republic Steel Cor
poration liejykla South Chica
goje.

Pereitą šeštadienį majoras 
Kelly įsake Republic viršinin- 

. kams iškraustyti visus streik
laužius, kurie streikui kilus ap
sigyveno liejykloje ir neva plie
ną gamina.

Savo įsakyme bendrovei Kelly 
pareiškė, kad apgyvendindama 
darbininkus liejykloje, bendro
vė prasižengė prieš visą eilę 
Chicagos sveikatos ir statybos 
įstatymų. Majoras nurodė, kad 
liejyklos rūmai nepritaikinti 
gyvenimui; kad bendrovė netu
ri jokios autorizacijos iš mies-' 
to paversti liejyklą gyvenamais 
rūmais, ir kad tokio leidimo vi
sai neieškojo.

Kelly davė bendrovei ketu- 
riasdešimts aštuonių valandų 
terminą darbininkus iškrausty
ti. Tas terminas pasibaigia šian
dien po pietų.

Streikieriai džiaugiasi
Išgirdę žinią apie majoro 

žinksnį, streikieriai South Chi
cagoje apsidžiaugė, ir pareiškė, 
kad liejyklą taip tvirtai sura
kins pikietomis, kad streiklau
žiai negalės įsigauti vidun. Jie 
taipgi tiki, kad daugelis įbau
gintų streiklaužiaujančių darbi
ninkų gaus drąsos prie streiko 
prisidėti, nes galės laisvai elg
tis, būdami už liejyklos sienų.

Bet 
lengvai 
trikto 
Hyland 
naudos
priemones,

Republic Steel nežada 
nusileisti. Chicagos dis- 
viršininkas James U. 
pasakė, kad bendrovė 
visas legales ir kitas 

kad “savo ir savo

SUSIRINKIMAI
Draugi jos šv. Petronėlės pusmetinis susirinkimas įvyks pir

madienį, birželio 7 d., 7:30 vai. vakare, paprastoj svetai
nėj. Narės malonėkite laiku pribūti, O. Kiiučinskaitė, rast. SIENAI PAPUOŠIMAS

PARENGIMAI
Pirmadienio vakarą, birželio 7, Sikora Hali, 4758 S. Marshfield 

avė., įvyks tarptautinis masinis mitingas nušvietimui vė
liausių įvykių Ispanijoj. Kalbės Ispanijoj konsulas ir kiti 
žymus demokratijos gynėjai. Apart kalbų, bus parodyta 
judis “Ispanija Liepsnose”. —K-d-s.

KAS YRA
VITAMINAS D

RAŠO 
ANTANAS G. KARTANAS 

NIDA Vaistų ir kosmetikų 
LABORATORIJOS 

Savininkas

ir pavardeiVardas

Adresas

Miestas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ IR VAISIU KRAU
TUVĖ. IŠDIRBTA, pilna stako. Ge
ras biznis. -Nebrangiai.

2511 West 69th St.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietpms—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

TAVERNA PARDAVIMUI. Ge
riausia vietą South Sideje. Naujas 
Mahogany 37 pėdų baras. 20 stalų, 
didelis šokiam floras. Turiu du biz
nius. 3515 Cottage Grove Avė.

ir greitai 
t UŽ- 

iš-

INSURANCE

Šis vitaminas yra žinomas kaipo 
antirachitinis. Juomi gydo ir sulaiko 
nuo susirgimo rachito liga. Tai 
kaulų neaugimo ir jų iškrypimo li
ga. šią ligą pirmas aprašė Francis 
Glisson 1650 metuose. Anglijoj pir
miausia buvo pavartota žuvies Ga- 
dus Marrhue kepenų alyva (Oil Je- 
coris Aselli) gydymui tos ligos. Iš 
Anglijos Olandija perėmė, o po tam 
ir visa Europa pradėjo vartoti žu
vies alyvą nuo rachito.

