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Bando Sutaikinti General
Motors Streiką

Universiteto Regentai “Teisia” Savo Prezidentą Italiją jau pasiuntu 
si atsakymą dėl 

kareivių

Mušis prie Madrido 
siaučia jau ket

virtą dieną

Bet pirmosios pastangos nedavė jokių pa 
sėkmių, unijai griežtai reikalaujant pripa 

žinimo. Federacija prieš streikierius.
ŠEŠI SUŽEISTI STREIKO RIAUŠĖSE.

FLINT, Mich., sausio 7. — šeši žmonės liko sužeisti kom
panijos mušeikoms puolus unijos organizatorius prie^ uždaro
mos dėl streiko Chevrolet dirbtuvės. Kompanija tvirtina puo
limą padarę unijos priešininkai, bet unijistai sako, kad puoli
kais buvo apmokami kompanijos provokatoriai.

Dėl tų riaušių policija tuojaus puolė ne mušeikas, bet su
ėmė unijos organizatorių ir vieną streikierių. , .

Dar didesnių ir kruvinesnių riaušių tikimąsi, jei Flint me
ro suorganizuoti “vigilantes” bandys smurtu* išvaryti streikie
rius iš jų laikomų dviejų Fisher Body dirbtuvių.

DETROIT, Mich., sausio 7.
Gubernatorius Frank Mur- 

phy ir darbo departamento tai
kintojas James F. Dewey de
da didelių pastangų sutaikinti 
streiką General Motors dirb
tuvėse.

einama prie 
taikos viltis 

automobiliu 
pareikalavus

sutiko apleisti, tai vistiek tu
rėjo taikintis ir pasiduoti dar
bininkams.

Briggs-Mel- 
kuri gamina 

auto-

Mur- 
kuri 

bodies” dėl Lincoln 
Pastarojoj su- 

vieno dępartą-

Sutinka paliauti remti Ispani
jos sukilėlius, jei ir kitos 
valstybės tą patį padarys.

Sukilėliai visomis jėgomis ban
do prasimušti Guadarrama 
kalnuose, nes iš niekur ki
tur negali prieiti prie mie
sto.

remusios lo-

yra atsaky-

DU NARIAI WISCONSINO 
“teismo”, klausosi kaltinimų prieš 
kairėn, Robert V. Baker iš Kenosl 
namas nekompetentiškumir.

ITETO REGENTŲ TARYBOS POSĖDYJE 
prezidentą, Dr. Glenn Frank. Iš dešinės 
ir Dan Grady, Portage, Wis. Frank kalti- 

Naujienų-Tribune Photo

Kratos ir pinigų 
grobimas iš Vil
niaus lietuvių

'......... .. .................................-.... --=
žmonių. Vicęvaivada atstovam^ 
pasakė, jog? jis netrukus bu
siąs Brėsiaujoje, ten šį reika
lą ištirsiąs ir duosiąs atsaky
mą.

Vyrų rūbų siuvėjai 
reikalauja pakel- 

, ti algas
Išpradžių jie tikėjosi grei

tai streiką sutaikinti, bet de
rybos veikiai užsikirto. Dery
bos tarp darbininkų ir kompa
nijos ir nebuvo prasidėjusios. 
Tik gubernatorius ir taikinto
jas, kaipo tarpininkai, atlaikė 
kelis pasitarimus sU kompani
jos viršininkais ir paskui su 
streiko vadais, tyrinėdami pa
dėtį ir ieškodami pagrindo tai
kai.

Niekuriais -.mažetfmaifr* daly
kais lig ir buvo 
kompromiso, bet 
greitai išnyko, 
darbininkų unijai
pripažinti ją kaipo darbininkų 
atstovus ir nesutikus tuo klau
simu daryti kokių nors kom
promisų, ar net vesti bet ko
kias derybas. General Motors 
gi ant tiek pat užsispyrusi yra 
nepripažinti unijos, kaipo at
stovės visų darbininkų, o tik 
tų darbininkų, kurie priklauso 
unijai.

Iškilus šiam pagrindiniam 
klausimui ir # nematant susi
taikymo, , viltis greitos “‘taikos 
General Motors dirbtuvėse iš
nyko.
Uždarė paskutines Chevrolet 

dirbtuves Michigane.
General Motors šiandie pa

skelbė uždaranti paskutines 
tris Chevrolet dirbtuves Michi
gane, kurios ikišiol dirbo, bū
tent Flint, Saginaw ir Bay 
City. Jose dirbo virš 20,000 
darbininkų. Uždarius tas dirb
tuves, Michigane nebebus ga
minama Chevrolet automobilių 
iki užsibaigs streikas.

Viena General Motors sąly
gų pradėjimui derybų yra dar
bininkų apleidimas jų laikomų 
Fisher Body dirbtuvių. Tai yra 
paprastas kompanijų reikala
vimas, nes tas palengvintų su
laužyti streiką. To reikalavo ir 
Bendix kompanija South Bend, 
Ind., bet kada darbininkai ne-

Nauji streikai palietė Fordo 
gamybą. M '

Šiandie Detroite prasidėjo 
nauji “sėdėjimo” streikai, ku
rie palietė ir Fordo automo
bilių gamybą.

Streikas kilo 
drum dirbtuvėj,
dalis Ford ir Chrysler 
mobiliams.

Taipjau iškilo streikas 
ray Body Co. dirbtuvėj, 
gamina “
automobilių, 
streikavo tik 
mento darbininkai, o kiti pa
siliko dirbti.

Darbo Federacijos unijos 
prieš streikierius.

C LE VĖL AND, O., sausio 7. 
' — Trys Amerikos Darbo Fe
deracijai priklausančios unijos 
pasiuntė bendrą laišką Cleve- 
lando Fisher Body dirbtuvei, 
pasmerkiantį darbininkų strei
ką kaipo “neteisėtą” ir reika
laujantį atidaryti dirbtuves, 
kad tų unijų nariai galėtų gry- 
šti į darbą. “Sėdėjimo” strei
kas tose dirbtuvėse prasidėjo 
gruodžio

Prieš 
dirbtuvę 
elektros 
plumberių ir steamfitterių uni
ja ir mūrininkų ir plasteruo- 
tojų unija. Visos trys priklau
so Amerikos Darbo Federaci
jai, kuri nepripažysta indus
trinės automobilių darbininkų 
unijos ir ją yra suspendavu
si.

28 d.
streikierius išėjo ir
atidaryti reikalauja
darbininkų unija,

WPA darbai bus tę 
siami ir 'toliau

WASHINGTON, sausio 7.— 
Prezidentas Rooseveltas laiške 
atstovui Sirvich (N. Y.), už
tikrino, kad reikalingi pašelpų 
bedarbiai ir toliau bus aprū
pinami WPA pašelpų darbais, 
o ir atleistieji bedarbiai vėl 
bus pristatyti prie tų darbų, 
jei niekur kitur negaus geres
nio darbo ir jeigu jie yra rei
kalingi pašelpų.

VILNIUS. — “V. R.” rašo, 
kad i^yšium su buvusiomis 
kratomis Vilniuje, buvo pada
ryta smulki krata ir pas Var
šuvoje gyvenanti (jis jau ank
sčiau iš Vilniaus ištremtas į 
Lenkijos gilumą) Povilą Kara
ziją. Kratos mėftu paimta kai 
kurie numizmaįįkos dalykai ir 
šiek tiek lenktų .įįpihigiĮ'.' Vi
si paimtieji daiktai kitą dieną 
buvo sugrąžinti.

Ta, pačia iproga laikraštis pa
stebi, kad pen kratas pas kai 
kuriuos lietuvius Vilniuje irgi 
buvo paimta lenkiškų pinigų 
ir kai kurių vertingų daiktų. 
Pav., pas K. Stasį — numiz
matikos dalykų, pas kun. P. 
Bieliauską — rusiškų auksinių 
pinigų, jpas kun. V. Taškuną
— lenkiškų pinigų, pas M. šik
šnį —■ rusiškų auksinių piriigų 
ir Lenkijos valstybės paskolų 
obligacijų, pas V. Budrevičių
— rusiškų auksinių ir sidab
rinių, lenkiškų ir lietuviškų 
pinigų, pas J. Jankauską — 
Lenkijos paskolų obligacijų, 
prieškarinės Austrijos auksi
nių ir. sidabrinių pinigų ir įvai
rių auksinių moteriškų papuo
šalų ir t. t. Kai kurie dėl pa
ėmimų gavo pakvietimus, ta
čiau patys daiktai savinin
kams ligi šiol dar nesugrąžin
ti. Kai kurie iš čia suminėtų 
asmenų dabar yra atsidūrę 
sunkioje materialinėje būklė
je.

Be aukščiau skelbtų spau
doje kratų lapkričio 25 d. nak
tį buvo .krėsta Švenčionių lie
tuvių gimnazijos 
Br. Cicėnaitės 
butas. Po kratų 
A. Maldžiunas ir
Cicėnas buvo nuvesti į polici
ją, iš kurios paleis tį tik 
kričio 26 d. vakare.

Breslaujos aps. lietuvių 
ventojų atstovai: Petras 
gunas, Stasys Račiūnas ir
velis lapkričio 26 d. buvo at
vykę į Vilnių ir lankėsi vaiva
dijoje, kur buvo priimti vice- 
vaivados Gintauto-Daieveltov- 
skio ir saugumo skyriaus vir
šininko Jasinskio. Brėslaujiš- 
ikiai papasakojo apie tame kra
šte 'susidariusią sunkią lietu
vių gyventojų būklę ir . prašė 
vėl leisti veikti uždarytoms 
lietuviškoms skaitykloms ir 
lietuviškų draugijų skyriams: 
Prašymas buvo pasirašytas 230

Nubaudė provo 
katorių

KAUNAS. — Pil. V. Sinkevi
čius pernai buvo susipykęs su 
kai kuriais Šilavoto valsčiaus u- 
klninkais. Pav., pernai rudenį 
Taboriškių km. pas Vasiliauską
buvo talka. Iš tos talkos Širike- Jis sak

ORR
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Veikiausia sniegas, biskj šil
čiau į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 35°.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:35.

kabinetas ir 
gyvenamasis 

“Ryto” sekr. 
mokytojas B.

MIŲAN, Italijoj, sausio 7. 
— Inžinierius Mario Mancini 
sakosi išradęs elektro-optinį 
apartą, kurio spinduliai pada
rą žmogų nematomą.

CHICAGO.
pereitais metais Chicagos gat
vėse užmušė 56,631 šunį, 14,- 
221 (katę, 497 arklius ir 99 ož-

Automobiliai

vičius buvo išvytas. Vėliau pas 
kitą ūkininką Kumetaitį buvo 
vakaruškos, kuriose Sinkevičius 
šoko su viena mergina. Iš Sin
kevičiaus ta, mergina buvus at- 
jmta ir jis pats iš vakaruškų bu
vo išvytas.

1936 m. balandžio 30 d. nak
ties metu tarp Plutiškių ir Kau
no buvo nupiauti 6 telegrafo 
stulpai.

Buvo paskelbta 1,000 lt. pre
mija tam, kas nurodys piktada
rius. Ir štai V. Sinkevičius at
eina į Šilavoto policiją ir prane
ša, kad jis .žinąs i^ matęs jog 
stulpus piaustę K. ir V. Marti
naičiai, J. Kedaitis, J. Jaciunas 
ir S. Kasakaitis.

Remiantis tuo pranešimu, įs
kųstieji ūkininkai buvo suimti 
ir buvo rengiamasi atiduot karo 
lauko teismui. Tačiau vėliau pa
aiškėjo, kad Sinkevičiaus prane
šimas melagingas, kad balan
džio 30 d. ir jis ir tariamieji 
stulpų piaustytojai tą naktį na
mie miegoję.

Įskųstieji ūkininkai buvo pa
leisti, o suimtas Sinkevičius.

Marijampolės apyg. teismas 
Sinkevičių nubaudė 3 m. sunk, 
darbų kalėjimo. Jis padavė apel. 
skundą, bet apeliaciniai rūmai 
gruodžio 14 d. Sinkevičiaus 
skundą svarstė ir atmetė.

NEW YORK, sausio 
Amalgamated Clothing 
ers of Am., per savo preziden
tą Sidney Hillman, pareikala
vo iš vyrų drabužių fabrikan
tų Jungt. Valstijose, kurie tik 
turi kontraktą su unija, pa
kelti algas 15 nuoš., prade
dant nuo gegužės 1 d. v. . ..... .... ,

:o, kad darbininkus 
reikalauti pakelti algas verčia 
vis labiau kilantis pragyveni
mas, o ir fabrikantai gali 
algų pakėlimą ištesėti dėl 
gerėjančio biznio.

Jis siūlo sušaukti bendrą 
brikantų ir unijos atstovų kon
ferenciją New Yorke, sausio 
25 d., apsvarstyti šį unijos rei
kalavimą. 1

Work-

tą 
vis

fa-

Francija laikys Is
panijos vandenyse 

34 karo laivus
PARYŽIUS,' sausio 7.—Ofi

cialiai paskelbta, kad nuo sau
sio 19 d. Francija laikys Ispa
nijos vandenyse 34 karo lai
vus. Jiems padės ir submari- 
nos. -

Angliakasiai reika 
lauš $7.50 i diena

lap-

gy- 
Ser- 
Kir-

Žemė dreba
um

RYMAS, sausio 7. —> Iš au
toritetingų šaltinių patirta, 
kad Italija jau pasiuntė me
morandumą Anglijos ir Fran
ci jos valdžioms, kuriame pasi
sako sutinkanti paliauti remti 
Ispanijos sukilėlius, jei kitos 
valstybės paliaus 
jalistus.

Memorandumas 
mas į Anglijos
notą, raginančią paliauti siųsti 
kareivius sustiprinimui 
liųj .
Nesitikima nieko gero 

glijos pastangų.
LONDONAS, sausio

Niekas nemano, kad kas gero 
išeitų iš Anglijos ir Franci jos. 
pasiūlymo Vokietijai ir Itali
jai paliauti siųsti savo karei
vius į Ispaniją. Anglija pasi
skubino pasirašyti su Italija 
Viduržemio sutartį, nereika
laudama jokių užtikrinimų ir 
dabar Mussolini nebėra ko 
syti Anglijos.

Kaip Vokietija, taip ir 
Ii j a vilkina su atsakymais,
tyt, laukdamos kuo baigsis 
naujasis sukilėlių puolimas Ma
drido. Jei sukilėliai laimės, tai 
fašistai ir_. toliau juos rems ka-

sukilę-
«

iš An-

pai-

Ita- 
ma-

MADRIDAS, sausio 7.—Jau 
ketvirtą dieną siaučia nepapra
stai smarkus mušis prie Ma
drido. Tai galbūt yra jau se
nai lauktos paskutinės sukilė
lių pastangos paimti sostinę. 
Ir, kaip išrodo, mušis ne tik 
nebando aptilti, bet eina vis 
smarkyn. Mušis siautė pėr, vi
są naktį, o į rytą pasidarė' dar 
smarkesnis ir kanuolių baubi
mas buvo aiškiai girdimas Ma
drido gatvėse.

Kas ištikrųjų dedasi fronte, 
tikrų žinių nėra. Bet yra aiš
ku, kad smarkiausias mušis 
siaučia į šiaurvakarius nuo 
Madrido 
darrama

Reikia 
pradžioj 
kilėlius Guadarrama kalnuose, 
o sniegas veik visai sustabdė 
mušius. Per du mėnesius lo
jalistai uoliai fortifikavo savo 
pozicijas kalnuose ir prisiga- 
beno daugiau ginklų ir amu
nicijos.

Madrido fronte gen. Franco 
veltui bandė jsibriauti į sosti
nę iš vakarų ir pietvakarių. 
Visos jų atakos liko atmuštos 
su dideliais nuostoliais sukilė- i. &>

smarkiausias
šiaurvakarius

ir į pietus nuo Gua-
kalnų.
atsiminti, kad pačioj
lojalistai sulaikė su-

, sausio 7. — 
paskirtas pa- 

reikalavi-

CHICAGO. — Chicagos 
versi teto seismografas vakar 
užrekordavo t;ris smarkius že
mės drebėjimus, kurie ištiko 
už 3,400 m. į pietus nuo Chi
cagos, galbūt Brazilijoj.

Trys smarkiausi žemės drė
bę jimai buvo prieš 8 vai. ry
to. Paskui mažesni žemės dre
bėjimai tęsėsi per virš dvi va
landas.

> ' i in , a* ...i 1,1’1'

LINCOLN, Ill„ sausib 7. — 
Septyni nariai James Moriari- 
ty šeimynos susirgo škarietina. 
Jau 37 žmonės serga ta liga 
šiame miestelyje.

BENTON, III 
Subkomitetas, 
ruošti angliakasių 
mus algų klausime, nutarė re
komenduoti reikalauti $7.50 į 
dieną pagrindinės algos Illi
nois angliakasiams. Tas reika
lavimas bus patiektas vedant 
derybas su kasyklų operuoto- 
jais dėl naujos sutarties, nes 
dabartinė sutartis užsibaigia 
balandžio 1 d.

SPRINGFIĘLD, I1J., saus. 7.
Pirmadieny įvyks guberna

toriaus Horner ir kitų valsti
jos viršininkų inauguracija, 
kuri bus transliuojama ir per 
radio. r

vėl liktų atmušti, tai gal ir bus 
kiek sumažinta parama Ispa
nijos fašistams.

Anglija gi, kaip paprastai, 
žaidžia tik žodžiais ir jokio 
drąsesnio veiksmo bijosi ir jo 
šalinasi. Blokada Ispanijos pa
kraščių, kuri sustabdytų rėmi
mą sukilėlių, dagi nė nesvar
stoma.

pietvakari-

dalis susi-
siaurų ir

Vokietija irgi pasiuntusi 
atsakymą.

BERLYNAS, sausio 7.—Vo
kietija mandagioj, bet kritiš
koj notoj Anglijos ir Franci- 
jos valdžioms, sutinka sąlygi
niai prisidėti prie pastangų su
laikyti “savanorių” plaukimą 
į Ispaniją. Bet jeigu nebus pa
siekta susitarimo, tai Vokieti
ja atsiimsiąnti šį savo sutiki
mą.

.SAN FRANCISCO, saus. 7. 
—Yra vedamos net keturios 
taikos derybos užbaigimui jau 
70 dienų besitęsiančio laivų ir 
dokų darbininkų streiko, kuris 
suparaližavo laivų plaukiojimą 
Pacifiko pakraščiuose.

