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Sukilėliai Bombarduoja
Madridą Iš Oro

Bet prie paties Madrido neįstengia prieiti 
Lojalistai tęsia savo ofensyvą ir 

sukilėlius visur atmuša.
7 ŽMONĖS UŽMUŠTI, 100 SUŽEISTA.

MADRIDAS, lapkr. 15. — Madridą šiandie bombardavo 26 
sukilėlių lėktuvai, kurie numetė daugelį bombų ir sugriovė ke
letą didelių darbininkų namų. Tečiaus iš žmonių tik 7 užmušti 
ir 100 sužeista.

Valdžia aštriai pasmerkė bombardavimus Madrido, kaipo 
beprasmį dalyką, nes jie jokios militarinės reikšmes neturi, o 
tik bereikalingai griauna miestą ir žudo civilius žmones, dau
giausia moteris ir vaikus.

MADRIDAS, lapkr. 15. — 
Dukdami, kad jie negali paim
ti Madridą ir kad jie susitiko 
griežtą pasipriešinimą tada, 
kad jie tikėjosi sostinę paim
ti už kelių valandų, sukilėliai 
dabar bando Madridą bombar
duoti iš oro.

Vakar* didelis sukilėlių lėk
tuvų būrys padarė ataką ant 
Madrido, numesdami daug 
bombų, kurios užmušė 53 žmo
nes ir 200 žmonių stfžeidė. Lėk
tuvų aukomis buvo daugiausia 
moterys ir vaikai. Keletas di
desnių triobėsių nukentėjo nuo 
bombų. Nors lėktuvai buvo 
smarkiai apšaudomi, tečiaus 
jiems pasisegė phspruktt

Lojaljstų karvedys.,gen. Mia
ja vakar paskelbė naują loja- 
listų ofensyvą prieš sukilėlius. 
Sukilėliai irgi bandė labai 
smarkiai atakuoti, bet visur 
liko atmušti.

“Tikslumas musų karo ma
šinos dabar bus pilniausia iš
bandytas”, pareiškė jis. “Mes 
nepaliausime kovos iki nebus 
išnaikintas paskutinis sukilė
lis.”

Vakar siautė smarkus mu
šis visame fronte. Lojalistai 
stumiasi į priekį iš Aranjuez 
ir grąsina dešiniąjam fašistų 
sparnui 
do,

Gen. 
radio į
juos sudėti" ginklą, nes jie ko
vą yra pralaimėję.

Ir lig atsakydami į tą 'atsi
šaukimą 6Q0 fašistų su visais 
ginklais ir nemažai kanuolių 

. pabėgo iš Tardienta.
Lojalistai smarkiai prispau

dė sukilėlius prie Sesena ir pa
lei Manzanares upę. 

X

Vėl bombardavo Madridą.
šiandie fašistai dideliu bu

riu lėktuvų vėl bombardavo 
Madridą. Dar niekad tokio di
delio skaičiaus lėktuvų nebuvo 
panaudota bombardavimui so
stinės. Jie skubiai numetė dau
gelį bombų šiaurvakarinėj mie
sto daly ir tuojaus pabėgo, taip 
kad už kelių minučių atskri
dę lojalistų lėktuvai? sukilėlių 
lėktuvų jau? neberado.

Keli dideli darbininkų namai 
liko apgriauti, žuvusių skai-

skaičius bus di-

kartą sukilėlių 
smarkiai apšau-

čius betgi dar nenustatytas. 
Betgi manoma, kad sužeistųjų 
ir užmuštųjų 
delis.

Nors ir šį 
lėktuvai buvo
domi priešlėktuvinių kanuolių, 
bet numušti juos nepasisekė.

Taipjau per visą dieną smar
kiai veikė artilerija, bet dides
nių mūšių nebuvo, nes pasak 
gen. Miaja, lojalistai 
konsoliduoja savo 
ruošdamies naujam 
prieš sukilėlius.

Karo ministerija

dabar 
pozicijas 

ofensyvdi

rankines granatas

paskelbė, 
kad fašistų ataka ant “fran- 
cuzų brigados” prie Corunna 
kelio liko atmušta ir 4įko su
imtos trys sukilėlių tankos. 
Lojalistai mūšyje sėkmingai 
panaudojo
ir durtuvus.

Apsisaugojimui nuo dujų 
atakos, karo ministerija įsakė 
kasdie laikraščiuose skelbti vi
są naktį atdaras vaistines, ku
rios galės suteikti nukentėju- 
siems pagelbą.

Taipjau paskelbta, kad val
džia paskyrė dar 25,000,000 
pesetų apgynimui Madrido.

į pietus nito Madri-

Miaja atsišaukė per 
sukilėlius, kviesdamas

Vokietija panaikino 
dar vieną dalį Ver- 

sallės sutarties f •
PARYŽIUS, lapkr. 15.—Vo

kietija panaikino dar vieną da
lį Versallės sutarties, būtent 
tą, kuri internacionalizavo di
džiąsias Vokietijos * upes.

Vokietija 
šios dienos 
troliuosianti 
biausia nuo
Slovakija, kuri Vokietijos upė 
mis pasiekdavo jurą.

paskelbė, kad nuo 
tik ji viena kon- 

savo upes. La- 
to nukentės šecho-

Unijos pradės boi
kotuoti viena kitos 

produktus

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:40. leidžiasi
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Hclen Dryden in her studio

y •

____

s

NEW. YORK. — Helen Dryden ir jos sukonstruktuoto 
automobilio modelis.

Am. Darbo Federa 
cija atsisako nuo 

arbitracijos
TAMPA, Fla., lapkr. 15. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai atmetė prezidento Roo- 
sevelto industriniu atgaivinimo Šo'ordJbatbliah^' >' L.
Berry' pasiūlymą išspręsti Fe
deracijos ginčą su John L. 
Lewis ir industrinėmis unijo
mis arbitracijos keliu.

Berry yra pressmanų unijos 
prezidentas ir visą laiką sto
jo už arbitraciją, bet atgalei- 
viški amatinių ' unijų vadai 
tam priešinasi. Priešinasi jam 
ir Federacijos prezidentas Wm. 
Green. Bet Berry jiems atkir
to:

“Darbininkai reikalauja ar
bitracijos derybose su samdy
tojais. Tai kodėl tuo pačiu bil
du negali išspręsti savx> gin
čų ?”

WASHINGTON, lapkr.
— Pątirta, kad industrinės 
unijos svarsto paskelbimą boi
koto visoms Amerikos Darbo 
Federacijos pagamintoms pre
kėms. ;

Tai butų lig ir atsakymas į 
metalo amatines unijas iš Fe
deracijos, kurios atsišaukė į 
savo narius vengti pirkti pre
kes, kurios yra pagamintos 
du^trinių unijų narių.

15.

in-

15.
pa-

ST. LOUIS, Mo., lapkr.
— Frank Artinįer, 60 m., 
sikorė iŠ nusiminimo dėl grę
siančio skurdo, nes prigavikai 
išvyliojo jo paskutines sutau
pąs — $1,800.

No. 271

5 žmonės žuvo auto
mobiliui įvažiavus į 

traukinį

Valdžia supirko 
9,000,000 akrų 

žemės
WASHINGTON, lapkr. 15. 

— Federalinė' valdžia supirko 
44 valstijose!'netinkamos uki- 
i^lęaviPiųį^i^ęh^ ,̂ 
akrų ir ją pavers į ganyklas, 
miškus; parkus ir pasilinksmi
nimo vietas. Už žemę buvo su
mokėta $39,916,603, arba vįdu- 
tiniškai po $4.40 už akrą.

Toje žemėje vis dar gyve
na 5,476 šeimynos, kurios iš 
tos žemės negalėjo pragyventi 

J ir dabar turės išsikelti; Virš 
2,000 šeimynų jau išsikėlė.

KANKAKEE, III., lapkr. 15. 
—. Gryštant iš šokių smuklė
je penki žmonės liko užmušti- 
jų senam automobiliui ties Wi- 
chert, netoli nuo čia, įvažia
vus t į einantį tavorinį trauki
nį.

Keturi žuvusių sudegė užsi
degus jų automobiliui.

šeštas, Robert Lyons, 19 m., 
liko nelaimėj išmestas iš au
tomobilio, bet gal mirtinai li
ko sužeistas.

Kiti žuvusieji yra Robert 
brolis Ed Lyons, taipjau du 
broliai Cecįl ir Charles Royce. 
Visi jie .yra 17-20 metų am
žiaus. Likusių dviejų žuvusių
jų vardų nežinoma. Juos ra
sta šokiuose ir Royce broliai 
sutiko nuvežti juos į Momence. 
Manoma, kad jiedu yra chica- 
giečiai.

Spėjama, kad seno automo
bilio menkos šviesos nenušvie- 
tė gerai kelio ir jie neuJžmatė 
pravažiuojančio traukinio. Du 
jų liko is automobilio išmes
ti, o likusieji keturi pasiliko 
automobily ir sudegė automo
biliui užsidegus. Kryžkelėj jo
kių gi šviesų nebuvo.

Hitleris tariasi su 
karvedžiais apie 

Ispaniją

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Hitleris buvo pasišaukęs karo 
ministerį gen. von Blomberg, 
laivyno štabo viršininką admi
rolą von Raeder ir jų štabo 
narius ilgam pasitarimui.

Spėjama, kad jie tarėsi dėl 
padėties Ispanijoje, kur suki
lėliai neįstengia nugalėti suki
lėlius ir paimti Madridą.

Naciai įtaria Rusiją ginkluo
jant lojalistus ir ruošiasi duo
ti konkrečius pašiulymus neu
traliteto komitetui prieš neu
traliteto sutarties laužymo. Dėl 
tų pasiūlymų Hitleris ir tarė
si su savo karvedžiais.

Paliuosavo teistus 
už skerdynę 28 Kro

atijos valstiečius
.......... ........

ZAGREB, Jugoslavijoj, lapk.
Teismas 28 kroatų val

stiečių, kurie buvo kąltinami 
dalyvavę didelėje kroatų val
stiečių .suruoštoje trys metai 
atgal serbų skerdynėje, užsi
baigė paskirimu teisiamiesiems 
labai mažų bausmių. Bylos na
grinėjimas užsitęsė penkias sa
vaites.

Skerdynę papildė daugiau 3,- 
000 kroatų valstiečių minia, 
kuri nusivijo į Kerestinec pi
lį 7 jaunuolius, nužiūrimus 
priklausius komitadžiams, ser- 
jų nacionalistų organizacijai, 
kuri yra nužudžiusi daugelį 
kroatų ir kuri taikėsi nužudyti 
kroatų vadą Dr. Vladko Ma- 
ček. Valstiečiai pastvėrė tuos 
jaunuolius ir šešis jų užmušė 
lazdomis. Minia, tada nuėjo į 
komitadžų vado Butą namą, 
jį, jo žmoną ir jų dukterį nu
šovė, o namą sudegino.

Teisme išsiaiškino, kad už
muštieji tikrai priklausė tero
ristinei komitadžų organizaci
jai.

Iš teisiamųjų 28 valstiečių 
vienas susilaukė 6 mėn. kalė
jimo ►— už ardymą tvarkos, 
kiti gavo dau4g mažesnes bau
smes, nes teisėjai nusprendė, 
kad valstiečiai padarė puolimą 
gindami Dr. Maček gyvastį.

Kadangi į bausmę buvo įskąi- 
tyta§ visas iki teismo iškalė- 
tas* laikas/ tai visi teisiamieji 
tuojaus liko paliuosuoti. Visi 
jie nuėjo prie Dr. Maček na
mų, kur juos pasitiko didėlė 
minia žmonių, ir juos pasvei
kino. Juos karštai pasveikino 
ir pats Dr. Maček. Tarp šu
kių “Tegyvuoja laisva Kroati
ja”, liko sudainuotas kroątų 
himnas.

Spėjama, kad teisiamieji to
dėl susilaukė tokios švelnios 
bausmės, kad serbai nori susi
taikinti su kroatais. Bet tiki- 
mąsi, kad teismo nuosprendis 
iššauks audrą protestų pačio- 

skerdynė 
laikinai, 
veikimą

j e Serbijoje, nes ta 
tikrai sulaikė, bent 

ftserbų nacionalistų 
Kroatijoje.

Lietuvos Naujienos
Baudos už nestan 

dartinį muilą
; Už pardavinė-KAUNAS.

j imą skalbiamųjų neatatinkan- 
čių standartus muilų Kainų 
tvarkytojas nubaudė apie 180 
prekybininkų. Jų tarpe yra 
Kauno ir provincijos pirklių, 
lietuvių ir žydų, ir kooperaty
vų vedėjų.

Keletas urmininkų nubausti 
baudomis po 200 litų.

Vienas tabako urmininkas 
Kaune už pardavinėjimą taba
ko “Havana” aukštesne kaina 
nubaustas taip pat 200 lt.

SKAUDI NELAIMĖ KULIANT 
JAVUS

JONIŠKĖLIS. — Joniškėlio 
valsčiaus (Biržų apskr.) Gailio- 
nių kaimo gyvėntojas Pronsku- 
nas Juozas kaldamas su nuo
savo kuliama mašina javus, ei
damas jos viršumi, staiga pa
slydo ir įkrito į mašinos ryk
lę. Mašina visiškai sutriuškino 
koją ir smarkiai sukrėtė vidu
rius.

Nelaimingasis nuvežtas į Jo
niškėlio ligoninę po keletos va
landų mirė.

Laivynas reikalauja 
didelės sumos 

pinigų

Jurininkai atsisakė 
gabenti vokiečių gin 

klus sukilėliams ■ Al

Rusija turėsianti 
1,800,000 kareivių, 

sako vokiečiai

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Karo laivyno departamen
tas patiekė prezidentui Roose- 
veltui savo 1987-1938 metų 
biudžetą, reikalaudamas pa
skirti karo laivynui mažiausia 
$531,000,000. Tai yra rekordi
ne suma išlaikymui laivyno 
taikos metu. ,

Laikosi kalakutus
GONZALES, Tex., lapkr. 15. 

— Mažieji kalakutų auginto
jai, kuriems pinigai yra labai 
reikalingas dalykas, veža kala
kutus į marketą ir skubinasi 
juos parduoti, nežiūrint siūlo
mos kainos.

Bet stambieji augintojai at
sisako savo kalakutus parduo
ti už siūlomą 12c už svarą kai
ną. Apskaitoma, kad dėlei jų 
streiko, supirkta tik 15,000 iš 
kasmet šventėms sunaudojamų 
250,000 kalakutų.

Valdžia ruošiasi tirti supir- 
didatu yra Joe O^anic iš Mt. kejų veikimą ir ar jie bendru 
Olive, kuris gavo paramą 73 Jo- susitarimu nenustatinėja kai-

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Naujasis Vokietijos armijos 
metraštis tikrina, kad Rusijos 
armija greitai turės nuo 1,- 
800,000 iki 2,000,000 regulia
rių kareivių. Be to Rusija tu
rinti išlavintą rezervą nuo 9,- 
000,000 iki 10,000,000 karei
vių

i -:

GILLESPIĘ, III., lapkr. 5 - 
Progressive Miners of Am. iš 
sirinks 
gruodžio 1 d. Stipriausio kan-

naująjį prezidentą

kalų, turinčių 14,983 narius. nas.

Privačių mokyklų 
tinklas Pagėgių 

apskrityje

KLAIPĖDA.—Lietuvių mo
kyklų draugijos narių susirin
kime draugijos pirmininkas 
dr. Gaigalaitis ir mokytojas 
Purvinas padarė pranešimus 
apie draugijos darbus. Iš pra
nešimų ‘paaiškėjo, kad jau 
šiais mokslo metais draugija 
įsteigusi per 10 privačių lie
tuvių kalba dėstomų mokyklų. 
Tuo tarpu daugiausiai moky
klų įsteigta Pagėgių apskrity
je, būtent, 8. Gyventojų pagei
davimu netrukus bus įsteig? 
tos dar septynios mokyklos. 
Bus praplėsta lietuvių progim
nazija Šilutėje. Mokinių skai
čiui staigiai padidėjo, todėl 
bus dedamos pastangos jai pa
versti gimnazija. Gimnaziją! 
statyti jau nupirktas ir skly
pas. Šilutės miestui ir apylin
kei būtinai reikia vienos vidu
riniosios mokyklos.

Ar mes kulturė 
jame?

