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Prašo prezidentą pa
dėti baigti plieno 

streiką
80 streikierių lokalų pasiuntė 

prezidentui Rooseveltui rei
kalavimų įsikišti į plieno dar
bininkų streiką.

WASHINGTON, birž. 7. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die gavo ilgą telegramą nuo 
80 geležies ir plieno darbinin
kų unijos lokalų, prašančią jį 
padėti baigti plieno darbinin
kų streiką nepriklausomose lie- 
jiklose.

Telegramos kopija liko pa
siųsta ir darbo sekretorei Per- 
kins.

Prezidentas telegramą perda
vė nacionalei darbo santykių 
tarybai su priminimu jai da
ryti viską kas galima streiko 
sutaikymui.

“Darbininkų šven
tė” Lansinge supą- 

raližavo miestą 1,
LANSING, Mich., birž. 7.— 

Areštavus dar aštuonis pikie- 
tuotojus prie Capifol City 
Wreeking -Co.; kurios< darbinin
kai streikuoja jau dvi savai
tės, automobilių darbininkų 
unija paskelbė visuotiną “dar
bininkų šventę” mieste.

Viso miesto darbininkai at
siliepė į paskelbtą “šventę” ir 
nuo vidurdienio prasidėjo vi
suotinas streikas.

Sustojo ne tik dirbtuvės, 
bet paliovė vaigščioję busai, 
užsidarė didesnes sankrovos, 
paliovė eiti ir vienintelis čia 
dienraštis, kurio išėjo tik ry
tinė laida. Net ir miesto salėj 
niekas nedirba.

Darbininkai užtvenkė visas 
gatves ir nuėjo prie mero rei
kalauti paliuosuoti suimtuo
sius ir taipjau sutaikinti strei- 
kę.

Capitol City Wrecking Co., 
kurios persekiojimas streikie
rių ir iššaukė visuotiną strei
ką, irgi nusigando. Jos advo
katai paskelbė, kad ji panai
kinsianti kaltinimus prieš vi
sus suimtuosius 18 streikierių 
ir kaip tik jie bus paliuosuo- 
ti, tuojaus su streiko vadais 
pradėsianti derybas.

Streikas East St. 
Louis skerdyklose
EAGT ST. LOUIS, III., birž. 

7. — Reikalaudami pakelti al
gas po 9c į vai., sustreikavo 
organizuoti gyvulių tvartų dar
bininkai ir sustabdė gyvulių 
pristatymą skerdykloms. Strei
kuoja , apie 300 darbininkų.

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

Giedra; šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra, Chicagoje buvo 72°.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 

8:23.

Republic Steel ap
gyvendins streiklau

žius vagonuose
Tuo kompanija bandys apeiti 

mero Kelly /sakymą, drau
džiantį streiklaužiams gy
venti dirbtuvėje.

CHICAGO. — Vakar Repub
lic Steel Corp. užtikrino merą 
Kelly, kad ji laikysis jo įsaky
mo neleisti streiklaužiams gy
venti liejyklose “sanitariniais 
sumetimais”, nes tas prasižen
gia su Chicagos gyvenamų bu
tų įstatymais.

Buvo manoma, kad kompa
nija streiklaužius apgyvendins 
šėtrose, bet ir čia “sanitariniai 
sumetimai” pastojo kelią.

Tada pradėta spėti, kad kom
panija streiklaužius apgyven
dins miegamuosiuose vagonuo
se. Tečiaus tą kompanija grie
žtai nuginčijo.

Bet vos spėjo kompanija nu
ginčyti, kaip į jos liejyklų kie
mą įvažiavo traukinys su 21 
Pullmano vagonu. Aišku yra, 
kad tuose vagonuose streiklau
žiai ir bus apgyvendinti. r'

Meras Kelly sako, kad šian
die policija ir sveikatos depar
tamentas apžiūrėsią^ Republic 
Steel liejyklas stebėjimui, ar 
jos pildo įstatymus.

Waukegano teismas 
prieš darbo santy

kių tarybą
WAUKEGAN, III., birž. 7.— 

Kada federalinė darbo santy
kių taryba atvyko į Wauke- 
ganą tirti vasario'mėn. įvyku
sį Fansteel Metallurgical Corp. 
sėdėjimo streiką, kuris baigė
si šerifo mušeikoms ginklo pa- 
gelba išvijus streikierius iš 
dirbtuvės, jai teko susikirsti 
si? teisėju Forby iš Zion, ku
ris dabar nagrinėja bylą sė
dėjusių streikierių. Pastarieji 
yra teisiami už teismo panie
kinimą, neklausant teismo iš
duoto indžionkšeno apleisti 
dirbtuvę.

Vos tik tarybai susirinkus 
pirmam posėdžiui ir besiruo
šiant pradėti tyrinėjimo dar
bą, teisėjas Forby išdavė prieš 
tarybą indžionkšeną, nes jos 
veikimas bus trukdąs teismui, 
svarstyti streikierių bylą.

Taryba, pasitarusi su Wa- 
shingtonu, sutiko nusileisti 
teismui ir palaukti su tyrinė
jimais iki baigsis byla.

Nuteisė kalėjiman 
devynis C. I. O.

Streiko vadus
AUBURN, Me., birž. 7. — 

Superior teismas nuteisė de
vynis C.I.O. vadus penkiems 
mėnesiams kalėjiman ir užsi- 

j mokėti po $100 pabaudos, taip; 
jau ir teismo kaštus už “kri- 
minalį sąmokslą” sąryšy Au- 
burn-Lewiston čeverykų dar
bininkų streiku, kuris užsitęsė 
74 dienas.

Visi nuteistieji apeliuos teis
mo nuosprendį ir jie liko pa- 
liuosUoti užsistačius po $1,000 
kaucijos.

ATSIDARĖ PARYŽIAUS PARODA — Vaizdas pavi- 
lionų ir garsaus Eifelio Bokšto Paryžiaus parodoje, kurią 
atidarė Francijos prezidentas Le Brun. Daugeliu ątžvil-.

- :giy, phroda labai panaši Chicagos Pasaulinei Parodai,

Nuglemžę Chicagos 
streiko riaušių 

filmas
CHICAGO. — Išėjo aikštėn, 

kad Paramount filmų kompa
nijai pasisekė nufilmuoti kru
vinas riaušes prie- Republic 
Steel Corp. liejyklų Chicagoje 
geg. 30 d., kuriose septyni 
streikieriai liko užmušti ir ar
ti 100 sužeista, bet kompani
ja tą filmą nuslėpė ir jos ne
leidžia rodyti teatruose.

Kompanija atvirai prisipažy- 
sta neslėpusi tą filmą “visuo
menės interesuose”, nes jos 
rodymas galys iššaukti kai ku
riose vietose riaušių.

Gjrdi, laikraštis gali netal
pinti tūlų žinių, ar straipsnių, 
tai ir filmų kompanija galin
ti nerodyti tokių filmų, kurias 
'skaito netinkamomis rodyti 
publikai, sako Richard, Para
mount redaktorius.

Šiandie laukia sau
lės užtemimo

WASHINGTON, birž. 7. — 
Pacifiko salose ir laivuose gru
pės Amerikos mokslininkų lau
kia rytoj įvykstančio visuotino 
*,aulės užtemimo, kuris busiąs 
ilgiausias per 1,200 metų, nes 
vietomis visuotinas užtemimas 
tęsis net 7 minutes. Mokslinin
kai atsigabeno daugybę įtaisų 
ir stebėjimais užtemimo steng
sis sužinoti daugiau paslapčių 
apie saulę. Ypač norima tiks
liau sužinoti saulės sudėtį.

šiaurinėj Amerikoj šis užte
mimas nebus matomas. Tik 
pačiose pietinėse valstijose bus 
matomas dalinis užtemimas.

' OWOSSO, Mich., birž. 7.,— 
Du jaunuoliąi liko užmušti ir 
trečias sunkiai sužeistas, sudu
žus jų lėktuvui.

Fašistai rodo na
ciams savo kari

nę galybę \
• • * - ’ • ■ i ’•*.,• 1 į ’

NEAPOLIS, Italijoj, birž. 7 
— -Mussolini šiandie suruošę 
Vokietijos karo - ministeriui 
fieldmaršalui von> Blomberg 
karo laivyno manevrus paro
dyti nacių Vokietijai Italijos 
prisiruošimą juroje.

Pirmiau buvo suruošti ar
ini j oš manevrai parodyti Ita
lijos galybę sausžemyje.

MIRĖ — Jean Harlow, 
garsi filmų artistė, kuri va
kar mirė Los Angeles; Gal., 
Good Samaritan ligoninėje. 
Ji susirgo, gegežuės 28 d.• ’ - ■ ■ .

63 sukilėlių lėktuvai 
bombardavo Bilbao 

priemiestį
HENDAYE, Francijoj, birž. 

7. — 63 sukilėlių lėktuvai pa
darė masinį puolimą ir bom
bardavo Lezama priemiestį, už 
2 mylių nuo Bilbao. Atėjusios 
apie bombardavimą žinios nie
ko nepraneša apie padarytus 
nuostolius.

šis bombardavimas Lezama 
pažymėjo pradžią sukilėlių at
naujinimo puolimo Bilbao. Ste
bėti tą puolimą atvyko ir erz- 
hercogas Otto Hapsburg, prc- 
sendentas į Austrijos sostą.

Puolimu vadovauja gen. 
Fidel Davila, užėmęs užmušto
jo lėktuvo avarijoje gen. Emi
lo Molą.

Sukilėliai ypač stengiasi pra
simušti per Lemona kalnus, už 
kurių yra vertingos anglių ka
syklos.

Naciai užgriebė ka
talikų ligoninę ir ki

tas įsteigas
BERLYNAS, birž. 7. — Ful- 

da mieste, netoli Frankfurt, 
naciai pašalino visus katalikų 
Labdarybės Brolius iš ligoni
nės, amatų mokyklos ir kitų 
tos brolijos užlaikomų įstaigų 
ir paskelbė, kad visas tas 
įstaigas dabar - tvarkysianti pa
ti miesto administracija.

Pagrindą tokiam užgriebi
mui katalikišką įstaigą na
ciams dhvė “nemoralybė” to
kiose įstaigose, išėjusi aikštėn 
nęsenai įvykusiose katalikų 
bylose.

Dar nežinia, ar tai buvo pri
puolamas įvykis, kada buvo 
Užgriebtos katalikų įstaigos, 
ar tai pradžia užgriebimo vi
sų katalikų įstaigų Vokietijo
je, nes pasiremiant tuo pačiu 
pretekstu galima yra užgrieb
ti visas įstaigas.

Vakar MUenchene dėl neži
nomos priežasties liko areštuo
ta dešimt katalikų kunigų.

Ikišiol jau prieš 1,800 svie
tiškų katalikų broliukų iškelta 
bylos dėl nemoralybės.

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

Mirė aktorė Jean 
Harlow

LOS ANGELES, birž. 7. — 
šiandie po trumpos ligos mi
rė garsioji mūviu aktore Jean 
Hariow. Nors buvo dedama vi
sos pastangos jos gyvastį iš
gelbėti, bet spartaus kraujo 
gedimo nuo uremijos negalima 
buvo sustabdyti ir ji mirė kai 
gedimas pasiekė smegenis. Su
sirgo ji gegužės 29 d.

Aktorė, kuri buvo 27 m. am
žiaus, ypač paskilbo nuo 1930 
m. Ir susirgusi ji nepaliovė 
dirbti iki, pagalios, pateko li
goninėn.

Tikroji jos pavardė buvo 
Harlean Carpenter. Kilusi iš 
turtingos šeimynos, ji būdama 
16 m. ištek j o. Viso ji buvo ve
dusi tris kartus. Vienas jos 
vyras, mūviu viršininkas Paul 
Bern, nusišovė neužilgo po ve
dybų, o su kitais dviem pati 
■šsiskyrė. *

NEW YORK, birž. 7. — Mis- 
cha Ross prisipažino prie an- 
ro laipsnio žmogžudystės są

ryšy su nužudymu smuikinin
kės Tanie Lubova, kuri atme
tė jo meilę, jam grąsina nuo 
metų iki gyvos galvos kalėji
mas.

Perskrido Ailantiką
Amelia Earhart perskrido pietinį Atlanti- 

kų iš Brazilijos į Afriką
/ PARYŽIUS, birž. 7. — Gar
bioji Amerikos lakūnė Amelia 
Earhart, kuri skrenda apie vi
są pasaulį ekvatoriaus juosto
je, šiandie perskrido pietinį 
Atlantiką.

Ji išskrido iš Natai, Brazi
lijoj ir už 13 vai. 19 min. nu
sileido, St. Louis, Francijos Se- 
nagalijoj, 1,900 mylių atstu
me.

Automobilio nelai
mėj žuvo Taylor- 

ville jaunuolis
TAYLORVILLE, III., birž.

7. •—’ Lietuvis jaunuolis Roger 
Bartis, sūnūs Walter Bartis, 
liko užmuštas automobilio ne
laimėj, trokui užkabinus jo 
vairuojamą automobilį.

Stanley Boltokus ir Connie 
Orlandi, abu taipjau iš Taylor- 
ville, liko sužeisti.

Kardinolas ragina 
padėti Ispanijos 

vaikams
SAN SEBASTIAN, birž. 7. 

— Ispanijos katalikų primatas 
kardinolas Goma y Tomas, ku
rią sėdi pas sukilėlius, parašė 
laiškus* katalikų* primatams 
Anglijoje, Francijoje, Belgijoj, 
Holandijoj ir Meksikoj, prašy
damas padėti evakuotiems iš 
Bilbao vaikams. Ypač jis yra 
susirūpinęs, kad daugelis tų 
vaikų patenka į nekatalikų na
mus ir todėl gali būti išauk
lėti priešingoj katalikams dva
sioj.

Siūlo naują vaikų 
darbo konstituci

jos pataisą
WASHINGTON, birž. 7. — 

Atstovas White pasiūlė kon
gresui naują konstitucijos pa
taisą, panaikinančią vaikų dar
bą, vieton tos, kurią jau 13 
metų balsuoja valstijų legisla- 
turos, bet vis neįstengiama su
rinkti 36 valstijų paramą.

■ t •

Naujoji pataisa taikosi ap
eiti tuos pasipriešinimus, ku
rie kilo valstijų legislaturose 
senąja! pataisai. Ji yra daug 
švelnesnė ir vaikų darbą ap- 
ryboja nuo 16 metų, o ne nuo 
18 metų, kaip yra aprybojama 
senojoj pataisoj. Taipjau da
roma išimtis ūkininkų vaikams.

Kuba neįsileidžia 4^ 
vaikų tremtinių

HAVANA, b. 6.—Kuba pa
siuntė drabužių ir žaislų 500 
vaikų iš Bilbao, kuriuos gabe
nama laivu į Mekiską, bet vai
kams nors trumpam lakui iš
lipti Kuboje neleido.

BENTON, III., birž. 7. — čia 
įkalintas Issac Silver, 50 m., 
nrezidentas Barry Shoe Mfg. 
Co. iš Gentralia. Jis yra kal
tinamas už naudojimą pašto 
prigavingiems tikslams ir vei
kiausia bus išvežtas į Los An
geles, kur ir yra teismo įtar
tas. Kadangi jis negalėjo už- 
sistatyti $5,000 kaucijos, tai 
dabar sėdi kalėjime.

St. Louis yra už 165 mylią 
nuo Dakar, kur paprastai da
romas šuolis per pietinį Atlan- 
tiko vandenyną.

Kelionėj jokių prietikių ne
buvo. Pradžioj kelionės buvo 
mažas lietus, bet šiaip visoj 
kelionėj oras buvo geras.

Kelionėj apie pasaulį ją ly
di navigatorius kapt. Fred 
Noonan.

Vienas užmuštas, 11 
darbininkų sužeista 

eksplozijoj
WHITING, Ind., birž. 7. — 

Edward Kemp, 40 m. iš Elm- 
burst, liko užmuštas ir 11 dar
bininkų liko sužeista eksplozi
joj dujų separatoriaus Carbide 
and Carbon Chemicals Co. 
dirbtuvėj.

Separatorius randasi nuoša
lioj vietoj atskirame triobėsy- 
je ir tas galbūt išgelbėjo gy
vastį daugelio kitų darbinin
kų.

Clevelande rado su
kapotą devintą 

lavoną
CLEVELAND, O., birž. 7.— 

šiandie po' tiltu maiše netoli 
vidurmieščio rastas devintas 
sukapotas lavonas.

Lavonui nukirstos galva, ko
jos ir rankos. Patį lavoną ban
dyta sunaikinti kalkėmis. To
dėl sunku tiksliai nustatyti net 
lavono lytį ir amžių. Spėjama, 
kad lavonas veikiausia bus apie 
35 metų amžiaus negrės mo
teries.

Pirmiau tokių sukapotų la
vonų rasta astuoni ir jie su
kėlė nemažą paniką Clevelan
de, ypač Kingsbury Ryn apie- 
linkėj, kur daugiausia lavonų 
rasta. Ikišiol dar tik vieną la
voną, baltos moteries, pasise
kė identifikuoti nors niekad 
nepasisekė surasti jos galvą.

Jokių , pėdsakų paslaptingo 
žmogžudžio, kuris žudo savo 
aukas, o paskui jas supiausto 
ir pameta įvairiose miesto da
lyse, dar nesusekta.

Baigs savaites 
kalėjime

PRINCETON, N. J., birž. 7. 
— Kadangi Thomas O’Kane, 
37 m., nuolatos girtuokliavo ir 
kėlė triukšmą, tai jis susilau
kė nepaprastos bausmės. Tei
sėjas nenorėdamas atitraukti 
jį nuo darbo ir tuo atnešti 
skurdą jo šeimynai, nuteisė jį 
tik savaites baigti kalėjime.

Teismo nuosprendžiu, pabai
gus darbą penktadienio vaka
re jis bus suimtas ir uždary
tas kalėjiman iki pirmadienio 
ryto, kada reikia eiti į darbą. 
Tuo budu jis neturės progos 

‘ rirtauti ir kartu nebus ati
trauktas nuo darbo. Taip bus 
daroma per dešimtį savaičių.

BEIRUT, Syrijoj, birž. 7.— 
Francijos kariuomenė liko pa
siųsta į Alexandria ir Antioch, 
kur ištiko smarkių susirėmimų 
tarp arabų ir turkų. Juose su
žeista 27 žmonės.
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Kritika ir polemika
NetdsmgiPriekaištai

Kerštai, nesusiprati- ' R A D I O 
mai ir tiematonuniai "r —Jri* 

_______  . iOa (k GM®UAiTIE.

Vis dar negali nuo užmačių 
atsisakyti.