Princai apsivedė
HAAGA, sausio 7. — šian

die didelėmis iškilmėmis, pir
miausia civilinėmis vedybo
mis, o paskui ir bažnytinėmis, 
princesa Julijana, busiančioji 
Holandijos karalienė, apsivedė 
su vokiečiu princu Benhard iš 
Lippe-Biesterf eld.

Nors Vokietijos naciai darė 
viską, norėdami sudrumsti ve
dybų nuotaiką, bet paskutinėj 
valandoj visgi Hitleris prisiun
tė jauniesiems pasveikinimą.

Važiuojant i šliubą pirmiau
sia važiavo pamergės ir pajau
niai, o jaunieji gi važiavo 8 
arklių traukiamu paauksuotu 
vežimu. Paskui juos gi važia
vo princeses motina, karalienė 
Wiihelmina ir jaunojo moti
na.

Visos vedybos Holandijoj 
tai dienai buvo uždraustos. Iš
imtis buvo padaryta tik vienai 
kaimietei, irgi Julijanai, kuri 
yra gįmusi tą pačią dieną ir 
valandą su princesa, 27 metai 
atgal. Ji apsivedė viename kai
me taipjau su valstiečiu.

Tuo pačiu* laiku Madrido gy
ventojai strateginėse vietose 
statė stiprias barikadas gat
vėse vakarinėse ir 
nėse miesto dalyse.

Pietinė Madrido 
deda iš daugybės
kreivų gatvių ir jeigu sukilė
liai bandytų per čia veržtis į 
miestą, lai jie susilauktų at
kaklaus pasipriešinimo tų, ku
rie verčiau sutiktų žūti ginant 
savo namus, negu pasiduotų, 
nes vistiek fašistai juos sušau
dytų.

Fašistai turi išsprogdinti 
miestą, jei jie nori įsiveržti 
į jį iš pietų ir vakarų. Tad 
vokiečių generalinis ^štabas da
bar bando įvaryti kyli tarp Ma
drido ir stiprių lojalistų jėgų 
Escorial apygardoj ir nori 
perkirsti Escorial kelią, pasta
tant pavojun lojalistų jėgas 
Guadarrama kalnuose.

Dabartinis mušis nėra tie
sioginis mušis už Madridą ir 
smarkiausias mušis siaučia 
Majadahonda ir Las Rosas 
apielinkės. Tai yra bandymas 
prieiti prie Madrido iš šiau
rinės pusės, nes paimti Ma
dridą iš pietų ir vakarų suki
lėliams nėra jokios galimy
bės.

OSLO, s. 5. — Dėlei pavojaus 
ir Norvegijai įsivelti į busiantį 
Europos karą, fortifikuojami y- 
ra šiauriniai Norvegijos pakraš
čiai.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Ratos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Penktadienis, saus. 8, 1937

PITTSBURGHO NAUJIENOS
Studentai Darbuojasi ■ 

Lietuvių Kambariui 
šiuo norime pranešti Pitts- 

burgho ir apylinkės lietuvių vi
suomenei, kad Pittsburghe yra 
susiorganizavęs Lietuvių Stu
dentų, lankančių universitetus 
ir kolegijas, Klubas, kuris ang
liškai vadinasi: “Lithuanian 
Intercollegiate Fraternity.”

Šioji lietuvių jaunuolių stu
dentų organizacija jau yra 
virš metų senumo ir kad pažy
mėjus savo metines sukaktuves1 
rengiasi dideliam viešam pa
rengimui, kuriame musų stu
dentai ir lietuvių publika turės 
progos- geriau tarpusavy susi
pažinti ir užmegsti geresnius' 
draugiškus ryšius.

šis musų pirmas pasirody
mas lietuviškai publikai yra- 
rengiamas balius sausio 13 d., 
Lietuvių Mokslo Draugystės; 
svetainėje, 142 Orr St., Pitts- 
burgh, Pa. Ir šio baliaus visą 
pelną skiria Lietuvių Kamba
riui įrengti Pittsburgho Uni
versitete.

Todeį lietuviai studentai šiuo

kada prasidės katalikiškas pus
valandis (taip giriasi Vėplos 
brolis), tai turiu pasakyti tik: 
kiek man žinoma, tai tiems ka
talikiškiems biznieriams yra

Vadinasi, Vėplos brolis nore-' nierių, kurie, girdi, tik laukia, 
tų, kad Dargio vedamas radio 
pusvalandis butų visiškoje ku
nigų kontrolėje ir nieko kito 
negarsintU, kaip tik kunigų 
rengiamus kermošius. Tie “dva-,
siško stono” vyrai nėra paten- jau ir dabar įkyrėję iki gyvo 
kinti lygiomis teisėmis su ki
tais Pittsburgho lietuviais.

Neteks stebėtis, jei mes iš
girsim, kad musų lietuviški ku
nigai uždraus lietuviškiems bu- 
čeriams, kurie biznį daro su 
katalikais, neparduoti mėsą 
“nezaležninkams, ’ ’ ‘ -cįciTikams’ ’ 
bei laisvamaniams. O jei buče- 
riai nepaklausys, -tai tada bus 
steigiamos katalikiškos bučer- 
nės, kur bus pardavinėjama 
vien “katalikiška” mėsa!

O koks skirtumas tąrp ka
talikiško ir laisvamaniško 
“porkčiapso,” tai vargu galėtų 
ir pats Saliamonas išaiškinti.

Logiškai protaujant, tai tiek 
radio garsinimai, tiek bučernė- 
je mėsa yra perkami už pini
gus ir visi perka pagal reikalą. 
O biznieriai, kurie turi tavoro 
pardavimui, visai nokamantinė- 
ja savo kostumerio, kokiai .ti-

kaulo tęs visokios katalikižkosi 
kojektos visokiems katalikiŠ-; 
kiėtms reikalams.

Tad nėra mažiausios abejo-; 
nes, kataliki&kų biznierių i 
“laukimas'’ katalikiško radioį 
kolektorių r— nepasižymi didę-: 
liu nekantrumu. ,

Nidks kalikams kątaljki^ko; 
radio pusvalandžio nepavydi.' 
Tačiau tegul sumanytojai dar-' 
buojasi be užsipuldinėjimo' ki-i 
tų

—•Radio klausytojas.i 
t ---------------------- ;

Draugijos draugauja

kreipiasi į visus geros valios. ar parapijai jis plikiau-
lietuvius su širdingi? prašymu 
nuoširdžois paramos musų ren-į 
giamam baliui visais galimais! 
budais, šio musų pirmo, paren-į 
gimo pasisekimas pažadins 
studentiją ateity daugiau dar
buotis tarp lietuvių.

Be to norime priminti, kadi 
musų Studentų Klubo narių 
tarpe yra žymių futbolo lošė
jų, einančių į Pittsburgho uni-' 
versiteto komandos sąstatą, ku
ris žaidė Kalifornijoj “Bose 
Bowl” ir grįžo iš tos tolimos 
kelionės su laimėtais “laurais.” 
Musų -lietuviai lošėjai ne tik 
dalyvaus šiame baliuje, bet* Ir* 
papasakos savo Įspūdžius iš 
tos -tolimos kelionės ir lošimo. ’

Dar kartą primenam, kad 
neužmirštumėt studentų rengia- 

„mo baliaus sausio 13 d., Lėtus 
vių Mokslo Draugystės svetai
nėje, 142 Orr St., Pittsburghe.f 

širdingai visus kviečia lietu-i 
viai studentai. :

Lith. Intercollegiate 
Fraternity.

—Martha Platakis.

>

Draugijų Sąryšis rengia te
atrą — kartu* su kitom keliom 
draugijom. Prisidėjo prie to 
darbo jau ALDLD 33 kuopa ir 
SLA 40 kuopa, šiomis dienomis 
įvyks dar kitų dviejų Solio lie
tuvių draugijų mitingai, tai ti
kimės, kad ir jos nusitars pri
sidėti. Tokiu budu šį kultūriš
ką darbą dirbs kartu, penkios: 
organizacijos (penktas bus pat
sai Sąryšis).

Pittsburgho Apygardos Lie
tuvių Draugijų Sąryšis pats 
vienas nereng'S jokių parepgi- 
mų, tai yra — neatsiskirs to
kiu budu nuo savo narių. 'Są
ryšio nariais yra draugijos, 
kuo.pos, klubai. Todėl Sąryšis, 
pagal savo įstatus, organizuo
ja keletą artimųjų draugijų 
rengti ką , nors bendrai. _

Norima ‘1 suloštil ididelę, /pui
kią dratną “Farmažmai” Soho 
dalyje, LMD svetainėje. Dėl to 
Soho draugijos ir organizuoja
ma tam darbui.

Tos draugijos jau vieną dar
bą yra dirbusios kartu pernai 
rudeny, surengdamos gražią 
vakarienę, pasibaigus Sąryšio

so, — džiaugiasi bale tik per
ka. Į

Nors musų kunigėliai rašyda
mi į “Draugą” dažnai dangsto
si katalikiškomis idėjomis, bet 
jiems nemažiau rupi ir kiše
nės.

Vėplos brolis labai susirupi-' 
nęs, kad dabartinis Pittsburgho 
lietuvių radio pusvalandis1 
“tarnauja vedėjo kišenei.” čio
nai jau išrodo, kad yra ir pa
vydo pas dvasiškus rašytojus.

Na, o jei koks laisvamanis 
kartais primena musų kuni
gams, kad visas bažnytinis biz
nis netarnauja jokiai kitai idė
jai, o tik kunigu kišenei, tai 
kunigai šaukia, jog laisvamaniai 
juos ir bažnyčią šmeižia.

Bent tiek turėtų žinoti dva
siškos asabos, kad patiems sė
dint stikliniuose namuose yra 
nepatogu akmenimis svaidytis.

O dabar dėl katalikiškų biz- suvažiavimui. Tai įvyko lapk

Nori katalikiško 
Radio pusvalandžio

Pittsbur- 
Vėpla ir Vėplos 

atvejais su atsi-i 
diskusuoja apie; 
katalikiško radio

• Kunigų “Drauge, 
gho skyriuje, 
brolis dviem 
dėjimu jau 
reikalingumą 
pusvalandžio.

Tose dvasiškių diskusijose 
tenka manyti, jog Vėpla ir jo 
“brolis” yra “dvasiškos asa- 
bos,” matosi ne tik daug pa-' 
vydo, gopšumo, bet ir savotiš
kas supratimas biznio reikalų/ 

Vėpla, pradėdamas diskusi- \ 
jas, apznaimina, kad Pittsbur-’ 
gho katalikams yra reikalingas 
radio pusvalandis ir, jei tik at
sirastų tinkamas “vadas/’ tai 
daugiau jokių kliūčių perą. 
Vadinasi, reikia tik “vado.”

Vėplos brolis kitame “Drau
go” numery visai pritaria sa-: 
vo broliui ir plačiau apibudina 
visą reikalą. Pirmiausia pęiši- 
mena, kad Pttsburghe' yra lie-i 
tuviškas radio pusvalandis, ku
ris yra vedamas Povilo Dar- 
gio, ir per kurį yra garsinami 
ir katalikiški parengimai.

Bet, pasak ,p. Vėplos brdlio,: 
dabartinis radio pusvalandis 
vistiek nepatenkinąs katalikų.; 
Girdi, per tą patį pusvalandį 
yra garsinama ne tik katalikų b 
parengimai, bet hnezaležninky,” ' 
“cicilikų,” kmunistų ir laisva-^ 
manių. Tai iš tokių garsinimų : 
ne tik kad nesą katalikams jo-į 
klos naudos, bet daugiau žalos.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREŲTŲRIUS

AMBULANCE 
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Aye. 
4447 South Fairfield .Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

"J ' 2 (koplyčios visose

v

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

■18 menesiu 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

IMJTUAl LI(BR COlPfllY 

4707 SOUTH HALSTED STRįEĖT 
Visi Telefonai Yards 0801 

VIENINTELIS THSTRIBUTORIU&

ričio 15 d. Pats Sąryšis tos va
karienės sprengime nedalyva-, 
vo ir uždarbiu nesidalino, bet 
jis tiesiog yra “kaltas” tame, 
kad keturios draugijos susita-1 
re tą darbą atlikti ir atliko.: 
Tas susitarimas įvyko Sąryšio 
dyasoije ir Sąryšio suvažiavi-i 
mo progoje.

Tai labai smagu, kad draugi
jos greitai suprato tą dvasią ir 
darbais įrodė jos praktiškumą. 
Pelnas buvo mažas. Bet pa- 
žmonys labai naudingąs visuo
menes datbangis, nes čia sUsi-: 
rinko beveik visi šios kolonijos' 
liet, visuomenės veikėjai, at
naujino savo paziritis ir veiklos 
mintįs, pasikilnijimus. Iš to 
bus geresnis veikimas ateity.

Tai labai gera Sąryšio pra
džia; gerai suprantami jo tiks
lai ir norai. Visos draugijos 
turėtų būti Sąryšio nariais! 
Tai bus nauda kiekvienai drau-i 
gijai, visoms draugijoms ir tau- 
tąi.

Yra numatoma, kad ir kituos
■ t ■

didmiesčiuos organiziVosis drau
gijų sąryšiai. Ir kodėl ne? Kaip 
tik savo tautos mylėtojai su
pras, kad reikia visiems lietu
viams organizuotis, tai organi
zuos draugijas į sąryšius.

Draugijos turi įgyt gerą 
vardą, 7 pagarbą visuomenėje. 
Kas tik nori atlikti didelį tau- 
thi| darbą, kreipiasi į draugi
jas. Draugijos tat padaro. Pas
kui veikėjai pag’ąrbą atsiima, 
o draugijoms nį.eko. Jos lieka, 
užmirštos. 'Sąryšis duos tautai 
draugijų istoriją, parodys jų 
reikšmę, garbę tpž jų gerus 
darbus. Sąryšis parodys, kad. 
lietuvių draugijų, gyvenimas y-' 
ra tai tautos gyvenimas. Sąry
šius gąli organizuot tik progre
syviai, demokratiški žmones. 
Jie turi išsibudinti prie to dar
bo, ne lūkuriuot, ne snausti. 
Laisvas bendras liaudies sąry
šis turi visur gyvuoti.

--- ------------ -- -r I ------------- -

SLA 3-čias (apskritys prisidėjo 
prie PALD Sąryšio

Tai didelis laimėjimas Pitts- 
bųrgho apygardos lietuviams. 
Tatai nutarė 3 apskričio meti
nis suvažiavimas gruodžio 27 
d., 1936. m. LMD svetainėje, 
Soho dalyje.

Trys delegatai kalbėjo prieš 
prisidėjimą. P. Pivarunas savo 
kalboj pasakė šitokį negirdėtą 
dalyka: girdi, aš mačiau Chi-. 
cagos laikrašty (nepasakė jo: 
Vardo), kad tas Amerikos Lie-j 
tuvių Kongresas pirks ginklus, 
siųs į Lietuvą ir darys ten re
voliuciją.

Kongresą remia Sąryšis. To
dėl gerbiamas kalbėtojas atkal
binėjo SLA 3-čią apskritį nuo 
dėjimosi prie Sąryšio, nes “re
voliucija” blogas daykas.

Taip, blogas, nes ji blogu 
tikslu atsiradusi to laikraščio 
redaktoriaus nesveikoj makau
lėje! Chicagiečiai turėtų surast 
tą laikraštį, paskelbt jo vardą 
ir pareikalaut faktų. Paskui pa
duot jį visuomenės teismui. Jį 
visuomenė — tauta — tikrai 
nubaus, nes, kaip mes tikime, 
tas redaktorėlis neturi jokių 
faktų ir jų nesuras. Am. Liet. 
Kongresas nė kalbėjo, nė ra
šė apie ginklų pirkimą ir revo
liucijos darymą už trijų tūks
tančių mylių!

—J. Baltrušaitis.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namtio- 
se ar ligoninėse, 
d u °du massage 
e^ectr^c treat_ ment ir magne- 

blankets irtt. 
Moterims ir mer- 
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Seredomis ir Bedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Sušauna Slakis

lūkuriuot, ne snausti.

ADVOKATAI išskyrus seredomis

(Daugiau Pittsburgho Naujie
nų 3-čiam pusi.)

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
•Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

. ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
\ Lj
Tel. Kedzie 3882

PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

SIUSKIT

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
^pataria Uetuvos barbi

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEJBNTH STREET BATH HOUSE 

908-910 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir įŠmąlevoftą—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dienų ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANAL 9560
. ________ . . • < . • v » . f ' t >

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.'

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turtine Koplyčias Visose Miesto Dalyse-

J.LIULEVICIUS
4348 Co. Califorriia Avenue Phone Lafayette 3572

J A. MASALSKIS |
8307 Litu&nica Avenue Phone Boulevard 4189

1 A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boiitevard 5203-8413 

——---------------------- ........... :—r—!---- -------------
& M. SKUDAS

718 )West 18th Street, Phone Monroe 3377'

ĘŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Aye. Tel. Pullman 5703
1 —‘',l.   n i     •          i ■ n m ■ >H < «       —   ■ ■  ......................... -

* * * * ‘ ‘ ‘d. ■ • ■ ■ • • f ’

LACHAWICZ v SUNVS
2314 West 23rd Place ^hdne Canal 2515

S. C. JACHĄVICZ • • ’ 
42-44 East 108th St. Tel Pulljnan 12Z0 arba Canal 2515 
. 'Ui. lį>l_ i'jįli  I ■ , .n ............................................lįni.i ntoMH.li m įiiin, hnUilIM., ii,.    .liii.i.   

$319 Lituapica Avenue Phone Yards U88
< + -• - . ■ •

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų Te L: Prospect 1930.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651.K So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Caluiąet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3467 Lowe Avę, TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. NVashington St.
Roorn 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 * 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

LIETUVIS 
Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. - 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
•LIETUVIS

Tel.
OPTOMETRISTAS 
Yarda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuviOfisas ir

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—* nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruhsvrlck 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
TaI. BnnlAverd 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of R5th and Halsted St?. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:8f 

Nedaliomis nagai sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107 '

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.«n.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Ąvenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 0—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.' 
.k x i >Tęl. JProspeęt 3403 , . .»|

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŠO IŠ KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
s i) cc i ft ly 1) c«

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656
Office 4930 West 13th Street

DR. HERZMAN
18 RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 IV. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464 •

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki S pojpietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchestęr 5194 
Rez. Tel. Drexel'9191

DR. A. A. KO’HI
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir vi 
chroniškų ligų*

Įlomis ir ivęntadienlaia ***# 
dieną. _ . <

/
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PITTSBURGH'Ū NAUJIENOS
SANDARA PASIVĖLINO SU PATARIMAIS

me'

Dantų Higiena

tokiems, kaip

TOWN .GRIER

25ckerias

25ckcnai

29c
iki dvidešimt pen

jiems svaraiCOgį

UNIVERSAL

20cdėl nu

TRINER'S ELEKIR
OF BITTER WINE

25c
15c

50/60 
dydžio

Visose 
Vaistinėse

iš visokių partijų, ra- 
tikybų, valdymas ir iš-

1000 šilko 
lapelių ....

