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Ohio Milicija Sulaikė Atidaryma Liejyklų
Streiko apielinkė 

dabar yra rami
Taikymo taryba šaukia naujus pasitarimus 
ir tikisi taikos. Milicija neleido atidaryti 

Youngstown liejykas » >*;» * v
t £& ‘ '

Anglija neprisideda prie 
baudime Ispanijos

L ■ ..................... ■I.——....... .........................—

Atmetė Vokietijos reikalavimą nubausti 
Ispaniją už tariamą torpedavimą nacių 

karo laivo Leipzig
YOUNGSTOWN, O., birž. 22.

— šįryt į čia atvyko Ohio val
stijos milicija ir neleido atida
ryti tris liejyklas, kurias ma
nė1 atidaryti Youngstown Sheet 
and Tube Co. ir vieną liejykla, 
kurių manė atidaryti Republic 
Steel Corp.

Prie liejyklų buvo susirinkę 
tūkstančiai pikietuotojų, pasi
ryžę neleisti streiklaužiams įei
ti į liejyklas ir jas atidaryti. 
Bet atvykus milicijai, padėtis 
visai pakitėjo. Pakitėjo ir nuo
taika, ir vieton gręsusio krau
jo praliejimo, dabar visoje 
streiko apielinkėje viešpatauja 
visiškas ramiZmas. Dabar visur 

• vyrauja linksmumas ir dainos.
Dar prieš atvyksiant milici

jai, prie liejyklų atvyko polici
ja ir įspėjo stęeikierius, kad ji 
neatvyko laužyif pikietuotojų 

- y linijas?,va=*tik-«neleisti -niekam 
įeiti į liejyklas. Atvykusiėths 

streiklaužiams tuoj aus tapo
parnešta, kad liejyklos ir toliau 
pasiliks uždarytos ir streiklau
žiai, streikierių nekliudomi, 
gryžo namo.
Prezidentas Rooseveltas ragino 

uždaryti liejyklas
Milicijų palaikyti tvarkų ir 

neleisti liejyklas atidaryti pri
siuntė gubernatorius Davey, 
kurį streikieriai buvo įspėję, 
kad ištiks kraujo praliejimas, 
jei liejyklas bus bandoma ati
daryti. Tokį pat įspėjimų pa
darė ir taikymo taryba, kuri 
irgi prašė neleisti liejyklas ati
daryti.

Gubernatorius *" atsiklausė ir 
prezidento Roosevelto, kuris ir
gi pilnai pritarė gubernatoriaus 
žygiui.

Kaip tik prezidentas Roose
veltas sužinojo iš taikymo ta
rybos, kad tos dvi kompanijos 
ruošiasi atidaryti savo liejyk
las ir delei to gręsia kraujo 
praliejimas, jis, patariamas ta
rybos, kreipėsi į abi kompani
jas susilaikyti nuo liejyklų 
atidarymo ir neprileisti kraujo 
praliejimo.

Bet kompanijos buvo užsi- 
spyrusios. Jos nesutiko geruo
ju klausyti nė gubernatoriaus, 
nė tarybos, nė dagi paties pre
zidento Roosevelto. Tada gu
bernatorius ir prisiuntė milicijų 
jėga sulaikyti liejyklų atidary
mų.

Tik prisiuntus milicijų kom
panijos sutiko nusilenkti, bet

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe-* 

ratura Chicagoj e buvo 66°
Saulė teka 5:15, leidžiasi 

8:29.

abi išleido labai griežtus pa
reiškimus, suversdamos guber
natoriui visų atsakomybę už 
neleidimų darbininkams dirbti.

Bet streikieriai džiaugiasi ir 
sako, kad dabar jie tikrai lai
mės streikų ir kad streikas 
baigsis pradžioj ateinančios sa
vaitės.
Areštavo 113 streiko rėmėjų

Streikierių džiaugsmų su
drumstė tik areštavimas 113 
streiko rėmėjų, kurie iš Akron 
vyko padėti pikietuoti atidaro
mas pieno liejyklas.

Apie 2,500 gumos darbinin
kų iš Akron daugiau kaip šim
tu automobilių vyko į Youngs- 
town padėti pikietuoti liejyk
las, bet juos netoli miesto pa
sitiko šerifo depučiai, kurie 
privertė juos gryšti atgal į sa- 
vp miestų> ^o. lį3^jų draugų 
areštavo neva už tai, kad pas 
juos buk buvę rasta ginklų.

Taikymo taryba ti
kisi greitos taikos 
plieno pramonėj

CLEVELAND, O., birž. 22. 
— Taikymo taryba, kuriai pre
zidentas pavedė sutaikinti plie
no darbininkų streikų, tikisi 
greitos taikos.

Ji vakar tarėsi su Lewis ir 
su kompanijų viršininkais. Bet 
pastarieji paeiškė, kad jie ge
ruoju 'nebegryš tartis su tary
ba. '

■ t

šiandie taryba vėl turėjo pa
sitarimų su Lewis ir jo padė
jėjais. Po to Lewis išskrido at
gal į Washingtonų, o taryba 
pašaukė pasitarimui rytoj kom
panijų viršininkus. Kompanijų 
viršininkai mielai sutiko atvyk
ti į paistarimų. Iš to ir spren
džiama, kad jie jau daug pa
lankiau žiuri į taikų ir tuo bil
du tarybai gal ir pasiseks su
taikinti kruvinų streikų, kuria
me žuvo jau 12 darbininkų, 
neskaitant šimtų sužeistų.

7 žmonės žuvo 
audrose

DETROIT, Mich., birž. 22.— 
Pavasaris atsisveikino su4 nepa
prastai smarkia audra, kuri 
sekmadienio naktį Michigano 
ir Ohio valstijose pridarė mil
žiniškų nuostolių. Audroj žu
vo ir 7 žmonės. 3 žmonės pri
gėrė, vienų užmušė griūvantis 
medis, vienų nutrenkė elektra, 
o du užmušė žaibas. * • *z -   --- .. -

Statys dar du karo 
laivus

WASHINGTON, birž. 22. -r 
Karo laivynas paskelbė, kad jis 
statysis dar du didelius karo 
laivus. Jie buto statomi valdžios 
laivų statymo jarduose.

CHAUTEMPS JAU 
SUDARĖ KABI

NETĄ
Socialistai dalyvaus ir naujaja

me kabinete, sudarytame iš 
liaudies fronto partijų.

PARYŽIUS, birž. 22. — So
cialistams sutikus ir toliau 
dalyvauti koalicinėj liaudies 
fronto valdžioj, radikalui Ca- 
mille Chautemps vakar vakare 
pasisekė sudaryti naujų kabi
netų iš liaudies fronto partijų.

Kabinetas mažai pasikeitė. 
Premieru liko Gamille Chau
temps, o jo pavaduotoju liko 
Leon Blum. Finansų ministe- 
riu liko George Bonnet, dabar
tinis ambasadorius Washing- 
tone. Buvęs gi finansų minis
teris Auriol liko teisingumo 
ministeriu. Užsienio / reikalų 
ministeriu pasiliko Delbos. Ki
ti ministeriai daugumoj irgi 
pasiliko senieji, tik su vienu 
kitu pakeitimu. Socialistai ga
vo 10 portfelių, o kiti yra radi
kalai.

CAMBRIDGE, Wis., birž. 22. 
— Trys žmonės prigėrė Rip- 
ley ežere apvirtus jų luote
liai.
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[Acme PhoU.T
JAMES J. BRADDOCK

[Acme Photo.]
JOE LOUIS

KUMŠTININKAI — Dabartinis čempionas James J. Braddock ir negras Joe Louis, 
kurie vakar White Sox parke kumščiavosi už pasaulinį čempionatų. Jų kumštynės su-
traukė apie 60,000 žmonių, kurie sumokėjo apie $750,000, kad pamatyti kas bus seka
mas čempionas. Be to gal milionai dolerių buvo sudėti lažyboms.

Vakar buvo Čempio-NUSIŽUDĖ DAR
nų kumštynes

~ ■ I

CHICAGO. — Vakar vakare 
White Sox parke įvyko kumš
tynės už pasaulinį čempionatų 
tarp dabartinio čempiono airio 
James Braddock ir žymiausio 
negro kumštininko Joe Louis.

Kaip paprastai abu skelbė 
laimėsiu, bet laikraščiui einant 
į spaudų kumštynės buvo vos 
tik pasidėjusios ir jų rezulta
tas dar nežinomas.

Kumštynių pažiūrėti susi
rinko apie 60,000 žmonių. Dau
guma pasitikėjo Louis almėji
mu ir laižybos už Louis ėjo 2 
prieš 1.

Bet nors abu. kumštininkai 
gerai pelnė iš šių kumštynių, 
bet dar datrgiau tikėjosi pasi
pelnyti Koteliai ir naktiniai 
kliubai iš suvažiavusių desėtkų 
tūkstančių svečių pažiūrėti šių 
kumštynių. Buvo tikimąsi, kad 
tie svečiai paliks Chicagoje gal 
apie $5,000,000*

CLEVELAND, O., birž. 18. 
— Vienas darbininkas liko už
muštas, o kitas gal mirtinai su
žeistas eksplozijoj ir gaisre 
Aluminum Bronze Powder Co. 
dirbtuvėj čIBedford priemiesty.
:• V“ V ■■ • ■ :u..;v
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VIENAS AUGŠTAS 
KOMISARAS

Dabar nusižudė Baltgudijos 
geležinkelių viršininkas Ni- 
kolai Vladimirski.

MASKVA, birž. 22. — Šian
die paskelbta, kad pats nusišo
vė Baltgudijos geležinkelių vir
šininkas Nikolai Vladimirski, 
kuris buvo pasmerktas kaipo 
ardytojas ir fašistas.

(Prieš kelias dienas nusišo
vė Baltgudijos “respublikos” 
prezidentas červiakov, o Balt
gudijos armijos komanduoto
jas lietuvis Uborevič liko su
šaudytas kartu su 7 kitais žy
miais Rusijos generolais. Be to 
daug Baltgudijos komisarų yra 
areštuota, o dar daugiau paša
linta iš komunistų partijos). ,

Žuvo 4 angliakasiai
GALLIPOLIS, O., birž. 22— 

Keturi angliakasiai, kurie ap
degė parako eksplozijoj Jack- 
son kaustės kasykloj, šiandie 
mirė ligoninėj. Mažai tėra vil
ties išgelbėti gyvastį ir kitų 
dviejų kartu su jais dirbusių 
angliakasių.

LONDONAS, birž. 22. — 
Anglija griežtai atmetė Vokie
tijos. reikalavimų padaryti ke
turių valstybių laivynų de
monstracija prie Valencijos už 
tariamų lojalistų submarinos 
torpedavimų Vokietijos kruize-^ 
ršio Leipzig Ispanijos vande
nyse. Vieton to Anglija pasiū
lė, kad visos valstybės atšauk
tų savo kareivius iš Ispanijos.

Tų paskelbė Anglijos užsie
nio reikalų ministeris Eden at
stovų bute, atsakydamas į dart 
biečių vado Atlee paklausimų.

Paklausimas ministeriui būt 
vo duotas gavus žinių, kad Vo
kietija griežtai pareikalavo iš 
keturių valstybių nubausti Isj- 
panijų ir prie Valencijos pada
ryti visų valstybių karo laivū 
įspėjimo demonstracijų. į

Kiek žinoma,"-"Anglija be" to 
pareikalavo aiškesnių įrodymai 
įvykusio puolimo, nes dabarti
niai Vokietijos įrodymai yrį 
visai neaiškus.
Naciai vėl grūmoja Ispanijai
BERLYNAS, birž. 22. — Na

ciai vėl grūmoja stvertis kerš
to prieš Ispanijų dėl tariamo 
submarinos puolimo Vokietijoj

Vokietijai patenkinančios sa
tisfakcijos.

Iki Vokietija negaus pagei
daujamos satisfakcijos, tai ir
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris baronas von Neurath 
nevažiuos į Londonu, nors ta 
jo kelionė jau senai buvo nu
matyta.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos oficialis organas 
reikalauja aštriai nubausti Is
panijos valdžių, kad Ispanijos 
valdžia nebegalėtų panašius 
puolimus daryti.

Apsvarstyti susidariusių pa
dėtį ir kokių žingsnių Vokieti
ja turi stvertis, yra šaukiamas 
pilnas kabineto susirinkimas, 
kuriame dalyvau‘siųs ir Hitle
ris.

Vokietija neįrodo puolimo 
jos laivo

PARYŽIUS, birž. 22. — Vo
kietijos atsisakymas siųsti į 
Londonu užsienio reikalų mif 
nisterį von Neurath, nes jis 
buk esąs reikalingas namie pa
ruošti kaltinimus prieš Ispani
jos lojalistų valdžių, nė kiek 
nenustebino Paryžiaus. Pary* 
žius stebisi tik tuo, kad Londo
nas' vis dar tikisi mandagumu 
nugalėti Hitlerį.

Niekas netiki ir Vokietijos 
kaltinimui, kad buk buvęs pa
darytas puolimas jos kruizerio 
Leipzig.

Vokiečiai sako, kad pirmai 
kruizerio puolimas buvęs pa
darytas birž. 15 d., paelidžiam; 
į jį tris torpedas. Bet tuo laiki. 
tą nuginčijo patys vokiečiai 
Antras puolimas buvęs pada* 

rytas birž. 18 d„ kada buvusi 
paleista viena torpeda. Nė vie
na, tų torpedų laivo nekliudė. 
Niekas nematė ne submarinos, 
kuri tas torpedas paleido, ne 
pačių torpedų. Bet užtenka to, 
kad laivo komanduotojas sako, 
kad torpedas paleido nematy
ta valdžios submarina, ir tam 
turi tikėti visas komitetas. Ne
tikėti gi tam butų 
Vokietijos garbės.

Dabar vokiečiai 
naujus “įrodymus”: 
įlenktas laivo šonas, 
mų galėjusi padaryti 
da ar atsimušusi į 
marina. Pasak vokiečių, nė abe
joti negalima, kad tai buvusi 
valdžios submarina, nors Ispa
nijos vandenys yra pilni suki
lėliams tarnaujančių Italijos 
submarinų.
Derybos dėl Ispanijos pakriko

LONDONAS,' birž. 22. — Ke
turių valstybių derybos dėl Vo
kietijos reikalavimo bendrai 
nubausti Ispanija, padarant 
prieš Valencijų laivyno de
monstracija, šiandie vakare 
visai pakriko.

Derybos pakriko Anglijai 
kruizerio Leipzig, jei Londono griežtai atmetus Vokietijos
nesikišimo komitetas nesuteiks reikalavimus antrame pasitari

me, kuriame dalyvavo Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Eden

įžeidimas

paskelbė 
buk esųs 
Tų įlenki- 
tik torpe- 
laivų sub-

ir Vokietijos, Italijos ir Fran
ci jos ambasadoriai.

Italija ruošiasi siųs
ti daugiau kareivių 

Ispanijon

RYMAS, birž. 22. — Dabar
tiniai įvykiai rodo, kad Musso- 
ini rimtai svarsto suteikimų 
didesnės pagelbos sukilėliams ir 
pasii/ntima Į Ispanijų reguliarės 
armijos.

Papa tariasi su Ispa
nijos sukilėlių 

atstovu

CASTEL GONDOLFO, Itali- 
joj, birž. 22. — Papa Pius 
šiandie priėmė Ispanijos sukilė
lių valdžios atstovų admirolą 
Antonio Magaz ir atlaikė su 
juo ilgų pasitarimų Ispanijos 
reikalais.

Tuoj po to papa pasitarė su 
keliais kardinolais, kurie ypač 
domėjosi Ispanijos įvykiais.

Kalbama, kad nuo šių pasi
tarimų labai daug ppriklausy- 
sią papos nusistatymas linkui 
Ispanijos. O tas nusistatymas 
busiąs tokis: niekur viešai ne
rodyti pritarimo vienai kuriai 
pusei, bet slapta visais galimais 
budais remti sukilėlius, — dip
lomatiniais keliais ir patari
mais.
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Phone Canal 6122

(Tęsinys)

Vasario 11 dieną pasakėme 
s'udiev Texas’ui ir įvažiavome 
į Meksiką. Paskutinė muąi^ 
stotis Amerikos pusėj e bu^o' 
Lbrddp mieštaš. Ten* sifetojo- 
me Chicago Motor ęfuo stAt^- 
je, kur bendroves atsicftaš su
tvarkė musų dofeujnįhtus, ku
rie yra būtinai reikalingi no
rinčiam iš Jungtinių Valstijų 
į Meksiką įvažiuoti. Po to tu
rėjome sustoti lAūiiinėje.

Iš Tėxas, Tarpiautimu Thl/u 
per Rio Grande upę, įvažiavo
me į Nuevo LoOčk>,’ Meksikds 
pusėje, čiė. jJlėksikos įžls^enio 
sargyba apžiurėjo musų doku
mentus, peržiurėjo bagažą ir 
paėmė Vieno peso mokestį už 
įvažiavimą į šalį.

Klės pastebėjome, kad rnuiti- 
nes inspektoriai ypatingai aty- 
džiai ieškojo ginklų. Svetimša
liui ginklus tdrėti yra griežtai 
uždrausta.

įsi Nuevo Lorado mes paė
mėm kelią į pirmą stafhbų įplėš
tą krašto gilumoje — Montė- 
rrey. Kėlias automobiliams bu
vo kuo puikiausias, bet kraš
tas pakol kas nebuvo labai įdo
mus: žemė Visur lygi ir išdžiū
vusi. Su kalnais fnums teko 
susidurti pavažiavus ilgoką ke
lią į pietus.

Laiks nuo laiko kelyje muš 
stabdė uniformuoti vyrai,, ar 
tai žandarai ar armijos kari
ninkai, kurie vis reikalavo pa- 
sportų. Patyrėme, kad kariniu-

l^ėra kilnesnio, garbAigesnio 
dari?o, kždp . ištiesta pagalbos 
•ranką neturinčiam progos at
sistoti ant saVo' kojįJ.' Tą gar
bingą darbų dirba Kupiškėnų 
Kultūros Draugija,

Dar visai neseniai Kupiškiu 
buVo^ Lietuvos .dzkaųipis; ūz- 
mifitas bažnytkafftiiB,’ 
fiogšojo tarp šeįątbs įėlkių ir 
miškų. Nedaug dar metų pra
ėjo, kaip tame užkampyje vei
sėsi žalčiai, kurie drauge sų 1 fKI .-ttiv/'** Ui : v*..*',;!. 1 .J

luftlo rA^ijis^ išeitą val-Vieno D * *
ge. Dažnai vaikams tekdavo 
su žalčiais susikivirčyti, nes 
pasta¥/e|i per^uį pasidaryda-

čiams tekdavo šaukšto smū
gio paragauti.

