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Mirė Radio Išradėjas Guglielmo Marconit'

Marconi staigiai mirė 
Ryme

Garsus bevielinio telegrafo išradėjas mirė 
nuo širdies ligos, sulaukęs 63 m.

RYMAS, liepos 20. — šįryt 
savo namuose mirė garsus be- 
vielinio telegrafo išradėjas ir 
radio tobulinto] as Guglielmo 
Marconi. Mirė jis sulaukęs 63 
metų amžiaus nuo! širdies pa- 
raližiaus.

Jis nesveikavo per pastaruo
sius du metus ir širdies ata
kos vis labiau tankėjo. Te
čiaus pastaromis dienomis 

Kjautėsi visai gerai ir dar pe
reitą šeštadienį buvo apsilan
kęs pas papą Pijų XI jo va
sarnamy Castel Gondolfo, kur 
turėjo su juo ilgą pasitarimą 
dėl Marconi statomos Vatika
ne didelės radio stoties.

Naktį Marconi pabudo ir pa
šaukė savo tarną, kurį papra
šė pašaukti jo žmoną, nes jis 
jaučiąs, kad artinasi jo mir
tis. Taipjau padiktavo, laišką 
savo jauniausiam sūnui ir 'pirm 
negu spėjo atvykti gydytojai, 
jis buvo , miręs. '

Marconi dabar buvo išgarsė
jęs visame pasaulyje, o Itali
ja suteikė jam visą galimą pa
garbą, padarydama jį Mokslo 
Akademijos ir Tyrinėjimo in
stituto prezidentu; Ypač Mus- 
solini stengėsi visaip pagerbti 
Marconi dar ir dėlto, kad Mar
coni buvo vienas iš nedauge
lio inteligentų, kurie pritarė 
fašizmui. Bet Marconi niekad 
nebuvo politikas ir ja visai ne
sirūpino.

Nors jo vardas dabar yra 
žinomas visam pasauliui, ir iš 
jo išradimo išsivystęs dabarti
nis radio, dabar yra veik kiek
vienuose namuose, tečiaus ka
da 1895 m. Marconi paskelbė, 
kad jis surado 
fuoti be vielų, 
tik nusišypsojo, 
kai jo išradimą
mu ir bereikalingu.

Jo paties tėvas, pasiturintis 
bankierius, norėjo, kad jis bu
tų muzikas ir daug sykių grū
mojo išmesti jo laboratoriją 
už nesimokinimą griežti smui
ku. Laimei, jis rado užtarimą 
savo motinos, aires Annie 
Jameson. Jos padedamas jis 
išsikėlė į dvarą ir ten ramiai 
tęsė savo darbą.

Būdamas 21 m.- jis išrado 
pagrindus bevieliniam telegra
fui ir savo apartu persiuntė 
pirmąją raidę “S”.

Bet tolimesniam darbui rei
kėjo pinigų, o Italija nesutiko 
jų duoti. Tad jo motina išsi
vežė jį į Angliją ir ten su pa-

gelba jos giminių jis gavo pir
mą patentą, taipjau kelių ban- 
kierių paramą tęsimui savo 
darbo ir tobulinimui savo iš
radimo. Bet ir tada niekas ne
tikėjo, kad tokiš jaunuolis ga
lėtų ką gero išrasti. Tečiaus 
1901 m. jis įstengė signalus 
persiųsti 183 mylių tolumoj, o 
neužilgo' ir per Atlantiko van
denyną. , .

_ i

Jo išrastą bevielinį telegra
fą pradėti naudoti laivai ir jo 
pagelba liko išgelbėta šimtai 
gyvasčių iš skęstančių laivų. 
Kada 1912 m. paskendo Tita- 
nic, tai tūkstančiai išgelbėtų 
žmonių liko atvežti į New Yor- 
ką. Sužinoję, kad New Yorke 
yra ir Marconi, visi jie .nuėjo 
prie jo kotelio ir triukšmingai 
jį pasveikino, * šaukdami:

“Tu mus išgelbėjai!”
Nuo to laiko visas pasaulis 

atkreipė į jo išradimą ', domę 
ir visi šoko jį tobulinti. Ir kaip 
iš vielų 
lefonas, 
vielinio 
sivystė
suartino visą pasaulį ir nepa
prastai palengvino susižinoji
mą tarp tolimiausių plotų. Ir 
žinią apie paties Marconi mir- 
;į radio į kelias minutes išne
šiojo po visą pasaulį, pasiek
damas tolimiausius pasaulio 
tampelius, kur tik yra kokis 
radio priimtuvas. ■

Marconi gimė Bologna, Ita
lijoj, bal. 25, 1874. Pirmą sy
kį jis buvo vedęs Beatriče 
O’Brien, su kuria susilaukė 
sunaus ir dviejų dukterų. Ji 
betgi nuo jo atsiskyrė' ir ište
kėjo už kito didžiūno. Tada 
jis gavo bažnytines perskyras 
ir apsivedė su grafiene Cristi- 
na Bezzi-Scale/ su kuria irgi 
stisilaukė sunaus.

Jis visą savo 
prie ištobulinimo 
legrafo ir radio
darbo toje srityje yra atlikęs. 
1912 m. jis prarado dešinę akį 
aųtbmobilio nelaimėje ir tas 
labai trukdė jo darbą. Tik ke
liais pastaraisiais metais, pra
dėjęs nesveikuoti, jis pradėjo 
fnažiau dirbti. Bet vis ėjo gan
dų, kad jis ir dabar dirbąs 
bandydamas surasti “mirties 
spindulius”, bet jis tą kiekvie
ną kartą nuginčydavo^ Kada 
pas jį nesenai apsilankė An
glijos darbiečių vadas Lans- 
bury, tai Marconi išreiškė di
delį susirūpinimą ir apgailavi- 
mą» kad mokslininkų išradi
mus, kuriais taikoma atnešti 
naudą visai žmonijai, tuojaus 
bandoma pritaikinti karui ii1 
žmonių naikinimui.

Italija palaidos mirusį išra
dėją Marconi su dižiaušiomis 
valstybinėmię iškilmėmis.

telegrafo išsivystė te- 
taip ir iš Marconi be- 
telegrafo ilgainiui iš- 
garsinis radio, kuris

būdą- telegra
fai kiekvienas 

o mokslinin- 
skaitė negali-

amžių dirbo 
bevielinio te- 

ir nemažai

ORRtes
Chicagai ir apieįinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, gal daug karščiau?
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 77°.
Saulė teka 5:32, leidžiasi 

• 8:20.

PIRMASIS BEVIELIO APARATAS — Vakar miręs Guglielmo Marconi prie pir
mo bevielio aparato, kurį jis išrado, 1901 metais.

Japonai užėmė
Chinijos portą

Japonija pradėjo karą prieš Chiniją, užim
dama Tangku portą ir pradėdama pulti 

Chinijos armiją Peiping apielinkėj
TIENTSIN, liepos 20. — Ja

ponijos armija pasiėmė visiš- 
kon savo kontrolėn visą Tang
ku portą, perimdama savo ži
nion sandelius, Chinijos mui
tinės valdininkus ir svetimų 
šalių laivų kompanijas. Tai 
padaryta besiruošiant prie at
vykimo iš Japonijos 35,000 ka
reivių.

Tangku yra Tientsin portas, 
sujungtas su miestu geležinke
liu.

Gen. Chiang Kai-shek perenę 
vadovybę.

NANKING, liepos 20.—Chi
nijos diktatorius maršalas 
Chiang Kai-shek, kuris visiį 
krizio laiką savo dvare Ku- 
ling, dabar sugryžo į Nanking 
asmeniškai vadovauti sprendi
mui iškilusio krizio su Japoni
ja ir tuojaus sušaukė kabinę 
to narių pasitarimą.

Susirinko ir Japonijos

NAUJAS SUKILĖ
LIŲ PUOLIMAS 
PRIE MADRIDO

Pralaimėję labai smarkų mū
šį j vakarus nuo Madrido, 
dabar sukilėliai puola mies

tą iš pietų. ,v ■< \

MADRIDAS, liepos 20.—Su
kilėliai širndie pradėjo naują 
smarkų puolimą į pietus nuo 
Madrido, desperatiškose pa
stangose kur nors prasimušti 
per lojalistų pozicijas ir tuo 
nors dalinai atsverti 
lojalistų laimėjimus į 
nuo Madrido.

didelius 
vakarus

ir lėk-

sukilėlių susisie

naują mūšių vie
loj alistų lėktuvai,

tai įsitikino, kad visos . sukilė
lių atakos buvo bergždžios. Su
kilėlių artilerija jau mažai vei
kia, kuomet lojalistų artilerija 
nepaliauja . ardžiusi sukilėlių 
linijas. J

Lojalistų vadai džiūgauja. 
Jie mano, kad dabar jie galės 
nugalėti • Sukilėlius visuose 
frontuose ir kad tai yra pra
džia, galutinom lojalistų Ispani
jos pergalės.

Lojalistai, kaip sako prezi
dentas Azana, dabar turi 500,- 
000 apginkluotų ir išlavintų 
kareivių, m kurie jau 
kad jie gali kautis ir nugalė
ti ne tik sukilėlių maurus ir 
karlistus, bet ir gerai ,f išlavin
tas Italijos ir Vokietijos ar
mijas. Todėl dabar galima ti
kėtis naujo lojalistų ofensyvo 
kuriame kitame fronte.

Taipjau galbūt ir sukilėliai 
dar kartą bandys prasilaužti 
per lojalistų linijas kurioj ki
toj viėtoj.

Italiją vis dar nepaliauja 
siuntusi kareivius sukilėliam^ 
ir gautomis čia žiniomis, Ca- 
diz uoste pereitą savaitę liko 
išsodinta 2,000 Italijos karei
vių.

GAISRAS KIRMĖ
LIŲ KAIME; SUDE

■ GĖ 23 NAMAI
RAGUVA. — Raguvos apy

linkėje audra siautė su perkū
nija. žaibui trenkus, užsidegė 
Kįrjnelių kaimas, kurio kelių 
ūkininkų ’23 Trobesiai per 
trumpą laiką virto pelenais: 
Dideliam vėjui pučiant ugnis 
taip greit išsiplėtė, kad žmo
nės vos spėjo iš gyvenamų na
mų pasprrukti. Jokio turto ne-

Trobe-i
100 
uki-

Japonai pradėjo karą.
Kaip paprastai, be jokio pa

skelbimo karo, Japonijos armi
ja pradėjo formalę baudžia
mąją ataką prieš Chinijos 29- 
tą armiją į pietvakarius nuo 
Peiping.

Japonijos ultimatumas, rei
kalaujantis, kad cliiniečiaV pa
liautų puldinėję japonus, užsi- 
baigė vidurdieny ir japonai 
tuojaus po to pradėjo ataką.

Tuoj po pietų Japonijos lėk-

kabinetas.
TOKIO, liepos 20. — šįva 

kar liko sušauktas nepaprastai 
kabineto susirinkimas pasitar 
ti dėl Chinijos krizio. Kart 
ministeris gen. Sugiyama taip 
jau sušaukė armijos vadų kon 
ferenciją susitarti dėl tolimes 
nio armijos veikimo, kuris gą 
1i‘būti visai nepriklausoma: 
.nuo valdžios, veikimo.. .. .

Konferencija liko sušaukt; 
gavus žinių, kad Japonijos ar

tuvas perskrido virš Wan-'niija jau pradėjo baudžiamoj;

parodė, buvo galima išgelbėti.
siuose buVę uždaryti apie 
gyvulių sudegė. Sudegė 7 
ninku visas namų turtas, 
vuliai, pašarai ir kita šių 
tų ūkio manta. Skaitoma, 
ši audra Kirmėlių kaimui 
darė per 100,000 lt. nuostolių.

Gaisro vieton buvo nuvyku
si Raguvos ugniagesių koman
da, kuri sustabdė tolimesnį 
ugnies plėtimąsi.

Troyanovsky 
nebegryš

pinghsien, išbarstydamas lape- ataką prieš chiniečius Peipiir 
liūs, raginančius gyventojus apielinkėj.

hie- 
kad 
pa-

apleisti miestą, nes japonai 
nebepakęs ilgiau chiniečių 
“provokacijos”. O 2:30/ vai. po 
piet prasidėjo japonų puolimas 
ir iš kanuolių bombardavimas 
miesto. Chiniečių artilerija ir
gi pradėjo veikti.

Japonai sumušė dvi ame
rikietes.

PEIPING, liepos 20. — Dv 
'amerikietės pasiskundė Ame 
rikos ambasadai, kad japom 
sargyba joms einant pro šal

Po pusvalandžio mušis apsi- Japonijos ambasados, jas už
stojo, tečiaus į vakarą vėl at
sinaujino.

puolė ir gerokai jas apstumd< 
ir suspardė.

Artilerijos baubimas 
tuvų bombų sprogimai yra aiš
kiai girdimi pačiame mieste. N

šįryt sukilėliai visu smarku
mu puolę lo j alistų pozicijas 
pietiniame fronte, už trijų 
mylių nuo pietinių priemies
čių. Jų siekis yra išmušti iš 
pozicijų tuos lojalistų batalio
nus, kurie pradžioj ofensyvo 
perkirto ten 
kimo linijas.
' Tuojaus į 
tą atskrido
bombarduodami gabenamus į 
frontą sukilėlių pulkus.

Tuq pačiu laiku virš Madri
do pasirodė sukilėlių lėktuvai, 
kuriuos pasitiko priešlėktuvi
nės kanuolės ir juos nuvijo.

Į šiaurvakarius nuo miesto 
sukilėliai padegančiomis bom
bomis uždegė prinokusių kvie
čių ir vasarojaus laukus.

Nepaprastai smarkus mušis 
į šiaurvakari i.4s nuo Madrido 
kiek apsistojo, kareiviams pa
vargus nuo virš trijų dienų 
nepasiliaujančio mūšio 
ir ore.

Nėra abejonės, kad 
vo didžiausias mūšis 
šiame ei viliame kare,
čiuojama, kad 500,000 karei
vių yra, sukoncentruota 30 my
lių fronte į šiaurvakarius, va
karus ir pietus nho sostinės.

Lojalistai prisipažysta, kad 
buvo praradę kai kurias pozi
cijas Brunete-iQuijorna apie
linkėj labai smarkiose sukilė
lių atatkose sekmadieny ir va
kar, bet kaip sako pranešimas) 
lojalistai visas prarastas pozi
cijas atgavo padarę eilę sėk
mingų kontr-atakų.

Frontą aplankę koresponden-
' ■

Naciai puola religi
nes organizacijas

žėmėj

tai bu- 
visanre 

Apskai-

BERLYNAS, liepos 20. — 
Rytų Prūsijoj liko suimti tryy 
ūkininkai, nes jie nepristatę 
nacių valdžiai nustatytos jiems 
pieno kvotos.

BERLYNAS,, liepos 20. — 
Naciai užeiųe dhr vieną kata
likų ligoninę—Dorthund mie^ 
ste, nes nemoralybes bylos pa
rodžiusios, kad katalikai netin
ka vesti tokias įstaigas. Visi 
katalikai iŠ- ligoninės bUs pa
šalinti ir jų vieton bus pasta
tyti naciai.

Kartu naciai paskelbė, kad 
kalėjimuose . šedi 41 protestd- 
nų opozicijos bažnyčios kuni
gas. į '

Vasarinės stovyklos, kurias 
opozicijos bažnyčia suorganiza
vo sąvo jaunimui, liko staigiai 
slaptosios policijos Gestapo už
draustoj.

Fordasir 8 mušeikos 
atiduoti teismui

WASHINGTON, liepos
— Rusijos ambasadorius 
shingtone Aleksandras Antond- 
vič Troyanovsky ir jo žmona 
išvyko į Maskvą, iš 
giau nebegryšią, nes 
tenkinęs Stalino.

Rusijos ambasada
jo nepaprastai iškaištingomis 
puotomis, kokių nekėlė nė vie
na kita ambasada. • ♦

20.
Wa-

kur dau- 
jis nepa-

pasižymė-

Miškų darbininkai 
dedasi prie CIO.

TACOMA, Wash., liepos 20. 
— Amerikos > Darbo federaci
jos miškų darbininkų unija, 
turinti 100,000 narių, savo 
konvencijoje nutarė atsimesti 
nuo Federacijos ir prisidėti 
prie CIO.

BRAZ1L, Ind.j liepos 20. — 
Trys plėšikai užpuolė vietos 

DETROIT, Mich., liepos 20.'banką ir pastvėrė $2,000. Ma- 
— Ford Motor Co. ir aštuorii noma, kad tai buvo Al Brady 
jos mušeikos liko atiduoti. šaika, kuri bando pralenkti Dil- 
Wąyne kauhtes teismui už su- lingerį ir prieš kiek laiko lai- 
mušimą dalintojų imi jos lape- ke kitame Indiana banko plė

šimo nušovė du policistufc.lių

3 prigėrė luotelyje
MOUNT CLEMENS, Mich., 

liepos 20. — Trys Detroito 
jaunuoliai — Miss Mahon, 18 
m., jos brolis James, 22 m. ir 
Miss Johnston, 21 m., mano
ma, prigėrė plaukdami luoteliu 

!St. Clair ežere. Jie išplaukė 
luoteliu iš savo vasarnamio ir 
nesugryžo. Neužilgo gi užėjo 
smarki Vėtra, kuri galėjo jų 
luotelį apversti.

Kanados pinigai 
dviejomis kalbomis

MONTRĘAL, Que., liepos 20
— Pirmą kartą Kanados pini
gai išleisti dviejomis kalbomis
— anglų ir franeuzų. Prancū
zų tekstas įdėtas reikalaujant 
franeuziškai kalbančiai Quebec 
provincijai.

f ' ' ■ ■ ; ■ ■ . .......................... ■...........:......: ■

Nulinčiavo 2 negrus
TALLAHASSEE, Fla.į liepos 

20. — Nedidelė gaveda žmo
nių pagrobė iš kauntės kalėji
mo, tik keturių blokų atstume 
nuo valstijos kapitolidus du 
jaunus negrus ir išvežus! juos 
tris mylias už miesto, abu juos 
sušaudė. Abu negrai buvo kal
tinami subadę baltą policistą.