Palengvinimas 
drebinančiu 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.
- PAIN-EXPELLER 

bonkutč tik 35c. ir 70c. 
visose vaistinėse.

pačių
nesu-

Juo kūdikis eina se 
uo dantų puvimas maižė

Beje 
net eglaičių 
šiais metais pirko. Tačiau ru
sai tuo atveju buvo laiminges
ni: eglaičių savo Kalėdoms jie 
galėjo gaiiti tiek, kiek tik no-

alus
kainas alui

Bet ką
snio

per Kalėdas pritruko 
tiek daug jų

kito pirkti sąu maisto produk 
tų į Universal Food Stores.

— Biznio Žvalgas.

liuką jau skaitys 15 'centų, o 
ne 10, kaip tai buvo iki šiol.

OF VOUR 
IHVESTMENT

Ilgainiui vaikas prie to tiek

PUSĖS

25c

1 PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’a Bltter Wln« Co.
544 S. Wells fit., Chicago. IU. 
Pri siųsk man sampelį dykai

Vardas .........   ~

PLA-SAFE

DEGTUKAI 6 20 c

Vieniems šventės bai 
gėsi, o kitiems pra

sidėjo

Rckomenduojamas
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

UNIVERSAL FOOD 
STORES

lEDERALoAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

W0LFF’S

UEAN MIX 12

siklausymas. Jie 
susiorganizuoti ir 
ningai.

Pabrango
Bravorai pakėlė

— už bąčką reikės vieną do
lerį daugiau mokėti nekaip 
pirmą. Tiek pakėlė už alų ur
mininkai (olselininkai). zBute- 
linis alus taip pat pabrango. 
Todėl saliunininkai už bute-

Geriausias būdas dantims va
lyti; yra toks:' sukinėti šepetu
ką iš viršaus žemyn taip, kad 
jis siektų smegenis. Jei kartais 
pasirodytų kraujas, tai čia nie
ko baisaus. Ilgainiui dantų sme
genys tiek sutvirtėja, jog iš jų 
kraujas jau nebebėga.

Suaugusiems patartina dan
tys valyti einant gulti ir ryto 
mętą atsikėlus. Tai būtinai. Vi
sai geras dalykas dantys valy
ti po kiekvieno valgio, bet nevi- 
sada galima.

Kai kurie teisinasi, jog jie 
neturį laiko dantims valyti, ži
noma, tai visai nekoks pasitei
sinimas. Laiko tam kiekvienas 
gali surasti, reikia tik įpratimo. 
Vadinasi, reikia į gyti paprotį, 
kad bent du kartus per dieną 
valytir dantis.

Kaip jau buvo minėta, senes
nio žmogaus dantų" sveikumas 
pareina nuo to, kaip jis juos 
pf įžiūrėjo jaunystėje. Reikia 
čia pasakyti dar daugiau, žmo
gaus dantys pradeda formuo
tis kūdikystėje. štai kodėl nėš
čiai moteriai pravartu yra lai
kytis tinkamos dietos, kurią nu
stato gydytojas. Būtent, ji turi 
daug valgyti tokio maisto, ku
riame yra medžiagos kaulams 
ir dantims budavoti. O kai gim
sta kūdikis, tai irgi yra svarbu 
nustatyti tinkamas maistas.

Kad pravoslaviškos tikybos 
išpažintojų čia yra nemaža, ta
tai liudija jau tas faktas, jog 
yra net dvi jų bažnyčios. Jos 
stovi beveik šalimais. Viena 
priklauso rusams, o kita — 
graikams. Tos jų bažnyčios 
per “Krismas” skambino var
pus be jokio pasigailėjimo. Ma
tyti, tuo budu džiaugėsi dėl 
Kristaus užgimimo.

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS 
DEPARTAMENTĄ

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

< 5 S

Simano Daukanto Federalz Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime 
Gruodžio 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 4% 
dividendą ant visų taupymo skyrių.

Kaip matote, kiekvieną 
penktadienį telpo Naujienose 
svarbus Universal Food Stores 
skelbimas. Tame skelbime vi
suomet randasi pažymėta mai
sto produktų pigesnėmis kai
nomis.

Jei Anglijos politikos vadai 
butų žinoję, kad Chicagoje yra 
toks “išmintingas” vyras kaip 
“Sandaros” redaktorius Mikas 
Vaidyla, tai tikrai butų buvus 
išvengta Anglijos imperijoj 
krizė dėl Edwardo.

Ponas Sandaros redaktorius

Tai tikrai nepaprastas 
reiškinys

Kalėdų švenčių metu į Car- 
negie su savo produktais buvo 
atvažiavęs farmerys Martynas 
Katiliavas iš Butler kauntės. 
Jis pasakojo, kad jo farmoje 
pradėję grybai augti. Tai esą 
tikri kelmučiai. Grybų buvę 
labai daug, ir rudens metu. Pa
skui iškritęs sniegas 
dangi šalčių nebuvę, tai 
gas greit pranykęs ir prade 
ję grybai dygti.

Reikia tiesą sakyti, jog .to 
kios šiltos žiemos beveik 
kas neatsimena. Bent niekas 
neatsimena, kad per Kalėdas 
grybai augtų. O vis dėlto tas 
šiltas oras nėra sveikatai pa
lankus: ligos pusėtinai siaučia, 
daug žmonių serga ir miršta.

— Carnegiške.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti Šioje bendro
vėje, kur įdėliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Duodam Paskolas Ant Namų
: ■ „ ' ' ... \

Simano Daukanto ..Federal Savings and Loan Association of 
Chicago teikia paskolas ant namų Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais 
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų. i

Patarnavimas teisingas ir greitas.

Vos pora dienų algai. gu
bernatorius Horner, meras 
Kelly ir Cook kauntės demo
kratų vadas Patrick Nash 
susitaikė. Tarp kitko, jie su
tiko, kaip padalinti legislatu- 
roj žymesnes vietas. Dabar 
betgi kilo nepasitenkinimas 
tų politikierių, kurių kandi
datūros nutarta paaukauti 
laikos interesams. Ir vienas 
tokių nepatenkintų politikie
rių z yra legislaturos narys 
Benjamin Adamowski, kurs 
tikėjosi gauti legislaturoje va
dinamo spykcjrio vietą. Jis 
pareiškė, kad tai vietai savo 
kandidatūrą statysiąs nepai
sydamas ką sakys jam gu
bernatorius Horner arba me
ras Kelly ar Nash.

Pabrango maistas
Prieš šventes nepaprastai 

pabrango visoki mėsa. Kalaku
tienos svarui moka nuo 25 iki 
29 centų; žąsienos, antienos ir 
vištienos svarui 25 centai; 
kiauliena nuo 20 iki 35 centų; 
veršiena nuo 23 iki 39c., apie 
tiek pat ir jautiena, žodžiu sa
kant, viskas pusėtinai pabran
go. Dėlei to žmonėms jau sun
ku bėra išsiversti, o ypač tiems, 
kurie mažai teuždirba. Dauge
liui tad gana skurdžiai tenka 
gyventi.

Laukiama vis geresnių laikų, 
bet jie kažkodėl vis nesisku
bina. Jei nedarbas nebėra toks 
opus, tai bedarbių vis dėlto ir 
šiandien tebėra pusėtinai daug. 
Nuolat sutinki žmonių, kurie 
ieško darbo ir vis negali jo 
gauti. O kurie ir dirba, tai ir 
tie negali savo uždarbiais pa
sigirti. Ypatingai mažai temo
ka mažesnės biznio įstaigos. 
Bučemėse mokama lyg ir žmo
niškiau 
kių dolerių per savaitę. Ta
čiau su tavernų darbininkais 
reikalas visai blogas 
mokama nuo 6 iki 15 dolerių 
per savaitę. Paprastomis die^ 
nomis jie turi dirbti apie dvy
liką valandų, o šeštadieniais 
iki 18 valandų. Dažnai tenka 
ir sekmadieniais po kelias va
landas dirbti. Tai tikrai 
rus išnaudojamas.

Iš s dalies čia kaltas 
darbininkų apsileidimas, 

nesistengia 
veikti vie-

UNIVERSAL

T01LET0 POPIERA 
19c

Nespėjo vieni su didžiausio
mis iškilmėmis atšvęsti Kalė
das, atseit, Kristaus gimimą, 
kaip pradėjo maždaug tokias 
pat ceremonijas kiti. Tokiu bū
du biznis ir vėl iš naujo. O da
lykas tas, kad musų mieste 
yra nemaža rusų, kurių “Kris
mas” prasideda vėliau. v Vadi
nasi, kai kitiems “Krismas” 
praeina, tai rusams tik atei
na.

Šeimininkės, kurios įprato 
pirkti šiose krautuvėse, žino, 
kad jos čia kiekvieną sykį su
taupo pinigų. Verta,ir kitoms 
šeimininkėms sekti pavyzdžiu 
tų, kurios jau išsidirbo sau 
tinkamą dirvą.

Universal Food Krautuvės 
turi nuosavą sandelį. Iš to 
sandėlio perka savo krautu
vėms miasto produktus. Per
ka jų daug, todėl gauna pi
giau. Savo kostumeriams ir
gi gali parduoti pigiau.

Taigi peržiurėkit jų skelbi
mą šiandien Naujienose ir ei-

SOLANO

PYCES 2N-‘
SELKIRK BARTLETT

GRUŠIOS 2 No 1
SHAVER

GRAPEFRUIT 2
SPENCER

SLYVAI
H0WDY ANKSTYBI BIRŽELIO

ŽIRNIAI 3 N" 1 k'”‘ 23 c
COUNTRY KIST SALDUS

ŽIRNIAI 2N” 2 k“" 25 c

SNIDER’S

TOMATOJUICE
. <2 20 unc. pakelis J ę

bonka JįQC

DRUSKA
svarų pakelis 4 Rf* 

Paprasta -ar lodizuota

Rašo Dr. C. Z. VezeFis 
žmogaus kūne yra du iš da

lies vienas į ♦ kitą panašus kieti 
audiniai: tai dantys ir kaulai. 
Tačiau nesunku tarp jų ir skir
tumas pastebėti. Pirmiausia 
kaulai yra musų kūne paslėpti 
ir apsaugoti. Jie retai pūna, ir 
pas suaugusį žmogų jie yra 
tvirtesni nekaip pas vaikus.

Kita kaulų savybė yra ta, 
kad jie sugyja, kada esti sužeis
ti arba net ir nulaužti. Visai ki
taip yra su dantimis: kai dan
tis nulūžta, tai jo nebegalima 
sugydyti.

Tik apatinė danties dalis yra 
apdengta, štai kodėl neapsaugo
ti dantys pradeda puti. Jei į tai 
nekreipiama dėmesio, tai per 
kelis metus gali visiškai dantų 
netekti. Norėdami turėti svei
kus dantis, mes turime juos 
tinkamai ir prižiūrėti.

šiandien yra gerai žinoma, 
kad dantys vajdįną Jąbai svarbų 
vaidmenį žmogaus sveikatos pa
laikyme. Seniau beveik nebuvo 
galima gendančio danties išgel
bėti. Jei jis visai sugesdavo, tai 
jį ištraukdavo lauk, ir viskas 
tuo baigdavosi.

Visai kas kita yra dabar. Jau 
kiekvienas gydytojas, kiekvie
nas dentistas bei šiaip apsiskai
tęs žmogus žino, kad blogi dan
tys gali pagimdyti įvairiausias 
ligas. Būtent, reumatizmo,, šir
dies, inkstų, vidurių ir kitas li
gas. Nemažą žmonių skaičių 
kankina vadinamasis fakusinis 
užsikrėtimas, kuris buvo smar
kiai pradėjęs plėtotis karo me
tu. Užsikrėtę ta liga žmonės y- 
ra nei šiokie, nei tokie, — nei 
sveiki, nei ligonys. Jų veidas y- 
ra išblyškęs, jaučiasi) beveik vi
sada pavargę, neturi energijos, 
jų nuotaika visai bloga. Bet kai, 
tik fakusinis užsikrėtimas yra 
pašalinamas, tai ■ tuoj įvyksta 
nepaprasta permaina. Kaip sa
koma, žmogus tarsi atgimsta:

PIAŲ^TYTOS AR 
kenas

pas jį atsikanda daugiau ener- Ida vartoti po kiekvieno valgio 
gijos, jis palinksmėja

čia bus pYąvartu, pažymėlį pripranta, jog ir pats įgunda 
jog blogi dantys yra viena iš šepetuką bei pastą vartoti, 
vyriausių priežasčių faktisinio.Į 
užsikrėtimo.

Dažniausiai dantys,, genda pas 
kūdikius 
nyn 
ja. štai kodėl itin svarbu kūdi
kio dantys prižiūrėti. Svarbu ne 
tik todėl, kad tuo butų galima 
dantys išgelbėti, bet ir todėl, 
kad dėl, gendančių dantų vaikai 
lengviau apserga kokliušu, ty
mais ir kitokiomis ligomis.

Mesx visi žinome, kad dantys 
genda ir pas suaugusius. Tačiau 
tenka pasakyti, jog tai dažnai 
pareina nuo to, kad kūdikystė
je dantys nebuvo tinkamai pri
žiūrimi.

Reikia visada atsiminti, jog 
svarbu ne tik dantys prižiūrė
ti, kad jie butų ' švarus, bet 
taip pat ir dantų smegenys. 
Mat, pas senesnio amžiaus žmo
gų daugiausia genda smegenys 
apie dantis. Dėl blogos priežiū
ros galis įsigauti vadinamoji 
pyorrhea. Tai dantų smegenų 
liga. Pyorrhea naikina žandi
kaulius ir gamina pulius. Nuo 
mažiausio palytėjimo tuoj pa
sirodo kraujas drauge su pū
liais. Jei nieko nedarpma, tai 
nuo tos ligos žmogus gali ir 'vi
siškai dantis prarasti. Todėl la
bai svarbu, kad žmogus, kurio 
dantų smegenys yra labai jaut
rus (pūliuoja ir iš jų kraujas 
teka), tuoj kreiptųsi į dantų gy
dytoją. Priešingu atveju jis ga
li, visiškai dantų netekti. i

Pravartu turėti galvoje tas 
faktas, jog visa žmogaus kūno 
sudėtis nuolat kinta, žinoma,, 
tas pat atsitinka ir su burna. 
Juo žmogus eina senyn, juo jis 
darosi silpnesnis. Jo plaukai pa
sidaro “sidabriniai” ir pradeda 
kristi, kraujo sudynai sukietė
ja, raumenys pasidaro mink'š- 
tesni, regėjimas silpnėja, Žo- 
džiu, artinasi senatvė. ’

Aišku, kad senatvėje vyksta 
ir pakitėjimai burnoje. Dantų 
smegenys atkrinta ir nusmun
ka žemyn. Tuo pačiu metu nu
sileidžia žandikaulis, todėl dan
tų šaknys išlenda i viršų. Ma
ža to: dantys tiek susilpnėja, 
kad pradeda klajoti, ,v

Tai vis nelabai njąlonųs reiš
kiniai. Tačiau nebūtinai pas se
nus žmones dantys turi būti, 
prasti. Jei dantys per visą lai
ką yra tinkamai prižiūrimi, tai 
ir senatvėje jie nesugenda. O 
tai tuoj reikia jo dantukai va
lyti su šepetuku. Šepetuką rei-

PARADISE KREKERIAI
svaro pakelis 15c

tiškų patarimų Anglijos ex-ka- 
raliui Edwardui meilės daly
kuose. Tik labai gaila, kad tie 
(patarimai jau • tyra pavėluoti, 
nes karalius yra atsižadėjęs 
imperijos sosto ir apleidęs sa
vo gimtąj'ą šalį.

Todėl Anglijos valstybės vy
rai negalės pasinaudoti išmin
tingais Vaidylos patarimais. <

Tačiau, jei ^Sandaros redak
toriaus patarimai yra pavėluo
ti šiuo atveju, tai gal jie bus 
naudingi ateityje ne tik An
glijai, bet ir kitoms valsty
bėms. O jei ne valstybėms, tai 
taip sau žymiems visuomenės 
“veikėjams 
Sandaros redaktoriui.

žinoma, patarimai^ liks pata
rimais, ir mums visiems bus 
ne pro šalį su tais patarimais 
susipažinti. Jei kurį iš musų 
ištiktų Anglijos karaliaus liki
mas, tai žinotumėme kaip 
orientuotis, kad galėtume iš
vengti krizės.

Sandaros redaktoriaus pata
rimai ne tik yra praktiški, bet 
ir gyvenime išbandyti. Pats 
Mikas Vaidyla yra pergyvenęs 
Edvvardo likimą, ir jis geriau
siai žino, ką tai reiškia.

Pats Vaidyla, jaunas būda
mas, buvo atvykęs į Pittsbur- 
ghą ir pažadėtas presbiterijo- 
nų kunigystės sostui. Buvo 
auklėjamas dvasiškoj semina
rijoj. Buvo jis sutikęs gražią 
geltonplaukę ir dėl jos 'atsiža
dėjo kunigystės sosto.

Išvyko į Chicago ir tenai 
kiek pagyvenęs laimėjo sostą . 
sandariečių “imperijoj” ir per * 
daugelį metų sėkmingai valdo 
sandariečius.

Tačiau sandariečių “imperi
jos” sosto tradicijos yra visai 
kitokios, negu Anglijos.

Anglijos^ sosto tradicijos rei
kalauja, kad sosto valdytojas 
turi apsivesti ir auklėti šeimy
ną. O jei neapsiveda arba ve- 
da ne tokią moterį, kokios im
perijos interesai reikalauja, tai 
prisieina atsižadėti sosto. San
dariečių “imperijos sosto” in
teresai reikalauja, kad sosto 
valdytojas turi nevesti ir gy
venti senbernio ’ gyvenimą.

O jei Sandaros “imperijos” 
valdytojas drįstų apsivesti, tai, 
žinoma, jam prisieitų skirtis 
su “sostu”, — taip kaip An
glijos karaliui.

Tada, žinoma; įvyktų tarp 
sandariečių didesnė krizė, ne
gu Anglijoj. Kartais gali su
griūti visa sandarietiška “im
perija”.