NĖ, A. ČIAPAS, KALBĖS DR 
; M. STRIKOI, I» KITI.

“Tėvynės” nr. 1, 1987 buvo kitą: daktarą-. Dalykas toks, kad 
išspausdintas Pildomosios Tary- musų’ kuopai' organizuojantis 
bos. protokolas, 
kitko; yra paliečiama ir SLA 
152 kuopa. SLA centro sekre
torius p:. M. J*. Vinikas ir kuo
pai ir man, kaip josibs organi
zatoriui, daro visą eilę priekaiš
tų.. Jisai; sako,, kad aš keli mė- 
nėsfai atgal! kuopon įrašiau* ap- 
likančą, kuris kartą jau; buvo- 
atmestas per Daktarą-Kvotėją.

Noriu pasakyti, kad nei aš ir 
nei kuopa dclei to nesam prasi
žengę, nes SLA konstitucija 
aiškiai nurodo; jogei- atmestasis 
aplikantas gali ir vėl duoti ap
likaciją tam tikram laikui pra
ėjus. Tas ir buvo padaryta.

Kitas man daromas priekaiš
tas yra daug rimtesnis ir da
lyko nežinarjtiem gali išrodyti 
ne tik laužymu SLA konstitu
cijos, bet ir apgavyste. Pasak 
centro sekretoriaus, antru kar* 
tu> tas pats aplikantas j SLA 
jau ėjo kita pavarde, ir buk tas 
slėpta nuo centro.

Tai yra neteisybe. Kada aš 
nunešiau antrai aplikacijai liu
dijimu (ko aplikanto pilietybės 
popieras), tai išaiškinau daly
ką. Centro sekretcriuš p. Vinic
kas delėi to nieko 
dinasi, jis sutiko; 
nes” nr. 1 man 
tiesiog kriminalis 
Ten sakoma:

“Jis pasirašė ant abiejų apli
kacijų kaipo pjrstatytojas ir 
savo parašu liudija, kad jis pa
žįsta tą y pa tą ir žino ją esant 
geros sveikatos, doro budo ir 
pavyzdingų papročių ir, kad jis 
perskaitė visus kandidato atsa
kymus, tiki juos esant teisin
gais ir rado jį tinkamu ir 
vertu priimti į narius jo kuo
pos ir Susivienijimo JLifetiMųj 
Amerikoje.” '

žinoma, kad aš tą asmenį pa
žįstu ir žinau jį esant pavyzdin
gą ir dorą žmogų! Jisai gyvena 
su savo šeimyna gražioj santai
koj, sūnų leidžia universitetan 
ir, aplamai imant, yra labai in
teligentiškas žmogus. Manau, 
kad tokie žmonės ne tik r ė a 
pavojingi Susivienijimui, bet 
tiesiog pageidaujami. . O apie 
sveikatą aš žinau tiek, kad ap
likantas visuomet savo darbą 
atlieka ir iš pažiūros gerai at
rodo. Savaime juk suprantama, 
kad apie apEkantų sveikatą 
sperendžia daktaras. Joks orga
nizatorius apie tokius dalykus 
negali spręsti, jo pareiga gaut 
tokį aplikantą, kuris, jo supra
timu; butų tinkamas musų or
ganizacijai. Tą ir padariau. Da
bar, jeigu centro sekretor us 
mano, kad tas asmub yra netin
kamas būti Susivienijimo na
riu, tegul jis tą įrodo. Mano 
darbas, kaip organizatoriaus, 
baigtas.

Vienoj to paties Pild. Tary
bos protokolo vietoje dar sako
ma, kad antroji aplikacija iš
pildyta kitos rankos raštu. Tai 
yra nesąžiningas inkriminavi
mas. Mano akivaizdoj tas as
muo pildė ir pirmą ir antrą ap
likaciją, jokių apgavysčių čia 
nebuvo.

Bet kai 
ta; kodėl 
pa vai d c s. 
sakyti tiek. Musų Susivieniji
me priklauso ne vienas žmogus, 
turįs kitokią pavardę ir iki šiol 
dėlei to nieks nekelia triukš
mo. Jei bus r.ikalo, galėsiu tą 
įrodyti. Svarbu juk ne tas, ko
kia pavarde kas vadinasi, bet 
/tas, ar žmogus yra kuo nors 
nusikaltęs — sakysim, įstaty
mams ar Susivienijimui. Mano 
gautasis aplikantas niekur ir 
niekam r era nuskritęs. Pažjs-Į 
tu jį per eilę metų ir. ne mano 
reikalas kam nors užginti var- 
tot vieną ar kitą pavardę.

Dabar dėlei to kaltinimo, kad 
aplikantas antrą kartą ėjo pas \

kuriame,

nesakė. Va- 
Bet “Tėvy- 
jau daroma 
priekaiš'.a •.

be neturėjom pastovaus daktaro. 
Rinkomės tą daktarą,- kuris 
mums rišrodė-geriausias. Ar čia 
nusikaitimas SLA' koriStifticii- 
jai?

’ Antrą kartą aplikantas jau 
ėjo pas tąi daktarą; kurį’ kuopa 
,buvb pasirinkusi. Ne tik tas 
'ginčijamasis aplikantas, bet ir 
visi kiti dabar eina pas tą “ki
tą daktarą.“ Kitaip juk ir negai
li butii Aplikantas turk eiti ten,, 
kur jį siunčia kuopa,, o ne ten,, 
•kur jisai ncHtųi i '

Taigi, gerbiamieji, dabar ga
lite matyt,, kad čia nebuvo juo
kios. apgavystės. Aš visiškai* 
nesuprantu, kam- tokie dalykai 
.reikėtų, kelt st#A ganė. Jie 
neneša gero, bet blogo tai labai 
daug. Neužsivarinėkim vienas 
ant kito, bet visi kariu* dirbkim 
savo organizacijos naudai. Tuo- 
jnet ji augs ir klestės:

P. Tiškevičius.
Prierašas;

šitas mano atsakymas gana 
suvėlintas.. Pasirodžius “Tėvy
nėje“ viršminėtam SLA Pildo
mosios Tarybos protokolui, aš 
tuojau parašiau šį- atsakymą ir* 
pasiunčiau “Tėvynei;” bet “Tė
vynė” nedėjo.- Tariau;, nenorė
damas eiti: į pašalinę spaudą, 
laiškais prašiau- prezidento F. 
Bagočiaus,. kad viišminėtą da
lyką ištirtų. Ačiū F. Bagočiui; 
— jisai suruošė tą tyrimą. Tar
dymas įvyko vasdrio 28 di 
1937 Susivienijimo centre, ku
riame dalyvavo prezidentas F. 
Bagočius, ižd'ninkas K. Gugis, 
sekretorius M1. Vinikas. Liudi
ninkai buvo pakviesti: aš, kuo
pos daktaras, tas aplikantas; 
kuris, anot Pild;; T. protokolo 
.ii dviem sveikatohi,“ “su 

dviem skirtihgais rankraščiais’’ 
ir 1.1., 152 kp; valdyba ir musų, 
viršm nėtos kuopos dar spėcia- 
iė tam reikalui komisija. Tyri
nėjant visiems paaiškėjo; kad' 
Pildbmosibs Tarybos viršminė
tam protokole daryti man ir ap- 
likantui priekaištai- ir inkrimi- 
navimai visai neteisingi. Atro
do, kad visas dalykas buvo tai 
p. Viniko 11 fa s, kuriuo jam pa
vyko visą P. T. toje linkmėje 
pakreipti-

Užbaigus' tyrinėjimą, dalyva
vusieji jame* Piid. Tarybos: dai
riai mus užtikrino, jog jie grei
toje ateityje padaryttiš mums 
priekaištus ir ihkrimihavimus 
per “Tėvynę” atšauks. Tačiau, 
jau praslinko 3 mėnesiai, o at
šaukime! nesimato.

s • -•

Tai šitos priežastys, dabar 
mane verčia kreiptis į pašalinę 
spaudą; kad galėčiau save ap
ginti. a

f < h! “su

—P. Tišlievič us.

į -į J < I i • * > ' ?

fcfemkite tuos, kurie
; garsinasi 

“NAUJIENOSE”

kam gal įrodys ke's- 
žmogus vartoja dvi 
Dė ei to aš galiu pa-

CICERO. — Jau ne sykis 
buvo rašyta apie tai, kaip- ėjo* 
Improvement Kliubo ardymo * ■ " ' - " J- - • - • M ’ _
darbąi,, kaip tūlas “tautos vei- 
kėjas” (taip jis savųjų vadi
nam^)) buvo užsirilojęs tą 
klihbą į sivd rahkAs ifkšiį^ob- 
ti ir sativdliškai' valdyti. Kai 
negalėjo padaryti su savo ga
bumais, bandė tai padaryti su 
teismo pagėlba.

To atsiekti nepavyko. Štai 
jah ir 20 mėnesių praėjo ir 
dar nieko nenuveikiama. Mąt, 
neturi įrodymų. 0 visgi tikslą 
atsiekti norėtų, jie, todėl,, klih- 
biečius pasitikdami gąsdina, 
kad jie apeisią- teismą ir vis- 
vien pasigriebsią kliubo turtą. 
iTai matote kokie musų tau
tiečiai,

Nesusipratimai.
Vietos organizacijose reiškia

si nesusipratimai- Birželio 13 
dieną Raudonos; Rožės Kliubas 
rengia pikniką. Tą diėhą- pa
sirinko' ir šv. Antanoj Draugy
stė. savo 26 metų jubiliejui ap
vaikščioti: Dabar vieni kitus 
kaltina už konkurenciją;

Mano supratimu niekam tų 
nesusipratimų nėreikia. Vieni 
ar kiti turėtų, nusileisti. Čia 
kai tik galėtį* nusileisti’ šv. 
Antano Draugystė ir savo ap- 
vaikščiojimą atidėti rudenop, 
nes tada daug patogiau1 tokius 
apvaikščiojimus daryti: Dabar 
ir oras kaip tik piknikams dau
ginti tikęs# Taip padarius visi 
liktų patenkintais ir pasiseki
mas butų! daugiau užtikrintas, 

į Air;! •. /'.U

Tėvams nepavyko sūnų 
perkalbėti.

Gegužės 29 d. buvo iškilmin
gos p. Antano Valančiaus* ku
nigo brolio jungtuvėgr-su p-le 
Anastazija Jaukšaite.

Pora graži, o j vestuvių iš
kilmes susirinko gana dahg 
smalsuolių. Vieni ėjo, norėda
mi pamatyti kaip pasielgs jau
nojo tėvais kiti tik taip s(au 
vestuvių! pamatyti; Mat,/ sūnūs 
nenorėjo nusileisti savo ■ tėvų 
reikalavimams ir tas jo n tikį- 
.statymas čia sukėlė nemažai 
sensacijų. Tėvų -noras buto,' 
kad jis taptų kunigu; Bet j iš 
nuo to atsisakė ir pasirinko 
moterystės gyvenimą: Visą tą 
istoriją aprašyti, gąl; biitų ir 
sunkus nės čia yra- tiek 80ie 
ją rašyti' kiek buvo apie btįv. 
karalių. Edwardą. Bet kaip tfen; 
nebūtų, jaučiu savo pateigą 
jaunaVedžiaihs palinkėti' ge-j 
riausio pasisekimo.

žvalgas.

j ^rimihįiha1. r^iiio kiadšyjfb- 
jams, kad šiandie1, 7tą valandą 
Vakare iš> Stoties W.G.E.S. bus 
transliuojama reguliaris antra
dienio- programas^ Tai jau- 8- 
tas mėtas kai lihkšriiinai radio 
klaušytojuš, pastangom- ir !&• 
šom Pėoples Bendroves krau
tuvių, 4183 Arėlier Avenue ir 
2536 Wešt ? 63M Street. Šių 
programų išpildyme visuomet 
dalyvauja žymįs talentai. Šian
die girdėsite G.\ Giedraitienę- 
šidiškiutę, Antaną Čiapą ir ki
ltus. Įdomią k^lbą pasakys 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
'Draugijos pirminiiikas Dr. M. 
iStrikolis. Be to, bus ir kitokių 
j dalykų. Nepamirškite užsista- 
’tyti savo radio;
’ 7 z V. 4. » .

' t Rep. xxx

i Pataisyk Stogą ir
L RYNAS DABAR 
iP^šauk muš W dykai apsfcaiitliavi- 
,'rhij. 25 riiėt&i patyrimo. Blekorius ir 

stogų d'ehgėjas.
Leonas Roofing Co.

! 3750’ WALEAGE> STREET
Tel. BOULEVARD 0250
—»—;■  ---------------------r——*-----------

PILVO SKAUSMAI
Ulčėriaų Rulištys ir Gazai Išgy

doma į- du iki 4 menesių.
Baking sode, mucin ar įšvirški* 

mas nevartojama.
I DR. WALSH, 

ULCERIU SPECIALISTAS 
1602 Wėst 55tli Street

> Prospeėt 7474
: Valandos 10‘A. M. iki 9 P! M.
.. ............................ ' I. ......... Į m'.... ii............................................. I................... ... i

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

DR. O’CONNELL
135 S0. STATE ST.

K. P. G U G I S
ADVOKATAS

Miešto ofisas—127 Nė Dėarborn St.
Kamb. 1431-14 84—Tel. Centrhl 4'411-2;
Namų, ofisas—3323 So. Halsted* St.
Valandos- vakarais nuo 6 iki 8:80 

TėL Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagaį sutartį.

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hydė Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
MbteYę ir vaikų ligų gydytoja

' 6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. Vak. 

išskyrus sered jmis ir subatomii.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKAT A8 

Telfepttonet Boulevard 2800 
4631 SOUTH? ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell Lt.
Telephone; Republic 9723

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v jik. N ėdė Ii o j pagal sutarimą 

Ofiso T'eL: Dbulėvard 7820
Namą Tel.: Pi-Ospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

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

Gryv. vieta: 6733,Crandon Avenue
Namij TpT- — Hyde ParJ” 8395

. ... ................... T,,, .. .

i Ceverykų Taisymas
VyriŠkįj M»teriški|, Vaiku 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
I’ RI SIU V AM I 43C
3® So; Halsted St.

■VM. TILL »•.— CI.0SE1) 8UNDAT 
■ i .11 Ii " .1 f ĮĮIftram^-M

—’S

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

Cash j 24 Valandas 
ILLINOIS DISGOUNT CO.

101 N. Clark Street
■ Phone STATĖ 4898 Atstovui

■ ........................................................................................................—-----------------------

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

.^>4 . . . . . . and; Midwife
6630 So; Westėrn> 

i Avė:,, 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

, se ar. ligoninėse, 
! d u o d u massage 

elėctric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir ft 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

, - SMMlSiA, IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

, Z . » * I . I J

John E Eudeikis M
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V X

AMBULANCĖ x 2
............... PATARNAVIMAS N Z

'' HIENA IR NAKTĮ ; \ 6DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 ; So. Hermitage Avės 
4W7 South Fairfield Avenue

Tel. LA1AYETTE 0727

TA— , 1 I koplyčios visose
Lžu <e~A. 1 Chicagoš dalyse

U . .1 ■ , i. . įJv., .... .Klausykite musų Lįetuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
' vai. Vailarb iŠ WiHiĮhČ.' stoties (1420 R.)-—Pranešėjas P. Šaltimieras.

LaMotuvitį iDirektoriai
Ambulance
Patarnavi- 

i mas Dieną 
B ir Naktį

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH* CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A, M. 
Nedalioj pagal sutartį.

...   —— «■■■ ., J   ,  ......................... U, Į

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELTS
.DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. Vit: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 1 
iki 9 V; vafc Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Ave<
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optomėtrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris j — 

ešti priežastimi galvos skaudėjimo, ~~ 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- — 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso Tėl. Bbulevard 5914 Dieną ir Naktį 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-.j Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-' 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklbš vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo- 10 iki 12 v. dieną. 
Dhugcly atsitikimų akys atitaisomos 
6e- akinių; Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

PHone Bbulfevard 7589.
' J V sk ' ‘ ' lt :

DR. G. ŠERNE!?
LIETUVIS AKJV GYDYTOJAS

Yardš 1829 
. m - ■ *' < ’ ■)

l>' TntaikO Akinius- 
'Kreivas' Akis 

ištaiso
Afisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valaridbs: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį, 

i. ■ i i ' ...—

Kiti Lietuviai DaKtara.

kį 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CIiiCAGO, Ū J.

Doctor Man i kas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
•, Tel. Virginia 1116 

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR VEINTĮSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
D ra ų gijo s Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DĘNTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valaųdos nuo 9*iki 8 vakaro 
Sėredoj pagal sutarti

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADVVAY, 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 2L

KITATAUČIAI

į Vietor Bagdonas 
(Kišai

Parkraustom fomiČius, pianus ir 
! visokius rakandus bei storus 
■ ‘ . s Jarti ar toli.'

3406 SOUTH | 6921 SOUTH , 
HALSTED ST.I VVESTERN AVĖ.

Yarda 3408

7 TURIME
t. KOPLYČIAS 

VršbsE Miesto 
DALYSE.

A. Montvid, M. D.
Wėst Towp State Bank Bldg. 

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

Tel, Seelėy 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

DR. V. A. ŠIMKŪS
' 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. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

kxerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipp patyręs gydytojas chi
rurgas ir Akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay 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:

Supenor 9454 ar Central 7464

6921 .SOUTH

Hemlock 5040

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

Nemokėtas 
Balansas

Kaštai
12 mėnesių

12 
Notų

Kaštai, 
18 mėnesių

48 
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'
870X)0 50.72 35.06 75.68 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotų Goodwill' vartotų karą čia šiomis 

ŽEMOMIS ratoMis
'.’į 4 »*.a 4 Lt &*■ 'į j.v- v-’-'-V *

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA .

806 W. 31st Street Tėl. Vietory 1696
.. .. CHICAGO, ILLINOIS

Si P. MAŽEIKA
3319 Liluanica Avenue į Phpne Yards 1138

HtiLfcvteitiš
4^8 So: Galdornia Avenue Phone Lafayette 3572

A.,Masalskis
330Š LiltianicA6 AvVeriuė L-----Phone Boulevard 4139

. A. PETKUS
1416 Sbutli 49111 Gbūrt, Cicero Phone Cicero 2109

. i>; J. RIDIKAS
3354'Sd: Halsted Sttfiet Boulevard 4089

iiJ. ZOLP ~
1(546. West 4Bth. Slreet Phones. Boulevard 5203

' bM. SKUi)AŠ ' . .
fflg. M&t. Stigti., .Phone Monroe 3377

t. EZERSKIS IR SŪNŪS T
Sk MicHigahi AVę. . Tel. Pūlinian 5703

\ -............  ii'ii**’ ' iiiii— —• ,...**----------Ą-j ~ T--------d ■■ -------------------------r- . ............ ~ ' į

LACHAMnCZ IR SŪNUS
j 2314 West 23rd Pldęe Phone Canal 2515
į SKYRIUS: ^2U4; Enst 108th Stypet. Tėl. Fullrtian 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
. Phone Virųiiiia 08834*704 So. AVėstern Av.er

dr. i. e. Makaras
10758 S. Michigan Avė 

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

Dr. C. J. Svenciskaf
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v • r. iki t 
vai. vakaro. TreČ ir sekrn. paga’ 

RusItnrftpB..
43'00 S. ĖATRFTELD A VE.

'OlėfonaA LAFAYFTTE RO’6

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

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

Nbdčliomisu pagal sutartį
Re z. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone ČėnaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22'01 Wėst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį
Rez.6631 So. California; Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

chicago; ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis 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 3 po pietų

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

i ■ Y..

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už rnedikalę tarnybą. 
Taipgi už dyk& ekzaminavimas ir 
gydymas akių, awų, nosies ir ger
klės.

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki
9 p. m. /

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

(Marbro Theatre Bldg.) 
Vidurmiesčio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van B u re n 5709

Ęarsiiikitėš “N-nose”
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PITTSBURGH'Ū NAUJIENOS
Socialdemokratų Federa 
cijos Šeiminis Bankietas
Sukėlė $5,000 Aukomis Partijos Atstaty

mui; 500 svečių
PITTSBURGH, Pa. — Gegu

žės 30 d. Webster Hali vieš
butyje įvyko Socialdemokratų 
federacijos konvencijinis, arba 
kaip kad pas lietuvius yra sa
koma, šeiminis bankietas, ku
riame ir aš turėjau laimės da
lyvauti.

Socialdemokratų Federaci j a 
yra pasivadinus ta dalis Ame
rikos Socialistų Partijos, kuri 
atskilo (vadinama “Senąją 
Gvardija”).

Kaip jau* yra žinoma iš spau
dos pranešimų, Socialdemokra
tų Federacija šiomis dienomis 
laikė savo konvenciją Pittsbur- 
ghe ir šioje konvencijoje ofi
cialiai pradėjo gyvenimą kai
po antra Amerikos socialistinė 
organizacija.

Apie konvencijos tarimus 
mažai ką galiu pasakyti, (žiū
rėk pranešimą Chicagos žinio
se. R.) nes neturėjau progos 
dalyvauti posėdžiose, o Pitts- 
burgho spauda labai mažai ži
nių tepadavė iš konvencijos ei
gos.

Pasitenkinsiu • vien tik ban- 
kieto aprašymu, nes šeiminiuo
se bankietuose dažnai atsispin
di nuveiktų darbų .dvasia.

Bankiete dalyvavo virš 500 
rinktinės ir inteligentiškos pu
blikos, daugumoje konvencijos 
delegatai, svečiai ir Socialde
mokratų Federacijos simpati- 
zatoriai.

į pavienes ypa- 
ypatų ir radosi, 
po šimtinę ir po 
kiek kas išgalė-

, PER ATLANTIKĄ — Dešinėj, lakūne Amelia Ear- 
hart Putnam, kuri vakar išskrido iš Natai, Brazilijos, į 
Dakarą, Afrikoje, per Pietinio Atlantiko vandenyną. 
Kairėj, vyras George P. Putnam kalbasi su garsiąja 
žmona prieš išskridimą. Ji pasiryžusi aplėkti aplink pa
saulį.

vieny- 
ir tas

neku-

sėdėjo

- piešėjas, visą

žymus Svečiai.
Prie kalbėtojų stalo 

senieji Socialistų Partijos vei
kėjai, kurie labai plačiai žino
mi Amerikos darbininkų judė
jime ir pastaruoju? laiku yra 
vadinami “Senąją Gvardija”, 
būtent: Dr. W. J. Van Essen 
(pittsburghietis, kuris buvo 
bankieto vedėjas ir perstatinė
jo kalbėtojus); Martin B. Lei- 
f|ser, irgi Įpittsburghietis, 92 
metų senukas, kuris yra žy
mus artistas
savo gyvenimą pašventęs so
cialistiniam judėjimui; Louis 
Waldman iš New York, N. Y.; 
žilaplaukis senukas rašytojas 
Charles Edvvard Russell, kuris 
yra parašęs keletą socialistiš- 
kų knygų, tarp jų ir garsiąją 
“Why I Am A Socialist” (“Ko
dėl Aš Esu Socialistas”) ; 
Reading, Pa., majoras Henry 
Stump; “Forwarts” redakto
rius Abraham Cohan; Alger- 
non Lee, New Yorko socialis
tų vedamos Rand School prin- 
cįpalas, ir daugelis kitų žymių 
socialistų darbuotojų. Ant pa
grindų stovėjo pastatytas ve
lionio Dėbso didelis paveiks
las, kurį yra nupiešęs Martin 
B. Ledsser ir už kurį yra lai
mėjęs $500 dovaną iš Carnc- 
gie Art Instituto.

Iš kalbėtojų žymiausias kal
bas pasakė Charles Edward 
Russell ir Louis Waldmanas. 
Visų kalbėtojų kalbos daugiau
siai sukosi apie atstatymą ga
lingos Socialdemokratų organi
zacijos, kuri jungtų visas dar
bininkiškas organizacijas, pa
našiai kaip Anglijos Darbo 
Partija arba Franci jos Socia
listų Partija, šį faktą aiškiau
siai pabrėžė Waldmanas, saky
damas, kad Socialdemokratų 
Federacija siekia darbininkų 
vienybės, bet kad toji darbi
ninkų vienybė butų gyveniman 
vykdoma, ne diktatūros prie
monėmis, o laisvu ir bendru 
darbininkų taifpusaviu? susita
rimu.

Irgi Veteranai.
Waldmanas, pradėdamas sa

vo kalbą, prisiminė, kad ryto
jaus diena bus veteranų die
na. “Mes čionai susirinkę ir 
švenčiame veteranų dieną” — 
sako Waldmanas, tik skirtu
mas yra tame, kad rytojaus 
šventė bus karo veteranų, o 
šios dienos šventė taikos ve
teranų, kurie kovoja už pasau
lio taiką ir už darbininkų vie
nybę.

Toliau savo kalboje Waldma- 
nas prisiminė, kad, atstatant 
organizaciją, yra reikalinga fi
nansų ir atsišaukė į tas socia
listų organizacijas, kurios da
lyvauja šioje konvencijoj, pra
šydamas finansinės paramos.

Pirmiausiai atsiliepė New 
Yorko organizacija sū tuksian
čiu dolerių; “Forwarts” aso
ciacija su? $50.0; Conn. Organi
zacija su $300; Penn. Orga
nizacija su $300; kitų valstijų 
ir miestų organizacijos su ma
žesnėmis sumomis. Paskui bu
vo atsišaukta 
tas. Pavienių 
kurie paklojo 
mažiau — po 
•jo.

Beje, bučiau pamiršęs pažy
mėti, kad ir Chicagos organi
zacija prisidėjo su $150 suma. 
Apie Wisconsino .organizaciją 
visai nieko neteko girdėti. Iš
rodo, kad Wisconsind drgani- 
zacija visai nedalyvavo šioje 
konvencijoje.

Šalę mane sėdinčio “The 
Milwaukee Leader” atstovo 
Leo Wolfsohno pasiteiravau, 
kokios pozicijos jie laikosi So
cialistų Partijos skilime. Man 
paaiškino, kad “neutralės”.

Pasibaigus rinkliavai buvo 
pranešta, kad buvo sukelta 
ė<pie $5,000 organizacijos at
statymo reikalams. Kalbant ra
šytojui Charles Edward Rus
sell, laikraštininkai su didele 
atyda sekė jo žodžius. Russell 
savo laiku buvo pasitraukęs iš 
Socialistų partijos ir spaudos 
atstovai, matomai, tikėjosi, kad 
autorius pasakys ką tokio nau
jo ir nepaprasto. Bet Russellio 
kalba gal tik tuomi kiek sky
rėsi, kad jisai pasmerkė fašiz
mą ir komunizmą. Baigdamas, 
jis išreiškė viltį, kad darbinin
kų vienybė bus ątsteigta po 
socialdemokratų vėliava visose 
šalyse.

Reikia pasakyti, kad bankie
to dalyvių nuotaika buvo ge
ra ir buvo matomas pasiryži
mas organizacijinį darbą va
ryti plačiu* maštabu. Tą nuo
taiką turbut geriausiai išreiš
kė Waldamanąs, savo kalboje 
pareikšdamas, kad šioji socia
listų konvencija žymiai skiria
si nuo kitų, ypatingai nuo pra
eitų metų Clevelando konven
cijos. Praeity jisai laukdavęs 
kad tik konvencijos greičiau 
baigtųsi, sako Waldmanas, kad 
galėtum važiuoti namo, nes ne
būdavo jokios vilties nieko ge
resnio atsiekti. Energija būda
vo eikvojama tarpsavinei ko
vai ir intrigoms.

Bet šioji konvencija ne kiek,stovu ir Leo Wolfsohn, 
nenusibodo ir yra viltis, kad 
bus siekiama geresnio, prakil
nesnio tikslo darbininkų 
bei, todėl norisi dirbti 
darbas nenusibosta.

Majorai.
Bankietui pasibaigus,

rie delegatai ruošėsi vykti į 
namus, nors dar oficialiai kon
vencija ir nebuvo pasibaigus. 
Bridgeport, Conn. majoras 
Jasper McLevy išskubėjo į na
mus net nelaukdamas nė ban- 
kietp. Jam dėl Memorial šven
tės reikėjo pirmadienį būti na
mie.

“Mil- 
waukee Leader” atstovu. Visi 
virš minėti laikraštininkai tarp 
save dalinosi žiniomis, ir, kaip 
kad paprastai yra, Korespon
dentai moka pakrėsti ir juo
kų, rišant, rimtas problemas.

Kalbant apie senuosius 
cialistų 
guma 
stalo, 
Hendin 
teranai
jie randasi Suvienytose Valsti
jose, o ne Sovietu Rusijoj, čio- 
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nai mes juos gerbiame, o So
vietuose kiša į kalėjimą ir šau
do.

New York Times atstovas 
Shaplen prisiminė velionį Ber- 
gerį. Jei jisai dar butų gyvas, 
tai tikrai dalyvautų šioje kon
vencijoje. “Milwau*kee Leader” 
atstovas Leo Wolfsohn ramino 
savo draugą New Yorkietį, kad 
Bergerio žmona dar tebėra gy
va. Shaplenas pareiškė, kad ve
lionio Bergerio žmona, sulau
kus tam tikro amžiaus, poli
tikoj nėra atsakominga pati uz 
save.

“Mihvaukee Leaderio” atsto
vas klausė savo profesijos drau
go New Yorko Times atstovo 
ar jisai jau yra ėmęs atosto
gas. Tasai atsakė kad dar ne. 
Wolfsohn jį< tada kviečia atva
žiuoti į Wisconsino miškus ato
stogauti. Tada ir aš neišken
čiau savo dvilekio neprikišęs, 
perspėdamas New Yorkietį, 
kad, jei jisai nori susipažinti 
su uodais, lai važiuoja į Wis- 
Consino miškus. New Yorkie- 
tis, mątomai, ne perdidžiausį 
supratimą turėjo apie uodus, 
ir klausė savo kvietėjo, ar iš- 
tikrųjų yra uodų Wisconsine. 
Mihvaukee laikraščio atstovas 
teisinosi, kad Wisconsine nesą 
taip bloga dėl uodų, bet tik 
dėl Chicagos lietuvių propagan
dos prieš Wisconsiną.

Mums bejuokaujant, 
dėjo prakalbos. Tada 
draugai griebėsi darbo 
nėti kalbėtojų kalbas,
bandžiau taip daryti, nors tas 
darbas man netaip sekėsi, kaip 
kad mano draugams ameriko
nams profesionalams laikrašti
ninkams.

Mat, Amerikoniškas Šeimi
nis bankietas tai ne lietuviš
kas, ir čionai ne taip lengva 
orientuotis, kur esi tarpe sve
timų, ir kalbėtojų bei svečių 
pavardes reikia “spelinti” po 
vieną raidę.

— S. Bakanas.
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Reading, Pa. majoras Henry 
Stump, kaip tik bankietas 
sibaigė, skubinosi važiuoti 
mo, pareikšdamas spaudos 
stovams, kad jam ir reikia
tinai rytojaus dieną būti vie
toje, nes jo miesto dauguma 
atsakomingų viršininkų daly
vauja šioje konvencijoje, neiš
skiriant net nė policijos vir
šininko, o rytojaus dieną jo 
valdomam mieste teks atlikti 
visokių oficialių pareigų. Už. 
vis didžiausia pareiga — tai 
palaikyti mieste tvarką laike 
škilmių.

Laikraštininkų humoras.
Laike bankieto, pirm prasi

dedant prakalboms, teko kartu 
sėdėti ir valgyti prie laikraš
tininkų stalo, kompanijoj su 
Joseph Shaplen, New York 
Times atstovu; Louis Hendin, 
žydų dienraščio “Forwarto” at-
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Kas ta “proletarine demokratija”?
v*

Vienas mandras komunistas pareiškė,, kad: reikala
vimu paleisti iš sovietų kalėjimų socialdemokratus ir 
socialistus revoliucionierius “Naujienos” silpnina “pro
letarinę demokratiją” Sovietų Sąjungoje.

Taį kas gi yra ta komunistiška “proletarinė demo
kratija”, jeigu jos stiprumui reikia laikyti socialistus 
kalėjimuose?

: —PATRI£W$ 
i .

Musų nelaimių priežastis 
katalikizmas

T

Unijų kova aštrėja

Chicagos Darbo Federacija pereitą sekmadienį pa
šalino visas darbininkų sąjungas (unijas),, kurios yra 
prisidėjusios prie Industrinės Organizacijos Komiteto 
(C. I. (XX Dauguma tų unijų tai Amalgamated Cloth- 
ing Workers ir International Ladies’ Garment Workers 
skyriai.

Tokiu budu skilimas tarpe Darbo Federacijos ir C. 
I. O. darosi tolyn vis didesnis.

Kam iš to nauda? Niekam kitam, tik darbdavių 
klasei.

■ ...... ............ ... 1

Filmų cenzūra

matyt, kas nors padarė į ją

Paramount judančiųjų paveikslų kompanija nufo
tografavo kruviną susirėmimą tarpe policijos ir Re- 
public Steel dirbtuvės streikininkų, kuris įvyko gegužės 
30 d. Pietinėje Chicagoje. Bet paskui kompanija nutarė 
jų nerodyti; teatruose —- 
tam tikrą “spaudimą”.

z Užklausta, kodėl paveikslai nębus rodomi, Para
mount redaktorius A. J. Richard aiškinasi, kad rodyti 
tuos paveikslus minioms, kurios susirenka į teatrus, bu
tų pavojinga, nes jie “kai kuriose dalyse šalies galėtų 
iššaukti vietines riaušes”.

Iš to galima numanyti, kad paveikslai atvaizduoja 
labai nepalankioje šviesoje policiją, kuri šaudė į strei
kininkus. Iš paveikslų, tilpusių “Naujienose” ir kituose 
laikraščiuose, matyt, kad streikininkai buvo šaudomi į 
nugaras —• taigi ne jie užpuolė policiją, bąt policija 
juos užpuolė!

Aišku, kad žiūrovai teatruose butų pasipiktinę 
kiu Chicagos policijos “tvarkos darymu”. Bet kad 
butų kėlę “riaušes”, kaip įsivaizduoja p. Richard, 
tuščia pasaka.

to- 
jie 
tai
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JAMES H. MAURER SVEIKI- nesąžiningumą ir t,, t. Jie ne- 
NO S.-D. KONVENCIJĄ 

... - JT..
“Naujienose” jau buvo rašy

ta, kad Pittsburghe gegužės 29, 
30 ir 31 d. d; įvyko SociaJ-De- 
mokratų Federacijos suvažiavi
mas, kuris įsteigė demokratinio 
socializmo organizaciją. Tą su
važiavimą pasveikino telegrama 
James H. Maurer, Amerikos so
cialistinio judėjimo veteranas, 
iš Reading, Pa. Savo telegramo
je jisai tarp kitko sako;

“Asmeniškai pažindamas 
jus beveik visus ir žinoda
mas apie jūsų veikimą pra
eityje ir jūsų atsidavimą di
džiajam? demokratinio socia
lizmo reikalui, aš be susirū
pinimo laukių jūsų svarsty
mų ir nutarimų,” 
Maureris išreiškė viltį, kad 

suvažiavimas įkurs “naują ir 
garbingą organizaciją”, kuri ne- 
iškryps į komunizmo 
kius.

Pittsburgho konvencijoje da
lyvavo senas socialistų 'rašyto-j 
jas Charles Edward Rųssell, 
kuris pasižadėjo veikti Social- 
Demokratinėje Federacijoje /ir 
labai entuziastiškai gyrė kon
vencijos priimtą principų pa
reiškimą. Tenai, be to, buvo 
Rea'diągo (Pa.) meras Stump, 
Bridgeporto,.(Conn.) meras Mc- 
Levy ir visa eilė kitų stambių 
socialistų veikėjų. 1

Atrodo, kad ir Wisconsino 
Socialistai yrą... linkę dėtis prie 
žios naujos organizacijos. Jie’ 
pasiuntė į Pittsburghą “neofi-. 
jcialų stebėtoją”, kuris parašė 
“Milwaukee Leader’iui” labai 
^palankų raportą apie suvažiąvi-.. 
’mo nutarimus. ■' '

ąij’aąčiA^ kad, elgdamiesi,
jie pamėgdžioja fašistus. Sme*- 
tonos tarnai nuolatos plusta 
“šmeižikais” “tėvynes prie
šais”’ tuos, kurie praneša ne
gerus, fąkfus apie ‘‘tautišką* vy-. 
ri&Usybę” arba padaro B tįį 
faktų nepalankius tai vyriausy
bei išvadas. O Hitleris už pasa
kymą tiesos apie Vokietiją?banr- 
W savo- Vaidinius. net sunkių
jų; kaWmm kaip ‘Mfe- 
febės: išdavikus”’.
i Argi: musą, komunistams, ne 
sarmatą vartoti fašistų “Ipgir.