PERNARAVA, Kėdainių ap.
Kad konkrečiau tą mintį 

Dar priešsuprasti, tai štai

STAVANGER, Norvegijoj, 
lapkr. 15. — Norvegų laivui 
Rona paėmus Danzige krovi
nį 1,100 tonų vokiečių šautu
vų ir bombų, kurie turėjo bū
ti pristatyti Ispanijos sukilė
liams, sustreikavo to laivo 12 
jurininkų. Laivas dabar ieško
si streiklaužių. Streikieriai gi 
jau sugryžo iš Danzigo. Jų 
streiką remia ir Norvegijos ju
rininkų unija.

Sukilėliai paskandi
no laivą; 18 žuvo
MARSEILLES, Francijoj, 1. 

15. — Gautomis čia žiniomis, 
fašistų kruizeris ties de Creus 
torpedą paskandino Ispanijos 
valdžios prekių laivą Manuel, 
kuris gabeno į Barceloną dra
bužius ir maistą. 18 jurinin
kų žuvo, ir tik 9 išsigelbėjo.

■ WILMINGTON, Del., lapkr. 
15. — Eugene du Pont paskel
bė susižiedavimą savo dukters 
Ethel Su Franklin Delano Roo- 
sevelt Jr., trečiuoju preziden
to suriumi. Jų vedybos įvyks 
birželio mėn., kada jaunasis 
Roosevelt bus baigęs Harvard 
universitetą. Du Pont šiuose 
rinkimuose atkakliai kovojo 
prieš prezidentą Rooseveltą ir 
išleido tam dideles pinigų su
mas.

CAIRO, lapkr. 15.
to atstovų butas 202 balsais 
prieš 11 patvirtino sutartį, ku
ri . suteikia Egyptui pilną ne
priklausomybę viduriniuose rei
kaluose.

Egyp

NEW YORK, lapkr.- 15. — 
David Brooks, giminaitis Lač|y 
Astor ir žentas Standard Oil 
Co. vice-prezidento James Mof- 
fet, vakar užsimušė iškrisda- 
mas iš 14-to augšto Park Avė. 
apartmento. Spėjama, kad jis 
neteko lygsvaros bandydamas 
atidaryti langą.

visąį mažai buvo šviesuome
nės, mokytų ar bent prasila
vinusių žmonių. Net pradžios 
mokyklą buvo mažai lankiusių. 
Atgavus nepriklausomybę, jau
nimas (net ir seniai) kas, kaip , 
galėdamas ir mokėdamas, no
rėjo tos šviesos įgyti. Pradė
jo Visi bendradarbiauti (inte
ligentai ir kaimo jaunimas) 
burtis — organizacijos, rengti 
kursus, 
ratelius 
turines 
stangos
ir noras šviestis. Buvo pradė
ta atprasti nuo svaigalų ir ble
vyzgų.

chorus, scenos mėgėjų 
ir rengti įvairias kul- 
pramogas. Reiškęs pa- 
organizuotis, ktflturėti

(cenzuros iškąsta).

Dabar musų baltoj padangėj 
mirguliuoja organizacijų var
dai, bet vardais ir pasilieka. 
Įtakos neturi nei kultūroje, nei 
švietime.

Jau statistika rodo, kad mu
sų valstybėj išgeriama už mi
lijonus litų svaigalų, kurių par
davimas yra kontroliuojamas, 
bet kiek išgeriama nekontro
liuojamai? Geria visi: seni, ma
ži, vyrai ir moterys, vaikinai 
ir mergaitės. Kodėl taip yra? 
Tegul atsako kas. Tik pridur
siu, kad dabar tarp šviesuome
nės ir kaimiečių yra neperei
namas rubežius, už kurio se
nesnė bendradarbiavimo dvasia 
išnyko.

1
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PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
D61 informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

■ *■*’?
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KĄ ŽMONES MANO
TAT I?R ANTIČttlflttA'C ,®Woniy išrinktą valdžią. Nifr 1 ULEiiAlN 1 ISnUluAd wr« su ^1^ maita, papn- 

ėydAiYli ĄlJkia ŠdaVyšte. Vadi- 
nasi-, patys bubami išdavikai 
jie apšaukia išdavikais tuos, 
kuriuos yra pasiryžę nubau
sti.

Su tikrais išdavikais jie daug 
švelniau elgiasi. Pavyzdžiui, 
jie visai mažas bausmes pasky
rė Klaipėdos hitiėrinihkūmš, 
kurie žvėriškai mušė lietuvius 
ir visai nedviprasmiškai pąsi- 
sakė ir veikė, kad Klaipėda buL 
tų nuo Lietuvos atskirta.

Kodėl taip ?
Škaūdžiai bausti hitlerinin

kus nepatogu, nes Ėertyhas ga
li padaryti daug nemalonumą. 
Visai kas kita savi piliečiai: 
jie teisių neturi, tad su jaiš 
didelių ceremonijų galima iP 
nedaryti. Juo labiau, kad nš- 
ra kam juos ūžtaHL

Bet štai šią vasarą Člevelan- 
de įvyko Amerikos . lietuvių 
kongresas, kuris aiškiai pasi
sakė, kad jis užtars savo brd- 
liufc Lietuvoje ir visais budais 
padės jiems iškovoti laisvę ir 
demokratišką santvarką.

Kongresas ne tik suvažiavo 
ir pareiškė savo protestą, bet 
jis išrinko ir pastovų komite
tą, kurio tikslas yra vykinti 
kongreso nutarimus. Vadinasi, 
išplėsti tarp Amerikos lietuvių 
kovos dėl demokratijos atstei- 
gimo Lietuvoje akciją.

štai dabar į rytines valsti
jas išvažiavo Dr. Montvidas. 
Ten jis sustos keliuose mies
tuose ir tarsis šū rytiečiais, 
kaip tinkamiau tą Akciją išVy- 
styti. Tokiu budu CleVėlande 
padaryta užuomazga nenuėjo 
niekais.

šie prezidento rinkimai Ju'ng- 
tinėse Valstijose tūrėjo būti 
gera pamoka Amerikos, lietu
viams. Amerikos žmonės savo 
balsais tiesiog palaidojo fašis- 
tuejančius politikierius. To 
smūgio neatlaikė net kun. Cob- 
ghlin, kuris po rinkimų pareiš
kė* jog jis iš politikos visiškai 
pasitraukiąs.

Tas faktas* kad Amerikos 
lietuviai rėmė ROoseveltą* aiš
kiai rodo* jog jie yra demo
kratiškos santvarkos šajinih- 
kai ir nepritaria fašizmui. ’O< 
jeigu taip, tai jie turi page
dauti, kad ir Lietuvoje įsigy
ventų demokratiška santvarka. 
Vadinasi, kad ir ją broliai ga
lėtų laisvėmis naudotis.

— Dr. A. L. GraiČunas.

pakanta atneša 
nekaip naudos, 
visuomeniškame

ir nūolaidumo 
pasisekė jsiga- 

naktibaldoms. 
Skorubskiai ir 

iebėsi tiesiog

Tolerancija arba pakanta 
yta geras daiktas. Tačiau ir 
toleravimui yra ribos. Kai ku
riais atvejais 
daugiau žalos 
Ypač taip yra 
gyvenime.

Juk lėtumo 
dėka Lietuvoje 
lėti visokiems 
Visokie “panai” 
Plechavičiui g
banditiškų priemonių ir paver
gė Lietuvos liaudį. Ir jeigh 
taip įvyko, tai reikia kaltinti 
apsileidimą. Atseit, didėlis to
lerantiškumas privedė prie to, 
jog šiandien amerikiečiams 
tenka itin rimtai šušffti#ifiti 
Lietuvos žmonių bttkle.

Pakahta yra geras daiktas 
tik tada, kai mės turime Rei
kalo šu tokiais^ žmonėmis, ku
rie yra. tolerantiški. Vadinasi, 
kurie gerbia kitų ndomonės ir 
nori, kad jų nuomonės būtų 
pagerbtos. Kada kalbama kėip 
lygus su lygiu, tada, žinoma, 
viskas yra tvarkoje.

Bet visai kas kita yra šū 
fašistūojančiais gaivalais. )ie 
svetimų nuomonių negerbia. 
Kas su jais nesutinka, tuos jie 
yra pasiryžę kalėjimuose pūdy
ti arba prie sitenos statyti. Taip 
yra visuose fašistiškuose kraš
tuose.

Lietuva irgi hes'tfdaro išiin- 
ties. ;3u ginklų pagalba PlechA- 
vičiaus tipo gaivalai pasigrobė 
valdžią į savo rankas. Su gin
klų pagalba jie ir tepajėgia 
kraštą valdyti, kadangi jie ne
turi žmonių pritarimo.

Biauriausias ir šlykščiausias 
dalykas 
do tuos 
protesto 
apie tai 
visi juk gėrai atsimename-, kūo 
baigėsi ūkininkų bruzdėjimas 
Suvalkijoje. Į ūkininkų protes
tus ir reikalavimus tautiškoji 
valdžia atsakė kulkomis ir 
ro laukū teismais.

Toji smurtininkų valdžia 
sinasi ir pačius ūkininkus 
ko atsakingais. Girdi, kitokios 
išeities nebuvę. Išdavikai susi- 
mylėjimo negali tikėtis.

Kas gi yra tie išdavikai?
Kokiu keliu dabartiniai Lie

tuvos šeimininkai įsigavo į val
džią? Kokias priemones jie pa
vartojo? Visi juk žinome, kad 
jie banditiškai nuvertė teisėtai

yra tas, kad jie šau- 
žmones, kurie drįsta 
balsą pakelti. Daug 
nėra reikalo kalbėti:

ka-

tei- 
lai-

Nėihąžiau įidūiūš ir ahtras, 
iš 1835 m.) dbkuipehtūš, kuris 
ryškiai atVėižduojŪ tty lūikli 
Kud. NaUiūiWči0 RyVhūMd bu
ki^, Štehiau rhiėsto burmistras 
vesdavo tam tikrą knygą^ va- 
dihaih'a khdhikd, kuribjfe sužy
mėdavo svarbesniuosius miesr 
to gyvenimo įvykius ir jo bū
klę. 1835 m. Kud. Naumiesty
je buvo 60 murihių ir 2'90 ittfe1- 
dinių namų. Gyventojai taip 
skirstėsi: 1065 krikšeiohys ii- 
3.348 žydai, viso 4.413 gyven<- 
tbji^. Buvo grįstos tik svarbio
sios gatvės. Tilto per Šešupę 
nebuvo: žmonės į miestą kel
davosi valtimis. Sena jau ai> 
griuvusi rotušė rinkos vidury
je, dėl stokos lėšų jai atremonr- 
tutoti,' 1820 metais buvo nu
griauta. Fabrikų mieste nebu
vo. Miestas vertėsi didele ark
lių prekyba. Iš visų mieste gy
venančių žydų prekyba vertė
si tik o kiti gyveno labai 
vargingai, neturėjo jokio pra^- 
gyvenimo šaltinio ir versdavo
si įvairiomis apgavystėmis. 
Mieste buvo 18 krautuvių ir 
3 urmo sandėliai, kur buvo už 
1.200 auksinų prekių. 1835 m. 
miesto būklė buvo labai sun
ki, nes dėl pablogėjusių su Vo
kietija santykių buvo panai
kinta pasienio muitinė ir nu
traukta visa prekyba su Vo
kietija. Nuo tada pasienyjb 
prasidėjo kontrabandinė pre
kyba. Dabar anos pusės mies
telis Širvinta (vokiškai šir- 
vindt). tada buvo vadinamas 
širvintiškai.
tiškiUose jau daug buVo ir vo
kiečiu . bet toliau, 
ditr didžiuma gyventojų kalbė
jo lietuviškai. Kronikoje įiti- 
žymėta kažkokio Maur ūsaičio 
ir anos pusės gyventojos Sd- 
miVoliukės byla, kurį dėl kaž
kokio konflikto mieste buvo sū- 
kėlusi didelio susidomėjimo, 
kronika rašyta lenkų kalba, 
bet vietos pavadinimai užra
šyti taip, kaip juos žmonės va
dindavo. Naumiestis oficialiai 
buvo vadinamas. *’1 VĮSdišlavoV 
bet žmonės jį vadindavo tie 
siog “Miestu”. Apylinkes gy 
ventojai Naumiestį dar ir iki 
šiol taip jį Vadina.

J. K-ka.

Atsišaukimas
' . ’ ’f J •••/ : f. ■ . ‘

SA.A. AUkMhio MilfejAtts 
ifeink-prfe Rzbaiįbšį 

pačios' kuopos ir jų organiza
toriai sujMo, subrūžilo'. štūi di
džiojoj Chicagoj ir jos ąpielin- 
kėj, 12-to i’ūjono ribosey kuo
pų organizatoriai turėjo pasi- 
tarimią 7 Šio ihėnesio. Apiė 
tris valandas pabėgo kaip vfe- 
ną minutę bedarant planus, 
kaip užbaigą konkurso padary
ti sėkmingą. Padaryti daug ga
lima, tik neikia norb, viehih- 
gumo, o tas pAš mumis yra.

Viertbalšiai hWtartū Šie pūli- 
ktai:

1. Tupėti rAdib valandą, kal
bas^ (fednaa. Pildo kiekviena 
kuopa š'aVbmiš špėkomia.

ž. Wėhgimua m vie
niam bais kliba ih corpore da
lyvauti kaipo svečiam. Tas pa
duos daugiau ūpo Vitetihiams, 
taipgi ii*

GAlūtiham šhtVarkymūi šiū 
reikalu įvyks Visoš abiėlihkžs 
kuopą šusiribkimas ■ d. ihp- 
kričio Ž valAnDą pd pi'ėtų, Šah- 
daros svetainėje, 814 W. Š3rd 
Sttėėl. ŠjabĮė sUširihkime bū
tinai tūrėtą būti kiekviena kh’d* 
pa reprėzeUtuojama & prisidė
ti pri’ė dhfbfy hAūdihga datbd. 
jeigu mės bokime gyvautu tai 
turime ir dirbti, Veikti. Jūk 
šimtai yra mūsų tautiečių', aū-

gUšių it jaunuomenės, kurie 
nepriklauso jokiai organizaci
jai, nfei S.L.A. Jie priklausys, 
jėiįu jūoš kds paragihs, per
statys j’iemš Veihūiiį. Dėl to vi
so reikalinga plati agitacija, 
ipa^eftgimm, kAlbb& ir už vis 
svarbiausia radio, kurs pasie
kia visus kampus, šiandien ra
dio lošia svarbią rolę ir poli
tikoj ir bizny. Tad kodėl mums 
neišnaudoti to? Sakysite “ne
galima, daūg kaihūdš”. Viskas 
gulima, tiktai reikia noro ir 
jiAsišvehMmb, o ūž Vis svar
biausia, Vliehihgumas. Pavydas, 
heapykanta gūrban..

12-to rajono ir 6-to apskričio 
Organizatorius,

— K. P. bmikis, 
1618 S. 48th Čoūrt.

Pirkite SŪvo apielinkės 
krautuvėse

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thferapy 

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

Patarnauju prie 
. gimdymo namuo

se dr ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magnę- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat ar i- 

’ inai tibvąūai.

Skelbimal NauĄehose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ofifto Tfel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tek Kenwood 5107

Phonft nal 6122

QUICKLY

į TIRED 
REDDENtD

EYES .4

Pačiuose širvin-

kaimuose

0

Ul.OMMENO! C 
•< I0P40YFARS

.i

įhi šŪsfdoihes.

va- (Kirįiiiitf iii7iVi^ii6>imi u į

Tai0, iŠ tikiu Jų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
iMŠVeįMiftių oM Gotos fciga- 
rietų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų Utto šian-

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miesto OfisAs—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1484—-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo l—3 ir 7—8 
Seredomis ir hėdSL pagal sutarti 
Res. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rėz. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų bt Vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted' St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskynus šėredottiis ir subatomis.

SttjsfcrrHfcR > 
naujienas 
PW!GUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 

įtarta taivdibahkai

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tėlephonė: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Repu 651 Fi So. Rockwell St.
Telepbonę; Republic 9723

Įjji. r.Įf I.*..!,— i«

6ML

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos! 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262 
Ofiso viak dienomis nuo 1 iki 5 Vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

DR. STRIK OL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tai.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Bbom 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal Sutartį

_ Phone Bdūievara 7042
DR. C. Z* VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashlahd Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.

NATHAN 
KANtĖfe

Dabar galima gatiti kai minimam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
' > 4707 South Halsted Strta*

Visi Telefonai YARDS 0801
; ' VIENINTELIS DISTRIBUTOBIS

Laidotuvių Direktoriai
. w «».»»»■    Į. • i'l' V J . r.ylS .J dĘ C t M L ,-yiy -*-4 i . I -» M ■ - V.* / c -A LA. i

NariaiChicagos, Ciėėiros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR MARTI 
k Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse*

Clement Jdhh Pazrioksls
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullmah 1293 

CHICAGO, ILL.