Sandaros redaktorius ge
riausiai mums išaiškina, kokio 
amžiaus ir kaip vyrai jaučia
si, kai sulaukia 40—50 metų. 
Atseit, kaip juos gamta vei
kia, jei jie iki to amžiaus ne
apsiveda. Pats ponas redakto
rius visa tai yra pergyvenęs 
ir apie tai geriausiai žino.

Tik, žinoma, valios stipru
mu ir rimtumu Anglijos kara
lius jokiu? budu negali lygin
tis su Sandaros redaktorium. 
Sandaros redaktorius atsilaiko 
prieš visokias moteriškas pa
gundas ne tik dėl savo gero
vės, bet ir dėl visos sandarie- 
tiškos “imperijos”. Nors jau
nose- dienose musų Vaidyla ir 
yra padaręs keletą klaidų, bet, 
kaip žmonės sako, visi mes iš 
klaidų mokomės. Vaidyla iš sa
vo klaidų yra geriausiai pasi
mokinęs.

Anglijos Imperijos, kuri su
sideda 
šių ir

laikymas yrą didelis ir kom
plikuotas darbas. Bet mes tu
rim neužmiršti, kad ir Sanda
ros “imperijos” valdymo dar
bas yra ne mažiau komplikuo
tas. Sandaroj irgi yra labai 
margo elemento.

Todėl visiems patariu su .at
sidėjimu pastudijuoti Sanda
ros redaktoriaus patarimus 
Anglijos karaliui...

— Nekalta Pittsburgho 
Mergelė.

GRYNO ŠOKOLADO

COVERED - GRABAMS
19c

SUNKIST

GRANDŽIAI l“'n"
Besėkliai

GRAPEFRUIT 3
PUIKIOS MC’LURE

BULVES 7
SELERAI 2
NAUJI

KOPŪSTAI 3 svarai
LITTDE BO-PEEP

AMMONIA """
LITLLE BOY BLUE

LAZURKA 2
STALEYS

KRAKMOLAS
UNIVERSAL >

BLEACH

ŠLUOTOS 37 c

PUIKUS PIAUSTYTI AR SUKRUŠTI

PINEAPPLE 9 c
1 NOVALE WATER PACKED

JUODA VĖTĖS 13c
KALIFODNIJOS

SLYVAI

maiš. 91C
MILTAIS -š2ic
stjNNY CANE

CUKRUS 5 „.27 c
KAVA 1 27 c

Universal — Webb’s Chase & Sanborn
UNIVERSAL C. G. < h

KORNAI I
2 No. 2 kenas 25 c

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 

IŠPARDAVIMAS!
PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ - SAUSIO 8-9

UNIVERSAL

NSURED
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NAUJIENOS STAMBI NUOLAIDA SOVIE
TŲ BURŽUAZIJAI

“Teisia” Universiteto
The Lithuanien Baily N»wa

Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
Hardi 3rd 1879.

Uiaakyma kalnai
Chicagoje — paštu:

Metam*________________  $8.00
Pusei metų __ ________
Trims mėnesiams ___

____4.00
__ _ 2.00

Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesini ___

____1.50
___  .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei______________
Mėnesiui .. ... ...............

-------  8c
—18c

Suvienytose Valstijose, ne
1 paštai

Metams ....................... ......

Chicago);

__ $5.00
Pusei metų ..... ......... ....... __ _ 2.75
Trims mėnesiams . ...... .... 1.50
Dviem mėnesiams___ r
Vienam mėnesiui

___ 1.00
.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams$8.00
Pusei metų_______________4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted StM Chicago, 
UL Telefonai Canai 8500.

Pažangus Roosevelto nusistatymas
Po lapkričio 3 d. balsavimų p^zidento Roosevelto 

įtaka Amerikos politikoje pasidarė milžiniška. Opozici
ja tapo nušluota. Kongresas šiandie reiškia nedaugiau, 
kaip patariamąją įstaigą. Jisai darys tai, ko norės pre
zidentas. ?

Šitokiose aplinkybėse labai svarbu žinoti, kokio nu
sistatymo prezidentas Rooseveltas laikosi. Užvakar ji
sai savo nusistatymą išdėstė, darydamas pranešimą 
bendrai kongreso sesijai.

Prezidentas kalbėjo-, kaip tikras liberalas, kuris 
kiekvienoje gyvenimo srityje nori žengti priekyn, o ne 
atgal, ir ne trypti vietoje. Vadovaujančioji jo kalbos 
mintis buVo ta, kad demokratinė valdžia, kuri buvo šia
me kontinente įsteigta prieš 150 m., tebėra ir šiandie 
geriausia valdžios forma, ir kad ji gali ir privalo su
rasti tinkamus kelius komplikuotoms dabartinio žmo
nijos gyvenimo problemoms išspręsti.

Kai kurias tų problemų prezidentas paminėjo. Ji
sai nurodė, kad valdžia turi reguliuoti tam tikrus daly
kus pramonėje, kad ji turi rūpintis dirbančiųjų masių 
gerove,. saugodama jas nuo ekonominių krizių pasėkų 
ir gindama jų teises santykiuose su darbdaviais, ir kad 
Ji turi stiprinti tarptautinę taiką.

Rooseveltas nėra užsispyręs eiti būtinai tokiu, o ne 
kitokiu keliu. Jam yra svarbiau pagrindiniai tikslai, 
negu priemonės. Charakteringi buvo jo kalboje žodžiai: 

“NIRA įstatymas buvo anuliuotas. Problemos
—ne. Jos pasiliko.”
Valdžia, anot prezidento, turi rūpintis ne tik, kad 

Suktųsi ratai. Jos pareiga yra žiūrėti, kad pramonė ei
tų tąja kryptim, kuri užtikrina “didesnį pasitenkinimą 
gyvenime vidutiniškam žmogui”.

Jeigu prezidentas Rooseveltas žengs šita bendrąja 
kryptim, -tai ateinantieji ketveri metai padarys jį dar 
populiariškesniu, negu kad jisai yra dabar.

Sovietų konstitucijos parag
rafas apie teisę paveldėti palik
tą mirusiojo turtą kartu su jo 
“sutaupomis” duoda progos 
krauti ir 'auginti privatinius ka
pitalus iš kartos į kartą. Pavel
dėjimo suma nėra apribota.

Vadinasi, jeigu koks nors ko7 
misaras kyšiais ir vagystėmis 
“uždirbs” šimtą - kiltą tūkstan
čių rublių, tai jo sūnūs jau' su
syk pradės gyvenimą, kaip tik
ras buržujus. Įvairiems speku
liantams' bus dabar užtikrini
mas, kad jų “gyvenimo procia” 
po jų misities nenueis niekais.

O kad turtingų komisarų ir 
spekuliantų jau ir šiandien Ru
sijoje yra nemažai, tai visas 
pasaulis galėjo patirti api$ tai, 
kai prieš Naujus Metus buvb 
pranešta iš sovietų sostinės, kad 
vakarienė geresniuose Maskvos 
koteliuose kaštuoja vienam as
meniui 115 rublių ($23.00). 
Darbininkai tokių vakarienių 
“užsifundyti” negali.

/

Sovietų Rusijoje, tokiu budu, 
jau atsirado dvi skirtingos kla
sės: turtingų žmonių ir betur
čių. Ir Stalino. konstitucijoje 
turtingoji klasė įsigijo svarbią 
teisę.

Ar tai jau reiškia paprastos 
kapitalistiškos sistemos įsteigi- 

Rusijoje? Ne. Tai greičiau 
tik žengimas į “kapitaliz- 
priemenę.” z

VAIZDAS MADISON, WISCONSINE, KUR DABAR VYKSTA “TEISMAS” DR. 
Glenn Frank, Wisconsino universiteto prezidento. Jį nori prašalinti už “nekompeten- 
tiškumą”. Harold M. VŽilkie, stovi ir skaito kaltinimus prieš teisiamąjį, kuris sėdi į 
dešinę nuo kalbėtojo. Wilkie yra universiteto regentų pirmininkas.

Naujienų-Acme Photo

PRAMONEI REIKIA PASTO
VIŲ POLITINIŲ IR TEISI

NIŲ SĄLYGŲ.

mą 
dar
mo

PRIVATINIAI TURTAI
KAPITALIZMAS

IR

Raio ANTANAS ŽYMONTAS

Henry M. Stanley

pramo-

greitai 
prekes,

SOVIETŲ SĄJUNGOJE AT- 
STEIGTA PAVELDĖJIMO 

TEISĖ

pripažino tik likusias 7. Jisai 
perskaitė kiekvieną jų atskirai, 
bet kartu pastebėjo, kad ir jų 
“aiškinti nėra reikalo.”

Pranešimuose apie sovietų 
“konstitucinį kongresą” nebuvo 
paminėta Vieno labai įdomaus 
fakto: / kad į naująją SSSR 
konstituciją yra įdėta teisė pa
likti privatinį turtą įpėdiniams.

Šita teisė liečia ne tik asme
ninius vartojimo daiktus (rū
bus, knygas ir t.t;), bet ir “su
taupąs” (“sbereženija”).

Kaip rašo socialdemokratų 
organas “Sociaiističeskij Vest- 
nik” (kuris eina Paryžiuje), to 
paragrafo originaliame konsti
tucijos projekte nebuvo. Taigi, 
kuomet projektas buvo šią va
sarą atspausdintas ir paduotas 
“visų žmonių svarstymui,” nie
kas nežinojo, kad toks svarbus 
dalykas galės būt įdėtas į pa
grindinių teisių sąrašą.

Paragrafas apie paveldėjimo 
teisę buvo pasiūlytas kongre
sui, kaipo pataisa prie origina- 
lio projekto, tarpe 42 kitų pa
taisų. Apie tas pataisas refera
vo kongreso pabaigoje, specia
lūs komisijos vardu, “pats” Sta
linas.

Savo referatą jisai atliko į 5 
minutas, pareikšdamas, kad 36 
pataisos yra “tik redakcinio po
būdžio” ir todėl atskirai jas 
nagrinėti nėra reikalo, o esmi
nio pobūdžio pataisomis jisai

Jokių diskusijų kongrese ne
buvo nei apie originalį projek
tą, nei apie pataisas. Konstitu
cijos projektą kongreso pra
džioje patiekė su savo pastabo
mis delegatams Stalinas, ir 
kongreso gale jisai pranešė apie 
pataisas, rekomenduodamas vis
ką priimti. Niekas kitas apie 
atskirus konstitucijos straips
nius kongresė nekalbėjo. Kiti 
oratoriai, — beveik išimtinai 
komisarai ir svarbus partijos 
šulai — kalbėjo apie sovietų ar
mijos galybę, davė vėjo fašis
tams, pasigyrė “milžiniškais 
laimėjimais” pramonės srityje, 
bet apie konstituciją beveik ir 
neužsiminė.

Rusijoje ir prieš bolševikišką 
perversmą kapitalizmas dar bu
vo tik pradėjęs dygti.

Privatinių turtų tenai jau bu
vo didelių, bet į pramonę jie 
dar^ nebuvo susimetę. Dauguma 
tų turtų susidėjo iš bajorų dva
rų, aukso ir brangiųjų akmenų 
(ponijos rankose) ir pirklių tur
to.

Tik ši pastaroji turto rųšis 
buvo vartojama, kaip kapita
las, t. y. leidžiama apyvarton 
su tikslu padaryti pelną.

Pramoninio privatinio kapi
talo buvo palyginti nedaug. Ge
ležinkeliai priklausė Valstybei. 
Paštas ir telegrafas — taip pat. 
Valdžia, be to, buvo įdėjusi val
stybes iždo pinigas į amunici
jos dirbtuves (pavyzdžiui, Pu- 
tilovo). Daugelis kitų pramok 
nių, kurios gyvavo- senojoje Ru
sijoje, buvo įsteigtos žymioje 
dalyje svetimų šalių — Vokie
čių-, anglų, belgų, franeuzų, a- 
merikonų ir t.t. — kapitalais.

Didžiausieji bankai Rusijoje 
buvo valstybės. Degtines biznis 
buvo valdžios monopolizuotas.

štai dėlko privatinis kapita
lizmas Rusijoje buvo toks' silp
nas ir susmuko, kaip lepšė, už
ėjus karui, o paskui revoliuci
jai.

Pusėtinai išsivystęs kapitaliz
mas, kaip minėjome aukščiau, 
buvo senojoje Rusijoje tik pirk- 
lybes srityje. Pirklių 
jau buvo milionierių.

Kapitalizmas, beje, 
prasideda pirklyboje.

Pirmiausia būna, 
Marksas išdėstė savo
le,” kapitalo akumuliacija. Tat 
įvyksta visokiais keliais, tie
siais ir kreivais — ne tik tau
pymu ir laimingomis spekuliaci
jomis, bet kai kada ir vagys
tėmis, suktybėmis ir plėšimais. 
Bet pralobęs žmogus pradžioje 
nededa savo: “sutaupų” į fabri
kus.

Per ilgus laikus fabrikų iš 
viso1 nebuvo-; jie nebuvo “išras
ti.” - Turtuoliai sayo lobius pra
ūždavo puotose. Bet drąsesnie
ji tarpe jų (ypač tie, kurie ne
galėdavo pirktis žemės ir sta
tytis palocių) imdavosi preky
bos arba davinėdavo paskolas 
už gerus nuošimčius. Čia paleis
tas į biznį kapitalas sparčiai 
augdavo. /

Tik kuomet susirinko dideli 
kapitalai pirklių rankose, tai 
dalis jų buvo pradėta vartoti 
fabrikų statymui, pramonei/

Rusijoje

visuomet

kaip K
“Kapita-

tūkstančių delegatų 
tik 1 klausė, šaukė 

didžią j am, geniališ- 
Stalinui,” plojo ir 

kai prieidavo

, Dvejetas 
Visą laiką 
“ura musų 
kam vadui
kilnojo rankas, 
*prie balsavimų.

Taip ta konstitucija buvo 
“priimtas.”

Tuo tarpu aukščiaus paminė
toji pataisa apie paveldėjimo 

teisę, kuri buvo įšmugeliuota į 
konstituciją, turi svarbios, prin- 
cipialės reikšmės.

Pramonė išbujojo tose šaly
se, kuriose buvo pirmiausia pa- 

kžebotas valdžių despotizmas 
(Holandijoje, Anglijoje ir t.t.)1. 
Bet tenai, kur karalių arba ki- 

> tokių despotų sauvaliavimui ne
buvo uždėtas apinasris, 
nė tarpti negalėjo.

Prekyboje kapitalas 
apsiverčia. Išpardavęs
pirklys gali susidėti pinigus į 
krepšius ir iškeliauti, kur jam 
patinka.' Bet žmogus, kuris sta
tydinasi dirbtuvę, turi planuo
ti ilgam laikui. Jisai negali dėti 
Savo pinigus- j trobas ir maši
nas, jeigu jisai nėra užtikrin
tas, kad tos jo nuosavybes ne
bus sunaikintos arba sukonfis- 
kuotos,4 kad jo įmonė nebus su
stabdyta arba apkrauta nepa
keliamomis’ duoklėmis valdžios 
naudai. 1 ' 1

Jam rčikia, kad nuosavybė 
butų “gerbiami,” kad jo biznis 
butų saugojamas.

Todėl šalyje, kur nėra įsi
tvirtinęs Valdžios autoritetas 
(kaip, pav./dabaų Kinijoj) arba 
kur valdovo užgaidų jokie įs
tatymai nevaržo, pramonė ne
gali išsivystyti, štai dėlko visos 
despotiškosios šalys — Turki
ja, Rusija, Ispanija ir k.—bu
vo taip toli atsilikusios ekono
minio išsiplčtojimo atžvilgiu 
nuo laisvesnių, “konstitucinių” 
šalių, — nors kai kuriose des7 
potijose dideli lobiai buvo at
siradę anksčiau, negu kitur, 
Sakysime, Ispanija jau po A- 
merikos atradimo (1492 m.) 
pradėjo neapsakomai lobti, ka- 

;da ėmė jai’ plaukti auksas iš 
Naujojo Pasaulio. ~ 

, Gyvenimas betgi ' verčia ir 
despotiškas^ šalis steigti’ savo 
pramones — ypač turint galvo
je, karo reikalus. Joms reikia 
ne tik amunicijos, bet ir, kad 
karui kilus butų kuo žmones 
aprengti, geležinkelių trauki
nius varyti. Kadangi des
potas svetimos nuosavybės ne
gerbia ir privatiniai kapitalai 
todėl į pramonę neina, tai to
kia valdžia yra priversta sta
tyti pramonę savo (arba pasi
skolintais) kapitalais.

Tokiu budu čia atsiranda 
“valstybinis kapitalizmas,” ku
ris, žinoma, neturi nieko bend
ro su socializmu. Jeigu tos rū
šies pramonė reikštų soeializ- 
irią, tai reikėtų pripažinti, kad 
jau ir cariškoje Rusijoje buvo 
daug “socializmo,”

Bet caro valdžia tik karo su- 
metimais tiesė geležinkelius, 
statė ■ amunivijos dirbtuves ir 
finansavo kitokius biznius. Dau 
giausia tais pačiais sumetimais 
buvo pravesta penkerių metų 
industrializacija' if Stalino Ru
sijoje. , '

■ Stalinas tačiau privatinius 
bizpius visai panaikino. Taigi, 
jeigu privatinis asmuo dabar liuoti.

<»

Susipažinau su Arabi- 
Trebizonde ir

: (Tęsinys)
Aš plaukiau upe Nile. Susipa

žinau su Higgįnbotham, vy
riausiu inžinierių Bakerio eks
pedicijos. Kalbėjausi su kapito
nu Warrenu Jeruzolime. Per
važiavau per Krymą ir apžiurė
jau karo lauką.- Valgiau pietus 
su našle generolo Liprandi iš 
Odesos,
jos keliauninku 
baronu Nicoklay^ civiliu Kauka
zo gubernatorium, Tiflize. Aš 
gyvenau su Rusijos ambasado
rium Tereane. Su visais turė
jau ilgus pasikalbėjimus. Viską 
sužinojau, kas man buvo reika
linga.

Rugsėjo mėnesį 1870 metais 
aš atkeliavau į Indiją. Spalių 
12 dieną, iš Bombey laivu Pol- 
ly nuplaukėm į Mauritius./ Į 
Zanzibarą mes nuplaukėm sau
sio 6 d., 1871 m. Čia atkeliavęs 
sučmojau, kad Livingstonas ap
leido salą Zanžibar kovo mėne
sį, 1866 metais, ir nuo to laiko 
niekas jo nežino.