Apie bandymus ant pelių bei na
minių paukščių su vitaminu D nesi
gilinsime. Reikia pažymėti, kad vi
taminas D turi dideli ryši su saules 
spinduliais. Net yra teorija kaip 
Gadus Morrhue žuvis gauna vita
miną D iš saulės spindulių. Šios vei
slės žuvys yrą gan didelės ir jos 
gyvena giliam vandenyje, bet jos 
maitinasi mažomis žuvelėmis, ku
rios gyvena prie vandens paviršio 
ir todėl gauna daug saulė® spindu
lių. Tokiu budu didžiosios žuvys 
paverta mažųjų žuvelių saulės spin
dulius } vitaminą D, kuri® yra ran- 

darbininkų interesus apsaugoti, 
ir kad palaikyti plieno gamy
bą”. Hyland, gavęs majoro pa
reiškimą, tuojau susižinojo su 
savo viršininkais Gevelande, 
kurie greitomis sukvietė advo
katus tar'is kas daryti.

Suėmė du organizatorius
Kaltindama du C. I, O. orga

nizatorius už pereito sekmadie
nio skerdynių ‘‘išprovokavimą”, 
Chicagos prokuratūra vakar 
juos suėmė ir uždarė Bumside 
nuovadoje. Jie yra' Joseph We- 
ber ir George Patterson. Buvo 
suimti ir keturi, kiti streiko va
dai, bet prokuratūra juos grei
tai paleido.

Bandydama suversti kaltę už 
skerdynes ant streikierių, pro
kuratūra suimtuosius apšaukė 
komunistais-teroristais ir sako 
trauksianti juos kriminalėn at
sakomybėn.

Skerdynės įvyko užpereitą 
savaitę prie Republic liejyklos 
South Chicagoje. Policija' nušo* 
vė septynis streikierius, o apie 
šimtą sužeidė.

(Kitos žinios apie streiku pir
mam ir kituose puslapiuose.)

Vienas Paliko 
Miliona, Kitas 
$25,000

Palikimų teismui pereitos 
savaitės pabaigoje buvo įteik
ti dviejų įnirusių chicagiečių 
palikimai užtvirtinimui. Vįę-, 
has jiį buvo Louis F. Swijt6, 
turtingo Swift mėsos bendro
vės nario, antras — Edward 
N. Nockels, Chicagos Darbo

vadinama buteliuose supiltais 
spinduliais, “bottled sun-

metuose Hess ir Steenbock

damas jų kepeni; alyvoj. Žuvų alyvą 
dažnai 
saules 
shine.”

1934
skyrium trinėdami surado, kad ap
švietus raehitu susargintas peles ul
travioletiniais spinduliais jo» pagi
jo. Apart to, paprastas maistas kai 
buvo apšviestas tais spinduliais pa
virto į gyduolę nuo rachito. Paėmę 
ergoateroli, kuris randasi avių vil
nų riebaluose, apšvietę ultravioleti
niais spinduliais, jie pagamino labai 
smarkų antiraehltinį vaistą, Ro- 
senheim hr Wobster Anglijoj, Win- 
daus ir jo bendradarbiai Vokietijoj 
chemiškais tirinėjimais pagaliau su
rado gryną substanciją turinčią vi
tamino D ypatybes. Anglijoj tas 
produktas buvo pavadintas Calcife- 
rol, Amerikoj Viasteroi, o Vokietijoj 
ir, žinoma, Lietuvoj jį vadina Vi- 
gantol.

Vitaminas D daugiausia randa
mas keletos veislių žyvų alyvoj, bet 
jo yra ir maistuose. Jo yra veik vi
suose gyvulių ir augalų riebaluose, 
piene ir svieste. Jo dozė vienai die
nai yra nustatyta nuo 625 ligi 1000 
vienetų.

(Sekantis straipsnis “Vitaminai 
E ir F”

VARTOKITE “NIDA'’ 
LABORATORIJŲ VAISTUS IR 

GROŽIO PREPARĄTUS 
(žiūrėkit Skelbimą) 

Sekantis Straipsnis, “Vitaminai 
E ir F”

Federacijos sekretoriaus. <
Iš dokumentų pasirodė, kad kai įteikė Dr.

Swiftas paliko savo šeimynai jie pareiškė, kad nemato reb 
suvirš miliono dolerių. Į tą 
sumą neįeina kitas nejudina
mas turtas, vertybes ir pini
gai, kurie buvo padalinti jo 
šeimynos nariams prieš mirtį.