Uždare dirbtuvę
DETROIT, Mieli., liepos 20 

—< Walter L. Fry, automobi 
lių sėdynių uždangalų fabri 
kantas, uždare savo dirbtUvi 
ir paleido iš darbo 250 darbi 
ninku, nes darbininkai atsisa 
kė atsimesti nuo automobilii 
darbininkų unijos. Fry paskil 
bo tuo, kad kada jo darbinin 
kai paskelbė sėdėjimo streiką 
tai prie to streiko prisidėjo i: 
pats Fry, pasilikdamas karti 
su darbininkais dirbtuvėje.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINĖ
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su ^LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

L................
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LIETUVIS KUNIGAS APGAVO ARGENTI- 
NIECIUS ANT PUSES M1U0N0 PESU

pasmerkė tik “Argentinos Lie
tuviu fealBas“. >0 ėditoriale 
“Kur dingo Bažnyčia?“ 20-V- 
37 rašoma:

Įdomu, ką mano tie ponai, 
ktirie Lietuvos lėšas naudoja 
“Tšvieno“ leidimui, bet nei vie
nu žodžiu nepakritikbeja fftoTa-! 
liiiio supuvimo *‘pavyzdžiy“, 
kuriuos taip nackaUskai rodo 
“kolonijos, kapelionas” kunigas 
Juozas' Janilionis? Jie nei vie
nu žodžįu net neprisiminė apie 
tą ‘rifą’, kurios pagelba tapo 
pažemintas lietuvių vardas dė- 
sėtkų tūkstančių argentinie
čių akyse. Ant tų rifų pridėta 

‘^šventumų“, kun. janilionio pa
rašų ir beminamas lietuvių var
das argentiniečių tarpe. Nesu
tvarkius net premijų ir t. t. 
rinkti iš argentiniečių pinigus 
lietuvių šelpimo vardu^ meluot 
apie bažnyčios ir mokyklos sta
tymą gali tik tokis “drąsus“ 
žmogus, kaip kad yra kunigas 
Janilionis.

Rifininkai 4-V-37 “La Preri- 
soje“ paskelbė “pasiaiškinimą“. 
Ateidamas rifininkams talkon 
tą skelbimą • persispausdino 
DULRo lėšomis leidžiamas “Iš
vien“... Iki pirmo atidėjimo 
skelbimus talpino visi savait
raščiai, bet, paaiškėjus aferai, 
išmesti.

Kaip žinoma, “neatidedamo
ji” švento Kazimiero “rifą” 
(loterija) ir gegužės 3 d. š. m. 
neįvyko. Premijų nebuvo!

Keliasdešimts tūkstančių ar
gentiniečių vaikščioja su “šven
tais” kun. Janilionio “rifos” 
bilietais ir keikia lietuvius. Tai 
baisus skandalas! Lietuviai 
taipgi keletą tnkstančių pesų 
sudėjo į “rifos” bilietus. Dau
gelis lietuvių katalikų < po kelis 
įimtus pesų sudėjo Šios “rifos” 
bilietus pirkdaihf^Kada parda
vinėjo, tai kun. Janilionio “švy
turys“ j*aŠė, kad “kiti nieko ne
gali padaryti“, bet kada kunigo 
kompanija surinko pinigus, tai 
ieško būdų “rifą“ be lošimo nu
marinti...

Kinietiška šarada dar yra’ ir 
štai kur: Kleboniškas “švytu
rys”, agituodamas už '“rifą”,

Klerikalinėje Plėtų Amerikos 
lietuvių ir jų idėjos brolių spau
doje Lietuvoje prieš metą laiko 
praskambėjo “Argentinos lie
tuvių kolonijos kapeliono“ ku
nigo Juozo Janilionio triumfa- 
liškas pasigyrimas. Sųtonos ir 
durnų nebijančių akių dėka tas 
jėzuitų ordino dvasiškis prilin
do prie aūkštų asmenų Argen
tinoje ir lietuvių katalikų fede
racijos “anoxo“, pavadinto 
“Obra de San Casimiro” (šven
to Kazimiero veikimas, darbas) 
gavo šios šalies vyriausybės lei
dimą realizuoti “rifą“ (loteri- 
prieglaudos statymo naudai. Ei
nant “provizoriniu* leidimu 
atsispausdino 500,000 bilietų 
po 1 pesą. USA valiutoje ta su
ma siekia apie 150,000 dolerių!

Einant taisyklėmis, tos su
mos 20% tulejo būt įteiktas 
premijomis, o 80% pasiliekama 
minėtų pastatų ketinto jų sta
tyt naudai, žodžiu, “lietuvių ko
lonijos“ labui.

Viena premija buvo skelbia
ma automobilius “Rolls-Roys” 
už 50,000 pesų, kitų visų bend
ra vertė 30,000 pesų. Taigi gry
no uždarbio — 420,000 pesų, t. 
y. daug daugiau, negu 100,000 
dolerių.

Pasklido šventieji bilietukai 
su lietuvių vardu ir “kolonijos 
kapeliono“ parašu. Bet po šešių 
mėnesių “rifą” nesirealizavo. 
Kunigas daejo, ačiū suknelei, 
iki aukščiausių asmenų ir ga
vo pailginimą dar 6 mene
siams. Parduotų bilietų pinigai 
sutirpo, o neparduotų vieton at
spausdino naujus, “zgrebnes- 
nius“, kuriuose figūravo ne tik 
kunigo J. Janilionio, bet ir ka
talikų federacijos pirmininko 
Pad'valskio ir sekr. Juknevi
čiaus parašai. Visokiais budaįį, 
per “canillitos”. (laikraščių p&fe 
davėjų sąjungą) ' ir kitokiSf^ 
keliais platinosi bilietai ir plau
kė pinigai lietuviškon kleboni
jom

Antras ir paskutinis terminas 
pasibaigė gegužės 3 d. š. m. Lo
terija vėl neįvyko ir atidėji
mas negautas. Kunigas šokinė
jo po valdžios įstaigas kalbėda
mas lietuvių vardu, o bilietų 
pirkėjai argentiniškai burnojo 
lietuvius. Loterijos vykintojai 
sako, kad ji taip ir numirs, 
nes “varnas varnui akies ne
kirs“.

Jokia apyskaita nebuvo pa
skelbta. Keliolikai metų sukom
promituotas geras Argentinos 
lietuvių vardas. O kunigas, 
naudodamasis kokia tai “eks- 
teritoriale“ 
teise, ramiai 
nūs... '

Šis baisus
turėtų atidaryti akis DULRui, 
kuris ‘tuos kunigus biesai žiho 
kokiam tikslui siunčia ir išlai
ko Pietų Amerikos lietuvių ge
ro vardo žeminimui. Negana 
kad lietuviškus litus jie krimi- 
nališkai “doroja”, bet dabar 
apvogė, formališkai apvogė 
biedni'ems svetimšaliams lietu
viams bandžiusius pagelbėti ar- 
gentiniečius. Mačius jau daug 
tokių * “oficializuotų“ istorijų 
tenkaAie vien gero Argentinos 
lietuvių vardo, atitaisymu susi
rūpinti, bet, analogiškai spren
džiant, paklausti to katalikų vi
suomenės veikėjo viršininkų, 
kada jis gaus medalį ar vysku
po činą? Be sarkazmo jau ne
galima apsieiti, nes be galo 
liūdnais faktais proto sąžinės 
neklausantieji “rūpinasi” užsie
nių lietuvių prestižu.

Iki šiol šį šlykštų kunigo Ja
nilionio ir jo klapčiukų darbą

ar “nesviestiška“ 
kraustosi čemoda-

skandalas pagalios

Z11 "" ...... < .11.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėti^ būti.

QUAUTY
MIL1.WORK

■ ■ ~ • ...................•■■7.,... ■ . . i

vmip hiėkipo LiėtūVos AtstO^: 
vybę, ypatingai ministėri Aukis-i 
tūolji t) daMY tas phtš fe- 
ryš” fašo, kėd mihištėriš Aūkš-i 
tuolis gelbsti kunigui ir bedn- 
rai švento K^žihiiero rffihin- 
kahiš Sausais išbristi iš fifihčs 
balos. Norėtume žinoti* ką tai 
reiškia ? 

*w * • ■ * ... .«■ - . . .. ■ v. - . . <• . . > ■ ■ j!

Argentiniečiai ir lietuviai 
vaikščioja su “katalikiškomis” 
rifomis ir nesuranda, kas turi 
atiduoti pinigus atgal. Lietuvių 
vardo keikiftiafe eina iki dan“- 
gaUs! O Atstovybė tyli. O ku
nigas tiesia Sparnus...

Mes jau seniai rašėme, kad 
iš tos pusmilijoninės “rifos” 
nebus nei vieno akmens mokyk
lai pastatyta, nei bažnyčia ne
bus Statoma, nei prieglauda. 
Taip ir išėjo; “ftifoš” organas 
“š” prašneko žem'ešhiū toiiU?

Baisiausiai šukompromitud- 
tas geras Argėhtihoš ImtUViiį 
vardas, šventumu ir tautybe 
apgauti “rifoį’’ bilietiĮ pirkėjai. 
Vieton “Ms-Roys” už 
pesų, paskutinėje dienoje (gO-J 
gūžės 3) prieš Bostono Banką 
Florijoje bUVo pastatytas sUlU-i 
žęs raudonas automobiliukas, 
apstatytas “šventais” plakatais. 
Pinigai iš argentiniečių rinkti 
lietuvių vardu ir jie krimiha- 
liškai Apgauti. 
...... ....— ........................—-----
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JUOKAI
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Kand. '(manydaihįis kad tai 
I ll-ms klausimas) i an- 
i nt).

Bgž. (išėjęš iš pUsiaUfcVyros 

didatas). • x
Bemohium' habes? (Velnią 

įUYi? t. y. apkėstas esi).
Kand. (palaikė III-j u klau

simu) In capsa,

O. M. Zeis Lumber 
Company

6401 So. Bell avenue.

Ši kompanija buvo suorgani
zuota 1913 metais. Įsteigė ji 
bižhj pirmoji, kaip apielinkes 
pionierė. Padėjo pastatyti tūk
stančius namų artimame sau 
apyfaty ir tolimesnėse hub sa
vo sėdybos CHicagos dalyse.

šiandie O. M. Zeis kompa
nijos, kiemas užima £>lotą hito 
64 iki '65 gatvės, t. y. visą blo
ką. čia laikoma pilna eilė sta
tybai medžiagos.

Kad ir taip mažas butų or
deris, kompanija mielu noru jį 
išpildo. Tinkamas patarnavimas 
— toks yra obalsis, kuriuo O. 
M. Zeis Lufriber Co. vaduoja
si.

Menedžeris, p. William Ory, 
visuomet jum suteiks patari
mų, kai turėsit reikalo pirktis 
lumbetio.

• i ■ '■R-

i&gžiaminttošė.
Seniau ir Lietuvoje kandida-l nebesuprasdamas kas per kan

tus j liimigiiB parėhgdftv'o jSaij 
rapijų klebonai.,ir. siųsdavo pas 
vyskupą egaaminuętt jš lotynų 
kalbos. Vienas vyskupas, atsiųs
tiems kandidatams užduodavo 
visuomet tris ■ tuos pačius ir 
ta pačia eile klausimus:

. 1. Scis ne latinum? — Ar 
įnoki lotyniškai. Kandidatas į. 
šį klausymą būdavo išmokytas lat'as. Vienoje palatoje blaško- 
atsakyti: MediOėriter vidū-1 si ką tik paguldytas smegenų 
tiniai.

2. Confirmatus es? —- Ar 
esi sutvirtintas (t. y. ąutvirti-, 
nimo sakramėhtą priėmęs). ?: 
Iclaūslamaš atsakydavo nuo ke-i 
lihttĮ metų savo amžiaus su-’ 
tvirtinto, pav4> A' dečimn anuo j

mm dešimtų metų.
3. Habėš totimmiinm — Tu- 

ti lindimą? — čia atsakydavo 
in čap^n/— kišenėje.
. Viši vyškūpijoš klebonai ši-? 
bojo Šių nusištoVėj^ių tvarką 
ir* nėšiai kandidatus teišmo-: 
kydąvn atsakyti tik į šiuos 
klaūšimus; į

Vieną kartą vyskupas egža- 
mimiodamas kažkaip vietojai 
pirmo klausimo pakiansė ant
ro. kandidatas rnako nnsnpra- 
to lotyniškai, o temokėjo tik 
Iš eiles atsakyti. Štai koks iš
ėjo pasikalbėjimas: 1

fegzaminatoriUs: Ųonfirma-
tus eš?

Kandidatas: Mediočriteft
Egz. (nustebęs atsakymu): 

Stultus es? (Ar kvailas esi?)

Išvada priklauso studentams.
Gydytojas su piY'mo kurso 

. medičinds studentais lahko pa-

uždegimu susirgęs žmogus. Ap
žiūrėjęs ligonį, gydytojas kal
ba studentams:

— O, 0, smegenų tfždėgimas 
biaūri ir sūūki liga, l<as ja su- 
s'erga, dažhiaūšia nebepagyja^ 

■o kuris pagyja tai paprastai

Į^PdryžirtUs Komuna” 
Rusiški Dialogai 

AhgliMctffj Ahttaštės 
Žavihgas spektaklis tą dienų, 

kai Paežius pasipriešino

NVd ’vidtordi'ėftio 1 ihriiakčio

uirul

DmiAUfeįĄš sandelis 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RiOLO CfttCAGOJ 
2,000,000 hėdiį hrtujo ir vartoto 
statybos materioio. Atsilankykit 
apžiūrėti ir šūsipažiiiti. Durys— 
25č'; Klevo lėhtds grindims—$10 
M. St(Vgainš ttydfehgifaai, ėleįtri- 
kihės if frtaBhihgo Yėikrtienės.

ftarvey Wmkittg
Company

i70i ^WT cELMak road
Tėl. SEELEY 6761

ll’.U. i'4i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ii ■ - ‘ui mi..... ; n B| RJohn F. Eudeikis
/ SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
; PIENĄ IR N AKT; ...........

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
444L.ŠdUth' Fairfield Avenue

, Tel. LAFAYETTE 0727
■ e : ■ --------- ■......................................................................

tą ii h* 4 koplyčios visose
*4 JV Kel i Chicagos dalyse 

į ... : .. :.,■■■■■ / .............. . .
Klausykite ttitisų Lietuvių radiė ^rėgtaihų Pirmadienio Vakarais, 
10:00 vaL vakaro* iš W. H. F. *C. .stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

ž '1- ,:. p/ ŠALTIMIERAS. v .

Pilnas Šlakas
MiHworko, Wall Boards, Asbestos 

Gontą, Roofing
VISKAS STATYBAI IR PATAISOM

Joks orderis nėra permažhK. Patarnavimas \ra ihūsų 
.užduotis. Musų statybos iilateriolo kiemas ilUšitęsia 

nuo 64th SL iki 65tli St.'

0. M. ZeisLumber Co.
William Ory, Mgr.

6401 South Bell Avenue
Telephone, Republic 7900

9 , ’
■. ... ' . . ■ ■____________________________  f

•. . J M

Reikalaukite DEGTINES

MUTUAL LIQUOR CCMPANY i
4707 SOUTH HALS'l'ED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
TORIUS

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT (
KfeNTUCKY

BOURBON
DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE s

TAVERNOSE

L LaidotuviųDnektoriai
NARIAI

< Chicagos, 
Cicero

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avehue

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO' 
Dalyse.

Yards 1139
Yards 1138

4348 So. Califoiįnia Avenue ____ Phone Lafayette 3572
A. MASALSKIS ~

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

\> A. PETKUS ■■ •
1410 South 49tli Court Cicero Phone Cicero 2109

P. j. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
IWI ■ ĮIH.Į. ‘ ll 11 IĮ I I I Į W «. .m.l.ip į ■< M.l m ■ ....................... .ĮilUI

I. J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

, S. M. ŠKUDAS
718 West 18th Street Ptione Monroe 3377

M II II ||>"| linu ■

EZERSKIS IR SŪNŪS
10731 S. iUichigan Avė. Tel. Pullman 5703

LAČHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd Placė Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42,44 Įjast 108th Street , Tel. Pullman 1270

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

■' x i. • - ■ x. ' ' f t

nelabai sveiko proto esti. (Ei-' 
damasv toliau, kiek palaukęs’ 
baigii). Nėra ko sakyti, gėYal 
žinau tą ligą: pats ja sirgau

Studentai: ?^?

Trečiadienis, liepos 21, 193?
.....  «  .........................■ . .   i  y ' „ „ i fTM ■>

.. Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Te!. BEVERLY 8244 

DR. Tv DUNDULIS

Greita pagalba.
Mamby piene nuskendo 

pelė!
— Ar tu ją išmetei?
— -Ne, bet aš įmečiau ten 

katę!

I URANE :
COAL COMPANY
5332 So. Lortg Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7, f 5

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

bfiiro ValanAčs:
1 ntiO 2—4 ir nuo 6—8 vai, vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Yšiandos—59—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

DR. I. E MAKARAS
10758 S. Michigaft Avfe. 

ROSELAND—CHICAGO, 1Lt. 
Tel. PULLMAN

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas BrunsWičk 0597

L - -- L*-— -■ --------  - - ■■

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti a*r toli.
___________ €921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Hemlock 5040

3406 SOUTH

Yards Š408

Mts. Artelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 

x eleetrie t ę e a t - 
ment ir magnę- 
tic bl anketa ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai 1 dovanai.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St. 
Tel. BouleVard Uol 
a... .........................

Dr. A. J. Shimkus
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. it nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 801€

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSE1TI .1. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwe.Il St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS'

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

, 7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

i........... Į- I •'■■■ T -r -

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G.SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
• Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

įy Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75‘6 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

( Nėdėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

\ GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų
,Draugijos. ,N anaį«

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH .
756 West 35th St.