PASAULIO DARBININKAI 
PRITARĖ DEL VAYO

Kiekvienas lietuvis istorikas nerūpėjo. Kaip^ ir visada, kata- 
ir daugelis kitataučiu, aprašy- likybės apaštalai tada ir da

bai* buvo labiau susirūpinę sa- 
; gyvenimu’ ir 

turtais. Jų elgesys visą laiką 
tai patvirtina.
’ Nustojus, varginti Lietuvą 
jos vakarų kaimynui jai atsi
rado antra nelaimė iŠ pietų 
pusės. Katalikiškieji Lietuvos 
kaimynai lenkai gauna žentu- 
karalium lietuvį' Jogailą, kuris 
priima katalikybę ir apsiima 
apkrikštyti savo tautą. Nuo ta
da ir prasidėjo didžiausios Lie
tuvos nelaimės ir vargai. Va
karų kultūros plėtimasis Lie
tuvoje sustoja, nėra kam rū
gintis jos rašyba^ švietimu1.- 
Lenkų ir katalikybės? įtakos dė
ka Lietuvos, turtingesnis ir 
aukštesnis luomas bajorai iš- 
tautėja. Jiems daugiau jau ne
rupi, sava valstybė, sąya tau
ta. Jie, kuriems buvo labiau 
prieinama pritaikinti vakarų 
kultūrą Lietuvoje, rupinjtis jos 
rašyba ir švietimu, išsižadėjo 
savos tautos, vardan naujos re
ligijos, flirtų.

Darbo Unijų Tarptautinė Fe
deraciją (unijų internacionalas) 
ir Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas pasiuntė telegra-

šunta- mą Ispanijos užsienių reikalų 
. .ministeriui Del Vayo, kuris pa
davė skųpdą Tautų Sąjungai 
Genevoje ’ prieš: Vokiątijos ir 
Italijos įginkluotą intervencij ą 
Ispanijoj en

NEPAKENČIA TIESOS

Papos laikraštis pritaria C. L 0

Keisti; dalykai pradėjo dėtis Vatikane^ Oficialus jo 
laikraštis “U Osservatore Romano” pasisakė už indust
rinės organizacijos komitetą Amerikoje, kuriam vado
vauja John L. Lewis.

Reikia atsiminti, kad Vatikano laikraštis “U Osser- 
vatore Romano” išreiškia popiežiaus nusistatymą įvai
riais pasaulio politikos: ir visuomenės klausimais.

Tas laikraštis; įdėjo straipsnį,, kuriame rašoma apie 
socialinę jstatymdavybę Amerikoje ir apie industrinio 
unijizmo augimą, ir tarp ko kito sakoma:

“Darbininkai pastaraisiais metais parodė, kad 
jiems nusibodo laikytis metodų Federacijos, kuriai 
vadovauja gerai žinomas William Green, ir kad. jie 
jais nebepasitiki. Jisai įsteigė ‘bendradarbiavimo’ 
sistemą, būtent: statoma reikalavimai ir gąsdinama 
dideliais streikais, bet tie reikalavimai būna tik dėl 
formos, o streikai dažnai pasibaigia nusilenkimu 
darbdavių reikalavimams. Federacijos vice-prežh 
dentui John Levris’ui įkyrėjo tas judėjimas Jr ji
sai įsteigė Komitetą, profesinį kūną, kuisis yra lank
stesnis, griežtesnis ir su veikimo rėmais ne pagal 
senąjį ir nesėkmingąjį principą (darbininkų) skirs
tymo pagal amatus, bet pagal gamybos šakas kiek
vienoje didelėje pramonėje — taigi pagal Europos 
principą perpendikuHariškos unijos, kuri jungia vi
sus tam tikros pramonės darbininkus, nežiūrint kuo 
jie užsiima toje industrijoje, šituo keliu žengdamas 
priekyn, upijizmas sudaro- galingą frontą 
darbdavius.”
Šitaip rašo popiežiaus laikraštis apie C. I. O.
Amerikos kapitalistų spauda nuolatos rėkia,

industrinės organizacijos komitetan esą įsiskverbę daug 
“komunistų”. Tokiu budu Romos papa, užgirdamas C, 
I, O., daro “bendrą frontą” su komunistais!

kad

Naujienoms” paminėjus tą. 
faktą, kad sovietų žvalgybos; 
viršininkas Jagoda kartu sw 
buv. sovietų; premjeru Bykovu 
*ir kitais aukštais kpmisarajs 
per 'vienui metus laiko išeikvo
jo du milpnu rublių valstybės, 
jpinigų, mūsiškiai komunistai 
'tuojaus pradėjo plūstis. Girdi, 
•“Naujienų” bešališkumas ir tei- 
‘šingųmas esąs toks, kaip “pįrk.- 

bezmėna^”.
Čių aišku noras pasikolioti, 

bet ką tas palyginimas reiškia,' 
'tai mums nesuprantama. Kodėl 
Ipirklio, bezmėnas turi būt blo-i 
'gas? Sprendžiant pagal tą ko-, 
įmumfctų posakį, reikėtų many-1 
įti, kad komunistai laiko, pirk
lius neteisingais,. Bet tuo tar- 
Įpu yra labai, gerai žinoma, kad 
gana *daug pirklių (biznierių) 
įremia komunistus. Tai ąrgi jų1 
^ezmenai’’ yra neteisingi?
i Pagalios, patys komunistai 
■nuolatos užsiima prekyba. Tai 
i& kurių biznierių jie ima pa
vyzdį: iš1 tųs kurių “bezmenai”' 
yra apgavingi — ar iš tų, ku
rių “bezmenai” yra, teisingi ?

Tas visas nevykęs komu-' 
nistiškas palyginimas liudija 
tik apie jų protinį nusigyveni- 
mą. Juk paties fakto, kad Ja- 
goda ir kiti komisarai eikvojo 
valstybes iždą, komunistai ne-; 
užginčija, nes pati Maskva tą 
faktą paskelbė. Tai reiškia, mū
siškiai komunistai pyksta . ir 
koliojasi dėl to, kad “Niawjie- 
nos” pasakė tiesą!

Jeigu tiesa yrav nemaloni So
vietų Sąjungai, tai komunistąi 
įtuojaus prikiša žmogui, kuris tą 
tiesą pasakė, nedorus tikslus,

■ ' A?

“Nėra svarbesnio dalyko”, 
i sakoma' telegramoje, “kaip 

neatidėliojamas atšaukimas 
i Vokietijas ir Italijos karei

vių, kurie buvo siunčiami Is
panijon,. Jaužant aiškius tarp
tautines teisės principus. ?

“Niel/u budu negalima W 
kareivių, lyįintiz,sų savano
riais* kurie nuvyko Ispani
jon padėti Tamstos valdžiai, 
ginančiai demokratijos prin
cipus,” 7

; Telegramą pasirašė unijų In
ternacionalo prezidentas Citrine 
ir sekretorius Schevenels ir S. 
D. I. prezidentas De Brouckere 
ir sekretorius. Adlęr.

Daug Lietuvių

toyola Universitetą
Loyola Universitete rytoj 

įvyks mokslų, metų užbaigimo, 
'iškilmės ir diplomų padalini
mas abiturientams.

Tarp- studentu, kurie šįmet 
Ibaigia mokslus yra daug lietur 
vių.

■ Dalį jų; pavardžių padupda-. 
'me žemiau:
i Stanley R. Palutsis, 1625 S. 
,50th aveniie, Cicero^ mediciną 

Walter Ji Phillipė, 2J224 W. 
Cermak Road, mediciną

Joseph M., Rudžų 2423 So. 
Kedzie avėirttiė> mediciną 

’ Wklter A. Butkus, 1443. 
Wentwort‘h avetrtie, mediumą 

; Jbhn W. Dzittbsflti, 442^1 So. 
i'Sacramento avė., dentistjeriją 
1 Stanley Jakuta, 2850 West 
50th Št., deritisteriją

Peter J. Bartkus,- 2342 W. 
’22nd I*lace, Ėach. Science me
dicinoj '' !

Stanley R. 
48th Street, 
Science 

j Bernicė J. 
lumbus Hospital

Melvina Ą. Dulewich, slauge, 
St. Bėrnard’s ligoninėj

Marcella M. Sruoginis, slau- 
gė, St.. Anne’s Hospital

George Trapshanis, 3826 
Maypole, rytoj gaus Filozofi- 
jos bakalauro laipsnį iš De 
Paul universiteto.

Jaskunas, 1401 S.
Cicero, Bachelor

šiltus, slaugė, Co

darni musų tautos praeitį, ne 
kartą pabrėžia senovės lietu- !vo žemiškuoju 
Ivių. mitologijos ir su ja susi- 
jusos lietuvjškos pagonybės 
grožį. Viši lietuviai jpu per
prato su. malonumu skaityti ir 
gėrėtis senovės lietuvių vaidi
lučių skaistybe, dora ir kilnu
mu. Dar nemažiau? tenka gė
rėtis senaisiais kriviais, ir kri- 
vaičiaiSi Ir atrodo, kad musų 
protėviai, saugojami neperei
namoms girių ii?: pelkių, gar- 
bindami savo? Dibvą Perkūną, 
iapsupU! skaisčią vaidilučių ir 
krivaičių, buvo patenkinti, so? 
tųs ir laimingi:. Bent toks įspū
dis susidaro, skaitant įvairius 
padavimus^ užrašus, ir lietuvių 
•istorikų parašytus istorijos va- 
'dov^ius. J 
; Gal? senovės lietuviai ir btu 
ivo atsilikę kai kuriais atžvil
giais nuo vakarų Europos tau
tų: neturėjo savos rašybos, in
dividualinės grožinės literatū
ros, atsiliko statyboje,, preky-i 
ba buvo neišvystyta ir jokia 
pramonė neturėjo savo užuo- Lietuvoje priviso daugybė 
mazgos. Bet lietuviai buvo pa-, svetimų dvasiškių,, kurie pra- 
tenkinti tuo, ką turėjo, o vė- dėjo varginti lietuvius nauja, 
liau- jau susiduriant su kito-, 
mis tautomis ir lietuviai pra
dėjo mokytis gerinti savo gy
venimą? vakarų tautų meto-, 
dais. Dar prieš priimant Lie
tuvai oficialiai krikščionybę,, 
lietuviai pradėjo statytis mu-- 
ro ir akmens pilis, pradėjo kur-- 
tis miestai, vystytis prekyba;
ir t.t. šie> dalykai Lietuvą pa
siekė pirma negu krikščiony
bė. Atrodo, kad lietuviai ir be 
^krikščionybės buvo veikiami, 
vakarų įtakos ir gal ilgainiui 
butų vakarų kultūrą dar la
biau pritaikę savoms gyvenimo 
įsąlygoms.

Lietuviams pradedant vieny
tis ir kurtis stiprią savą val
stybę tryliktojo amžiaus pra
džioje į Lietuvos pasienį atsi
kraustė amžinieji Lietuvos 
priešai — vokiečiai kryžiuočiai. 
Jie, Romos popiežiaus palai
minti,. Ugnimi ir kardų deginp,, 
naikino lietuviams giminingų 
kaimynų prūsų sodybas, plėšė, 
jų turtą, juos žudė ir žagino. 
jų dukteris, neva skelbdami, 
naują religiją — Romos kata-, 
likybę.. Visi jų darbai buvo ka
talikų galvos ^palaiminti.

Iš ten jie pradėjo terioti ii: 
lietuvius, taip pat sakydami,, 
kad skelbia katalikybę. Dai
gelis lietuvių, jų šeimynos ij; 
sodybos, susiląukia tokio pat 
•likimo, kaip ir jų kaimynai 
prusai. Laimei, lietuviai tada 
buvo labiau susijungę, negu* 
prusai, ir šiems žiauriems ka
talikybės skelbėjams, ir Romos 
'paląimintiiems, įstengė pasi
priešinti, apginti save ir savo 
sodybas.

Per du šimtus metų su vir
šum tarp šių naujosios religi
jos skelbėjų ir lietuvių virė 
žiauri kova. Lietuviai gynė sa
vo sodybas, šeimynas, laisvę ir 
•įurtą. Kryžiuočiai juos nieki
eno, plėšė jų turtą ir degino jų 
■sodybas. Galų gale lėtas, bet 
!tvirtas lietuvių būdas, apvai
nikuotas 
jų dora, 
sas savo 
vo gerus 
tais ties Žalgiriu- sutriuškina 
naujosios katalikybės skelbėjų 
jėgas. Nuo tada Lietuvos ne-, 
teriojo vakarų kaimynas, o 
kartu nė nebandė taikiais, bu
dais skelbti Lietuvoje katalį- 
kybę. ' Vietoj teripję Lietuvą 
ugnimi ir kardų, kryžiuočiai, 
butų galėję taikiu budu? ban
dyti skelbti Lietuvoje kataliky
bę ir rūpintis musų tautos iš
ganymu, ir amžinuoju jos mi
rusiųjų, gyvenimu. Tas, mato
mai, katalikybes skelbėjams

skaisčia pagoniškąją 
įstengia sukaupti vi-, 
jėgas, pasikviečia sa- 
kaimynus ir 1410 me-

kybės skelbėjai galutinai j 
vergė gyventojų dvasią ir 1 
skandino juos didžiausiai 
dvasiniame tamsume ir žem 
kame skurde.

Lietuvis, kuris pirmiau i 
miai garbino savo Perkui 
dabar buvo įbaugintas nau, 
-jp Dievo galybe ir rustumu, 
Dievo peklos, pragaro baisui 
jam kankinti. Be to, lietu* 
išmokintas visas Dievo ma 
nes iš naujojo tikėjimo sk 
bėjo-kunigo pirkti. Jeigu 
nori, kad jo javai augtų, 
jis turi kunigui užmokėti, k 
jo laukus pašventintų, Žmog 
gema, jis moka, kad kunig 
pakrikštytų; žmogus veda, n 
ka kunigui, kad sutuoktų; m 
šta, turi mokėti, kad palaic 
tų. Dar jeigu nori, kad ku 
gas ant kapų eitų, u‘ž tai i 
mokėk. Kunigas pirštą pajų 
no arba atsistojo, mužike n 
kėk, žmogui ir mirus nėra 
mybes.. Jis įbaugintas, kad 
bulas jis ant žemės negali 
būti, tokiu badu jis eina ai 
į peklą ar skaistyklą, labai 
tai tiesiog į dangų. Aišku, k 
daugumas tikinčiųjų tikisi b( 
į skaistyklą patekti, iš kur 
yra išpirkimas mišiomis. MiI '
pirkimui nėra galo ir jos j 
vienos iš pelningiausių kun: 
darbų.

Taip pavergusi musų tai 
katalikų dvasiški j a 
nedavė. Musų 
visiškai kunigų 
si mažinusiems 

‘pageidavimams, 
gų karta z tuo 
susikrovė nemenkus žemišl 
turtus, o tuo tarpu žmoi 
nedaug daugiau žinojo a 
naująją religiją, tartum, 
dar “pagonys” butų buvę, 
žinojo, kad yra geras ir rus: 
Dievas, kuris daugiau rus; 
negu geras, bet kai kada ; 
jų pasigailės. Jie žinojo, I 
yra dangus ir pragaras. \ 
jie pragaro bijojo ir dar dal 
labai bijosi. Jeigu jie klau; 
kunigų, bijosis velnio, tai ; 
iš pragaro išsisuks. Pana: 
dalykai tikras musų tautos 
juokimas.

(Bus daugiau)

jai nk 
žmonės pate 
įtakai ir lėni 
jų norams 
Neviena ku 
pasinaudoda

religija, kurios jie nesuprato 
ir didžiumoje dąr ir šiandien 
nesupranta. Kaip ir visais lai- 

. kais žmonijos istorijoje, žmo
nėms kartą pasidavus prieta
rams, baimei ir nežinojimui, 
atsiranda naujas luomas,, kuris 
stengiasi šį žmogaus nežinoji
mą, baimę ir prietarus paten
kinti. šis luomas visais istori
jos laikais turėjo nepaprastai 
daug įtakos gyventojuose, per 
'baimę ir prietarus jie buvo pa
vergę žmogaus dvasią. Mes 
šiandien šį luomą vadiname 
kunigais. .

Taigi, Lietuvoje ilgainiui ka
talikybės skelbėjai kunigai įsi
galėjo ir pakeitė lietuvių kri
vius, krivaičius ir vaidilutes, 
kartu jie ir pavergė, gyvento- 
jų dvasią. Turėdami didelę įta
ką gyventojuose, jis galėjo mu
sų tąufai daug gero padaryti,, 
bet nepadarė. Vieniems jų tai > 

. nerūpėjo dėl to, kad jie buvo 

.svetimos tautos žmonės — 

. .lenkai, o antriems, su labai re- 
, tomįs išimtimis, tai visai ne- 
t rūpėjo.

Įsigalėjus Lietuvoje katali
kybei, jos, skelbėjai pradeda la
bai apsirūpinti/ save žemiškais 
turtais, Tų turtų jie gauna iš 
kunigaikščių^ didikų ir dau
giausia iš vargšų skatikų. Lie
tuvoje įsikuria vienuolynai, ku
rie taip pat susikraųjįa nema
žus turtus, rūpinasi dar dau
giau jų gauti, kaip tuo tarpu, 
nenešdąmi kraštui jokios prak
tiškos naudos, jų 
tikrina sau lengvą 
venimą.