Nockels, kuris visą savo gy- 
venimą pašventė darbuotei 
darbininkų organizacijose, pa
liko nejudinamo turto, knygų 
ir šiek tiek gryntj pinigų 
moję $25,000.

su-

Revoliucija Tarp 
Townsendinihkų 
Chicagoje

re-12 organizacijos viršininkų 
zignavo protestuodami prieš 

puolimus prieš Roseveltą

šeštadienį ir vakar Town- 
sendo $200 mėnesinės pensijų 
plano organizacijai prisiarti
no paskutinės gyvenimo die
nos. x

Chicagoje randasi organiza
cijos centras ir valdininkai, 
šeštadienį jie paskelbė maiš
tą prieš pensijų plano autorių, 
Dr. Francis E. Townsend ir 
visi sykiu rezignavo. Reigna-

41

STEPONAS KUNDROTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

blrž. 4 dieną, 10:51 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 16 metų
amžiaus, gimęs balandžio 6 d. 
1921, Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Kastanciją, po tėvais 
Jokubauskaitę, patęvį Leoną 
Shurkus, brolį Alfonsą ir bro
li Leoną ir seserį Amelia 
Šhurkus, 2 dėdes; Kastantą 
ir Antaną Jokubauskus ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 3301 So. 
Lowę avė., Tel. Boulevard 4507

Laidotuvės įvyks ąhtradienį, 
birželio jįjejaą, jfc. 2-iQQr ♦val.j 
po pietų iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stepono Kundro
to giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Patėvis, Broliai,
Sesuo, Dėdės ir kiti gimines, 

Patarnauja laid. dir. J. F. Eų- 
deikis, Tel. Yards 1741.

THE TVVENTY-THIRD PSALM PATTERN 973
No. 973 — Laiko turėdamos išsiu'kit šį sienai pagražini

mą ir jūsų kambarys išrodys kaip palocius

naujienos needlecraft DĘPT
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

ir valstija

cijos pareiškime, kurį viršinin- 
\ Townsendui»

kalo darbuotis už pensijų įvy- 
kinimą ir imti algą, kuomet 
pats sumanytojas Dr, Town- 
send visą organizacijos darbą 
ardo, puldamas prezidentą 

Rooseveltą )ir kovodamas 
prieš jo sumanymus kongrese.

Gal daugiausiai prie prisiar
tinusios “mirties” prisidėjo 
aukų nupuolimas. Keletą me
nesių atgal organizacija su
rinkdavo iš senelių po kelio- 
liką tūkstančių dolerių j sa
vaitę, bet dabar tęįplaukia tik 
po šimtą-du.

Dr. Townsend, pensijų pla
no autorius tįkėj.o, kad Ame
rikon nebesugrįš sunkus lai 
kai, jeigu kiekvienam žmogui, 
virš 60 metų amžiaus, valdžia 
mokės po $200 pensijos kas 
mėnesį, su sąlyga, kad visi tie 
pinigai bus praleisti mėnesio 
bėgyje.

■ Ii IM I I

Gaisras Išmetė
Gatvėn Dešimts
Šeimynų

Dešimts šeimynų atsidūrė

MARTINAS PILIPAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5 d., 9;55 v. vak. 1937 
m., sulaukęs1 pusės amžiaus, 
gyveno po np, 4502 S. Horiore 
St. Gimęs Raseinių apskr., 
Karklėnų parap. Ejučių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Antaniną, 2 
dukteris Eleną ir Oną, 2 sū
nūs Petrą ir Aleksą ir marčią 
Jadvygą, brolienę Teklę Pili
pavičienę, 2 sesers dukteris: 
Domicėlę Kųjnarauskįenę • ir 
Zofiją Wiličkienę ir jų šei
mas ir gimines, o Lietuvoje 2 
brolius Juozapą ir Leoną ir 
3 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage y Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, birželio 9 d., 
8:00 vai. rytq iš J. F. Eudeikio 

• koplyčios į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš teri busr nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. AJ Martino Pilipa
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Motęris, Sunai, Dukterys ir

Giminės. 1 j
Patarnauja ‘laid. dir. J. F. 

Eudeikis. Tel. Yards 1741.

L JIUJUI 

gatvėje šeštadienįo naktį, kai 
kilo gaisras mediniuose apart 
mentiniųose rūmuose prie 
1619-21 So. Racine avenue. 
Visi žmonės išsigelbėjo, nepa- 
nešdami žaizdų. Gaisras pra-< 
aidėjo rūmų skiepe. t

Moteris nubausta 
už vogimą' 
tėvo bondsų

Areštuota > viena moteris 
Francis Skoyran, gyv. 1403 
West 47-ta gat. Ji kaltinama 
pavogusi ntfo tėvo George Piu- 
toran, 55 metų amžiaus, paš
to taupomuosius bondsus sin 
moję $1,10Q ir už jo parašo 
suklastavimą. Ji padėta po 
$3,000 paranka.