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

Nėdėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kėhwood 5107

Phone CANAL €122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nup 1—3 ii* 7—8 

Seredoinis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. €631 So. California Avenue

Telefonas Repjiblic 7868

Phone Hemlock 206T
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9. iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
' ’PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

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

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

Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, ntio 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
GerAi lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų įr vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
huo 6 iki 7:30 Vai. Vakaro

, Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464 
;--- r_—>------I------ i----- j----- ;--- ----------

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8;30 vpl. 
vakaro. Nėdėliomis htfo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
NUo 19 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk ntio 10. iki 12
Rez. Telephone PLAŽA* 2400

DR. J. SHINGLMAN
ką Tik sugrįžo

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 80 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Specialybe
Valandos: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1638 -So. 50th Avė.
Tel. Cicero 3656 

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.

Rockwe.Il


i
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C.I.O. v pareiškė, kad;

Fordas prasižengė
Darbo Santykių Ak-

Darbo Žmonių 
Reikalai Moterų 
Rankose

Fordas Ir 
UAWA

Amerikos darbininkų reikalai 
Washingtone dabartiniu laiku 
yra moterų rankose. Valdžios j 
darbo departamento viršininkė 
yra p-lė Frances Perkins. To 
departamento vaikų ir moterų 
skyriai yra moterų tvarkomi. 
Keletą savaičių atgal moteriš
kei buvo pavesta per kongre
są pervaryti maximuin valan
dų ir minimum algų darbo įsta
tymą.

Toji moteriškė 
Mary T. Norton, 
atstovų buto narė 
City, New, Jersey.

Ji bu4vo paskirta atstovų bu
to darbo reikalų komisijos pir
mininke, užpildypnui vakanci- 
jos, kurią paliko neseniai nu
miręs atstovas, komisijos pir
mininkas William P. Connery.

Užimdama komisijos pirmi
ninkės vietą, Mrs. Norton auto
matiškai paliko ir maximum- 
minimum darbo projekto “glo
bėja”. Tas įstatymo projektas 
yra žinomas Black-Connery 
Bill vardu. Dabartinėje formo
je projektas nustato 40 valan
dų, kaipo didžiausį skaičių va
landų darbo vienoj savaitėj, ir 
$14, kaipo 'minimum atlygini
mą darbininkams už 40 valan
dų savaitę.

Mrs. Norton paprastai bal
suoja už pažangiausiais kon
greso atstovais, bet eina su at
žagareiviais 
lės ir kitais 
tiesioginiai 
liečia tikybą.
talikė, mokslus išėjusi katali
kiškose mokyklose. Bet bend
rai, ji y^a darbininkarųs prie* 
lanki.

Prielanki darbininkams yra 
ir p-lė Perkins, Darbo depar
tamento sekretorė. Ji griežtai 

’ stovi už kolektyves derybas ir 
darbininkų teisę organizuotis į 
unijas. Ji yra pasižymėjusi 
New Yorko sociologė, sulošusi 
ten panašią rolę, kaip Jane 
Addams Chicagoje.

Darbo departamento vaikų 
skyriaus viršininkė yra p-lė 
K. Lenroot, kuri veda nedėkin
gą , kovą * už vaikų dar
bo konstitucijos 

legalizavimą 
Amepdment).

yra Mrs. 
demokratė, 

iš Jersey

gimdymo kontro 
klausimais, kurie 
ar netiesioginiai 
Ji yra karšta ka-

Dabartiniu laiku Detroite fe- 
deralės valdžios darbo santy
kių taryba tyrinėja C.I.O. skun-

I dus, kad 
f Wagnerio 
tui.

Skunde
Fordas naudoja neleistinas prie
mones uždraudimui savo dar
bininkams susiorganizuoti į 
uniją. Skundas išsivystė iš in^ 
cidento, kuris įvyko prie River 
Rottge dirbtuvės vartų, gegu
žės 26 d. United Automobile 
Workers of America turėjo pa
stačiusi prie dirbtuvės kelis 
organizatorius ir Japelių dalin
tojus. Bešališkų liudininkų 
tvirtinimu, Fordo mušeikos or
ganizatorius ir lapelių dalinto
jus užpuolė ir skaudžiai sumu
šė. Kai laikraščių fotografai 
bandė nutraukti pVolimo foto
grafijas, tai mušeikos apkūlė 
ir juos. Vienok, kai kuriems 
fotografams pasisekė puolimą 
nufotografuoti ir fotografijas 
išgelbėti. Incidentas buvo pla
čiai aprašytas ir iliustruotas 
“išgelbėtais” paveikslais 
Amerikos spaudoje.

visoje

Fordas ir C.I.O.
Tyrinėjimas, kurį . Detroite 

daro ‘ federalė taryba, yra da
lis atkaklios kovos, kuri da
bar eina tarp Fordo ir C.I.O. 
automobilių darbininkų unijos, 
UAWA. Vienoj pusėje yra 
Fordas, griežtai nusistatęs ne
įsileisti Vnijos į savo Rivev 
Rouge dirbtuvę, prie Dearborn, 
Michigan; kitoje — United Au
tomobile Workers Union, kuri 
jau suorganizavo apie 350,000 
automobilių pramonės darbi
ninkus, (beveik visą pramonę, 
išskyrus Fordą.) Sutartis su 
unija pasirašė ir Chrysler kor
poracija ir General Motors.

NEPRAŠYTI SVEČIAI -— Bitininkas “krausto” bičių 
spiečių nuo mędžio prie 82-ros ir Ingleside avenue, Chi
cago, kai apielinkės gyventojai ėmė skųstis, kad bijo į- 
gėlimo.

'Fordas neturi ryšių su Wall 
Street bankieriais, jis neturi 
aiškintis šėrininkams, nes vi
sa Fordo pramonių “imperija” 
yra jo šeimynos rankose. Jis 
nėra suvaržytas iš vienos, pu
sės, bet turi glėbį talkininkų 
— iš kitos. Jo talkininkai yra 
keturios nepriklausomos plie
no bendrovės, kurios, taip ne
seniai, pasipriešįndamos darbi- 
foinkų, visuotnenes ir valdžios 
norams, atsisakė pasirašyti su
tartis su C.I.O. plieno unija; 
ir visa galybei kitų dirbtuvių, 
kurios gamina dalis Fordo au
tomobiliams. Tos visos dirbtu
vės, ir plieno ir dalių liejyklos, 
stos į kovų prieš unija nevien 
savo kliento, Fordo, gerovei, 
bet ir savo naudai. Pramoni
ninkams' yra svarbu numarin
ti judėjimų, • kuris pasireiškė 
tarp darbininkų nuo C.I.O. 
gimimo.

uz-

/ i • 1L į'

Unijos Pozicija. /
■ L . /

Taip maždaug Detroite yra 
aiškinama Fordo pozicija. Tą 
■padėtį

unija operuoja kliasas, kurio
se dėsto ekonomiją, darbinin
kų judėjimo ir unijų istori
ją*

Bandydama savo spėkas, 
unija paskelbė kelis streikus 
mažose dirbtuvėse, kurios ga-. 
mina dalis Fordui, ir ikišiol

i nepralaimėjo mei vieno, linija 
'tvirtina, kad vengdamas auto- 
| mobilių produkcijos sutbukdy- 
! mo, Fordas per savo agentus
netik nebandė streikų sulaužy
ti, bet stengėsi juos kuo grei
čiausiai likviduoti unijos pri
pažinimu. Iš to unija sprend
žia, kad Fordas yra tvirtas tik 
savo River Rouge dirbtuvės 
tvirtovėje (kur dirba 85,000), 
bet yra labai opus už tos tvir
tovės ribų. Jis žut-but bandys 
neįsileisti “priešo” į savo tvir
tovę, bet unija tvirtina, kad 
ilgainiui jis bus priverstas nu
leisti vartus ir tą “priešą”- 
uniją pakviesti deryboms prie 
apskrito stalo.

Kuri nuomonė yra teisinga, 
parodys artima ateitis.Vnija koncentruoja ir savo spė

kas kovai, kuri, pralaimėjimo 
atvejyje, gali pražudyti visą 
automobilių unijos prestižą.

Svarbiausi 
prieš Fordą, 
rint, yra 1. dabartinis fėdera- 
lės valdžios 
troite; 2. LaFollette Civil la- 
bertiės komisijos planuojamas 
tyrinėjimas, nustatymui Fordo 
prasižengimų prieš darbininkų 
pilietines teises; 3. kriminale 
byla, užvesta Detroito teisme 
prieš 14 Fordo mušeikų, kurie 
surengė gegužės 26 d.‘ užpuo
limą. Unija tikisi, kad tyrinė
jimų ir teismo iškelti’ faktai 
sukels visuomenėje pasipiktini
mą Fordo elgėsi v ir žymiai nu 
silpnins jo poziciją anti-uniji- 
nėj kovoj. ' |

Bet unija nepasitiki vien 
viešos opinijos prielankumu ir 
skleidžia propagąi/dą per radio, 
plakatus, laikraštį “ir" didelėmis 
afišomis tarp 1 Fordo ir kitų 
pramonių darbininkų. Tarp sve-

- «• >

Naujienybes Darbo 
Fronte

įrankiai kovai 
unijos akimis žiu-

lyrinėj imas De-

C.I.O. pradėjo organizuoti 
jurininkus. Tam tikslui pasky
rė septynių asmenų komitetų, 
į kurį įeina John Brophy, vir
šininkas, Harry Bridges; Paci- 
fiko jurininkų vadas, Joseph 
Cnrran ir Mervyn Rathborne. 
Rugsėjo mėnesį, Chicagoje 
įvyks konvencija, kurioje bus 
formaliai įsteigta industrinė 
i/nija, National Industrial Ma- 
ritime Federation, apimanti ir 
Atlantiko ir Pacifiko jurinin
kus... WPA neseniai Chicagoje 
atleido 16,000 bedarbių. Atlei- 
dinėjamf daugiausiai nepilie- 
čiai. Iki šio mėnesio pabaigos 
WPA darbininkų skaičius, vi
so, bus sumažintas trisdešimts 
nuošimčių

/
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DRIES WITH A VARNISH GLOSS

PAGRAŽINA, NES PILNAI ATNAUJINA F1NIŠĮ 
JŪSŲ NUDĖVĖTOSE GRINDYSE 

REIKALAUKITE

PILSENUGHT
FIDOROI

VIRTUVES TELEFONAS
TAUPO

DAUG ŽINGSNIŲ — DAUG 
LAIKO

KAŠTUOJA MAŽAI

šaka telefono jūsų virtuvėje kašiuaja 

tik keletą centų dienai. Ji teikia jum 
galimumo daryt arba atsakyt pašauki
mus, neinant į kitą namo dalį — taigi 
kalbėkit su draugais ar krautuvėmis ir 
tuo patim metu laikyt akį ant maisto, 
kuri verdat pietum. Mes mielai suteik
sim jums pilnas informacijas apie jos 
parankamą. Tik pašaukit 
musų Biznio Ofisą

Chicagoj, šaukit OFFicial 9100 
i '

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
I 

C0MPANY

įvertindama, UAWA timtStičių darbininkų Detroite

—-p Remkite tuos, kurie garsinasi-
ŠIAI KODĖL JŪS NEGALITE NUSIPIRKTI
NUVĖSUSiO OLD GOLD

Į ra 1
1 '"l.. t/. Į

b:'-

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS 
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO ...........

v Pėl informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite 
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)
1739 So. Halsted Street

i

patai- 
(Child 
Reikia

UŽLIPINTAS JŠ VIRŠAUS
IŠLAUKINIU Celiophafte'o Užvalkalu

symo
Labor
t^rijų-ketvirtdalių valstijų suti
kimo, kad pataisymas paliktų 
konstitucijos dalimi.

atgal ir

firma
į

Chicagos, 
privertė

bandydama
unijos, buvo išsikrausčiusi

bet darbo taryba
jų grįžti

sirašyti sutartį.

is

kuri siuva išimtinai medvilni
nes sukneles; Ribbon Products 
Corporation, ir Paxton Rain- 
coat Company. Paskutinioji

Svie

Sutrumpino Valan
das Moteriškų Rūbų 
Siuvėjams N. Yorke

Moteriškų Rūbų pramonėj 
keturios stambiausios siuvyk
los New Yorke ir e Internatio
nal Labor Garment Workers 
unija, pasirašė naujų sutartį, 
ki/ri sutrumpina pramonės dar
bininkams k darbo savaitę nuo 
35 valandų iki 32^ valandų 
į savaitę.

Unija taipgi pasirašė sutar
tis su keliomis siuvyklomis 
Chicagoje, kurios ikišiol buvo 
prieš-unijinės. Tarp tų siuvyk
lų yra Rider Manufaciuring

GOLD patiekia jums NAUJĄ ko- 
bę cigaretuose: augsciausiį sviežybę 

bi klimate, visokio oro sąlygoje.
Net kada “šuniškos dienos” drėgnumas bū

na pačiam blogume, jūs negalite nusipirkt 
sudrėkusį Old Gold. Nei Old Gold nuvesta 
nuo sausos, svilinančios kaitros.

Taip greit kaip jie yra padaryti, Dvigubai-Švel- 
nūs Old Golds yra sviežūs uilipdomi pakeliuose 
apvilktuose ekstra Cellophane’o užvalkalu. Moksli
nis pakavimas, absoliutiškai orą-neįleidžiantis. Tai 
vienatinis savo rūšies pakavimas pasaulyje.

Du* Cellophane’o užvalkalai užlipdę Old Gold 
pakelio abu — vtrių ir apačią. Užlipdo jį nuo drėg
numo, sausumo ir dulkių. Tie Old Golds yra uSli- 
pinami svieiūs ir parduodami svieiūs.

Parduodami šviežus! Štai kas duoda NAUJĄ 
kokybę dėl Old Golds; Nuvėsęs cigaretas, tai vien 
tik pusė cigareto — ir kįas nori mokėt pilną kainą 
vien tik už pusę rūkymo?

Dvigubai-švelnūs! Prizinio Derliaus Tabakai! 
Syiežybė! Rūkykite ŠVIEŽIUS Old Golds ir gau
kite ŠVIEŽŲ patyrimą!

UŽLIPINTAS IŠ APAČIOS
VIDUJINIU C©!l0Ph0nc’© Užvalkalo

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos RAN| | R

PARŪPINO 11B "
. ... k

■z ’ “ Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb —b
———— 1 11

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

TURI .GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba’ Užsakykite nuo

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

2555 (West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”IK
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Kieno lėšomis progresas?
Per ateinančius '25 metus bus įvesta pramonėje, 

daug visokių naUjų mašinų darbo sUtaupymui, naujų! 
medžiagų ir įvairių naujų pabūklų. Tarp jų numatoma 
mašina medvilnei rinkti, fotoelektriškas narvelis, piįe- 
taisos orui reguliuoti gyvenamuose namuose, dirbtine, 
medvilnė ir dirbtinos vilnos, pagamintos iš celulozos; 
sintetinė guma, televizija, gasolinas iš anglies, aeropla
nai, kurie galės pakilti nuo žėmės be įsibėgėjimo; che
minė agrikultūra, dirbtuvėse gaminami namai ir t. t.

Kiekvienas Šitų išradimų sumažins darbą tam tik
rose pramonėse, taigi atims uždarbį dideliam skaičiui, 
darbininkų. Jeigu visuomenė nieko nedarys, tai šfe; 
technikos progresas, vadinasi, atneš daug V&tgO darbbt 
žmonėms. Nukentės dėl jo nemažai ir biznU-Hų, ktarie 
turės mesti lauk senas mašinas arba net ii* Uždaryti su-i 
vo dirbtuves, kai naujosios įmonės pavers joms biznį. • 
Taip visuomet būdavo iki šiol. f

Laikotarpyje nuo 1923 m. iki 1929 m. kas ‘dvėji m'e-: 
tai iš kiekvienos tukstanties darbininkų vidutiniškai 
49 darbininkai netekdavo darbo dėl technikos progreso.' 
Seniaus technikos progresas eidavo ne taip sparčiai ir 
nukentėdavo mažesnis skaičius darbihihkų. Laikotarpy
je nuo 1899 m. iki 1914 mėtų būdavo išstumiama iš pra
monės vidutiniškai tik 21 darbininkas iš kiekvienos j 
tukstanties kas penkeri mėtai.

Taigi reikia laukti, kad ‘ateityje technologiškas ne
darbas didės vis labiau ir labiau. Kas daryti, kad to 
butų išvengta?

Tuo Šiandie yra susirUpihUši jąū fe Amerikos val
džia. Prezidentas RoošėVėltas perskaitė 388 puslapių 
importą, kurį paruošė valdžius paskirti tyrinėtojai ir 
privatiniai mokstinlnkai, ir išreiškė nuomonę, kad tų 
tyrinėtojų rekomobdacijos turi būt apsVarštytos ir, jėi 
galima, priimtos. Kita^P “ saku &‘6oSėveltas — Ame
rikos darbininkai užmokės brangią kainą nedarbu ir 
vargu už progresą, kurio Vaisiais naudosis Visuomenė.

' ........... , ''

Militarizmo grandine

a j a t a <

Karo banga, kilus-i Azijoje, vėl grįžta į tą pantą 
vietą.

Japonija puola Kiniją. Prieš keletą metų ta priti 
Japonija tą pačią Kiniją apiplėšė, pagrobdama jos 
Mandžūriją. 

1 . ' . * ■ ’ f

Japonijos pavyzdžiu paskui pasekė Italija, užpulda- 
ma Etiopiją. Kadangi didžiosios valstybės nestabdė Ja
ponijos, tai Mussolini tikėjosi, kad jos Aėstabdya ir Ita
lijos. Mussolini šiek-tiek apsiriko/ hes Tautų Sąjunga 
paskelbė Italijai “sankcijas”, bet sankcijos nebuvo kaip 
reikiant vykinamos ir Etiopija buvo užkariauta.