Prie vienuolynų 
jų įsisteigia bravorai ir kar- 
čiamos, kurie dar daugiau pa
lengvina katalikybės 
.žemiškąjį gyvenimą, 
džiui, nuo 1600 metų, 
savo aptiekoje turėjo 
tintą ir Augusto III (1758) už
gintą išskirtiną teisę, pardavb 
nėti visoje Lietuvoje degtinę 
ir spiritą, kas atnešdavo jiems 
kasmet 30 tūkstančių auksinių 
pelno. Gi Vilniaus kapitula, 
vienoje tiktai Lietuvos sosti
nėje, 1629; metais turėjo 440 
Larčiamų ir šinkų, ir iš to pel
no mokėjo kunigams algas. 
(Kun. Prapuolenis Lenkų Apa- 
štai. Lietuvoje 65 pusk). (Jė
zuitai visada sako, kad kas įro
dys, jog jie naudojasi tuo, kad 
tikslas pateisina priemones, tai 
•jie save duos ant kryžiaus pri
kalti. Tai ką reiškia šis fak
tas?) Save apsirūpinę žemiš
kais turtais, o. žmonijai skelb
dami, kad Hk vargšui bu?s ati- Būgos gatvė Nr. 14, Zarasai, 
daryti dangaus vartai,, katali-

Buvo smagus 
Zarasiškių Kliubo 
Piknikas

nat

Jan 
paro

nariai už- 
ir sotų gy-

ir kleboni-

pranasų 
Pavyz- 

jėzuitai 
užtvir-

Praeitą sekmadienį, O 
Leaf darže, įvyko Zarasišl 
Kliubo piknikas. Publikos . 
silankė daug. Buvo muzil 
šokiai ir išlaimėjimai.

Prie kliubo prisirašė 
nąrių.

Kliubo pirmininkas 
Tarųlis, klitfbiečiams
porą zarasiškių laikraščio ko: 
plektų “Zarasų Kraštas”, ku 
leidžiamas Zarasuose. Visiei 
buvo įdomu pasiskaityti žir 
apie savo kraštą. Laikrašt 
administracija pasižadėjo kli 
bui siuntinėti laikraštį. Toc 
kliųbiečiai sekančiame savo s 
sirinkime mano paaukoti ta 
tikrą sumą pinigų ir pasių; 
“Zarasų Krašto” administra 
jai.

Laikraštyje yra atspausdi 
ta pora straipsnelių apie Z 
rasiškių Kliubą ir jo veik] 
Laikraštis. pageidauja, 
Kliubo nariai šį-tą 
“Zarasų Kraštui”.

Laikraštis “Zarasų 
yra savaitraštis ir 
ketvirtus metus, 
savo formatu* 
“didžiosios spaudos” Kaui 
laikraščių formato. Jame yi 
daug žinių apie Zarasų kra 
tą ir iš visos Lietuvos bei u 
sienių. šis laikraštis yra vi 
matelis šito Lietuvos kampel 
laikraštis.

Kliubiečiams patartina a 
meniškai užsirašyti “Žaras 
Kraštą”. Adresas yra tok.<

k; 
parašy

Krašta; 
eina ji 

Laikrašt 
nesiskiria m

— Narys.
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tai atidaro duris dą^feruį Nau
dokimės Saules spinduliais, y- 
pačiąi vasaros metu; tąi Vais
tas sustiprinimui musų orga
nizmo. Bet kąrtm at
sargus ,kad saulęs spindulių

y- 
Vąįs-

Koų> GėO) Izbįčbas. yi^al Har
vey. Lietuvių' Kuįturos Draugi
jos. pirmmibkas, senąs ir stamr 
bus šios kolonijos darbuotojas.

Yra PAŠAIPOS ligoje, pomirtinių ir kultūros draugija 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą djeąą, 

.'VALDYBA: P. MILLER, finansų seki stonus
. J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas

K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GĄLSK.IS, tr.ustisas . .
. < V. MĄNKUSt| sekretorius__________ .____  P. MILAŠEVIČIŲS, trustisas. .

DR., MONi:VlDAS> Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Koijkuisantai, kvotos, įrašyta narių 

NARIŲ 
MIESTAS KVOTA 

Chicago .... 225 ..
... Chicago .. 200 .... 

. Chicago .... 225 ..
... Chicago.... 100.... 
...... Cicero.... 50 .. 
... Cicero.... 35 .... 
Waukegan.... 65.... 
....... Gary. . 35 .. 
.. Roselabd .... 75 .... 
.. Rockford .... 75 .... 

Chicago Heights2. . 32 .....
___ Chicago .... 35 .... 
........ Harvey .... 25 .... 
..... Chicago .... 50 .. 
_.......... Cicero .. 20 . 
__ _ Chicago .... 20 .... 
........ Chicago .... 50 .... 
...... . .  Cicero .... 25 .. 
_.....  Chicago..... 100 .... 
. . Evanston .... 24 .... 
......  Chicago .. 35 .... 
.... .. Chicago .... 20 ..... 
.... Chicago .... 20 ...» 
......... Racine .... 28 .... 
...... Chicago ..„ .,20 ..... 
._____ Gąry..... 15.... 
.... Chicago .... 25 .... 
...... Chicago .... 20 .... 
... St. Charles .... 35 .... 
___ Chicago .... 15 .... 
........Chicago .. 12 .. 
.__  Chicago .. 50 .... 
...... . Chicago .... 15 .. 
.___  Chicago .... 15 .... 
.___ Chicago.... 35 .... 
... Waukegan .... 15 .... 
..... Chicago .... 15....

Chicągo.... 10 ....
Indiana Harbor.... 45 .... 
. ............. Gary .. 15 .. 
........ Chicago.... 10. „ 
.... r„. ._ Racine.... 12 .... 

.......... Kenosha.... 20 !.. 

....... De Kalb.... 20.... 
.......... Chicago .... 25 .... 
...... . Chicago.... 10 .. 
............ Cicero .... 10 .... 
t..... ... . Harvey .... 25 ....
............ Chicago.... 10.... 
............ Chicago .... 10.... 
. .... . Chicago .... 20 .... 
...... Springfield .. 25 .. 
..... Springfield .. 35 .... 
........... Chicago .... 10 ... 

600... 
...... 3,000 
....... 701 
...... 2,299

Rašo Baron Von Pliokšt.

Klikna
Sinkus
Cinikas

JRASYTA 
NARIŲ 

..... 81 

...... 73 

...... 56 

..... 39 

....  14

parašyti 
pamokslą

Buvau nusitaręs
Draugijos nariams 
apie dorą, taip sakant, išdėsty
ti etikos mokslą kaip ant del
no. Daugelis musų “gazietų” 
savo organizacijų narius, o kai 
kurie savo skaitytojus mpko

13 doros. Tas, žinoma, girtinas da- 
H lykas.
10
10
10
10

Ave/ (Vienąą bipkąs Nprth of 
City Limits ant Lewis Ayę., 
V^ąųkjBgųU, Ift.). Užprąšom chį- 
cagiečius, keneshiečius ir racį- 
niečius į musų “Barn Dancė.”’ 

’P-po Mučiulipd&įtchgK farma 
‘yra gana patogi vieta gražiai 
‘sueigai. Lauksime daug svečių 
iŠ. visų apylinkių, čia' turėsime 
‘•‘10ts. of fųn.”

—Suzana L. Gabris.

Kon. Jonas Sanauskas įraše: 
P-nia’, Ąnną Sanauską& 
Ęon, FranR Klikna įraše: 
Antanas Lipskis.
Kon. Louią Antanavičius 

įrašė:
Michael* N. Žičkus,
Kon. V. B. Ambrcee įraše: 
P-nia Bessie Uksna.
Kon. K. Steponavičius įrašė: 
Petras Yuknua

'■ P-lė Purlis.
Kon. Adom is Markūnas 

įraše:
P-’c Bernice Veržintas
Frank Ivaškevičius 
William Akelaitis.
Kon. Senas Petras-Mąrtinkai- 

tis įrašė,:
Pranas Slotkus
Vincentąą Roąvflk
Frank Rashus
Bladisjovaą Venąkąįtią 
Joseph Viltis, Jr.
P-nia Petronėlė Rąshus 
Reimas Grikęnis
P-nia. Kastąncija šeštokaą.
Kon. Juoza& Asęillą įrašė:

t John Bįožįą,
Kon. B. Vaitekūnas. įraše:

. Kązimier.as Slepetis.
Kon. Povilas Milaševičius 

,įr^ė;
Jurgis Kairis.
Ch;cagQ Hęights kom Juozas 

Aibauskas įrašė:
P-lp Joseph ine Leoną, Srebąlus r '
šią narę įrašyti DnaUgijon 

padėjo musų organizacijos- stam 
bus darbuotojas drg. George 
Yaras. . c '

Racine kon. Stanley Statke
vich įrašė:

Leonas Arcišauskis.

Kazys P.

nizmo. —v 
sargus ,kad saulęs 
kaitra nepažeistų perdaug 
no odos. Kiekvieną vaistą 
kia- naudoti protingai.

k
Kai kurie žmonęs s-aVo 

veiklumą myli pateisinti 
esą užimti kitais darbais., Kiek-, 
vienas iš mus eshm užimti tais, 
ir lytais- darbais, bet būtinam 
darbui visuomet galima' surasti, 
atliekamo laiko.

. . ........... &
Atėjus gražiam vasaros orui, 

susnūdo musų draugai Auroro
je — nei naujų narių, nei ak
tyvių gyvybės žymių., nepja’siro^. 
dp. Butų gėrąi, kąd-turtuolis p. 
Stąųkųs ųors dįeną per 
mėnesį, užmirštų; sąv,o barnus ir 
biznius bei pasidarbuotų, orga
nizacijos labui; biznierius p> 
Pocius turi įrodyti, kad jis ne 
tiktai žiemį, bet pavasarį ir va-, 
sąrą, aktyvus orgąpiz.ąęijjųs pa
ryš; draugas Gabrielius Vieče- 
ra tegul plaką į kailį 'visiems 
miegaliams. Neabejoju, Auror. 
ros draugai išbus.

& X.

Teko kalbėtis sų Draugijos 
konkurso vedėju, — jis susirū
pinęs Rockfordo didybe ir gar
be. Girdi, Petrauskas davė gab- 

’bės žodį, kad. Rockfordas kvo
tą išlygins‘ąs ligi bankįeto, bet 
trūksta dar 61 nario. Man atro
do, kad su Rockfordu. bus vis
kas tvarkoj. Ten būrys žymių 
darbuotojų: Petrauskas, inž.^ 
Gura, Bacevičius, Dr. Luoma
nas^ Dr. Jovaiša, Petronis, Sa
vickas, p-nia Sinkevičiene,' Stru- 
žas, Vasylius, ir daugelis Jkitų. 
Tokios, žymios Rockfordo, paži
bos neleisią savęs nustelbti.

rei

ne
būk

P-nąs. Kazys P. Deveikis — 
tai C.cero Lietuvių Kultūros 
Drąugįjos pįrminįpkas, Pravar
tu primintį, tfiad. CRicagos Lie
tuvių Draugijos spyrius Cicero j 
turi dąugįąu< trijų šimtų, narių, 
atseit, yra vieųąs skaitlingiau
sių skyrių. P-nas K. P. Devei
kis ųer eiję metų, yra žymus, 
šios kolonijos veikėjas, taipgi 
Šios skąiflingos. Chicagps Lietur- 
vių Drą-ųgįįjos skyriaus pirmįr 
nįnkas. Cicero draugąį. yrą. nu
sitarę savų nąpių kvotą išlygin
ti. Kai kvotą, užpildys, Cįcęro 
skyrius turės daug’au nei ketu^ 
ris šimtus narių.

—o-~
Rosplandi Lietuvių Kultūros 

Draugija, rengia, pikniką, birže-j 

lip. 20 di, Wiijiwood Picųic 
Goovej prie l-27-.tos gatvės ir 
Wentworth Avė. Pikmko vięta 
yrą prie upes ir gražiame mįš- 
ke, privąžiųpti geriausiai State 
gatvės kelių, Pradžią 10, vai,, ry-.. 
to, įžangos nebus. Muzika šo
kiams bus gerą. Užprašome viri 
sus roselandiečius, westpulmo- 
niečius ir chieagiečius atvykti: 
į: šį musu šaunų, pikniką, kuris 
įvyks birželio 20 d. Lauksime.

—Pranas Pučkorius.

Nauji nariai
Hjarvey kon. Geo. Izbickas į- 

raše. šiuos narius:
Jmozas Grecius
Jonas Ddick
P-lė Lillian Judeik
Joseph Sauciunas, Jr.
Kenosha kon. Jonas Pateliu- 

ną& jąašė :
John Savickas.
Racine kon. Stasys Mockus 

įraše:
P-lė Helen Grigaliūnas.
Cicerų kon. Kazys Jokubka 

įrašė;
l?-nįą Petronėlė Stankus.

4 nauji kontasantaiKas iš musų negerbia 
dorą vyrą, dorą, moterį, o svar
biausia — dorą merginą. Bet 
pirm negu pradėjau rašyti do
ros pamokas, rimtai susidomė
jau tuo, kas. tai yrą dpra. Juo 

9 aš ilgiau studijavau doros klau- 
9 simą, juo daugiau man doros 
g dėsniai darėsi painesnį.

Dar būt buvę pusė bėdos, jei
gu nebūčiau pradėjęs matuoti 
savo doros skaistumus, žinoma, 
;aš nepripažįstu to principo, kad 
nesvarbu esą koks pats doros 
mokytojas yra, bet svarbu jo 
mokymo perlai. Pradėjus man 
versti savo gyvenimo doros la
pus net šiurpas dingstelėjo vi
są kūną. Tarsi veidrodyje pasi
rodė, kad mano “cnątos,” apsi
rijimo ir “lokamstvos” nuodė
mės ne kiek nėra mažesnės,, n e-* 
gu bile kurio ambono orato
riaus arba laikraštininko, kuris 
moka savo “gazietų” skaitytor 
jus visų dorybės dėsnių.

& <
Per daugelį metų mums 

šventas raštas skelbė, kad ak 
eis diena, kad vyrai kariaus su. 
moterimis, vaikai su tėvais ir 
broliai su broliais. Daugelio 
šimtmečių pranašauta diena jau 
.atėjo, šit jį.: Jonas Ascilla sto
jo į. aktyvų konkurso darbą, ir 
kartų metė‘pirštinę į veidą sa
vo- tJkWn; broliui- Jiųųzui Ascil- 
'ląi, taipgi kpnjtųrsantui, saky- 
idąmąS' šiuos žodžius: “Juozai, 
•tur. šiame Chicagos Lietuvių 
Draugijos Konkurse busi į mil
žtus sumaltas!^ Tarpe brolių 
prasidėjo rimta kova1. Kaip ji 
baigsis — tiktai vienas Dievas 
težino. Konkurso vedėjas pagei
dauja, kad daugiau tokių kovų 
butų, tada narių kvotos grei
čiau išsilygintų.

Septyni šimtai naujų narių j- 
rašyta šiame Draugijos konkur
se. Dar tiktai darbo pradžia. 
Juo toliau, juo darbas išsisiū
buos sėkmingiau. Konkurso ve
dėjas pranašauja^ kad ligi kon
kurso bankieto bus Įrašyta du 
tūkstančiai naujų narių. Atro
do, kad taip ir bus.

&
Tie musų draugai Waukega- 

,ne, tai pilnį visokių prašmatny
bių — sekmadienį jie rengia 
“Barn Dance?’ P-lė Suzana L. 
Gabriute, Waukegan Lietuvių 
Kulturęs Draugijos sekretorius 
ir viena iš “Barn Dance” rem 
gėjų, kviečią svečius į Mačiur 
ljo, daržinę pasivolioti ant šieno. 
Sako, kad tai busią “lots of 
fųų.” Well, aš tuo tikiu, kąd 
“fun” bus dadgiati, negu reikią, 
toaron Von Pliokšt, jeigu “bo- 
gę” gaus pasisamdyti,, tąi 
“Barn- Dance” daįyvaus, — bu
ri šiene besivoliojant turėti 
“lots of fun.”

8
8 
$ 
6
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K.ONKLRS  ANTAI 

Petras Martrųkajtis-Senas Petras 
Benediktas Vaitekūnas ......
Frank Buląw .....................
Vinceli B, Ambrose ..... ......
Kazimieras- JPkubka ............
P-nia. Marion, Ascilla ...........
P-lė Suzana L. Gabris ......
Antanas Steponaitis ............
Stasys Jurčis ......................
Stasys J. Petrauskas ..........
Juozas Albauskas ..... ....... .
Joseph Ascilla ............ ........
George Izbickas ................. 
John Šiužąs .........................
Joseph Augaiiis ...................
Louis Antanaviičus .............
Adomas Markūnas *.............
Antanas Vesbaras 
Kazys Steponavičius............
P-lė Josephine Miller ........
Peter Giniotis ....................
P-nia Petronėlė Markauskas 
Petras Lapenis .................
Stasys MoekuS .......... ......
Jonas Ascilla 
Chester Prakurotas .. . ........
Adolph Kaulakis ..................
Thomas Šalkauskas ..........
John P. Griciunas ......... ........
Povilas Milaševičius ...........
Walter Turner......................
Aiex Ambrazevičius ............
P-nia Teresė Viltrakis .........
Peter Rapševičius ................
P-nia Elzbieta Norgailienč .. 
P-lė Jennie Laure! ..............
P-nia Anna Mittskus .........
Andrius Saikelis ...............
Jonas Kuolas ......................
Jotai A. Grakey ................. 
Jonas Senauskas ................
Stanley Statkevich ..............
Jonas Pateliunas .................
P-Iė Anna Karėta..................
Frank 
Jonas 
Jonas
Antanas L. Skirmontas .. 
P-lė Ąntoinette Kacevičius 
P-lė Aldona Miller .........
P-lė Milda Baronas .......... .
P-nia Julia Luketis ........
Vincas černauskas .........
John Sedowski ...............
Narių ne kon-tų kvrt/a kolonijose ir Chicagoj 

Aplamai naujų narių kvota’ konkurse ......
Konkurse narių jau įrašyta ....................

Kvotai trūksta ....................................
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvotą li

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

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

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

Stanley Statkevich
Kop. Stąidey Stątkeyiehi yra 

Racine- Lietuvių Kultūros D*-jos 
pįrmmįnkąSj geras, nuoširdus 
tšips koloųįjps dąrbupptjas. Pa
sitikim, Rad. p., Statkevich. savo 
kvotą tikrai išlygins, — reikią 
tikėtai dvylikos narių, Raciųe 
kvota yra^ 40 narių. Jeigu abu. 
su drg. St. Mpckųm stiprįąf im
sis konkurso dąrbp, tąi kvota 
išlyginti nebus . sunku, Rauksi
me.

Baigė Mokslą
Chicagos J Lietuvių Draugijos 

narys, Wąlthr A. Butkus, sunūs 
Agnės ir ^ptano Butkų, baigė 
medicinos f mokslą — Loyola 
Medical Sclpol, Chicagoj e. Jau
nas daktaras Walter A. Butkus 
greitu laikų išvyksta’ į Fargo, 
Nonth Dakota. Čia bus internų 
ligoninėj nuo liepos 1 d-, ligi 
sausio 1 d. 1988 m. Grįžęs Chi- 
cagon pr ąk'tikuosis Chicago 
County Ilošpital.