Motinoms tada būdavo daug 
baimės^ kad palaimos ir gau
jos dievaitis nėužsiruštintų. 
Taip, senovės lietuvių žalčiai 
buVO* palaimos ir gausos die- 
Vais laikomi, štai kodėl buvo 
bijomasi tie gyviai užrūstinti. 
Bet vaikai to nemaišė: jie daž
nai tuos “dievus” riuvydavo 
hu’o pieno bliudo.

Tačiau tie, keisti ir , savotiš
kai Romantiški laikai jau ge
niai praėjo ir daugiau nebe
grįš. Minkai jauf iškirsti, o Še- 
'pastos pelkės dikčiai* .apdžiovin
tos. Pranyko ir žalčiai, tie lie
tuvių 'palaimos ir gausos die
vaičiai. Vienok Kupiškis, tas 
užmirštas kampelis, pasiliko ir 
ifiridien.

Taip, Kupiškis pasiliko, 
savo Veidą žymiai pakeitė.

and MidwifA .x 
663p So^Vyesfern 
Avė.,' 2nd floor 
Hendock5252 

Patarn&uhivprie
gimdymo namuo
se ar • ligoninėse, 
du o d,u mą$sage 

, ęįęętric ,. t
ment ir . magnęs 
tie blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

trr:--------------XX:-1 -t '

GYDYTOJAS IR CHIRU!
seniau tf kaip j ra dabar

*■ » • ♦ •’!

tr jei kupiškėnai pe^ pas
kutinius įelis metus padalė 
didelę pažangą, tai dėlei to 
tenka didelis kreditas ameri
kiečiams kupiškėnams, kurie 
savo kampelio neužmiršo. Ame
rikiečiai daug ( prisidėjo prie 
to, (kad. kupiškėnai pusėtinai 
•ąpsišyiete ir gah^ smarkiai 
žengia prbįreso keliu pirriiyn.

Chicagos Kupiškėnų Kultū
ros Draugijos dėka kupiškėnai 
pajėgė įsteigti laisvas .kapines^ 
mažą knygynėlį ir nėtomAbje 
ateityje žada pasistątyfi (£iaū- 
dies Namus, kurie bus lyg ir' 
kultūros tvirtovė.

štai birželio 12 (vyko 
Chicagos Kupiškėnų' Itūlturoš 
Draugijos sūsiriAkhnaš, ^kutis 
nutarė pasiųsti Lietūvds kupiš
kėnams,. sūsibūru'šjernš į LaisV. 
Etinėš Kūituros D^u^ijos sky
rių, lygiai ,yiėn£ šimtą dolerių 
($100) ! 'tie pinigai skiriami, 
laisvoms s kapinėms pagražinti 

; ir papiiošii;
Vklio, .Chicagos kupiškėnai!
Kupiškėną^ taip šakaht, tįž- 

krėtė ir kitus. Jų pavyzdžiu* 
pradėjo sekti kitų bažnytkai
mių išeiviai kaip antai: krūo- 
piečiai, ŽagarieČiai, joniškiečiai 
ir kiti. Jie taip pat sujudo ir 
pradėjo rūpintis savo gimtai
siais kampeliais. .

Nepaliaukime dirbę ir . toliau. 
Tegul mūsų .močiute. Lietuva 
pagražės,, pajaunės iį labiau 
sukultures. Tegul jos vaikai 
ateityje prisimins saVo dėdes 
ir tetules bei pasidžiaugs ir 
pasididžiuos jais, kad jie, bū
dami toli Amerikoje, stengėsi 
padėti savo tėvynei.

— Dr. A. L. Graičunas.

X A* • 1 1 J 1 t

.Pasjįrodp, kad ne viąi tyipra- 
uįfAriaį Suprantu ąŪglų kalbą; 

krfi supranta gėriau rusiškai, 
‘b^lyffaš štai koks. Neseniai 
Brookfieldo Žvėrynas sušilau- 
įkė poros kupranugarių iš Sibi- 
-rijos. Kada prižiūrėtojai ėmė 
porai savo įsakymus duoti, pa- 
įsirodėj kad ji ir dėmesio į tai 
nėattreipė. Ir tik tada, kada 
vienas, iš prižiūrėtojų paširędė 
nors ir su menku rusų kalbos 
supratimu4, kupranugariai no
riai jo įsakymams nusilenkė.

7—8
Soredomis ir nedčl. pagal sutarti;

- CalifomU, Aienue
Telefonas Republic 7868

•"••y*" W : •M****-*':*>“*'■»> 4*• *■ f TT*” <*

Ofiso TeUBoulevard-5913 -

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halste^ $ta. 
Ofiso valapdos, nuo 1-3 nuo 6:30-£ 

Nedaliomis? pagal sutarti v

bet

kai ar žandarai stovėjo sargy- jsikeitė papročiai, pasikeitė se-
boję svetimšali ifs-turistus ap
saugoti nuo banditų.

Daug girdėjome visokių pa
sakų apie Meksikos piktadarius 
dar tebebūdami * Ąmerik^įą* 
Daug Meksikoje girdėjome apte 
banditą-didvyrį Pahcho Vilta, 
bet mums nei su vienu neteko 
susidurti.

Meksikiečiai, ypatingai peo- 
nai — neturtingi žmonės — 
dažnai prisimena apie Vilią ir 
jį garbiną kaip savo herojų. 
Atrodo, kad jis meksikiečiams 
buvo tas pats, kaip garsusis 
Blinda — Svieto Lygintojas 
lietuviams. Nuo turtingų ėmė 
ir dalino vargšams.

Važiuodami per kaktusais 
apžėlusias apielinkes kartais 
pagalvodavome, karf iš už krū
mų koks banditas ir iškiš gal
vą ir atstatys į inūs revolyerį, 
bet mes. laukėm veltui. 4 r .

Gaf kėr jį yra,’ bet atrado, 
kad t meksikiečiai Blindos yra 
dideli patriotai ir . turistų, ypa
tingai’ amerikiečių; iš savo

noViškos tradicijos. Kupiškė
nai pamiršo savo išeiginius ru- 

ibUX, ■_— liepos žievės vyžas . ir 
‘trinyčiu^, jšiandien Kupiškis 
visai kitoks, negu . ’ j i s bu vo 
prieš pe ii k iasdeši m t met u ąr 
daugiau. Karčinmoš? k tyrios dėl 
pelno katalikų kunigu buvo 
įsteigtos,’ nugrimzdo giliai į že
mę, — beveik iki pat langų. 
Jy‘ durys retai jau bėra var
stomos.. , <

’ Senoviškos . kafčiąmds jau 
baigia griūti, bet užtat jų vie
toje naujos atsiranda. Naujos 
ir modėrniškoš.

Vienok reikia tiesą pasaky
ti; kad naujosioms karčiamoms 
blogiau sekasi, negu sekdavo
si senosioms. Dalykas tas, kad 
dabar Jau kiti laikai ir kitįi 
žmonės, kurie išsižadėjo ne tik 
vyžų ir trinyčių, bet pfadedė, 
atprasti ir nuo svaigalų. Jie 
pradėjo labiau Rūpinti® savo 
gyvenimu*, kad jis butų švie
sesnis ir malonesnis.

įES® 1938 M^ią

VAlGžDft, NUSILEIDO >ž
W. W. O’Brien,. buvęs gar 
sus kriminalis

i 
r

advokatas 
Chicagoje, kuri^ pereitos 
savaitės pabaigoje . Įįtvo 
sųJifh'tą'š už užkaįihejinią^ 
• I vie.j<1 mergaičiij, 7 jr S 
metų amžiaus. Nebeture- 
darnas, teisės a^ydkątaūti 
jis nusigėrė bapcįįf dardaš 
“'kirininą paskandinti.”

CRANE 
eOAL COMPANY 
5332, So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 -v
POęAUOM'AS Mine Run $7.40 
(goreened) ........ tonasSMULKESNĖS $7.1S

Toąąą

St.

Tel. Office Wentworth 6330 
____ Ręz, Hyde Park 3395 

DL Šusanna Slakis

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

’ ; ■ < ' /?■*

Parkraustom forničjus, pianus ir 
J visokius rakandus bei Storus 
| arti
3406 SOUTH 
HALSTED ST
\ Yards 3408

i__.---------------------------------------------------------------------

ar' toli*
6921 SOUTH; - 
WESTERN AYE:
Hemlock 504(1^,

ijlĮlljną

J • 5, z . . .................................

OMaoisr
Žemos Kainos os Mažos
Kreditų MOKSKIĄjiSI
Sąlygos I SĄV^Tk ■

DR. O’CONNELL
135 S0. STATE ST.

4M» liTiq« Je»^c 3?3>Mn<n"on st.
lOHIlĮĮL-.TOSttSUNDAT

savp ąpielinkė.s 
krautuvėse

« ,p Mn

SENIAUSIA ERį įOaOa ■ 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

. V l! Cva ' 1 '.L

į £. «Į

' *u: d^AT;
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi-Te^ohartARį^ 1741-1742 
’ 4605-Mso.

4447 South Fa’fffiW Alfe 
y,, T<T LAUaIŽt^B (Y7‘27 ,

r x .1' _ j

■ fh ve.

■»*s*.■ >' v.'įfct'r.v ~nrOAKlausykite musų ,Lietuvškų, radio paramų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C.’ stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Laido tu viii Direktoriai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127: N. Dearborn
Kamb. 1431-14 34^-Tel. Ceųtrąl 441V2
Namų ofisas—3323 §o,‘. HalsteJ $t.
Valandos vakarais nuo' 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

G;. . Tęjeįihbne: Bpūląvąrd 2W j < 
4631 SOUTH ASHLAND. A VENŲ*

Res. 6515 So. Rockwėll SįL 
Telephone: Republic 9723

išskyrus seredomis ir subatomis.

b'ff. s'i'ftiKOL’iš-
Gldytęjas ir Chirurgas 
6fiws 4ė45-.šo; a'sAland aVe 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. NedeĮioJ pagal sutarim^

ptįisę Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

i; k SUMIŠ
ADVOKATAS

7 So; Deatborn St.
Room 1230 ,,

Vai, 9 rvte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. ,yieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel. r — Hyde Park 3395

i „Ofiąo Tel, Virginia 0036 
v gęsidencę Tek BEVERLY 8244 
bE. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos: , 
2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.

. Rezidencija < < »
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

nuo

\KI(! SPECIALISTAI

> j Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELTS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iri 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

LIETUVIS f ' r t f -r-t • I

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.. 

Optometrically. Ąkių1 Specialistas 
Palengvina akių įtempirųą, kūjis : 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, = 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- . 
mo, skaudamą akių karštį,, atitaiso 
trumparegystę ir f ” 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti 

elektra, parodančia mažiausias klai
das. $pęcialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. .Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sųtar£j.T ,r. r., 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bę, arkinių., Kainos pigiau kaipK pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. A. J. Šhimkūs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ij nuo, 7
Bei 9 v. vąk. Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus
OFISAS • IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayėite 8016

-Kiti Lietuviai Daktarą.
Boulevard 5914 Dieną ir Naktį

so .valandos: .nuo .2 iki 4, nuo 7
toliregystę. Prirėn- Tai, 

. .....ius. Visuose atsiti- Oiisc ;
kimuose egząminavimajs! darorias su >ki! 8:30 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKEL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

^Ifis.as ir Jiezideucija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, II .L

tingai’ ainė&kieČių; iš 
krašto nebaido.

Kaktusų, kelyje į Monterrey 
mes prisižiūrėjome
Jų buvo visokių visokiausių. 
VienL “Palminiąi Kaktusai”, 
kiti “KriaUšiniai”, * treti vėl ki
tokie., Spygliuoti, ir apvali ir 
aukšti, kaip pastatyti vamz
džiai, kaktusai labai keistai at
rodo, bet kai kurios jų fiišys 
yra labai naudingos ir žmogui 
ir galvijui. Kaktusų yra apie 
1,000 rūšių, ir beveik visos rū
šys auga sausose apielinkėse: 
kur lietaus Tetai kada bųna. 
Kaktuso stiebo vidus yra kaip 
vandens rezervas. Nežiūrint 
didelio saulės kaitinimo, tas 
vanduo' neišgaruoja, nec aifgą- 
ias tuTi labai stofą žievę, iš
troškęs ir neturėdamas po ran
ka vandens — meksikietis troš
kulį numalšina kaktusų vande
niu.

(Bus daugiau)

iki sočiai
Nau'JiŠnošv 

Ąup^ą nąu< dėlto, _ 
kąa pacips Naujienos 
vra naudingos.

(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gąutj apdraudo-s 

polisus -•
APDRAUSTI:

Ką tik padarytps dėl ,atei- 
riancio sezono. Daugybė pa- 
pa geri n imu. Lengvas, paga
vimas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, malonus balsas: 
RGA Victor, Philco, Zenith, 
Grūnow, Radionas.

Visas galite pamatyti, ita
le prie šalies iškrautos 
Budrikę didžiulėj krautu
vėj. Dabar prieš sezoną kai
nos daug pigesnes, o, rude- 
hį b.us . brangesnės. Didelė 
nuolaida už seną radio.

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

r ML’fz^rrcF“

■ PaHitėfraukfte {Širma pas mumfs
■ atnaujindami arba . perkanf nau-

, jus . Insurance,. 
INFORMACIJOS dVkAJ.

[č^lCAGOS. FINANCE .ęę.
J 10801 Eabrooke Avė., ChĮcągo

N-no’se”

nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nud Langų išdaužą iho 

A‘UTO^6ėlLtŠTAl:

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

udas.

Ūūdriko
WCFL-
3 vakare
PanedėUais ir Pėtnyčiomis
A. A. F. — 920 K. kaip 5:00 
vakare.

. Ketvergais WHFC—1420 K., kaip 
7 valandą.

programai
970 K. nuo 7:30

Nedčlioj
‘ iki

w. 
vai.

r \ .... 4. A
(Kasdien skaitydami I
“NAUJIENAS” lietu- 1 
vfži įgyja

'■ it į •** <>■*!>;E žinių ir gerų panto-
i kini m u. w .

NARIAI 
ČhicagPs.

Cicero
Lietuvių ■ 

Laidotuvių 1 
Dirėkto'rių: ’ 
Asdciaėijos

/OOtZlbO i V

>: ? ■. • •

Z. 44.S

Ampuląnce 
Paltarndvį- 
mas Dieną 

f ir Naktį

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Š. P. MAŽEIKA Yards t
3319 LituahicąvĄvenue , ,, , Phone Yards 1138

4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

' ,i;. ;; Ą. MASALSKIS .. .
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

* t ‘’ L Ii* i
‘ 1410 South 49th Čourt Cicero Pnone Cicero 2109

. . ,P. J; RIDYKAŠ ,.... ..... .  :
F. 3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
I t'-/ « *** •— •• •• »- » f t ‘ * ■ • r f ' ‘f ' 4 « t -« • » >• ♦

,,, ~ ~~~ I. J. ZOLP, Phone Bbul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

S; JVl; SKUDAS
j 718' West 18th Street . Pitone Atonroc 3377
I • . ĖžĖRskiš IR šb^ŲS.L

10734 S. Michigan Avė.    Tel^PuUman.. 5,703

'{

LAČHAVVlCZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23?d Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4f J Kist lOŠth Street Tel.’ Pullman 1276

JUOZAPAS ĖŪbĖtaS IR TĖVAS
■4ZfelUlone Virginia 0883,

LĮjW^.AhIŲ GVDYTOJAS 
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 

;; kampas' Halsted St. ,r ••
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo .6 iki 8 

Nedėliorinš pagal sutartį.
įhi.,1 * i.nn -1 i ' ii. <*■■■

Doctot Manikas
PHYŠICIAN-SURGĖON 

4070 Archer Avenuė 
Tel. Virginia 1116 

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

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

LIETUVIAI
5 GYDYTOJAI Lk DentIštai 

Amerikos Lietuvių D^ktariį 
Draugijos Nariai

9 r- Phone>Hemlock 2061 > -
DŪ. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Wešterri Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

A. Mohivid, M. D.
West Town Štate Bank Bldg. 

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

. . e Tel, Sęeley, ^330 .
Namų telefonas Brunsvrick 0597

GYDYTOJAS IR ČHIRŲRGąS k 
valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo .10 iki 12 
3343 Soutfr flalsted .St.

Tel. Boulevard 1401

DR. I. E. MAKARAS
10758 .S. Michigaii Ate.

ROSE L AND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1193-8277 ’

Dr. C. J; Svėnciskas
DENTISTAS'

OFISO VALANDČS; 10 v. r. iki v 

vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 
sųsSarimą..

430'0 S.. F aiRFIELD A VE.
Telefonas LAFAYETTE 8016

DR. W. V. NORAK
I. PHYSKCIAN AND SURGEON 
.10 N. BROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
. , i Tel. . Melrose Park 660
Rėk 1400 B. 3rd A,vę., Mayvvood Av.

' .. | Phone Maywood 21.

J KITATAUČIAI 
DR. HĖkZMAN 

i Iš RUSIJOS • 
Lerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas 'ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

. Tel. CanaMllO
Rezidencijos telefonai: (,r, 

Superior 9454 ar Central 7464

Df. Uharlėš Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
2-ros lubos

OFISAS

CHICAGO, ILL. . 
?ISO VALANDOS:, . OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto,,nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakpro.. Nedaliomis , nuo 10 iki *12 
valandai >Jieną.

Phone M1DWAY 2880

. Telefonas' Yards 0994 a

Dr; Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AtK

. v , Ofiso, valandos: .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piętų

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 Iki-12 
Rez. Telephone PLAZA 2400
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DARBO ŽINIOS
John L. Lewis, kalbėdamas 

su Darbo Departamento virši
ninkais apie plieno streiką, 
pareiškė, kad Republic Steel 
korporacijai yra žadamos tam 
tikros koncesijos už streiko 
sulaužymą. Tas koncesijas 
ir lengvatas žada Eugene 
Grace, Bethlehem plieno kor
poracijos prezidentas, ir Wil- 
liam C. Potter, Guaranty 
Trust Company of New York 
viršininkas ir Bethlehem kor
poracijos direktorius.