Po to, Italija su Vokietija įsidrąsino padaryti gink
luotą intervėneiją Ispanijoje. Ispanija dar neužkariau
ta, bet Europos valdžios turi pilnas tankas keblUMų 
dėl Šitos intėrveftcijOs. Šitą momentą pasirinko Japoni
ja naujam puolimui prieš Kiniją. Ji dabar nori pasi
grobti šiaurinę Kiniją pirma negu Britanija it Amė- 
rika susigriebs jos užmačioms pasipriešinti*. Ir pirma 
negu pabaigs savo kruviną pUotą Stalino tčtotas So'viė- 
tų Sąjungoje. . ,. .......... ■
(ja
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kLerIkališKa

VietoaS klerikalų laikraštis 
dėjtoėj^ ^mėrikėniška “pa- 
saulitoė” pt. y. toe kunigų kon- 
trOliUoj ama) spauda Skleidžia 
<ebolšetekiškų prėpaWW’ apie 
Ispaniją. Jisai paduoda tos 
‘‘propagandos” pavyzdį iš žur
nalo “£fee”-, kuri^ Šitaip para
šė apie Ispanijos pilietinį ka-

, “Pilietinio karo priežastis 
buvo ta, kad Ispanijos gy
ventojai nusisuko prieš sa
vo vadus išnaudotojus dėl 
jų nekompėtentiškūmo. Šie 
gi Vadai žmonėms pasiprie
šino.

“Prie 20,000 didžiųjų žem
valdžių reikia prijungti ka-; 
riuomenės fils’000 karininkų; 
ir 100,000 kunigijos, gausin
giausią Bažnyčios hierarchi
ją pasauly^ Antrųjų po Tibe
to. Valstybė apmokėjo kuni
giją. Turinti milžiniškus lo
bius ir valdanti didelius tur
tus Bažnyčia, suprantama,, 
pašlijo kapitalistų ptosėn ir 
užėmė poziciją prieš gyven-Į 
tojus. Bažnyčia iki pat kak
lo buvo įšinėrpši į politiką...'” 
Anot to klerikalų laikraščio, 

tai — “bolševikiška propagan
da’’. Bet iš tiesų tai yra tikri 
faktai, o ne propaganda.

I ' ■ t . i

Ar nė tiesa, kad Ispanijoje 
buvo 20,000 stambiųjų d vari-, 
ninku, valdžiusių milžiniškus- 
Žemės plotus, tuo tarpu kai. 
milionai Valstiečių jarba visai; 
neturėjo žemės, arba' turėjo 
tokius mažiukus Sklypelius, ka'd 

: begalėjo iš jų išmisti? Tai yra i 
: taktas, . 6 ne propaganda.

Ar ne tiesą, taip pat, ka'd Is-; 
panijos armija turėjo 21,00?0 

' karininkų,, kurie -dėvėjo gra-? 
žihs Uniformas, kėlė puotas ir* 
nedirbo jokio naudingo darbo? 
Tie generolai, pulkininkai ir 
visokių kitokių rangų karinin
kai buvo^tokie tinginiai, kad 
net nesirūpino kaip reikiant 
su tvardyti arini jų taip kad
visi kuro žinovai pripažįsta, jo- 
gei Ispanijos kariuOmėtoČ {be
žiūrint milžiniško jos karinin
kų skaičiattš) btoVo ktobtoe pras
čiausia Visoje Europoje1!

Tai Irgi be pr*opagan‘das b’ėt 
tikri faktai.

Pagalios, katalikų bažnyčia. 
Tas klerikaliį laikraštis bando 
nuneigi tų &aktų, kad tšpauija 
turėjto ‘dvasltomkų. jte
sai sako, kad vyskupų Ispani
joje esą “tik ėt)”, o kunigų tik 
apie &l,b0'6”. Tet ar "tai ne pa
sibaisėtina akaithnė? ^al i ss tu 
rinti VI«6 . mlhbhbš W 
vehtojl^, !pėbl ktomgų —

daug bankų fe Savo pinigaisį 
kObtroliaVO įvairias pramonės! 
įmoųeš. ' . '!

'’hfea būda
čia ks'pabijnje ee tik lenktynia
vo šū ęštambia^tiats 'dvarponiais

tarsi vienos grandinėsVisi šitie karo žygiai tai 
sąnariai. Jie visi surišti į daiktą, jie šėką vietas pašktoi 
kitą ir juos traukia ta patį jėga. Azijos utilitarizmas 
stiprina ir skatina Europos utilitaristus, o šie savo kė
liu vėl kursto prie naujų žygių pirmąjį. Kol šita grart- 
diuė nebus kurioje nors vietoje perkirsta, įvyks Vis 
nauji ir nauji '“maži k&r&i*. Po MandžUrijOs-Etiopijoš- 
Ispanijos-šiaurinės Kinijos ateis eilia Čekoslovakijai ar
ba Austrijai, baskui, gal būt, Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. 0 jeyuTlgai nepasibaigs krizis Sovietų Sąjungoje, 
tai militarizmo apetitai suras kelią į sovietų Baltgudi- 
ją ir Ukrainą; toliaus, gal, ir į Kaukazą ir Sibirą.

Bet ta militarizmo grandinė gali trukti. Frąncuzi- 
ja ir Anglija galėtų ją* Ispanijoje kaip bematant nu
kirpti — jeigu tik horetų.

pabūklais daug geriau, yra ^p- 
tupi’hti sukilėliai. Jie turi daug 
daugiau visokios rųŠiėš ginklų,

eroplanų. Bet visas reikalas 
tas, kad sukilėlių tie ginklai ne 
laiku ir taikiai šauna, aeropla
nai neparodo reikiamo veiklumo 
ir susisiekimo priemones ir he 
visuomet būva titokumojė tvar
koje. Tuo pačiu metu kaip vy
riausybininkų pusėje pasrebia
ma visai kita, čia nOrs ginklų 
visai maža, bet jiė taikesni, jie 
daugiau žalos sukilėliams pada
ro. Vyriausybininkai pėsčiomis 
toliau nužygiuoja, negu sukilė
liai savo motorais. žodžiu, mo
ralė persvara visa yra vyriau
sybininkų pusėje.

(Bus daugiau)

Pranešimai pel* radio
Italams belaisviams buvo leis

ta ir pėr radio į Italiją savo gi
minėms ir artimiems pranerti, 
kad jie jAu esą pas vyriausybi
ninkus belaisvėje ir kad čia nė
ra taip baisu, kaip buvo sako- 
ma, ir rašoma’.

šitos žinios plačiai Italijoje 
pasklido ir kiti tik per radio 
patyrė, kad jų artimieji kauna
si Ispanijos fronte; o jų buvo 
manoma, kad jie išvežti į Etio
piją. šitie plačiai panaudoti , a- 
gitacijos budai paveikė ne tik‘ 
čia Ispanijos gyventojus, bet 
tos žinios pasiekė ir Italiją ir; 
Vokietiją ir tų kraštų gyvento- 
jak tik daugeliu atvejų, iš be
laisvių patyrė, kur jų vaikai ar 
giminės yra pasiųsti, kad jie 
atsidūrė ne savo valia' pas ge
nerolą Franką ir štai dabar jau 
pas vyriausybininkus yra ne
laisvėj ė.

.Mussoliniui ir Hitleriui teko nutautėjimo 
labai stipriai susirūpinti ir sa-^ 
vo gyventojams griežtai už
drausti kitų valstybių radio ži
nias klausyti.

Žinoma; tai sunki ir veik ne
įmanoma kotrolė. Vokietijoj už 
šiokių žinių klausimą dabar, 
baudžiama keliais metais sun-. 
kiųjų dArbų kalėjimo. Vokie
čiams tikrai yra reikalas stip
riai savo radio klausytojais su-, 
sirupinti. štai jau veik metai, 
kaip Vokietijoje veikia bendro-į 
jo fronto slapta radio siunčia- ( 
moji stotis. Kiekvieną vakarą 
apie devintą valandą vidurio, 
Europos laiku, gana stipriu 
balsu sušunkama:

(^slaptinga radio stotis
—Eeil Hitler... ir paskui pra- 

nėšama visos tos žinios, kurias 
nacionalsocialistai nuo Vokieti
jos gyvenoj ų slepia.

Tos žinios pranešamos kar
tais smagiai Hitlerį pašiepiant 
ir (tai sakoma, kad jis ja’s ma
loniai išklausytų.

Kiek nesistengia vokiečių; 
žandarmerija* ir kartu visa 
žvalgyba, bet iW Šiol tos pas- 
iab'tingos ištotiės Vokiečiams n'e 
tėtoka sučiupti. Eėt kas įdo-, 
miąusia, kad ta stotis dažnai

TtototiŠkOji fe Ispani- 
" ,. jos įvyMAi ‘

’Čia terii titei stoatoda, pa-; 
kiša ^avo skaitytojas teik tikį 
išimtinai ‘geriotelo Enanko karo; 
feonte ri^anožimtos. Ir dar dau- 
!giato> toji španda dėda ir tas ži-v 
toias fe teos dfekta mota, buk: 
riatys vyriatos^bitoinkai .begink-* 
ima mtėstes pas savo, te yra 
SaVO tėriterijojė iš aeroplanų 
apSaudo.?. i’

jjnk Jan aiškiai įrodyta, kad* 
tai tekiteių aonoritinų darbas, 
tai yra tų vokiečių Llitletio ve
damų, kuriė yra rnušų kaimy
nai, kurie toiusų pašonėje gyve-« 
na! Tai yra tų vokiečių darbas,' 
kur visur galimai vengia viešai* 
prasitarti, kad jie rytų stėnas, 

ttoo tarpu Ispanijos valstiečiai' y*®' garatotavę, kitaip tarus —, 
yra labiau suvargę, negu Veng-: i*e neišsižada dar kada noVSj 

i 'čia Lietuvos pasienyje saVaip < 
rubežius ntoitiesti... \

LiettovoS tautiškoji 
betgi mėgina* vokiečius Ispani
jos fronte, jei nepateisinti, tai 
bent jų žiaurumus nutylėti, ar-: 
ba šilkuose įvyniotus parodyti. 
Įsidėmėtina ir tai, kad klerika-* 
lai seka įkandin tautiškąją 
Spandą. / ,

Ir tikėk tu jiems, kad jie y- 
ra geri demokratai!

. Betgi nuklydome į šoną. Pa-’ 
kalbėkime apie naujus kare vei-, 
ksnius.

Taigi, šiame kare jau atsira
do naujas labai galingas gink
las, kuris gerai veikia karius, 
— tai propaganda! šitą įrankį, 
plačiai vartoja ir išnaudoja da'-, 
bar vyriausybininkai. Jie dau- 
gybes atsišaukimų iš aeroplanų; 
metoa sukilėlių užimtose vieto-, 
s,e įr, bęritoįd'hbal plačiai. įšnau-, 
dojd radio stotis ir garsiakal-, 
biuš. Kur (tik sukilėlių frontas, 
yra gretimai su vyriausybinin
kų frontu, čia visur vyriausy
bininkų propagandistai įtaiso, 
garsiakalbius ir prabyla į suki
lėlius. Šios propagandos pase- 
kojėi .jau matom ė, kad d&tog iŠ 
sukilėlių pUsėš/. ktorių perbėga 
pas VyriatoSybitoinkus. Ir šie at- 
begėliai tuoj panaudojami pro
pagandai, jiems leidžiama pėhr: vietą kėiči'a. D vienok kate
tUtos vgarsiaKalbltaš prabilti į M-’1 - ' Vl* ..  ' L
vd buvtosiūs draugto^.

Nėt paimtiems į ftčSaiste fe? 
tiems suteikiama proga tarti 
žodis į savuosius. Lengva įsi- 
V&Iždtocfei koksai įspūdis turi 
pasilikti pas sukilėlius, kai pa- 
imtarite į nelaisvę čia pat į 
VtobsTus kalba. JUk fetokhėfiai 
kklte Ma, kad vyriausybinito- 

neima, nes visus,

ir gnybai kap-italištiškų. Inžftįį. 
Tai we propaganda, bet tikri 
: aktai.

Tie. trys privilegijuoti siuoks^ 
mai — dvarininkija, AykadtfO-i 
ilų karininkų luomas fe 'dva
siškąja įkartu *su bažnytiniais! 
ordinais) —- tedėjo ant spran
do Ispanijos žmonėms ir 'juos! 
išnaudojo. Nė vienoje šalyj ei 
pasaulyje .nėra tokių turtingų* 
dvarponių, taip prašmatniai gy^ 
venančių J‘armijos generolų ir 
taip pralobusių vyskupų bei 
vienuolynų, kaip Ispanijoje. O

rijos arba Lenkijos.
Brieš tuok savo išnaudotojus, 

Ispanijos liaudis sukilo, išvyda
ma karalių ir įsteigdama res-! 
publiką., žmonių išrinktas pairi 
lamentas pradėjo vykinti refor-' 
mas su tikslu apvalyti valsty-' 
bę nuo parazitiškų elementų ir. 
pagerinti būklę darbo žmo
nėms. Tuomet armijos genero
lai padarė maištą.

Kas šitame maište daly vau-’ 
ja? Armijos karininkai, dvar
poniai ir jų vaikai ir kunigai 
su zokioninkais — tai yra, kaip 
tik tie patys sluoksniai, kurie; 
sėdėjo ant sprando Ispanijos 
žmonėms ir tuko jų krauju ir 
prakaitu! ,r_.

Tai . ne propaganda, bet ne
užginčijamas faktas. į

Klerikalų Taikraštiš, kuris ši- 
tuos faktus vadina “bolševikiš
ka propaganda” ^kaltindamas 
riet visą A^nėrikoš spaudą “bol- 
šėvižmu”!)^ tikriittiėje jpatš Ve-‘ 
dią pl^pagaiidą. jo propagandos^ 
tikslas yra apgauti Amerikoje 
gyVėbaiičiuš žmonės- ir sukurs-'* 
tyti Juosė neapykantą, prieš Is-’ 
panijos darbininkus ir valstie
čių, kurie gina ’šavo laisvę iri 
iškovotas respublikoje < teises; 
hiiė parazitišku 'genetoky dvar-Į 
ponių įr kunigų.

Jam nieko nereiškia nė tas 
faktas, kad tiems srikllušrims 
Išpani j ės žmObių išnaudoto j atns 
širinčia iį talką /aaVo arini jos 
pulkus Mussolini ir Hitleris. 
Kiekvienas gali suprasti, kad 
yeigu Hitleriui pasisektų šitaši

spauda

i
i

rietrikškU^ jmrų remti panAšms 
srikilimaš ir kltoše dalyse ir
pirmutine .jo^ąak&dmtą Veikiai- ________
šia LWtaW. triiti* Mta Mėrika-jį&i belaisvių ne 
liško laikraščio propaganda nė-, 
WriogimM' yra

Lietuvą.

787 ' |
įeina katalikai ir nekatallkai, 
suaugu žmonės fe vaikai. At
skyrę nekatabkus ir vaikus, 
sime, kad kiekvieniems trims 
ar keltim-1 Šimtams 
Ispanijoj vienas kuftL 
gas.

žmonės tkltejo jtoos išlaikyti 
— statyti j lems•; klebonijas, 
aprūpinti JtoOš maištu Ir kito
kiom^ reikmenimis. Be to, val
stybė dar mokėjo tiems kuni
gams algas, Kokia tad stmkl 
našta Jgto'&jO atJt liaudieš i 
vaistytas

Taė'M tte W vyšktfpd ii 
31,00’0 ktmtgį, buvo tik dali 
“dvariško r 'atond” tš^anijojė 
Tas kteikakį l^k'raištia. ‘^užmiri 
šo” apie ivairianrid nųšių į?o- 
konink’ua fe 'žokdOmkeš, viė į 
nuoliUš h* ViėWo'/ė’s, ^pfėdušiUėi 
Ispaniją. fcaVta sli kUPigaiš jie! 
sudalo ne mažiati', k^aip 1‘06,00O; 
asmenų. 4. Į

Tie žokobai ir Vienuolynai iš- ’ 
panijoje n'ė tik MVo SOMkotovį 
žmonių aukomis ir Valstybės j 
subsidijomis, bet dar -turėjo: 
didelius ukius, daugybes pui-

>
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MusųSkaitytojai
Nutautėjimas

Paskutiniais laikais daug 
' kalbama apie tai, kad Ameri
kos lietuviai sparčiai Žengia 

keliais. Lidelis
nuošimtis jaunų lietuvaičių iš
teka už kitataučių ir galutinai 
pasineria amerikohizmo ban
gose.

O teo tarpu grožių lietuvai
čių Amerikoje yra labai daug. 
Vienos jų yra gimtosios Ame
rikoje, o kitos atvykusios, iš 
Lietuvos. Dažnai jos dalyvau
ja tarp lietuvių 'Ir labai arti
mus santykius su lietuvių ju
dėjimu palaiko. Vienok kai tik 
susituokia su* kitataučiais, tai 
taip ir nutolsta nuo liettoviško 
judėjimo. t 'Gi tėvai Skundžiasi 
ir dejuoja. Sako, norėjau, kad 
už lietuvio ištekėtų, o dabar... 
Taip labai dažnai atsidusta mo
tina. Bet nieko čia nepadary
si.

Mano rrianymU, butų visai 
getras J dalykas, jei Amerikoj e 
gimusios lietuvaitės, kurios va
žiuoja į Lietuvą apsilankyti, 
srislraštų ten sau bernelių, su 
kuriais galėtų susidraugauti, o 
vėliau Ir apSivesti. Inteligen
tiškų ir gražių bernelių Lietu
voje dabai* netrūksta. Jie tik
rai butų laimingi, jei galėtų 
į Ameriką atvykti.

— Gruzdžių' 'Grinorius.

M Vėik khs Vakarai, nors kai-* 
ba visai neilgai. M įdirba trum-

—

’Chfėagos oro pranašas sako,; 
kad rytoj Chicagoto ateis naū-: 
•Ja karščių banga. Temperatūra: 
sieks to'tfb 88 Iki' W laipsniui 
aukščiau Zėro.