■^T

CLASSIFIEDADS
.. ............................................ ..................... ....................

Miscellaneous
{vairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai •— $1, ge
ra kai sumaišysi! su moliu ar smė
lingą žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj 
CHARLES GAVCUS, 6100 B, State 
Street. Tel. Wentworth 7942.

Tel. Victory 4965 
STOGDENŲYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laisnius. NEREIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai- batarėjos, automobilių radios, 
virbai- saugumų stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ. 
Visi telefonai Belmont 4844

Namų Savininkų Domei
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja

* ekspeitaiV 1 kartu su popiera

2-79
KAMBARIUI

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094

COAL

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

WILMINGTON 
nuo

$4.75 iki
PIRKIT DABAR!!

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel KEDZIE 3882

$6 TONUI
VEŽIMAIS

CRENE COAL CO.
5332 So. Long Avė,

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screęnęd) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25

Tonas .............  ....

Akiniai ant Kredito
«1.00 į savaitę

Dr. R. J. Berkovitz 
8505 S. Halsted St.

Tel. Yards 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lepaus dublikuoja-freimus pataiso

■ ■ ■ mm Siunčiam GėlesI nVFIIfR "elegramu į LuVImIIiIO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietums 

■ ir Tagrabams
3316 So, Halsted Street

Tel. BOULEVARD 73x4

Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitis

yra sų
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519, Com- 
mercįal Avė. So. Chicago, III. Pri
taikę naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandoj: 9" iki 9' 'vakaro.

Automobiles
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 

pirkinys, tik $245.
Newberry, 1025 No. Clark.

For Rent
ANT RENDOS aptieka, yra pa

likto stako ir fixturiai. Atiduosiu 
veltui, tik už rendą.

DR. KOWARSKIg 
2359 S. Leavitt St. Tel. Canal 0706

Situation W ahted 
Darbo ieško

MERGINA AKORDIONYSTĖ ieš
ko darbo grajiti penktadienių vaka
rais.

’ Boulevard 0937.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; savas kambarys; nėra skal
bimo; padėti virti; pastovi vieta; 
$7 pradžiai; Lawndale 4370.

MOTERIS; gera virėja; nėra skal
bimo; užaugę; savas kambarys ir 
maudynėje; rekomendacijos; $10.

6700 Crandon Avenue, 
Apartment 8A, Dorchester 5743

MERGINA ar MOTERIS; prižiū
rėti vaiką 21/6; namų darbas; savas 
kambarys; geras mokestis; Juniper 
7314.

SKIRT OPERATORS patyrusios 
dirbti ant kalnierių ir mankietų, 
taipgi ant krūtinių su Prosperity 
Press; taipgi kitokių darbininkių 
skalbyklai. Van Buren Laundry, 3525 
Harrison Street.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas ir virimas; pasilikti ar 
išeiti; rekomendacijos; $8 iki $9.

^Dorchester 6652.

MERGINA ar moteris; lengvas 
namų darbas; nėra skalbimo; mažas 
apartmentas; eiti namo.

Handelsman 
1219 Independence Boulevard

MERGINA; 25—-35; abelnas namų 
darbas; virimas; užaugę; savas kam
barys; nėra skalbimo; $10.00.

Austin 8445.

PATYRUSI MERGINA; -namų 
darbas; geras namas; gera alga; 
mylinti vaikus. RICHMAN '

3807 West Adams St. 
Kedzie 3109

KASIERĖS, valgis — $13.00;
viešbučių tarnaitės $55.00; fabri
kams $10.00.

South Side Consolidated 
1105 E. 63rd Street.

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas;K penktadieniais nanpe; savas 
kambarys ir maudynė; $7 pradžiai; 
pastovi vieta; rekomendarijos.

Lakevievv 2062

TARNAITĖ; patyrusi; prižiūrėti 
vaikus; truputis namų darbo; nėra 
skalbimo; $8 iki $10; savas kamba
rys ir maudynė. Drexel 1131.