Clenleht J. Sviltk
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marqtiette Pirk Ofisas;
6322. SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspėci 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.
... ........  il > Ii f iiifthii..

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nu6 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki ,12 a. m.

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofišas ir Rezidencija* _ 
3335 So. Halsted St

ii r?
......... z__________-»6A

prysiciAn-surgėon 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116., 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43td St.
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą. 

. Sekmadieni susitarus.

Kud. Naumiestis
mhgdeburgiškos teisės turėjo 
dū burmistrus: vieną karališ
ką ir kitą žmonių rinktą, tr 
Žmonių rinktas burmistras tu
rėjo būti bajoriškos kilmės. 
Be to, miestai, kurie buvo val
domi Magdeburgo teisėmis,, tu
rėjo turėti atskirą rotušę ir 
prekybos halę viduje rinkos. Iš 
karto žydams mieste nėbuVo 
leista gyventi: jie gyvendavd 
užmiesčiuose ir į miestą galė
davo atvažiuoti tik per jUiriab- 
kus^ turgus ir Sekmadieniais. 
Per metus būdavo 3 jomarkai, 
kurie trukdavo po savaitę lai
ko. Jomarko dienomis prie vi
sų į miestą einančių kelių sto^ 
vėdavo miesto sargai, kurie 
žiūrėdavo; kad žydai nejVežtiį 
į miestą degtinės. Pas kurį at- 
rasdavo, tuoj konfiskuodavo, 
žydams mieste leista apsigy
venti 1744 m., bet tik tam tik
rose gatvėse. Prie rinkos pirk
ti sklypus jiems nebuvo gali
mai žydų apgyventa miestu 
dalis vadindavosi geto. Kara
liaus Augusto rašte yra pažy
mėtas Ir miesto užimamas pk> 
tas> kas; rūdhš šį dokumhhtą, 
pdtehgVihA nušUtyti ir dabar
tines miesto ribas.

DU ĮDOMUS DOKUMENTAI 
iš kud. Naumiesčio

Kud. Naumiesčio burmistras 
L. Skirgaila surado du senus 
ir labai įdomius, miestu praei
čiai pažibti dokumentui; bū
tent, lenkų karaliaus Augusto 
rašto nuorašą si? patvirtintu 
jo parašu apie suteikimą Nau
miesčiui Magdeburgo teisių ir 
1835 m. miesto kroniką su 
tuometinio burmistro Kutnerio 
parašu. Naumiestis senas mie
stas. Karaliaus Zigmanto Iii 
laikais jis buvo vadinamas 
“Nove-miasto” ir jau turėjo 
kelis tūkstančius gyventojų. 
Magdeburgo miesto teisės jam 
buvo suteiktos 1643 m. kovo 
26 d., karalienes Cecilijos Re
natos, karaliaus Vladislovo IV 
žmonos ir nuo to laiko pava
dintas VladysiavoV. Iš sėho 
lenkų karalijoje buvo papro
tys, kad kiekvienas naūjūi Už
imąs sostą karalius miestų tei
ses tvirtindavo iš naujo. To
dėl ir Naumiesčiui tos teisės 
dar naujai buvo patvirtintos 
1678 m. Augusto II, 1723 fcL 
Augusto iii paskiau 1764 m. 
Miestai, kurie tvarkėsi pagal

Buy gloves wtth what 
itshvėi

4M-6- rūif»fo mbifcii BOe .'ii

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Stop 
Itching 
Skin

NiežSJimo. ISbėrlmij ir Dedervines— 
Zemb greit balengvlnh skattemuė ntid 
UuBvelnina irltaclją nuo Ečzembe, BPUO; 
gij V panašių Odos nesveikumų. Per 25 
mėūiė Žemo vartojamas ir> girlfcmaa 
milijonų kaipo SvariiB ir tankus.. vai* 
t&a pratalinimul odoe iritaeijų. ŪŽRir- 
tas Good Housėfcėėpibg feureah. Noi 
4874. , 85o. 60c, it SI. Virt VAistlhln- 
fcai užlaiko.

icmo
FOR SKIN IRRITATIONS

■ L; . ... ■ J. F.Ofeffilš ■ . ,
4605-07 S. Herinitage Avenue Phones YRrds 17414742 
Brighton Skyrijis> 4447 S. Fąįrfield, į>af» 0727

S. O. LACHAVICZ
i 4244 East 108® St. tek Pulltnati 1270 Arba Cridal 2515

H319 Lituanica Avenue ... Phone Yards 1138
• • ■ • * ' ' ~ *•< • •_! V • ’• * 1 * ' ■ * ’ »

J. LiULBVtCIUS
4092 Archer Avbntte Pbifoė ĖaWėtte 3572

AbMASALSKIS
8307 Lituanica Avenue . Phone Boulevard 4139

A PETKUS
1410 Šoūfh 49th Čėiirt * CifeetO Phonė CibeB Ž10&

- ■—■ ’------ >—■ ■ ą- r , * ii .. „.u.» .. ; —

RIDIKAS
Boulevard 4089

L J. ŽOLF~ . r
^honfesjBoųlėyard 5$0fc-841$1646 Wėst 46th Štffeėt

..i,.   v .j .•įįv^.1   ~Ti r i "fi»

S. M. SKUDAS
SSViMt 18th Street Phoiie Monroė 8877

E2EHSK1S IR SŪNŪS.

AVIMAS DIENĄ IR NAKT|

DR? VAITUSH> OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jcempirną, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mb, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akihius. VisUosė atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia .mažiausias klai
das. Spečialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų a'kys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. .

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Rez. 6609 SO. ARTĖŠIĄN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYbTTOjAŠ IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
APtd Ą Q

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998. .

DR. G. SERNER
LIETUVIS ORTOMfcTItlSTAS 
/ L Tel- Yards 1829

Pritaiko Aklnhis 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi

756 Wčst 35th St.
# . kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—a puo 6 iki 8 

NfedSHohlis nuo 10 Iki 12 vaL dienos

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN ts Kusnoš

Gerai lietuviams žinoma! per 86 
melus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris. *

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir yalkų pagal nau
jausius metodus K-Raf ir kitokius 
elektros prietaisus. . . t

Ofisas ’ ir Laboratorijai 
1084 W. 18th St., netoli Morgan SL

Valandos nuo, 16—-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai..vakaro;

TeL tanai 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
WM***WWW^*^*^**^»^^*****^****WM'U*WWWWllW’li^»^*<R»**l’*i**r«**>*e^

GYDYTOJAI IR DEMTIŠtAi 
AmėHkoi LfeHtet DafcUH 

Draugijos;_Nariai _ _

A. Montvid, M. D.
West Town Statė Ėank Bldg- 

2400 Wesi Madisbn Street
Vai. 1 iki 8t po. pietų, 6 iki 8 vak 

Tel Seeley 7330 
telefonas Brdhtrfrick 0597 «... * .. .Narni]

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRtlRGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo X0 .iki 12 

3843 South Halbted St, 
Tek Boulevard 1401

Dr* Charles Segal
k.. OFISAS

4729 So* Ashland Avė.
^2-roa. lubos 

. CHICAdO,.ILL.
OFISO VAIANDORi

Nuo 10 iki 12 vaL ryto. niio 2IM4 
vai. po pietų ir huot 7 lid 8:30vąL 
vakaro. NędlliomiS nuo 10 iki 12 
Vala“dph6nle0Vib,WATr 2880.

..., Telefonas Yards 6994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

. o Ofiso valandos;
NUo 10 iki 12 dieną, 2 ild 3 pp pietų
7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2469

Ofiso TęL Dorchestęr 5194 
Rez. TeL Drexel 4919x 

DR. A. A. ROTU
Rtisas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Valkų ir visų 
chroniškų lirų.

Ohsas <6850 Stony fslattd A Ve. 
Valandos: 2—4, 7—9 vat vak. NetU* 

Įlomis ir šventadieniais 10—12
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A decade ago

Sako Pi“

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Ignace Jan Paderevvski

Adresas

»

Chicagos transakcijos

<SaedalU±6, m/urmajie,

1

Paskolos
spulkų

WEKSJ?EW4z

DON’T

o
PA IN ■ F X P E L L E R *

MENI

paša- 
spėti

3719 S KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

pa
lai

proga 
pir-

MILIION S O F POU N D S H AVĖ B E E N
USED BY OUR GOV E R N M ENT 4

Aiškina, kad gatvė buvo pras
tai apšviesta

Kellogg’s ALL-BRAN pagelb 
sti P-lei Hanson

Nebūkit»

Nevirškinimo
Vergais

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai • 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

i

LONDONAS, Anglija. Ignac Jan Paderewski, kuris vai
dins “Moonlight Sonata” filme. Jis yra vienas žymiausių pa
saulio pianistų.

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor. ;

katalikų galvai reikia 
nigių, nes negauna ■ įplaukų 
iš Vokietijos, Italijos ir Ispa
nijos.

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bltter Wlne Co.
544 S. Wells St., Chicago, III. 
Prisiųsk man sampelį dykai
Vardas

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lested/Doub/eAcfion!

BAKING 
powder

Šame Price Todayas 45 tearsAqo 
' 25 ounces for 254 <

Full Pack ••• No Slack Fillin^

NAUJIENOS, Chicago. >
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VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v.vak.
TEL. HARRISON 0751

PHCNE LAFAYETTE 3244 
&ONDED VVEIGHT’

Carbon Štili Run

CREEK LUMP
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Namai ir Žemė
Proga Bridgeporte

tinka-

Rašo V. B. Ambrose
Tirštai lietuvių apgyventa 

kolonija Chicagoje yra Brid- 
geportas- Todėl Bridgeporte, 
galima sakyti, randasi dau
giausiai pavienių, nevedusių 
žmonių, kurie turi nemažai 
vargo susirasti apšildomų kam 
barį (pastovesniam apsigyve
nimui. Kiek iš-viso tokių pa
vienių gali būti, sunku 
kyti. Tačiaus galima 
kad jų bus šimtai.

Specialiai budavoto
mo namo pavieniams apsigy*- 
venti nėra visame Bridgepor
te. Apšildomų namų abenai 
yra labai mažas skaičius. Kur 
tada pavienis žmėgus turi pa
sidėti? Noroms benoroms tu
ri ieškoti kambario prie šei
mynos, kas taipgi nėra visai 
lengva susirasti. Todėl nema
žas skaičius musų pavienių 
lietuvių yra priversti apsigy
venti kitataučių ruimingau- 
zėse didmiestyj, nuošaliai nuo 
saviškių.

štai kodėl matosi 
Bridgeporte tam, kuris
mas pastatys tinkamų namų 
pavieniams apsigyventi. Nuo 
50 iki 100 kambarių visai ne
būtų per didelis namas, imant 
biznio žvilgsniu. Vadinasi, ta
ptų užpildytas gyventojais, 
kaip greitai butų pastatytas.

Statyba naujų namų 
žymiai pakilo

Chicagos priemiesčiuose lai
ke spalio mėnesio naujų na
mų statyba pakilo 36 nuo
šimčius, palyginus su pereitų 
metų spalio mėnesiu. Viso 
naujų namų buvo pastatyta 
158 suma $1,294,865.00 per tų 
vienų mėnesį. Šiemet per 10 
mėnesių naujų namų buvo 
pastatyta 958 suma $8 milio- 
nų dolerių. Šitos skaitlinės 
paliečia tik rezidencinių na
mų statybų.

Vienos savaitės bėgiu ne
kilnojamo turto savasčių pa
sikeitė 1,043 suma $2,310,- 
564.00, kuomet pereitais me
tais tų pačių savaitę pasikei
timų buvo tik 950, suma $2,- 
800,507.00. Morgičių išduota 
493 suma $2,179,358.00- Staty
bai leidimų išduota 45, suma 
$626^179.00. {Pereitais imėftais 
tuo pat laiku buvo duota tik 
18 leidimų sumąi $143,786.00 
šios skaitlinės parodo, kadir 
Chicagoje statyba žymiai 
kilo palyginus su metais 
ko atgal.

Jaunuolis Automo
biliu Užmušė 62 m.

J. Erčiulį

vo teikiamos ant mažų vienos 
šeimynos namų ir ne augš- 
tesnės, kaip iki $3,000. Pasi
rodo, kad pakylant rendoms 
butų žmonės permato, jogei 
ir pasireiškiant stokai tuščių 
butų žmonės permato, jogei 
vėliau dar bus sunkiau nuo
moti arba pirkti namus ir 
nieko nelaukdami ėmėsi bū
davot! naujus namus arba 
pirktis jau senesnius.

Kadangi daugybė senų na
mų yra griaunama ir gyven
tojų skaičius normaliai priau
ga, o koliai kas Chicagoj nau
jų namų statyba nežymi, tai 
yra permatoma dar didesnė 
stoka butų, ir tie, kurie dabar 
perka namus, vėliau gal tu
rės progos labai džiaugtis.

—W. V. M-kus.

Jungtinių Valstijų 
susivienijimo pateiktos skait
linės už rugsėjį mėnesį rodo, 
kad tik vieno mėnesio bėgiu 
visoj šaly spulkos paskolų na
mams davė $115,495,000. šie 
išdavimai pasidalino seka
mai:

Statybai 10,900 naujų namų 
duota paskolų $34,860,000; pir
kimui namų paskolinta $34,- 
145,000; namų pataisoms ir 
modernizavimui išduota $8,- 
530,000; $26,716,000 duota 
naujam finansavimui bei at- 
mokėjimui senų paskolų.

Daug maž panašiomis skai
tlinėmis paskolos buvo duo
damos per pastaruosius šešis 
mėnesius. Augščiau yra nu
rodytos tik spulkų duotos pa
skolos, o kur dar įvairių kito
kių finansinių įstaigų daro
mos paskolos, kaip pav. ap- 
draudos kompanijų, privati
nių paskolų firmų, ir tt?

{domiausias tur būt yra tas 
faktas, , kad suminėtos augš
čiau paskolos kuone yisos bu-

22 metų jaunuolis iš Oak 
Park vakar automobiliu užmu
šė 62 metų, Jonų Erčiulį.

Nelaimė įvyko prie 64-tos ir 
Archer gatvių kampo, npkfies 
laiku, iš šeštadienio į sekma
dienį.

ErčiiVlis ėjo skersai gatvę, 
kuomet automobilis ant jo pri
važiavo ir jį užmušė.

Nelaimės kaltininkas buvo 
Otto Sindelar, nuo 728 South 
Maple avenue, Oak Park. Jis 
aiškino policijai, kad nepama
tė žmogaus, nes apie tų vietų 
gatvių apšvietimas yra labai 
prastas. Jį sulaikė Oak Lawn 
policija.

Erčiulis gyveno adresu, 5326 
South Nina avenue.

kar skaitė Kardinolo Mundelei- 
no “laišką į tikinčiuosius”.

Mundelein atsišaukė į kata
likus dėti aukas į ‘‘Petro Ska
tikų” fondą, Rymo popiežiui.

Popiežiui, mat reikia pinigų, 
Amerika didžiausias yra Va
tikano įplaukų šaltinis. Pir
miau Rymas gaudavo daug au
kų iš Vokietijos, Italijos ir Is
panijos, bet dabar negauna be
veik nieko. Vokietija uždraudė 
pinigus išvežti, Italija — ap
krovė gyventojus mokesčiais 
armijos užlaikymui ir Etiopi
jos karo išlaidų padengimui, o 
Ispanijoje — pilietinis karas.

“Amerika, ypatingai Chica
go, Popiežiui parūpina daugiau 
pinigų, negu kuri kita šalis pa
saulyje. Dabar turėtų aukoti 

Visose Chicagos lietuvių ir dar daugiau,” aiškino kardino- 
kitose bažnyčiose kunigai va- las.

re Tarnas Wilchinsky, 39, 4650 
West 55th Street.

Jį suvažinėjo Mrs. 'Sarah 
Coleman iš Maywoodo. Nelai
mė įvyko ketvirtadienį, prie 
55th ir South Park avenue. '

Katalikų Bažnyčiose 
Renka “Povilo Ska

tikus” Rymo 
Popiežiui

TRINER’S ELDOR 
OF BITTER WINE

Ar jau perdaug 
namų

Rašo W. V. M-kus
Laikas nuo laiko tenka su

tikti žmonių, kurie nors dar 
nėra seni amžium, bet atro
do nustoję pasitikėjimo ir sa
vimi ir visu kuo gyvenime. Pa
vyzdžiui, ėmus kalbėtis apie 
galimybes namų rinkoje, jie 
numoja ranka sakydami, buk 
nebevertą apie tai ir kalbėti, 
nes Chicagos miestas jau esąs 
peraugęs, namų perdaug ir 
bandymas jais verstis butų 
tik savęs apgaudinėjimas. Gir
di, nebe tie laikai, kad pirki
mas namų butų pelningas.