Čia susipažinau su Amerikos 
konsulu kapitonu Webb ir An
glijos konsulu Dr. J. Kirk. An
glijos konsulas asmenšikai pa
žino pražuvusį Dr. Livihgsto- 
ną. Pasakojo man įvairius įvy
kius ir anekdotus, kuomet jis 
važinėjosi su Dr. Livingstonu.

—O, jes, Dr; Kirk,—paklau
siau, kur manai dabar randasi 
Dr. Livingstonas ?

—žinote; sunku pasakyti. Gal 
miręs. Bet nėra nieko tikro, 
kuo galima butų remtis. Vie
na tik ižinau, kad nieko tikro 
apie jį nežinoma jau per du me
tus. Aš manyčiau, kad jis dar 
gyvas. Mes vis dar šį tą jam 
siunčiame... Manau, kad senelis 
greitai turėtų grįžti namo. Jis

jau sensta. O jei jis miręs, tai 
pasaulis žudys daug jo išradi
mų. Jis neveda jokių užrašų. 
Jis tik padeda taškelius ant 
žemėlapio. Niekas dų ženklelių 
negali suprasti, kaip tik jis 
pats.

—Na, o koks jis yra žmo
gus? Kaip prie jo galima priei
ti, — paklausiau.

—Su juo sunku vesti reika
lus. Asmeniškai, aš su juo ne- 
sibaru, bet aš mačiau kaip su 
kitais jis pešėsi. Jis nekenčia

nė vieno, kuris nori būti arti 
jo.

—O man sakė, kad Livings- 
tonas yra kuklus žmogus. Tai 
kaip apie tai?

—O jis žino vertę savo atra
dimu. Jis nėra angelas. —Atsa
kė Dr. Kirk besišypsodamas.

—Na, prileiskim, kad aš su
tikčiau jį savo kelionėj. Kaii 
jis elgtųsi su manim?

—Tiesą sakant, aš manau, 
kad tas jam nelabai patiktų. A'J 
žinau, kad Burton, Grant arbž 
Baker, jei norėtų jį surasti, ta: 
jis tuoj pasislėptų už šimtz 
mylių į klampynes.

Penkioliką mėnesių praėji 
nuo to laiko, Jcai- aš gavau įsa 
kymą. nuo Bennett’o surasti Li 
vingstoną. Aš dabar turėjau til 
$80.00. žinojau, kad aš negalit 
pasisamdyti karavano ieškoji 
mui Livingstono. Man tik ūžte 
ko pinigų grįžti atgal iki saus 
žemio, — 25 mylios tolumo. Al 
pasišaukiau kapitoną Webb i] 
išpasakojau visą savo kelionės 
tikslą. Aš gavau nuo jo pinigi 
Bennett’o sąskaiton ir pradėjai 
rengtis kelionėn.

Pasisamdžiau du baltveidžiu 
31 iš vietinių ginkluotų “ka 
rių” ir 153 porterius. Taipgi 2r 
apkrautus tavorais arklius i: 
du pabalnotus žirgus.

Nebuvau patyręs tokiose eks 
pedicijose. Sunku buvo viską iš 
spręsti. Reikėjo daug teirautis 
klausinėti. Kiek lovų? Kiek au 
dėklo? Kiek vielų? Apie tai pa 
tarimus man teikė pįrkliai ara 
bai. Patarė pasiimti daug į vai 
rių stiklinių karolių: juodų, bal 
tų, raudonų ir kitokių. Taipg 
įvairių vielų.

Tie tavorai Afrikoj kaip ir 
pinigai. Man paaiškino, kad ka 
roliai yra kaipo variniai pinigai 
Audeklai kaipo sidabras. ( 
vielos — kaipo auksas.

(Bus daugiau)

Po Eilute Kasdien.
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

Jai po Amžių Kada...
Jai po amžių skaudus pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Musų kovos ir kančios, be ryto naktis, 
Del jų nesuprantamos bus.

Ką mums žada rytojus? Tikėk, jai gali!
Nes ir kaip begyvent ir kentėt be vilties? 
Rodos Dievas užmiršo!... o žmonės geri, 
Palauk, iki ranką išties!...

Tarp vargų, sopulilf, be rasos ir žvaigždės, 
Musų mėlynos akjs apteko kraujais;
Kam jas smertis užmerkė, laimingas ilsės, 
Širdies nebekruvins vargais.

O vienok mes be ašarų jungą dienos
Nešdami, be nakvynės keliaujame sau;
Ar mums audros užkauks, ar kas kelią užstos,— 
Augščiausi, tarnaujame Tau.

Nei vaitoti, nfei verkti nepratę visai. 
Vien atstatom, krutinę, apkaltą ledu! 
Ne be žado širdies mes kokie milžinai, 
Bet dūšią išreikšti sunku!

O! kad oro plaučius kiek atgaut krūtinė!
Kiek ten jausmų didžių, neapreikštų vėkų!
Ar tai viskas užmirš, kaip pradėtas sapne ?
Ar žusme keliais be darbų?

O, kaip kartais sunku! Ar kas norint supras?
Bet gana! Ne be garso mus vėtros išgriaus! 
Užgiedokime, broliai, sau dainas linksmas! 
Kaip vyrai keliaukim, toliausi .

Jai po amžių kada skaudus pančiai nukris, 
Ir vaikams užekės nusiblaivęs dangus, 
Musų kovos ir ^kančios, be ryto naktis, 
Del jų nesuprantamos bus.

Maironis.

Z."-

konsti- 
privati- 
“sutau- 
palikti

Rusijoje kokiu nors budu pra- 
lobsta, tai jisai savo lobio j biz
nio apyvartą paleisti negali.

Bet naujoji sovietų 
tucija jau duoda teisę 
niems asmenims savo 
pas” laikyti ir paskui
jas savo įpėdiniams. Tokiu bu
du atsidarė kelias privatinių 
kapitalų augimui.

Kai jų susikraus stambesrtčš 
sumos, jie ieškos progų daryti 
pelną — pirmiausia, gal bUt, 
užsieniuose (jeigu politiška 
tvarka Rusijoje dar nebus pa
sikeitusi), paskui namieje pre
kyboje ir, galų gale, pramonė
je.

Bet tai ateities > problemos. 
Kol kas Rusijos valdžia dar 
bando pati vi$us biznius vesti. 
Kapitalistų klasės pareigas ie
nai eina valstybinė biurokrati
ja. O privatiniai asmens, kurie 
turi pinigų, gali tik (jei turi 

slaptai speku- 
- - fitl

“protekciją”)

PASLAPTIS
IR

KRAUJAS
“Išvakarėse nužudė anglų karininką. Jo lavo
nas buvo surastas vienoje Petrogrado gatvių. 
Matyti,, niekas nenorėjo tos mirties slėpti, 
nors aišku buvo, kad tai prievartos mirtis. Pa
sirodė,kad nužudytasai anglų karininkas tar

anavo užsienių žvalgybai. Apie Ui buvo kalba
ma atvokato Liubarskio raštinėje.”

Taip prasideda romanas vardu “PASLAP
TIS IR KRAUJAS”, kurį pradės "Naujienos” 
spausdinti sausio 25 d. Tai nepaprastai įdo
mus, patrauklus ir jaudinantis romanas. Bū
tinai pradėkite jį skaityti nuo pat pradžios.

“■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■S
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Korporacijų Viršinin 
kų Algos Chicagoje 
NUO $50,000 IKI $160,000 Į METUS

Jungtinių Valstijų Iždo de-'Inc., $93,250; y. r. Caldwell, Chi- 
partamentas vakar paskelbė <o?o’QQCatf7e!.1 č, .... . . 1 r . $91,283; Ralph Budd, Chiskaitlines, kurios parodo, ko
kias algas gauna Chicagos 
korporacijų, bankų ir kitų 
stambių įstaigų viršininkai.

Tos algos siekia nuo $50,- 
000 iki $160,000 į metus.

Žemiau paduodame sąrašą 
bendrovių ir viršininkų su jų 
metinėmis algomis:

George M. Eisenberg, Chicago, 
American Decalcomania Co., $136,- 
455; Mill Blackett, Winnetka, Black- 
ett-Sample-Hummbert Ine., $109,- 
000; J. G. Sample, Lake Forest, 
Blackett - Sample - Hummbert Ine., 
$109,000; E. F. . Hummbert, New 
York/Blackett - Sample - Hummbert 
Ine., $117,388; H. E. Blood, Chicago., 
Borge-Warner Corp., $106,900; Frank 
Allten, Brink’s Tnc., $106,319; F. W. 
Means, Chicago, $158,305;

J. F. Cushing, Evanston, Great 
Lakęs Drędge & Dock Co., $159,912; 
M. H. Karker, Barington, Jewel 
Tea Co.,'$105,596; E. V. Marš, Chi
cago, Marš Ine., $120',000; Sewell 
L. Avery, Evanston, Montgomery 
Ward & Co., $100,160;

E. G. Seubert, Chicago, Standard 
Oil Company of Indiana, $106,249; 
W. E. MacFarlane, Chicago, The 
Tribūne Co., $100,000; James G. 
McMillan, Winnetka, III., The 
Wander Co., $107.047; George W. 
Deegan, Chicago, Kiley Brewing Co., 
$108,481.

A. I. Appleton, Appleton Electric 
Co., Chicago, $85,000; R. H. Cabell, 
Armoųr & Co.. Chicago, $64.200; C. 
J. Faulkner Jr., Armour & Co. $50,- 
096; P. L. Reed, Armour & Co., 
$50,096; 
Balaban 
$78,000;

Borg-Warner Corp., Chicago:
C. S. Davis $94,126; G. W. Borg; 

$72,300; R. C. Ingersoll, $50,899; C 
D. Donaven, $60,000; J. L. Knapp; 
$65,000; J. M. Simpson, $60,000.

John D. Allen, Chicago, Brink’s

Barney and John Balaban,
& Katz Corp.. Chicago,

Westinghouse Co., 
itaiph Budd, Chicago, Burl

ington & Quincy R. R., $50,100.
Frank Knox, Chicago, Chicago 

Daily News, Ine., $75,000; S. C. 
McCombs, ’Chicago, Chicago Rawhide 
Mfg. Co.. $97,533; C. F. Childs, 
Lake Forest. Childs & Co., $50,000; 
W. E. Pollock, New York, Childs, 
Ine., Chicago, $50,000; Walter J. 
Cummings, Chicago, Continental- 
Illinois National Bank & Trust Co., 
$75,200; L. B. Manning, Chicago, 
Cord Corp., $60,000; E. A. Cudahy 
Jr., Chicago, Cudahy Packing Co., 
$75,040; T. A. Potter, Lake Forest, 
Elgin National Watch Co., $57,651; 
Herman Black, Highland Park, 
Evening American Publishing Co., 
$60,191; D. F. Kelly, Lake Forest, 
The Fair, $60,000; R.,..J& Morse, 
Chicago, Fairbanks-Morse Co., $65,- 
040; C. H. Morse, Faibanks-Moorse 
Co., $50,040.

John McKinlay. Chicago, Field & 
Co., $65,000; Frederick D. Corley, 
Chicago, Field & Co., $50,000; Har- 
rison P. Sheld, Chicago, Field & 
Co., $62,500; Edward E. Brown, Chi
cago, First National Bank of Chi
cago, $50,000; Burnett W. Robbins, 
Chicago, General Outdoor Adver- 
tising Co., $51,402.

Great Lakęs Dredge & Dock Co., 
Chicago:

T. Rv Williams. $54,732; M. G. 
Hausler Jr., $55,595;: R. V. Hoopes, 
$53,595; W. P. Feeley, Buffalo, N. 
Y., $51,595; Robert F. Wingard,
$58,406.

B. E. Henderson, Chicago House
hold Finance Corp., $61,104; D. A. 
Downe, Chicago, Ulionis Central 
Railroad Co., $60,650; D. E. Block, 
Chicago, Inland Steel, $60,000; P. 
D. Block, Inland Steel Co., $60,000; 
S. G. McAllister, Chicago, Interna
tional Harverster Co., $54,113; J. D. 
Kraft, Kraft-Phenix Cheese Corp,, 
$75,000; Syma Busiel and Alfred 
Busiel, Evanston, Lady .Esther Co., 
'$72.000 /

M. H. Hackett. Lord & Thomas. 
Ine., $54,590; A. D. Lasker. Lord & 
Thomas, Ine., $52,000;. C. W. Mc-

Near, Chicago, MeNear & Co, $97,- 
967; Daniel Peterkin, Chicago/ Mor- 

“ ton Salt Co'., $60,730; H. W. Boyd, 
Chicago, Mosser Leather Corp., 
$70,769.

George Rasmussih, Chicago, Na
tional Tea Cos $60,000; Fred J. 
House, News Syndicate Co., Ine., 
$74',019; Harvey Deuell, News Syn- 
dicate Co., Ine., $64,188; Solomon A.. 
Smith, Chicago, Northern Press Co., 
$60,000.

Keneth G. Smith, Chicago, Pep- 
sodent Co., $74,796; R. A. Petten- 
gill, Chicago, Pettengill, Ine., $50,- 
000;, H. H. Windsor Jr., Chicago, 
Popular Mechanics Co., $55,000.

H. Perlstein, Chicago, Premier- 
Pabst Corp., $79,999; Henry M. 
Dawes, Chicago, Pure Oil Co., $55,<- 
250;, L. JI Rosenwald, Sėars-Roe- 
buck, $69,519; H. E. Wood, Sears- 
Roebuck, $86,233; E. R. Boble, Chi
cago, Stack - Goble Advertising 
Agency, $60,000; Allen Jackson, 
Standard Oil of Indiana, $62,100; E. 
J'. Bullock, Standard Oil of Indiana, 
$57,600;; R. H. McElroy, Standard 
Oil of Indiana, $52,200.

Gustavus F. Swift, Chicago, Swift 
& Co., $60,000; William B. Traynor, 
Swift & Co., $50,000; L. H. Rose, 
Chicago, the Tribūne, $90,000; R. R. 
McCormick, Chicago, the Tribūne, 
$50,000; L. J. Drake, Chicago, Union 
Tank Car Co., $67,000; Edward 
Landsberg, Chicago, United States 
Brewing Co., $50,000.

Thomas E. Wilson, Chicago, Wil- 
Co., Ine., $89,598; C. W. 
Wrigley Co., $86,405.

Gina Universiteto
Prezidentą

SHARPS and FLATS
' • 1 ■ • ■■ ■ ■ ■ - - .

by 
well

son 
ley,

Wrig-

North Side
Kalėdas buvo atvykęs 
iš Woreėster, Mass., 
daktaras Puskunigis

Per 
svečias 
lietuvis 
su žmona. Praleido jie šventes
pas pp. Popierus, 1701 Pulas- 
ki road; P-nios Popierienė ir 
Sedaitienė yra Dr-o Puskuni
gio seserys, tai daktaras Pus
kunigis kas metai važiuoda
mas Floridon praleisti žiemos 
laiką atlanko savo gimines ir 
draugus, o kadangi jis/ėjo 
mokslą Chicagoj, tai jam ir 
malonu’ čia paviešėti.

— O. M.

MADOS

Specialia Išparda) imas!
GERIAUSIO -MAISTO, ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS! 
PŪTNYČfttj "fR SUKATOJ, SAUSIO 8 ir 9

IDAHO RUSSET

Y T Y YL X iCi*** Puikios, rinktinės, n VJ JLz V v. s. no.i sv.

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI s 23cn 89c
..... —...... r I r-t T'

“TASTEVVELL” CALIFORNIJOS
PVČ’f’C RIEKUTĖS AR r i vilo puses Dideli 2*A 

kenai I f V
CĮDTTTOfAa r7MIDWEST”TŪIKTAUSI01 EįiSKlUBOb TOMAČIŲ AR DARŽOVIŲ kelias

sv. džiaras zu“Midwest” ŽEMUOGIŲ PREZERVAI 
"Midwest” TYRA POVIDLA ...... 18 unc. džiaras
Midwest” RAIKYTI AGURKAI 15 unc. džiaras 160 
KNOXn jELL Visų Skonių . .. 3 pak. 160- 

“Pillsbury’s” BLYNELIŲ MILTAI .... 20 unc. pak. 100 
“Mi<twest” BLYNELIŲ SYRUPAS 21 unc, džiogas 150 
••Lafscn’s” IŠKOŠTAS VAIKŲ MAISTAS 2 ken. 170 
“BROftjŽI^AST” Corned Beef Hash ....... sv. Įkęra. 140
“MIDVVEST” VIRTI ŠPAGETAI Aukšti 22 unc. kenai 2 už 19c 
SPLIT PEAS Geltonieji ar Žalieji ............... 2 .sv. 15£
“xVFidwest” FRUFF SALAI). No. 1 aukšti kenai 170 
“Elmdale” Green STR1NG BEANS No? 2 kn. 2 už 19£ 
“Shurfine” PIAUSTOS MORKOS No 2 ken. 2 už 190

■ ■■ ■ . ......................................J ■■■■■■■ 1..

CATSUP TOMAČIŲ ....
ŠOKOLADO MARSHMALLOW KUKTATT 
“SUNSHINE” KRISPY KREKĖSAI ....... sv. pak. 170

didelės bonkos 10c
sv. 160

GRANDŽIAI ^8uSioNAVEL 2 33C
TEXAS BE GRŪDELIŲ GRAPEFRUIT ....... 6 už 190
TEXAS NAUJI ŠPINAKAI '............. ............ 3 sv. 230
PUIKUS GELTONI CIBULIAI ..... ................. 5 Sv. 90
KOPŪSTAI PUtexIsNAUJI 3sv. 10c

sv. 280“RICHTER’S” Žąsies Kepenų Dešriukės „ 
“Lincolnshire” PUIKIOS FRANKFtlHTS ..
MINKŠTA SUMMER~SAŪŠAGĘ~(I>ĘS.RA) SV. 26^ 
"PABSTETT” CHEESE FOOD ‘L * pak ine 
“BLUE LABEL” SURIS

SV. £10

OLIV-ILO” VEIDO MUILAS
“O. K/’ Skalbimo Muilas
“CHIPSO” Dideli Pakeliai

sv. pak. 17£ 
... 3 pak.
—. 3 §m, 11c
___ ____  21c

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PSRK nes PieiAu

J 4105

Breese iš Portage, Wis., gina 
Dr. Glenn Frank, kurį uni
versiteto taryba nori prašalin
ti iš prezidentavimo.