REIKALINGOS patyrusios mergi
nos maišams lopyti.

ROBIN’S BAG CO.
1119 Frank St.

TARNAITĖ; šeimyna iš 2; abel- 
nas namų darbas; ketvergaią ir pa
mainai nedėliomis liuųsa; savas 
kambarys; Graceland 8787 po 9 A.M.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS BARBERYS. Dar
bas ant visados.

RAYS BARBER SHOP
6343 So. Westem Avenue.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

S25.000 Naujų Rakandų Pardavimų. 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

rnomis išlygomis, 
$100 Importuoti Ir Amerikoniški 

kaurai $15—$20—$2f
$150 Amer, Orient kaurą! $80—$35
$135 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 Sq. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai f 
Lunchruimis. Galima ir taverną 
sidėti. Priežastis pardavimo — 
einu ant farmų.

3856 So, Union Avė. 
Tel. YARDS 3331.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, 8 stalai, 40 krėslų, di
delis kambarys užpakaly.

FRED HILLER 
6604 So. Damen Avenue

PARDAVIMUI TAVERN, pigiai; 
sambūriai pagyvenimui; renda pigi, 

10353 So. Michigan Avė,

TAVERN PARDAVIMUI. Gera vie
ta. Biznis gerai eina. Priežastis par
davimo, išvažiuoju iš miesto.

2656 W. 69th Street.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
MOSCOW RESTAURANT

8206 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
NamąLŽemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katediius. Kaina $2700, cash 
$400, 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500. ir kitų bąrgenų.

Z, S. MICKEVICE ąpd CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hęmlock 0800.

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

TeL BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmąs; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
piiit-cs

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

2 FLATŲ MEDINIS gerai ap
žiūrėtas; 5—5 kambariai; lotas 
50x125 su sodnu. Kaina $4000; iš
mokėjimai.

8 kambarių medinė rezidencija; 
$295 įmokėti; balansas $20 per mė
nesį. Kaina $1975.

F. G> AUReR> and > CO., 
10323 So. Michigan Avė., 

PulĮman 2220.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

AUKSO MAINOS 
Geram kriaučiui’ 

kuris norėtų apsigyventi svei
kame ore Wisconsine.

WABIN0, WIS., 
turi gyventojų 1,800, o nėra 
kriaučiaus. Apielinkės mieste
liai Townsend, Blackwell, 
Carter, Padus priklauso prie 
Wabino, bet ir jie neturi 
kriaučiaus.

Parsiduoda namas tinkamas 
kriaučiui—7 kambarių biznia- 
voj gatvėj, didelis piečius že
mės daržovėm pasisodinti.

Parsiduoda už $1,300 cash. 
Nėra skolos.

Atsišaukit
D. GALMINAS
Soperton, Wis.
Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 120 akerių farma, 
% mylios nuo cementinio vieškelio 
31, arti dviejų miestelių. Žemuogės 
(braškės), alfajfa, budinkai; vanduo 
name ir barnėj. Parduosiu pigiai. 
Dėlei kainos rašykit savininkui. Ra
šykit angliškai: M. Dyl, R. 2,

Ludington, Mich,

PARSIDUODA 
FARMA 

60 AKERIŲ
Pusė mylios nuo Carter 

miestelio. 15 akerių dirbamos. 
5 kambarių namas, barnė, viš- 
tininkas, geros ganyklos, Visa 
aptverta. Savininkas senas, 
nebegali dirbti, parduoda pi
giai už $1,100 cash, arba leng
vais išmokėjimais. Nėra sko
los. Gyvuliai, mašinos galima 
pirkti atskirai. Atsišaukite 
greitai

D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

(APDRAUDA) 
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

VIEŠAS NOTARAS 
J. J. Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street 
Tel. CALUMET 6191.
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Clarence Darrow, Kiti Rengia 
Skerdynių Protesto Mitingą

Visa eile žymių chicagiečių smerkia poli
ciją už plieno streikierių kraujo praliejimą

Clarence Darrovv, garsusis 
Chicagos kriminalis advokatas 
ir visuomenininkas, ir visa eilė 
kitų žymių piliečių rengia ma
sinį protesto mitingą
Onera rūmuose, Madison 
Wacker Drive.