Nejaugi? Chicagos miestas 
yra tik 100 metų senas nuo 
jo įkorporavimo. Kartų didžiu
lė jo dalis buvo gaisro sunai
kinta, o šiandien jau priskai- 
toma milijono gyventojų. Ne
reikia eiti tiek toli į praeitį. 
Paimsime tik 25 metus atgal, 
kuriuos didžiuma dar gerai at
simename. Palyginkime šian
dien miesto apgyvenimą su 
anų laikų apgyvenimu. Anuo
met Jackson Parkas buvo pie
tiniame miesto pakrašty, už 
parko buvo ūkiai. Pietvaka
riuose, Archer ir Western 
Avės, apielinkėse, buvo kornų 
laukai. Crane kompanija prie 
Archer Avė. pastatė dirbtuves 
u’ž miesto, laukuose. 22 gatve 
ir Crawford Avė. atrodė kaip 
ir miesto rubežius — toliau 
tęsėsi dykumos, kus airoplanai 
skraidydavo. Beje, Western 
Electric dirbtuvės stūksojo lau
kuose. šiauvakariuose Kedzie 
ir Milwaukee Avės, skaitėsi jau 
pakraščiu miesto. Kiek toliau 
miestas driekėsi paežerių į 
šiaurę, vienok, ku‘r dabar yra 
gražiausis Rogers Park dis- 
triktas, anuomet važiuodavome 
ten prie smėlio kopų maudy
tis Michigan ežere Adomo rū
buose, nes ir ten buvo dyku
mos. O kur šiandien miesto 
rubežiai? Jie nusitęsė toli tik 
bėgy 25 metų. *

Kas metas gyventojų prie
auglis darosi didesnis, steigia
si vis daugiau ir daugiau naif- 
jų industrijų, šuoliais tobulė
ja transportacija. Senieji na
mai, atsigyvenę savo naudin
gumų, naikinama ir jų vieto
je statoma nauji moderniški.

JKas bus dar už 25 metų ? 
Kur bus miesto rubežiai?

Yra bandoma spėti, kad tuo
met Chicaga turės dešimtį mi
lijonų gyventojų. Gal perdeda
mą. O gal ir ne. Pagyvensi- 
me-pamatysime. Bet kaip nėra 
sustabdomas upės bėgimas, 
taip negali būti sustabdomas 
miesto augimas. Chicaga augs, 
tobulinsią, puošis, ir kų šian
dien vadiname puikiu ir mo
demišku, gal tuomet iš tų bu- 
dinkų ir kitų pabūklų juoksi
mės kaipo iš senoviškų ir ne
tobulų. Amerika progresuoja

Nuo žaizdų mirė Tarnas 
Wilchinsky

Nuo žaizdų, kurias jis pane
šė automobilio nelaimėje, Cook 
apskričio ligoninėje vs/kar mi-

Visose 
Vaistinėse

šuoliais ir ji nesustos progre
savusi. Progų namų vertelgy- 
stčje, kaip ir kitose pramonė
se, ne mažėja, bet dauginasi, 
tik nereikia atsilikti nuo pro
greso ir nustoti vilties.

Nekalbinu interesuotis namų 
pirklyba ir pirkti žemę bei na
mus ypatiškais sumetimais, 
nelaukiu iš to pasinaudoti, bet 
norėčiau matyti musų žmones 
lietuvius naudojantis progo
mis, kuriomis kiti naudojasi. 
Patarlė sako: “Iš darbo nebu
si bagotas — tiktai kuprotas”. 
Tat susitaupius .^iek skatiko 
rėikia
su, bet stengtis investuoti į 
žemę-namus, kur galima tikė
tis geresnio pelno, negu bile 
kur kitur. Suprantama, atsar
ga ir nuovoka čia taipjau rei
kalinga, kaip bile kokiame pir- 
kliavime.

NEGLECT 
A COLD j

Smarkus Ištrynimas — 
malonumas ir palengvini,- 

mas kuomet muskulai W
geliami. J

PAIN-EXPELLER 1 
žinomas lietuvių šeimoms | 
jau per tris gentkartes.

Gaisras padare 
$50,000 nuostolių

Kįlęs Chicago Works Com- 
pany patalpose gaisras pada
rė nuostolių apie $50,000. Kal
bamos patalpos randasi adresu 
2600 North Pulaski road. Du 
samdiniai, mėginę išgelbėti iš 
ugnies paliktą viduj šunytį, 
apdegė skaudžiai.

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretų vienų 
pakel|. P. Liriliard bendro
vė už m okės -už du/ jei Old 
Golds jūsų nepatenkins. 

. t ' ' ■ ' ■ ' ■' ■ ■---- -——T

PATARIA JAI
VALGYTI BRAU 

NUO UŽKIETĖJIMO*

Perskaitykit šį entuziastišką, liuo* 
snoringą laišką: “Tiktai, keletą žo
džių, kad jums pranešti kaip aukš
tai aš vertinu Kellogg’s ALL-BRAN. 
Aš sirgau nuo užkietėjimo vidurių*. 
Aš pasitariau su savo gydytojam.
Jis pasakė man, kad valgyčiau 
bran. ■

“Baidžiau kito išdirbimo braių 
bet jis ne buvo geras, tuomet nu
sipirkau Kellogg’s ALL-BRAN, ir 
radau jį tiesiog stebuklingu. Iš jo
taipgi išsikepu skanius muffins.”— 
Miss Agnės Hanson, 450 N. Cicero 
Avė., Chicago, III.

ALL-BRAN suteikia kunui minkš
tą maistą (bulk)—kurio stoka pap
rastam valgyje, šis skanus cerea! 
taipgi turi vitaminą B ir geležies*

Minkštas maistas (bulk), kuris 
yra ALL-BRAN sugeria drėgnumą 
ir švelniai mankština ir išvalo musų 
systemą. Jis tankiai geriau veikia 
negu vaisiai arba daržovės, nes ne- 
išsidėsto musų kūne. ALL-BRAN 
taipgi suteikia mums vitaminą B ir 
geležies. , , 7

Ar tai ne naturališkas* maistas ip 
smagesnis negu patentuoti vaistai? 
Valgykit tiktai du šaukštus, kasdien, 
Jeigu nepagelbės, atsikreipkit pas 
savo gydytoją.

Parsiduoda visose groser n.ė s e. 
ALL-BRAN yra daug veiklesnis ne
gu produktai su maža dalim bran. 
Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan.

^Užkietėjimas ^ vidurių paeinantis 
nuo neganėtini “bulk” valgiuose

rraft 
įPlMeNTOĘ

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 

Swanlcyswigglasses!
< ■ \

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’ll wąnt to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious

įKyaft Chęesę 
M^4^\They’re 
mafveldus for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

WOOD COAL CO.

COAL &COKE
Kainos gali pasikeisti be IspSJimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS anglys
Mine Run. 65% Stambios —------------

Mažos Nut ar Pea ---------------------
Krosniui ar Pečiui ------------------

Lump ar Egg ------------------- -
COKSA1—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ---------------------------- -

Nut Koksai --------------------------------
Pea Koksai —------ _.....................

Petroleum —
Petroleum Carbon Lump, Egg.
MILLERS ““ 
MILLERS CRKEK, KGG----- ----------------
BLACK BAND LUMP-------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITB 

‘ Cheatnut (Pennsylvania) -------------------
, Indianą Lump ...—-------
Indiana Egg 6x4 --------- - ..J---------- ,J
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ----------------- -—

Plautos Nut—3x8 -------------------------
Egg --------------—-----------------------------

Lump —----------------------- —---------
WILMINGTO>» Xut 4x2 Valytos _____
WLMINGTON Mine Run — Stambios-

1/4 
Tono

$2.40
2.50 
2.75 
2.90
3.20
3.20 
3.20 
2.65 
3.65 
2.90
2.70 
2.75
3.85

2.10
2.80
2.35
2.45 
1.05
1.80

% 
Tono

$4.25
4.50 
5.00 
5.25
5.90 
5.90 
5.90 
4.75 
6.75
5.25 
4.90 
4.95

, 7.20 
3.90 
3.75
3.65 
4.10' 
4.15 
4.35 
8.40
8.15

TAKSAI EXTfcA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.45
9.50

10.00

11.25
11.25
11.25

9,00
13.00 £

9.70 '
.9.25
9.40

13.90-.
7.25
7a00
6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

, 2>1r 8 ,4 Tona! 
■Tonai ar Viri

$ *7.75
8.20
9.30
9.75 i

11.00
11.00
11.00

8.75
•J. 12.25

9.45
J9.00
®.1O -

lj3.65
(7.00

J'6.75
6.50
7.40
7.50 *
7.95
6.20
5.65 x

$7.50
7.95 
8.95 
9.50

10.75 
10.75 
10.75

8.45
12.50

9.20 
8.75 
8.85

13.40 
7.75 
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

EXTRA 7 vai., Nedėlios Vakare Budriko Radio Valanda. Pakeistas laikas iš WCFL. 
stoties 970 kiL Bus per visų žiemų nuo 7 iki 8 valandos vakare.

SB

8 Šmotų Dining Room Setas už
■ *

5 Šmotų Bręakfest Setas už
4 Šmotų Gražus Parlor Setas už

$69.00
$12.50 
$49.50

SUDRIK FURNITURE MARI
•’ ‘ ’ r * • > ’ * • . ... K -4 • *

3347 So. Halsted St

Jos.F.Budrik.lnc
3417 S. Halsted St

' . . •

Tel. Boulevard 4705

i i3
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NAUJIENOS
The Lithuanian Baily News

Published Daily Except Sunday by 
The JUthuanian News Pub. Co„ Ine 

1789 South Halsted Street 
Tdephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year U Canada
$5.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Olcago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

ĮApžvalgaĮ
ANGLIJA NEjSlLEiDO KA- 

TALONIJOS ATSTOVO

MELO FABRIKĖLIS DAR 
TEBEDIRBA

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 et the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.
t1 ■ ----------at,--: . ■'■r r .=

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
Ui. Telefonas Canat 8500.

Dlsakmu kainai
Chicagoje — pašto:

Metama_______________
Pusei metų
Trims mėnesiams _ ____
Dviem mėnesiams . .........

. Vienam mėnesiui
Chicago) per išnešiotojus:

Viena kopija _ _________
Savaitei ------------------ -
Mėnesiui __ __ ________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_____ _____________ $5.00
Pusei metų - ---------- 2.75
Trims mėnesiams___________1.50
Dviem mėnesiams ______   1.00
Vienam mėnesiui __ ______  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams----------- --------------- $8.00
Pusei metų-------- -.......4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderių kartų su užsakymu.
SE

Darbo Federacijos konvencija
Šiandie prasideda Floridos mieste Tampa Ameri

kos Darbo Federacijos konvencija. Jai teks išspręsti 
keletą labai svarbiu klausimų. Vienas jų bus — prisi
dėti, ar neprisidėti prie Darbo Unijų Internacionalo, iš 
kurio Federacija pasitraukė dar Gomperso laikais. Kiti 
klausimai lies socialinę įstatymdavybę — darbo valandų 
ir algų reguliavimą pramonėje, senatvės ir nedarb - ap- 
draudą ir t. t.

Iš to, ką Federacijos konvencija tars šitais klausi
mais, paaiškės, kiek Amerikos darbininkaf yra pasiruo
šę išnaudoti savo ekonominei ir socialinei būklei page
rinti tą padėt}, kuri susidarė prezidento rinkimuose. 
Rooseveltas laimėjo tokią didelę pergalę lapkričio 3 d. 
dėl to, kad j; rėmė milžiniška dauguma organizuotų 
darbininkų. Darbininkams dabar yra gera progą pasta
tyti savo reikalavimus.

Bet užvis įdomiausias konvencijos dienotvarkės 
punktas bus klausimas apie unijas, kurios įsteigė In
dustrinės Organizacijos Komitetą — C, I. O. Pildomoji 
Taryba tas unijas suspendavo. Dabar konvencija turės 
nuspręsti, ar tą suspendavimą patvirtinti, ar panaikinti. 
Daugelis unijų veikėjų sako, kad Pildomoji Taryba ne
turėjo teisės unijas spenduoti. Tačiau, kadangi jos yra 
suspenduotos, tai jų atstovai konvencijoje nedalyvaus, 
ir Pildomajai Tarybai bus lengva pravesti Tampoje ką 
tik ji norės. "x-’ ‘

Butų didelis smūgis Amerikos darbininkų judėji
mui, jeigu Federacija išmestų dešimtį unijų, turinčių 
daugiau kaip milioną narių. Daugelio valstijų Federa
cijos stengsis per savo atstovus konvencijoje sutaikyti 
Pildomąją Tarybą su C. I. O. Kai kurios Federacijos 
turi pagaminusios tam tikrus “taikos planus”. Bet ka
žin, ar jie' bus priimti?

/Anglijos darbiečiai surengė 
protesto mitingą Londone prieš 
valdžią > dėl to, kad ji išvarė 
Katalohijos Darbininkų parti
jos vadą, J. G. Gorkin’ą.

Katalonietis buvo sulaikytas 
Croydono airporte, prie Londo
no. Anglijos policija padarė 
pas1 j į kratą, peržiurinėj o jo 
popieras ir apie valandą jį kvo
tė. Pagalios, policija pareiškė 
Gorkin’ui, kad imigracijos vy
riausybė įsakė neleisti jam bū
ti Anglijoje, — nežiūrint to, 
kad jisai buvo gavęs Barcelo- 
noje anglų konsulo Vizą.

Darbieėiai griežtai užprotes
tavo prieš tokį valdžios elgesį, 
nurodydami, kad valdžia 
trukdė į Angliją atvykti 
liems Ispanijos fašistams.

Šis faktas tik dar kartą

ne-
ke-

Sis taktas tik dar kartą pa
rodė, kad Anglijos konservato
rių valdžia simpatizuoja fašiz
mui.

NEGUDRUS GLDRAVOJIMAS

Kas tvarkys senatvės pašalpas
Jau . rašėme, kad 1937 m, įeis } galią Socialinio Sau

gumo aktas, kuriuo pasiremiant darbininkams, sulau
kusiems 65 meti} amžiaus, bus mokamos senatvės pen
sijos arba pašalpos. Nuo sausio 1 d. bus pradėta imti 1 
nuošimtis nuo darbininkų algi},

Bet kad įstatymas galėtų būt su Naujais Metais 
pradėtas vykinti, tai turi būt iš anksto atlikta daug pri
rengiamojo darbo ir sudaryta tam tikra mašinerija mo
kesčiams rinkti. Mokesčius senatvės pensijoms dės koki 
26) milionai žmonių. Kas suras, kur tie Žmonės gyvena? 
Kas jų mokesčius priims, ir kur tie pinigai eis?

Paruošiamąjį darbą atliks trys federalinės valdžios 
įstaigos: socialinio saugumo taryba, pašto depaftamen* 
tas ir vidaus pajamų biuras. Laiškanešiai išdalins visa- 
m e krašte tam tikras blankas pramonės ir prekybos 
įmonėse, kurios turės tose blankose surašyti savo dar
bininkus. Paskui dar bus išdalintos atskiros kortelės 
kiekvienam, darbininkui, kad jie patys parašytų savo 
vardus, metus, kiek uždirba ir kitus reikalingus faktus.

Kai paštas surinks visus šituos rekordus, tai jisai 
perduos juos socialinio saugumo tarybai, kuri turės juos 
sutvarkyti ir užvesti knygas, kuriose bus pažymėta, 
kiek kuris darbininkas ir jo darbdavys moka } senat
vės fondą. Vyriausia tarybos raštinė yra Washingtone, 
bet kraštas yra padalintas į distriktus, kurie kiekvie
nas apima po kelias valstijas. Illinois, Wisconsin ir In
diana sudaro vieną distriktą. Šito distrikto direktorium 
yra paskirtas H. L. McCarthy, buvęs be Paul universi
teto biznio mokyklos dekanas*

. Tačiau socialinio saugumo taryba ir distriktų di* 
rektoriai mokesčių nerinkš. Juos priiminės tas pats fe
deralinės valdžios departamentas, kuriam žmonės mo
ka pajamų mokesčius (income tax), t. y. vidaus paja
mų Biuras. Biūras taip pat spręs, kurie darbininkai gali 
gauti senatvės pensijas arba pašalpas, o . kurie ne, Visi, 
kurie gali gauti, turės mokėti mokesčius.