Ji—-i

Vilniaus liet gimna
zijai atimamos 

teisės?
Neriasi iš kailio . vokiečių 

žvalgyba', bet šio laimikio įsi-: 
gyti negali. Radio stotis, ta pa-? 
slaptingoji radio "stotis kaip vei
kė, taip Ir tebeveikia. Jei pas 
šAVė v&kieėia’i negali suimti ra
dio siunčiamą stotį, tai ką gi 
jau Visus gyVėrttojtos sukontro
liuosi, kad jie iŠ kitų valstybių 
rUdlO stočių neklausytų. žinios 
putota, jos savaip veikia gyvert- 
tojųs ir fašizmui rausia duobę.* 
žintomh, tai dar nėra’ tos dienos 

i visais 
frontais fašizmas krikdomas. t

Valstybininkai ir sukilėliai
Vyriausybininkai taip pat ge

rai įvertina, kad dabar tarp ar
onijos ir civilių gyventojų, bent 
maisto aprūpinimo žvilgsniu, 
negali būti jokio skirtumo. Kad 
užnugaryje gėlai nusiteikę gy- 
vėrttėjal labai tėlgiAnfai veikia 
karius ir jie, tie kariai, drąsiai 
žėiiga į muši.

TOdėl VyriUtosyblnlnkai daug 
rūpesčio doda.ir ramių gyveto- 

’jojų būklei. Gi generolo FraA- 
YO YVžimtosė ViėtOSe, o geriau 
'arias, tcnais, kur viešpatauja 
vokiečių įr italų interventai, 
civiliai gyventojai jaučiasi veik 
beteisiais, nes okupantai yra 
sušlriipinę tik 'Savęs išlaikymu. 
Tad sukilėlių aria! ja plačių gy- 
vėbtojų šlttogsnioSe jokių sirP-: 
patijų neturi. Ąišktoį kąd toks 
gyyę'ntojų ėusi teikimas ’ neigia-i 
mai.
‘šiandien juk jau 
yra gerai žinoma,

ižtodri1! ' «.į

kitokias žinias didžioje karo 
mėtų skleidė vokiečiai, kad prie- 
Šitogėji pusė, o ypač rusai, ne- 
išmarib, kas tai yva tetasvte, ■_____ ,_____ ____
totos Vfe čia paimti į nelaisvę, reikalas, bet moraliai 
katokmami, o paskui nužudomi.;

fetosal taip pat* pamihi kat-! 
bėj'6, kad vokiečiai Vistos belais-: 
Vitos ŽUdo. Viėnų ir kitų Šlekiui 
gandų skleidimų ’bnvo sfekiumai 
’tik VlėWč), kad kariai į belaisvę 
rietoasiduotų... . i

-..r.
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' AMERIKIEčIAf LAIMĖJO TENISO RUNGTYNES-ri 
Ktovjs DonaM ftto*dge ir Gene Mako, Amerikos I) a vis’' 
’Cuip kbmah<h*fc tertl’s'd k^įįai, ktoriė nugalėjo Vokieti josi 
komattrios narine, hahtot Gott’fried von Crannn ir Hen- 
ricli Menkei. ’ ' AGME PHOTO.

■

VILNIUS. — “Vilniaus Ry
tojus” ra'šo, kad birželio lž d. 
vletoš lenkų s^atodą buvo pa
skelbusi įSąraŠą privatinių Įgton- 
rrazijų, kurioms Lenkijos Švie
timo minislėrija pripažino tei
ses. Iš to sąrašo matytį kad 
Vilniujė pripažintos teisės sep
tynioms privatinėms gimnazi
joms, kurių tarpe yra trys įvai
rių vienuolių išlaikomos, dvi 
žydų ir dvi lenkų.

Minimame lenkų spaudos pa
skelbtame sąraše Vytauto Di
džiojo gimnazija nefiguruoja. 
“Vilniaus Rytojus” pastebiu jog 
galimas daiktas, kad gali bū
ti paskeltas dar antras sąra
šas. Tačiau, jei tokio sąrašo 
^ebus, tai bus aišku, k«d pa
skutinioji ir vienintelė Vilniaus 
lietuvių Vytauto Didžiojo gim- 
jiaziją daugiau jau neturės tei
sių.

Gimnazijai teisių 'atėmimas, 
tai yra žingsnis prie jos lik
vidavimo. Ar lenkai ištikrųjų 
nori paskutiniąją Vilniaus kra
mto lietuvių mokslo įstaigą su
griauti ir palikti lietuvius be 
šviesos židinio — greit gaiešj- 
me įsitikinti, . \

(Tokiu b$dto • bus WM*rv^i 
paskutinė iįMįuvių t
Vilniaus ? -kraštu ės 

, veikia /sukilėlių ;armiją, nių lietuvių gimnazijų
visienls kų uždaryta su pabaigto '|ių 

kad karo mokslo metų).
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teko p-lei ftilliė Maify 17 
metų, jaunuolei sportininkei; 
Kuri yra 5 pėdų ir lO^ ibč, 
aukščio ir sveria 150 sVafcų. 
Ji gavo 200 dol.’ pinigais, ke
lionę p Montrealio ir Detroito 
policijos švėhtes ir kelionę į 
Atlantic Lity*, kaipo viešnia 
rinkimuose Miss Amerika, gra
žuolių kontešte. Taip ji gavo 
daug įvairių dovanų iš Toron
to įvairių pfa’fnoATų ii- kran
tu vių. Antrą vietą laimėjo B. 
M. Thomson, kuri gavo 100 
dol. dovanų it trečią O. John
son, kūri gavo 50 dol. Taipgi 
visos gAVo po bukietą, rožių.

— Frarices. \

Užmetimų T.LS.D.
Kuopai Ir
A. Frenzelhii

pamaniau daskaičius 
žodžius — šis žmogus 
kokį nors kilnų suma
nui Bet koks neišpasa-

Na ir nupasakojo.
TORONTO, ONT. — “Tėvy- 

nes” Nr. 27, laikraščio įgalio
tas koresp. Lietuvoje, savo 3- 
čiame laiške (po kuriuo jokio 
parašo nededa) rašo apie a. !a. 
Miko Petraūsko mirtį, laidotu
ves, Yra ir apgailėjimus. Para
šyti tą laišką, jį- buk tai VeV- 
tušk perskaityta-, lietuvių laik- 
rašČiuOse žittia apie statymą 
paminklo vfeiioniui M. Petrau
skui. Laiško autorius, apart ki
tų karštų ir jausmingų frazių, 
ra&o: Y1Beikia prisiminti jums 
Miką. (vadinasi Amerikoje) 
Bet reikia atžymėti jį dar Yyš- 

, kiau Lietuvoje, jai? Vien iš de- 
kfngumo jam už tai, kad jis 
sugebėjo gyvai padėti jums 
prisiminti tą Lietuvą.

Lietuvoje reikia jam amži
nesnio ir didingešPio, poetiš- 
Lesnio paminklo, negu tas mar
muro šmotas, Ar bronzos biu
stas, kokį pastatysite Ameri
koje !’ 

šiuos 
tikrai 
nymą
kytas nusivylimas nuslinko ma
no veidu, kai aš daskaičiau, 
jog tas korespondentas siūlo 
a. a. M. Detraūskui pastatyti 
žvakę!.;. Girdi, Amerikos 
italai jau yra pastatę didžiau
sią paasulyj žvakę Neapolio 
bažnyčioje, saVO Enrico Carū- 
sui. Na, Jeigu italai turi di
džiausią, tai negi lietuviai sta
tytų mažesnę? žinoma kad he! 
Lietuviai iš paskutiniųjų, steng- 
£ųsi italus viršinti; Ir >išeitų

4 (? > „ i-< .panašiai . kaip. >, ,Su>at, LįetnVpą 
sportininkų “Sveika Marija”....

Bet palaukit, dar yra svar
besnių dalykų. K-tas rašo, kad 
toji žvakė butų degama kartą 
į metus, 2 d. lapkričio ir jos 
Užtektų 3,047 metams — ir be 
to jis trokšta, — kad tAs pa
minklas skelbtų M. Petrausko 
vardą ir šimtajai kartai, ligi 
tAiš dar gyV&š HetuViO Vardas, 
ar gal ir dar po to!....” Vadi
nasi korespondentas netiki į 
nemirštantį lietuvio Vardą, bet 
jis tikras, kad ta bažnyčia, 
kurion žvakė bus patalpinta 
vis dat tebestovės-....

Manau, kad* heAp'širiksiu sa- 
kydaYha> jog šis koresponden
tas /nuėjo iki nuogiausio kraš- 
tutjnumo. Jbigū tAs laiškas bu
tų - tilpęs, kuriame nors tiky
biniame laikrašty, tai, žinoma,, 
butų visai vietoje, nes juk 
nieks negali užgint geriems ka
talikams pasistatyt sau ar kam 
kitam žvakę bažnyčioje, bėt 
“Levynė” yra laisvas ir Visuo
meninis laikraštis, be to ir M. 
Petrauskas x būVo menininkas, 
o menas tarnauja visiems be 
išimties. D m'ėš žinome, kad į 
bažnyčią ne Viši eina, na ir 
prisieitų kokį nors žydų ar be
dievį, už skverno tempti į baž
nyčią, kad parodžius jog, štai, 
teh kampe stovi žvakė....

NčVa abejonės, kad lietuviai 
įstatys tam garbingam žmo
gui paminklą ir tokį, kurį ne 
tik Visi #aiės matyti — bet ir 
jūb naudotis. Geriausia a. a. 
M. Petrauskui paminklas, tai 
bus: Muzikos Meno M o 
k y k 1 a, įamžinta jb vardu. 
Ant sienos kabos jo portretas, 
pd kuriuo pArAšų kte^Vtėnas 
studentas sau perskaitys: A š 
gyvenau t a’m, k it d t u 
čia galėtum gyventi...

‘jMiss Toronto’*.

Atsakymas į priekaiš
tus dėl knygyno 
Mrinkimų it ^tikrojo 
kėlioj

, su-

/ .....“
tų priimta kur mora fevykri», femmči ši kuopa tvėrėsi 
todėl atejimo laikas paskiri^ 
mas mio lo vai. ryte iki iž 
vai. dteWdA.

j.
nėti sUfty-!
tojus, būk Jr lMi'ki.į
ti koteteje bate'i 
klaidi^ iteita', W įtefei. fcteį 
drg.
klaidift^d kelio.

tiesiatasiaš kelias, te S.D. 2|Ka«atlHiai Apie Lietuvos 
M.*.* AMth|

■ /■ .. ..... a.......... ■—

Užgiria Amerikos Lietuvių Kongi eso

btogd’š VAliPš žmbfe leido, 
wokta ;apm ’S.l.a.i
Mc įM : htek po-
teikite, fep'i nėt pašalpos ne- 
Wolrt fcAh'adiečteįis ištaokėti. 
tes^, H te Bet ne-
g'alteil Vi'ėi į paduoti,

. W> Ii®1® ^-L.Ą.
|rt5įjšt>rt!fote feėt pasirodo, kad: 
te tik tij asme-;
tev tem Wi S.L.A; įiAkenk-

ti. Mano manymu, j^itn jau 
S.L.Ą. ir dasileistų (ko ūtegA- 
Įima tikėtis) nusukti, narūii 
keletą centų, tai j ši kur kas 
daugiau kainuotų, netik finaū- 
sihiai, bet ir moraliai. , , ■ v;

Patartina kiėkvienam li’ėtti- _ UOSt pas
viui prisirašyti prie S.L.A.-, bes 
tai viena iš geriausių pašalpos.
organizacijų. '

S.L.A. 236 kp. narė, 
Zosė Uzemėckiehe.

■ Wi

rintėj Policijos Atletų

1....... . 1 ' 1 ' ■' .....

vieno Chicagos visuomenės 
veikėjo neseniai parašytas laiš-

* kas, k'ūr jis sako: AAtmink, 
J tamsia, Jok keriėji žmonių dAri 

rėdakeijąj, Ap- bai _
lankėme dar kai kurias vfe.^sprendžiant iš šio pasakymo, 
tas, jų tarpe ir Chicagos žuvų^mna, kūd, jeigu žmogus de- 
akvariumą, ir grįžome į Eastl7^11^ kartus padarysi ką nors 
Chicago, pas pp. Matukus: Vosl^’ <> dešimtą blogo, tai Vfe- 
tik parvažiavome, kai tuoj auš tiek tu būsi negeras, hes vie- 
suskambejo telefonas ir be jo
kio atidėliojimo buvome kvie- 
či'ami pas pp. Soki?s vakarie- 
hei. C-š J. šokas užlaiko įvai
rių prekių krautkVę, 4944 Ma- 
gaūm Avė., Lašt Chicago. Sa
vo prekyba nesiskUndžla ir, Iš 
visko matyt, kad pp. Šokai pa
siturinčiai gyVenA, Dėlė! VaiŠfe 
tai, j'ėigu bučiau moteris, 'įfe 
tūrėčiaU nemažai komplimentų 
suteikti Mts. Šokienei. Ypa
tingai aš sū Genovaite, kūrie 
susitikome tik pirmū kariu, 
bUVome širdingai priimti ir 
vaišinami.

L'ėsisVečiuOjant pas pp. Šo
kite biiVo prisiminta daūg IŠ. 
praeities organizacijų veikimoj 1q^’. 
bei šiaip nemažai kalbėjomės 
visuomenihiaiš ir individualiais 
reikalais, kūrinos prisiminę, 
tai viėhas, tai kitas labai vaiz
džiai apipAsakojo. Ypatingai 
man įstrigo labai nuoširdus pp. 
Matuko ir sako vieno kitam 
reiškiamas nuoširdumas — dė- 
kingnmas,, už praeityj suteik
tą viterto antram šiokią ar to
kią paramą.

Tokie apsireiškimai šiandie
ną retenybė! Man 'prisiminė

(Tęsinys)

įypf. Šokus.
Apleidę “N.” yra grilt užmirštami”

•gero, o dešimtą blogo, tai Viš-

nės blogas užmkiša 9 gerus?.;.
Bet klausantis tų dviejų 'vy

rų pasikalbėjimu aš pagalvo
jau, kad nevisi žmonės gerus 
darbūs greit užmiršta. ,

Namo!
» ■ /

Rytojaus dieną visi Toron
tiškiai Ir pp. Matukų šeima 
svečiavomės Gary, Indiana pas 
Ipp. Steponaičius ir pas mano 
žmonos tetą Dargienę. Čia b'ik- 
vo kaip ir paliks ktelio mu'sų 
SveČiavimosi, nes sutarėm ry
tojaus dieną anksti Važiuoti į 
Toronto. R ištikrųjų, p. Stan
kus pribv/vo gana anksti, Ir 
meš turėjome gerokai skąbip-

( kad nereikėtų jam / 
laukti. Mano giminės t. y. 
'Steponaitienė ir Dargienė 
dovanojo mus raugintais grj^ 
bais, kurie buvo labai skanus. 
Turbut dėlto, juos greit ir su-' 
valgėme.

Dabar laukiame visų ame
rikiečių kada jie atvažiuos pas 
mus į Toronto. Mes juos pa
vaišinsime Kanadišku alum. 
Tad, ligi pasimatymo.

J. Jokubynas.
(GALAS)

ką, 0 kuomet SUMdm^A su ko- 
mutniąt&& Viešojo Vifeįoj’ė, 
pasiėmę kokią tai š^Wą iške
pą, kuH Vaiždnoja ttusijbš 
kom. fcaimmą
besikaimtį *šu tolu vaistaim 
rodo ją visičm^. Iš te vaIž^o 
drg. ^etevtefte padw ^Va^ą,; 
buk SAnšijojėi yra pavyzdinė de-j 
mokčatijA. ’

PettAVičtes pėt ųiėtų '<jė!r- 
gė (temokantįjį m jos 
jus, su kom^ bet kmy
nu et iv pas kom-. nmmto pHte-i 
rimo snvo . spmanymnms, tAij 
mėgihb prisiplakti ži;a. SSpomj 
mum's POVO žinomą drg. iPet-! 
ravičians praeitis, bet knomoti 
jisai Sakėsi' norįs dirbti Šočia-i 
lizmė iabUi, tai bOVp jam dild-į 
ta pVogn atitaisyti savo praei-s 
ties padarytas klaidas. liet ji-- 
sai zvteten jas atitaisyti, iš 
naujo jų pradėjo daryti. ,

Bendrai paėmus^ dAliA ką ga-į 
įima būtų primesti ^ėtraVičiūi 
dėl jo pRaėittėSv bet AAila A'ai-i 
šti laik'aš', o kario . ir. oikvoti ’ 
laikraštyje brangią vietą.

Drg. Petravičiaus daromi1 
priekaištai yna pėrdėm' mela-! 
'Aihgi.’' Todėl,' tdlimėšnės potė-’ 
mikos sUd j'ūo !'h/emaiiome VėS- 
ti. ;

dūs Apie Atvykimą šVėčių iš 
Liė'tUVOS', " tilo j žmofesė kilo 
hįitetyš; k&d, JUOė sutinkant, 
bUš gėrū proga pasakyti teisy-

tiekė ne kokia nors draugija 
su pora desėtkų narių, bet kon
gresas, į kiltį įėitiA tūkstančių' 
tūkstančiai lietuvių, įgalioj u-: 
šių kongreso komitetą daryti' 
viską, kas palengvintų ir smel
kti viską kas engia mūs gim
tojo krašto liaudį. Argi berei
kia daugiaus jiems pasakyti,, 
ką pas’akė kongr. komitetas Už. 
didžiąją dalį, Amerikos lietė-, 
vių?