Pravartu priminti, kąd jau^ 
nas daktaras Walter A. Butkus 
yra narys šios organizacijos per 
trejus metus, taipgi nariais yra 
jo tėvai ■'p-nai Butkai ir sesutė, 
Estelle. P-nai Butkai yra' 'sim
patiški žmonės, įtakingi ir gerai 
pasiturį. Chicago. Heights biz
nieriai; J|ų biznio ip gyvenimo 
vieta — 1443 Wen.tworth Aye., 
Chicago Heights, Rį.

Smagu mums tai pažymėti, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių, profesionalųų, eilė 
nuolat skąįtlėją., Dr. Waltęr A. 
Butkus yra vienas iš tų jaunų 
profesionalų, kuris su musų lie
tuvių gyvenimų palaikys glau-. 
dižus ryšius.

Reiškiasi,, gilų pasitenkinimą, 
kad, musų jaunas narys pasiekė 
pageidaujamų profesiją. Taipgi 
nemažą pasitenkinimą jaučia ir 
pp. Butkąį, kad savo sūnų įs
tatė į žymios profesijos narius.

AsciIJa
Kon Jonas Agęįjįą^ sęnąs šios, 

organizacijos darbuotojas ir 
laikraščių bendradarbis. Drg. 
Jonas Ascilla nusitaręs iki 
Draugijos banketo. įrašyti 20 
naujų,narių. Pasitikim Jono par 
žądu.’b; '"k* .

Geo.
Jis jau

Povilas Milaševičius
; Kon. Povilaą; Milaševičius, 
Draugijos valdybos narys, nusi
tarė įrašyti: Draugijon ligi banr 
kieto ne daugiau, bet ir ne ma
žiau kaįp f5- naują, nąrįų.

Jonas Senauskas
Kon. Jonas' Senauskas, tai 

northsidės turtuolis, senas ak
tyvus šios/Dra’ugdjos narys, da
vė garbės žodį, kad* ligi bankie- 
tp išlygins ąąyo, kvotą — įra
šys 10 naujų narių,.

Susirinkimai ir 
Parengimai

Šiandien vakare, 7:30 įvyks
ta Chicagos, Lietuvių Draugiją 
reguliaris susirinkimas Northr. 
w.cst Mąsonic Temple, 1,547 N, 
Leavitt St, Programo nebus.

V. Mąnkuą, sekretorius.

Jlaijvey Lietuvių Kultūros 
Drąųgijoą miė«esinm susirinki
mas. bus šį penktadienį, birže- 
rlįo Lt d. Prasidės 7:30 vakaro, 
Dųdek svetainėje^ 15639- South 
'Hąlstedi St. Susirinkime bus pa
sitarta svarbesniais organizaci
jos. reikalais, dalyvaus Chicagos 
Liptuvių. Draugijos prezidentas 
Ju Mickevičius. Nariai esate 
kviečiami skaitlingai susirinkti.

Anlbanas L. Skirmontas, 
į sekref.-iždin.

Il.pckford Lį :tnyxų Kultūros 
Draugireguliaris susirinki
mas įvyks penktadienį, birželio 
lt dv, 8, vai., vakaro, Mpntągue 
House, 604 Wall St. Nariai kvie_ 
piaml kutinai dalyvauti šiame 
■susiuihkime, turim daug syar- 
bių reikalų.

Stasys L Petrauskas, 
sekret.-iždin.

Italų priežodis sako, kad tie, 
kurie savo langą saukei, gins.

Geo. Izbickas
Harvey konkursantas p 

Izbickas progresuoja, 
turi 9 narius. Jo draugas p.
Antanas. L. Skirmontas dar vis, 
rengiasi, bet greitu laikų susi
lauksime ir jo darbo' vaisių. 
Nėra mažiausias abejones, kad 
Harvey savo, kvotą tikrai išly-.

Wąukegan. Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia “Ba*rn Dance,” 
sekmadienį, birželio 12 d., Mit-. 
chell’s Farm, Bok 10, N, Lewis.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Miestas Narių kvota Įrašyta narių
Cįcęro . .„„„„„„„„„i„. 160 81
Bpringfield ................ 56 .......................... 2
Harvey ..........................i.",............ 45 .............................. 9
Waukegąn -./.i> ........................... 82 . ,r... ...........  13
Chicago Heights .... . .....„v. 33 . 10
Št. Charles . ..... 41 .
Aurora . .....................................  35............    7
Dą ...........................$5....:.....____________    2
Melrose Park . . .................. ...... . .  69 29
Gary ‘i65...... .i......;...... ..m,*;..,
Rockford ... .... . ............. -Tt„,.. 74.... ...... ..’............   10
Racine ................................. W».:.............     5
Indiana Harbpr .... .......... 45 . ..... 2
Kenoshą ........................7,0 .. ................  ,. 23
Roseland ..................... ..... 7B..............................

Post Scriptum: ''' • 1

1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariąj, kurie, bus Cicero 
gyventojai. Roselandui — kuriuos įrąšys. kom Stasys Jųrčius.

Kiekviena šių kolonijų tujres progos laimčtj; vieną iš dvie
jų dovanų; — konkurso bankieto- vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d; išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kulturcs 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolon jų laimikiui, čia 
nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos^

ROYAL

PAJĖGUS RANKINIS 
VALYTUVAS

S 56.95 VERTES 

DABAR
$*>Q95 

sęnąs

ROOSEVELT FURNITURE COMPMH
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PILNAS

KANDŽIŲ 
ŠVIRKŠTAS.
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VISI TUYS VIENETAI

PILNO DYDŽIO 
GRINJDŲ 

L VALYTUVAS
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Antradienis;

Diena Iš Dienos
AUTOMOBILIS ĮVAŽIAVO I ALINĮ? IR 
SUNKIAI SUŽEIDĖ PENKIS ŽMONES

su

Išsiėmė Leidimus 
V edyboms 

—o—
Joseph Macevičius, 23, 

Dorothy Koskowski, 19
Joseph Wojtowicz, (Cicero, 

III.), 29, su Lillian Matas 19 
Joseph Mikas, 20, su Mildred 
Blazek, 20
John Platkus,27, su Irene Mil
ler, 27
Joe Trybul, 45, su Lucille Lieb- 
len, 41
Joseph Ascolani, 20, su Alice 
Leonas, 19
William Yorke, 21, su Harriet 
Dambrauski, 19 
Marshall McCullough, 
Josephine Štangaitis, 
Edward Juozaitis, 26, 
la Korankievicz, 21 
Joseph Perkusich, 34, 
r esą Zaruba, 31
George Mickivatz, 30, su Ariet- 
ta Lukas, 30
Alex Shumpis, 44, su Teofilla 
Baublis, 47
Adolph Tumas, 22, su Emily 
Stankus, 20
Michael Brock, 22 su Genevieve 
Gauchas, 21
Theodore Henning, 23, su Phyl- 
lis Galevicz, 20 
Albert Kibelkis, 
Grigelis, 24 
Samuel Manelis, 
Deutch, 25 
Peter Artis, 35 
Kazlauskas, 40
Joseph Progas, 28, su Elinor 
Janecek, 29.

21, su
18
su Stel-

su The-

33,

28,

su

su Ann

su Helen

Victoria

Pabučiavusi Vaikus 
Sudiev, Lietuvė 
Pasikorė
Vyras rado jos kūną garaže.

MARQUETTE PARK.—SteL 
la Krauklienė, 32 metų lietu
vė nuo 6154 South Fairfield 
avenue, pasikorė nuėjusi į ga
ražą savo namų užpakalyje. 
Vyras Antanas rado ją beka
bančią nuo balkio, ant virvės, 
kurią naudodavo automobilių 
tempimui. Užsinėrusi kilpą 
ant kaklo, velionė matomai, 
nušoko nuo automobilio vir
šaus.

IVisiruošdama pasidaryti 
sau galą, moteriškė sekmadie
nį po pietų pasakė vaikams, 
kad eina pasivaikščioti. Juos 
pabučiavusi, Krauklienė išėjo. 
Vyras tuo laiku buvo namų 
antram aukšte, kur jis valė 
kambarius.

Praėjus kelioms valandoms 
ir žmonai negrįžtant, jis susi
rūpino ir išėjoz jos ieškoti. Ją 
rado, netikėtai įėjęs į garažą.

A. Krauklis aiškino Chicago 
Lawn nuovados policijai, kad 
velionė krimtosi ir rūpinosi 
per ilgoką laiką.

Be vyro, ji paliko du vai
kus, Edvardą, 13 metų, ir, Po
vilą, 3. x

Vakar po pietų J. F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4605 So. Her- 
mitage avė., įvyko pomirtinis 
tyrinėjimas. Koroneris nu
sprendė, kad moteriškė nusi
žudė laikinai netekusi lyg
svaros.

Ji bus laidojama ketvirta
dienį rytą, iš namų, aukščiau 
paduotu adresu.

Užsimušė
Nukritęs Nuo
Motorciklio

Žuvo 24 metų jaunuolis.

Nelaimė Town of Lake; sužeistieji yra 
lietuviai

T0WN OF LAKE—Penki 
žmones, visi lietuviai, buvo 
sunkiai sužeisti, kai vėlai nak
tį, iš sekmadienio į pirmadie
nį, automobilis užšoko ant ša
ligatvio ir įvažiavo į alinę. Ne
laimė įvyko prie 46-tos ir Pau
lina gatvių.

Keturi iš sužeistųjų stovėjo 
prie alinės, kai netikėtai, šofe
rio nesuvaldomas automobilis 
puolė ant jų ir visus pritrenkė 
prie alinės didžiulio lango.

Sužeistieji yra:
Joseph Pasko ir jo žmona; 

Helen Maretick ir Stanley Bud- 
vitis. Penktasis buvo Edward 
Norbert, kurį policija suarešta
vo ir įkalino kaipo nelaimės 
kaltininką. Suimtasis Norbertas 
yra 22 metų amžiaus ir gyvena 
ties 4127 S. Maplewood ave
nue. Policija padarė areštą, kai 
Norbertas atėjo pas daktarą 
pagalbos. Jis buvo sukruvintas 
ir apdraskytas.

Paskienei buvo perskelta gal
va, o jos 28 metų vyrui nu
laužtos abi kojos; Helen Mare- 
tick’ienei-—nulaužta kairioji ko
ja, o Bu'dvitis buvo apkapotas 
ir apdraskytas. Jis gyvena virš 
alinės, kur įvyko nelaimė, o vi
si kiti ties 4325 S. Paulina St.

Suimtasai Norbertas užsigy
nė važiavęs aūtomobilu. Kam 
jis priklauso nežinią. Turėjo 
ne Illinois, bet New Yorko val
stijos laisnius.

Užmuštas Nelaimėj*

Prie 111-tos ir Archer ave
nue, -po automobilio ratais žu
vo George Screan, 31 metų 
Lockporto gyventojas. Auto
mobilis nesustojo.

Iš viso per šeštadienį ir sek
madienį automobiliai Chicagoj 
ir apielinkėje užmušė 11 žmo
nių.

Pp. Kaulinai buvo 
Surengę puotelę 
Adoniui Grybei

Praeito šeštadienio vakare 
pas pp. Joną ir Oną Kaulinus 
4515 S. Fairfield Avė., susirin
ko gražus būrelis svečių. Buvo 
ir pats garbės svečias, p. Ado
mas Grybe, puotos “kaltinin
kas”. Buvo daugiausia jauni
mo, studentų ir profesionalų.

Pp. Kaulinai pavaišino ska
nia vakariene. Svečiai šneku<- 
čiavosi tarp savęs apgailestau
dami, kad p. Grybe 
ja. Niekas nesitikėjo, 
taip staigiai sumanys 
ti į Lietuvą.

P-as Orybė yra pp.
ypač p-nios Kaulinienės para- 
pijonas iš Lietuvos. Taigi jie 
yra seni pažįstami. P-ia Ona 
Kaulinienė įteikė ir dovanų nu
vežti saviškiams Lietuvoje.

Svečiai išsiskirstė apie an
trą vai. ryto.

išvažiuo- 
kad jis 

išvažiuo-

Kaulinu,

Svečias.

VIENAS PASAKOJA, 
KITAS UŽGINČIJA

Chicago Tribūne ir kiti dar
bininkams neprielankus Chi
cagos dienraščiai vakar dide
liais antgalviais pranešė, “kad 
vienas plieno streikierius pri
sipažino rengęs South Chica
go skerdynes.” Streikierius, 
padaręs “prisipažinimą” ne
buvo įvardintas. Anot tų laik
raščių žinių, jisai pasakojęs, 
kad “streikieriai kelias dienas 
iš anksto pradėjo rengtis muš
tynėms. Visi buvo padalinti į 
25 vyrų kuopas, kurias kapito
nai muštravojo mušiui kaip 
kareivius. Streikieriai buvo 
pasiryžę visus policistus su
mušti ir nuginkluoti.”

Paklaustas kas yra tasai 
“prisipažinęs streikierius,” 
Chicagos uniformuotos polici
jos vadas kapitonas John 
Prendergast nusistebėjo ir pa 
reiškė, kad tokio streikierio 
nėra ir niekas tokio prisipaži
nimo nedarė.

Informacijų kreiptasi ir pas 
policijos komisionŠcJrių, . Ją- 
tnes P. Allman, bet jis tik pa- 
trukčiojo pečiais ir nieko 
atsakė.

ne-

Šiandien Plieno 
Skerdynių Protesto 
Mitingas

Šįvakar Ghicagos Civic Ope
ra Bumuose.
Drive ir Madison gatvių, įvyks 
.masinis mitingas protestui 
prieš Chicagos policijos su
rengtas skerdynes prie Re- 
public Plieno dirbtuvės.

Mitingą šaukia žymių chica- 
giečių sudarytas komitetas. Į 
jį įeina Clarence Darrow, 
prof. Paul Douglas, Carl Sand 
berg, garsus poetas. Arnold 
Gingrich, “Esąuire” žurnalo 
redaktorius ir daugelis kitų.

Kalbės prof. Robert Mor.se 
Lovett, pastorius A. Palmer iš 
Chicagos universiteto^ C. Sand- 
berg, Van Bittner, C. I. O. or
ganizatorius 4r rabinas Felix 
Levi.

prie Wacker

Bridgfeportiečiai 
Privalo Sukrusti 
Dėllelų

CRANE
COAL COMPANY 

.5 5332 So. Long Avė. 
Tel. Republic 8402

POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7 15

Tonas ................................. '>

PASKUTINĖ DIENA
“KALINIAI”
Pradedant Rytojum 

“PASKUTINĖ NAKTIS”
Maskva Spalių Revoliucijos 

išvakarėse.
SONOTONE

Van Burep arti Wabash

ELEKTRINIO
REFRIGERATORIAUS

BARGENAS!
PLUS-POWERED

KELVINATOR
tiktai $1599.5

Nauji 1937 Požymiai • Didesnė šaldymo Įtalpa 
Daug Padėjimui Vietos • žemi Operavimo Kaštai

MADOS

Tin- 
lengvos materijos. 
12, 14, 16, 18, 20, 
36, 38 ir 40 colių

24 metų jaunuolis Victor 
Gray, nuo 3600 South Morgan 
Street, Steiger, III., užsimušė, 
kai važiuodamas motorcikliu, 
pakliuvo į duobę gatvėje ir 
nuo ratų nukrito. Nelaime į- 
vyko netoli jaunuolio namų, 
34th gatvėje.

Vienas Užmuštas 
11 Sužeistų 
Whiting Sprogime

Vienas darbininkas buvo 
užmuštas ir vienuolika sužeis
tų, kai Carbide and Carbon

Company dirbtuvėje, Whiting, 
Ind., sprogo garo vamzdžiai.

Užmuštasis yra Edwin S. 
Kemp, 37, nuo 619 Swain st.

Visi sužeistieji buvo pagul
dyti St. Catherine ligoninėje, 
East Chicago j e. Nors dirbtu
vėje dirba nemažas skaičius 
lietuvių, vienok atrodo, kad 
sužeistų tarpe jų nėra.

Sužeistieji:
C. F. Solanberger, 7600 So. 

Shore dr., Chicago foremanas.
Fred Kiple,
Michale Spicel,

Island avė.

žiemą kvapsnis Bridgeporte 
(nė nuo skerdyklų) gal nėra 
toks blogas, bet vasarai prisi
artinus tos lietuvių a'pielinkės 
ielomis eiti ar pro jas praeiti 
nėra labai malonu.

'

7758 Stony

Charles Miller, 
court, Hammond

Peel, 8928 Black-

49 Munich 
Ind.

Beveik visos ielos, tarp Hal
sted ir Union, tarp Halsted ir 
Lituanica’ ir visose kitose vie
tose yra užverstos didžiulėmis 
krūvomis purvų, išmatų, pūvan
čių maisto liekanų, mėšlo ir ki
tokiais nešvarumais.

Apie tas krūvas siuva spie
čiai visokių musių ir kitokių 
Vabzdžių, kurie įsigavę į gyven
tojų butus nieko gero į juos 
neineša.

Vaizdas yra sarginantis ir 
šlykštus. į

4349 — Graži vasarinė suknel 
ka iš bile kurios 
Sukirptos mieros 
taipgi 30, 32, 34, 
per krutinę.

Norint 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.

Thomas 
stone avė.

Maronay, 7721 Co-William 
les avė.,

Richard
nell avė.,

Pat Smith, 7401 So. Union 
avė.,

Clyde Decker, 6017 S. Mans- 
field avė.,

Edward Tully, 2762 W. Cer- 
mak road.

Cokley, 6400 Par-

Edward Kovack, 1746 
avė., Whiting.

Tėvas ir Sūnūs 
Sunkiai Sužeisti 
Laike Vėtros
Ant

Lake

jų užgriuvo nulaužtas 
medis.

paveikslų puslapį) 
Štamas, 47 metų, 
Flournoy Street, ir

Bridgeporto napių savininkai 
ir gyventojai moka mokesčius 
ielų valymui ir ji# išsirinko al- 
dermoną (Hugh B. Connelly, 
551 West 37 th street) s-aVo 
wardo (11-to) reikalus tvar
kyti. Bridgeporto ielos, kaip ir 
kitų miesto dalių ’ielos, privalę 
būt išvalytos.

Bridgeporto namų savininkai 
turėtų savo aldermonui ir mies
to valdybai protestuoti, kad jų 
pačių, jų nuomininkų ir vaikų 
sveikata nebūtų statoma pavo
jui!. —X.