Kur tie mokesčiai eis? Jie eis } federalinj iždą ir 
bus laikomi kartu su visais kitais Valdžios pinigais. Iždo 
sekretorius bus jų globėjas. Kai ateis laikas wkėti sei

iįikę Vaidylos oboruojamaš 
melo fabrikėlis, kurį sandarie- 
čiai laiko savo “apšimos parti
jos”' organu, dar vis po truputį 
klipytuoja, kaip sako zanavy
kai, Jo produkcija, tiesa* gana 
menkos rųšieš/ bet šis-tas Visgi 
produktuojama.

Pereitą savaitę tas fabrikėlis 
pagamino tokią "istoriją”;:

“...SLA. Pildomos Tarybos 
didžiuma gerai suprantą, jog 
be komunistų paramos jie 
neteks pelningų vietų. Už tai 
šiomis dienomis tapo pasiųs
tas į kolonijas Dr. A. Moht- 
vidas, kurio pareiga bus su
lipdyti pakrikusį raudonąjį 
fręntą. lis, kaip karinis feld
maršalas’ turės neaprybotą 
galią teisti gyvus ir numiru
sius.

“Tautiniem SLA. veikėjam

ti j Meksiką ar Filipinų sa
las.”

Jttėra. reikalo Čia nė aiškinti, i 
kad "SLA. Pildomos Tarybos 
didžiuma” nieko bendro su Dr. 
Montvido važiavimu peV koloni
jas neturi, nes jį kvietė ir jo 
kelionę apmoka įvairių koloni
ją draugijų komitetai.

Bet kai dėl “tautinių veikė
jų” sprukimo į Meksiką arba 
Filipinų salas, tai sandariečių 
fabrikėlio operuotojai čia duo
da jiems* nepraktišką patarimą. 
^Kam bėgti taip toli? Prieš sa
vaitę laiko tas pats meisteris 
buvo sugalvojęs daug geresnį 

! sumanymą.

ti “pavyzdingą ligoninę” kurio
je butų galima “išegzaminuoti 
protus”. Šitokioje įstaigoje 
kaip tik ir butų tinkama vieta 
tokios rųšieg “tautiniem veikė
jam”, kurių nervai yra taip su
irę, kad dieną ir naktį jiems 
vaidinasi “raudonieji”. Tenai 
ne tik “išegzaminuotų protus”

A £ ■

dabar belieka tik viena, išei- (jei da yra kas ekzaminuoti!) 
tis •— kuogreičiausiaį spruk- bet, gal būt, ir pagydytų.kuogrejčlaušiaį spruk- bet, gal būt, ir pagydytų.
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SPROGO LESU OOROTOJV PUČIAMI 
BURBULAI ARGENTINOJE

Juozas Tysliava dažnai mėg
sta parodyti savo gudrumą, 
statydamas “gudrius” klausi
mus. Aną dieną jisai klausė:

“Kalbant apie ‘cenzorius’, 
' butų labai įdomu žinoti, kaip 

p. Grigaitis interpretuoja bu
vusios SLA švietimo komisi
jos Dr. Montvido ir Miliaus
ko elgimąsi su Tėvynes re
daktorium.”

Atsakydami jam, mes paaiš
kinome, kad vadinti “cenzūra” 
SLA. Apšvietos Komisijos pa
tvarkymus “Tėvynės” redagavi
mo klausimu, gali tiktai žmo
gus, kuris nesupranta, ką tas 
žodis reiškia. Nes iktoomet orga
nizacija per tam tikras savo įs
taigas kontroliuoja savo laik
raštį, tai šis dalykas neturi su 
cenzūra nieko bendro.

Bet Tysliava dabar sako, kad 
jisai atsakymo į tą savo klaup
simą visai nenorėjęs, nes jisai 
žinąs, kas yra cenzūra, ir žinąs 
net, kad tas žodis esąs iš loty
nų kalbos. Mat, esama mokyto 
vyro. Dominus vobiscum! Ta
čiau, jeigu taip, tAi kam tuo
met reikėjo klausti?

Užsigynės savo klausimo apie 
cenzūrą, p. Tysliava stato kitą 
klausimą, • Atseit: kas esąs tas 
asmuo, kurio aplikacijos nepri
ėmė sekretorius? Tai jau, atsi
prašant, kvailas klausimas. Nes, 
viena, pačios “Tėvynės” straip
snyje, dėl kurio “Naujienoms” 
teko - pareikšti savo nuomonę, 
apie jokį atskirą asmenį nebu
vo kalbama. Tad nebuvo reika
lo kalbėti apie tai ir mums.

Antjęa, iš viso yya nesąmonė 
kreipti dalyką f nuo esmės prie 
asmens. “Tėvynė” paskelbė ne
va “įstatymą”, kad SLA. cenį> 
ro sekretorius turįs beapeliaei- 
nę galią spręsti, ar aplikantAš; 
esąs “gero pasivedimo lietuvis*’ 
ir galįs būti priimtas į SLA., 
ar ne. Mes gi mąnome, kad to
kio “įstatymo” Susivienijimas 
neturėjo ir netyri. Koks čia da
bar skirtumas, kuriam asmeniui 
p. Vitaitis arba p. Vinikas tą 
savo sugalvotą “įstatymą” no
ri pritaikyti? Y

Bėt jeigu p. Tysliavai dilga 
liežuvis paplepėti apie vienų 
arbh kitą iš tų aplikantų, kiu* 
riuos Vinikas “atmetė”, tai kę* 
dėl jisai nesikreipia į patį sek
retorių arba į jo -*a/ gramofo* -k * •'

(Musų korespondento)
Incidentas: Iš balkono pra

bilo buvęs kunigo zakristijo
nas. Kalbėtojas jį kvietė Šce- 
non ir kalbėti, bet visa publi
ka vienbalsiai sušuko:

— šalin provokatorius Jani- 
lionis ir jo samdiniai!!

Tada rašytojas šalčius pa- 
priimta 

vieną

istoriš- 
susirin-

reiškė, kad rezoliucija 
vienbalsiai, išskiriant 
esmenį.

Pageidautina, kad šio 
ko Argentinos ; lietuvių
kimo rezoliuciją neliktų balsu 
šaukiančių tyruose, nes rimta 
Argentinos lietuvių visuomenė 
ją priėmė ii? Skelbia, patikėda
ma, kad lėšį bĮĄiyęrsuJotojai ir 
^ėro Argentinos' lietuvių Vardo 
teršėjai bus numaskuoti. Litais 
nupenėtų dvasiškių ir kailia- 
mainių judošystės pasiekė kul
minacijos punktą. Visuomene 
dėl jų pasisakėį’ Keikia tikėti, 
kad turės ateit galas tenorui ir 
tragiškam pasityčiojimui iš 
Argentinos lietuvių. . Visuo
menė dabar laukią rezoliucijos 
itesėkmlį ir atetaltų iš tų Mil
žiniškų lėšų, kurias skundikai 
ir lietuvių vardo žeminto j ai iš
eikvojo. Jeigu Kaunas nesi
ims griežtų Žygių, jeigu neiš- 
operuos pašaipūnėmis lėšomis 
išaugintų žaizdų — už koloni
jos tragediją ne Argentinos lie
tuvių darbininkų MsUęihttib 
bus atsakominga.

Kadangi suteptos sąžinės 
Kliauga su Jonilioniu darė žy
gius susirinkimą Išprovokuoti, 
tat iš centralinio policijos de
partamento buvo , atsilankę val- 
įdteįftkni. Vienok, mAtydAmi pa
vyzdingai vedamą susirinkimą, 
nedrįso kliudyti.. Tik po vi
sam, nei iš šio, nei iš to pra
dėjo tikrint įskųstų asmepų do
kumentus. Teatro raštinėje 
kamantinėj o. visus kalbėtojus 
ra vieną kitą 1^ publikoj. Ka
dangi kai kurie visiškai netu
rėję su šavim jokių asmens 
dokumentų, tat grąsino suėmi
mu. Viebbk' ppMiJMM ■ buvęs 
pirmasai Lietuvos t Atstovybės 
sekretorius p. B. Blaveščiunas 
tuoj padarė intervenciją/ pa- 
reikšdamas, ’ kad čia nebuvo jo- 
kis* komunistinis mitingas ii 
nors vieno bėtuvio dariiininkb 
suėmimui jis griežtai pasiprie- 
šins. Tada policijos tarnauto-

; . Važiuojant namo kai kutins 
lietuvaitės zakristijoną matė 
vykstant,.-olM
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yra reikalingas tarnautojų ar 
darbininkų personalas.

šia proga patartina atverti 
akis tiems, kurie Darbo Biurų 
pretekstais šinkuodavo Lietuvos 
Valstybes iždo lėšas ir jokio 
patarnavimo lietuviams nesu
teikdavo.

Lietuvaičių paveikslai “Caras 
y Caretas” žurnale

Rimtame Buenos Aires žur
nale “Caras y Caretas” (“Vei
dai ir Kaukės”), rugsėjo 12 d. 
laidoje šių metų puslapyje 123, 
tilpo paveikslai lietuviškuose 
tautiškuose rūbuose ponios Jo- 
sefinos Burokienės ir panelių 
mokytojos Stefanijos Jagaitės, 
Albinos Čiučelytės, Elenos Mi
kalauskaitės ir Onos Bražėnai
tės. Latviškame tautiškame ko
stiume ten pat tilpęs paveiks
las ponios Stapranienes.

Už šią gražią propagandą 
kreditas priklauso musų žino
mam fotografui p. S. Antono
vui, kuris bendradarbiauja vie
tinėj spaudoj kaipo fotografas. 
Tą paveiksią jis yra nutrau-

Baltijoš išeivių vakarėly-

Senas giesmes reikėtų labar 
pakeisti naujomis. Jau dabar 
netinka dainuoti “Du broliukai 
kunigai”, bet bus daug natų* 
raliau dainuoti “Du broliukai 
išeiviai”, nes nors Lietuva at
gavę savo Nepriklausomybę, 
bet tie kurie už ją kovojo nė
ra madnųs vienos partijos val
domoj Lietuvoj...

P. Šileikis.
Kunigas garbina ne Kristų, 

bet Norkų
Pereitą sekmadienį Bs. As. 

katalikų dienraščio “La Ra- 
zon” bibliotekos salėje suruo
šė mitingą kunigas Janilionis 
sd Kliauga. Garsino per Abie
jų laikraštukus virš mėnesio 
laiko, kvietė laiškais ir plaka
tais. žmonių susirinko vos 130. 
Ir tai daugiausia atėjo tokių 
žmonių, kurie norėjo matyt, ką 
daro tiedu smAlaviriai. Kalė ir 
galutino pats vienas Janilionis, 
paskui liepė kalbėt p. Padval- 
kiul, kuris taipgi “išsitarė”. 
Nors jau chorą {skaičiau pub
likas skaičiuh, bet turiu pažy- 

kad drauge su mokytoju 
buvo Vos 11 asmenų. 

/
Kada kuli, Jąnilionis, 

neraliuotas galvijas plūdo “A. 
L. Balso” redaktorių K. Norkų, 
konsulą J. Kučinską ir rašyto
ją M. šalčių ,iŠ publikos pasi
girdo balsai, kad kunigas ge
riat padarytų, jeigu garbintų 
Kristų, o ttė jo tariamus be
dievius. Net pačios davatkos 
pasipiktino kunigo Zaunomis ir 
tik klausinėjo, kada jis pas
kelbs atskaitas iš sudorotų šim
tų tuksiančių pašalpinių lėšų. 
Sakoma, kad su šnipu Kliauga 
jį surišo vien bendri lėšų pa
namų Sekretai. Ir tie purviną 
nagų ir purvinos sięlos gaiva
lai dar drįsta pulti Žinomus ir 
gerbiamus musų visuomenės 
žmoneš.

Hodds? kad Argentinoje nė
ra nei viėho sveikai protaujan
čio lietuvio, kuris nesipiktintų 
lėšomis susitepusių JAnilionio ir 
Kliaugos juodais darbais, kii- 
Huos jiedu dabAr bando ąpvai- 
hikuot lietuvių vardo teršimu 
vietinėj spaiidoj. Tai tokius 
lietuvių vardo “kėlėjus” kau
niški litai išaugino...

Katalikas.
Nemokamas Mūras darbo 

gavimui
Jau treti metai prie “Argen

tinos Lietuvių Balso” Redakci
jos (Independencia 2706; U. 
T. 45—1018) veikia Darbo Biu
ras. Visas patarhavimas abso
liutiškai nemokamas, kaip dar
bo ieškantiehjs lietuviams, taip 
ir samdytojahis. Del to “A. 
L. Balso” Darbo Biuru koloni
jos lietuviai plačiai naudojasi. 
Kas mėnešiš iš “A. L. *Balšo” 
Darbo Biuro gauna darbo apie 
po 50—70 asmenų. Daugiausia 
darbo gAuna Vedusių jų poros, 
tarnaitės, virėjos, auklės, so
dininkai, daržininkai, etc.

“A. L. Bąlso” Darbo Biuras 
dėl to taip pasekmingai gali' 
dirbti, kaį Visas patarnavimas 
atliekama nemokamai, o be to, 
mUSų laikraščio skaitlingi Skai
tytojai visuomet praneša Re
dakcijai, jeigu jų šeimininkams

kilti.

meti,

kaip

kęs 
je.

JUOKAI
tarnautojais ir taip juos “infor
muojant”, kaip kunigas vieti
nėje spaudoje “painformavo”...

Uždaro duris Lietuvos 
emigrantams

Urugvajaus parlamentas 
svarsto imigrantų įsileidimo 
projektą, kuriuo einąnt bus 
įsileidžiami tik tokie žmonės, 
kurie mokės amatus, bus lais
vų profesijų žmonės, arba tu
rės kapitalo pragyvenimui. 
Taipgi bus “košiamu” įsileidi
mas tokių žmonių, kurių poli
tiniai įsitikinimai prieštarauja 
“momento dvasiai”.

Ta tema plačiai kalbama ir 
Argentinos valdančiose sferose. 
Ypatingai konservatoriai kapi
talistai per savo tarnautojus 
kvOčio savo darbininkus lietu
vius dėl to, kad pastaruoju lai
ku meškiška patarnavimą ko
lonijai vėl padarė kuh. Janilio- 
nis su saVo klapčiukais, šmeiž- 
damas nė tik lietuvius darbinin
kus vietinėj spaudoj, bėt ir pa
tį LiėtUVoS atstovą apšmeižda- 
mas antivalstybiniu elementu. 
Popierinių ‘"organizacijų” ope
ruoto jai, suėdusieji milžiniškas 
Lietuvos pašalpinių lėšų sumas,- 
pulindę į vietinę spaudą, atliko 
judošiškus darbus, dėl kurių 
tenka nukentet doriems Lietu
vos išeiviams Šiame žemyne, 
kuTį savo darbu Jie turtina.

Visi gerą lietuvio vardą bran
ginanti žmonės privalo prote- 
stuot prieš parazitiškų gastro
lierių judošistes, kurie kitų 
šmeižimu savo juodus darbus 
dengia. Apsiskandalinę ir su
sikompromitavę gastrolieriai 
nori dasišokįnėti iki tokio 
skandalo, -kad juos sudraud
žiant jie varu vykdami Lietu
von galėtų mest kaltę už “lie
tuvių namų” ir ritinės aferas 
ant “aplinkybių.,/*

Du broliukai išeiviai
OBLIGADO, Chaco.

su broliu įama'vome Lietuvos 
kariuomenėje savanoriais. 
Brolis' byvo vyrėsnyšai puska- 
rininkas, o aš taipgi baigiau 
mokamąją kuopą, Bet mudu 
buvome tikri lietuviai ir jo
kiai . partijai nepriklausėme. 
Kadangi savo žemės neturėjo
me, tai atsitarnavę nuvykomė 
pas apskritiės viršininką, pra
šydami tarnybos. \ Bet tada 
Lietuvoje jau ne lietuvis buvę 
svarbu valdonams bet partija. 
Taigi mums liepė laukti eilės, 
įiuri amžinai n^tėina tiems, 
iujrfe ne karjeristai.

^riekb nėgavę iiž . atsi*. 
Žyihėjiriūš ttfuin Miku, tada 
ponai savo dvarus pradėjo at- 
gmiti, jmudii M išvyko- 
mfe Amerikon. Brolis
vandravojn po Brazilijos tyrus, 
o aš ^ako raistas purenu. 
valgai — ir tėvynė...