Mitingas įvyks rytoj.
Darrow ir kiti rengimo

išleido pareiški- 
griežtai pasmer- 
policiją už sker- 
Republic plieno

Civic 
ir

ko-
miteto nariai 
mą, kuriame 
kia Chicagos 
dvnes prie
dirbtuvės South Chicagoje, ku
riose žuvo septyni darbininkai, 
o apie šimtas buvo sužeisti.

Rengėjai pareiškė, kad “laik
raščių fotografijos ir ligoninių 
raportai parodo, jog policija be
reikalingai šaudė į nugaras bė
gančių vyrų, moterų ir vaikų”.

Kalbėtojai mitinge ne tiek 
smerks policiją oratorija, bet 
ją “teis” teismo pavyzdžiu iš
keldami aikštėn faktus apie 
skerdynių prasidėjimą ir jų ei
gą. Jie taipgi teis policiją už 
atėmimą nuo streikierių pilieti
nių teisių.

Pareiškimą pasirašė ir tarp 
rengėjų figūruoja Albert Pal- 
mer, Chicagos bažnyčių fede
racijos pirmininkas; prof. Paul 
Douglas iš Chicagos Universite
to, Hugh Perkins, Stereotypers 
unijos prezidentas ir Arnold 
Gingrich, “turtuolių“ žurnalo 
“Esųuire” redaktorius. Komite

tas pasivadino “Chicago Civil 
Liberties Committee.”

Prie Republic liejyklos ir prie 
kitų streiko paliestų įmonių 
vakar buvo ramu. Darbi
ninkai ramiai ėjo pikietų parei
gas, bet prie kiekvienos dirbtu
vės, ypatingai prie Republic, 
buvo šimtai policistų. Stre kie- 
riams — pikietuotojams į talką 
buvo atėjęs būrys studentų 
Chicagos universiteto.

Ūpas tjemptas
Visi streikieriai, ypatingai 

tie, kurie dirba Republic liejyk
lose, negali užmiršti pereito 
sekmadienio kruvinų įvykių. 
South Chicago miesto ribose ti
pas yrai įtemptas.

iš

TOL STREIKUOS
KOL NEGAUS 

SUTARTIES”

Streikieriai Smerkia 
Plieno B-vių Intrigas

Neva “nepriklausomos” 
rovinės unijos bando 

bend-
su-

kadPasklidus gandams, 
plieno darbininkų streikas
silpnėja, plieno unijos nariai 
susirinko į masini mitingą
pereitą savaitę ir davė prie- sociatįon yra A. F. L. unija.

kad

saiką, kad jie tol streikuos, 
kol neprivers bendrovės pasi
rašyti sutarties. Tuo pačiu lai
ku streikieriai pasmerkė lie
jyklų intrigas ir pastangas 
streiką sulaužyti.

Streikieriai pareiškė,
apsimetusios nepriklausomo
mis, kompaninės unijos agi
tuoja, kad streikas buvo pas-j 
kelbtas be priežasties, ir kad . 
didžiuma darbininkų nori dir- ' 
bti. Tų unijų atstovai eina per 
darbininkų namus ir kalbina 
pačius darbininkus, arba spi
ria žmones ir vaikus versti tė
vus grįžti atgal darban.

Streikieriai vakar padidino 
pikietas prie Inlad ir Youngs- 
town liejyklų, kai pasklido 

‘gandai, kad bus daromi ban
dymai tas dirbtuves atidaryti.

Streiko vadai pareiškė, kad 
Republic bendrovė, prie ku
rios dirbtuvių užpereitą sek
madienį įvyko skerdynės, šau
kia streikuojančius darbinin
kus telefonu ir grąsina, kad 
juos prašalins, jeigu jie tuoj 
nesugrįš darban.

Streikas Walgreen 
Vaistinėse

Pereitą penktadienį netikėtai 
prasidėjo streikas didžiulės 
Walgreen vaistinių grandinės 
krautuvėse.

Streiką paskelbė R e t a i 1 
Clerks’ Association, kuri turi 
suorganizavusi dalį tos firmos 
vaistininkų, pardavėjų ir kasie- 
rių, o kitus tebeorganizuoja’. li
nija reikalauja pripažinimo, at
lyginimo padidinimo ir trum
pesnių darbo valandų.

Prie kai kurių didesnių krau
tuvių pasirodė ir pikietos.

Reta'il Clerks’ Protective As-

NAUJIENOS, Chicago, III.