Automobilis Užmušė 
72 Metų Lietuvį 
Juozą Kalėta

-C c

Automobilio valdytoją apkaiti
no neatsargiu važiavimu

(Žiūrėk
August 

nuo 3427 
jo sūnūs Petras, buvo sunkiai ■ mirė 72 metų lietuvis, Juozas 
sužeisti kai ant jų užgriuvo 'Kalėta, nuo 4516 South Paulina 
laike sekmadienio vėtros nu-1 street. 
laužtas medis. Nelaimė įvyko 
Grand View piknikų darže, 
prie 6400 W. Grand avenue. 
Tėvui buvo perskelta galva, 
o sūnūs liko apdraskytas. Abu 
paguldyti Garfield Pairk ligo
ninėje.

Laike, tos pačios vėtros, 
Long Lake, prie Fox Lake 
prigėrė Andrius Gedrįmas, 21, 
nuo 4622 South Wood street mirus, 
ir jo draugas Matthew Jacek, pakeistas 
20, nuo 4610 So^ Wolcott st. žmogžudyste, I • *

• Naktį, iš sekmddienio į pir- 
'madiėnį, apskričio ligoninėje

Sekmadienį po pietų jis buvo 
sunkiai sužeistas, kai ant jo 
užvažiavo automobilis ties 46-ta 
ir Wood gatvėmis.

Automobilį valde 25 metų 
jaunuolis Michael Bukovsky Jr., 
nuo 5124 South Albany avenue. 
Policija jį ,suėmė ir apkaltino 
neatsargiu važiavimu. Kalėtai 

apkaltinimas gali būti 
antros kategorijos

KIEKVIENOS YRA
RŪŠIES A PAVOJINGA
Tiktai moksliSkas paraiStis tinkamai jums I mus paraisčių! pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintais pa?al skirtingą • kylos ruSi stikėjimu I 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- ElaetikinSs nančiakos. diržai, 
mi|. Atsiduokite 1 patyrusio Esperto pa-1 pažeistiems, • ^everykai tiems, kurių są- 
raiSČio pritaikintojo rankas. Ateikite pas Į nartai nesveiki.

stlkčjimu!
Elastikinčs pančiakos, diržai, bracea,

VYRAS IR MOTERII 
PR TETURĖTO JAI

nartai nesveiki,
Specialistai Dirbtinų

Kojų, Rankų, Diržų
Visiem Sudarkymam

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
ARTI PRIE WEIXS STREET

Įsitemyk
šias Kelvinator 

Pirmenybes:
• Įbudavotas Termo

metras
• Gumos Pamušalas 

Visose Ledo Tacose
• Certifikatas Žemų 

Operavimo Kaštų
• 5-Metų Apsaugos 

Planas
• Daugiau gaunat už savo pinigus. pirkdami šį še’myninės 
mieros Kelvinator elektrinį refrigeratorių. Užlaiko maistą 
saugiau, nes jis yra plus-powered... tačiau kaštuoja 
ruoti mažiau.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, m.

Čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No ,
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ope-

LENGVA PIRKTI! Mažas įmokėjimas.
Balansas kas mėnuo su jūsų Elektros-Tarnybos bila.

Nuošimčiui ir kitiem kaštam padengti truputį aukštesnė kainą 
už 1 Refrigeratorius pratęstais mokėjimais.

COfnmonUJERLTH EDISOIHLECTRIC SHOPS
DOWNTOWN—72 W. ADAMS STREET—132 S. DEARBORN STREET 

Telephone RANdolph 1200, torai 66
852 W. 63rd St. 
4834 S. Ashland Avė. 
11046 S. Mlchigan Avė.
2745 Lincoln Avė.

4562 Broadway 3460 South State St.
2733 Milwaukee Avė. 4231 W. Madison St.
4833 Irving Pa r k Blvd.
2950 E. 92nd St. federal coupons given

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa
dos randasi
rųšies gėrimai:

. tinė, vynas, alus 
cigarai. Kurie 
smagiai laiką 
leisti, malonėkit 
silankyt į mano 
eigą. Savininkė

į Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Walldce St.^ 
Tel. Boulevard 0850

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

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

Chicago je
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

... $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. Lawndale

$12 
$50 
$20 

.Z *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 degtines, Garden City 
alus, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. z 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 6965.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 6888-5840

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiems draugams, pa

žįstamiems ir kostumeriams, kad 
persikėlėm į naują vietą, nuo 3480 
So. Halsted St į 8517 So. Halsted 
St Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus įrengta. Kviečia visus
Savininkai: Juozapas ir Marijona 

Evinskai, Tel, Jardą 0832.
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Kode! liaudis šoka
IŠ MOKESČIU MOKĖJIMO

Asesorius įteikė skundą Mokesčių 
Apeliacinei Tarybai

John S. 
Mokesčių 
kuriame 

kad Chi-

Chicagčs asesorius 
Clark įteikė skundą 
Apeliacinei Tarybai, 
skaitlinėmis parodo, 
cagos turtuoliai, beveik iki vie
no, išsisukinėja iš mokesčių 
mokėjimo.

Skundas paliečia tų turtuo
lių personai property mokesčių 
raportus.

Asesorius Clark nurodo, kad 
skundžiamieji bando išsisukti 
iš sumokėjimo mieslui mokes
čių, kurių suma siekia milionus 
dolerių. Peržiūrėję skundą ir 
suvedę skaitlines, tarybos na
riai surado, kad personai pro
perty taksus iškolektavus tei
singai, jų susidarytų ap’e 150 
milionų dolerių, kas žymiai su
mažintų real estate mokesčius, 
kurių didžiulė našta daugiausiai 
puola ant mažų namų savinin
kų.

Tarp skundžiamų yra ban- 
kierius (buvęs vice-prezidentas) 
C. G. Dawes, M. J. Spiegei, Ed- 
ward L. Ryerson, Swiftai, Mc- 
Cormickai ir daugybė kitų.

Asesorius surado, kad tie 
turtuoliai išpildė melagingus 
raportus, gavęs informacijas 
apie jų finansinį stovį iš fede- 
ralės valdžios biržų kontrolės 
įstaigos Securities Exchange 
Commission (SEC). Pav., M. J. 
Spiegei raportavo asesoriui, kad 
jis neturi jokių Šerų. Bet iš 
SF2C raporto pasirodė, kad jis 
melavo, ir kad turi serų, kurių 
vertė siekia $575,000; Edvvard 
L. Ryerson raportavo m’estui, 
kad jo šėrų vertė yra $90,080, 
bet iš SEC žinių pasirodą, kad 
tikrenybėje jie verti $243;645.

Nei mokesčių taryba, nei ase- 
jsoriu»< nepasakė kokių -priemo
nių griebsis, kad turtuolius pri
versti teisingai atsiskaityti.

SUSIRINKIMAI
____________________________________________ ■_______ -_____l_j_______ 'JI I I LLJJIJ I.I.I.IIM . I --Į - ■

Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas atsibus birželio 9 dv
I 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite juo- 

skaitlingiausia susirinkti, nes yra daug kas apsvarstyti ir' 
bus renkami darbininkai piknikui

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas 
atsibus šiandien, birželio 8 d;, 8 vai. vak., Liuosybės sve
tainėje. Malonėkit visi atsilankyti. —Valdyba.

Valdyba

ŠILKAIS IŠSIŪTA GRAŽI LOVAI UžKLODfi

PEACOCK BEDSPREAD PATTERN 1501 ’
No. 1501 — Naujausios mados lovai užklodė. Kiekviena 

moteris stengiasi laikyti savo lovų ne tik tvarkoj ir pagražint 
ti. jPhsidarykit sau tokią užklodę.
| «BB» «BH»> «BB» BBBBBBi avMM MM** •—• —• •• BMNB

naujienos needlecraft dept.,
1789 Sb. Halsted St, Chicago, III. . I

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė .......... .........................................................

Adresas

Miestas ir valstija

Federalė Valdžia 
Traukia Atsakomy 
bėn Fansteel 
Bendrovę

Federalė valdžia rengiasi pa
traukti atsakomybėn Fansteel 
Metallurgica'l bendrovę už Wag- 
nerio Darbo Santykių akto su
laužymą.

Šiandien federaliuose rūmuo
se prasidės tardymas ir rinki
mas faktų s.kundo pamatavi
mui.

Fansteel Metallurgical Co. 
operuoja plieno dirbtuvę North 
Chicago j e, kur šių metų pra
džioje kilo sėdėjimo streikas. 
Bendrovė su Lake Apskričio 
mušeikų pagalba darbininkus iš
metė, atsisakė derėtis ir prie 
unijos priklausančius darbinin
kus išmetė iš darbo.,

Waukegane dabar eina byla 
prieš sėdėjusius streikierius, 
kurie atsisakė apleisti dirbtu
vę, pasipriešindami Lake 
skričio teismo įsakymui.

ap-

Apvogė 50
Pašto Dėžučių

23 metų jaunuolis Stanley 
Nemek, nuo 7 W. Pearson st., 
prisipažino apvogęs apie 50 paš
to dėžučių. Jis datbuodavosi 
Evanstone ir Rogers Parke.

Užsimušė Iškritusi 
Per Langą

55 metų moteriškė Barbara 
Florek, East Chicago Heights, 
mirė iškritusi ant šaįgatvio iš 
antro aukšto lango ;savo bu
te.

Viskas kas yra būtybe, ar 
tai butų gyvas ar negyvas 
daiktas, ar tai butų atskiras- 
žmogus ar grupė, o ir tauta, 
visi vysto vieną ir tai savo pa
ties pasirinktą tikslą. O kada 
jau pasiekia pačio aukščiausio 
savo išvystymo laipsnio, tada 
arba eina. į užuomaršą ir pa
tampa muzėjaus retennybe,. ar
ba ir toliau vystosi/ bet jau į 
pastovią būtybę, 

t

Tą patį galime pasakyti ir 
apie liaudies šokių meną. Vie
nok, šokių menas nėra kokia 
nors atskiro žmogaus savastis. 
Tai yra visos liaudies nuopel
nas, jos kūrybos vaisius, šo
kiuose vergai ir darbininkai 
praleisdavo savo liuoslaikio va- na, 
landėlę, tada lyg ir pamiršda
mi savo vargingą ir priespau
dos gyvenimą. Tada, šoko val
domieji, šoko ir valdantieji. 
Kas aiškiai matoma ir jų 
no savybėse.

Skyrėsi ir atskirų tautų 
no savybės. Galima įžiūrėti 
ir jų gepgrafines savybes, štai, 
kalnėnai pasižymi tempo lėtu
mu, tuo tarpu kaip lygumų 
gyventojų šokiuose ryškiai ski
riasi jų ypatingas gyvumas ir 
laisvumas.

Tad, pažinkime atskiras 
tautas iš jų šokių meno:

Vytautas F. Bėliajuis.

mė

me
nei

Balsuotojų pastovios 
registracijos reikalu

Nuo praeitų metų liepos 
mėn. 1 d. įsigalėjo Chicago j e 
ir apylinkėse balsuotojų1 pasto
vios registracijos įstatymas. 
To įstatymo yra . keleriopas 
tikslas. Pirmiausiai norima ap
saugoti įstatymo neliečiamybę 
t.y. išvengti neteisėtumų ir 
paskui; sutaupyti apie $1,125,- 
OOO 1938, 1989 ir 1940 metų 
rinkimų išlaidų. j

Kaip jau žinoma įstatymas 
reikalauja iš rinkiko registrim
tis tik vieną sykį; jeigu: jis 
gyvena pastoviai vienoje vieto
je. Bet, pakeitus ^Veninio 
vietą, visgi, apie tai j/eiltalim 
ga pranešti rinkimų tarybai, 
nes kitaip rinkikas netenka 
teisių balsuoti.

Tšda pakanka pasiųsti Board 
of Election Commisioners var
du laišką į Miestu Rotužę ir 
dalykas tiio užsibaigia;

Iškrito Iš
Ketvirto Aukšto
Lango
: WĘOT SIDĖ. — 26 metų li- 
tograferis Frank- Lozosky, sun
kiai susižeidė iškritęs iš ket
virto aukšto lango ties 222 
WeSt 23rd St. Nelaimės prie
žastis nežinoma.

• • *

MARTINAS I'IIAPAVičiUS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu birželio 5 dieną,, 9:55 valandą, yąk:,. 

1987 m., sulaukęs pusės amžiaus, gyveno po numerių 4502 South 
Honore St.

Gimęš Raseinių apskrity, Karklėnų parap., Ejučių kaime.
Arherikoį išgyveno 35 metus. A J
Paliko dideliame nuliudime mylimą motelį Antaniną; 2 dukte

ris Eleną ir Oną, 2 sūnūs Petrą ir Aleksą ir marčią Jadvygą, 
brolienę Teklę Pilipavičienę, 2 sesėrs dukteris: Domicei^ Kųma- 
rauskienę ir Zofiją. Wiličkienę ir jų šeimas ir1 gimines, o Lietuvoje 
—2 brolius Juozapą ir Leoną ir 3 seseris ir gimines. •

Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermiiage Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 9 dų, 8:00 vąĮhnd4 rytb iš

J. F. Eudęikio koplyčios i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, j 
rioje atsibiis gedulingos pamaldos Už velionio sielą, o iš fen bus 
nulydėtas į Šv, Kazimiero kapines.

Visi A. A, Martino Pilipavičiaus giminės, draugai ir pąžištami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys ir GiUtlriės.

Laidotuvėse patarnauja laid. direktbi4iis J*. F. Eėdėikiš. ’Tėls I 
YARDS’ 1741, \ Z,

Tris dienas švęsti gerai. Ta 
švenčių, teikiama proga stengė
si kiekvienas savaip pasinau
doti. Vieni triusėsi apie namus, 
kiti šiaip kur sau, o dauguma 
lankėsi į svečius. 

■ ■ ■ ■Labai daug šiais metais vy
ko ir į kapines savųjų kapų 
aplankyti. Prie šių nepraleidau 
/progos prisidėti ir aš. Ir taip, 
kad, dėka p. Areškos patarna
vimu aplankiau* tautiškas ka
pines. Diena nepaprastai gra
ži, už tai ir nepaprastai daug 
lankytojų kapinėse. Gražu ir 
malonu.

Kaip buvo nepaprasta die- 
taip buvo šaunus ir iškil

mių programas. Pažymėsiu; 
kad ir vedėjo kalba buvo ti
kusi. Visi džiaugėsi ir Dariaus- 
Girėno Amerikos Legiono 271 
postu. Jis pasielgė tikrai vy
riškai, atmesdamas diktatoriš
kus kunigijos reikalavimus.

N. Kasėjas.

Stebuklinga 
Traukinio-Auto- 
mobilio Kolizija
Autbitiobilis ihiėjo į šipulius, 

visi žmonės sveiki
li

Žfnonės sako, kad stebuklai 
nebeįvyksta, bet anglų Belle- 
rive’ų šeimyna iš Wėstmont, 
Ilk, tam netiki.

Sekmadienį naktį visi penki 
Šeimynos nariai važiaVo auto
mobiliu. , Ties Northwester;ų 
gelžkelio ir. ^įęškelib kryžkele, 
tėvas ir automobilio valdyto
jas, Loūis J? Bellerive, neapsi-

LEONARDAS NORWAINIS
Persiskyrė sn šiuo pasauliu 

birž. 6 d;, 7:15 vai; vakare, 
1937 m, sulaukęs 60 metų amž;., 
gimęs Rie'taVds parap.1, Pivorų 
sodžiuje, Lietuvoje. ,

Amerikoj išgyveno' 38 metus.
Paliko didėliame nuliudime 

moterį Karoliną, po tėvais Bė- 
hašiiiniūkę;,. sūnų Edward$, ; 
marčią1 Vi^lą, 2 dukteris: Do- ■ 
tothy Bėllsotfi ir žentų, Jbseph 
ir Ėgtbllė, 2 brolius,- Joną ir 
Kazimierą , ir daug kitų gimi- 
piųi o Lietuvėj brolį ir šeserį. 
ir kitus gimines.

Priklausė Lietuvių Piliečių 
Kliubui.

Kūnas, pašarvotas 847 East 
8$ Place,, Tėl. Radcliffe 0987. .

Laidotuvėš įvyks ketverge, 
LirŽelio 10 d., 8 vai. ryto iš 
namų j šv.. Juozapo (South 
Chicago) parap. bažnyčią, ku- į 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines; ,

Viši A> Leonardo Nor- 
ivaįnio gimines, druugąi ir pa- ■ 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir- ' atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekame,
Moteris, Sunus»> DukterysrBro

liaiir Gimiriėš. .
Patarnauja laid; dir. Butkus 
Uųdertakmg Co., Tel. Canal 
8161. < ’ 

žiūrėjęs užvažiavo tiesiai ant 
kelio ateinančiam greitajam 
traukiniui.

Traukinys nusviedė automo
bilį į šalį, sudaužydamas jį į 
šmotus, o visus keleivius iš
barstė ant/ bėgių. Nei vienas 
nebuvo sužeistas.

- '<* i .« UL i» M$|į M* , ■** * '■ •*■ *

CLASSIFIEDADS
:j .'l :r.S. / ’ J _____________________

Miscellaneous
{vairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, speciale žeme — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra -kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik- South sidėj. 
CHARLES GAVCUS, 6100 S. State 
Street. TeE Wentworth 7^42.

Tel, Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BR1DGEPORT 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, 
tąirai* batarėjos, automobilių radios, 
viršau saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Visi telefonai Belmont 4844

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. KOWARSKIS
2359 S. Leavitt St. Tel. Canal 0706

RENDON ant antrų lubų 3 kam
barių flatas $8.

4 kambarių ..........   $10.00
2111 West 18th Place 

Telefonuokite Central 3528

Namų Savininkų Domei
Kambariu ^9x12 pędų įšpopieruoja 

ekspertai; 'kartu, su popiera

279
KAMBARIUI

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094

COAL

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

i 

WILMINGTON COAL 
/ nuo

’4.T5 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIĘSCIUOSE

Tel; KEDZIE 3882

Akiniai ant Kredito
$ i savaitę

Dr. R. J. Berkovitz
tel; Yardš 3565

Visą darbą garantuoja 
Lensus dūblikuoja-freimus pataiso

i nvritmL U V EI lt 10 Visas Pasaulio 
Dalis-;

KVIETKI.MNKAS
I ■ >, , į , y,» j-, Lik l b L » , 1 '

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams ..