Aš

Del to “A

natvės pensijas arba pašalpas, jas mokės federalinis iž
das, o ne kokia nors atskira nuo valdžios įst^ga< ’Bigi 
valdžia galės tuos pinigus vartoti kaip ji norės: mokėti 
jais savo sąskaitas, laikyti juos rezervo bankuose arba 
padėti} aukso, atsargą. Bet Šamas Už tUO$ pinigus 
bus atsakomirigas kiekvienam darbininkui, 'kbris mnkėš 
senatvė misijos mokestį. . v. C/.;

Reliatyvizmo teorija
Mokytojas: “Kas galėtų duo

ti pavyzdi, iš kurio mums pa
aiškėtų reliatyvizmo teorija”.

Mokinys: “Man rodos, pav., 
kad plyta gali būti geras pa- 
vyzdys: kai Vartojama namų 
statybai — tai ji mažas daik
tas, o kai užkrenta kam ant 
galvos — tai visai 'priešingai.

Mokytojo pageidavimu
Dėdė: “Pasakyk, Jonuk, ko

dėl tu į savo mokyklinį sąsiu
vinį . įklijavai nuo fotografi
ją?” - .

Jonukas,
pageidavo, ją matyti: jis pa
sakė, kąd “iš t į esą, ^ norėčiau 
pamatyti tą kvailą galvą, ka
ti tau padeda pamokas ruo
šti”, -

■"Kad mokytojas

Senatvės įspėjimas
TrųpUtys, senas kavalierius, 

kurį laiką dėl savo “titulo” Vi
sai nesijaudino, bet kartą, sė
dėdamas (kavinėj su4 viena iš 
savo gerbėjų, ėmė Skųstis: 

I' —- Man jau darosi liūdna, 
kad jau kasdien girdžiu se
natvės įspėjimus: anksčiau vis 
klausdavo "kodėl nevedi”, o 
dabar jau “kodėl nevedei”.

Dar ne visi
Kaimynas: “ir vėl, mieloji 

kaimyne, tamdtos penki val
kai berašką maho Sode obuo
lius!“

Kaimynė: “Dėl IMėvO malo
nės, o kur gį dingo šeštasis/’

Galima ir kitaip
Petras: “Jonai, jai gali, pa

skolink 20. litų iki ryt”.
Jonas: “Tu vis tą.patį “iki 

ryt”, o atiduoti...
Petras; "Tai jei taip nepa

tinka, tai galiu prašyt ir iki 
poryt”,

f

■p

(Iškirpkit Mas eiles ^np“'11' ****’

Tykys, Tykus Vakarėliai
Tykus, takus vak0iė!iąi, ’ 

Taip ramu ant Uuko;
ŠV10SU5 rtusvj &Į
JAU hut«o pauktt

Dalgių nevaitoja

y Į t i

Mtnoia:.

Iš Liūdnųjų. ašarinu
. • Vainikus nupype. » ' ‘ 
žvaigždės mirga, męnuo šviečia, 

Pailsėti šaukia: *
Jaunos inintįs Širdį kviečia, 

t /minusią plakto.
Skausmp • tinklą Jausmas šudžia. 

ilgu taip p
Siejos vargas baiSM 

Negaliu -Ūžę

iktl...
jmotfl*.

į

a
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Tūkstančiai Žmonių|P-lė Ambrozaite Ry- 
1937 M. Automobilių 
Parodos Atidaryme

toj Automobilių Pa- 
rodos IsKilmese

Konferencija, kuria 
verta susidomėti

Tęsis per visą savaitę; “Misa 
Lithuania“ pasirodys rytoj 
vakare.

Vakar po pietų padarė savo 
“debiutą” “Miss Lithuania’* 

rolėje

Keturiasdešimto tūkstančių 
žmonių šeštadienį atsilankė j 
Automobilių Parodą Tarptauti
niam Amfiteatre.

Didžiulė amfiteatro patalpa 
buvo pilna žmonių per visą die
ną. Programų metu nepaskubė- 
jUsiam, prie salės riebuVo gali
ma prisigrūsti.

Programas susideda iš cere
monijų, kuriose dalyvauja įvai
rių tautų gražuolės ir naujieji 
automobiliai.

Eksponatai užima apie 250,- 
000 ketvirtainių pėdų vietos. 
Didesnė dalis tenka naujiems 
keleiviniams automobiliams. Tie 
automobiliai yra antrame aukš
te. Pirmame gi yra trokai ir 
“treileriai“.

“Treilerių“ paroda yra ypa
tingai įdomi. Tuos “keliaujan
čius namus“ apžiurėjus pama
tai, kad automobiliu keliauda
mas gali turėti beveik visus 
tuos patogumus, kuriuos turi 
namie. “Treileryje yra ir lovos, 
ir pečiai, ir stalas, ir radio ir 
sofa ir viskas kas tik reikalin
ga patogumui.

Įdomi parodos dalis yra ir 
įvairios trafiko šviesos ir trafi- 
ko kontroliavimo įrankiai.

“Miss Lithuania” — p-lė Am- 
brozaitė pasirodys parodos ce
remonijose rytoj vakare. “De
biutą“ *ji padarė vakar po pietų.

Lietuvių gražuole, p-lė So
fija Arnbrozrtitė dalyvaus Au
tomobilių Pabod'Oš iškilmešte, 
kurios įvyks ryloj vakare.

Jaunai merginai teks Lietu
vius atstovauti patod'oje ir du 
kitu kartu, būtent, ketvirta
dienį po pietų, (4 v.) ir šešta
dienį vakarė.

Iškilmės sušideda iš m Argų 
cereihonijų, kurtose įvairiu 
tautų merginos dalyvauja pa- 
sirėdžiūsibš tautiškais rūbais- 
Merginoms pasirodžius are
noje, orkestros groja atsto
vaujamų tautų himnus ir 
liaudies dainas.

P-lė Ambrožaitė iškilmių 
ceremonijose važiuos Grahani 
Supercharger sedan automo
bilyje. jį parūpins Bird and 
Sykes Company,
Paige firmos atstovai Chica
goj e, adresu, ^215 S. Michi- 
gan avenue.

Vakar po pietų p-lė Ainbro- 
zaitė dalyvavo ikihnėse pir
mą kartą. Jai teko pasirodyti 
dar tris sykius. (Sp.)

Melrose Park ir Pro
viso Neturi Pinigų 
Bedarbių Šelpimui

Grahani

Vakar Sugrįžo ’Se 
nasis Laikas

Vakar 2-trą valandą rytą 
Chicagon oficialiai sugrįžo se
nasis laikas, Central Time.

Prieš tai laikas buvo lygus 
su New Yorko, Eastern Time. 
Vakar reikėjo laikrodžius at
sukti vieną valandą atgal.

The “Black Pit” jau 
vaidinama

The

Trunipešhės valandas diriba- 
nife;- yra davinių manyti, kad 
dar daugiau liuoslaikio turėsi
me ateity. Ryšy šū tuo kyla 
•klausimas, kaip liudšlaikj sti- 
vrtrtoti; opūs taipgi yra klau
simas, kaip parūpinti vaikams 
airba kaip siij’ddmihti juos tin
kamomis pramogomis.

šiais ir panašiais klausimais 
Chicagoj rengiamas Kongresas 
rtVba konferencija, kuri įvyks 
Stevens Viešbuty gruodžio 3 d. 
š. m.

Atrodo; kad ir lietuvių orga- 
hizacijbms Chicagoj, ypač mo
terų draugijoms, pravartu butų 
dalyvauti konferencijoj. Juk ir 
lietuvės yra Chicagos gyvento
jos ir klausimai pramogų jų 
šeimoms turėtų taip pat rūpėtų 
kaip jie rupi amerikiečių arba 
kitataučių šeimininkėms.

Nutarė išleisti $250,000 bonų 
statybai

Padare holdapą 
turčiams

Nežinomi piktadariai padarė 
holdapą John F. Cuneo, didžiu
lės Cuneo Presš spaustuvės di
rektorių tarybos pirmininkui, 
ir jo žmonai ties jų namais ad
resu 3300 Šheridan road, kai 
jie sugrįžo iš teatro. Banditai 
atėmė iš paties Cuneo $170, d 
iš jo pačios išsegiotą daiman- 
tais žiedą vertės $40,000.

Trokas užmušė

Vaidinimas veikalo
Black Pit” jau einą Forresters 
teatre adresu 1016 N. Dear- 
born Street. Veikalas iš anglė- 
kasių gyvenimą; vaizduoja jų 
kovą dėl organizacijos.

Veikalas rimtas ir įdomus. 
Vaidintoji] grupė susideda iš 
profesionalių aktorių ir iš mė
gėjų.

Į pačią grupę Chicagoj žiū
rima, kaip į kūrimąsi nelygi
nant kokio Maskvos dailės te
atro, kurs irgi prasidėjo mė
gėjų ir profesionalių aktorių 
bendromis jėgomis.

Dramą “The Black Pit“ Ver
tėtų atlankyti; butų gerai ir 
sulietuvinti jį.

MELROSE PARK. — šėšta- 
dieiiį vietos gyvehtojai ir kitų 
Pro viso miestelių gyventojai 
ėjo balsuoti. 4,000-idis balsų 
prieš 2,900 jie nubalsavo auto
rizuoti Pro viso valdžią išleisti 
$250,000 bonų. Tie pinigai bUs 
sunaudoti pastatymui sporto 
rūmų Proviso High School mo
kiniams. Mokykla randasi May- 
wdodė.

$200,000 tam tikslui taipgi 
skiria Public Works Adminis- 
tration (PWA). Projektas kai
nuos apie $400,000.

Vakar Proviso ižd'e pasibai
gė pinigai, skiriami bedarbių 
šelpimui. Kiek laiko atgal gy
ventojai atmetė pašalpos mo
kesčių projektą. Jie nutarė 
kreiptis į valstijos legislaturą 
prašyti pagalbos. Bedarbių 
viso apielinkėje yra 429 
mynos.

Trokas užmušė Michael Ry- 
aną 60 metų, 6041 South Wa- 
shtenaw avenue. Troko šoferis 
Eugene Vahzaht 33 metų, 5615 
So. TumbūlLavenūe, kaltinamas 
antro laipsnio įgalvažudyste.

Automobilis, kurį operavo 
Frank Langvinski 49 metų,; 
8117 S. Shore drive, užmušė 
Michael Novoselą' . 53 metų, 
.5125 So. A'V.ers AVehue.

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
■ ■■ II ' ■■■■■! i II / 'ii'l'l

America Has Špoken 
Make Your VOite Count 
A Tėar fdt Poor Al 
Life is Štill Stranger than

Fiction

■'n ■» • *4 i jį’* • į

Nusišovė

Pro- 
šei-

mėtyPagrūmojusi nušauti 7 
dukterį p-ia Mildred Oft 28 mė
tį, 3432 Bėlhiont avehiiė, nuė
jo į savd liAntį skiepą ir čia nu
sišovė. KAi policija atvyko, tai 
jau rado ihbtbriškį tiėbegyvį.

susirinkimai
North West Lietuvių Mbtėrij Kliubo susirinkimas įvyks antra

dienį, lapkričio 17 d. 7:30 vdl. vak., p. Erčius bute, 6225 
Ellis Avė. i

D. L. K. Vytauto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą antra
dienį, lapkričio 17 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių «AuditOH j oš 
svet., 3133 S. Halsted St. Visi nariai būtinai pribukite, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstyti, o kurie esate pasihkį šū 
mokesčiais, būtinai privalotė apšimdkėti. K., seki*.

PARENGIMAI
- ■ • - ' M *» - ' - •—

SLA 139 kuopa rengia gražų koncertą ir balių sekmadienį, lap
kričio (NoV.) 22 d. Struihiios svet., 158 E. 107th St. In
diana Avė. Stato juokingu komediją “Aš Numiriau^. Grieš 
Stephens Orkestrą. Pradžią 6:30 vai. vak. Įžanga prie dū- 
riį ŽOc, iš Ankšto 25e. Kviečia SLA 189 kuoįja.

the basis 6f ptoportidnal reprėsen-. 
tation.

>■ Administrativ'ė ėfficiency, on thė 
other hand, (Įėmandš both unity 
ėnd thė ūse of ėkpėrtš. Voters arė 
hO more iri a pošitibri to šfelect an _ ___ _______________ _

kasdieninis biznio sarašas-alfabeto tvarkoje 1 
superintendent of schoois, or than įtm įkurtu* yra 'vėdomaf tUctlU pagelbėti miuų įkaitytajame luetraeK kur gaUma uutlpitW 
stockhokiers are choose tn^ 8e- papnutį ir, Mptprėitą daiktų, Maitų ir. reikmenų. Jeim ti tėlpanUų Ha ekMMų

ortTnTgood voLgettTh * UUdMU WMe
A griol admihi'stratbr, espeėially for * - - ——
ą BĮg, cbiripfetė brisihėšs likę a rno-1 
dterrt cily.

Būt thė council or legislature is 
ih a hositiori to slucly the gualiU- 
callons 'df various adteihištraVors, 
artd So t6 šblect thė ablest orte tol 
iii A the city, jhšt 'as the bbard of 1 
directors of a Corporation does 
with a general mųnager; Such se- 
lection riieartš effičient adminis- 
tration or governmėnt. If the coun- 
čil, the policy-determftii'ng body it- 
self fully controlled by the voters, | 
hireš and “fireš” the city adihinis- 
trator or manager, he Avilį caVry 1 
out the vvill of that body, and 
hėn'ce Ihė will' of the ciįizęns. For, 
if hey arė dlšs^tisfiėd wiih the rė- 
šultš, the Vrttėrs at thė hekt elec- 
tion can ėašily Vėbla'ce uridesiVable 
coųncilmdh by dthers ivhd Avilį do 
the will of the citizens.

TlĮiš kind of government; kriowri 
ąs the manager-council or City- 
Alahagėr plari, is Amėrięa’s contri- 
bution to miinicipal governmėnt. 
Beginning. in Sumųter^ S. Cardlinaį 
iri 191-2, the city-manager plan has 
spi’eaė Ali bveV the union, ūhtil in 
1936 it iš iišėd in 463 American ei
bės, rahgirig iri sizė froin A fe\v 
thoušnhd to half ą millirih. Friotn 
1925 to 1927 the city-manager plan 
changed Cincinnati fropi one of the 
Woršt govurnėd eilios iii this coun- 
ti-y to “The bėšt-govcrrted city in

< America”. '
Thirdugh the city-manager blah, 

Mr. Citizen, you can make your 
vote count, and get ėfficiency and 
dėriibcracy even iri corrupt, polities 
ritfcleh Chic'ago.

DAILY BUSINESS DIRECTORY

received a portfelio under Roose- 
velt, as Seward did under Lincoln.

Nėver futly recoveririg from a 
largo helping of briloney dbllar in 

1the frill 6f 1933, mftde dhrigerously 
iii by poisonfed lobstėr and cock- 
tails at the Liberty League dinner 
lašt winter, Al was groggy when 
he “walked out” df the Dėmocratic 
convehtion in Phila. lašt june. 

LHe finaily succumbed to the dęad- 
ly pollen and pėrfume' bf thė Kail- 
sas sunflower.

\Vhile wė jiibilale at Frahklin’s 
le'ndšlide, let’š hot fdrget a tedr for 
Al of the bloV/n derby.

America špoke most emphatical- 
ly. Ovehvhelmingly it bid Roose-' 
vedt march ahead with the New 
Deal. Old and young, farmer and 
laborer; housevvife and business 
man — 48,000,000 strong they! 
marched to the polis. Giving Rooše- 
velfc 523 elettobal votes, Vvith neaV- 
ly 11,000,000 plurality, they crushėd 
Landon in the most devastating dė- 
fcat in history .

Tre'mėndous iš America’š appPo- 
vAl of Rooševėlt. Trėhiendouš, tob, 
can be her disšpprbval,, aš Hob- 
ver štili rėmembers, of him who 
betrays her.

While vveighting the results of 
the greatest electoral victory in 
American histbry, we Americans 
should examine carefully the mh- 
’chinery of government. For thė 
success or hiilūre of democracy db- 
pends much ūpoh' the ėfficiency bif 
Ihe machinery through vvhich thė 
will of the voter iš eipresšed, thėA 
carried bul.

Citizens riglifly ask two baste 
things df thėir gove'brimtent. First, 
their kovernihbnt shbtild be effi*1 
čion t, giving tliėm. the greatest Ser
vice promptly at the lowestv ,cbšt. 
Then tbefr goyernment shttdld be 
^enuinely demotratie, scnšitiVe to 
bheir-Wiri as expressed by the bal
tei. ' .