Mes galime tik padėkoti kon- 
gr. komitetui, matydami, kad 
jis atliko girtiną darbą, ir tuo-: 
mi įtikino mus, jog neapsiri
kome įgaliayę jį tęsti

Mo, gal būt, maū'č, kad šio-i 
je pūšėje vandėiiyno $yvenan-, 
čms betuWš pąsiseks įtikinti,* 
jfe pas juoš', Lietuvoje, vis-* 
kas kUOgeriaUšiai. Ir ' mes pa-i 
tlkėšim. Pasitikę juos, ižiaug-Į 
šimeš, sveikįhšife kaip iais-1 
VOŠ ir pavyzdingos šalies — 
liaudies siųstus atstovite. ■

Mi tėip tPfee — skaudžiai;
Apširiko. Mt^s čia įtikifei tik! tąjį darbą, 
žodžiais —- neužtenka. Mes dari 
nepamiršome, padarytų skriau-: 
dų mūšų broliams; tebogirdi-i 

yviiifeė dar dėjUvimus našlaičių,;
! kurių t’ėVal-b'fOIiAI dar taip ne
senai tapo šUŠaudyti, tik už 
tai,. kad jiė: buvo tikri Lietu
vos ‘šUnųs' i'r pavergtosios liati- 
dieš draugdlV^Aiblė het’ėisybfe 
šalyje, kurie *įyveftdąmi su 
mis neteisybėmis ir drąsiai

Taigi, voš dik svečiams 
vykūs ir dari -nespėjus gerai 
apsidairyti/ loaip tuoj papildė 
•įvairių straipsnių spaudoje —- 
jų adrėsų. Įsivaizdinu, kad at-j 
vykus iš šalies, kur laisvas žo-; 
diš ir spauda yra sukaustyti',: 
—r- keista jiems atrodo, kad! 
čiU viską/ kaš teisinga, laisvai' 
galimū kalbėti ir rašyti, čia, 
už tai, nešaudo ir kalėjimuo
se nepudo. ; £

Skaudžiausias 
Smūgis”

TORONTO, ONT. — Liepos 
mėn. 7 d., “Naujienose'” K. L. 
ž. skyriūjm L ^OtraVičius mė
gina diSkVėditnori f.L.Š.D. kp. 
komiteto kelis hAriūS ir atski
riu įvardija kp.Vpirin. A. FrOn- 
žėiį.

'štai jo kaltinimai: 1) Ne
norėjo šaukti susirinkimų, 2) 
Vieton raporto užpuolė jį, 3) 
Prapuldė 1S.D. kp. knygyną ir 
nėdavė atsakymo į 2 jo lAiš- 
kl^.’ -

kas liečia susirinkimus^ tai 
tenka pareikšti, kad susirinki-i 
mai, kaip kūbpbš ūarių, tAip’ 
ir komiteto būVo saukiami kas f 
menėsį. Tik vieną mėnesį Sm 
atrinkimas riėįVykd, dėl peč 
mažo narių atsilankymo, bet 
kp. pirm, ir sekr. ir ižd. buvbi 
atsilankę, ir, daūgiau valandos 
išlaukę, išsiskirstė. Kas liečia 
“užpuolimą” vieton raporto-, 
tai tenka pastebėti, kad iPeU 
ravičiūs neturi nuovokos, kaš 
yra raportas ir kaš yra Užpuo
limas. Jeigu raporte biiVo Api
būdinta J. Detravičiaūs netak^ 
tlškumas, kūrį jisai papildė-, 
kaipo kuopos atstovas masi
niame mitinge, ir šiaip tarpė: 
narių, tai jisai tą Vadina už*-; 
puolimu. ' ‘

■ ■ i

Knygyno itėikaTu.
D kas link kuopos knygyno,* 

tai visai bereikalingai drg.' 
Petravičius rūpinasi, nes jis 
jau nėra kuopos hAriū. Lai tą 
reikalą palieka patiems na
riams. 0 bariai visi getai ži
no, kur jųjų knygynas ir kiek 
jame . knygų: Kas link U'ėatsa- 
kymo buk ant dviejų laiškų, 
tai komiteto nariams yra žino
mas tik vienas, tai yra pirma
sis, kuriame • PetrAvičiŪS tik 
vaikišką isteriją ir vaikiškus 
grąšinimūs išreiškė.

Bet, ir tas nebuvo numes- 
irs be apsvarstymo, kaip kO-* 
miteto narių, taip ir suširfir-1 
kimo. Bet nei vienas nei ant-- 
cas nerado reikalo Išsigąsti 
Petravičiaus grasinimais. ' M’ori 
susirinkimas nutarė gr^ihtiU 
drg. Petravičiui tas j6 aaiktfd’-į 
tas brošiūrėles, bet jV rėiki- 

■ avimą gražinti jam if įmokė-' 
’:as mėnesines duokles, Šukirih-; 
kimas griežtai atmetė. 'L’aigl, 
jei nori gauti paaukuOUŠ bri-į 
šiurėles, tai drg. Pe’tra viriUS- 
teateina adresu 86 Ballvvd’ods 
Aye<, 24; dp. liepos: mė^. š; 'fe 

; pąrilm^L ir’ karilv
'žinti ’kp. knygynui btokiure- 
lę, “Kas Yra Socialižacija”. 
Kadangi sekmadieniais po pie-

.■*

žaidimų, įvyko ir gražuolės rin
kimas., “Misš Toronto” titulas

pradė-

TORONTO LIET. SOCIAL
DEMOKRATŲ KUOPOS 
KOMITETAS.

SLA Ir ligonių 
Pašalpos Mokėjimas 
Kanadoje

■ .. į

Blogos valioš žmonių 
skleidžiami gandai

TORbisTfo, oN’T. -- teitej 
savaičių atgal mane' ištiko sun- i 
ki liga ir turėjau pasiduoti ope-( 
rAcijAl. fcaipd hą?ė S.L.A. ŽŠ’ė! 
kuopos, gavau pilną pašalpą, 
sulig mano išsirgim'o laiko. 
Sjors - ūš pirmutinė ligonė šiO- 
jė kubpoįe hllo \ Jos jūū Arti 
trijų metų gyvavimo, bet ,iš 
centro turėjau pilną patarna-, 
Vimą.

to- 
žue

at

>

Manau, kad skaudžiausiu iš 
Vislj išsireiškimų jiems. bUVoi 
AmėrikdS liet, kongr. Lhica-’ 
gos* komiteto “viešas pareiV.<i-' 
mąs”, ki/rs kelias ‘dienas ‘a^tpal' 
tilpo “Naujienose”. Skaudus
todėl, kad tokį pareiškimu pa

‘Amerikiėčiai — 
Kaimo Žmones”

Gerb. svečiams pravartu* dar 
pridurti, (manau dauguma Kel
tuvių sutiks su tuo), jog mes' 
čia esame dauguma kilę iš kai
mo, ir nemaža dalis j negalėda
ma pdkeftįifT‘ fašistinio ' jungo, 
bevelijo geriau apleisti šaVo 
šalį ir pasiduoti likimo valiai, 
negu lenkti galvas prieš smur
tininkus, nenorėdami išsižadė
ti savo socialistinių įsitikini
mų — ir pritart skriaudai ir 
neteisybei. Todėl, žinokite, kad 
mus čia hepapirksite už jokiite’ 
pinigus. Mes ni’ekdomėt n'epa-( 
įniršime tų aukų ir kančių, ku
riomis tapo atgauta lietuviška 
'spauda, ir Laisva Lietuva. Mes 
eisime Irusiai jų pėdomis ir; 
iii'eko nebosim, kaip nieko ne
bojo tie, kurie turėjo žūt, ku
rie šiahdieiią £fuli ten, tėvų, 
prakaitu aplaistytoj žemėj —■ 
palikę mums viltį, kad laisvė, 
it tiėSOs žodis greit užviešpa
taus mizsų tėyynej. Mes-giį mi
nėdami kiekvienas kruvinas 
šukaktuves, visuomet pasiža
dėsime gelbėti sAVo 
iki g'ald, iki liaudies 
bus nugalėti.

flEiliCrm'iii. DČi^

i®

brolTėihs
priešai

kilta.

■ į z SOVIETŲ LAKI INAI *į 
J įminto, COlifOrn ia, sovietu

' dlOELY\VOOL)^ — Atlikę kelionę orū iš Mėskvos į San 
Rusijos , lakiniai lankėsi Los Angeles, Cal., ir filnlp niieS 

te, Af‘dIlywo‘Ode. Iš kairės dešinėn, navigatorius Serg’ei Šanilin, Ėddie Gantor, koini- 
kas, kn-pilotas Andrei Juinašev, Shirley Templė ir lakūnas Mikhail Gromov.

/ . ,'x. -

Ačme Photo.

BUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVE
340941 SO. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas rakaiidį už 
PRIEINAMAS KAINAS. 

..... .
į&

Gražus dining room ,setai atpiginti po

Ant paveikslo $95.00.
ELĖKTRIKINĖS LEDAUNėS po ..... ............  $79.50
Skalbiamos mašinos ThOr vertės $119.00 po

M8.00

Jos.F.BudrikJj^ 
3417—21 SO. HALSTED ST. 
09-41. SO. HALSTED ’ST.

BU DRIKO RAD10 PROGRAMAI

PaneČėTiaiš ir Penktadieniais nUo S:#0 v&L V&k., 1S stoties WAAV— 
920 kilo , > ' ' '

Ketvirtadiėhiai’s iš stoties whFC — 14Ž0 K. rifo 7 tki % W. Vškrie. 
SekfMkhia'is iš štoties WCFD—flte kiL, nttd 7rŠU tai, vakarė.

.... ..............  1 n-r .am.ir.r. - ,, ' 1........., .

GARSINKITES “NAUJIENOSE"

Night and Morning |
jPrcmzOfė U Oėdn, PfčąltHy Condition 3

ltf - -1 - -z - —■■

bulk’ŪL kylėta.,1»ru Mi»‘
'•’rt'e. A tVA’iv’i'hs.

Sale for Inlarit or Adult. Ar Ali Dructfsts. ■ .
Write for Free Eye Book Murinę Omipaiiy, Dept. II. S., Chicago
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Diena Iš Dienos

Reikalauja
Perskyrų ■ ■

■I

Anna Zerbes nuo Joseph Zer-
bes

Stella Kunevičienė 
atostogauja Wisconsine

ENGLEWOOD. — Stella Ku- 
nevičienė atostogauja pas sese
rį, pp. Bagočius, ūkyje, prie 
Rhinelander, Wisconsin. Ji yra' 
sena naujienietė ir užlaiko di
delę 50 kambarių “rooming- 
house” ities 6328 S. Eggleston 
avenue.

63rd

Dabartiniu laiku ūkyje ato
stogauja ir trečia sesuo, Bessie 
Srubienė, nuo 543 West 
street. —Senas Petras.

Kazimieras Kupšas 
serga :

BRIGHTON PARK. — Kazi
mieras Kupšas, 2506 West 45th 
street, jau treti metai kaip 
serga kaulų reumatizmu. Ji 
daugiausiai kankina' kojos ir 
rankos. Ligonis išleido daug 
pinigų gydytojams ir vaistams, 
bet iki šio laiko jo sveikata 
dar nepagerėjo.

Drg. Kupšas, senas naujie- 
nietis, yra, iš amato, “čevery- 
kų gydytojas” ir vienu laiku 
turėjo jų “ligoninę” Bridge- 
porte. Vėliau atidarė bučernę ir 
grosernę Brighton Parke, prie 
45-tos ir Cambell avenue, kur 
ir dabar tebegyvena.

Senas Petras.

Irgi
Wisconsine

CLEARING. — Atrodo, kad 
pusė Chicagos lietuvių išvažia
vo atostogoms į Wisconsiną. 
Kartu su kitais laimingais žmo
nėmis ten atostogauja ir Wal- 
ter Yamilevičius-Yanul, 5758 
West 65th street. Pasilsėjęs ke
lias savaites, jis grįš namo, ir 
paliuosuos atostogoms savor 
žmoną, p. Marijoną Yaniilevi- 
čienę. Jie užlaiko valgyklą ir 
alinę aukščiau paduotu adresu.

Senas Petras"* * '

Šaunios vedybos
T0WN OF LAKE. — Perei- 

tą šeštadienį Atlas Fuel Kom
panijos, 4913 So. Paulina st., 
vice-pirmininkas Viktor Gap- 
seviČius (vienas iš jauniausių 
Gapsevičių brolių) susituokė su 
jauna gražia p-le W. Potoski. 
Graži ir iškilminga vedybų puo
ta įvyko pas nuotakos tėvus. 
Puotoje dalyvavo artimesni gi
minės. Po vedybų, rytojaus 
dieną, jaunavedžiai išvyko vi
sam mėnesiui į Californiją pra
leisti “honey mocn” — me
daus mėnesį.

< X »

Geriausių laimių ir ilgo gy
venimo linkim jaunavedžiams.

Rep. B. P.

BUS DAUG SURPRIZŲ — TEMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

PETER1PEN

P-lė Frances Wesdzu- 
nas išvyko atostogų

BRIGHTOhP PARK. — Pla
čiai žinomo biznieriaus Geo.

SAV TUlS

\A/S

2zZ
>>

<li&aM

Universal restaurant i 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tek Victory 9670

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

TT-US. iŠ
Tu-IES < better

neįi 
aboue

e^picred-. coum.iv/
-The
51N B ES
ait yąytG. „auna. J Pcund

Wesdzuno, kurs turi taverno 
biznį adresu 2855 W. 38 st. 
duk'bė Pranutė neseniai išvyko 
ilgesniam laikui atostogų. P-lė 
Wesdzunaitė žada pasivažinėti 
ir pastudijuoti Amerikos žy
mesnes vietas. Be to, progai 
esant palošti golfą ar tenisą. 
Mat, ji yra gera sporto mėgė
ja.

Kalbant apie šį asmenį pla
čiau, reikia pasakyti, jog p-lė 
Pranutė yra baigusi kolegiją, 
gerai tėvelių išauklėta, turi ge
rų teigiamų savybių ir dabar 
turi gerą darbą. —Rep. B. P.

. Tyku, ramu 
Chicagoje

bu-Po didelių atakų, kurios 
vo padarytos prieš Jonus ir 
Petrus, vėl nieko naujo rytų 
fronte. Su didžiausiu atsidėji
mu sveikinome vieną Joną, 
paskui kitą, pagaliau pasitai
kė ir trečias. Tas pat ir su 
Petrais, — jų irgi netruko. 
Po tokių sveikinimų ir linkė
jimų paprastai kitą dieną žmo
gus visai nekaip jautiesi. Mat, 
nusikamuoji, nuvargsti, o be 
to, ir galva sunki, žinoma, ten
ka ilsėtis.

Tačiau kalbant apie dabar
tį, reikia pasakyti, jog jokių 
didesnių įvykių rytų fronte 
neatsitiko. Vienas kitas paren- 
gimėlis, vienas kitas išvažiavi
mas, — tai ir viskas. Pavyz
džiui, turėjome ’ Kupiškėnų 
naktinį išvažiavimą bei kelis 
kitus panašius parengimus. 
Šiomis karštomis dienomis dau
gelis chicagiečių stengiasi kur 
prie vandens atvėsti. Vadina
si, jie maudosi ir saulės spin
duliais naudojasi, žodžiu, tin> 
giniauja ir gyvena tarsi kokie 
seni prabaščiai. '

Tačiau' toks ramus ir ne
įvairus gyvenimas pagaliau tu
rės nusibosti, šiaip ar taip, o 
iChicagiečiams yra reikalingas 
didelis įvairumas, didesnės su
eigos ir pramogos. Netrukus 
to ir sulauksime. Kaip daige
liui yra žinoma, Sunset Parkas 
pasižymi savo gražumu. Ten 
daug medžių, daug žolės, daug

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

183 W. Lake St

KAINOS 
PRIEINAMOS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

KYLA PAVOJINGA
mus paraiščlui pritaikinti su pilnu pa- 
stikčjimu I

Elastikinčs pančiakos, diržai, braces, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

KIEKVIENOS
. RŪŠIES

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rušl 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite t patyrusio 
raižčio pritaikintojo rankas.
1 VYRAS IR MOTERIS! 
į PRIŽIŪRĖTOJAI |

Chicago Orthopedic Co.,
ARTI PRIE WELL8 STREET

Experto pa-
A teiki te pas
—Specialistai Dirbtinų

Kojų, Rankų, Diržų
Visiem Sudarkymam

i

CKtATtUrNAUJIENŲ RUDENINIS PIKNIKAS 
“SUNSET PARK” DARŽE

Sekmad., Rugpiučio-August 8, 1937
Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A

I

grįš namo

Kitas .įvykis bus 
rugpiučio

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

I

TAISO M

L

ežero

LESNIAK
1802-06 W. 18-ta Gat

TELEFONAS CANAL 0569 
Apskaičiavimai dykai—kainos že„ 

mos. Darbas garantuotas.

žemo

^4405
No. 4405 — PATOGUS RŪBAS namie dėvėti ir vasarą prie 

išsimaudžius apsivilkti. Galima pasisiūti iš naujos, madnios, margos me
džiagos. Sukirptoj ipįeros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę'.' < ■ ‘

pavėsio, daug vietos pasivaikš-! 
čioti. O kadangi rugpiučio 8 
d. toje šaunioje vietoje įvyks 
“Naujienų” piknikas, tai mes 
tą dieną turėsime progos su, 
savo gerais draugais ir senais 
pažįstamais pasilinksminti ir 
smagiai laiką praleisti. Į tą 
pikniką mes dar vyksime ir 
todėl, kad ten bus daug ver
tingų dovanų išdalinta, 
fortūna 
rai bus 
gausiai

Kam 
bus palanki, tie tik- 
laimingi ir 
apdovanoti. 

—o—
• nemažas

Dambrausko ūkyje 
22 d. Tai Field Day. Penkios 
dešimtys dolerių bus išdalinta 
dovanomis.

Pasižymėkite tų parengimų 
dienas ir būtinai dalyvaukite*.

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLĖKORIŲ 

DARBUS

Kasdien skaitydami . 
“NAUJIENAS” lietu- 1 
viai įgyja naudingų ■ 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

V

NAUJIENOS, Chicago, III

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Miėros ............... . per krutinę

aBosses Woif t> ’ 
Hire People mth
Halitosis (breath)* * <

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

$7ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person whc is most attrae- 
tive. In business lite as in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of fauits.