3316 So. Halsted Street
Tel; BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
. Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

. Seeley 9329
1 Dr. K. Nurkaitis

yra su
Dr. W., Pas

Avė., 8519 Com- 
Chicago, III. Pri

1747 W. Chicago 
mercial Avė. So. 
taiko naujus akinius ir pataiso se-
bus. Valandos: 9 iki 9 vakaro, .r .

Pirkite' sbvo apieBhkes 
krautuvėse

I CLASSIFIED ADS. 1
■ >. u

Situation VVanted
Darbo Ieško

MERGINA AKORDIONYSTė ieš
ko darbo grajiti penktadienių vaka- 
rsis.

Boulevard 0937.
...... .........  ■ ■ ............ .......- .... ■ ■ ■

Help VVanted—-Female
Darbininkių Reikia

MERGINA ar MOTERIS; prižiū
rėti vaiką 2%; 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, 8525 
Harrison Street.

PATYRUSI MERGINA; 'abelnas 
namų darbas ir virimas; pasilikti ar 
išeiti; rekomendacijos; $8 iki $9. 
i Dorchester 6652.

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

Handelsman 
1219 Independęnce Boulevard

PATYRUSI MERGINA; 
darbas; geras namas; gera 
mylinti vaikus. RICHMAN 

3807 West Adams St.
Kedzie 3109

namų 
alga;

KASIERėS, valgis — 
viešbučių tarnaitės $55.00; 
kams $10.00.

South Side Consolidated 
1105 E. 63rd Street.

$13.00: 
fabri-

REIKALINGOS patyrusios mergi
nos maišams lopyti.

ROBIN’S BAG CO.
1119 Frank St.

REIKALINGA MERGINA; abel
nas namų darbas; nėra vaikų; nė
ra skalbimo. Vakarais eiti namo.

Ettelson, 
3453 West 15th St.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; savas kambarys; ma
lonus namas; lengvas skalbimas; al
ga; krikščionys.

Hollycourt 4822.

MOTERIS, tvirta; virtuvės darbas 
moterų kliubui; savas kambarys, 
valgis ir alga. Diversey 9654.

TARNAITE; 20—30; darbas mo
terų kliube; kambarys, valgis ir al
ga. Diversey 9654. 
— ■ —------------

MERGINA; abelnas barnų darbas; 
nėra skalbimo arba sunkaus darbo; 
kiti samdiniai-nės laikomi; reko- 
rriendacijos. Bittersweet 6377.

REIKALINGOS patyrusios niote^ 
rvs sortavimui maišytų skudurų; 
WESTERN PAPER GRADING CO.

1101 So. Fairfield Avenue.

MERGINA; patyrusi; abelnas na
mų darbas; 25—40; $8; pasilikti; 
maža šeimyna, nėra skalbimo.

Armitage 2816.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS KRIAUčĮUS pa
tyręs savo darbe prie taisymo ir 
prosijimo mašinos. Darbas nuolh- 
tinis. 10302 So. Michigan Avenue.

REIKALINGAS KRIAUČĮUS pa
tyręs prie pataisymo.

L. SAKALS
6263 Blackstone Avė., Plaza 3861.

Fhriuitlirę & Fixtures
Rakandai-Įtaisaį

*25,(100 Naujų Rakandų Pardavimu; 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .......... . $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlor

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

de lujje .......  ,...........  $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v. v 

RAPP STORAGE FURNTTURE 
5746 So. Ashland Avė.
Tt‘“T''*' 4......*"'....""'.... ............................ .

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROŠERNĖ IR VAISIU KRAU
TUVE. IŠDIRBTA, pilna stako. Ge
ras biznis. Nebrangiai, 

2511 West 69th Št.

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

3856 So. Union Avė. 
Tel. YARDS 3331.

ir greitai 
i už- 

iš-

PARSIDUODA TAVERN išdirb 
tas, biznis per 4 metus; pigi renda 
6 kambariai pagyvenimui. Kompeti 
cijos nėra; Parduosiu nebrangiai.

3659 Sč. Hoyne Avė.

PARSIDUODA GROSERN.fi ir 
DELICATESSEN, arba mainysiu į 
rezidencijos namą South Sidėj.

4540 So. Westem Avenue

, PARSIDUODA TAVERN. Išdir
btas nuo alaus sugrįžimo. Ant biz- 
niavos gatvės. 6 kamb. gyvenimui 
viršuje. Gera vieta dėl biznio.

10455 So. Michigan Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai Įrengtas, 8 stalai, 40 krėslų, di
delis kambarys užpakaly.
. y FRED HILLER 

6604 So. Damen Avenue

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

2656 W. 69th Street.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
MOSCOW RESTAURANT

3206 So; Halsted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge-* 
riausia vieta South Sidėje. Naujas 
Mahogany 37 pėdų baras, 20 stalų, 
didelis Šokiam floras. Kambariai 
pagyvenimui. Tūriu du biznius. 7515 
Cottage Grove Avenue.

PARDAVIMUI- TAVERNŲ BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

1429 West 45th Street.
Tel. Boulevard 7944.

TAVERNA RENDAI arba parda
vimui, kartu nhmu ir fikčėriais. 
Geras kampas. Reikia parduoti, kad 
likviduoti nejudinamą turtą.

Kreipkitės Jos. J, Radomskh 
2259 West 23rd Place.

PARDADVIMUI TAVERNAS 3 
Italai 12 krėslų, gražus naujas ba
ras ir visi įrengimai. Parduosiu pi
giai. 5626 West 65th St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITK and COMPANY 
Real Estate, Loaųs^ and Insurance 

Tel BOULEVARD 2ŠOO
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; ihliu- 
riname namus, rakandus ir’ auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas, 
okitės

4631 SO.
Ofisas 2-ros

Reikalui priėjus krei

ASL^VND AVĖ. 
lubos su J. J; Grish

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

Vūk namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apylin
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, 
Capter, Padus priklauso prie 
Wabino, bet ir jie neturi 
kriaučiaus.

Parsiduoda namas tinkamas 
kriaučiui—7 kambarių biznia
vo j gatvėj, didelis piečius že
mės daržovėm pasisodinti;

Parsiduoda už $1,300 cash. 
Nėra skolos.

Atsišaukit
D. G ALMINAS
Sopertdn, Wis.
Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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. GALltaAS 
Sbpertony Wis.

INSURANCE

(APDRAUDA) 
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

VIEŠAS NOTARAS 
J. J. Hertmanavičius 

814 W. 33rd Street 
Tel. CALUMET 6191. \

GROSERN.fi
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.ė Iš Darbo- Federacijos 
Siuvėjus ir 26 Kitus Lokalus 

f \ ■ „

Atėmė čarterius už pritarimą C.LO. Fede 
racija nustojo 20,000 narių.

mą. Wick pareiškė, kad, jeigu 
Federacijai rūpėtų ginti visų 
darbininkų reikalus, tai po už- 
pereito sekmadienio skerdynių 
South Chicagoj e, ji butų pa
skelbusi vienos valandos gene1- 
ralį streiką. Jis tęsė, kad poli
cijos žiaurumas yra ne vien 
2. I. O., bet ir Federacijos ir 
visų kitų darbininkų reikalas.

Vienas delegatas iš mašinis
tų unijos pašokęs iš vietos su
šuko, kad “Plieno bosams neru
pi prie kokios organizacijos 
darbininkas priklauso. Jeigu 
darbininkas priklauso prie gru
pės, kuri paliečia tų bosų pel
nus, tai jis gali būti tikras, kad 
ant jo bus užsiundyti ir 
mušeikos ir policija. Panašias 
nuomones pareiškė ir atstovai 
nuo Sočiai Service Workers u- 
nijos, kuri nebuvo išmesta iš 
Federacijos, vienok simpatizuo
ja C. I. O.

Federacijos nutarimas išmesti 
C. I. O. šalininkus, paliečia se
kamas unijas.

Amalgamated Clothing Wor- 
kers (13 lokalų);

International Ladies Gar- 
ment Workers (11 lokalų);

Rubber Workers Internation- •

Chicagos Darbo Federacija 
išmetė iš narių lietuvių Amal
gamated Clothing Workers of 
America lokalų No. 139 ir 26 
kitus unijų lokalus už pritarimą 
Komitetui Industriniam Organi
zavimui (C. I. O.)

Išmesdama lokalus, Federa
cija neteko suvirs dvidešimts 
tūkstančių narių. Nutarimas 
C. I. O. šalininkų nusikratyti 
buvo padarytas reguliariame 
susirinkime, kuris įvyko Fede
racijos rūmuose sekmadienį po 
pietų. Susirinkimas buvo labai 
triukšmingas, nes pasirodė, kad 
tarp Federacijos viršininkų ir 
narių yra didelis skaičius C. T. 
O. pritarėjų. Kuomet tik C. I. 
O. vardas būdavo suminėtas, ar
ba jeigu kalbėtojas išsireikš
davo prielankiai apie C. L O. 
darbuotę, tai salėj tuoj kildavo 
didžiausios ovacijos ir delnų 
plojimas.

Kritikavo Federaciją
Keli susirinkimo dalyviai, 

kaip delegatas Harry M. Wick 
iš tipografinės unijos ir dele
gatas Stan Sargent iš moky
tojų unijos, Federaciją smarkiai 
kritikavo už apsileidimą ir be
reikalingą darbininkų skaldy- ai, lokalas No. 1.

Lietuvius negu prisiartins žiemds sezo
nas.

Vienas spaustuvus streikas 
,y^ksta jau devynias savaites, 
bet galo dar nematyti. Jis bu
vo paskelbtas W. F. Hali Print- 
ing Company, Chicagos šiaur
vakariuose. 

‘ . • • 
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Chicagos Universite
to vasaros sesija

Chicagos -universiteto vasa
ros trumpoji sesija prasideda 
birželio 21 d. ir tęsis iki lie

Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers, 
lokalas No. 53.

Fur Workers, lokalas No. 45.
Įtakinga unija, Technical

and Research Employes pra
nešė susirinkimui, kad savo no-’pos 27 d. Rinksis šiuo antra- 
ru apleidžia Federacija ir prisi- šu: 18 So. Michigan Avė. po
deda prie C. I. O. Atskilti nuo 
Federacijos rengiasi ir Chica
gos laikraštininkų unija, Chi
cago Netvspaper Girild, kuri 
turi suorganizavusi didelį nuo
šimtį Chicagos dienraščių ir 
savaitinių laikraščių redakci
nių tarnautojų.

(Susirinkimui pirmininkavo 
Chicagos Federacijos preziden
tas John Fitzpatrick.

Organizuos Visas Chicagos 
Spaustuves

Triukšmingam ir entuziastiš
kam masiniame mitinge Ash
land BouleMard Auditorijoje, 
Chicagos spaustuvininkų unij ų 
atstovai sekmadienį nutarė su
organizuoti visas Chicagos 
spaustuves. Smarkiausia unijų 
amunicija bus atkreipta prieš 
dvi bene didžiausias spaustu
ves šioje šalyje, R. R. Donnel
ley ir W. H. Poole. Abi tos į- 
staigos yra griežtai .nusista- 
čiusios prieš unijas ir ikišiol 
pasekmingai prieš jas kovojo.

Spaustuvininkai yra pasiryžę 
žut-but jas suorganizuoti pirm 

pietų 1:30 ir vakarais nito 8:30.
Visi kursai eis paprastu uni

versiteto programų; Dėl smulk
menų paskąmbipkįte Dearborn 
3673 arba rašykite Dean, Uni- 
versity College, virš nurodytu 
antrašu.
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Lietuvis Dyienis 
Airiams Davė 
Pamoką

Į Geo. WesdzUno Tavern, 
2855 W. 28th St., atėjo du ai
riai. Vienas iš miesto garada- 
vas, o kitas Alton gelžkelio in
spektorius. žinoma, daug ga- 
radovų yra, kurie pas lietu
vius gauna išsigerti, tad ir 
jiedu pas Wesdzuno bandė pa
sivaišinti. Degtinę gėrė ir ci
garus ėmė, bet mokėti nemo
kėjo. Wesdzunas privertė užsi
mokėti ir už cigarus ir degti
nę, o magaryčiams išdaužė 
antausius. Buvusieji viduj 
žmonės išlydėjo ąįriuų su pa
nieka, kaipo kokius niekšus.

t: žvalgas.

Marąuette Parko 
pradinė mokykla 
laimėjo čempionatą

Marųuette Parko pradinė 
mokykla laimėjo pirmą meti
nę Marųuette Parko Pradinės 
Mokyklos Minkštos Bolės Ly
gą. Nativity ir St. Rita moky
klos žada kovoti dėl antros ir 
trečios vietos. Pirmoji gavo 
gražią trofėją.

Ta proga pranešama, kad 
vyresnių moterų minkštosios 
bolės turnameritaš organizuo
jamas ir, todėl, norinčiosios 
kviečiamos prisirašyti. Kas sa
vaitę vyksta šokiai ir kitoki 
margumynai. Eina, taipgi, ir 
golfo instrukcijos. Kliubas irgi 
organizuojamas. Tad, kas žin- 
geidauja, gali kreiptis į direk
torių.

Sp.

Iš Kalėjimo — 
Į Kalėjimą

22 metų jaunuolis Mitchell 
Skurka, nuo 3359 North Ridge- 
way avenue, vakar užbaigė še
šių mėnesių terminą pataisos 
namuose, už neatsargų važia
vimą automobiliu. Išėjęs iš ka
lėjimo, jaunuolis netrukus vėl 
įsisėdo į automobilį, ir pradė
jo važiuoti.

Bet važiavimas pasibaigė 
nelaimingai. Už kelių valandų 
jis vėl atsirado kalėjime, še
šiasdešimts dienų terminui. 
Bevažinėdamas nusigėrė ir įva
žiavo į gatviakarį.

Išlydėjus Adomą 
Grybę

Praeito sekmadienio naktį, 
kai 12:30 vai. Union stotin su
sirinko gražus būrelis lietuvių 
— Adomo Grybės draugų — 
palydėti jį į Lietuvą.

Visi lydėjusieji gailėjosi, 
kad išvažiuoja šis šviesus, 
draugiškas žmogus, artimas 
lietuvių dvasiai lietuvis studen
tas Adomas Grybe, kuris prieš 
penkis metus * atvyko Ameri
kon studijuoti. Chicago j e bū
damas jis studijavo Chicagos 
universitete, berods, ketverius 
metus. Baigęs teologinius mo
kius, jis studijavo senovės kal
bas ir, prie Orientalio institu
to, dar gyvam esant prof. 
James Breasted, archeologiją.

Adomas Grybe, būdamas 
draugiškas žmogus, kad ir 
trumpu laikotarpiu įsigijo daug 
draugų ir turėjo daug pažįsta
mų. Jis ir pats nenorėjo su jais 
skirtis. Atsisveikinant jo aky
se matėsi ašaros... Paklaustas 
ar manąs vėl sugrįžti Ameri
kon, atsakė neigiamai:

♦

— Negaliu to pasakyti. Pri
klausys nuo aplinkybių. Lai
kas viską nulems.

Traukinys sušvilpė, o Ado
mas Grybe, stovėdamas tarp- 
durėje, pakėlęs ranką pasakė 
paskutinį sudiev. Perone pasi
likusieji draugai mosikavo ran
komis, skepetaitėmis ir kepu
rėmis, kol traukinys išnyko iš 
akių. — š.

Ilgiausios Chicagos 
miesto gatvės

Chicagos miesto ilgiausia 
gatvė yra Western .avenue, ku
ri turi 23.5 mylias ilgio. Po 
jos seka Halsted gatvė, kurios 
ilgis yra 21.2 mylios, paskui, 
Ashland avė. turinti 21.1 my
lias, Kedzie avė. 19.5 mylios ir 
Crawford avė. arba Pulaski 
road 18 mylių.

šią žinią talpiname, prašant 
p. James Taruliui.
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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.

—. ...?PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
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Mattheiv Yacek Andrius Gendrimas Walter Sarna
1 ŽUVO VĖTROJ — Chicagiečiai Matthew Yacek, 21 m., 4610 So. Wolcott st., ir 

Andrius Gedrimas, 20 metų, 4622 So. Wood Street, kurie prigėrė, kai vėtra apver
tė jų valtį liežuvaujant Long ežere, prie Fox Lake, III. Walter Sarna, 24 m., buvo 
išgelbėtas.

IŠGELBĖJO — George Grass (kairėj) ir Robert Hull, du Chicagos jaunuoliai, 
kurie vos neprigėrė, kai vėtra apvertė jųvalti Michigan ežere. Juos išgelbėjo pagal
bos laivas nuo garlaivio “Fantome”, į kuįrį Hull lipa. Kairėj matytis apverstoji val
tis.

TĄ DRAUGĄ —■ Plieno 
streikieriai Warren, Ohio,
sveikina draugą Mike Spe- 
lich, nekaltai sėdėjusį kalė
jime.

GELBĖTOJAS — JurL
pinkas Patrick McDunhah, 
kuris išgelbėjo iš ežero du 
chicagiečius jaunuolius, 
Hull ir Grass.
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“MES VISI” — Vaizdas 
laike masinio plieno strei- 
kierių mitingo Indiana Har- 
bore, kai streiko vadai už
klausė kas šiandien nori ei
ti pikietuoti liejyklas. Ran
kas iškėlė visi mtingo daly
viai. J Vakar tstreikieri/ai 
kreipėsi į prezidentą Roose- 
veltą, prašydami pagalbos.

BURTININKIŲ “OBLA- 
VA” — Chicagos policija šią 
savaitę pradėjo suiminėti 
burtininkes. Tarp suimtųjų 
yra Temperance Stanley, 
kuri nevien buria, bet ligas 
užkalbinėja.

KALĖS VISĄ AMŽIŲ — 
Norman Westberg (kairėj) 
ir Howard Christensen, du 
Chicagos jaunuoliai, South 
Dakotoj nuteisti kalėti visą 
amžių už nužudymą mo
kytojos Miss Ada Carey, 
prie Blunt, South Dakotoj.

PO VĖTROS SAUSUMOJ — Apvertu si kelias valtis ežeruose, sekmadienio vėt
ra padarė nuostolio ir sausumoj. Ties 317 Grant Place,/Chicago  j e, ji tiesiai ant au
tomobilio nuvertė medį. Paveiksle parodytas automobilis ir dar kita mašina bu
vo smarkiai aplamdyti. Vėtra nuvertė kelioliką medžių, kaminų ir papuošalų nuo 
rūmų pastogių.