In mArty cotihhies,. and įh įhahy 
čitibs in( the United Stabeš both ’ef- 

ment have bben secured by1 strictly 1 
sipat’ating thė policy-detcrriining 
branch—-the legislative—from the 
poiicy-executinfe branch—the ądmi- 
nistrdtive ter executive. Siich sė- 
paration brings bbth ėfficiency and 
democrifey. * '

Over the įoltcy-forming Bbancnį 
whether a. ėtty counciį a statė lė- 
gislature, or a nutional congress or 
pArliament, voters mušt have com- 
plete mastery. Such mastery the ci
tizens exeruftfe by frė^ttėnt eleę; 
tfcns <Jf A šmaii regteiativė Wdy bh

Whilė vvė rėjbice ati thė šhiašA-] 
ing victory fori fcriariklin ari'd his 
šane brogVcssivisin, yėt \ve ought 
not forgfet a tearr) for poor Al. I 

yyhat changed Al Smith of the 
broiivri derby, ctiampion of “t|ie 
cohimdn pfeople”,A into Alfrėd E. 
Smith of the tophat, oivner of the 
Empire State building, rah-rah Boy 
fdi? the Liberty Lėągue, and wėarer 
of the now vyilted Landon sunflOAv- 
er? Whatever the cause; that trans- 
formati'on is the greatest tragedy. of 
Sriiith’s li^ė, d’riė-5 Of thė trAgedies 
ih Airiferican prilitics.

Is Smith so wedded to Štatėš’ 
rights that he y can’t comprehend 
that child ląbor and sočiai security, 
the right bf labor to Organize, aidi 
to agriclirtiire, and cbhtrol of Uti
lities mušt bie hArtdled by the fede- 
ral governmeiit? Ūardly! For in 
1933 Smith ūrged .President Roose- 
vėlt to fight thė U’epreššioh as ’ 
AVils'dri had' fought Germany — by 
foldirig Up. the cbrtštitūtibrt artd 
laying it pnt the shelf. Į

Accuniulating money, mounting 
ynais, and plain sorcncss at not j 
getting the hominAtidri iri 1032, and 
Again at riot feeihg given a cabiriet 
pbšt under RobšėvbTt'—those are the 
chifef things that tūtned Smith iri- 
to a ractionary. If Al had not šulk- 
ed in his tent after the 1932 con- 
vention-, he; would. most likely haye
j. . T - • *• ’ < < • ■ . O r. •

A man-killihg catfish, a rat-catch- 
ing oyster, a farmer planting his 
three-yeared son, and a stork break 
ing the conštable’s neck—those are 
šerne rėcent happenings which 
prdvė thdt lifė iš štili slrartger than 
fiction.

As Herman Ėichclberger of Wa- 
co, Texas, stdOd nėck-deep in the 
water of thė Brazdš rlver, a cat- - 
fish drdVe its fin through. the 
man’s eye into his brain. Eichel- 
berger died Avithout regaining con- 
šcioušhešš.

lf yo\i are Tboking ior a new 
i kiiid of rAVtrAp-, here it is. Leavihg 
šoihe frešh oyštėrs on the kitehen 
floor vvhile he got a knifė to opert 
them, J. Av Witherton of Smith 
Čreek, North Carolina, returned to 
fiiid a largė rat rūtini ng around 
Ihe rdoih With ite tAll ifašt ih ihe 
g'rip df he oyster. The rodeht had 

Įevideritly flippėd itš tail bttween 
the oyšter’s bpend halves, which

hąd then shub likę a vlše.
Farmer Henry SpeUr of Moulton; 

Iowa, planted his three yeared 
šon; The toddler, tired from fol- 
lowihg behind hiš father as he 
plowed, fell asleep in the furrow; 
When thė father came around 
again, he did not notice the lad 
and plowed him undbr. The child 
was frightened, būt not hurt.

A( stork, supposedly the kind- 
hearted bringer of babieš, brbke 
the nėck of a Hungarian constable; 
In Budapešt, a manufacturer of 
baby-buggiės advertised his warė 
By buildirig a nešt on top of his 
factory for a stork. Oh complaint 
that the stork was crufelly chairied 
fast, the polic'e sent a constable 
to invęstigate. So viciously did the 
stork attack the officer that it 
threw him off tliee roof, ęausing 
hiih to tireak hiš neck. The con
stable is suing the manufacturer 
for damages on the groUnd that the 
stork was his “hired agent.”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

' * « ’ ■ - ’ \j~Cn' *' 1 *

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai* o ne atu* 

dental* teima patarnavimų.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas* Ligoninis gydy-» 
mae arba namuose. Raudongyidės 
gydymas {švirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins............... , ,

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 6727.

• AUTOMOBILiAI IR
A TITĄ AMT1TAT

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir ahto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikriną 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Old Golds cigarętai yra 
labiaū-sūšVėldiiliti, dvigubai 
šviežiįs, dviįęūbai garatitūo“ 
ti._PAdferyti iš puikiaitšio ta
bako derliaus, jie pataiko į 
kiekvieno skonį.

r I...n * u >

ficiently and democraey in gOVferėii

,■ A. i A.
VICTORAS JSTALAUSKAS
persiskyrė šu šiuo įasAuliu 

Lapkr. 14. d., 6:45 v. ryto, 1936 
m., sųlaųkęš pUšės AjhŽ., gi
rt),ęš Švenčionių apskr., čiki- 
nių parap.j Nolivaikų . kaime.

Amerikoj išgyveno 23 melus..
Paliftddideliame nuliudime 

2 brolius Juozapą ir Stanislo
vą, 2 brollėhes Bronislavą, 
Della ir jų šeimas, 3 pusbro
lius, Mykolą Staląuską ir bro-. 
lienę Rozaliją, Mykolą ir Ka
zimierą Gabius ir brolienę So-J 
flją ir JŲ šęįirtaš ir dahg ki
tų giminių. KUnaš pašarvotas 
randasi 4903 S-: Hermįtage Ay.

Laidotuvės įvyks Antradie- 
tfj, Ldpkb. 17 d.. 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudėikio koplyčibs į šy. 
Kryžiaus parUp. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maldos Už vėlionįp sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kdzi- 
miero 'kapines.

Visi A, Ą. Vietoto StalaUško 
giminės, draugi ir pažįstami 

-esat nuoširdžidi-kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam pąskųtinj patarnavimą 
ir atsišveiidniihą.

‘ Nuliūdę liekame; ; > .
Broliai, brolięhes,, pusbroliai 

ir giminės.
s Patarnauja teid- dir. J. E. Eu- 

deikis, tel. Ykrdš 1741.

Bronislavą
i- 

ską ir bro-

• KRAUSTYTOJAI —
IVLVVlutCo

. JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už dąrbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Rėpublic 8718.

2507 West 69th SL

PHOTO STUDIOS
Banid Studio 

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So* Halsted St 
J Calumet 4258 — Ros. Yšrdš 5034

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir. Poutiac automobilių, 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vtetorv 1696

• RESTAURANTAI

STANISLOVAS 
GLUSKIEWTCZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Įąpkr? 14 dieną', 10 :80 vai. vak; 
1936 m.y"su|ldukęs pusės amž., 
gimęs VllniOš krašte, šemnių 
apskh. Geranionių parap. Apy- 
čių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį S’tellą Lukas, švogeriuš 
Petrą ir Joną Klemašauską ir 
gimines. . ,

Runas pašarvotas randasi 
2515 West 45th Št.

LaidėtuVės įvyks Treč;, Lap
kričio 18. d.. 8;30 v. ryto iš 
namų J Nėkalt'0 Prasidėjimo 
Panėlėš ŠV. parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
įjaihaldbš už velionio sielą, 6 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
, Visi A. A. Stanislovo Glus- 
kiėwicz gimi’nės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

« f

Nuliūdę liekąmfe, ■
Sesuo, švogeriai Ir giminės. 

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sūnūs, tel. Canal 2515.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelj pasirinkimą 

haujai atgautų karų, bilė kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur^ atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėšit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
1C3«1*US
RAY TITUS MOTOR SALES 

Tel, Longbeūch 2929 
5710 Broadway.

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Minė Rup Screened 
5, tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tortas.

pirkite Anglis . dAbar 
CI1ERNAUSKAS COAl CO.

1900 S. Unon Avė. Tel. Cėnal 2183

• rankdarbiai—
EANCY GOODS SHOP

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug &
Chemical Co....

Salutaro Biteris yra ’ vienas iš ge
riausių Biterfa ką šiandibn randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė' dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ii* be dėgtinėš. 
Reikalaukite visi ir visados . Saluta
ras Riterio. Pašaukite telefonu 
CAnal 1133. . .

639 West 18th St. 
CfclCAGO, ILL.

Jos. Jacikks Taveth 
Pranešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu TaVern biznyje. 
Musų užeigoje, visados Randasi gferos 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir clgaretai. Žuvife penkta
dieniais veltui ir muzika šėštadlė- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i musų nau
ją užeigą, ■ -

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. Sūte St. tel. Englewood 2792

Persiskyrė šu šiito pasauliu 
spalių 31 d. ir palaidotas lap
kričio 4 d.. 1936 m. s.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prašišaiihimą iš mu
sų tarpo, reiškiame padėką 
Visų šventų parapijos klebo
nai Raškauskui ir kun. Cer- 
hduskui už atlaikymą -pamal
dų ir pasakymo pamokslo, dė- 
kavojąme vargonininkui už pa
tarnavimą, prie pamaldų, taip- 
gi visiems šventų mišių ir gė*- 
lių vainikų aukautojams; dė- 
kavojahife Laid. Dir. Lacha- 
Vicz ir Sun. ir Chicagos Lietu
vių Draugijai už jų gražų pa
tarnavimą ir, galų gale, dėka- 
vojame. Visbms giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
atsilankymą ir palydėjimą j 
atnžihasties vietą—šaltus ka
pus,.. O tau miisų mylfmAs vy
re ir tėveli sakome ilsėkis 
šaltoj žemėj.

Nuliūdę:
MOTERIS, SUNŪS, 

IR GIMINžį-

Auburn Fahčy 
Goodš Shop

Mes darome heristitehing.
3108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Bęauty Shop
903 W. 35th St. 

Permanent $2.50 
iki ___ _ $6.00
Permanent be ma
šinas $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas  ......... 85c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuota*.
Del sutarties pa
šaukite telefonu: 

. jaOUIevard 7459 
MISS, ESTELLE SLOTKUS 
k n iv....... . ... ...... ... A*-...y'.v-

LOVEIKIS
v vTO'Tir iMTNrtr a JtkV III-1JA11N

Gėles Vestuvėms. Ęankietams

3316 So.
Tel. BOUlevArd 7314 - - ■ -•'« _•*- •***,~*1* — ~ ' A.  • -

alsted St.

ILaidotuvių Direktoriail
■ JUOZAPAS * 
į UDĖIKlV
L IR TĖVAS 

REPublic 8340

Golden Gatė Buffėt
Geriausios rūšies degtine, vynas, 
Pabst Bluę Ribbon. alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINCIUS, 

Savininkai.
Tėl. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai - ir. kiti šilti val
giai. Bluė Ribbon Pabst alus, viso
kio# geros rųšieš degtinės ir savi- 
ninko vardu A, Stukas Tony’s P<i- 
vate Sto’ck degtinė ir cigarai. Sa-

* - 1— j • .

701 W. 21st Plaee
Tel. CANAL 7522.

---- ---------------------------- .M-,

North Rošeland 
LfaW Store

Pranešu visltente draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Ligupr Store, vkųr yra didelis pa
sirinkimas įVairiausfoš jrųšfės degti
nės; Vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus , neužmirškiįte įpusų t degtinės 
SAhdfclib, gausit© kerą degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So. Michigan Avė. 
Tel. Commodore 1946

K . - *7 f ■■ ’

POPSIĖ^S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus garimai ir užkandžiai 

visados..
Užkviečia Atsilankyti:

•: Sariąink^
4171 fiO. HALfiTED STREET 

TeL Yards 0137. _
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NUDURS PEILIU 5 METU MERGAITĘ
• 'I"   >»■■■■*■.■*——.
Policija ieško morono, kurs už

puolė mergavę ir nužudė ją, 
kai ji ėmė šauktis pagelbos.

Piktadaris, sekso pamišėlis, 
nudurė peiliu 5 metų mergaitę 
Antoinette) Tiritilli, 1521 Flour- 
noy .street. Piktadarybę jis pa
pildė šeštadienio vakare 7:30 
valandą. .

Buvo taip. Mergaitė po vaka
rienės išėjo bovytis į mokyklos 
kiemą. Prie jos prisiartino ne
aukšto ūgio, nutukęs, išblyšku
siu veidu vyras.

Jis pasiūlė mergaitei eiti kar
tu su juo ir jis nupirksiąs jai 
saldainį. Mergaitė nenorėjo 
klausyti, taigi vyras nutvėrė ją 
ir išvilko iš mokyklos kiemo 
į alėją. Mergaitė ėmė klykti. 
Vyras susikeikė ir išsitraukęs 
peilį sužeidė ją, o pats pabėgo.

Kiek vėliau alėjoj užtiko ją 
kruviną ir vaitojančią du apie- 
linkėj gyveną vyrukai, Romeo 
Torsillo 17 metų ir jo draugas 
Santo Caliendo 17 metų. Mer
gaitė dar buvo gyva. Vaikinai 
pasiėmė ją j rankas ir atnešė 
pas motiną.

Prie namų pasigauta prava
žiuojantis trokas ir mergaitė 
tapo nugabenta į artimiausią li
goninę. Bet ligoninėj, dėliai per- 
didelio kraujo nubėgimo, mer
gaitės gyvastis jau nepavyko 
išgelbėti, nors jai ir buvo lei
džiamas motinos kraujas.

Pakeliu j ligoninę mergaitė 
papasakojo motinai, kas atsiti
ko su ja*ir apipasakojo, kaip 
atrodė piktadaris. Policija vė
liau suėmė keturis vyrus, kurių 
rekordus turi kaip moronų. Ta- 
čiau^policija ypatingai ieško tū
lo Brabecko 45 metų, kurs sve
ria’ 248 svarus ir yra 5 pūdų 8 
colių augščio. 1906 metais jis 
buvo nuteistas į Pontiaco pa
taisos namus, kaip policija sa
ko, už moronišką nusikaltimą. 
1923 metais jis vėl buvo kalti
namas mėginimu užpulti dvi 
mergaites ir atsidūrė kalėjime, 
iš kur tapo paleistas 1932 me
tais.

Trys mergaitės papasakojo 
policijai, kad kokią valandą an
ksčiau, negu piktadaris užpuo
lė Antoinette Tiritilli, koks ten 
vyras prisiartinęs prie jų ir 
mėginęs prisivylioti jas. Jų api- 
pasakojimas to vyro asmenybių 
yra panašus tam, kurį davė 
Antoinette savo motinai apie 
užpuolusį ją vyrą.

Tarpe suimtųjų vyrų, kuriuos 
policija klausinėja, yra And- 
rew Capoldi 23 metų, 455 No. 
Harding avenue; George Mar
tin 37 metų, 725 Monroe street; 
Albert Frazier 48 metų, 200 S. 
Ashland avenue, ir Mathew 
Greany 43 metų, 856 Washing- 
ton boulevard. Frazier, klausi
nėjamas policijos, davė jai kei
sčiausių paaiškinimų.

Nusižudė Motina; No- 
rėjo Nužudyti Ir 7 

Metų Dukterį

Tiems, Kurie Atsiminė
— Ačiū! :

Mergytė atbėgo pas kaimynus 
šaukdama, “Mama nori ma
ne nušauti.

. ■ ■ ... ' .7!,*^..-. -.... . :

į BRIDGEPORT. J. ir P. 
Rachunai žino, kad jie turi 
daug draugtį ir pažįstamų, 
kurie atsimena.

1,500 žmonėms gru 
moja badas Į CLASSIFIED APS.

Išvažiavo New Yor 
kan SLA Pildomos 
Tarybon Posėdin

Dar Nepabaigė Sta
tyti, 0 Jau yra 500 

Nuomininkų
Iždininkas K. P. Gugis užtruks 

apie savaitę laiko; kalbės 
soc. kuopos prakalbose.

O butų Jane Addams valdžios 
apartamentų rūmuose 
tik 304. '

bus

SLA Centro iždininkas K. P. 
Gugis vakar išvažiavo į New 
Yorką, kur dalyvaus SLĄ pil
domosios Tarybos posėdyje.

Vakar taipgi išvažiavo ir 
p-lė E. Mikužiutė. Ji yra’SLA 
Pildomosios Tarybos iždo glo
bėja.