FEDERALIS TEISMAS IŠNEŠĖ
APKALTINIMĄ PRIEŠ J. BUŽĄ

, f -f ’ ' S. r ‘ v • .. <1 • ’ .

Baus už naudojimą pašto'grąsinančių laiš 
kų siuntinėjimui

. ■ ■ =? < .' •

Federalis teismas Chicago j e 
pereitos savaites pabaigoje iš
nešė apkaltinimą prieš 19 me
tų roselandietį jaunuolį Joną 
Antaną Bužą. Jis bus teisiamas 
už kriminali prasižengimą prieš 
pašto įstatymus. Kaltinimo ak
tas sako, kad jis naudojo paš
tą siuntinėjimui grąsinančių 
laiškų Hollywoodo filmų žvaig
ždėms.

Federaliai piVesti gateri ai vie
ną tokį laišką? suėmė. Jis buvo 
užadresuotas garsiai šokėjai-a'k- 
torei Ginger, Rogers. Bužas 
grąsino ją nužudysiąs, jeigu 
jam neprisiųs $500., Jis aišikno 
laiške, kad tie pinigai jam rei
kalingi nusisamdyti gerą gydy-

Sekmadieny 
paskendo jaunas 
lietuvis

P.raėjusį šeštadienį, birželio 
5 dieną popiet, išvyko žuvauti 
į Long Lake, Illinois, Andrie
jus Gedrimas, 21 metų, 4622 
So. Wood Street, jo brolis Pet
ras ir jų draugas, jaunas vy
ras lenkų kilmės.

Ant rytojaus, tai yra sek
madienio rytą (birželio 6 d.) 
apie 6 valandą jie visi susėdę 
valtelėje, išplaukė į ežerą žu
vauti. .. .

------..... r.-
Wallgreen b^pclrpvė operuoja 

Chicagoj 189 krautuves.

toją savo sveikatai gelbėti.
Jaunuolis Bužas prisipažino 

agentams tą laišką parašęs. Pa
tyrinėjus, pasirodė, kad jis bu
vo išsiuntęs panašių laiškų ir 
kitiems aktoriams.

• Kaltinimą prieš jaunuolį iš
nešė federalio teismo grand 
džiury.

Pašauktas prieš federalį ko- 
misionierių Edwin H. Walker, 
J. Bužas prisipažino kaltas.

Jonas Antanas Bužas yra 
roselandiečių pp. Bužų sūnūs, 
nuo 10895 S. Wabash avė. Jis 
buvo suimtas porą mėnesių lai
ko atgal. Teismo proto ligų eks
pertai rado, kad jis yra nenor- 
mališka's.

Ežere valtelė apsivertė ir 
visi trys žuvautoj ai įkrito į 
vandenį. Petras Gedrimas iš
liko gyvas, bet jo brolis And
riejus ir jauanas jo draugas 
paskendo.

Andriejaus gedrimo kūnas 
tapo surastas ir atvežtas į Chi
cago, o kito paskenduolio kū
no dar sekmadienį po piet 
nesurasta, nes ežeras buvo la
bai audringas.

Andriejaus Gedrimo kūnas 
pašarvotas J. F. Eudeikio kop
lyčioje, 4605 So. Hermitage 
avenue. Laidotuves įvyks ket
virtadienį, birželio 10 dieną.

Velionis paliko brolį Petrą, 
seserį Oną ir tėvus. —X.

Bežaizdamas su 
Virve Pasikorė 
14 m. Perniukas

; - ?

ROSELAND.— Netikėtai už
ėjusi į savo buto pastogę, mo
tina Telen Tanis rado savo 14 
metų sūnų Richard Jr., beka
bantį nuo balkio. Kūnas kabė
jo ant virvės, susuktos iš sku
durų ir sunertos į kilpą apie 
kaklą. Berniukas buvo negyvas.

Motina skubiai pašaukė Dr. 
Frank P. Was, 10855 Indiana' 
avenue, bet jis tegalėjo kon
statuoti mirtį.

Nei motina, nei berniuko 
draugai negalėjo pasakyti kaip 
ir kodėl jis pasikorė. Policija, 
kuri apžiurėjo lavoną, spėja, 
kad berniukas netikėtai sutiko 
mirtį, bežaizdamas “koriką”. 
Jis su ta pačia virve, su kuria 
pasikorė, porą valandų anks
čiau žaidė kartu su savo drau
gais.