Naujienų-Aeme Photo

No. 4105. DU GRAŽUS ŽIURS- < 
TAI. Pigiai ir lengvai pasiudinsit j 
iš atkarpų. Del nedidelės moters 
reikia tiktai 2 yardų 36 colių plo- ; 
čio materiolo.. Galima gauti mažos, ; 
vidutinės ir didelės mieros.

Lithuanian, or any other so- your bag of 
ciety, has ever presented to 
yotr. It will be an evening 
crammed to the top with fun 
of all kinds.

few

the 
the

trick-talk”, spiėl 
rapid likę and* lot’s get to re- 
hearsing. Be prompt—eight 
o’clbck, and we’ll leave on 
time.

Labouring under the* stern 
admonįtion of the editors that 
we are to brief, we proceed 
herewith to statė our case.

We serve at this time offic- 
ial notice- to all members, spon- 
sors and the publie that “Pir
myn” this day begins in earnest 

:worlt on the “Elixir of Love”.
Šo call^d’ i^ the next pteseii- 

tation of the chorus to be 
’stagėd* in thė latef part of thė 
presėnt seasori1.

It is an two act opera 
’Elisir d’Amore”) written 
Donizetti, a composer 
known to opera goers,.

The chorus dabbled with 
šame of the songs of the opera 
before the' holidays and has had 
a foretaste. of the seope of work 
being: undertaken. Būt the act- 
uai plugging will begin tonight, 
to continue uninterupted up to i 
the time of the performance;

The rehearsals, will, as usu- 
al’y, take place at Walter Nef- 
fas Hali, at 2435 Š. Leavitt St., 
starting promptly at 7:45 P.M.

Ali members, present and 
former, andJ other who wish to 
add their efforts toward the 
succęss of the presentation, 
are reąuested to be present at 
rehearsal tonight. Hereafter all 
new comers will be' as bed for 
$1.00 initiation fee. —S. P.

The entertainment comes 
Saturday, January 9, from. six 
o’clock on. Here are a 
things’ on the programa:

Stoįtnming in one of 
finest pools of Chicago, at
million dollar recreational cen- 
ter. The whole building will 
be taken over by the Lithuan- 
jian Youth Sociėty for the eve- 
mng. Some will swim, others 
dance in one of the halls, štili 
others will eat Lithuanian 
rnealk — again in a diffetent 
hall. All this for only fifty 
cente;

’ Another novelty of the eve
ning will be the presence of 
Mr. Jbhn Sheridan, leadfer of 
the Chicago Hikers Club, and 
hiš group, and Mr. Ernest 
Story, famous Barn Dance 
“caller’’, who is connected with 
the Chicago Parks.

Therefore,. db no t overlook 
this evening of eveningš on, 
Saturday at LaFollette Park, 
Hirscli and Laramie streets, I 
52.00 West and North. North 
avenue cars" to Laramie will 
bring you there.

— XY.

“Promptness is a virtue,
( Catch it if you can> 
“SeldomM found' ih & woman,

“Hardly” in a man.
(From all malė appearsmces 

at the gatherings!)
Keep up the good record, 

girls 1
It would be a shame if 

en one member forgets te pay 
his or her dues, after the most 
emphatic refusal to do away 
with them lašt meeting.

See you tonight at eight!
—BJK.

" - ----- ----------------- ---------------------------------------- - -

LIETUVIAI IR LlEr 
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

ir

kiekiais

---- ---------------------------------

Tinkamas ir sąžinin
gas patarnavimas

! . • . <<

Geriausias įrodynias, kad 
sąžine ir tinkamas patarnavi
mas yra geriausias kelias į 
palaimą', tai Ridwest organi
zacijos augimas. Jau apytik
rės žinios parodė, kad praeiti 
metai buvo geriausi nuo šios 
organizacijos įsikūrimą, kas 
atsitiko šeši metai atgal.

Krautuvninkai, įkurdami šią 
įmonę, jau tada planavo, kad 
reikia pardavinėti prekes už 
pačias žemiausias, kokias ga
lima gauti kainas. O kad tai 
būt galima įvykinti, jie įsistei
gė'savo sandelius, 
perkant didesniais
tiesiog iš dirbtuvių ir gamin
tojų, galėtų savo krautuvėms 
pampinti. prekes galimai že- 
niiausiomįs kainomis.

Be to, jie sudarė taisykles 
prekių kainoms, ir rūšiai ir 
patarnavimo metodus. Kiek
vienas narys su tuo sutiko ir 
pildo savo pasižadėjimą. Beto, 
Visi. išpardavimai yra 
skelbiami ir garantuojama 
kad pirkėjai gaus pilną pa
tenkinimą, arba pinigai grąži
nami.

Ir taip, bėgant metams už 
metų Midwcst Stores įgaVo 
pirkėjų vis didesnį pripažini
mą. Per šešis nuo įsilturinio 
metus nėra dar buvę skųndij, 
o prekyba iškilo kaip * niekaid 
pirmiau. Didėja ir pači6$ 
organizacijos narių skaičius. 
Dabar jau yra daugiau kaip 
350 Midest Stores narių ir vi
sa eilė laukia savo eiles Chi
cagoje ir priemiesčiuose 'kad 
tapti nariais.

Daroma kas galima,' kad su
teikti pirkėjams tinkamą pa
tarnavimą. Kai nuperkama 
kokių sj/ecialiųprekių, tuoj 
jas pasiūloma pirkėjams iš
pardavimo keliu. Štai, kaipo 
extra pavyzdys yra skelbiamas 
šios savaitės išpardavime, ką 
galite pamatyti jų skelbime 
šios dienos Naujienose.
" Skelb.

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

Suvažinėjo žmogų 
automobiliu ir 

pabėgo

/ThelhgM Wumn'

Sužeistasis Frank Zygan mirė 
i ligoninėje

An InVitation

BIRUTE

: Raymond Kupstis
Agnės Povlaitiis 21 m.

Henry Lapshak 21 im
Emily Parmalis 19 m.

John Bartkevich, 28 m.
Fannie Schiiiaei, 24 m,

Joseph Maiaikas, 20 m..
Pėtronella Kovietkis, 16 m;

Skiryboms bylos iškeltos
George Tktokas vs. Wendo- 

lyn Tatokas.
Anton Pocius vs. Patricia 

Pocius.

ir

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ................ ..... per krutinę

(Vardas ii* pavardė)

(Adręsas)

(Miestas ir valstija)

Nežinomas žmogus, važia
vęs ^automobiliu, prie Archer 
ir Pulaski Road suvažinėjo 
Frank Zygan, 50 metų, 4912, 
Komensky avenue. Praeiviai 
rado jį gudinti be sąmonės prie 
Indiana Beit Railroad bėgių.

'Sužeistąjį nugabeno South- 
town ligoninėje, kur jis ne
trukus mirė, neatgavęs sąmė^ 
nes. .

Iki vakar po pietų, automo
biliai Chicagoje užmušė 20 

■Žmonių, o sužeidė apie 320»

Mere is; ' an unusual o.ppor- 
tunity for all of you, folks, to 
witness and. to. take part in one 
of thė unusual affairs that any lowed by a

cycle ’ of activi-

way to start the 
to gather around

; Pas t holidays behind, Corn
ing ones se'veral months away, 
we should seettle dbwn to a 
more normai 
ties.

The best 
New Year is
and dišcuss the coming events 
and then full-fill the decisions. 
So1, today, being the first Fri- 
day of the month, shall wit- 
ness a business meeting foF 

rehearsal. Bring

Skyrybos įsakytos
Caroline Georgusis vs. Wii 

liam Georgusis.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

32 6 S.STZVriU ST
Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 

n i y Davis )—2nd flooh

STATEMENT OF CONDITION AS OF 
December 31, 1936

ASSETS: .
First mortgage real estate loans ........... v...............
Shares loans   ........ ......'..................................
Stock in Federal Home Loan Bank of Chicago .. 
Real estate owned .................  '................... .......
Real1 estate sold on contract ...................................
Furniture and fixtures ..............................................
Cash ........... .............................................................. .
Accouh'ts R’eceivable .................................................

. $1,655,201.30
4,000.00 

.... 28,600.00 

.... 16,950.65 

...........8,70068 

........... 2,6414.23-

413.85

- TOTAL ASSETS .......    $1,852,340.94 :
LIABILITIESs

Shareholders’ Interest .............       $1,273,826.83
Installment thfrift shares .................. $26,635.36-
Optional savings shares ............ .>.... 231,791.47 i
Full paid income shares ..;...........  1,015,400.00

Totai .. $1,273,826.83 
Dividends not yet disbursed, payable in cash ... 

Bonus for installment tlirift. shares ......................
Ądvances from Federal Home Loan Bank .......
Mortgage loans in process .............
Aceounts ’payable ..... ..... ..................
Reserve for uncollected interest ....
Reserves ............................................

i

Reserve for contingencies ......
B Reserve for real estate ........ ....
H Reserve for' federal insurance 
|||» Reserve for income collected 

in adVailce '................... .

Totai reserves ........
Undivided Profits

$36,50023
20,000.00
- 3,021.02

50,971.89

16,211.62
233.82

335,100.00
101,33164

1,664.45
3,470.44 *

110,502.14

$110,502.14
$10,000.00

TOTAL LIABILITIES $1,852,340.94

Standard tedarai Savings & Loan Association
OF CHICAGO

2324 SOUTH LEAVITT STREET Phone CANAL 1678-9
Išmokam už padėtus pimgus. Kurie pasidės iki sausio 10 die- 
uos nuošimtį gausite nuo 1-nios dienos. United States Treasurer 

/ if Home Owners Loan Korporacija deda nmlgus į musų įstaigą 
allt tokilJ pat išlygų kaip ir visi. Iki $5,000.00 kiekvienos ypa- 
tos pinigai apdrausti per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C.

BRUNO SHUKIS
ZENON POCIUS

VALDYBA IR DIREKTORIAI:
JUSTIN MACKIEWICH, 
MIGHAĖL JASNAUSKAS 
ADAM BARTUS :........t...
S. A. SZYMKEVIčIUS . 
HELEN KUCHINSKAS .

DEONIZ

Ist
2nd

President 
Vice-Pres. 
Vice-Prės. 
Treasurer 
Secretary 

JANKEVIČIUS
LEON GINIOTU

. ................ .......... - <in - 11 i n -n
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skas Neteko Ir Žino 
nos ir Bonusų

Po šeimyninio ginčo gavo atsė
dėti dieną kalėjime

BRIDGEPORT. — Thomas 
J. Zagarinskas - Zager neteko 
žmonos, neteko bonų, kuriuos 
gavo už tarnybą kare, ir turė
jo atsėdėti vieną dieną kalėji
me.

kada vėl atlankys; ačiū taipgi 
jaunuolių grupei, kuri mus pa
linksmino. Reiškiu padėkos S. 
P. Piežai už knygas, kurias jis 
visuomet prisiunčia.

Šioj kolonijoj sutikau lietuvių 
šimtamečių senelių. Jie gražiai 
atrodo, gražiai kalba lietuviš
kai, papasakojo apie savo pra
eitį ir net apsiverkė atsiminda
mi kiek turėjo vargo pakelti.

—Ignas Rainės,
Institution, Ward E 50, 

Oak Forest, III.

už Naujų lėtų 
Vakaro Bilietus

Ši Vakarą

Jo žmona, Barbora Zagarins- 
kienė - Zager, gyvenanti adre
su 3313 So. Halsted St., davė 
pradžią visiems jo “triube- 
liams.” Po karšto šeimyninio 
ginčo, kuris įvyko tarp jos ir 
Zagarinsko, Zagarinskienė už
vedė bylą 'Superior teismo di- 
vorsų skyriuj, reikalaudama 
perskyrų ir pinigų savo 18 me
tų dukters, Dorothy pragyve
nimui.

Išgirdęs apie žmonos žygius 
teisme, Zagarinskas pagrąsino
išvažiuosiąs iš Illinois valstijos je. 
ribų. Zagarinskienė tuomet Už- Pažarską dainuojant; 
darė jį kalėjiman.

Bet trečiadieno

RADIO
SLA radio valanda

P. švelnis,; vienas iš narių 
komisijos Naujų Metų sutik

tuvių .vakaro, kurį rengė cbor 
rai, Pirmyn, Naujoji Gadynė 
ir Chicagos Lietuvių 
choras, prašo bilietų pardavė
jus atsiskaityti.

Choristai privalo. , pinigus 
įteikti savo vedėjams . arba 
asmenims, nuo kurių bilietus 
gavo. Surinktus pinigus p. 
švelnis prašo palikti ^“Naujie
nose”, jo vardu. V

Vyrų

Socialistų mitingas
Šį vakarą, sausio. 8 d., įvyks 

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos centralinčs kuopos 
metinis susirinkimas • “Naujie
nų” name, 1739 So. Halsted 
Street.

Visi kuopos nariai, draugai 
ir sįmpatizuotojai turėtų da
lyvauti susirinkime, nes teks 
išrinkti valdyba 1937 metams 
ir. randasi daug kitų svarbių 
reikalų apsvarstyti taip kuo
pos, kaip Sąjungos ir Socialis
tų partijos plausimais.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

. 'i

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

• AUTOMOBILIAI ILaidotuvių Direktoriail
Automobiles

Praėjusį antradienį, sausio 
5 dieną, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 139 Jaiopa iš Rose- 
lando transliavo radio progra
mą stoty WCES.

Kuopos pirmininkas p. Puč- 
korius vaizdžiai papasakojo 
apie Rosel«ndo koloniją ir 
SLA. 139 kuopos darbuotę jo-

Malonu buvo klausytis p.

Svarbu Teisybės My
lėtojų Draugystės 

nariams

Nesuvaldydamas Sa
vo, Sudaužė du Kitus 

Automobilius

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdfrhystės 
q , . automobilius De Soto ir Piymouth,- SeKretonus. taipgi taisome ir senus.. t)arbas yra 

----- — garantuojamas; prieinamos kainos.
Savininkai: A. Kasiulis ir

Ch. Waszak
3967-69 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3967

• ANGLYS—COAL

JUOZAPAS

IR TĖVAS
REPublic 8340

• KONTRAKTORIAI 
John Vilimas 

Kontraktorius ir Budavotojas 
Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

RESTAURANTAI

dainininkų mes nedaug turi- 
vakare Za- me> ' Nuo centro kalbėjo Dr. 

garinskas buvo paleistas kai Montvidas, kvietė visus rašy- • « • • O _ _ . • _ •   2 •  TZ 1 TA
sudėjo pas žmonos- advokatus, 
Cusack & Cusack firmą, eks- 
kareivių bonusų, sumoje $1,- 
041, kaipo užstatą už $10 
kinos alimonijos, kurią jis 
kės žmonai.

Teisėjas John C. Lewe 
naikino areštą, po kuriuo 
garinskas buvo padėtas.

Zagarinskai apsivedė 1919 
metais, susitikę Brooklyne, N. 
Y. Nesusipratimai tarp judvie
jų prasidėjo vasario mėnesy, 
1935 metais.

lai- 
mo-

pa-
Za-

Todėl 
tis į Susivienijimą. K. P. De-, reikalais 
veikis, kaip organizatorius, ar
gi išnaudojo šią progą Susi- 
vinijimui, kvietė visus klausy
tis sekančio programo, kurį 
duos SLA. 301 kuopa iš Cice
ro. Tos kuopos nariai dai
nuos ir kalbės. Pasiklausyki
te ir kitiems patarkite klau
sytis. Programas bus trans
liuojamas iš stoties 
Nuo 7 iki 8 valandos 
ta proga 
Peoples rakandų ki 
programą.

Šiuomį viešai pranešu, kad 
nuo Sausio 10-tos d., 1937 m. 
Teisybės Mylėtojų Dr-tės sek
retoriaus vietą užims A. Kau- 
lakis, 3842 So. Union Avė.

visais draugystės 
kreipkitės viršminėtu

antrašu.
—Steponas Narkis;

Mokyklų tarybos 
t biudžetas
V

OAK FOREST
Mes, lietuviai seneliai, Oak 

Forest prieglaudos įnamiai, už
baigę 1936 metus sveikiname 
“Naujienas” ir dėkojame Re
dakcijai ir Administracijai už 
siuntinėjimą mums dienraščio 
“Naujienų” per ištisus metus, 
širdingai ačiū jums už brangią 
dovaną. Mes, seneliai, skaityda
mi šį dienraštį sužinome, kas 
dedasi pasauly.

Linkime jums darbuotis sėk
mingai 1937 metais. Nuo sa
vęs prašyčiau “Naujienų” Ad
ministraciją padovanoti mums 
nors keletą 
mes neturime 
lendorių.

Dar norime
gų naujų metų Chicagos Lietu
vių Moterų Draugijai “Apšvie- 
tai,” kurios narės aplankė mus 
lapkričio 15 dieną, pavaišino ir 
taipgi apdovanojo, šia proga 
tariame joms ačiū ir laukiame,

kalendorių, nes
“Naujienų” ka-

palinkėti laimin-

WGES. 
vakaro

• *»

l -išklausysite gražų

Lietuvos valdžia 
duosianti 5 stipendi

jas studentams
Lietuvos valdžia esanti nu

tarusi duoti penkias stipendi
jas Amerikos, lietuviams stu
dentams, kurie norės važiuoti 
į Kauną ir mokintis Lietuvos 
universitete. Tokią žinią ga
vęs p. Borden-Bagdžiunas.

•Norintieji gauti tokią sti
pendiją, turės paduoti (tur 
būt, valdžiai Kaune) aplikaci
ją. .“Kurių ^aplikacijos bus 
rastos tvarkoje”, gaus apmo
kėtą trečios klasės kelionę į 
Lietuvą. Mokslas (Vytauto Di
džiojo universitete) bus tei
kiamas dykai. . Pragyvenimui 
kiekvienas studentas gaus dar 
po 200 litų per mėnesį.

Studentai, be to, galėsią dar 
užsidirbti,* rašinėdami Lietuvos 
laikraščiams.

Chicagos mokyklų taryba 
yra nužiūrėjusi uždėti taksų 
1937 metais mokyklų palaiky
mui ir jų darbuotei viso $74,- 
121,000. Trečiadienį šią sumą 
smarkiai kritikavo kai kurių 
civilių organizacijų atstovai. 
Tarp kitų Bertram H. Cahn, 
Bureau of Public Efficiency 
prezidentas įrodinėjo, kad nuo 
mokyklų biudžeto, kaip jis da
bar numatytas, reikia būtinai 
nukapoti apie $14,000,000, ba 
esą taksų nąštą piliečius per
daug sunkiai spaudžia. ? >

■ > - ■ 1 Nukentėjo Povilas Mažeika, 
nelaimė įvyko Briilgęporte

4 --"■ - . .............p.