Adv.
Yorke 
einantį
vaite Brooklyno Socialistų pra
kalbose. Ten adv. Gugis ir 
“Keleivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas pasakys po kalbą.

Gugis užtruks New 
apie savaitę laiko. At- 
penktadienį jis daly-

Nesusipratimų 
pasitaiko

na-Sven Oberg, prižiūrėtojas 
mų adresu 7556 Calumet avė., 
pranešė poniai Swanson: 
“Three kids there are in the 
coal bin. I think they are dead 
now.”

Moteris išsigando, puolė prie 
telefono. Netrukus atsiskubino 
ugnėgesiai, atpiškėjo-keli poli
cijos skvadai. Prasidėjo kasi
mas anglies kokių 20 tonų, ku
li buvo suversta narna skiepe.

Bet vaikų po anglijn nesuras
ta. Pradėta klausinėti namų 
prižiūrėtojas. O jis paaiškino: 
jis, girdi, nesakęs, "“kids”, bet 
jis sakęs “kits” — reiškia, ka
čiukai.

Policininkai ir ugnėgesiai, 
juodi kaip ką tik iš kamino iš
lindę, sugrįžo į savo stotis.

PWA Administracija 
didelį galvosūkį.

Kiek laiko atgal tos admi
nistracijos darbininkai pradėjo 
griauti namus Roosevelt ir Ra
tine gatvių. Valdžia supirko 
tuos namus ir žemę pastaty
mui modelinių apartamentų rū
mų, Jane Addams vardu.

Darbas dar nėra įpusėjęs, o 
jau atsirado apie 500 nuomi
ninkų, kurie nori busimuosius 
butus užimti.

Pirmoji PWA administraci
jos galvosūkio dalis yra ta, 
kad butai dar nebus baigti per 
Igoką laiką. O antroji ir svar
bioji dalis iškyla iš fakto, kad 
išviso 
riems 
reikės

turi

tų butų tebus 304.. Kn
is 500 aplikantų butus 
išmtfomuoti ?

Suėmė Jaunuolį Už 
Išgėdinimą 14 Metų 

Mergaitės
Policija suėmė 24 metų jau

nuolį, Theodore Rydecki, 5413 
South Ada street. Jis buvo 
areštuotas už 14 metų mergai
tės išgėdinimą. 
pažino.

Taipgi buvo 
kompanionas,
m., 5016 South Aberdeen st.

Jaunuolis prisi-

Kūdikio kūnas paš
to siuntiny

San Francisco mieste, 
fornijoj, tarpe paketų, 
niekas neatsiėmė, užtikta lavo
nas kūdikio amžiaus kokių de
šimties dienų. Paketas buvo at
siųstas iš Chicagos. Dabar kū
dikio lavonas grąžinama j Chį- 
cagą. Policija dės pastangas su
rasti siuntėją arba siuntėjus. 
Iš Chicagos paketas tapo išsių
stas lapkričio 8 dieną. Jį priė
mė pašto stotis, kuri randasi 
prie Clark ir Adams gatvių.

Kali- 
kurių

NORTH SIDE. — Nuo sun
kios ligos išėjo iš lygsvaros ir 
nusižudė 7 metų mergaitės 
motina, Mrs. Mildred Ochs, 
3432 Belmont avenue.

Ji nusišovė. Pirm to ji ban
dė nužudyti ir savo dukrelę, 
bet toji pabėgo.

JpUDliisi į kaimynų namus, 
mergaitė ėmė šaukti, kad “ma
ma norėjo mane nušauti, bet 
aš pabėgau”.

Nuėję į mergaitės namus, 
kaimynai rado jos motiną ne
gyvą. Gulėjo ant grindų vir
tuvėje, o prie lavono buvo
tfolveris. Kaimynai buvo A. Gi 
geliai.

Tiems geros atminties 
draugams—jie taria ačiū.

Ačiū, todėl, kad jie neuž
miršo atsilankyti į pp. vaka
rėlį, kuris įvyko lapkr. 7 d., 
pp. Raclninų įstaigoje, Audi
torium Tąvern, 3137 So,. Hals
ted street. Ten susirinkęs 
gražus ibųrys žmonių links
minosi iki vėlumos. —VBA.

Ekskursijos 
Chicagoj

Kaip šiandie, šeštadieny, lap
kričio 14 dieną, Proviso mies
tely išimama) iš pašalpų gau
nančių sąrąšo 1,500 asmenų — 
vyrų, moterų ir vaikų. Jiems 
grūmoja badaš, kadangi kitokių 
pajamų jie neturėjo, kaip tik 
pašalpą; Atimama iš jų pašal
pa todėl, kad miestelis nubalsa
vo nemokėti reikalingo šiam 
tikslui mokesčio. O kai mieste
lis nemoka savų taksų šelpimui, 
tai negali gauti nė federalės pa
šalpos dalies.

------ ;---ę-

Sifiliui gydyti nau
jos priemones

Automobiles
Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Help Wanted—Malė 
DarbininkųE^eikia

REIKALINGAS buferius, patyręs. 
Darbas visados. 4001 So. Campbell 
Avenue. '
..................-................ .n---------- , 1 . .

REIKIA JANITORIAUS —West 
Sidės Kongrebacijai, šeimyniškas 
žmogus. Gyvenimui butas, gera al
ga ir dovanos. Turi turėti pirmos 
kliasos referencus. Kreiptis laišku į

1789 S. Halsted St., Box 539.

re

P-lė Viliutė atsižy 
mėjo lošime

P-lė > Suzana Viliutė atsižy
mėjo lošime veikalo “Anothėr, 
Language”. ; :

. Komedija buvo suvaidinta 
šeštadieny, lapkričio 7 dieną, 
adresu 844 Rush street. P-lė 
Viliutė labai vykusiai atliko 
savo užduotį, rolėje antrojo 
brolio, buvo moteris Helen.

Jokio dirbtino nudavimo pas 
Suzaną nematyti, vaidino tik
rai natūraliai, galima sakyti, 
tiesiai gyveno savo rolėje, to
dėl ir susilaukė daug kompli
mentų iš publikos.

P-lei S. Viliutei tenka duoti 
kreditas už pasišventimą kul
tūriškam darbui. Pasirodo, 
kad ji. nepraleidžia laiko vel
tui, bet likusias ndo darbo 
valandėles suvartoja geram 
tikslui. * —A* C.

Užėjo Jiesios dienos
Prohibicijos dienose p. Terry 

Druggan buvo žinomas kaip 
turtingas butlegeris. Tose die
nose jis nupirko savo motinai 
Lake kauntėj, netoli Waukega- 
no, farmą ir šauniai įrengė ją. 
šiandie teismo keliu norima iš 
Druggano farmą atimti, kadan
gi jis nepajėgia sumokėti 
$612.50 skolos už ją. Atrodė, 
kad užėjo liesos dienos kai 
riems buvusiems blaivybės 
kų turčiams.

šios ekskursijos rengiama 
Chicagai apžiūrėti. Dalyviams 
jos nieko nekaštuoja. Gru
pės susirenku paskirtu laiku 
ir nurodytoj pietoj, o iš čia 
atlanko esančias apielinkėj į- 
domesnes . įstaiigaš, ypatingas 
apielinkės ddįis, palydovui 
teikiant paaiškįnįinus. šią sa
vaitę rengiama sekamos eks
kursijos:

Antradieny, lapkričio 17 ‘— 
Fillipino ’ Center; grupė susi
rinks 8 valandą vakare Filli
pino Community Center pa
talpose adresu 837 North La 
Šalie street.

Lapkričio 18 d. —■; Modern 
Footwear — batų siuvimo ap
žiūrėjimas; grupė susirinks 2 
valandą po piet adresu 541 W. 
Adams street.

Lapkričio 19 —The Moors 
in Chicago; grupė susirinks 
8 valandą vakare prie 1314 
Claybourn avenue ir apžiūrės 
mahometonų koloniją.

Lapkričio 5 20 — Design in 
the Making paskaita pa
talpose Chicago Academy of 
Art; grupė susirinks adresu 
18 So. Michig^n ayentie 3 vai. 
po piet. v

Lapkričio 21" ~ French Re
aliam; grupėj lusirinks Dailės 
Institute 2:30 ^valandą po piet 
ir apžiūrės francuzų piešėjų 
paveikslus, išklausydama pa
aiškinimų.

Trys Northwestern universi
teto medicinos departamento 
profesoriai suradę naują meto- 

Padaryti 
davę ge-

dą sifiliui išgydyti, 
iki šiol eksperimentai 
resnių rezultatų ' šios sunkiai 
gydomos ligos, ne^u tikėtasi. 
Tie trys daktarai yra: Clarence 
A. Neymann, Theodore K.
Lawless ir S. L. Osborne.

Šį vakarą užsistatykite sa
vo radio priimtuvą į W.H.F.C. 
stotį 9:00 valandą ir pasiklau
sykite gražaus lietuviško radio 
programo. Išgirsite John F. 
EuVdeikio Ensemblį, trumpų 
pranešimų ir žinių. Programas, 
kaip paprastai, bus po vado
vyste pranešėjo Povilo šalti- 
mie-ro.

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

CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms

ku- 
lai-

Reikalauja reformų 
kalėjimams

- Sumažinti pa-

suimtas ir jo
John Ross, • 21

Apiplėšė Valgyklos 
Savininką, Virėją 

ir Svečią
Du banditai šeštadienį api

plėšė tris žmones valgykloje, 
prie 2359 W. Harrison Street, 
Jie atėmė $30 .nuo savininko, 
James Kirdas, $40 nuo virėjo 
ir $21 nuo svečio, Charles Wild- 
ner, 3631 W. Harrison street.

Vagys pabėgo, kai Kirdas 
ėmė į juos šaudyti.

Kiekvienas Old Golds ci- 
garetų pakelis suvyniotas j 
dvigubą cellophane — dvi 
eiles cellophane — neper- 
merkiamą—aukščiausios nj- 
sies.

Po rinkinio triukšmo- 
važiuoja Floridon

-r..- '.pasilsėti' .

RENDON apšildomas kambarys— 
Marąuette Parke, , prie mažos šei
mynos, be vaikų. Gali vąrtoti vir
tuvę. 6635 So. Sacramento.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteiks patarimus na; 
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinž 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 metu.

Help VVanted—Female 
Darbininkių r^kia

MERGINA bendram namų dar
bui. Savas kambarys, nėra skalbi
mo. 2 suaugę, vaikas 11 metų, 
$5.00.

Keifer, 2042 Bradley PL Buck- 
.ingham 0249.

STOGDENGYST®
Mes dengiamę ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

REIKIA typistas lengvam ofiso 
darbui. Kreiptas Colias 104 So. Hal
sted St. antras aukštas.

—O—
blėties 
pagei-

CO.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, geri namai, nėra skal
bimo, vaikas, $5—$6, būti; Briar- 
gate 9484.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westem Avė. 

Hemlnck OROO

MERGINA bendram namų dar
bui. padėti virti, geri namai, $8.00; 
7621 Clyde Avenue; South Shore 
1091.

MOTERIS ar mergina virš 18 m. 
bendram namų darbui, būti; 7810 
Cregier Avė., Regent 1135.

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

MERGINA namų darbui mažoj 
šeimoj, geri namai, būti; Lands- 
man, 3805 Monroe. Nevada 9235.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

■ Telefonas Victory 3486

MERGINA 30 iki 40 metų paty
rusi namų darbui, 2 vaikai, skalbi
mas, būti, $8.00 savaitei; Columbus 
6187.

COAL 
Anglys

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ...........................  $5.75
Lump or Egg  ---------- 6.00
Screenings .............. —~....... 4.75

Pašaukite dieną ■ ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

PATYRUSIŲ siuvėjų —seamstress 
$17, virėjų $15-$25, veiterkų $10- 
$12, Kepykloms seilsmergių $12, So
da merginų $15, Hoteliy merginų 
$50. Ligoninių merginų, veiterkų 
$35 kambarys, užlaikymas; 
dirbtuvėms darbininkų $18,. 
darbai vyrams.

Wabash Employment, 14th floor, 
20 E. Jackšon.

radio 
taipgi

I '4

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai Real Estate For Sale 

Namai-Žeme Pardavimui

11 vai. šįryt į Floridą poil
siui išvažiuoja J. T. žuris, ir 
jo rėmėjų grupė, J. Mackevi
čius, F. Woidat, A. Ambrose, 
A. Kumskis, L. /Balsevičius ir 
F. Wizgard. St. Petersburge, 
Fla. jie susitiks su M. Flynn 
ir Frank Zintaku, Chicagos 
demokratų partijos ward-ko- 
mitimonais.

PARDAVIMUI kepykla Gary,Ind. 
biznis seniai išdirbtas, parduosiu pi
giai dėl .senatvės. 1473 West 15th 
Street.

:■ PARDAVIMUI Tavernas, vieta 
išdirbta; kas norite padaryti pini
gų, atsišaukite 1142 So. Canal St.

"larsinkitės Naujienose

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

. S. E. SOSTHETM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj) ».

MAINYS 2 aukštų freimų namus, 
5 ir 6 kambarių, beismentas, viš- 
kai, asesmentai apmoksti, dvyliką 
metų morgičiai $2200 į bungalow 
arba katedžę. Savininkas, 1111 W. 
59th St, Chicago.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

TIKRI NAMAI dideliai šeimai— 
7 kambariai, geros sąlygos. Teisin
ga kaina —* ne agentams.
7748 Evans Avenue.

REIKIA janitoraus pagelbninko 
laikinam darbui. Kreiptis tuojau;

4939 Broadway užpakaly '

' REIKIA vyro dirbti farmoj. F.

Gubernatoriaus Hornerio pa
skirtos Illinois valstijos kalėji
mams tyrinėti tarybos narių re
komendacijos, sakoma, busian
čios tokios: 1
rolių tarybos galią; 2 — Su
teikti teisėjams galią nustatyti 
sulig įstatymų ilgiausią ir 
trumpiausią kalėjimo bausmės 
laiką; 3 — Panaikinti ant visa
dos politikierių dominavimą 
kalėjimuose; 4 — Padėti visą 
kalėjimų personalą civilės tar
nybos žinioj, įvesti 8 valandų 
darbą kalėjimo tarnautojams ir 
pakelti jiems algas.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00. .

Tel. Enrlewood 5888—5840 A

Akiniai ant Kredito
$1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Varia 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikųoja-frelmus pataiso 
■ d' ' —-r- 

O O JI O O

PAMOKOS
Anglą Kalbos* 
Lietuvių Kalbos

• Piliętybės
. Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglą kalbos.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 Š. Halsted SU Chicago, I1L

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARCUŠ

Kas Pirmadienį, Aiitradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

Q VAI. pyta tfi -

Stoties W. G. E. Š. 1360 kilocycles
7:30 vai. vakaro
5:00 vai. vakaro

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 
ir Trečiadieniais kai

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS!
PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi Krautuvės 6214 So. Halsted St. 

DARBO IR IŠEIGINIŲ
KELNIŲ

$1.49 iki $4.50

$500.00 rankpinigių ir likusi dalis 
mokant lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais nupirks 2 aukštų plytų na
mą ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam
barių plytų rezidenciją prie 1538 
So.- Homan Avenue, garu šildoma. 
Didelis bargenas, duokit pasiūly
mus. Kreikitas į Alexander Kratky, 
1650 S. Crawford Avė. Tel. Lawn- 
dale 8188.

Real Estate Wanted 
—Nuosavybes Reikia _

NORIU PIRKTI lotą tarpe West- 
m ir California ant 71 gatvės.

. 6832 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 1341

} . ...... ...... 1—______ ..

Financial
Firųmsai-Paskolos

GEROS RŲŠIES
MARŠKINIAI
95c iki $1.59

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šj skelbimą

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

SKRYBĖLĖS
$1.49 iki $3.35
KAKLARYŠIS DYKAI 

Jei prisiminsit šį skelbimą

American 
Lady

ČEVERYKAI Šventėms 
k MOTERIMS, VYRAMS IR 
M8& VAIKAMS

> Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi- 
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo-

S Jau pirkdami sutaupysite pinigų.
S|i! • ■ lįį šventėms dėvėki! naujus čeve- 

rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
i 3337 So. Halsted Street

KAS TURITE paskolinti $6,000 
dėl pirmų morgičių ant 8 fletų mū
rinio namo—-Rendos neša $270. 
6158 So. Sacramento, antros lubos. 
Martin,

ŠIO 
SKYRIAUS 

apgarsinimus 
priimam 

. telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGĘNUS

NELAUKIT 
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
«

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.