Lewisas nurodė j faktą, kac 
nepriklausomųjų bendrovių 
kovai su streikieriais, vado
vauja ne didžiausia nepriklau 
soma bendrovė, > Bethlehem 
Steel, bet Republic korporaci
ja, kurios viršininku yra Tho- 
mas Girdler. Bethlehem kor
poracijai, (ji nenori “lysti į 
priešakį, kad nenuostoti val
džios kontraktų), yra svarbu 
streiką sulaužyti ir S. I. O. su
naikinti, kad ji galėtų pasek- 
mingiau konkuruoti su plieno 
trustu, kuris jau turi pasira
šęs sutartį su C. I. 0., darbe 
valandų, o svarbiausiai, algų 
klausimu. ;

C. I. O. turi užmezgusi drau
giškus ryšius su penkiomis 
stambiomis geležinkelių dar
bininkų brolijomis (unijomis) 
ir jos yra pasiryžusios ateiti 
plieno streikui į pagalbą, jei 
plieno bendrovės nepasiduos 
artimoj ateityje. Bet pirm ne
gu C. I. O. vadai naudosi* 
geležinkeliečių pagalba, jie 
yra pasiruošę panaudoti prieš 
atkaklius plieno magnatus 
600,000 angliakasių streiką ir 
Didžiųjų Ežerų laivų jurinin
kų streiką. Pirmojo streiko 
tikslas yra suvaržyti anglių 
pristatymą plieno liejyklųrns, 
o an.trpjo -- geležies rpjljęs 
gabenimą iš kasyklų Į nėjyk- 
las.

Tokią maždaug strategiją C. 
I. O. streiko vadai yra numa
tę tolimesnei kovai už sutartis 
plieno pramonėje.

Amerikos laikraštininkų gil
dija (unija), The American 
Newspaper Guild savo meti
nėje konvencijoje, SaintLouis 
mieste, nutarė atsimesti nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir prisidėti prie C. I. O. GildL 
ja dabar turi 11,112 narių, 
pernai turėjo —5,716.

Gildija priėmė Irezoliuciją, 
reikalaudama WPA pašalpos 
darbo kiekvienam sveiko pro
to ir sveiko kūno bedarbiui: 
pasisakė už aukščiausio teis
mo reformą, reikalavo kons' 
titucijos pataisymo draudžian
čio teismams kištis į piliečių 
“pamatinių teisių klausimus”, 
ir pasisakė už valdžios įstaty
mą, garantuojantį kolektyves 
derybas.

AFL viršininkų suvažiavime 
Cincinnati, Ohio, buvo pada
rytas nutarimas uždėti ant vi* 
sų federacijos narių mėnesinį 
vieno cento asesmentą, sukė
limui fondo kovai su C. L O. 
Stambi Federacijos šaka, Bre- 
wers Workers* Union paskel
bė “maištą” ir atsisakė ases- 
mentus mokėti.

Savaitinis žurnalas “The 
Nation” paskutiniame savo 
numeryje skelbia, kad varžytis

nėse su A. F. L., G. I. O. “aiš
kiai” ima viršų.

Q ...
Plieno streikas iškėlė klau

simą, kuri spauda, pramoni
ninkai ir unijos plačiai disku- 
suoja: ar darbdavys, kuris 
sutinka kolektyviai derėtis su 
savo darbininkais, privalo pa
daryti raštišką sutartį ar ne?

Nepriklausomos plieno ben- 
Irovės, Republic, Youngstovvn, 
(nland ir Bethlehem, prieš 
Darbo tarybos paskirtą ar- 
bitracinę komisiją pirmadienį 
□areiškė, kad sutarties neda
lys — nei raštu nei žodžiu,— 
nes Wagnerio Darbo Santykių 
Aktas to nereikalauja.

Federalis Darbo departa
mentas neseniai spręsdamas 
ginčą, tarp Pierson Manufac- 
turing Company ir darbinin
kų, išnešė sekamą sprendimą:

“...Tik raštiška sutartis gali 
luoti abiejoms pusėms saugu- 
no jausmą ir užtikrinti indu
strinę taiką...” Keliuose kituo
se nuosprendžiuose (pav. lie
pos 7, 1936, St. Joseph skerdy
klų ginče) darbo taryba pa
reiškė, kad “kolektyves dery
bos” be sutarties tarp darb
ininkų unijos ir darbdavio — 
;‘nėra kolektyvės derybos.” 
, Senatorius R. Wagner, Wa- 

gnerio Darbo Santykių akto 
uitorius pereitą savaitę pa
reiškė, kad “plieno bendrovės, 
atsisakydamos pasirašyti su
tartį su C. I. O., parodo savo 
blogą valią.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, kuris anksčiau buvo prie
šingas, vėliau pasisakė su 
rezervacijomis—už Black-Con- 
nery ininimum algų ir darbo 
valandų bilių, kuris yra įteik
tas kongresui, 

k • ’ ♦ • 1 ' ..K,-

Illinois Federation of Labor 
pereitą savaitę nutarė reika
lauti legislaturos išleisti įsta
tymą draudžianti “injunetio- 
nus” darbininkų-darbdavių 
ginčuose. Organizacija taipgi 
pasisakė už penkių darbo die- 
Vių savaitę.

Pereitą savaitę Washingtone 
mirė žymus Darbo Departa
mento arbitratorius Hugh 
Kerwin. Paskirtas į Darbo de
partamentą Wilsono adminis
tracijos laikais, velionis ėjo 
industrinių ginčų arhitrato- 
riaus pareigas iki pat mirties.

— V.

Nauja 
KULTŪRA NO. 5
Pik ką atėjo nauja Kultūra, kurios 

turinys yra kaip seka: 
Ipie Pasaulėžiūros Formas—

 ,............ J. Lazdauskas 
spanijos pilietinio karo ir jo ilgo
ęsimosi priežastys —

..................... Prof. P. Leonas 
Eilėraščiai ................ H. Lukauskaitė
Milžinas ............... Saltykov-Sčedrin
°asaka .................. H. Lukauskaitė
Pastabos apie naujuosius romanus ir 

puošnųjį stilių.... J. Radžvilas
Nemunui ........... «... Danąs Pumputis
Tūlius Janonis šiauriuose —

..............     Kp. Petronis 
Dar nespausdintas eilėraštis —•

........................   Julius Janonis
Raina 45 centai 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

PASKUTINES DIENAS 
“THE LAŠT NIGHT” 

Pradedant Penktadieniu Sovietų 
Rusijos Pirmas Visas Spalvų 

Filmas 
‘VIEVERSYS” 
SONOTONE 

Van Buren arti Wabash 
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 

—35c iki 6:3Q

Skoliname pinigus ant pirmų I 
morgičių. Reikale atnaujaiimo I 
morgičių ateikite ir pasiteirauki- I 
te pirma pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Ave„ Chicago

' hif Tiaki/uy >
iSpeeudi&tA, iv/urmaJa 
•ndt/usvy &u£ 'BaJang 
. T>0wdt/L.».G>tvUoUe>dD4/ A

(or ĖCONOMY and 

SATlSFACTION ūse
Doubk Tėsted/DoubleActionf

V* BAKING IkV POVVDER.
Šame Prke Todayis4S'tiarsA<io 

25 ounces for 254
Fui! Pack ••• NoSlack Fili i

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
ŪSE D B Y OIJR GOVERNMENT

PASMERKĖ CHICAGOS POLICIJA—Dalis 18,000 minios C. I. O. masiniame mi
tinge, kuris ketvirtadieni vakare įvyko C licagos stadione. Thomas Kennedy, Penn- 
syvania vice-gubernatorius, ir Van Bitt ier, rajoninis C. I. O. viršininkas ir plieno 
streiko vadas Chicagoje, labai aštriais žodžiais pasmerkė policiją už skerdynes 
prie Republic liejyklos, South Chicagoje. (Žiūrėk skerdynių filmų aprašymą pir
mame puslapyje). v

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

GARANTUOTA! 
Užganėdinimas arba Cash Grąžinama

PILSEN
K W I K KLEAN

KOŠĖS MUILAS VALYTUVAS 
NUVALO ^VISOKĮ PAVIRŠIŲ 

Reikalaukit jo savo malevŲ ar gelež. krautuvėj

Musų Spulka
Sveikina 
Lietuves

Jaunamartes
•

Musų (direktoriai turi 
laug metų patyrimo ir 
visuomet maloniai Jums 
pagelbės išrišti Jūsų pro
blemas kai dėl saugaus

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS

ĮSIGIJIMUI NAMO
•

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

r • . , •

no, velydami geros jam svei- jau 1919 metais tavernos biznį 
katos ir ilgiausių metų. Be to 
svečiai—dalyviai p. Czesną 
gausiai apdovanojo gėlių bu
kietais. :

Prie progos, neprošalį bus

perkelia į dabartinį namą, su
prask, adresu 4501 So. Pauli
na St. Čia netrukus p. Czesna 
įrengė ir dabartinį pagarsėju
sį pirtį.

Tokiu budu ateinančiais,pažvelgti į A. 'Czesnos praei--
Antano Czesnos vardą-, ties gyvenimą. 1903 metais jis' 1Q38 metais A. Czesnai minės 
dienis praėjo sėkmingai atvyksta Amerikon ir ištisą tritypias sukaktuves: 35 metai 

------------ j laiką gyvena Town of Lake Amerikoj, 30 metų kai ve- 
T0WN OF LAKE. — Pla-' kolonijoj. Gi 1907 metais paspi^s ir 25 metai kai bizny.

čiai žinomo biznieriaus Anta- renka barberystės amatą, ir, . —Rep. B. P.
no Czesnos, kurs operuoja du tas darbas jam sekasi gerai. O
I

resu 4501 So. Paulina St. (pir-1 rystės luomą; jis veda jauną, 
ties įėjimas esti iš šono to pa- gražią, tik ką iš, Lietuvos at
ties namo), vardadienio išva-* vykusią p-lę Agotą Aglinaįtę. 
karėse birž. 12 d., jo draugai Po penkerių metų nuo ženat- 
ir bičiuliai, susirinkę į jo biz-,ves įeina į tavernos bizni ad-( 
niavietę širdingai jį pasveiki- resu 4509 So: Paulina St. O

■—..... .. ... . 1" ....... —-..—* —------ »-------—-------rr---------------------- r* .  :
,„■ ’ , • ■ ■ ■ ' <1........................« ■ ■■ < ■ i • . .

bizniu: pirties ir tavernos, ad-Jau ^08 metais eina į mote- .
A ~ . . I   A. ~ _ 1 _ _   _  1 _ •  ; — - Z

Pinigtj Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Pranešimas Dalyviams
' —i——b——■■IIMIMII— I     III II III.I

OLD GOLD KONTESTO
Sekami žodžiai reprezentuoja teisingus išrišimus pirmųjų 90 

mįslių OLD GOLD $200,000.00 KONTESTE:
1— Noah Webster
2— Geoffrey Chaucer
3— John Stuart Mill
4— Henry Clay 
5r-Juliet Capulet
6— Admiral Dewey
7— —Artemus Ward
8— Napoleon Bonaparte
9— William Shakespeare 

10—Charles Lamb
11 —John J. McGraw
12— Daniel Boone
13— William F. Cody 
f4—Sam Houston
15— Alexander Hamilton
16— Betsy Ross
17— Caesar Borgia
18— August Belmont •
19— Becky Sharp
20— Anatole France
21— Montague Glass
22— Andrew Jackson
23— Rudyard Kipling
24— Oscar Wilde
25— Wallace Reid
26— Jefferson Davis
27— Hetty Green
28— Nathaniel Hawthorne
29— Alphonse Bertillon
30— John Quincy Adams

31— i-Stephen Črane
32— Lillie Langtry
33— Victor Hugo
34— Lucy Stone
35— Barbara Frietchie
36— Cyrus W. Field
37— Paul Revere
38— James Boswell
39— JohnTyler
40— Christopher Columbus 
.41—William Gladstone
42— Enrico Caruso
43— Jeanne Eagels!*
44— Knute Rockne
45— Anh Hathaway
46— Roscoe Arbuckle
47— Mark Twain
48— Thomas Hardy
49— George Sand
50— Aaron Burr
51— King Solomon
52— Alexander Grabam Bell
53— James Buchanan.
54— Anthony Comstock
55— Aristotle
56— Abraham Lincoln
57— Marųuis de Montcalm
58— Tom Sawyėr
59— Louisa M. Alcott
60— John Keats

61— Eugene Victor Debs
62— Marcus Loew
6 3—Groyer Clevęland
64— William Howard Taft
65— Elbert Hubbard
66— Martin Van Buren .
67— Tobiąs S.mollett
68— Benjamin Altman
69— Carl Schurz
70— Warren HastingS
71— Davjd Belasco
72— Chateaubriand
73— Joel Chandler Harris
74— Morgan Dix
75— Maria Chapman
76— Marat /
77— Howard Pyle
78— Elias Howe
79— Oliver Wendell Holmes
80— Reginald De Koven
81 — De Witt CLinton
82— Jėnny Lind
83— Robert Peel
84— Mithridates
85— Frank Stockton
86— John Noble
87— Jacob Wassermann
88— General Lafayette
89— Garibaldi
90— Cassius

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION

(Member Fed. Home Loan Bank) 
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

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

Nemokėtas 
Balansas

$150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
870.00
400.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čia Šiomis 

ŽEMOMIS RATOJMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

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

Kaštai 
12 mėnesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų

$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24
35.06
37.69

Kaštai
18 mėnesiu

18 
mėnesių

N

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĄ. 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTR1BUTORIUS

I "I 4 1 ' . •

VISO 1,000 prizų buvo paskelbta šiame 
konteste. Imant domėn faktą, kad daugiau 
nei 1,000 kontestantų patiekė tobulus išri

šimus visoms iŠ sužymėtų viršuj 90 mąslių, > ir 
prisilaikant taisyklių, visi prizai palaikoma 
tiems, kurie išrišo teisingai visas pirmąsias 90 
mįslių.

Prisilaikant Taisyklės No< 6, reguliuojančios 
išėjimą Ilgiomis, lygumai-sulaužyti naujas se
tas iš 90 mįslių tapo išsiuntinėtas registruotu 
paštu kiekvienam iš kontestantų, kurie teisin
gai išrišo visas pirmąsias 90 mįslių.

Kiekvienas kontestantas, kurs įvardijo tei
singai visas pirmąsias 90 mįslių ir kurs nega
vo iki trečiadienio, birželio 23, lygumai—su
laužyti mįslių seto, turi jluoti Žinią į OLD

Station, New York, N. Y., ne vėliau, kaip iki , 
Vidurnakčio šeštadienio, Birželio 26, 1937.Jokių 
reikalavimų, pašto pažymėtų po Birželio 26, 
1937, nepripažins OLD GOLD < KONTESTA&

Siųsdamas 
‘savo pilną

pranešimą, kontestantas turi paduot 
vardį ir adresą.

NAUDOKITE A /IT A
VAISTUS, kuriuos lj|jl gW | ii

PARŪPINO ■ ■■

Bet kuris kontestantas, kurs neišrišo teisin
gai visų pirmųjų 90 mįslių, negali laimėt jo
kio prizo konteste, turint omenėj faktą, kad 
1,000 prizų, prisilaikant taisyklių, yra palaiko
ma tiems, kurie išėjo lygiomis su tobuliu pa
tiekimu 90 teisingų išrišimų, o skaičius kon
testantų taip išėjusių lygiomis viršija skaičių 
prizų.

Jei jus išrišot visas pirmąsias 90 mįslių tei
singai ir negavot lygumos—sulaužymo seto iš 
90 mįslių, iki Birželio 23, tai duokit žinią į 

... _ OLD GQLU CONTEŠT, P. O. Box 9, Varick
GOLD CONTEST, P. O. Box 9, Varidk Street Street Station, New York, N. Y., iki arba pirm 
SUatinn Vnrlr N V na vėlinu Iraln Jlrf a J

Vidurnakčio Šeštadienio* Birželio 26, 1937. Joki 
reikalavimai pa$to pažymėti po Birželio 26, 

T937, nebus pripažinti.

• Kontestui pasibaigus Ii* laimėtojus paskelbus, pilnas išaiškinimas kiek
vienos mįslės, kartu su visais siūlais vedančiais prie išrišimo, bus iš- 
siutinėta paštu kiekvienam asmeniui, kurs dalyvavo konteste. Vardai 
ir adresai visų laimėtojų taipgi bus jdėti.

............................ ■ .. V- >1 lt/, -;J \ ,_______________ • . '■

1

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ARBATĄ
Ji yra sudaryta iŠ parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,s."
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

I



NAU^EKOS, Chicago, ĮU,

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neirs 

Published Daily Eacept Sunday by 
Che Lithuanian Neirs Pub. Co^ Ine.

1789 South Halsted Street

Subscription Rates:
$8.00 per year iii Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ln Chicago 
8c per copy. x

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under tife’ ačf 'oi 
March 8rd 1879.

$8.00 
4100 
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75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę 1789 S. Halsted SL, Chičago, 
I1L Telefonas Canal 850Q.

Pusei metu 
Trims minėsiant -------------
Dviem mėnesiams___ ___
Vienam ųtfnesiūi  ____J.

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija —
Savaitei 2......__ ____________
Mėnesiui ..... .................... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ___________________ $5.00
Pusei metų ....... —__________ 2.75
Trims mėnesiams ...............— 1.50
Dviems menesiams ............... 1.00 
Vienam menesiui ...............  r75
JJetųyoje ir^^ kgjr ^ušsieąjuose 

Metams  ______ $8.00
Pusei metų ‘ "

Pinigus ąiųsti pašto Moąey

JhišeT inetu .....1.........'..^—‘ 4.00
Trims iųSne^iąms ................ 2.50

paderiu kartu 0 ų$B*ičyinw

Popiežius Remia Ispanijos Sukilėlius
Iš Romos pranęšaip^, ką4 popiežius priėmę I^pąni- 

jos sukilėlių pasiuntinį, admirolą Antopio BJągaz, ir il
goje audiencijoje kalbėjosi su juę ąpje Įfipąnijps karą. 
Po to Pius XI tarėsi si> kar<Jinpląįo, įurję &pęęijali?;upja- 
si Ispanijos reikaluose. z

Nors papa viekai nepaskelbė, kokią pozicicją jisai 
užima Ispanijos klausime, bet artimi Vatikanui žmonės 
papos nusistatymą išreiškė taip:

Nedaryti jokio skubaus žingsnio, nežiūrint sukilėlių 
pergalės Bilbao fronte, bet “teikti sukilėliams visokią ga
limą paramą ir pagelbą per šventojo špato diplomati
ją...”

lą to aišku, kad popiežius yra Ispanijos fašistų rė
mėjas. Ispanijos atžvilgiu jisai vartoja tokią pat politi
ką, kokią jisai vartojo Etiopijos karo metu: jisai palai
ko fašistiškų užpuolikų pusę, viešai laimindamas juos ir 
slaptai remdams juos per savo šventablyvus pasiuntinius 
(nuncijus). ?