Unfortunately cverybody ouffers Irom thifl, 
offensive cbndition at some timė or otner— 
many more reeularlv than they thi„k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digedtion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to.use Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv nignt.

Listerine ha’ts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-xAn not offend others.

H you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the sale antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo. \

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

Itcliing
Skin j

Ar kenčiat nuo 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
na ir palengvina Ekzemą, Pa
prastą Išbėrimą, Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. Uun

/or ECONOMY and 
SAT1SFACT1ON ūse 

Doubfe Tėsted/Doub/eAdion!

BFV* BAK.ING ILV POWDER.
Šame Price Today as45Year$Aqo 

25 ounces for 254 
FuII Pack ••• No Slack Fillin^

MILLIONS OF PČUNDS HAVE BEEN 
į įUSĘD BY OUR GOVERNMENT ,

Preferred by millions 
to mayonnaise..

Choice ingredi- 
enta whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmbnėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Trečiadienis, liępos 21, 1937

APDRAUDA
' (INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

\ A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL

$6.95 
t 

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00

KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom j)ile kuę Qhicagoje. ♦ 
■ i

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

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ........ .......
Illinois Nut ............
Rex Egg .................
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal .......— $13.35

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH L
Furnišių muveris. aipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

• LIGONINES—, 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS 

ofise ........:....
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
$50
$20

HOSPITAL
Avenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• RĘSTA UR ANTAI
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koronerio Džiure Išteisino
Chicagos Policiją

' -- ----------- --- . | Į . , .

Profesorių, dvasiškių ir piliečių organiza
cija tyrinėjimą pasmerkė

“PIRMYN” CHORAS PLANUOJA VAŽIUO
TI | LIETUVĄ DAINŲ ŠVENTEI

'■.........  ...... 'įV!.!. ..''. i .Uiti 1,11

Stengsis parūpinti kelionę penkioms 
dešimtims dainininkų

Cook apskričio koronerio 
džiurė, kuri per paskutines 
penkias dienas klausėsi South 
Chicago skerdynių tyrinėjimo, 
vakar išnešė naošprendį, ištei
sinantį Chicagos policiją. Džiu- 
rė, susidedanti išimtinai iš 
Amerikos legiono narių, nu
sprendė, kad policijos elgesys 
skerdynėse buvo pilnai pateisi
nantis. ' Fo’icija nėra atsako- 
minga už nušovimą dešimts 
plieno streikierių, kurie daly
vavo parade prie Republic plie
no liejyklos.

Tyrinėjimas pasižymėjo di
deliu neprielankumu streikie- 
riams. Prokuratūra, kuri atsto
vavo policiją,; ir koroneris Dr.

Walsh dėjo visas pastang-as, 
kad įrodyti, jog streikieriai bu
vo komunistai, kad jie buvo ap^- 
siginklavę buožėmis ir negailes
tingai puolė policiją, kuri buvo 
pastatyta prie dirbtuvės apsau
goti ją “nuo užpuolimų”.

Chioagos Citizens Rights 
Committee, susidedanti iš uni
versitetų profesorių, dvasiškių 
ir piliečių, išnešė viešą protes
tą, koronerį ir Visų tyrinėjimą 
pasmerkdama griežčiausiais žo
džiais. Komitetas pareiškė, kad 
“tyrinėjimo tikslas yra ne 
skerdynių kaltės hustatymas, 

f

bet apmuilinimas visuomenės 
akių.

'' -

Srightonparkietis Mirė Bedirbdamas 
Po Traukinio

mas Gauti Darbo
brighton Park. _ Ant 

gaso dujų krarto užmovęs vie
ną vamzdžio galą, o kitą įsidė
jęs į burną, liusintiodijo 50 me
tų brightonparkietisj .tonas Ke- 
rūckiš. žmona atrado jo kūną 
skiepe savo namų, ties 4222 S. 
Richmond fetreet.

Ji ai^kiho policijai, kad vy
ras greičiausiai nusižudė dėl to, 
kad per kelis metus negalėjo 
gauti darbo.

51 metų “riveteris” Joseph 
Walega, nuo 4343 Clifton Park 
avenue, buvo ližmū^taš Ame
rican Cart afid Foundry Com- 
pahy dirbtuvėje, 2417 £>outh 
Paulina Street.

“Beriveti^odamąs” nusileidęs 
į duobę, po gelžkelio bėgomis, 
jis staigiai atsistojo. Kaip tik 
tuo laiku praėjo traukinys ir 
Walegą užmušė.

SUSIRINKIMAI.
r-r-r’-i ■irtHiiiB-■i-iv -.u,.,,.—■

Žagariečių Klfubo pusmetinis susirinkimas įvyks ąį ketvirta
dienį Bollyyvood svetainėje, 2417 W. 43 gatvė, lygiai 8 vai.
vakaro. Malonėkite visi atsilaikyti ir išgristi pikniko ir
knygų raportus. Nauji nariai prašomi atvykti.

Sotie Ambrožaite, sekr.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių totų savininkų ir draugijų atsto
vų visuotinas' pusmetinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 21 d., Lietuvių Auditorijos svetainėje, '3133 South 
Halsted St., 7:30 vai. Vakaro. Jūsų atsilankymas į susirin
kimų būtinai reikaiingaš. -į—J. Zaiatoris, rast.

_____ 1—  i--- ———  . i________________ . į • 
MĖGSTA VASARINE BL1UZKA

No. 1251 — Gali nusimegsti šių gražių bliuzką'iš baltų ar
ba kokios kitokios spalvos siūlų. Namie numegsta bliUzka 
gražiau atrodys ir ilgiau laikys.

«MM •■■■•■» ««n» H* aMMM aain* • •» «n» mmh. SIMM* •■■■» 4MH ■■«■•
1 Naujienos needlecraft deit., , j

1739 So. Halsted St., Chicago, 111. • . • ' I
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ..................  j

I »
Vardas ir pavardė ...........................     .•...........  |

j Adresas ................... ........z.................. -...................  i........ |

Mieštas ir valstija .......................................................................................... .

iifna beV kuriom temom gra
žiai pūšikalbėti.

herbai p-nas Malkevičius- 
būVO išvykęs, LiėtuVon. Jis ten 
būdamas vėžihėjosi ir po ki
tas Eūro’pos Valstybėš.

Prie progOs dar Vis prišimė- 
ha tenėi įgytus įspūdžius.

^■Reį). B. P.

Miscellaneous
Įvairus

K. Steponavičius
“Pirmyn” choro vodejas Ka

zys Steponavičius ir valdybos 
viršininkai ilgai galvojo, ’ilįai 
svajojo, bet\dabar jau nutarė 
imtis konkretiŠkų žingsnių pa
siuntimui choro į Lietuvą atėr-' 
nančiats-, 1933 metais. i

Tais metais Lietuvoje įvyks-, 
ta Dainų švėntč ir <sPirmyn” 
yra t pasiryžus, aplinkybėms į 
leMžiant, toje Šveiit-ėje daty-^ 
vūilti. \

VaMyba įvertina faktų, ka^; 
tnkiam projektui yra visa eiTfe: 
kliūčių, o stamkiAtiriia iš jų— 
finansinė, vienok maho^ kad 
atsiras budai jas nugalėti. Ke
lionės lėšų padengimai mano
ma šūdaryti spėcialį fondą ir 
stlkeBi tam tikslui ųinigus re
guliariais ir nepaprastais pa-, 
rengimais, choro rėmėjų mo- 
kėstimis ir aukomis.

“Pirmyn” norėtų pasiųsti i 
Lietuvą apie 50 parinktų dai-r 
ninihkų būrį. Galutinai hutą-, 
ręs vyktį ėhoraš tuojau prade-J 
tų repėticijaš, kad kuo gePiari-p 
šiai Užsirekomenduotų Lielti- ] 
vos publikai. - j l

rt^rhiyhĄ' choras turi regu- į 
liarių, paštovių narių nųie 50, i 
o “svyruojančių”, kurie (d:ai- i 
nuoją vienų sezonų, o nedųi-j 
nuo ja kitų — apie 36. Choras1 
susitvėrė apie 29 metUs laiko 
atgat ir per paškiitmihs kelis 
mėto jo Vedėju buVo ir tebė
ra KaZys Steponavičius.

Ateinančio Sežonb progra
mas dar nėra galutinai išdirb-, 
tas-, bet choras jau yra nutaręs 
gruodžio ar sąUsio mėhešį pų-j 
statyti operetę “Laimą,” o rug
sėjo ar spalių mėnesį surengs 
Rankiotą ehorb rėmėjų pagerbi 
'himui. ,

Pp. Bružai yra tėvai jaunuo
lio Bružo, kuris buvo parašęs 
laiškų “mūviu” artistei Gingeit 
Rogers, reikąlaudamas iš jos 
$500.00.

-i • ’ Į . ■ -

M. Kaulakienė yra sena biz- 
nierė. Paskutiniuoju laiku ji 
turėjo taverną adresu-, 11446 
Schlitz avė.

Ji perėmė biznį nuo pereito
piYmadiėnio ir naująją bižttid 
Vieta esanti labai pūtenkįnta.

Kaip A. Brizgis su M. Miku- 
lėhų, taip it ponia M. Kaulak 
sakosi kelsianti dideles “krikš
tynas',” kiatip sakanjt, biznio1 a- 
tida'rymo puotas. Apie atidary
mo iškilmes paskubsianti 
“Naujiėhūsė,” kild visas Rose- 
landas žinotų.1

Aš iš savo pusės veliju gerų 
pesekmįų itaujiems biznie- 
irams.

—rUntanas.

.. ■■■ii i hlui.Hn i1.ltit

€OAL--------------
Anglys

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT aukštos rųšies anglis 

yVILMINGTON COAL 
Tiud

IKI *6 tonui

PIRKIT DABAK1! VEžiMAiS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NES KITA M’fiNEŠJ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PltfEMIĖSčlUOŠE , ,
Tel. ARDMORE 6975

jasūaas ir 
Marijona Matkfevičiai 
naujoje y lėtojė

PARfc— Jau 
kuris lūilkaš’, kaip bižnieriai 
Justas it ISiuHjoūa Matkevičiai 
biTSfe lavėTn'o biznį ties 6915 
So. \Wste’ni avė;, perkėlė biz
nį į priešingą pusę, biltėnt, ad
resu 6914 Sb. Westėrn avė.

Biznieriai MatkeViČiai yra 
labai įsąmoningi ir draugiški 
žmonės. Su jais visūoniet ga-

taMhft—tta—mMtataMtataiaita

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Įvyko permainų tarp 
Rosolando biznierių v

Atitars nai'ijas

ROŠfeLANb,—Antanas Bf4žJ 
Tiš ir Miką (jŠkulėnas yra ta
verna biznyje, jie atidarė ge
rai įrėngtą. taverną adresu 135 
w. 163 st. Dp. M. Mikulėnai' 
turėjo tavernų biznį su pp. A. 
Malikohiaiš, adresu 126 Wėst 
111 St. Pirmą dieną liepos, M. 
Mikillėh(ėi pardavė A. Matiko-; 
n i mn s savo dalį. Beiškia, A. 
Matikoniai tUr&š vieni fcižnį, o 
M. MikūVėnas su Antanu Briz
giu dabar bus “Partnership” 
biznyje. - x

A. Brižgis yra getai žinomas 
Rdsėlandė, kaipo rainus, drau-j 
giškas, malonus žmogus. Be 
abejo, susilauks paramos iš 
rošelandiečitį.' M. Mikulėnas 
jaU senas Rbselando biznierius 
ir visiėins gerai pažįstamas.

Ufba Flovvef Shoppel 
Gėlės Mylintiems—Vestu vėms— 

Barikieiams-^-LaidotuVėms—- 
Papuošimams.

4180 Archer Averiiiė
Phone LAFAYETTfe 5800

■ ■ f ■■ ■ i * ■Siunčiam Gėles
I nifl-IIC IX Telegramų įL U ■ ta Iii 10 Visas Pasaulio

kvietkinunkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tėi. BOULEVARD 7314
irti įfi ■ >i ..

Tel. Viętbrr 4965 
STDGDENGYST4

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

m<Tii« Ui' 
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PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen, kampinė. Biznis išdirbtas. 
Turime išeiti į tavemo biznį.

3465 Lituanica

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

For Rent .

MAR'OUETTE PARKE rendoh mo
derniška. krautuvė dėl Beauty Shop, 
nes čia buvo 6 metus beauty shop.

6653 S. Artesian Avė.
Tėl. Grdvėhili 1595

2 FLATAI RENDON
6 kambarių ir maudynė. Visi pa

togumai, moderniškai įrengtas, 
brangiai. 828 W. 31st StVeėt.

Antras — 6 kambarių, karštu 
dėhiu šildomas, moderniškas. 
VinVenbes Avė.

Sav. JOHN NAKVOSAS 
Tel. Vincennes 1143 

Galit matyti bile kada

Situation Wanted
Darbo Ieško

Ne-

van-
8216

BARBERYS, pilnai patyręs savo 
ūriratą, ieško darbo vakarais ir su- 
batomis. “Naujienos,”

1739 S. Halsted St., Box 664

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

PATYRUSI MERGINA ar moteris; 
padėti prie vaikų ir namų darbo; 
samdoma pora; $5.

Ardmore 1371.

Seeley 9320
Dr. K. NurkUitis 

yra Su
Dr. Fas

1747. W. ChicagO A ve., 8519 Cpm- 
metciai AVe. Šų. ChięagO, III. Pti- 
taiko PaujUs akihiUs lt pataiso se
nus. Valandos': 9 iki 9 vakaro.

7/fit

AMI

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir fąrjnas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerUs bargenus; greitas iį* teisingas 
aatarnaVimas. Reikalui priėjus kkei-

*
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisas 2-ros lubos su J. J. Gtish

MERGINA; 18 - 30; veitėrkos dar
bui į Lttūch Room, prie 147 Street 
ir Archer. Kambarys, valgis ir alga.

Kreipkitės 1700 So. Halsted.

PATYRUSIOS sewing machine 
perators; moteriški diržai.

GIBRICH,
224 South Market.

o-

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, Storas ir 2 flatai sU skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
ną apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
^engvais 
bargenų.

Z. S.
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE and CO. 
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

5 KAMBARIŲ muro bungalovv — 
$3500; $500 įmokėti, balansas $35.00 
per mėnesį. Tile voninės, moderniš
kos. Tuoj paimsit. Atdaras apžiūrė
jimui. Ofisas:

4314 So. St. Louis Avė., 
Virginia 2024.

PARDAVIMUI muro trobėsiS; 2 
krautuvės ir 2 flatai; štymo apšildy
mas; ant Milivaukee avenue ir Jėf- 
ferson Park. Parduos už pirmo mor- 
giČiaus kainą.

Savininkas — 5701 S-. Sacramento. 
Antros lubos.

ONA ' ’GllAlĖN® 
tO ais . iW^WčWite)

Dėrš'iškyfė sįų šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 8:45 valandą 
tytp, ’ 1ŪŠ7 ib1:, šuiąūkūs puses 
amžiaus; gimus Panevėžio aps
krity, ŠpiFąk'ių patap.

Amerikoj išgyveno Ž7 metus. 
‘ Daliko didėliame / riUliūdime 

Vyrą Antaną, 2 dukteris: Pet
ronėlę ir r0nąį >2 tįsUriU^: Pran- 
ęiškų ir AIgįrdąo brolius1: Jo- 
Uą ir. Stanislovą, brolienę Ale
ną it. fų #ėimyrią. 3 'p,ū$5dšeres: 
TėoiŠlę Tentėrięrię, Marijoną 
Kanavefskiė'nę, Marijoną Kaz,- 
iaūskteriė it j'ų< šeimynas, 5 
riUšbroii'ūs: Antaną vaitkevi- . 
m, Antaną ir Aleksandrą Ju- 
teVfčiriS', JUožapą lt Kazimierą 
Kažląuskūš, dėde 'Juozapą Ju
revičių lt šėimyrią ir daug ki
tų giminių. Lietuvoj irgi gimi
nių. Kūnas pašarvotas 840 W. 
34 PI. Tel. Boulevard 8660. Lai
dotuvės įvyks šeštad., liepos 24 
dieną, 9 Vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o. iš ten bus nu- 
lydėta į 'Š’V. KažimiėYo kepinės.

a. Ą. Duos ^nteriės g:.- 
' minės-, drangai ’ it pažystami, 
ėsat1 nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotUVėSe it šūtėikti 
jai paskutinį pątąriiaVimą it at- 
sišvėikiriim'ą'. Kūlūfdę liekame, 
v Vym. Dukterys, Sūriai, Bro
liai, Brolienė, ISfisseserės, Pus- ' 

t brokai, Dėdė it giminės.
įjai'dotuvėve . patarnauja dir.

■ • s «. P. ;Mažėika
Tel Yaįts 1138

ll* A .*r /.'-..'C' J i J-rf-J'i

ANTANAS KERUCKIS

pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Ošiškių kaime, Babtų parap. A- 
merikoj išgyvėno 28 metas.

Paliko dideliame nuliūdime 
inOtėri Oną Keruckienę, po pir
mu vyru Petkienę, po . tėvais 
Gustukę, gimines ir draugus, 
Lietuvoje 2 brolius ir 2 sese
ris. Priklausė Palaimintos Lie
tuvos Draugijai,
y Kūnas pašarvotas LuleviČiaūs 
koplyčioj, 4348 S. California 
Avė. Velionis Antanas Keruc- 
kis gyveno adresu 4222 S. Rich- 
mond St. Laidotuvės vyks ket- 
virtad., liepos 22, 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Vįsi a. a. Antano Keruckio 
. .giminės, draugai ir pažystami 

ės^t lilioširdžiąj kviečiami d&- 
j lyvąūfi laidotuvėse ir suteikti 

jątp paskutinį pė’tąbną'viiPą ir 
i atsisVeiMnibrą.