Berniukas lankė Fenger 
High School skyrių Mount Ver- 
non mokyklą, kur gerai moki
nosi. Jis buvo linksmas ir mo
tinai retai tekdavo jį sudrausti. 
Taniai gyvena adresu 10608 S. 
Wa'bash avenue.

Užsimušė Įvažiavęs
Į “L” Stulpą

70 metų biznierius Alpha L. 
Eberhart užsimušė nakties 
laiku įvažiavęs į eleveitorio 
stulpą prie Wabash ir Harris- 
on gatvių. Kartu važiavusi 
moteriškė Margaret H. Chap- 
man, 44 metų, buvo «unkiai 
sužeista. Eberhart gyveno 
ties 914 Thirteenth St„ Wil- 
mette, III.

Pirmadienis, birž. 7, 1937

Automobilis Užmušė
3 Metų Kudikj

Ties 1756 Humbold bulvaru 
automobilis užmušė 3 metų 
mergaitę Jean Title. Automobi
liu važiavo William B. Ander- 
son, 21, nuo 1724 Humboldt 
blvd.

Kitoje nelaimėje prie 77th ir 
Eggleston avenue buvo mirti
nai sužeistas 9 metų berniukas 
Richard Olson, nuo 416 W. 77 
Street.

! APDRAUDA *
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

jsake išsikraustyti 
—Chicagos majoras Kelly 
sukėlė sujudimą plieno 
streiko srityje, įsakydamas 
Republic bendrovei iš
kraustyti visus streiklau- !
žius, kuriuos apgyvendi
no South Chicagos liejyk
loje. Jis sako, bendrovė 
prasižengia sveikatos įsta
tymams. Darbininkai ten 
valgo, miega, plauna dra
bužius ir plaukus kerpasi 
ir atlieka visus kitus rei
kalus.

IŠKILMĖS NAUJAVEDŽIAMS — Vaizdas Veneci IŠTIKIMAS ŠUO — Adv- Albert Fisk su žmona su 
šuniu, kuris vagių išgabentas iš namų (62 E. Chestnut 
Street), iš “nelaisvės” ištruko ir suradęs kelią sugrįžo 
namo. Vagys pasivogė nevien šunį, bet ir daug turto.

TARP STREIKLAUŽIŲ — Plieno streiklaužis Tony 
Habian su žmona, Republic plieno dirbtuvėje South 
Chicagoje. Majoro Kelly įsakymu, visi streiklaužiai tu
rės išsikraustyti iš dirbtuvės, kur jie apsigyveno.

KOVA IKI GALO — Plie
no streiko vyriausias va
das Philip Murray, kalbė
damas i streikierius War- 
ren, Ohio, pareiškė, kad 
kova su plieno bendrovė
mis yra “žūtbūtinė.”

NORĖJO MIRTI — Gele
žgaliai ir kiti daiktai, ku
rie buvo rasti pririšti prie 
kaklo skenduolio turtuolio 
Charles F. Keene, išgriebto 
iš Crisfield, Md., įlankos.

jos miesto kanalo, Italijoje, kur pereitos savaitės pabai
goje įvyko iškilmės pagerbimui jaunavedžių Windsoro 
hesrzogo ir, herzogienės. Jie buvo ten sustoję kelyje i 
Austriją “honeymoon’ui.”

NUŽUDĖ “BUKI” — ^Vaizdas arklių lažybų “biržoj” ties 404 N. Wells Street, 
Chicagoje, kur du nežinomi asmenys nušovė įstaigos savininką John B. O’Malley. 
Užpuolikai pasivogė visus pinigus, {piešta figūra parodo, kur policija užtiko nužu
dytojo kūpą.

NELAIMINGAS ŠALI
GATVIS — Brightonpar- 
kietis rodo į plyšį Archer 
avenue šaligatvyje ties nu
meriu 4157, dėl kurio prieš 
lietuvį teisėją Wimbis- 
cus apskričio teisme eina 
didelė kova. Vienas Claude 
C. Wayland užkliuvęs už 
plyšio, parvirto ir sunkiai 
susižeidė. Teismo keliu iš
kovojo iš miesto $35,000 
džiondžmentą už nuosto
lius. Bet miestas pinigų 
nenori mokėti.