Tokios rųšies “artimo meilė” šiandien yra skleidžia
ma pasaulyje iš Vatikano! Nenuostabu, kad popiežiaus 
įtaka pasaulyje tolyn vis labiau smunka. Vokietijoje Hit
leris atvirai laužo konkordatą su Vatikanu, uždardėda
mas katalikų mokyklas ir areštuodamas kunigus bei vie
nuolius. Bet ar papos protestai gali padaryti kokį įspū
dį, jeigu jisai kooperuoja Hitlerio talkininkais tokiame 
baisiame dalyke, kąip Ispanijos pilietinis karas?

Sąjunga su Mussoliniu padarė katalikų bažnyčios 
galvą fašizmo belaisviu. > • ‘ y , .

Dveji Parlamento Rūmai

Apžvalga
KAM TOKIA PASLAPTIS?
: . . ■■ • ;■ .< •■'. k •4 • ‘ >

>
>

Ęąįp įąp yįriępis yty žinoma, 
seniau įkomųjustai bųVp' $męt# 
demokrati j ą' ir: agitavo už ’ dik
tatūrą, žinoma', tai buvo ^įror; 
m a gerais norais, geru tįksiu, 
atseit — kad greičiau darbinin
kai laimėtų. Bet praktikoje iš
ėjo priešingai: diktatūra ne tik
nepągrėiįįnų da^ininjcįįi pąšjr 
liuosavimą, bet, tur būt, jį dar 
atitpJmp, Tai pamatę jąū ir pa
tys konuinįstąi. Tpdėl dąWF 
jau jię visur ą^tųdįą už demp- 
krątųą įr nę tik ągitpoįą, beį 
ir dįy(bą, prganĮ^updami “bend
rą. fęontą” ii- 1.1., kad ię vėl bu-, 
tų suvienytos įtos jėgos, kurios 
seniau veikė vieningai darbo 
žmonių labui, įr tai, matyt, duo
da gerų rezultatų.f

. . , ■. f I , į f 7 I \

Jau pavyko bendromis jėgo
mis surengti keletu didėįių pa-’ 
rengimų, kurių nęblpgąi pasise
kė, ir kaip smagu, kyonųet at
silankai į tokį parengimų ir sųr 
si tinki senus ’ savo draugus, su 
kriais seniau darbavais, su kuri 
riais nuoširdžiai diskusąVai vi
sokius klausimus, liečiančius 
darbo žmones! Kai kurie, beje, 
lyg ir išsigandę, lyg ir sarma
ta j asi. Drąsesnieji net bando at
siprašinėti už seniau padarytus 
įžeidimus, bet tai nestebėtiną, 
kuomet atsiipęni tuos praeįtų \ 
keliolikos pietų sayitąrpiniųs ki
virčus. Bet visgi yrą malonų1 
matyta, kad kas pors yra daro-1 
ma vieningumui atsiekti.

Tik “bendro ffOijĮę” <iar R.ę- 
gana. Reikia tikros vienybės 
tiems, kurie siekia vienokį tįjts- 
lą, o ne tik SUšttąrįiiib tapą tįk’ 
rais reikalais,fFan
tas” gali tik būti geras, kaip, 
kelias tam vieningumui pasiek
ti. Ęaį kurią inteligentai ir pro
fesionalai, kurie seniau Laikėsi 
nuošaliai nuo visuomeninio vei
kimo, dabar dedasi prie “bend
ro fronto,” nuoširdžiai jame 
darbuojasi ir kviečia kitus prie: 
to darbo dėtis. Tačiau vistiek 
pastebima lyg įr kokia ;kĮiųtis, 
kuri neduoda pasiekti didesnių 
rezultatų: tartum, kas tai sto- 
vi skersai kėlioj ' 1

Daugiau jsįgijįnu^ į dalyką, 
arčiau prisižiūrėjus, nesunku 
pastebėti tą kliūtj.' Mąt, pačių 
veikėjų tarpe, kpypjančių ųž 
demokratiją, yra ir tokių, ku
rie dar nėra peršiskyrę sii dik
tatūra. Tai duoda prpgos demo
kratijos priešam^ prikąįšipti vi
sokių dalykų tiems, kurie nuor 
širdžiai gina deihokrątają, ir 
pastarieji dėl tų turi daŪg nuT 
kentėti. 0 į$į tąi yrą tiesa, 
kad dabartiniame^ “bendro 
fronto” organizavime yėįkia ir 
diktatūros šalinįrijtąį, įąi ra
šančiam šias eilutes- teko pilnai 
įsitikinti. Tiktai pirmiaus aš 
maniau, kad tik nąs ąntraęiliųš 
darbuotojus nėra aiškaus pysi- 
statymo (kuomet 'vieni atmeta 
diktatūrą, tai kiti jai pritaria), 
bet patyriau, kad taip pat yra ir 
tarpe vadų. , j

i

Norėdamas įsitikinti, kad aš 
neklystu, pasiunčiau “Vilnies” 
redakcijai žemiau telpantį klau
simą ir prašiau duota į jį f jėgą 
atsakymą; Paduodu čionai sa
vo laiško tekstą ir klausimą žo
dis i žodį. Mano laiškas skani-’ 
bėjo taip

1 Mi

cijay 
n

Tręeįą$en!s, fcirž. 23, 1037

bus nereikalinga! Neą pati vals
tybė (kai nebebus kjęsį^ “nu- 
mirs” ir visuomenės organįza- . 
cija* bus tiktai ekonominio po-- 
budžio. Tokiu budu “geniališko- 
je” Lenino Jteorijojje demokratį-j 
ja bus prikeltą iš numirusių 
tuo laiku, kai jai bus atėjęs laį- 
kas mirti ’ Ji, tur būt, grabe at
sisės, pažiovaus ir vėl išsities, 
kad užmigtų amžinu miegu. i 

Taigi komunistų “proletaria-i 
to diktatūra” yra tam tikra 
valstybės tvarka, skiriama 

■ ‘pereinamam laikotarpiui” iŠ 
kapi/talizpio j socializmą. Visą 
šita bolševizmo teorija apie! 
“proletariato - diktatūrą” yęa 
pasemta iš komunistiškų pra
džios pereitojo šimtmečio rą'š- 
tų, kuriuose buvo skelbiama,' 
kad slaptai susiorganizavusių 
revoliucionierių būrys gali pa
daryti ginkluotą perversmą, pa
sigrobti valdžią į savo rankas 

; ir paskui jėga įvesti “komuniz 
mą” (šitą’ mokslą paskui sklei 
dė frkneuzas Blanųui, rusų a- 
narchistas Bakunin ir k.).

Leninas, norėdamas, kad ta 
nudėvėta ^revoliucinio sąmoks
lo” ir “diktatūros” teorija ąt- 
rodytų moderniška, uždėjo jai 
“marksizmo” antspaudą, cituo
damas iš vieno Markso laišk> .r y z‘. ’ *
žodžius apie “proletariato dik
tatūrą.” Bet jisai paslėpė tą 
faktą^ kad Marksas tuos ž<- 
dįftuš variojo yįsai kitokioje 
prasmėje, įjutept, j įsai sakė, kad 
proletąriątaę tųręs “diktatūrą^’ 
tuomet, kai jisai demokrątinįu 
kelią įgįs visą galią valstybėje 
(t. y. turės absoliučią daugumą 
pąrląĮpęųte).

3. Bolševikiška diktatūros i-' 
deja Vakarų Europoje neprigi
jo. Rusijoje ji išsigįrpė į despo
tišką partijps yadų klikos viejš- 
pąitąvimą, kuris tolyn vis aiš- 
kiaus veda į neribotą vięno ak
mens galią, autokratiją (“sa- 
mod^aVije”). Taigi bolševįkai 
dąbap jau pripažįsta demokra
tiją, — bet tiktą! k|t9sę šąlyse, 
o nė Rtisijojei. Rusijos diktato
rius nė nemano paleisti galią iš 
savo rankų.

Kadangi komunistai jau visą!
atprato 4 savorankiškai protauti yes.

ir ak^ “užgina’’ vi$ą, ką 
v.^s .da
bar irgi stoja ius 
ir už demokratiją 
turą: už demokratiją visur, iš- 
iwaut Rusįją, o ųž diktatūrą 
Rusijoje. Todčį visiems krinta 
į akį k<amuui§tų “nusistatymo” 
nenuosakumas.

Kad komunistų minioms galu
tinai nesusimaišytų protas, ma
tant, kaip Maskva vienur gina 
demokratiją, o kitur diktatūrą, 
komunistų vadai sugalvojo dar 
vieną “teoriją,” tai — kad dik
tatūroje gali gyvuotį ypatinga 
demokrątijos rįšis, <^>rcįętari&- 
ka demokratiją.”

Bet tai yra kitas bolševikiš
ko komunizmo nonsensas. De
mokratiją nėra nei buržuaziška, 
nei kokia nors kitokia. Demo- 
L. ' ' . ‘ ' (
k ratija, kaipo valdžios forma, 
yra viena. Jeigu valdžius for- 
įna diktatorių, tai ji ,negali 
būti lyd pąčįu laiįu demokra
tišką'. Rusijoje nėra ne tik 
“bųpžuaziškos” demokratijos, 
bet ir jokios kitus demokrati
jos, nes tenai viešpataują dik
tatūrą, - ' ,

Re tp ,pegąįi būti diktatūros 
kįąsės, piktąturą yrą visuomet 
mažo pūrelio žmonių vąl(įžįa ar
dą yiępo asmeps valdžia. Jei 
vaido diktatorių byry#, tąį jie 
butanai tarp savęs susipiauja— 
ir piąųjasi tol, kol vienas pasi- 
dąrp yįsas yąldpvas. Tąįp, kaip 
negali būtį kelių cąrų, pegali 
būti įr kelių diktatorių, Juo 
labiau negali puti diktatoriai iš
tisą visyymęnės klase, suside
danti iš mijįonų žmonių! Tas 
faktas, kad diktatorius yra ki
lęs iš beturčių klases, nėkiek 
neapsaugoją jų nuo pavergimo 
diktatūroje; toks diktatorius 
dažnai būna dar aršesnis, nes 
jisai geriau moka buvusius sa
vo klasės draugus pajungti.

Taigi darbininkai, jeigu jie 
norį ftut politiškai Jąisvi įr sėk- 
jpįpgai kpVPp <iel savo ’ėkono- 
miųės pųkles pągerįųimo, nie
ku budu neprivalo išsižadėti de- 
ryokrątijos.. Be politinės laisvės 
negali Rutį ękopomipės gepo-

nuo ko jisai pąreįną. Nors 
“Naujienos” diktatūros klausi
mu yra daug kartų išąireišku- 
sios, bet prašyčiau, kad jos dar 
plačiau jį paaiškintą. Kada' dik
tatūra yra reikalinga, o kada 
ne, ir kokią turi būti ta darbi
ninkų diktatūra, kad jį darbi
ninkams butų pageidaujama 
Prašyčiau, kad ir komunistų re
daktoriai tuo klausimu pasisa
kytų, nes slėpimas yra pepagei- 
dąująmąą.

* Įluvęs ‘Vinies” Skaitytojas.
ĘEDAKCIJOS PAAJŠKI-

Demokratįjos ir diktatūros 
klausipiu “Naujienose” buvo 
tiek daug' rašyta, ką$ jį čionai 
aiškinti dar plačiau bųtų neįma
noma. Bet bus pravartu čionai 
pąbrėžti Vįęųą, Įritą svarbesnį 
punktą.

1. Socialistą! stoją už demo
kratiją, o ne už diktatūrą. Ęet 
jie pripažįstą, kad tam tikrose^ 
nepaprastose aplinkybėse nor- 

__  v ____ malių (fempkrątijos įstaigų vei- 
ir laikraščiai pradėjo demok- kimas gali būt nepakankamai 

sėkmingas ir valdžia būna pri
versta tokiuose atsitikimuose 
griebtis ypatingų priemonių .— 
sakysime, kuomet iškyla dide
lis valstybei pavojus iš oro ar
ba viduje.

Šitos ypatingos priemonės ga
li būt įvairios, žiūrint koks rei
kalas jų vartojimą iššaukė. 
Jeigu reikia kariauti, valdžia 
paskiria vyriausiąjį karo vadą 
ir suteikia jam didelių įgalioji
mą, prievarta ima yyrus į ka
riuomenę perima į savo rankąs 
geležinkelius ir tam tikras pra
mones ir įt-f* Jeigu reikia mal
šinai sukilimą viduje, valdžia 
būną priversta laikinąi suspen
duoti tatn tikras piliečių teises, 
pastatyti krąštą ąrba kai ku
riąs jo ęjalįs pp karo stoviu ir 
pan.

šitokios “bėdos priemonės,” 
kiek jos susiaurina piliečių tei
ses 'dr suteikia i nepaprastų įgąr 
jiojimų !tam tikriems vykdo
miems (ekzekutyviems) val
džios organams, yra vadinamos 
“diktatūra.” Reikalas gali kar
tais priversti valdžią paskirti 
“finansų diktatorių” (jeigu pa
prastomis priemonėmis negali
mą krašto finansus sptvarkytį) 
arba “sveikatos diktatorių” (ko
vai su pavojinga epidemija).

“Diktatūrą” šitokia prasme 
socialistai pripažįsta. Bet šito
kią diktatūra yra tik laikinis 
stovis, įššąyktas nepaprastų ap
linkybių. Kai tos aplinkybės iš
nyksta', diktatūrą turi būt pa
šalinta įr valstybės gyvenimas 
tyri grįžti į normalias vėžes. 
Kad tiktatura nepasiliktų po to, 
kai praėjo reikąląs, demokrati
ją iš anksto apriboja jos laiką 
ir nustato jai aiškų tikslą; be 
to, žmonių atstovybė pasilaiko 
savo rankose Vyriausiąjį auto
ritetą, kad ji galėtų, jei dikta
torius ims krypti iš vėžių, jį 
suvaldyti.

2. Visąi kitas dalykas yra' ta 
“diktatūra,” kurią skelbė Leni
nas ir kurios dar iki šiol nėra 
principaliąi išsižadėję komunis
tai. Ji yrą ne ypatingas stovis,- 
iššauktas nepaprastų aplinky
bių, bet — pastovi valdžios for
ma arba valstybės tvarkia.

Leninas mokino, kad demok- 
rątįnė tvarka tinka tįk buržu
azijos viešpatavimo gadynei; 
bet kai darbininkai yra pasi
ruošę buržuazijos viešpatavimą 
griauti, lai jie turi demokrati
nę tvątką ątmesti įr įteigta ą- 
vo “klasės diktatūrą.” ši dar
bininkų klasės (“proletariato”) 
diktatūra turi jėga atimta visus 
turtus iš bųrzūjų —- jeigu jie 
priešinsis, tai juos fiziškai 
“likviduoti” —ir perimti į val
džios rąūkas prąjuonę, susisie
kimo priemones, žemę, bankus 
ir prekybą.

Kai privatinė nuosavybė visai 
išnyks ir visuomenėje nebebus 
klasių skirtumų, tai diktatūrą 
pasidarys nereikalinga. Tuomet 
Jvėl galės būt atsteigta demokr 
ratija.
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tv--, •■■

kįį tegu duoda klausimus, o 
‘Vilnies’ Redakcija mielai 
jups Išgins. Tai labą) pa- 
įrįrtipą, nes Rielsyiehat} kovo
jantis darbininkas savo sieki
mus turi suprasti, todėl ir aš

Wy u ir
žemiau telpantį klausimą. 
Kaip k|aįįsimą, taip if ats^- 
kymą malonC-site patalpinti 
?ViWi?r aš skaitau 
k9S<jiei».
“Su pagip-ba ir dėkingumu, 

ir ‘Adresas),

W Visiems yrą žmo- 
ma, komunistąi pųo pat savo 
atsiradiiųo demokratiją atr 
metėdarbinin
kams nęreijtąlingą ir net 
kenksminga, Bet pąskątįpįu 
laiku taip jų kalbėtojai, kaip

ratiją labiau ginti.' Tačiau 
mąn tenka sueiti daugelį žyr 
mią kompnistų darbuotojų ir 
kai su jais išsišneki apie ši- 
jtą ąįmaįną (jų nusistatyme), 
tai gauni įspūdį, kad tokios 
ątipainos pas juos visai nėra, 
jųjų' nusistatymas, kaip buvo, 
taip ir iębefą diktatūrą (ži
noma, proĮętariska) įr už de
mokratiją jie kąlpa tik dėl 
tp, ką.(į taip yrą' lengvįau pri
eiti prię masių, pęp skelbiant 
$gt^urą tp padarytį nęgąlį-. 
mų. ,Tąigi kflįp tąį suprasti? 
Kap ,mąnp sųprąįįjpas nebūtų 
kląidiiigns, tppėl' įr noriu, kad 
“Vį)nięs? 1 Redakcija tai išais- 
kiųtų, — pč ką busiu labąi 
dėkįpgąs.

Skaitytojas.”
Man pasiuntus.: šį klausimą,' 

praėjo dąugįau, kaip dvi savai
tės, bet jokį# atsakymo nepasi- 
rędčr Tųoipęū <pąnįšįąp laiškuti 
su paklausimų, gavo ar jįę įpar 
pp k|ąu§imąr ir jdeiąn aihirutę, 
atsakymui. Už keletos dienų ga- 
yaų atvirūtę Šū sekančių atsa
kymų : “Gėrb? Drauge: Dėlei lai
ko stpkps Jūsų klapsimo nega- 
lėjom patalpinti, bet už dienos- 
kitps tilps, po antgalyiu ‘Ar Ko
munistai priėšipgi dęmbkrąti- 
jai’...” -■Ii; ’ •' * . ’■ 1

Gavęs tokį prąpešįmą, dalinai 
nusivyliau, nes man atrodė, kad 
atsakymas bus nė į mano klau
simą, o įtik tąip sąū? Bet visgi 
tikėjausi ką nors apie tai rasti. 
Bet pasirodo, kad ir tai per
daug, nes jaįįkiąų, laukiau, o to 
atsakymų tąįp ir nesulaukiau. 
Bet kadangi aš esu ir ‘‘Naujie
nų” skaitytojas, tai aš krei
piuosi į,, lietuvius dąrbipinkus 
per “Naujienas”: Kam tokia pa
slaptis, toks neaiškumas? Ne
jaugi tik yądąi privalo žinoti, 
kaip mes turime koyptį? Jeigu 
taip, tai prastai, nes kuomet 
tarp vadų įvyksta kad ir asme
niniai skirtumai, tai jie labai 
lengvai-mus suskaldo į frakci
jas ir “sklokas,” o mes jau tarp 
savęs kovojame dėl principų, 
kurių mes patys pęžinome.