BRIDGjEPORT. — Netoli 31- 
mos ir Halsted. įvyko keista 
nelaimė, kurioje keturi auto
mobiliai buvo apdaužyti, bet 
nei vienas iš važiavusių nenu
kentėjo.

Vienas B. Wall (gal mote
riškė?), važiavo automobiliu. 
Netikėtai užkabino kitą auto
mobilį. Susidūrimo sunervin
tas, šoferis nusigando, paleido 
vairą, ir trenkė į dvi kitas ma
šinas.
' Vienas užgautųjų automobi
lių priklausė lietuviui, Povilui 
tylažeikai, 6718 Sout|i Artesian 
avenue?

Pirkite savo apięlįnkčs 
krautuvėse

CONRAD AS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

5332 Sg7 Long Avi.
TBL. r • LIGONINES— 

HOSPITALS

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

► AUTOMOBILIAI IR
AUTO MEKANIKAI

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentiMd gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą, 
Iiima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonini* gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas įivirkitimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavndale 5727. 
t

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street
' Victorv 1696

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

už toną:
BLACK BAND ...................... $8.60
Illinois Lump ........................ $6.40
Franklin Wash Nut .... ...... $5.75 ir
Haking Kentuckv Lump ..... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex press 4405 S. Fairfield Av.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien 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 ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. TLL.

•TAVERNOS 
JONAS BENEKAITIS 

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN 

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
j savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
1656 N. Troy St. ir Wabansia Avė. 

Chicago. III.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 
40 rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 

švieJc’s kasdien.
GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan Street

Pristatome — Boul. 3753
.. .................. '——r* ...................   — ■■ —

Aplikantai turi mokėti lie
tuvišką kalbą ir raštą. 'Smul
kesnių žinių stipendijų reikale 
žada suteikti p. Bagdžiunas 
(Mr. John B. Borden, 2201 W. 
Cermak Rd., Chicago).

Bet pas amerikiečius čia bus 
abejonė ar ne partyviškai-po- 
litiškais sumetimais Lietuvos 
valdžia siūlo tas stipendijas. 
Jeigu ji nori šitokiu keliu, 
Amerikos lietuvių besimoki
nančią jaunuomenę papirkti, tai 
tas sumanymas padarys dau
giau blogo, negu gero. Bet do
ri jaunuoliai savo įsitikinimų 
už pinigus neparduos.

Garsinkitės “N-nose”

. AGENTŪRA
SUVIENYTI) VALSTIJŲ VALDŽIOS

APDRAUDŽIA

Metinių divi- 
dentų dydis

Jusą investmentus musų susivienijime iki

55,000.00
Išmokėsime procentus už pilna mėnesį už visus pinigus padėtus pirm 
Sausio mėnesio 10 d., 1937 metų.
Niekas jums nekainuoja prisidėti. Pagal musų planų nėra narystės 
ir knygutės duoklių ir neskaitome pabaudų.
Nežiūrint to, ar jus pradėsite nuo $1.00 ar nuo $5,000.00 kreipiama 
vienoda atyda. Ateikit ir leiskit jus supažindinti su musų įvairiomis 
taupymo investmentų formomis.

Per praėjusius šešis mėnesius musų turtai dvigubai padidėjo, kas dabar jau siekiasi

Vieno Miliono Doleriu
' . • • - r .■ , ■ •

Birželio 30, 1936 m. turtas $500,000.00
Gruodžio 31; 1936 m. turtas jau virš $1,000,000.00

Talman Federal Savings and
Co/c/er VZeat/ier is on the Way!

Pasiruoškit blogiausiam ką žiema gali duoti. 
Leiskit mus pripildyti jūsų anglines su 
Consūmers garantuotomis anglimis arba kok
sais. Tai geriausias jums šiltos žiemos ir pato
gių namų užtikrinimas . . . be furnaso keblumų.

J Stokerių 
Savininkus

Mes pasiūlome jums 
LABAI DIDELĮ Įvai
rumą aukštos 
anglių rūšies .
vis tinkamiausi kait
ros patarnavimą. Įlei
skit
jums jūsų problemas
išspręsti.

Loan Association

COAL“ COKE-ICE
BUILDING MATERIAL

stoker 
. ir už

mums padėti

<4 , BEN. F. BOHAČ, Sekretorius.

2641 W. 51 STREET, arti TALMAN AVENUE Telefonai GROVEHILL 1900—1901
, . . . ' . ■' ■' • •

7 Atdara: Kasdien 9 vai. ryto iki 6 po pietų.—Antr., Ketvirt. ir šeštadieniais iki 9 vai. vak.
'»-7' ; -V .'-.U’; ' 1 > •; 1’f V, ’ * * »

Garsinkitės “Naujienose
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Penktadienis, saus. S, 1937

Suvažinėjo Bridge
porto Lietuvę; Nu

laužė Koja

Nora Rugienė serga Town of Lake Rastas Galingas yra mote Du Šužeisti Peštynėse

riškos žodis

M. Knizik paguldyta St. 
ligoninėje

Paul

PaulBRIDGEPORT. — St.
ligoninėje, prie 35th Place, ne
toli Halsted, guli 50 metų lie
tuvė, Martha Knizik. Automo
bilio nelaimėje jai buvo nu
laužta koja.

Mašina suvažinėjo moteriš
kę ties numeriu, 3601 South 
Union avenue. Prie automobi-: 
lio vairo buvo vienas, RusselL 
Fem, 5622 Claremont avė.

Penktadieniais “Naujienose” 
eina Muzikos žinių skyrius.; 
šiandie to skyriaus nėra, nes’ 
p-nia Gugienė, skyriaus vedė
ja, buvo susirgusi.

Buvo pagavusi šaltį, porų 
dienų išgulėjo lovoj, bet da
bar jaučiasi geriau?. Reikia ti
kėtis, kad p-nia Gugienė vei
kiai pasveiks ir kitų penkta
dienį “Naujienose” vėl pasiro
dys Muzikos žinios. . į

Jis nenori airių, jie 
perdaug “stikina už 

viens kitų”

Spėja, kad Lietuvis
Kūpąs užtiktas skiepe ties nu

merių, ; 4551 S. Justine St.

Vyras tiek susigraudeno, 
šoko upėn

kad

CLASSIFIED ADS
21, 3325 Fisk Street, ir Walter|K—

Du jaunuoliai, Victor Karp,

Suimtas piktadaris 
aukauja kūnų 

mokslui

Bet airis išgelbėjo R. Brady 
nuo cypęs

7004

Serga vėžiu; norėjęs 
nusižudyti

Policija suėmė viename mie
sto viešbutyje piktadarį, buvu
sį kalinį Carter LaFollette. 
Rado du revolverius įsiūtus 
rūbuose.

Suimtasis aiškino, kad serga 
vėžiu ir kad jam beliko keli 
mėnesiai gyventi. Revolverius 
nešiojosi tam, kad nusižudyti. 
Neturėdamas užtektinai drą
sos paleisti sau kulkų kakton, 
jis aukoja savo kūnų univer
sitetui, kuris dato< tyrinėji-i 
mus vėžio srityje.

Taksų kolektavinio 
reikalų

Cook kauntės asesorius John 
S. Clark pareiškė, kad bilionų 
vertes asmeninis turtas palie
ka netaksuojamas, ba kauntė 
negalinti jį užčiupti. Jis todėl 
kreipėsi į federalę valdžių pra
šydamas, kad ši suteiktų sųra- 

, šus, pagal kuriuos ji kolektuo- 
► ja federalius pajamų taksus.

Apskrities teismo teisėjas 
Fisher pareiškė, kad teismas 
aštriai baus tuos real estate 
savasties valdytojas, kurie pri
žadėjo sumokėti užvilktus tak
sus, jeigu jie prižadų neišpil- 
dys bėgiu ateinančių 60 die
nų.

' Rufui Brady, 55 m
S. Racine avenue, vos neteko 
atsidurti cypėje, už tai, kad 
jis nemėgo airių. Bet pasitai
kė taip, kad airis jį išgelbė
jo.

Atsitiko, kad trys vyrai api
plėšė Brady ir atėmė nuo jo 
$150 pinigais. Brady pastebė
jo, kad plėšikai buvo airiai iki 
nago juodumo. Jų kalba buvę 
taip užsu^dyta airišku “brogu” 
.(akcentu),. kad apie jų kilmę 
nebuvo galima abejoti.

Apiplėštas, Brady puolė prie, 
telefono šauktis policijos pa
galbos. Atvyko vienas policis- 
tas, atvyko kitas, bet Brady 
juos išvarė laukan ir vėl ėjo 
prie telefono. Jis nuvijo poli- 
cistus nuo durų ir šaukė nuo
vadų apie trisdešimts penkis 
kartus.

Kai atvyko trisdešimts šeš
tasis policistas, tai Brady ne
paspėjo jo nuvyti nuo durų. 
Policistas 
nieriau^s 
don.

Brady
visi policistai buvę airiai, ži
nodamas, .kad. ‘‘airiai labai 
‘stikina’ viens už kitų’ ” jis 
juos išvijo. Jis buvo tikras, 
kad pęlicistai netik kad nieko 
nedarys. plėšikams, bet 
aprponys.

Nusišypsojęs, teisėjas 
tąjį paleido. Teisėjas
Harold P. O’Connell, taipgi ai
ris.

pagriebė jį už kal- 
ir nutempė nuoya-

teisme aiškino, kad

dar jį

suim- 
buvo

SUSIRINKIMAI

T0WN OF LAKE. — Va
kar po pietų čia buvo rastas 
negyvas žmogus. Policija užti
kę jo kūnų skiepe ties adresu4, 
4551 South Justine Street.

Kūnas atrodo kaip žmogaus, 
kuris buvo apie 55 metų am
žiaus. Aukščio yra 5 pėdų, 
colių ir sveria 175 svarus.

Velionis turėjo mėlynas akis/ 
rudus plaukus, rudus usu’s ir 
šviesų veidų. Ant kūno rastas 
mažas dryžuotus švarkas (ru
dos spalvos), rudas pAltas, mė
lyni marškiniai, pilims kelnės, 
juodi batai ir baltos vilnonės 
kojinės. ' >

Pęlicija spėja, kad atrasta- 
sai buvo lietuvis, žinių apie 
velionį galima gauti vietos nuo- 
vadoję arba apskričio lavoni
nėje.

Milės Wilkinson 31 metų,( 
5709 Winthrop ayenu’e, paty
rė, -kad moteriškos žodis be
galo galingas, žmęna jį bare 
už girtuokliavimų. Wilkinson. 
tiek, susigraudeno, kad Šoko 
Chicagos upėn nuo Adams, 
Street tilto.

Krantų sargybai pasisekė jį 
išgelbėti.

Linkowski, 22, buvo smarkiai 
sužaloti peštynėse, kurios įvy
ko ieloje tarp Mosspratt ir 
Fisk gatvių.

. ..... ’ ” ■*“**;*•*(

CLASSIFIED ADSi

Mezgimo Dirbtuvės 
-—Knitting Mills

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksės 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir icę baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj) 

—o—

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui, 
be virimo — lengvas skalbimas, bū
ti, $6 — $8. Keystone 2825.

—io

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui be virimo; geri namui, 
liudymas. Hemlock 3770.

Pavogė Skruzdelių ir 
Tuzinų Pelių

Berniukų teismo teisėjas 
•Brande vakar įsakė jaunam/ 
Edvardui Tribului, 23 metų 
amžiaus berniukui važiuoti na
mo į ūkį Wills County, iš kur 
jis atvyko Chicagon.

Tribula ir draugas, Carl, 
Behmike, 19 metų buvo suim
ti už pavogimų kelių dėžių 
skruzdelių ir tuzino pelių iš la
boratorijų, Educational Labo-’ 
ratories, 2206 Clybourne avė J

Liūdna Bagamonio
" r

dieną

kūnų susiuvo. Dabar 
gydo kojų.
jau! apgydė, bet su 
nežinia kiek dar laiko 

kankintis.

Tęįsybfs Mylėtąją 
Dr-tės Balius

Subatoj, sausio 2-rų d

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Svetelių krautuve atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna — 3 me
tai jsteigta — pietų vakarų kam
pas 63rd ir Kedzie.

■';š ..

bubatoj, sausio 2-rų d., įvy
ko Teisybės ’ Mylėtojų Dr-tės į 
metinis balius. Balius gerai 
pasisekė ir Jįkę draugijai ke
li šimtai dolerių pelno.

Baliaus komisija ir valdyba 
širdingai dėkoja sekantiems 
biznieriams, kurie aukojo do
vanas: S. Rumchaks, J. Bal- 
chunas,- N. Girdvainis, J. Riz- 
gen, Iz. Petrauskas, A. Zala
torius, K. Obelėnas, F. Vaič
kus, Slotkienė, J. Jurgaitienė, 
J. Rachunas, Mrs. K. ‘Virkelis, 
A. Urnėžius, Jankaitis, St. 
Drigot, B. Paūlauškas, D. Gap- 
šys, J. Adoma/vičius, A. Ghu- 
ras, D.’ Balis ir J.\ Matchulis.

Laike laimėjimo dovanų dau
gelis lamėtojų nesirado vietoj, 
todėl kurie turite žemiaus pa
žymėtus numerius,; atsišaukite 
pas sekretorių Št. Narkis, 4353; 
So. Talman •Avė., o dovahbš 
bus jums suteiktos. Dovanas 
laimėjo sekantys numeriai:

60265, 48574," 49139, 60319, 
60682, 49434, 49258, 60182; d

Atsišaukti t&ritė iki subatos 
vakaro, sausio 9-tos d., 7 vai. 
vakare.
, Tame laike dovanos bus kam į 
seliuotos ir pasiliks draugys
tes nuos^Wbe.

Valdyba ir komisija taipjau 
širdingai dėkoja visuomenei už' 
skaitlingų atsilankymų ir pa-i 
rėmimų musų garbingos drau-j 
gystės. Ačiū visiems darbinin
kams, kurie taip nuoširdžiai i 
dirbo.

SfOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blčties 

1 ‘ * pagei
daujamų.

BRIDGEPORT ROOFING CO. \

darbus. lengvos išlygos, jei

3216 So. Halsted SL 
Victory 4965

Automobiles

AR IEŠKOTE moderniško taver- 
no ? Būtinai turite pamatyti šitą, 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th St.

/$t. Nartas/
•Sekretorius, j

MERGINA paprastam virimui, 
namų ruošai mažoj suaugusiu šei
moj. Savas kambarys, vana ir ge
ra alga. Maehle, 6807 Jeffėry Avė. 
Plaza 2323.

PRESO OPEREITORIŲ — paty
rusių prie kautų — mokestis nuo 
gabalo. Monogram Laundry Co., 
518 East 47th St

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams, virti — nėra vaikų, 
nė skalbimo, savas kambarys ir va
lia. $6.00. Bittersweet 4193.

PARDAVIMUI 1928 Franklin — 
automobilis—Victoria Coupe mode
lis, orų šaldomas. Nereikia vartoti 
nė vandens, nė alkoholio, todėl ka
ras niekad neužšala. Kaina $60. 
4910 So. yiichigan Avė. Kenwood' 
5107.

PARSIDUODA tavernos biznis 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 So. Halsted St.

MERGINA bendram namų darbui 
—savas kambarys, lengvas skalbi
mas, $6.00. Saginavv 2570.

RENDON kepykla tuoj prie At
lantic and Pacific krautuvės South 
Sidėj; gera proga atatinkamam as
meniui. State 7218.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams, be skalbimo — maža 
šeima — liudymas, — $6.00, būti.

Edgewater 6260.

Urba Flower Shoppe
Gelčs Mylintiems—V estuvėms— 

Bankįetams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Siunčiam GSleo Telegramų 1 VJ»m 
Paflaullc DaU« 

LOVEIKIS 
kvbstkininkas 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted SL
e Tel. BOUlevard 7314

Adolfina Andrikienė 
Po tėvais Saulitaitie

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
1Q:12 v.-vak., 

s pusės amž.

PARSIDUODA Road House už 
auką. 2 barai—užpakalinis baras — 
radio—piano—stalai ir krėslai—pe
čius—indai—kėdės ir elektrikos re- 
frigeratorius. Visų rūšių stiklines. 
Geriausias pasiūlymas ima viską. 
Canary Cottage. Turi parduoti laike 
5 dienų apleidžiant miestą.
123rd and 80th Avė., Palos Park, III.'

REIKIA patyrusių avių cąsing 
darbininkų. Oppenheim Casing Co.

1020 West 36th St.'

MERGINA bendram namų darbui 
—geri namai—$6.00, 3% kambarių 
apartmentas. Feldman, 2705 Devon 
Avenue.

PARSIDUODA taverna labai pri
einamai. žema renda. 7013 So. West~! 
ern Avenue.

REIKIA patyrusios męrginos ben
dram namų darbui, virti—liudymas, 
puikus kambarys—3 suaugę, $^.00.

Plaza 5454. ' / ‘

PARSIDUODA Taverna. Birznis 
išdirbtas per metus, prieinama kai
na. Matykite savininką S. Kiela, 
4843 West 14th St., Cicero.

MERGINA bendram nąmų dar
bui be virimo, lengvas skalbimas, 
savas kambarys, geri namai. $5.00.

1012 West Marųuette. r1

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkėj, renda pigi. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

5601 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI Tavernas t geroj- 
vietoj biznis išdirbtas, geroje apie- 
linkėje. 372 E. 71st St.

MERGINA bendram namų darbui, 
nuolatinis, būti ar eiti. Wolf, 1545 
So. Kildare Avė. Lawndale 2688.

— 
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For Reni

Svarbus Universal Grocery Co. susirinkimas įvyks 3150 West 
51 St. sekmadienį, sausio 10 d., 2 vai. pp. ši bendrovė yra 
kooperatyve organizacija ir užlaiko visose Chicagos daly
se Universal Food Stores. Priklauso virš 300 groseminkų. 
Patartina prie jos priklausyti ir lietuviams krautuvnin- 
kams ir sekmadienį atsilankyti į susirinkimų. —Valdyba.

Teisybes Mylėtojų Draugystės matinis susirinkimas įvyks ne
kėlioj, sausio 10 d. Chicagos Lietuvių Ąuditęrijęj, <3133 S. 
Halsted St. Nariai-ės skaitlingai atsilankykite, nes bus 
daug svarbių reikalų svarstyti. Taipgi bus išduotas meti
nis raportas apie abelnų draugystes stovį.