■Niiliiitdę liekaihe, /
Mdtėris. giminės ir dtaUgai.

- Laidotuvėse patarnauja dir. 
į. LiuIeviČiūS.

Tel. Latayette 3572

REIKALINGA patyrusi moteris 
skudurams sortuoti. Ateikit prisirūo- 
šusi dirbti.

RUSHAKOFF
256 No. Talman Avė.

Arti Lake. St.

BRIGH1X)N PARKE
Pardavimui arba mainymui 6 

lAmbaVių medinis namas, katštu 
vandenili Šildomas. Kaina $3,250, 
įmokėti $500. Mainysiu ant didesnio 
namo — pridės pinigų. Randasi ant 
42 ir Washtenaw Avė.

C. P. SUROMSklS 
2502 West’69th Street. 

Tel. Grovehill 0306.

Building Muteria!

MERGINA LENGVAM namų dar
bui tuojau — kaip motinos pagel- 
bininkė. Geras namas, geras mokes
tis. Drexel 4699.

MERGINA; 20-40; namų darbas; 
gera virėja; savas kambarys; maudy
nė; ideali aplinkuma; ant ežero; nė
ra skalbimo; rekomendacijos; pra
džiai $9.00; Longbeach 7441.

VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VISI 

oMETfcRIOJLAI YRA PIRMOS 
•; RŲŠIES IR KOKYBĖS

SCREEN IR. OOMBINATION DU
RYS — R0CKW00L — BĄTTS — 
FRENCH IR GARAGE DUŪYS — 
SlDlNG — MOULDINGS — SASH—

Help Wanted—Mafe-Feittale

YRA DARBŲ; vyram Ir mote
rim; hoteliūose, restorariūosė, Insti
tucijose; čooks, toantry, houseman, 
cleaners iv kiti. Modem ttotęl Du- 
reau, 879 NoVth Statė St.

REIKALiNGAŠ VIRĖJAS, mote
ris arba Vyras, patyręs, į ’tavern. 

241-8 W, Marųuette Road.
“ - .. ■ .--i'- ■ ■« ' -• ■ ........

Help

pątYKE sheep cašing se- 
LECTORS. Kreipkitės prie 1335 W. 
47th Street.

SlDlNG — MOULDINGS — SASH— 
FRAMES — PORCH COLUMNS. 
KIEKVIENAS DAIKTAS REIKIA 
IŠKRAUSTYT—TIK KARTA GYVE
NIME JUS GALIT GAUTI TOKIUS 

BARGENUS, KAIP šlE.
Naujos 1” lentos ,1,000 pėd. $21.00 
2x4, 2x6, 2x8, 2X10, 2x12,M pėd. 27.00 
Naujas plywood, visų mielų arkušai, 

kvadt. pėda ,............. 31/4 c
InsUla'ting board, kvd. pėda IV2C 
Nauja plaster-board, kvd. pėda Žc 
Natija wal!board, visų mietų arkušai, 

kvadr. pėdą ...    lV4c
Nauji cedar posts, 7 pėd. ilgio

Vieųfes ......i.... ................. ....... iOc
Geir^usios baujos dutys, viena $2.25 
‘Geriausių naujų 2,000 rolių roofing

rolėse pO 35-75-90 sv. išdir- 
bj stės Batrett, Catey, Rird’s 
ik kitų pagarsėjusių firmų, 

sv. roll padengia 108 kvad.
pėd., pirmosios ..................  $1.60

, roll pajengid 108 kvad. pėd.

M. Kalllūk Kaiilakiehė at
pirko taVėrno bizliį hūo pp. 
Bružų, 10455 S. Michigan Avė.

Ignacas Ivanauskas
Fersiskytė su Šipd P'ašą'uliu 

liepos 1’0 dv, 1. vai. ro pietų, 
1037 m.-, sulaukęs .68 metų am- 
žjaU&, girdęs KUltinėnŪ parap., 
Šliūžių kaime. Amerikoj išgy
veno 45 m’etuš. PMiko didelia
me nuliūdime motėtį Marcelę, 
Sūnų tghaeų, anūkų John, ir 
giminės; Dtetuvej Vėsėti s Jo
haną it. Apolonią, it gimines.

Kūnas pašarvotas 122 Ken- 
šinglon - AVe. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 22, 8:30 
vai. ryto IŠ namų t Visų šven
tų patap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš ten bUS nu
lydėtas į šv. Kažimiėto kapines.

Visi a. a. Ignaco Ivanausko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kyfeciąbii 'daly
vauti laidotuvėse it šUteiktl tam ' 
paskutini patafnavTmą ir atsi
sveikinimą. ’ "

' Nuliūdę liekame, , \ j 
Moteris, Sumiš, Anūkas ’ 

ir giminės.
Laidotuvėsė, patarnauja dir.

. ■ Okudas.;, 
Tel. MŪhfOe 3377.

>■ ; ' XIA
A'VGtJSTiNAS. DAUčAiTiŠ
PersisLyre su šiu'o pasaūliu 

Repoš 19 diedą, 1:30 valandą 
po pietų, 1937 m., splauRęs pu
sės .amžiaus, gifhp's Šiaulių 'pa
rapijoj it apskrit., 'GUdėlių kai
me. Paliko dideliame nųliUdi- 

tėvais

tėris Mation Doenier. žeh- 
Bugo, ThereKą Acben žen- 

i — Petrą

; me moterį Juzefą, p _ 
Rauiaūškąįtę, sūnų Joną, d v 
dukteris Mation Doebler. žen
tų .. - ’ ■’
ką 'Chariės, du broliu _ _

■ it Antūną Baičalčiūs jr jų |ei- 
myrias, 2 seseris Barborą ,Mi- 
kalatieUę ir .Elžbietą ^tadelrii- 
kterię it jų Šeimynas, ir daug 
kitų giminių. ■

RriklaUsė Dhičagos LietūVių 
Draugijoj. Kūnas aša’rvotas tan- 
daM .3216 Š. Emetald Ape.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, lįėpos 23, 8 vai. ryto iš na
mų į 'Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje atsibūs gedulingos 
pamaldos už Velionio siela, o 
iš ten būk nulydėtas į šv. Ka- 
žimteto kairies.

Visi a. a. Aūgųstirio Vai
čaičio giminės, draugai Ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liėkame,
Moteris. Sunūs, Dukterys, 

žentai, Broliai, Sesėrys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarriauja dir. 
S. P. Mažeika.

Tel. Yard's 1138

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

REIKALINGAS APYSENIS dar
bininkas dirbti ąht fdrmos. Darbas 
ant visados. Ats'šąukite tuojau. .

- 30TO S. Union Averiūe.

PATYKOS PROSYTOJAS; turi bū
ti ger:'s griaučius; pastovus darbas; 
529 Surf St., arti Broadway.

Automobilcs

1934 FORD COACH; nupigintas 
nuo $295 iki $225; Newberry’s, l‘0Ž5 
North Clark.

Musieal Iftstrumeftts
Muzikos Instrumentai

MUZIKALIU INsTRUMKNTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrmnėn’tų pasirinkimui
75 smuikai — $3.50 ir aukščiau
50 gitarų — $3.50 ir ankščiau
$55.00 dviejų eilių, 8 basai rankų 

darbo, Ualioni ški
AKORDIONAS — $35.00 
goldeNštkin’s Musrc shop 

91t Wėsl MakweB Street 
3 blokai į vakaru^ nuo Halsted

, •-r.rfliii';hT.~i;ffl'T7 .ri v:...-'. i.....i.-'-. n . .....

FtiPnttaffc & Fixtures
Rakąridai-ltaisai

IšPAhDVoDAME BARŲ FlKčE,- 
RIUS 1937^ visokio didžio šu Coi! 
Baksais ir sirikOm- Taipgi Što^u 
fikčeriūs dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstyklės, registerius ir ice 
baksius. Cašh arba ant Išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur,

s. e. sostheim & Sons 
1915 SO. STATE STREET 

CALnmet 5269.

90

7'5 sV,
pirmosios ...............   $1.50

•35 sv. toli padengia 108 kvad. pėd.,
pirmosios ...... ,............   80c

1,000 rolių Bartett’s roofing felt.
14 ir 15 sv. smaluotas . felt,
roįiui .....j............ ..........  $1.6o

800 galionų vidaųk ir iŠorio maliavų, 
$2.50 mat gal., visų spalvų $1.25 

Geriausias naujas xvire fencing.
lin. pėda ............. ,.............. 2%c

Vonios, geriausiam stovy, viena $5.00 
Prausi'ncs, visokių mierų, viena $1.00 
Nauji plieno sash, $6 vertės

vienas ................................. $1.75
.Lath, ryšulys  ......   12c
LUmberis, trefletiai, trokai ir trak
toriai. SaXv tabtes ir sa-to mills, 
konkrytai mixets.

2% nuolaidos, jeigu atsiveši! šį 
skelbimą į kiemą.

SOUTlteAST COftNEK 
2211d and Asldand-av.

■ ,r -tr g ,.bi, n , .

Financial
Finansai -Paskolos

• INVĖstUOKlT DABAR 
į SaOgmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeūo kainomis it 
dalyvaukrt nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATikRINKlT SAVD SAUGMENES 
bukit tikri, kąd esūt atstovaūjami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mūm Padėti Jum išrišti jūsų 

invėstmentų problemas f 
Tetefonuokit ar rašykit apointriientni 

A. C. STfcftLlNG 
Management of Investment and 

Tradlhg Securitles Accounts.
268 So. La Salk St.

Suite 788, Chičago, Hl. 
Tel. Raridolph 6646 '

— Mini ■—M..A

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PARDAVIMUI PIANAS, skalbimui 
mašina; YTčtrola, va'cunm švvee'pėV 
with attachmentS; viskas kaip nau
ja; pigiai.

Village 5648 R.

MAX KOHN-*-Tufim rusišką, tur
kišką tabaką. Papkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., T*l. Canal 9345
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Išsiaiškino Labai Svarbi Misterija:
Kur Miestas Deda Pinigus

■ 7 ' . • ________ , .
-------------------------------------------—.------------p.------------------ Į------—

Politiškų darbų miesto valdyboje 25,000;
majoras daugiau išleidžia negu

prezidentas
Piliečiai, gavę šiomis dieno

mis 1936 metų mokesčių sąs
kaitas, ir pažiūrėję į didžiu
les sumas pinigų, kurias jie tu
rės užmokėti valdžiai, be abe
jo, pagalvojo: kągi miestas da
ro su tais pinigais, kad mo
kesčius kasmet kelia ir kelia.

Misterija apie tai, kur mies
tas deda pinigus yra labai gi
li ir negreit pasiseks ją išaiš
kinti, bet dalį misterijos jau ga
lima atidengti Chicagos gyven
tojų akims: 1

Pasirodo, kad majoras Kel
ly ir jo šulai miesto valdybo
je turi padalinę 25,000 “džia- 
bus” savo draugams. Visi tie 
“džiabai” yra politiški. Ką 
jiems pasamdyti precinktų ka
pitonai ir visokie “ward hce- 
leriai” daro yra viena tų mis
terijų, kurios dar nepasisekė 
išaiškinti.

Užėjus į rotušę su reikalu, 
žmogus manytum, kad miestas 
neturi nei skatiko1 ižde pasi
samdyti keliš darbininkus kli

(

kėjo, o jo sekretores, etc., ap- 
’ moka mieštas.
I Majoro $69 tūkstančiai Chi- 
cago$ gal ir neįkišo į finansi
nes bėdas, ,bet atsiminus, kad 
kiekvienas miesto viršininkas 
ir viršininkėlis turi po panašų 
fondą, iš kurio gali imti pini
gus be jokio atsiskaitymo, — 
pasidaro aišku, kodėl yra pa
vojus, kad: ateinančiais metais 
mokesčių sąskaitos gali pakil
ti dar daugiau.

/ X

Ir tai dar ne viskas. Kiek
vienas miešto rotušės tarnau
tojas turį teįsę, kad ir kasdien 
pasisemti po kelis dolerius iš 
specialaus jtransportacijos fon
do, kurs siekia $350,000, To fon
do tikslas yra ; apmokėti tar
nautojų išlaidas važinėjant po 
miestą, miesto . reikalais savo 
automobiliais, f $350,000 me
tams išeina po tūkstantį dole
rių dienai. Kadangi iš to fon
do paprastai niekas nelieka 
metų pabaigoje, tai atrodo, kad 
miesto tarnautojai labai daug

entų priėmimui. Jeigu nori 
gauti patarnavimo, tai turi ei
ti iš departamento į departa
mentą, kol surasi politikieriu- 
ką, kuris susimylės ir sutiks 
interesantui pagelbėti. Perdaug 
pagelbos nereikia ieškoti vien 
rotušės ižd'neje. Pinigų priėmė
jų ten netrūksta.

Antras dalykas, kuris pagel
bės išaiškinti mokesčių kilimą, 
bus tas, kad Chicagos majo
ras praleidžia daugiau pinigų, 
negu pats prezidentas Roose- 
veltas. Kaip ir prezidentas Ro- 
oseveltas, taip ir majoras, tu
ri specialį fondą, iš kurio jie 
gali' pasiimti pinigų apmokė
jimui išlaidų — bėgantiems 
smulkiems reikalams.

1936 metais, prez. Roosevel- 
tas lokių išlaidų padarė $43,- 
061.12. Iš tų pinigų jis apmo
kėjo Baltojo namo telefono iš
laidas, sekretorių algas, paštą, 
c te. O majorui Kelly reikėjo 
net $69,841.46. Kuri jis tuos pi
nigus sunaudojo nežinia, net 
atskaitos už juos išduoti nerei-

rūpinasi ir daug važinėja 
miesto reikalais, jeigu kasdien 
pravažinėja po tūkstantį dole
rių. ; —

į ---------------------------------------

Vakar Išsiuntinėjo 
Paskutines 1936 
Mokesčių Sąskaitas

Apskričio iždo departamen
tas, kuris renka real estate 
mokesčius apskričiui, miestui, l

1 sanitariniam distriktui ir mo
kyklų tarybai, vakar baigė 
siuntinėti 1936 metų taksų są
skaitas. Tų metų taksai yra 
aukščiausi Chicagos istorijoje 
ir siekia apie $9.50 nuo kiek
vieno šimto dolerių nuosavybės 
vertes.

Nors sąskaitos tik vakar 
baigta siuntinėti, vienok dide
lis skaičius žmonių jau subė
go iždinėn jas užmokėti.

Geriems Veikėjams 
Gera Dirva — 
Kviečiam Į Darbą!
šįvakar L. D. Tautiško Kliubo 

mėnesinis posėdis

Lietuvių Demokratų Tautiško 
Kliubo mėnesinis posėdis įvyks
ta šį vakarų 8 vai., Vengiliau- 
sko svetainėje, 4500 S. Talman 
avė. šis posėdis yra svarbus, 
kadangi bus išduotas raportas

NAUJIENŲ
PIKNIKAS!
RUGPIUCIO 8 D., 1937

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

Trečiadienis, liepos 21, 1937^
knygų revizijos komiteto už 
pusę metų. Be to, bus išduota 
atskaita iš buvusio pikniko lie
pos 5-tą. Taigi kiekvieno na
rio pareiga yra būtį posėdyje. 
Neužmirškite, kad kliubui rei
kalinga naujų narių. Butų ge
rai, kad visi senieji nariai at
sivestų nors po vieną naują 
narį, o ypač pageidaujama ge
rų veikėjų. Kliubo programas 
gana platus ir geriems veikė
jams čia yra gera dirva.

Korespondentas.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

PATOBULINO RADIOFONĄ — Išradėjas Marcorii 
prie aparato, įrengto jo viloje, Italijoje, kur jis darė 
bandymus su bevieliu telefonu. Jis mirė vakar rytą Ro
moje.

‘ LAUKIA GARNIO — 1- 

rene Harvey, žymi filmų 

artistė, privatiškame gyve
nime Mrs. Allcn Jonės, 
praneša, kad netolimoj at

eityje sulauks vizito nuo 
garnio. ,

NAIKINĄ DERLIŲ Illinois valstijos ukius, į pie
tus nuo Chicagos, užpuolė milionai kirmėlaičių, kurios 
naikina javus ir pašarines įoles, kaip dobilus, alfalfa, 
etc. Paveikslas žemiau parodo tų kirminų gyvenimo cik-

LAIKE VIZITO CHICAGOJE — G. Marconi su žmo
na, laike vizito Chicagos Pasaulinėje pagodoje, 1933 m-. 
Jis buvo apdoVanotas aukso medaliu už išradimus.

TABAKU KARALAITĖ —

SUSIŽIEDAVO — Garsi filmų vaitintoja ,Margo, 
kuri, anot žinių iš Hollyvvoodo, susižiedavo su aktorių 
Francis Dedėtcr ir netrukus už jo ištekės.

Marian Thompson iš Dan- 
ville, Va., “tabako karalai
tė,” užsidengusi kūną dvie- 
jais Virginia valstijos 'taba
ko lapais. Ji taip pasirėdžiu- 

i ' f*

si dalyvavo iškilmėse Virgi- 
* '

nijoj. Acme Photo.

KETVERIUKĖS <— Visos aukščiau parodytos mer
ginos yra sesutės, visos vienų metų, beveik vienokio 
ūgio ir vienokios išvaiždos. Jos yra garsiosios Keys se
serys iš Hollis, Oklahoma. Iš kairės .dešinėn, Leota, 
Mary, Mona ir Robertą. Jos yra 22 metų amžiaus. Kai 
jos gimė, niekas nemanė, kad ilgai gyvens. Acme Photo

r

lių. Kandis (1) išgyvena savaitę, padeda 700 kiaušinių 
žolėje ir miršta; iš kiaušinių (2) išsivysto kirmėlaitė; 
kirmėlaitė (3) gyvena tris savaites ir minta javais ir žo
lėmis; po to pavirsta į pupą (4) ir ilsisi po žeme per 
dvi savaites; iš pupos išsivysto kandis, užbaigianti eiklių