Norint, kad Bendras Frontas 
butų vaisingesnis, kad musų 
veikimas butų ’vieningesnis, kad 
kova su visokiais priešais butų 
sėkmingesnė, reikią ųąųdptią 
šios šalies spaudos ir žodžio 
laisve ir tokius ĮįĮąusimus, kaip 
diktatūrą, kurie musų vienybę 
^ukdo, reikia ne slėpti, bet kel
ti viešumon įr gvildenti. Ir juo 
ūięs juos geriau išgvildensime, 
juo mažiąu bus pas mus skirtu- 

, mų, dąugįąu vienybės.
'Gęrbiama - Vilnies' Będąk- Tam tikruose atsitikimuose ir 
f ' soėįąjįstąį pripažįs.tadiktaturą,

“Aš dąųg sykių skąi-. JŪ UŪOTŪonė apie dįkfetųrą 
tęs Įaikrąštyje ir girdęj^ <^$$4 PŪ? komunistų nųomo- 
prąkalbQ§ę, rąginąnf darbi- peš. Taigi svarbu yrą piųms Up
ninkus, kad jeigu kas nęaiš- pyąsti, koks -tas skirtumas ir

>
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Daugelis šalių, kurios šiandien turi parlamentus, yra 
paėmusios šitą valdžios sistemą iš Anglijos. Anglijoje 
nuo seniai gyvavo lordų rūmai ir “paprastų žmonių” rū
mai. Taigi dvejus parlamento rumus įsitaisė įr kitos ša
lys.

Amerika turi atstovų butą ir senatą, kuriuodu kar
tų sudaro kongresą. Kiekviena š. Amerikos valstija (iš
imant Nebraską) turi tokiu pat budu sudarytas legislą- 
tųras. Meksika ir Pietinės Amerikos respublikos irgi tu
ri panašią sistemą.

Europos kontinente stambiausioji parlaipeptino yaįs- 
tybė yra Prancūzija. Jos Nacionalis Susirinkimas (sei
mas) susideda iš atstovų buto ir senato. Belgijoje, Hę- 
landijoje ir Skandinąvijos monarchijose yra visur paukš
tieji” (ponų) rymai ir atstovų butas.

Kam reikia to dvišakumo parlamente? Anglijoje 
dveji rūmai ątsirądo iš to, kad parlamęntąs pradžioje 
susidėjo vien tik iš didžiūnų (lordų), bet žmonos paskui 
iškovojo sau atskirą atstovybę. Žmonių atstovybė; ląjkųi 
bėgant, įgijo daugiau galios, negu lordų rūmai, bet Ang
lijos aristokratija sugebėjo apginti savo teisę dalyvauti 
įstatymų leidime, ir taip yra palikę iki šiol.

Kitos šalys, kur “ponų” ir “mužikų” nėra, kopijavo 
tą anglišką sistemą su tikslu uždėti ‘'Stabdį” (brake) 
žmonių renkamai atstovybei. Konstitucijų tėvai (taip 
Amerikos, taip įr daugelio kitų šalių) bijojo, kad žmo
nių išrinkti atstovai ims leisti perdaug radikališkus įęt^- 
tymus, todėl jie įrašė į konstitucijąs, kad kiekvienas įs
tatymo sumanymas turi pereiti ne tik per atstovų butų, 
bet ir per senatą.

Amerikos respublikos steigėjai da ir tuo nepasiten
kino: jie dąr suteikė prezidentui teisę uždėti “yeto” įs
tatymui, perėjusiam per abudu kongreso butu. O vėliau 
buvo išrastas dar kitas apinasris žmoųių atstovybei. Vy
riausias federąjinis teismas, vadovaujant teisėjui Mar- 
shalFui, pasiėmė teisę spręsti, ar įstatymas, kurį priėmė 
kongresas ir pasirašė prezidentas, sutinka su konstitu
cija — ir jeigu nesutinka, tai jį anuliuoti.

Šitaip stengiamasi suvaržyti valią žmonių, pareikš
tą atstovų rinkimuosę. Lordų rųmąi, sęnatąs ąr kaip ki
taip yra vadinamos tos institųcįjos, kurios stąbdo^ žpQ- 
pių išrinktų atstovų darbą, yra be galo sutrukdę demo
kratijos progresą pasaulyje. Bet dažnai tos įstaigos pa
daro ir daugiau ž^lęs. Štai dabar Frąncuzijoje senątąs 
nuvertė valdžią, kuri turi dideles daugumos pritarimą ma ir ima kelti galvą fašistai ir 
atstovų bute ii* kuriai, be abejonės, pritaria dauguma priešai^

•---------- .. . ;-------------—. ................. '

gyventojų. Rąi daugumos valia šitaip yra trukdoma, tai 
žmonėse mažėja pasitikėjimas demokratine valdžios for-

A ‘ . v. demokratijos

Margos žinios iš Lietuvos
___ _________ į . , , .

. ji. • * • r • • ii

(Musų specialąus korespondento Lietuvoje)

(Tęsįnys)
jūsų Bimba ir Prusei|ta 

nuomonės

kas. Jegorovams, kurie lankosi 
karalių išįiįmčse, ne šitie rei
kalai rupi. Įteikia būti yisai po
litišku perpokša, jei manyti, 
kad ąfvykę svetjmų valstybių 
oficialus atstovai prąšytųsį dar
bininku, kvartalus apjapkyti. O 
be to, jei jie juos aplankytų, 
bep.t mąterįąjįo didžiulio skur
do pęnjatyty įr masėje jis ne
botų pĮ^'žpspis už .SSSR masini

Jei . , 
bus visai kitokios 
apie anglų karalių, dėl šito aūą- 
lų karalius prieš juodu savo 
karūnos nenusiims, bet jei tik 
juodu išdrįs bent kiek kiš
kai pasisakyti dėl Stalino vą- 
romos politikos, kad ir dėl to 
net tik paabejoti, ar buvo r<ū- 
kalo SSįSŠ. šiųsti savo atsto
vus karalių sveikinti — tikriau
siai abudu iš redaktorių išlėks. 
Geriau, vyručiai, tylėkite!

Taigi ir itasai Maratas anglų 
karalių saliutavęs atvyko yi?Į-j 
tuoti Klaipėdos uostą, žinomą, 
tai politiškas yizitas.

Tikrai, jei sveikinta anglų 
kąralius, tai dėlko ir musų uos
tui draugingas vizitas neati
duoti ?

Vizitų reikšmė
Tokie vizitai musų užsien .ų 

gyvenimui (tik daugiau drąs 
prįdųpda, bet čia yįdųje mįsi 
tik kępičjąpią j? kartąis sąu abė- 
jodami tąriąrną; nėjusi SSSR 
tarptautiniame politikos foru
me mažai reįškiaųti valstybė? '

Mes be užsienio politikos tiį-j 
rime dar savo 'vidaus Jabąi sį-' 
votišką gyvenimą, todėl ne vį-1 
sus svetimųjų vizitus mes vie
nodai sųprąįi'fepie ir jųps sveį- 
kįpaipe, Tųląs nęprąųstąbupn 
anupmpt ząųpijp Rųk SSSR ge- 
nepalinip šlą'bp vyriškis Jegoro- 
vas viešėdamas Kaune panpre- 1>t . J 
jęš susipąriąti, kąip &a gyvena }a^ai išnaudoti, bet ąngląi Jen- 
i 
jkįas npsąpippes pli kajbęti, k

Bet įųomęt jąų įp valdžią ! rąji.škų stebuklų išsiilgęs vyn -

Jegėręvai šftyps dalykus 
daug geriau žino ir supranta, 
negu tie pliuškiai, politiniai ne
mokšos, kurie viepyp linkę ma
tyti visa juodą, o kityr visa 
balta ir gražy, o gyvenimo tik
rumus visai nepažįsta.

L^ukiatęa datuętau ęvečiy
Mes laukiame ir kitų valsty

bių žymesnių politikos vyrų at
silankant; Mat, kalbama, kad 
tame pačiame Londone politi
niuose sjyogsniuose užsimota 
padarytį toRsąi ąąyotiškas bąr- 
jęrąą, kųrįs polįįipįaį yįsai izo
liuotų SSSR nuo Vokietijos. Tai 
yra Skandinavijos, Baltijos ir 
kai kurios Balkanų valstybės 
sueitų j tąmpresyius ryšiys ir 
sudarytų vieną tokį politįpj 
junginį, kuris SSSR ir Vokie
tijos įsikarščiavimus bent kfęk 
atvėsintų.

Viena tik čia spraga susidą- 
po, tai Lenkija, kuri dėka sa
vos politikos su Lietuva neturi 
jokių santykių. Todėl ĮLenkįja 
dabar norinti šitą savo padėtj

^rbininUi'. Taf tik pRuškisuT fca«»s davė stipriai supras- 
ti, kad iš to nieko yeReią.

(Bus daugiau)
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Statyk sau Piknikai 1.T
rrf? šiais metais Toronto lietuvių

TORONTO, Oąt. — Pų a. a. draugijos susitarė viena kitai 
Miko pe|rauąko pririjęs, nulin
do ir ąųjudo visa lietuvių išei
vija, p ypatingai J. V. lietuviai, 
nes juk jiems jis ir buvo gy
vuoju (drąugu. Nujiudo dėl to, 
kad neteko lietuvių muzikos tė
vo, Jjetųvių tautos dainiaus; su
judo dpi to, kad pors toli nuo 
jo frųnąnt, ątiduotį jam pagar
bu iŠrąikštį ijr parodyti ką jau- 
Čįą įciękviepąš myįiptis meną 
lietuviu. Tarp tikslui ir buvo su
ruošta daugeĮy vietų, k- t. Chi- 
cagoje, New Yorke ir kitur 
skaitlingi ir gražus paminėji
mai; a’. a. Miko Petrausko, mil
žiniškų musų tautai nuyeiktų

piknikams nekonkuruoti ir dėl 
to, susirinkę iš penkių draugi
jų atstovai traukė “liuosus.” 
Ketvirta vieta įteko socialistų 
kuopai, o penktoji SLA 236 kp.

Taigi, ąteinąniį sekmadienį, 
birželio 27 d., įvyks socialis
tų, o 4 liepos SLA kp. piknikas. 
Abu piknikai įvyks prie Masių 
farmos. Pradžia 1 vai. popiet. 
Toronto ir apylinkės lietuviai 
prašomi į piknikus atsilankyti 
ir drauge linksmai šokant ir 
dainuojant laika praleisti.

SLA 236 kuopos 
knygynas

£ O
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Rašo DR. T. DUNDULIS
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Daug kas manę, kąd tokie pa- 
inįnpjimai ir pagerbimai tyrėjo 
įbuti daromi dar gerb. velioniui 
gyvam esant. Tuomet, esą, 
nors tiek malonumo butų turė
jęs, kad būt jį matęs ir jautęs 
visų pasitenkinimą jo nuveik
tais darbais.

Labai teisinga mintis, tįk 
deja, kad žmonės naudą įr ver
tę pamato tuomet, kadą jau nė
ra kam dėkoti... Nors a. a. M. 
Petrauskas buyo mylimas ir 
gerbiamas tų» kurie jį suprato, 
— bet jis buvo i? vienas iš tų 
didelių vyrų,- kurių pasauly gy
vendami ir jausdamiesi menkais 
—paliko neįkąjnuojąmus turr 
tps sąyp tąutpnas — ^mopijąi ir 
tuo pastatą sau amžinų, nedils- 
tantį paminklą.^ -n

f ’ pąug pašauHd geni j-į' įįyyėAb 
ir minė didžiausiame skurdė, 
vienok jie dirbo savo užsibrėžtą 
darbą, neatsižvelgdami į jokiąs 
garbes, nes jie žinojo, kad di
džiausia garbė negali prilygti j ų 
darbams ir kad didžiausia ųž- 
mokestis, tai pasitenkinimas jų 
pačių paveiktais darbais, ku
riais žmppiją galės naudotis; o 
jiems mirus, jų vardai neišdils, 
ijes ji^ dMie^l darbai lipdys juos 
pąąąųjy bpyysius.

Tai gepijąj. Bet ir mes, pa- 
prastį žmopelįai, be gepijąliš- 
kiĮ įgimtų gabumų 
prisidėti vienokiu ar k 

M . t ’ £ ‘t ’ _ '

gabumų — galime 
prisidėti vienokiu ar kitokiu bu
bu, prie visuomeninio darbo, o 
neatsidėti vien tik sau. Gyveni
mas musų toks trumpas ir var
gingas, tuntų neužgyvensim, o

< f ' * « I • .

jeigu ir Užgyventumėm — į ka
pus nenusinešim. Tad, ar nege
riau bus, kad prisidėsim prie 
žmonijai naudingų darbų ir 
statysim Sau paminklą kol dar 
gyvi esame?

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos Žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Stop 
Itching 
Skin

_ .....
Ar kenčiat ntlo niežų, degimo, 
suerzintos odos ? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionamS kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
ną ir pąjppgvma Ętaemą, Pa
prastą Išbėrimą? Spuogų^ De- 
djrvlrįes jt pąrtašiųs odos erzi
nimui greitai. NUsipirklt Žento 
šiąncįięn—visose ąptiekpse, 35c,

Per pastaruosius du mėne
sius SLA 236 kp. knygynas ne
turėjo pastovios Vietos ir kny
gos nebuvo išduodamos. Dabar 

’ 1 » 

teko nugirsti, kad kp. organiza
torius A. Frenzelis jau sutvar
kė knygypą sąvo bute, 86 pell- 
woods ir kas nori, jau gali kny
gas gauti.

Dr. Bethune 
Toręnte a

PARKAI LABAI “BIZI” -— Mokykloms užsidarius ir atpsjtogpnis prasidėjus, vis j 
Chicagos parkai pasidarė lą^ąį “bį^i”. gimtai vaikų juose žaidžia ir Jąpko įvairius 
rankdarbių kliasas. Kairėj, bpręjį jaunų ž^psotojų lipksmįųa Ąpguą, dyęsiriipĮas ark
lys, Edgewątęr Beąch žaidimo ąikštcjp, dpiinėj, ppsketviji’tų jpe.tų Barbora Šulę dide
liai pasitenkinusi supasi ant ožio.

r——-

Keletas Dienų Chicagoje ir Apylinkėse Torontiečiai rengia

(Tęsinys)

Laisvas Kapines
Ir Iškilmės

Montrealietis dr. Bethune 
praeitą rudenį išvykęs į Ispani
ją teikti medikalę pagelbą lo- 
jalistams, grįžo į Kanadą ir 
lankėsi Toropte, Toronte jį su
tiko minios žmonių, nešančių į- 
vąirius prięšfąšisjtiųiuą plaka
tus, ir sukūlusios jam dideles 
ovacijas. Dr... D^thuną žodžiais 
tariant, jis i.šyykęs į Ispaniją 
dėl to, kad negalėjęs ilgiau pa
kęsti ir ramiai žiūrėti kai žmo
nes krinta, it muspą, nuo fa
šistiško teroro. Nuo sausio me
nesio pradžios, jis padaręs 700 
kraujo transfuzijų. ir bendrai, 
jis ten pasižymėjęs savo veik
lumu. »

■“Aš noriu supažindipti su ten 
esančia pasibaisūftina padėtimi, 
—tiek žmopįų, kįek tįk aš ga
lėsiu,” — pareiškė daktaras,— 
“nes pasaulinis karas jau pra
būtas. Jis prasidėjo jau 1931 
pietais Mandžųrijoj, kur fašiz
mas laimėjo. Vėliaus Abisinijo
je, kur irgi laimėjo fašizmąs;i 
dabap JąpąnĮjoj karas visįškąi 
pasirodė aiškus kaipo kova tarp 
fašizmo įr demokratijos įr pa
staroji turi laimėti!”

Daktaras grįš atgal į Ispani
ją. Kai repprteris užklausė jį, 
ar jis komunistas, jis griežtai 
atsakė, kad ne: “Gali yąęliniti 
mane socialistu, tpkju, kokiais 
yra milijonai žmonių, teisingų 
žmonių, kurie kovoja už teisin
gumą ir aš neapkenčiu fašiz
mo.”

Taip tai idealistas — žmoni
jos gerovei pasišventęs dr. Ba- 
thune kalba.

Rašo J. Jpkubynas i

Kaip jau minėjau, su Mr. ir 
Mrs. Grakey buvome susitarę 
pirmadienio rytą važiuoti į 
Laisvų Kapinių iškilmes. Taįp 
ir buvo padarytą'. Pirmadienįo 
rytą, kaip. 9 valandą, p. Grakįi^ 
naujas moderniškas ; automobi
lis apsistojo,., prie> Steponaįcįų 
namo. Mudu sų ■ 'Steponaičiu jąu 
buvome “rea'dy” ir tuoj aus pa
sileidome į Ghicagą. Mrs. Ste
ponaitienė ir jos 2 sūnus, An
tanas ir Russell, taipgi mano 
duktė, nutarė pirmiau važiuoti 
į vieną, iš Chicagos Air Portu, 
ir todėl jie išvažiavo kiek vė
liau.

Mums bevažiuojant, teko pra
važiuoti keletas kapinių, ku
riose matėsi būriai žmonių su 
gėlėmis kapų papuošimui. Po 
geroko kelionės laiko, važiuo
jant prieš vieną kalnelį, Mr. 
Steponaitis sako: — Nuo to 
kalnelio bus matytis žmoųių 
minios prie Lietuviškų Laisvų 
Kapinįų.