•St. Narkis, sekretorių8-
Indiana Barbęr Lietuvių Kultūros Draugijos (Chicagos Lietu

vių Dr-jos skyr.) metinis susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, sausio 10 d. 2 Wl. popiet, Ivanovo svetainėje. Bus ren
kama 1937 pi. valdyba ir pasitarsime apie surengimų va
karo. Prašome visus Ind. Harbor ir East Chicago gyve
nančius nariius atvykti. Kviečia S^cretolįus.

Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos ir apylinkių komiteto "• 1 * ~ t I i ■
susirinkimas šį penktadienį neįvyks, Įį>us tferacių ip0Wkta<Jie- 
nį, sausio 15 d. 8 vakare Chicagos Lietuvių Draugijos ofi- 
^e, 1739 So. Halsted St. —E. Mikužiutė, sekretore.

KrįąųČių Bokalas 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, sausio 8 d. Amalgamated Centro name, 333 jSo. 
Ashland blvd. 7^30 vai. vak. Bus įstaliavįmas naujos val
dybos ir daugiau svarbių reikalų, pareiga dalyvauti viąų.

* Valdyba.
Juietuvįų Socialistų -Sąjungos Chicagos centrales kuopos meti

nis susirinkimas įvyks penktadienio vakare, sausio 8 d./ 
Naujienų name, 1739 S. Halsted St., pradžia 8 yal. Visi 
nariai yra kviečiami atsilankyti ir draugus atsivesti; turės 
būti išrinktą kuopos valdyba ir randasi daug kitų svarbių 
reikalų apsvarstyti. Po susirinkimo Naujienų redaktoriiis 
Dr. P. Grigaitis padarys pranešimą iš 
lionėje po Kanadą. Sekr

.'F
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automobilis sužeidė dženiforių 
Charles Bagamonį. Sunkiai sų/ 
žeidė jo kojų, kaulas buvo su-į 
laužytas ir kūnas apdraskytas.!

Bagamonis buvo nugabentas 
į miesto ligoninę. Daktarai ko
jų perskrodė nuo pėdos iki i 
viršui kelio, kaulus sudėliojo, 
o po to 
daktarai

Kaktų 
koja, tai
teks Bagamoniui 
Nelaimingas Charles Bagamo
nis jokių giminių Amerikoj 
neturi, nežino nė į kų šauktis 
pagalbos. , -

Jau du mėnesiai kai jis ser-‘ 
ga. Jis buvę prašęs savo <b:ąu-i 
gų, kad nuvažiuotų į dženito-i 
rių unijos ofisų ir paaiškintų, 
jogei jis serga ir negali savo 
unijų išduoti jam Dravving kęr-; 
kėti; taipgi kad jie paprašytų: 
unijų išduti jam iPrawing kor
tų. Unija pareiškė, kad reika-į 
lingas yrą Bagamopio pa-‘ 
veikslas ir jo parašas and? 
Drawing kortos. Kitaip prašy-; 
mo unija negalinti išpildyjti.

Kitko nbejįsę nelieka, kaiįp tįk 
tas, kad IBagamonis įųri pasiųs-’ 
ti unijai $15 ir su unijos įęr-’ 
ta gauti nąuj^ darbų. O CbarleSj 
Bagamonis neturi < nė centc.į 
Taigi šiųę< Bagąmpms kreipiu-; 
si į savo dRUgM8 pa^istąmįųs 
prašydamas juęs pągęlbe^i 
jam bėdoje, kurioj jis dabar’ 
randasi, sumesti kiek kas ; •$-[ 
gali, kad sudarytų. $15 unijos’ 
kortai gauti.

Charles Bagamonis dabąr 
randasi tokiu adresu: Cęoki 
County Hoąpital, Ward 33, 
Bed no. 107.

Aukautojų vardai bus pa-; 
skelbti laikraščiuose ir pažy
mėta kiek kuris aukavo. Q jei 
kuriems butų nepakanką 
žiuoti i ligoninę, tai pašaukite 
Jos. oski, telefonas Ęėejey 
6475, adresus 1633 West Jąck-5 
son

Išvežė Petrų Keziu- 
lį ligoninėn

BRIDGEPORT. — Policijos- 
ambulansas išvežė lietuvį, Pet- 
lįų Keziulį CoOk apskričio ligo
ninėn. Paėmė jį išl namų, ad
resu4, 3819 Emerald avė. Ke- 
ziulis yra 58 metų amžiaus/

Lietuviui berniukui 
susimylejimas

Anthony ^Rupeika 17 metų 
11816 Emerald avenue, ir Louis 
Pellegrine 19 metų, 11828 So. 
Peoria Street, buvo paskirta 
kalėti 30 dienų Bridewill kalėji
me už tai, kad jie padarė nuos
tolių $200 Gąno bolės parkui, 
kurs randasi ^adresu 48 West 
il5th Street. Biet parko savinin- 

as> paprašė teismų pasigailėti 
berniokų. Teisėjas Braude tuo
met leido parko savininkui pa
samdyti vaikinus darbui ir kas: 
savaitė išimti iš jų algos tanu 
•įiikrų dalį, kad padengti pada
lytus nuostolius.

Sausio 5 d., 10
’ 1937 m., sulaukti!
gimusi dMšių • apSkr.j- Ilakių

Amerikoj išgyveno 31 metus, 
paliko dideliame nubudime 

vyrą Simoną, 4 dukteris Dellą, 
Elvirą, Lucille ir Stellą, sūnų 
Stanislovą, 4 žentus Frank 
Ashmont, Tim Pistilli ir Char
les Jorczak, Alfred Infusino ir 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. Laf. 2376. 
Laidotuves įvyks šešta., Sau
sio 9 d., 8 vai. ryto iš J. F.

1 Eudeikio koplyčios į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. par. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už" veliones sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Adolfinos Andri
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti zlaidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą. ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, sūnūs ir 

kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. J, F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741,

Gedrinų kaime

PARDAVIMUI taverna, prie įėjimo 
į stock yardus, 30 pėdų baras, šty- 
minis pečius, pilnai įrengtas, darome 
gerą biznį priežastis—turiu kitą 
biznį. 4222 So. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard l£30.

RENDON Tavern garu apšildo
mas—su kambariais arba be kam- 
barių. 2616 West 59th Št

RENDON 6 kambarių flatas, •nau
jau. iš’dekoruotas, maudynės^ visi 
patogumai. 3821 So. Lowe Avė. Sa
vininko tel. Columbus 9248.

PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patirsite vietoje.

842 West 59th St.

Furnisbed Rooms
RENDON KAMBARYS dėl vieno 

ai- dviejų vaikinų su valgiu '..fir foa 
valgio. 4058 So. Campbell Av£.

PARSIDUODA kepykla 2 geri pe
čiai; urmo ir smulkmenų biznis — 
krautuvė ir route. 11749 South Mi- 
chigan.

TAVERN parsiduoda pigiai ant 
greito pardavimo—Renda pigi — 
Priežastį patirsite ant vietos.

7301 So. Peoria St.

PARDUOSIU Tavernų su ruiming- 
auzės kambariais arba priimsiu į 
pusininkus vyrą arba moterj. 2118 
So. Halsted St.

PARSIDUODA moderniška taver
na; turi būti parduota vidutiniai;

2992 No. Milwaukee Avė.

Beal Estate For 
Namai-ŽemS PardavimU

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 metų se
numo. Parsiduoda už $ll,5p0. Taip
gi didelis pasirinkimas kitą barge- 
nų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western Avę,, 

Hemlock 0860

DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BRONISLAVA SM ILGIS

TAVERNA arba fikčeriai parsi
duoda už prieinamą kainą—Priežas
tį patirsite vietoj. Pigi renda.

244£ West 47th St.

ŠTARAS rendon — pigiai su bu— 
černes ir grosernės fikčeriais, arba 
gera vieta dęl taverno, 4 kambariai 
pagyvenimui užpakaly ir 4 ant ant
rų lubų. 4550 So. Marshfield Avė. 
Lafayette 0591.

BARGENĄS
PARSIDUODA kampinis, bųmia- 

vas mamas su tavernos liktoriais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apylin
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

ANT PARDAVIMO 2 aukštų mo
derniškas namas, mūrinis su beis- 
mantu ir garažas—labai pigiai.

5138 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI Tavern Roselandė, 
7 kambariai pragyvenimui, pigi 
renda, geras biznis. 10455 Michigan 
Avenue. •

kuri persiskyrė su šiuo 
pasauliu Sausio 11 d., 
1935 metais.

Už velionės Bronislavos 
sielų atsibus gedulingos 
pamaldos Švento Jurgio 
parapijos bažnyčioje sau
sio 11 d., 8 vai. ryto. > • .» . .

Prašome visus gimines, 
draugus ir pažįstamus at
eiti į bažnyčių ant pa- 
ipaldų, o iš bažnyčios į 
namus 4459 South Hals
ted S t.

PARSIDUODA 2-jų aukštų plyti
nis, 2 apartjnentai, vanos, elektros 
šviesos, uždarytas užpakalinis pur
čius. Budinkas naujai malevotas ar 
dekoruotas, viduj frontiniai stepsai. 
Lowe Avenue prie 31 gat. Tiktai 
$3550.00. 1GNATIUS CHAP and CO. 
555 W. 31st St., Agentai nesikreip
kite.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

GERA PROGA LABAI BUDRIAM 
SEILSMANUI SUEITI Į RYŠIUS 
SU AUKŠTOS RŲŠIES LIKIERIŲ 
BENDROVE. KREIPTIS Į UNI- 
VERSAL WINE AND LIQUOR CO. 
4440 WEST MADISON ST.

JAUNAS vaikinas ar senesnis 
vyras kaipo kepėjo pagelbininkas.

11749 So. Michigan Avė.

Nuliūdę,
Vyras ir gimines.

REIKIA patyrusio vyro farmki, 
100 mylių nuo Chicagos. Turi turė- 

!ti gerus paliudymus. Kreiptis tarpe 
6 ir 9 vai. vakąro, 2413 W. 59th 

! St. antram aukšte užpakaly.

F —.....y.,

SMULKIUS 
GARSINIMUS

Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

■*

MSHP
_JL_

Remkįte tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

REIKALINGAS žmogus dirbti 
prie namų—valgis, gyvenimas ir 
mokestis—Joe Bajorinas, 3260 West 
108 Street.

PAŠAUKĮTMUS 

CANAL 8500 
Mm apgarsinimu JcįĮiim 
poeijpnnoB. pakartoji* 

duodame gera nuo-
7

įgytų įspūdžių J<e
M* r f >■ ' ' » i

REIKIA patyrusio žydiškų val
gių virėjo, Swidler’s Restaurant. 
1168 East 55th St.

..

bouleyard.
Jos.
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REIKALAUJA PUSANTRO MILIONO DO
LERIU UŽ NUOSTOLIUS IŠ “CHICAGO 

TRIBŪNE”
Harrison Parker reikalauja atlyginimo 

už apšmeižimą
Prieš teisėjų Wm. V. Bro

thers Cook apskričio teisme 
dabartiniu laiku eina svarsty
mas bylos, kurių vienas Har
rison Parker užvedė prieš 
dienraštį “Chicago Tribūne”.

Skundėjas reikalauja pus
antro miliono dolerių atlygini
mo už nuostolius ir gėdą, ku
riuos jam suteikė dienraštyje 
tilpęs ‘‘šmeižiantis straipsnis”.

Kaip pareiškė dienraščio ad
vokatas Mr. Reeves iš firmos, 
Kirkland, Fleming, Green, 
Martin and Ellis, dienraštis 
pacitavo nuomonę, kuria apie 
H. Parker pareiškė Swanson, 
vienu laiku • buvęs Cook ap
skričio prokuroru. Swanson 
padarė pareiškimų ryšy su by
la, kurių kriminalis teismas 
iškėlė Parkeriui už, tariamas 
netikslumus finansiniuose rei
kaluose.

Kriminalis teismas Parkerį 

rado kaltu ir jį nubaudė, bet 
aukštesnis teismas ta nuo
sprendį pakeitė.

Skendėjas, Harrison Parker, 
klausiamas apie bylų pareiš
kė, kad “Tribūne mane pava
dino rakctierium. Sako, kad 
aš užsiėmiau finansiniu rake- 
•terizmu nuo 1912 iki 1920. Da
bar turės tų irodyti.”

Bylos eigoje paaiškėjo, kad 
skundėjas, Parker turėjo ry
šius su įvairiomis bendrovė
mis, kurios egzistavo apie de
šimts metų tam atgal. Tarp 
tų bendrovių buvo Cooperative 
Society of America, Great 
Western Securities Company, 
Midwesit Advertising Compa
ny, etc. s

Dabartiniu laiku dienraščio *
“Tribūne” advokatai stato 
liudininkus ir nagrinėja aukš
čiau suminėtų bendrovių kny
gas ir transakcijas, kuriose

Baus tris taxi šofe
rius už lietuvio■ apiplėšimą

Pasigėrę pavogė pinigų nuo' 
Jono Kasiulio

Kriminalis teismas, netrukus 
baus tris taxi šoferius, kurie 
apiplėšė lietuvio, Jono Kasiulio 
užlaikomų, gazolino stotį, Adre
su, 4890 South Racine Avė.

Kur tai pasigėrę, jie atvykę 
į stotį ir iškraustė pinigus iš 
registerio ir Kasiulio kišenių.

Apkaltintieji yra, Theodore 
Weyland, 27, Frank Nelson, 37; 
gyvena adresu 645f South May 
Street ir John Hernak, 25, gyv. 
2454 West 46«th St. E. Novak, 
23, 4530 South Whipple St., bu
vo apkaltintas kaipo plėšikų tal
kininkas.

Serga trys Chicagos 
teisėjai

Jau dvi savaitės serga Su- 
perior teismo teisėjai Waller 
P. Steffen ir James J. Kelly. 
Serga taipgi vyriausias nmni- 
cipalio teismo teisėjas Mi- 
chacl McKinley.

Parker ir jo šeimos nariai fi
gūravo kaipo akcininkai.

Ragina uždėti specia
lius taksus.____ _

Joseph L. Moss, kauntės 
biuro visuomenės gerovės di
rektorius, trečiądiėny kreipėsi 
į kauntės komįĄionierių finan
sų. komitetų .ragindamas uždė
tispecialiu^ taksus 1 cento 
ant - kiekvienų 1100 dolerių įkai
nuotos- ialįsamš savasties, ši
tokių taksų susidarys apie 
$240,000. Pinigai eis valstijos 
akliems žmonėms pensijas mo
kėti —■ pp $1 dolerį dienai.

-j——g----
‘Pirmyn? Ruošia Sce- 
nai Opera, “Meilės

Šiandiė pradės veikalo repetici
jas; nariai prašomi atsilankyti

• '■ 'N-tf--- fei------- -

Pernai metais perstatęs sce
noje “Cavanerla Rustįcana”, 
'“Pirmyn” šjiųet žada pasirodyti 
su “Meilės Eleksyru”.

Tai yra dviejų aktų opera 
(“L’Elisir D’Amore”), kurių 
parašė garsus italų' kompozi
torius, Donizetti.

Repeticijos prasidės šian
dien. -Jos įvyks W. Neffo 
svetainėje, kuri randasi adresu, 
2435 South Leavitt street. Pra

džia 7:45 vai. vakare.
Visi regu’liariai nariai ir bu-| 

vusieji nariai yra prašomi at-! 
silankyti šiandien, nes s’var-' 
bu, kad veikalo startas butų 
pasekmingas. Be to, naujiems 
nariams po šio penktadienio 
prisieis mokėti $1.00 įstojimo 
mokestis, kurio reikalauja cho
ro patvarkymai.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

Teismo ad v. Gins Lie
tuvį Joną Girdvainį- 

Girdwain
Byla ruošiama svarstymui 

prieš teisėjų DeSort

Teismo advokatas J. Bach- 
račh gins jauna lietuvį Jonų 
Girdvainį, kurio byla ateis 
prieš kriminali teismų sausio 
14 d.

Jaunuolis, suimtas Brighton 
Parke, adresu, 4428 S. Camp
bell avenue, bus teisiamas už 
apiplėšinėjimų biJtų.

Teismas šauks į liudininkus 
visų eilę nukentėjusių. Tarp 
liudininkų bus vienas nuken
tėjęs marąuetteparkietis ir ke
letas kitų žmonių, kurie pa
gelbėję Brighton Parko polici
jai piktadarį suimti.

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio rasių, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdu.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien- 
ršatis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE” 
p

Gabena Amuniciją Ispanijon — Nusižudė Fabrikantas
z*.
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DĖL ARTISČIŲ — Chi
cagos turtingas biržinin- 
kas, Charles F. Glore, su
simušęs su D. O. Selznick 
dėl artisčių.

mk

PREZIDENTAS KONGRESE — J. V. prezidenųas F. D. Rooseveltas kalba 75-tam kongresui,. nušviesdamas 
ateities planus. Užpakalyje stovi vice-prezidentas Gar nėr ir atstovų buto pirmininkas, W. B. Bankhead.

Naujienų-HN Photo

, ŽMONA— Mrs. Charles 
F. Glore, žmona turtuolio 

\ Glore, kuris gavo juodų 
akį, kurorte, Idaho valsti
joje, susimušęs dėl kino 
artisčių.

KONGRESAS NESUSPĖJO — Ispanijos prekinis laivas “Mar Cantabrico”, išplaukia iš New Yorko uos
to su karo lėktuvais ir kita karo medžiaga Ispanijos lojalistams. Jį veja J. V. krantų apsaugos laivas. Kon
gresas bandė transportų sustabdyti ir priėmė tam tikslui skubotų rezoliucijų, bet nesuspėjo -laivo sulaikyti.

Naujiėnų-IIN Sound Photo

J VĖL TEISME — Joseph 
“Jocko” Briggs, 30 metų 
atgal nuteistas pakorimui, 
ištruko nuo bausmės,> bet 
vėl atsidūrė Chicagos teis
me už auto katastrofų.

Naitjienų-Trihiine Photo

NAŠLĖ — . Mrs. May 
Birk, kurios turtingas vy
ras, Walter O. Birk, pa
sikorė savo namuose. Jis 
buvo turtingas fabrikan
tas.

NUSIŽUDĖ — Turtingas 
Chicagos fabrikantas ir 
bravori ninkas, Walter O. 
Birk, kuris pasikorė, su
sikrimtęs dėl mirčių šei
mynoje.

Naiijienų-Triibune Photo

Selznick, filmų magna
tas, kuris apmušė chica- 
giečiui Glore akis, kai tas 
pradėjo kabintis prie kino 
artisčių' Ihado valstijos 
kurorte.
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