Ir iš tikrųjų, tūkstančiai ka
rų, tūkstantines minios žmonių 
jau buvo susirinkę kapinėse. 
Atsiradus tokioj didelėj minioj 
lietuvių, pasidaro kaip ir grau
du, bet širdį kutena malonus 
džiaugsmas, girdint jaunus ir 
suaugusius žmones kalbant vien 
lietuviškai! Kaip tąį nesitiki, 
kad visa, kas aplinkui dedasi, 
yra tikrovė, kąd tai ne sapnas... 
Gal tiem's, kųrje dažniau gau
ną progą pamatyti tpkias mi
nias lietuvių, burius tokio gra
žaus lietuviško jaunimo, gal 
jiems ir nėra ko jaudintis. Bet 

—-Frances. žmogui,, kuriam tokie reginiai

retenybe, yrą kųų pąsidžįapgti 
ri pąsigrožęfį!

Besižvalgant ir besidžiau
giant Laisvų Kapinių gražia iš
vaizda ir rūpestingą tvarka, pri
siartinome prie estrados. Čia 
tuojaus sutikome , “Naujienų” 
redaktorių Dr. Grigaitį, “Ną'ų- 
jięnų” Špūlių * ir laivakorčių 
skyriaus vedėją p. Rypkevičių, 
ir pažįstam^'® Cleveiando lai- 
ki^, ' malūnų’ IK1 šimpatingą R. 
Šniuką. Vėliaūfer1 dar teko ranką 
paspatišti mužikui K. Stepona
vičiui, SenarA’' JPętrųi ir desėt- 
kąms kitų naujų'pažįstamų.

• Z'.Jė ■' J . Ja!'' /

Saulei negailestingai,; plikes 
deginant, bųvi|m priversti pavė
sio ieškoti,įt bęt, tuo tarpu pa
sigirdę, mupkęs aidai ir kapi
nių pietinėj ąipj.oj pasirodė at- 
maršuojantis: gražiai išsirikia
vęs Dariaus-Girėno postas, j

Turėdamas /su savim nors ir 
menką kamerą, nufotografavau 
žygioujančius , alėja posto daly
vius, “Pirmyn” chorą ir Šerno 
paminklą.

Programo vedėjui Mr. Tam- 
kevičiui pasakius įžanginę pra
kalbą, prasidėjo progrąipp Pū
dymas. Kalbas, tai dįenUi pri
taikytas, pasakę: 'Laisvų Kapi- 
nių’ pirminihkkš Ei Čepulis, Dr. 
Margerįs^ Dr. Grigaitis, L. Prų- 
seika ir ądv. K. Jurgelionis. Iš 
kalbėtojų reikšmingiausią kalbą 
pasakė “Naujienų” redaktorius 
Dr. Grigaitis. Jis pažymėjo, jog 
sąžinės Įaisyė šiandien yrą 
svarbiausias dalykas. Adv. Jur
gelionis pątįekė labai daug fak
tų iš kunigų . darbelių ir pažy
mėjo, kad kbnigų įvairios apga
vystės padėjo tas kapines su
organizuoti. '

(Ęųs; daugiau).

TORONTO, Ont. — Ispani
jos Joj alintų naudai gegužinė. 
Toronto lietuvių S. D. organi
zacija rengia gegužinę (piknir 
ką) prie Masių ūkio (farmos^, 
birželio 27 dieną.

Gegužinės pradžia 11 valan
dą ryto, šokiams grieš linksma 
muzika, laike pertraukų bus 
sportinių numerių ir šiaip žai
dimų, ^porte atsižymėję asme
nys gaus dęvanąs. Pusė pelno 
,WriW?fe X• MMies gy- 
nimo reikalams.

Tikimės, kad Toronto lietu
viai, įvertindami Ispanijos liau
dies gynimo svarbą, gausiai at
silankys į aukščiau minimą ge
gužinę. ,

Jeigu pasirodytų lietus, arba 
panašu į lietų, tai gegužine bus 
perkelta į sekamą sekmadienį, 
t. y. liepos 4 dieną, toj pat vie
toje. —Komitetas.

žmogaus organizme randasi 
normaliai silpnų apierubių, kur 
neretai, patrūkimas (hernia) iš
tinka. Nežiūrint, kad ir žemes
ni gyvūnai turi panašių silpnu
mą, hęt jie labai retai pa
trūksta. Tas įrodo, kad žmonės 
turi tam tikras ypatybes, ku
rios sudaro patrūkimo 'priežas
tį. Be to, patrūkimo prieažstys 
galį būti netobulas stovėjimas, 
prastas valgis, stoka atatinka
mo piankštinimosi, kas sulaiko 
muskulus nuo sutamprėjimo, ir 
kai kurios ligos su kosuliu. Čia 
paminėtos priežastys yra netie
sioginės, bejb j oš^ sudaro rimtą 
pavojų, ypatingai tiem, kurie 
dirba sunkesnius darbus ir užsi
ima tam tikrais mankštinimosi 
papročiais, dažniausia' vyrai.

Pagrindinė arba tiesioginė 
prįežąstis patrukime yra svar
biausia įtempimas jėgos. Ypa
tingai, kada įtempimas jėgos 
esti iššaukiama nesužiniai, kaip 
tai sukniumpant ir norint atsi
laikyti nuo sukniupimo. Kilno
jimas sunkių daiktų yra svarbi 
priežastis. Taipgi smarkus nuo
latinis kosulys gali iššaukti ne
jučiom’ įtempimą jėgos iki pa
trūkimo laipsnio.

Ūmus pątrukimas visuomet 
pasireiškia su skausmu. Dažnai 
skausmas pasėdą patrūkimą. 
Skausmas pasireiškia lengvo ar
ba aštraus pobodžio. Tūluose 
atsitikimuose patrukus jaučia
ma tiktai silpnumas, arba jau
čiama tiktai veržimą viduriuo
se ir viduriai užkietėja.

Nekalbant apie nesmagumų ir 
neparankumą ,turint patrūki
mą, yra dar yienas iš didžiau
sių pavojų, kada vidurių kilpos 
įsįbriauna į patrūkimo išlaidą 
ir tampa užgniaužtos. Tokiuose 
atsitikimuose minėtose vidurių 
kilpose neretai pripuola gan
greną ir vidurių abstrakcija.

Turįnt patrūkimo tepdenciją 
arba lengvą patrūkimą nėra 

dirna atlikti sunkesnių darbų, 
dustrijos įstaigos nepriima į 
rbą tų, kurie turį nesutaisy- 
patrukimą. Taipgi ir apdrau- 

•s kompanijos neduoda ap- 
drąudos tiem, kurie turi patrū
kimą ir jis nėra atatinkamai pa
taisytas, o jeigu ir duoda', tai 
tik apribotą kontkratą (poli- 
ey).

Apie gydymo budus galima 
pasakyti, kad vaikam ir seniem 
žmonėm, kuriem operacija yra 
pavojinga daryti arba nėra di
dėlio reikalo, patrūkimas yra 
geriau gydyti su tam tikrais 
pri taisymais, trusais. Bendrai 
imant, jokių kitų gyduolių nuo 
patrūkimo nėra. Atsitikimuose, 
kada vidurių abstrakcija nuo 
patrūkimo yra numatoma, rei
kalinga greičiausia padaryti o- 
pęraciją atitaisant vidurių, už
gniaužtas kilpas.

Tiesa, lengvesniuose patrū
kimuose tam tikri prietaisai 
(trasai) gelbsti
sunkų darbą ir kilnojant sun
kius daiktus tie trasai ne vi
suomet atatinka gydymui. Dėlei 
jau. j aukščiau minėtų priežasčių 
patrūkimą yra geriausia patai
syti operacijos budu, kas ata
tinka industrijos ir apdraudos 
sveikatingumo taisyklėm.

h 
d

bet dirbant

MOTERYS
Fordas ir C.1.0. 
Unija Windsore

WINDSOR, Ont. — čia yru 
Fordo dirbtuvė. Dabar statumą 
ir nauja, už dešimts milięnų 
dolerių. Fordo darbininkai or
ganizuojasi į C. I. O., bet ųni-’ 
ja netrukus pajuto, kad ląiks 
pųo laiko kai kuriuos organi
zuotus darbininkus Fordas at
leidžia iš darbo.

Uniją pątyrp, kad prie C.I.O. 
prisirašė būrys Fordo šnipų, ir 
netrukus visus iki vienam su
rado. Kai įvyko reguliaris uni
jos susirinkimas, tai valdyba vi
sus šnipus suprašė į atskirą; 
kąmbarį. Ęegulįa*riai darbiniu-? 
kai - nariai mitiųgąyo regulia
ruj susirinkimų salėj. Po to į-, 
vykio šnipai pamatė, kad jų 
dienos pasibaigė ir kad jie liko, 

^išskirti iš unijos

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

" Night and Mornlng I
Promote a Clean, Healthy Condition I

ŪSE

Dėl Akiįj suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. jįs Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dcpt. H. S., ChicagoVergas,

PETER7PEN

žemo

Turite for Free Eye Book
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Ateinantį

SįhiONi

ILLINOIS BELL TELEPHONE
COMPANY

Alice

Elea

(Vardas ir pavardė)CANAL 6150
(Adresas)

(Miestas ir valstija)

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras3500 So. Halsted Street

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlock 0220

DAILY BUSINESS DIRECTORY

DYKAI
NAUJAI ’ ATIDARYTAS

HOSPITAL

Gavo leidimą ir garažui pasis 
tatyti, bet darbas sulaikytas.

VYRAS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

Vakar Chicagon 
Parvežė Snite’ą

Avenue
5727.

NAUJIENOS 
1739 So. 

Halstod St> 
’tičAgo

Stanley T. Straukas 
rengiasi rezidenciją 
pasistatyti

Apsivedęs, vyras 
rytojaus dieną 
pasikorė

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

Siųskit money orde 
rį arba čeki —

3500 
skelbi- 

praėjusį 
dieną, 
įsiskver- 
praneša-

• LIGONINES— 
HOSPITĄLS

GERB. Naujieną įkaityto- 
j oi ir įkaitytoji! prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tai 
krautuvu, kurios skelbiari 
Naujienos*.

SLA 226 kuopa 
rengia išvažiavimą

Užvedė Divorsų
Bylas

Pauline Bagent prieš Mason
Bagent
Julia Paulas prieš Frank 
Paulas.

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

Anthony Rosinski, 27, su
Stephanie Kubilius, 22

Walter Rackes, 27, su Beryl
Post, 28

Frederich Dienes, 41, su He-
len Giesey, 34

Charles Kouba, 24, su Alyce
Banis, 23

Stanley Waszak, 28, su
Shedis, 20

Edward Tuma, 23, su
nore Hellenbach, 27

Joseph Lakawitch, 23,
Kathleen Bergen, 22

Anchor Inn tebėra 
senojoj vietoj

Norėdami parduoti arbą pirkti 
real estate kreipkitės j mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

Vakar Chicagos Billings li
goninėn buvo parvežtas su- 
paraližuotas jaunuolis Fdere- 
rick B. Snite Jr., kuris beva
žinėdamas po Kiniją susirgo 
vaikų paraližu. Snite kelionę 
iš Kinijos Chicagon atliko į- 
dėtas 
čius.”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

L KAINOS 
PRIEINAMOS

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE .
I ■ 

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

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

911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

RALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

Remkite savo apielink 
biznierius

No. 4370—Lyg žiurstas, lyg suk
nelė. Su ja vasaros metu galit ir ant 
gatvės išeiti. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių 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 užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

Suplikė savo kūdikį
Pasimirė nuo žaizdų Evans- 

ton ligoninėje 15 mėnesių am
žiaus Donald Ray, gyv. 1834 
Pleasant avė., Highland Park. 
Motina pasvadinusi kūdikį va
noję, atsuko karšto vandens 
kraną ir nuėjo į beismentą už
sukti gesinį vandens šildytuvą. 
Kūdikis mirė už valandos.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted SU Chicago, HL 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd; No----------
J- • < . t i;-■ • ■

Micro* __________  per krutinę

1715 SO. HALSTED ST
PRIIMAM UŽSAKYMUS TELEFONU 

Atsinešę šj skelbimą gausite 3% nuolaidą

Paul, Minnesota. Chicagoje 
tikisi būti liepos 4 d. Bet, kar
tu nusiskundžia, kad aplinky
bėms susidėjus, pametusi dau
gelio antrašus. Butų gera, kad 
apie save draugai praneštų.

Nuosavybės Midrų vedamas 
p. Stanley Straukas, nors truk
domas, neatlaidžiai tebekovo
ja už savo teises įsigyti, ne
žiūrint viso, sau pastogę. Tai 
jau aiškus lietuvio budo po
žymis.

Jau nesykis spaudoje buvo 
minėta kaip p. Straukas iš ne
visai tinkamos medžiagos pa
sistatė sau bėdos rezidenciją 
ir kaip tai trukdė tam tikri 
valdžios organai. Dabar gau
ta žinia, kad p. Straukas gavo 
leidimą vndeniui įsivesti ir kį- 
tą garažiui pasistatyti. Van
denį p. Straukas jau turi ir 
tuo budu pašalino tą nenor
malumą, kurį kentė per išti
sus metus. Bet garažui statyti 
leidimas atšauktas ir sutruk
dyta jau pradėti priruošiamie
ji statybos darbai.

Kodėl sutrukdė garažo sta
tymo darbus sunku pasakyti, 
nes garažo statymo medžiaga 
ir planas padarytas ' prisilai
kant visų įstatymo reikalavi-

Pirkit tiesiai iš dirbtuvės. 
Turime tūkstančius svarų 
plunksnų pasirink i m u i. 
Taipgi duknas ir kaldras 
iš pūkų, paprastas kald
ras, etc.

Išpardavimas šeštadienį ir Sekmadieni

mechaniškus “plau

BLUE CASTLE

ICE ORTAM
3456 So. Halsted St.
Viskas šaltakošės Eilėj. 
Visus užsakymus virš 

50c pristatom.
Tel. Boulevard 0567

matyti pastatyta moderniškas 
ir, paskui, p. Straukas 
priverstas toli darban keliau
ti. Įsigijus automobili paleng
vėtų ir šeimos gyvenimas. To
kie jo artimiausių dienų se- 
kiai. O ,kai išsispręs ginčai su 
miesto valdžia, mano tuoj pra
dėti ir savo naujos rezidenci
jos statybos darbą. Tikisi tai 
įvykinti dvejų metų laike.

—Rep. x-n.

NORTH SIDE 
sekmadienį, birželio 27 d. S. 
L. A. 220 kp.' Ferigia draugišką 
išvažiavimą į Jėfferson miš
kus. '

JKiek girdėjau iš rengėjų, tai 
bus vienas iš linksmiausių iš
važiavimų. Bus visokių rung
tynių kaip tai čeverykų spar
dymas, virvės traukimas, pajų 
valgymas ir tt.

SLA. 226 kp. aukauja daug 
pinigų iš iždo dovanoms lai
mėtojams dovanų nupirkti.

Kelius šių metų North sidie- 
čių išvažiavimus sugadino lie
tus, bet ateinančiam sekma
dieniui Dr. Montvidas, J. Kau
linas ir K. Čepulevičius pra
našauja, kad bus gražiausia 
diena reiškia, lietaus nebus. 
Visi gali važiuot į mišką, ne 
valgę nei pusryčių nei pietų. 
Sako, rengėjai parūpins vi
siems valgių ir gėrimų.

Pradžia išvažiavimo kada 
pabaigos nebus.

— Antanėlis.

Skaitlingai kostumerių !pat 
ronuojamo Anchor Inn 
South Halsted Street, 
mas tilpo Naujienose 
šeštadienį, birželio 19

To skelbimo adrese 
bė klaida. Taigi šiuo 
me, kad Anchor Inn pasilieka, 
kaip buvęs, senojoj vietoj, bū
tent adresu 3500 So. Halsted 
Street.

Atvažiuoja p-nia Bud- 
vaitienė iš St. Paul

Atvažiuoja savo senų drau
gų aplankyti sena Naujienų 
skaitytoja p-nia Kastancija 
Budvaitienė Chicagon. Ji gy
vena 211 University St., St.

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
3 lūs, cigarai, eiga retai, saldainių, 

žkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga priei lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Įėjimas prie aiškiai matomos išstatytos raudonos srkynios su žąsinu 
viduje.

WEISBERG & CO.

Daugina žuvų išteklių 
lagunuose

Sumanyta padauginti parkų 
lagūnų žuvų išteklių. Paveik
sle matosi vienas iš tų žyg
darbių Garfield parkų lagune, 
kur paleista dalis iš 5,000 eše
rių. Ir visa tai tik dėl žvejy-

rreierred by millions 
to mayonnaise..

B Choice ingredi- 
ents vvhipped to 
ainazing creami- 
ness i n the /*— 
Kraft Mir- /y 
acle Whip 
markine

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

bos sporto mėgėjų labo. Gi 
vasaros metu jų paleis dar 
daugiau.

Tos rųšies žvejybos sporto 
išplėtimo bei paskatinimo de- 
liai yra numatyta ir pinigi
nes dovanas. Tat įvyks žvejy
bos sezonui atsidarius, būtent 
po Darbo Dienos — rudenį.

Užvakar Sol Brodsky, 31 
metų amžiaus, susituokė su 
Sophie Brodsky.
-- Po vestuvių ceremonijų, jis 
nuvažiavo su jaunąja į nau
jai įrengtus apartmentinius 
kambarius ties 4339 W. 13th 
Street. Sakė, kad jai, savo So
fijai, kambarius specialiai 
įrengė.

Neužilgo jis nuėjo lavatori- 
jon. Nesulaukdama vyro su
grįžtant, žmona lavatorijos 
duris išlaužė ir rado vyrą ne
gyvą, pasikorusį.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .......*.....

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

PADARYKIT savo atostogas šią 
vasarą idealias. Telefonuokit pir
ma viešbučių ar stovyklų rezer
vacijom. Tada galit būti tikri tu
rėt patogumus, kurių norit—kai
na, kurią norit mokėt. Atminkit: 
telefonas yra jūsų parankiausias 
bičiulis geriem laikam 
planuoti — visuomet. L( JSSL □

Birželio Išpardavimas
Plunksnų—Paduškųi—Duknų 

■F5’ TAUPYKIT! TAUPYKIT!
ggiMak PIRKIT DABAR

Penkių rųšių plėšytos ir neplėšytos 
plunksnos.79c $1,09-U .49

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj * visa-___________
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg- 
tinę, vynas, alus ii 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką p ra- Maį
leisti, malonėkit at- 
silankyt į mano už- 
eigą. Savininkė

Martini Grigas- x
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St.i=£=SS®Hd 
Tel. Boulevard 0850 į

Statys naują rezidenciją
Paviršutiniai žiūrint atrodo, 

kad garažas, neturint tinkamų 
namų ir automobilio nėra rei
kalingas. Vienok, ne visai kas nori 
taip. Pirmiausiai garažas nu-

Palikęs žmoną nuėjo lavatori 
jon ir nusižudė.

MASTER WIND0W SHADE CO.
' S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560
•Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
IFIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAMĖ IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WQOD ST.)

KYLA ~ 'A A. *-<4. PAVOJINGA
muė paralščlui pataikinti su pilnu . pa- 
stlkSjimu I

Elastikinčs pančiakas,. diržat bracek 
pažeistiems, čeverykal tiems, kurių są
nariai nesveiki. if r> ’

A. R. PATRICK
(PETRIKAS) ,

VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės. 

Smulkus Daiktai ir 1.1.
Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

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

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

75% cars
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 ....... ........

$6.95

. $7.65

. $6.05 
$4.70 
$8.75

. $6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20 

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue 
v, Tel. YARDS 0965.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paralštis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos ruSJ 
jums tikrai padčs. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- 
raiSčio pritaikintojo rankas. Ateikite pas

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI PRIE VVELLS STREET

I Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Į Visiem Sudarkymam

r . . : .. .... .
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yii apie skerdynes
I

X f >.i . -■ f i'

Atsisakė važiuoti i Washiugtoną; La Fo- 
im EMsijd štuffijuiM streiklaužiu 

agentūrų rekordus Chicagoj

Arttras ĮKeistueiofitsafeos
pikiiito riigpiO 8 Kliubo piknikas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
I CLASSIFIED ADS. !

Sunset Parke'

ka”; “^i^Ar .įfuvos sužeistų 
žrnoriiij. Buožes iaRpįj a orą 
kai ‘padūkę’ f. malūnų spar
nai ir krenta ant minios, 
daužydąmii bėgančius žmones, 
|Au sukruvintus ir sąmones 
netekusius vyrus ir moteris.”

Renkd Aiikd^ Ptieiio 
šireikierianiš.

Organizupti C. I. O. aliejaus, 
gumos ir kįtų pramonių dar
bininkai vakar pradėjo rinkti 
pinigus finansavimui plieno 
streiko Chicagos distrijkįė. 
Streiko nepaliesti plieno dar
bininkai Gary, Indianoje ren
gia dvi viešas rinkliavas. 
Whiting’o aliejaus darbinin
kai pasižadėjo mokėti į strei
ko fondą po dolerį į dieną.

i i I ’ > * . *• .

Laisvamanių Etinės 
Ktiftaš 
SiiŠiMM

Pfpkuroras Thomas .J. 
Coiirtnėy, ir ^dlicijoš kapito
nai James Mooney ir. Thomas 
Kilroy vakar atsisakė važiuo
ti Washingtonan ir liudyti se
nato komisijai, apie South Chi- 
ęagqs skerdynes, prie Repub- 
lic liejyklos.

. Tose. skerdynėse policija 
mirtinai pašovė ir sumušė de
šimts plieno streikierių, o apie 
šimtą sužeidė, v Prokuroras 
Courtney vis . tikrino, kad 
kraujo praliejimą “išprovo
kavo komunistų suagituoti 
streikieriai”. Kapitonas Moo
ney ir Kilroy vadovavo polici
jai, kuri darbininkus užpuolė 
ir apšaudė. Jie aiškino, kad 
“pradėję šaudyti gindami sa
vo gyvybės.”

^ei prokuroras, nei .kapito
nai hepąaiŠkįno kodėl neva- 
ziUOjn ĄVasningfonan. Juos 
liudyti apie skerdynes Šaukė 
senato pažto reikalų komisi
ni’ 
J ’ ' L Jj - ' į u ,?.

La Follette Civil Liberties 
komisija vakar pradėjo stu- 
dijūoti streiklaužių biurą re- 
kordus; norėdama patirti ko
klį rolę, sketdynesė lošė, mu
šeikos. Du stambiausi, biurai 
Čhįčagoję yra WįlHam J. 
Burbs Deįectjve Agericy ir 
Pinkertori Detečtfve Agency. 

’u., , / ....
Skerdynių Filmai Londone

' i, j ( . ... - - •
žinia iš Londono sako, kad 

vakar Paramount bendrove 
ten pradėjo rodyti South Chi
čagoš skerdynių filmus. (Ėen- 
drovė atsisakė filmus rodyti 
Amerikoje, “bijodama 
šių”) .

Chrohičle” vakar rašydamas 
apie kruvinas scenas, skun
džiasi, kad filmai yra. labai j 
apkarpyti ir sutruįhplriti. Vic- Ij'rianceš Gesto, 
nok, to, kas parodyta, “užten- Prairiė avėnuė.

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

Antras “Naujienų” piknikas 
Šią vasarą įvyks sėkmadfienį, 
•rugpiučio. 8 d., ŠUnšėt Parke, 
kur pereitą sekmadienį susirin
ko šifh’tAi lietuvių į Keistučio 
Rliūbo pikniku.

Laisvamanių Ėtiįieš Kultuos 
Draugijos Centro Valdyba šau
kia bėhclrai visų1 la'išv®ąAią 
kuopą ^hRrii^;. į,, susirinkimą 
penktadienį, birželio 2^ d., Lie- 
tuvią Atiditoriijojė, mažojoj sve
tainėje.,, > ?

Susirinkime bus. perskėfityta 
Centrų Komitejo prirengta priri- 
cipą.dekląriacijA it įšUtai,’o po 
to diskusijos, Prašome šuširini- 
ti laiku. ,—j;

70.
Ui Baitvėides

Dr; Jakubkos moks
lo užba igirno įiubtri

Sekmadienį, birželio 20 d., 
p. p. Jakubkos, norėdami. pasi
dalinti savo džiaugsmais ir su- 
naus pasisekimais, su savo ar
timaisiais bei draugais suren- 
gė Dr. Jakubkai mokslo uz- 
baigtuvių' puotą.

Puota įvyko 45 ir Talmih 
avė. Susirinko apie 150 daly- 
yių. Atvyko svečią net iš Evan- 
ąton ir Rockfordo. Dalyvavo 
Dr. LidAianaš iŠ Ėdcktą^dp; 
Žuriš būVp ir ^įkejj^į 
Pt.' ^dyaiW ir broS

paskui Dr. JBIęžJs, Dr, 
■foririia’čistaJs Ė.AWs, piamštas Bi-

gžt&Sf Jfrta ff 
kietty ir jų žiAonAš. .

Iš kitos piVses, jaunasis dėh- 
tišiaš yra ir yčikėj^Ą Priiždle- 
fd prie Naujosios (iadynes cho- 
ro, dalyvavo įvairiuose opege- 

į č i ų perstatymuose. P uoto j, cho-

pavyko
■ -y

Puvo daug žmonių.

Pereitą sekmadienį, birželio 
13 . d. Sunset darže įvyko Keis
tučio ^Pašalpos Kliubo, Pikni
kas. Susirinko tuksfaritiriė mi
glia ir visi puikioj nuotaikoj 
linksmai praleido laiką. Vieni 
ši^ikučiavo; a Ųkjandžiaudami, 
kiti savo giliuko laukdami.

' $et Štai ir juodas debesis, 
nekuriė ėmė net ir nugąstau
ti. Išeind progr.ąįio. vedėjas ir 
sako, kad lietaus nebus. Pro- 
gramą vedė drg. JakaviČius, 
kalbėti perstatė kliubi pirmi- 

„įlinką, p. J. Kondrošką. Po to 
sekė Pirmyn ir Naujosios Ga
dynės chorų graži daina. Pir
myn chorui vadovavo K. Ste
ponavičius, Naujosios Gady
nės ęhorui — J. Steponąyičins. 
Bet žmonęs, nors ir padrąsinti, 
ima vis Udiiini nerimauti dėl 
^dlįmb ličtd'dš' ir Irai kurie 
jįskyba, namon.
į Čįėtųtis sįvo atliko.; Jis ėmė 
įmą^oįi j gąjvčsr riiįedplčnkda- 

Jinaš niėkb įkas tik bū'vo pasie- iki 
rėti? ’?>< {

DRAUGYSTĖS {PALAIMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1,9$7 

riiėtams: John Jackas — pirm., 
6504 So. Rockwell $t.;( Adam Su- 
■« • a • • ' ■ W * -a m x>a > •

Micklin^ Jr -r-finąnsų ,, rąšt, , 4917 
So Koinėrisky Avė.; Frank Meda“ 
Kriski—kasierius,. 3159 Emėrald 
Aye.; Frank; .Mąrgęy$&-r-kontrQl. 
rašt., s 4348 $o, Washtenaxy Aye.; 
Franlc Sh'erpetis—kasos globėjas, 
Maršalka-^ A n to n šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Antojn 
Tamkevičė , ir^ <Petęr Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke- 
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

pirm., 

bąitis—-pirip. pagelb.,. 1947 String 
St.; Gasper Pąkeltis—nut. rašt., 
455QuSb. Westėm Avė.; Frank

J

Miscellanėous
. . įvairus. ■

Tel. Victorji 4965
. \ v r STOGDENGYSTfi % .

Mes dengiame ir patalsoriie visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. > .. .La* ...i « .» A ‘i.* < .f. 4. >

BRIDGEPORT ROOFING CO.
_ 3216 Spr Halsted StrėeC

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popięfuotojas.

;JOE AUGAITIS,
1608 So.’ 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 2633.
4’ • M

Business Chances 
Pardavimui Bizniai > •

ONO GERIAUSIAS BARGENAS 
AVERNA pilnai įrengta, didelis 

išdirbtas

S

baras, stalai ir budelės.
biznis, maža renda, rimta priežastis 
pa [•davimui. 3147 Šo. Halsted St.

„PARSIDUODA TAVERN — Ge- 
ęįausją. vieta South Sidėj, .Prie teat
ro—nėra kito tavemo arti. Joe.

6822 So. Halsted Street.
............Normai 8743. . .

do

gyvenimui

t® fe š'i

*

riau-
•f . ■ r V

Londono dierirašfis “News
Slattgičš Paoliiiią

Kriminalią teismą^ vakari 
nuteisė negrių Philip Jolinsdh 
70 metų kalėjimo už krimina- 
liškjį užpuolimą slaugės Miss 

; Gesto, nuo 2637

Į—...I.. ... , —L. , !!■■!

LietdVią Etinės bf-joŠ Centro VAI^yba šaukia bendrą
^isų laisvirhanių' IcifoĮj'ą n^rfūs f šūširiįtifc’fh^ kuris įvyks 
penkia^iėnf, oitieno s dieA^, cAiėsi^bs Lietriviį1 Audito- 
rijoj, 3133 S. Ita'lsted St. mažojoj svetainėj, kaip 8 vai. 
vakare. Susirinkime bus perskaityta Centro Komiteto pri
rengta principų deklaracija ir įstatai, o po to bus disku-

MĖGZTŲ ŽVAIGŽDUČIŲ STALTIESĖ

sijos

CROCHETED MEDALLION PATTĖRN 1429
Xo. 1429 — Prišižiurėkit kaip gražiai išrodo ši mėgsta 

štaltiesė. Tokios staltieses kasdien darosi madriesneš. Pir
miau tik neturtingi žmonės jas vartodavo, o dabar jos dengia 
ir furiidgiausitj žmonių stalus.

Čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdf No. ..

Vardas Ir pavarčfe

j* A^fesdš .................... ........................................

Miestas ir valstija ..............-.................. -.......................... ..............

fr.

a Ame- 
kįkos pami-
n'cjimo Švęfitiš. i’sfe^vpf K&i kur 
jAų iŠ* anksįO®1 tei&iis.' ŲŽ-

Rengia pavyzdingą < pikniką

1 Būdavo malt’ labai nemalonu
' -“. v .. ’ V ' .* ■'>V-,47n. >>«/

narių atšalimą bei apsnūdimą 
matytį. Rodos, ąeriau ir susi
rinkimų nelankyti, ’ s .

imu pavyzdin ŠŲA 36 kuo
dą, kiriri turi anie 40Q ridAių;. o 
s’uširiųkimuš, lankydavo deddų- 
gia'u kaig. 16’; ąr l.d ifA 
tie dnofeš
tuQ|ad MęSda^d...;.., . ;.

Nė kitaip budayo ir kitiį 
SL A kuopų susirin'kimuosę.' 
P^ąHąįid. šiĮši^upino SLA1 ,VeJ- 

ir eme įg'škotį bu'įų’ kdip’ 
išjį(dmii H šAzRaįriti įos jSifž- 
mskos. organizacijos veiklą. II- 
garniui.. .darbas ėmė , viršų

BRIDGEPURTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ. SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmi- 

, ninkas, ,3120 Lituanica. Ąve.;, J., 
Begini—piriri. pagėlbinirikas,' 3400 
So. Lowe- Avė.; S. Kunevičia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.;' D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; , J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 

„ kas—7-maršalka,„. 3130 So. - Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mene- 
gf. ; yo.-
karo, Chicagos ? Lietuvių. ■. Auditon- 
joj, 3133 So. Halsted St.

d.; i^Auduos
VALDYBĄ, ,1937 . METAMS: Tho-. 

mas , JahųĮis— inrnfe. 3430^ South 
Morgan. ,ŠU; A> Maziliauskas --r? 
riirm. f paįėlb.; 6135 So. Rbčkvvell 
St;; .R.;.. Kiltis—riuf» ra§€., ■ 334L S. 
LitųapjčŽ.vĄved, .F.i-ttB'akutiš—riždi- 
riinkas,\ :26Q$ VZėst, 69t§. St. ;\ M. Z. 
Kąd^iausltasTT-tiiirfp rašt.; A. Bu- 
žįhskas^kpntrolėš rašt.; J.'t; ■ Bar-

rijų’,. prižiūrėtojas,, Susirinkimus 
laiko. t kiekvieną mėnesį • kas tre- 
^■^ ąntradienį... 7:30; yą!. ,. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje^

namų 
kiek

mano

, , jurnished Rboms^-"
. 2 GRA‘žŲS KAMBARIAI, atski

ras. įėjimas. šviesus su telefonu, 
nebrangiai. Matykit vakare ąrba ry
te .iki. 10. < Mrs. V. Komarova, 

1501 No. Hoyne Avenue, 3 lubos

PARDAVIMUI PIRMOS KLASĖS 
Bąkery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais.,. Parduosiu sų paaukavi- 
mų. Pasitraukiu. iš biznio.

Lafayette 6284. 
Klauskit Walterio• » • 1 # • * "■MKr •"!* •* *• ...

Pėtsonal
Asmenų Ieško

MANAU ATVAŽIUOTI į Chicagą 
aut, 4th of. July. ir..norėčiau .pasima
tyti su draugais ir pažįstamaįs, bet 
pęr; $gus -metus, nebežinau, kąs kur 
gyveną.,, Mąlonėčiau, kad atšiųstu- 
met savo adresus. ;

Kastancija Budvaitiehė,
2t 1 E. Univėrsity St.
St. Paul, Minnesota.

hefe VVKhtėd—Fcinale
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA;, abelnas 
namų darbas; geras paprastas vi- 
riiųas; savas kambarys; maloni ap
linkuma; $8.00. r

Holiycourt 0400.___

..PARSIDUODA,, TAVERNA — prie 
pat gatvėkarių barnių. Biznis išdirb
tas per 20 mėtų,

1643 West 69th St.

PARDAVIMUI labai greitai bu- 
černė ir grosernė. Pigiai dėl svar- 
bibs priežasties. 1967 Canalport Avė.

B4Žsfcū6i)^ tAVERN biznis, 
išdirbtas, geroje apieliukeje. Prie
žastį pardavimo patiriate ant vietos 

4070 Archer Avenue.

R ARDAVIMUi T A VERNO ; BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

1429 West 45fh Street 
Tel. Boulevard 7944.

TAVERN RENDON. Pilnai įreng
tas. Savininkas turi 2 bizniu 7—nori 
vieną apleisti. 6110 So. State St.

TfeY^s . M.ti^Taįrį txfe;uGx- 
STĖ§...VALDYBĄ.. 1937 . METAMS:

Jų^ari;;. Brilchųriaą-r’. pįriminjnkas, 
32QI), ,tSp.rXdwė“ Avę.; J. . Raceviče 
—yięe-biįmri’ 3826uSo. Unįpn Ąve- 
nųęjl Ą'dolph. Kauląkis-—riųt. rašt., 
3842 S6. Urilori‘ Avė., Tel. Yąrds 
5.773 h O Kąšpąrias-r-f£h. gašt,,.3534 
So.;?,Ldwė Kąchunąs-viž-
dirimk'gSr 3137; So.‘ Halsted. St,; 
ŽIa , ^rigpms—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Narki's

.. PA'TYRŪSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; gera virėja; gerąs na- 
mp.s; sayas , kambarys; $10—$12; 
Bjttersvveet 9280.

...REIKALINGA MERGINĄ ar mo
teris prižiūrėti 5 metų mergaitę.

6637 So. Ashland Avenue

tielp ^Rntėd^-Male-FėinaJe
j; ;  Darbininkų Reikia •

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina,, arba vyras už second cook. 
Darbas ant visados. Valandos vidu
tinės. Atsišaukite tuojau.

Universal Restaurant
A. A. Norkus, 750 W. 31st St.

1933 PLYMOUTH Sėdam Tikra- 
pirkinys, tik $245. *•,. ' i. , .

Newberry, 1025 No. Clark.

^ufhitUre; , išturės
. Rakandai-Raišai ____

! IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Cpil 
Bąksais ir sinko m. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
t|e kitur. • į ,.. , A.

S. E. SOSTUEIM & SONS 
1915 SO* STATE STREET 

CALumet 5269. _ t _ii eiti;'
. — .. .Darbininkų* Keikia.....

•, BEĮKĄLING AS patyręs
čius prie pataisymo drabužių.

< .r L^SAKALS
6263 Blackstone Avė.

Tel. Plaza 3861.

Ai|sp:wjwąi; įvyksta; kas 
ąntras , sek^ądieųią, < kiekvieno^ Jtriją- 
ųesio;?4$iėagosį r Libfųyių <• Auditpri- 
joj,.,ąi3S4 Šb. Halštėd St., 12 vai. 

diėnį.;_ ............... .......

įTAVERNO ,. FIKČEBIAI bėvęik
bąuji. Parduosiu- už $350.00. Alaus 
tirokas, Fordas, .V/2 sunkumo, bevęik 
naujas, irgi už $350.00 —turi būt 
greitai .parduotas, 10419 So., State 
St, , antras aukštas. v Tel. Pullman 
$254 tarpe 6 ir 8 vakare.

Vieno’ kMufiypmkd, iėms Ra- 

darbo bomba, jd Padaryta

Didis acnt
L - ■ ' n z '' ■:

' f u “ rGiliai sujaudintas
geraširdžių artimų bei drau
gų išreikšta ypatinga pagarba 

< nian jnaadįėriio; pro- 
^a,: tikiuos pus-leista pratarti 
i juos ir viešas vienas . kitas 'y 5 v.-1*f< m'-* m jizodiš. bei didis mano ačiū.

.........

fiAfediėA’fcį, šėJytyAįiolMos ve- 
‘i T Iii Lt .

ir te’ 
Y&Plėn$J>W W?no.; gYve’ 
nmic įvyko . f Ai, ką . Skaitau 
ofe M-.ir pas'

V. Visiškom pąslapt
H.'f .O’' it’ 'i.f, ■ T>7 .J » ; S -.J . jir is mažiukų neprasitariant, ■JAlvo e-; vt;» sau® į y. buvo suprašyta daug svečių,

: ’F.jjiiBV’ i i>Wninta 
ii“ stalai apljržiirfi įvairiausiais 
valgiais, gėįj^bis,’ sunešta 
brangių doVšEųį iri įvesta mu
ziką viskam .papuošti. Kodėl, 
ir kokių tikslu? Qgi, kad pa
gerbti tą menką žemės dulkį, 
jo gyvenimo rėjai proga.

Todėl, UŽ tą didžiausį triū
są, už pasidarbavimą ir ilgos 
atminties dovanas jaučiu savo 
bųjiną AArėvSfe tarti širdin- 

;giąuši pi^įapįsiąi, už vis 
(/augiausiai užsipelniusiai sa
vo

Aif®diehį, 
birželio 20. ir 21 dienose, ipano

*.r2r

ekam

£

JAUfNtr-• LIETUVIŲ-, AMERIKOJE 
TAUTIŠKO - KLIUBO VALDYBA 
L937 ..METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas,'. 3267 Scį. Halsted' st.; P. 
Pužauskas—pirm, -pagelto., 8427 S. 
HąJĮst^d^^t.; Kųneyičia.n- nut. 
rastihinkąšj 3220 So. Unjon Aye.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. .Lowe Avė.; ,W». DulevL 
čią r—kontrolės, raštininkas^.. 812 
West 33rd ,St.‘;' J. Balčiūnas—ka- 
sieriuš, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Mąljnauskąs. Apekunas kasos, 
6551 So. Californią Avė.; F. Kų- 
riėviėia -r-., Apėkuriąą, .kąsps,, 3^01 
Gręęri $t.j. K. Valaitis—Apekųnąs 
Ligopių,: 3.30,6 ,,. So. Unibn ,.Avę.; 
Ląikb sųsirįhkimus kas ..menes; 
pirmą penktadienį, 7:30. vai; vąjt. 
Chicagps .Lietuviu Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

F. Kasparas — fin.

čią

kriau-

pirmi-

REIKALINGI patyrę Alumino ir 
Bxasg Moldcriąi, kurie gali. uždirbti 
pę. $1.00 ar daugiau per valandą. 
Central Pattėrn and Foundry Co., 

3737 So. Sacramento Avė.

Nšffhų S^Vinirikų Domei
Kambarius 9x12 pėdų išpopiėruoja 

ekspertai; kartu su popiera

279
hĄ«».į

Telefonas PROSPECT 0094

RėdI Estete F6r Salė
N a mai-Žemė Pardavimui

RAUT M’. SM1TĖ and CO^FA^Y 
Real Estate,. Loans arid Insurance

, Tel BOŲŲEVARD, i 2800 
Rerįanv parduodam .ir, mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšįu- 
tinam’e . namus; rakandus ir autu- 
mobjlius, /Taipgi, turimedaug gerų 
namų pardavimui arba mainyriiui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reisalui priėjus krei
pkitės

Ofisas 2-ros lu

b Si
name tų posėdžių nutarė gar- 
sin,ti SLĄ per. radio per 15 sa
vaičių. O tai. skelbimų serijai »i. *. ę** *4.1 4,- * • •* . .,x . * / . z ♦ .1
pasibaigus . sušaukta , prganiza- 
tdr.iį ir veikėjų posėdžiai, ku- 
rf£ štfju’ffind fr ę4o ^jįskričm 
vafdybų1, kurii jAu j^ra riutarit- 
ši Atėinafičio sezono laiku at
likti daug gerų dąrbų.? lįč.ikią 
rnan^ti, kaa. sa^o p^fža^ejMą 
ji O: fe ,^vefe ir į > 
k'uoįoŽ. ’to.^iso įižiseĮįfc 
sė štai jau į>ra®as , Austfįriki- 
maš',\ įvykęs birželio 2 d., bfivo 
n^palyginaiiiai gy-če^Aig; giminkf^iąrfiŠ^ įkai

i;Tf/<'fy.t.’S,.■ 'iiii

k$l r IŠ

rodo, kad valdyba jau tikrai 
ifn^i dž .darbo’, nes
vietą . pąt6;^., Pikni
kai žadž bmi id. prdžraffid $
1»W W 11-

viędaW; po 5'; '^peį^Sa^; kddošVe- 
čių^.gŽtiėš šušifiAkit aįię ,Št>bo.‘

su gąnA gražiu darbu, bei pa-, 
vyzdžiu kitiems, kaip rengti 
pasekmines f/ikntįds. Jei aidą- 
joj ate, esate kviečiami persi
tikrini, 2ZV. tffišzeilM.

Zofnai s Kairiene^ 
^fcritim^i z 4 draugei, 

jLy. J Yuk- 
?-įti Šonui jtukniui, 
W(mettę .Park., p. r JkM Ja-is' 

L.hWorks. savinin- 
^šeMuškfrifŽiš, gyv.

Be to

o v ’’ IV '
x J-

nis, pp. 
erkams, 
>p. Pra- 
Sth PL,

ąsčo' ąvŽ.', šuliąmš Algirdui ir 
Algitffiįjtiiu'i, pp. . Švė^ienei, 
tef,®.' M..... John

Jonas Kairys.

LII
PO;
VA

zapas

„i garsinasi * 
“NAUJIENOSE”

"-'f iii. x-5i. ii Ji z v/'../ 'Skelbimai Nau.|jęnpse 
duoJa naud^ dėlto; 
kad pačios .Naujienos 
yra naudingos.

3TVčiQmi’4?EL’
IUJA 193? METŲ 
„Kpfldro?15^' 2841

— An^s.-
r

V N r. £ 

nvoiųv'jvA. .kairiai n isL, hiznįa- 
„ąu dikįųm&s,

PWH0SM 
namą- Ra 
keje.
Avė. Pros 

k J — ■ .»-----

,n

M.75 įį’f BK?
PI R

KAIN<

.tai si

įi K^ys Yiitoji 
Vye.j’ Cwęro. III.- 

.Stepas

te r Sharka, 4635 So. Washtcnaw 
A’Š?' .W-®VWS,J
raitininkas įRary f Warnis,
3838., So.' R.ędzie Ąye.-^Kasiėrka; 
Helen AJbaputęD; ^IRąny
Avė.—Kpnt. . .raštininkėj;; ,, Leonas 
Klinjąvįčiaį: 25,34 . 46U, SU-
Kasos .globsiąs; ilr. M, T,,Str{įėįl, 
464^r,Sov< AshlariR (.Aye.,'. tej. Boų- 
lęvąjęįl 78^0, ( Valandos >nuo, (vąd 
€ 7 6 8 vakT--Gydyt9-
lia§;.r^ęorge/ Menkas, (127 North

lauk,, .ir.. Kontrolės raštą" Mlkęlas 
Kaęparaifįš,'., 4154 Sbutlk; Arįiesian 
Am-ęį' p;(.-,.-/3ikauskap,
3140 .V^.^at^^L^iRiznįo .pinų.; 
Juozapas Bendokaįtjs, „ 311^’ Sp- 

rrruRorpęSporid  entaą;
Juoz;i pas Stulga) t) s, 630 W. 61 st 
gi,—Marška. į JGiijbo „š^IrinRį- 
mąi. Jrisįbųri^ 4ikpžną .rą^nęsL ; kąs 
pirmą sekmadienĮ12 vaLŠ dieną, 
Holly\yppa >. sv.etąjnėjė, 2417a, ,Wę$t 
43rd St.. Chicago, III. Sausio, va
sario ;i r kovo mėn, ..piokęąęiąį pri- 
ipiąmi’ 16. ,val. jš ryto; lutais mė
nesiais—nuo U vai. iš ryto.

t į nemiocK uouu.___
l  -------*-----—2     ,77.
: j; 5. . KAMįĄ'RiŲr. Mu^O.,, NAMAS; 
ęęąemęntąs; elektrą; 1 sodnas; ■ ake- 
riąiri. bą'rųė i( gajrąžas; vištųiinkąs ;,r(40 
mylių nuo,. Chicagoą; <% . nįlio^ gėl- 
žkelio, štotisit' , mylios Route,. 20:

e-

VfH SU yra su

1747 W . ęhicagp Com-
mercial ,Avfr • ęhicągo^ JĮL Pri
taiko nauju? ,.akinius i?, Patųįsą se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro,'

,iao'
1 iąą. kampas, Ęęhnai;, Orią, jSjąti. pri
brendęs, .-ątątymui>* vM. jpagerinimai 
į tesį, .užmokėti; Ą^Miriler, 5^2, N. ’

-L “ ’ Jv ""’ ~T C ~iknikietąins—Ląįddtuvems—

4U»

l SiunčiamGėlesLOVEIKIS
: 80 AKERTŲ PIĖNO FARMAV gy

vuliai ir mašinos; geras miškas; 
našlė paaukaus. 3075 So. Lock St. 
Ląfayėtte 4647,

Gėlės Vestuvėms, Rapkietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kiški tabaką. ..Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., Tel. Canal 9345
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Miesto Elektros Darbinin
kai Rengiasi Vėl Streikuoti
Aldermonai šiandien šaukia visų tarnauto

jų unijų viršininkus konferencijon

Vakar sustreikavo “junkjardų” darbininkai
Chicagos miestui gręsia nau

jas e ektros darbinirkų strei
kas. Vieną, tokį streiką miestas 
jau pergyveno, kai sausio 25 d. 
staigiai užgęso visos šviesos, 
sustojo veikę Grafiko žiburiai ir

metus laiko, vietoj 11 mėnesių 
(Mėnesio alga nutraukiama kas
met ekonomijos tikslais).

Naujo streiko pavojus vakar 
j iškilo, kai valstijos legislatura 
j išmetė Chicagos valdžios pasiu- 

oran iškilo tiltai. Tai buvo lymą autorizuoti cigaretų mo- 
miesto elektros darbininkų sig-jkestį. Valdžia manė, kad iš to- 
nalas, kad jie išeina streikan,! kio mokesčio turės apie pusant- 
reikalaudami algos už p inus ro miliono dolerių įplaukų į

metus ir, kaip elektros, taip ir 
kitų organizuotų darbininkų 
reikalus patenkins.

Nujausdami, kad greit gali iš
sivystyti aštrus krizis, alder- 
monai skubotai šiai dienai sau
kia visų organizuotų miesto 
darbininkų unjjų viršininkų 
konferenciją. Tarp tų organi
zuotų darbininkų (daugiausiai 
prie “juodųjų darbų”) nepasi
tenkinimas atlyginimu ir mies
to išlaidumu samdymui berei
kalingų politikierių “baltakal- 
nierių,” yra labai didelis.

Naujas streikas ,
Scrap Iron and Junk Hand- 

lers Union, lokalas 20467 va
kar paskelbė streiką Continen
tal Paper Grading Company 
sandėlyje, ties 1628 Lumber St. 
Unija' reikalauja darbininkams

NAŪJIĖNOS, Chicago, I1L
IMIIR W>p. >>«>'—O—l*^l   ■ «■ —*

$15 mįnimum algos, sanitariš
kų darbo sąlygų ir 40 valandų 
darbo savaitės. Vienas streiko 
vadų yra lietuvis • organizato
rius Antanas Vaitkus.

“Junkyarduose” Chicagoje y- 
ra apie penki tūkstančiai dar
bininkų, tarp jų apie tūkstan
tis lietuvių. Continental strei
kas paliečia apie 150 darbinin
kų. Streiklaūžiauja kelios mer
ginos, lietuvės, 15-tos, 18-tos 
apielinkės.

Vidurmiesčio barzdaskučiai 
nori streikuoti

Chicagos vidurmiesčio barz
daskučiai vakar paąrąsino strei
ku, jeigu darbdaviai nesutiks 
pakelti jų algas iki $20 savai
tei ir 50% komiso už įplaukas 
virš $30. ' V 1

Didelė minia žmonių 
Keistučio Kliubo 
piknike

Aviacijos Diena neskaitlinga

Pereitą sekmadienį piknikų 
buvo devynios galybės, ir visi 
turėjo nemažai publikos, kurią 
pavakariu užklupo smarkus lie
tus. Didžiausias iš visų pikni
kų buvo, turbūt, Keistučio Kliu
bo, surengtas Sunset Parke, 
prie 135-tos ir Archer avenue.

Neskaitlinga, publikos atžvil
giu, buvo aviacijos diena, su
rengta pereitą sekmadienį Ash- 
burn airporte, netoli 874os ir 
Cicero avenue. Parengimas bu
vo rengiamas “trečiojo skridi
mo” naudai.

Suėmė Jaunuolį už 
Nepadorų Elgesį 
Su Mergina

Išvažiavęs pasivažinėti su 
mergina automobiliu, 24 metų 
Paul Ladus, nuo 3436 North 
Harding avenue sustojo miš
kų Tezerve, prie Dės Plaines. 
Ten jis merginą užpuolė. Kai 
toji ėmė šaukti pagalbos, tai 
pasirodė policija ir vyrą su
ėmė. Jis aiškino esąs inžinie
rius miesto rotušėje ir ištruk
siąs politinės protekcijos pa
galba. . • •

Kitas, nebejaunas “kavalie
rius” papuolė į bėdą už per 
didelę meilę jaunai merginai. 
50 metų John Green, piršosi 
28 metų panelei Cecilijai
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Kramer, nuo 2762 Hampden 
Court. Kai toji atsisakė būti 
jo žmona, tai Green išdaužė 
visus jos buto langus, skam
bino telefonu vidurnaktį ir 
keršijo merginai kitais budais.

Green buvo suimtas ir už
darytas į pataisos namus.

Cemento mašina 
sutrynė darbininkui 
koją; jis mirė

Cemento mašina, priklau
santi Brockob Construction 
Company, 815 S; Cicero avė., 
sutrynė koją 35 metų darbi
ninkui James Barta, nuo 2522 
South Trumbull • avenue. Va
kar Barta mirė.

nuošė, Pietų Amerikoje, kur aukso ir sidabro kasyklose jas naudoja vietoj arklių.
...... Acme Photo

VYRIAUSIAS LAKŪNAS 
—Ragnar T. Freng, kuris 
buvo paskirtas United Air
lines vyriausiu lakunu. 
Tarnaudamas tai linijai, la
kūnas išskraidžiojo suvirš 
milioną mylių.

Acme Photo

BANDO SUDARYTI KA
BINETĄ. — Camille Chau- 
temps, 52 m., radikalas,
kuriam Francijos prezi
dentas Le Brun pavedė su
daryti naują valdžią. 
Chau temps buvo ministe- 
riu be portfelio Bitinio ka-

KAI JŲ MOTINOS NUĖJO TEISMAN — Patricia 
Bilek, 22 mėnesių mergaite, ramina Anthony Capit- 
telli, nekiek senesnį berniuką, Chicagos apskričio teis
me. Abu kūdikius palikusios už teismo durų, jų moti
nos nuėjo prieš teisėją McKinley divorsų reikalais. Jau
nas Antanukas gal verkė nujausdamas, kad neteks tė
vo. Jaunos Patricia motina iškovojo divorsą ir alimo- 
niją. . Acme Photo

binete. Acme Photo

JAUNUOLIS KALĖJIMAN VISAM AMŽIUI — De
šinėj, 18 metų jaunuolis John Mikosz, kurį deputy še
rifas E. Scholler veda kalėjiman. Jaunuolis buvo nu
teistas Chicagos kriminaliam teisme kalėti visam am
žiui už žmogžudystę ir apiplėšimą. Acme Photo

IŠTRUKO Iš MOTINOS 
NAGŲ — 3 metų newyor- 
kietis Jimmie Tiernan, ku-

MUSIŲ EKSPERTAS — Dr. Calvin Bridges, garsus 
mokslininkas California Technologijos institute, kuris 
su pagalba milionų musių daro paveldėjimo ypatybių 
studijas. Rankoj jis laiko roentgeno (x-ray) spindulių 
mašiną, kurios pagalba gali pagreitinti musės išsivysty
mą 150 kartų. Acme Photo

MUSIŲ EKSPERTAS LABORATORIJOJE — Vaiz
das kampo Dr. Bridges laboratorijoje, kur jis daro 
eksperimentus su musėmis. z;

Pagreitintu procesu augindamas muses, jis išvys
to trisdešimts gentkarčių į metus laiko. Muses laiko 
suklasifikuotas buteliuose. Acme Photo

rį motina Helen Tiernan 
norėjo nužudyti, kad galė
tų nevaržoma gyventi su 
meilužiu. Ji nužudė savo 7 
metų dukterį ir dėlto buvo 
nuteista kalėjiman 20 me
tų. ....Acme Photo

Charles ir Jonas Metskai, dvynukai — plieno pikieti- 
ninkai Indiana Harbore, kurie pasiryžo tol nesiskųsti, 
kol Youngstowno bendrovė nepasirašys sutarties.

G Acme Photo

NEĖMĖ ŠANSŲ — Chicagietis Joseph Hrab, nuo 
2259 Norty Le Claire avenue, nujausdamas, kad sek
madienį kils audra, ir kad jis gali kur užkliūti auto
mobiliu, pasiėmė kartu ir valtį. Acme Photo
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