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Nugalėta smarki
opozicija

/ .•, j , t

Prieš bilių išėjo daugelis Darbo Federaci
jos unijų ir ūkininkai, bet bilius liko pri

imtas 56 balsais prieš 28
WASHINGTON, rugp. 1. —- 

Smarki fabrikantų, kaikurių 
unijų, ūkininkų ir visų atga- 
leivių opozicija liko nugalėta, 
senatui 56 balsais prieš 28 
priėmus prezidento Roosevelto 
pasiūlytą bilių, kuris., suteikia 
valdžiai galias nustatyti viso
se pramonėse maksimi.‘m. dar
bo valandas ir minimum al
gas.

Senatorius Connaly, dem., 
kuris tikrindamas, kad bilius 
užveria visas pavojingašias 
ypatybes NRA, buvo pasiūlęs 
biliaus svarstymą atidėti, bet 
jo pasiūlymas buvo atmestas 
48 balsai* prieš 36.

Visi atgaleiviai ir fabrikan
tai dėjo pastangas tą bilių at
mesti, nes jis buk įvedąs <(fe- 
deralinę diktatu)^—šalies biz
nyje ir industrijoje.

Prie tų atgaleivių prisidėjo 
ir didelė ūkininkų organizaci
ja Grange,'kuri irgi reikalavo 
biliaus svarstymą atidėti iki 
kito kongreso.

Prie reikalavimo bilių atidė
ti prisidėjo ir daugelis * Ame
rikos Darbo Federacijos unijų. 
Pats Aemirkos Darbo Federa
cijos prezidentas William Green 
pirmiau irgi buvo pasisakęs 
prieš bilių, bet vėliau, pasikal
bėjęs su prezidentu Roosevel- 
tu, suriko bilių_ paremti, te- 
čiąus daugiadsia tik dėlto, kad 
jis* tikisi daugiau laimėti at
stovų bute, negu senate.

Senhtui bilių priėmus, dabar 
biMus tapo pasiųstas svarstyti 
atstovų butui.,

^šiS bilius yra vienas iš pen
kių;. svarbesnių prezidento 
Roosevelto programo bilių, ku
rie turi .būti priimti kongreso 
dar šiame posėdyje. Kiti biliai 
yra: cukraus kvotos įstaty
mais, Wagnerio namų statybos 

.bilius, reformavimas žemesnių , ' • *r' 4 ' ' >■
federalinių teismų ir papildy
mas federalinių pajamų taksų 
įstatymų, kad užkirsti 
turtuolių išsisukinėj imui 
mokėjimo pajamų taksų.

kelią
nuo

— buvo bene garsiausi AmerikosCIRKO TRAGEDIJA _
cirkų akrobatai, kurių,triukai ant trapezų, etc., neturėjo .sau lygių. Bet cirkų lankyto
jai “Codohų” daugiau nebęmatys. Traginga mirtis užbaigė jų karjerą. Tarp Alfredo 

*"dod6iia (kairėj) ir jo žhidnčšf"Vera:‘;;^ce^^dėšinėj)-.."kil9,Tšeiiųyiii»is ųėsusipratimas^
Kai žmona nuėjo pas advokatą užvesti divorso bylą, vyras ją mirtinai sužeidė ir pate., 
nusišovė. Acme Photo• ' , -

■ / !'4'.

Teroras Belfaste te- 
besiaučia

Rūpinasi stropiau 
prižiūrėti laivus

Advokato raštinėj 
nušovė žmonų ir 

pats nusišovė

Bažnyčioj nušovė 
gydytoją ir tada 

pats-nusišovė

Amerika netaiky
sianti Japonijai neu
traliteto Įstatymų

CHINIJA SIUNČIA 
ARMIJĄ PRIEŠ 

JAPONUS
Karas tarp Chinijos ir Japoni

jos “darosi ..neišvengtinas”, 
Chinijos valdžiai siunčiant 
kariuomenę į šiaurinę Chi-
niją.

Chi

NAUJI MAIŠTAI
ISPANIJOS SUKI

LĖLIŲ EILĖSE
Maištai ištiko keturiose vieto

se, (bet juos sukilėliai numal
šino dideliu nuožmumu. Sut 
kilėliai nuginčija. > ,

iBELFAST, šiaurinėj Airijoj, 
rugp. 1. — Teroras, kuris pra
sidėjo su atvykimu į Ulsterį 
vienai dienai karaliaus Jurgio 
VI ir jo žmonos, vis dar te- 
besiaučia. Visas miestas buvo 
supurtytas eksplozijos, sprogus 
minai už 50 «nąstų nuo poli
cijos barakų. Teroristai sumu
šė ir vieną įtariamą šnipą.

Policijai betgi ikišiol nepa
sisekė sugauti nors vieną tero
ristą, nors teroras buvo pla
čiai paplytęs.

WASHJNGTON, rugp. 1. —- 
Sujudintas sudegimu įlankoj 
pakraščių pasažierinio laivo 
City of Baltmore senato pre
kybos komitetas skubiai pri
ėmė. bilių, kuris įvestų stro
pesnę priežiūrą ne tik vande
nyno, bet ir pakraščių laivų' ir 
reikalautų vesti pilną pasažie- 
rių sąrašą.

Jo žmona 
cirko’ akr&r

Mažame gaisre nu 
troško 2 moterys

‘ CHICAGO. — Kilus mažam 
gaisrui jų namuose, kuris vi
so padarė nuostolių už $50, 
Mrs. Mary Dummect, 76 m. 
ir jos duktė Mrs. Eva Keck, 
52 m., gyvenančios netoli' Dow- 
ners Grove, pastarosios vyrui 
išbėgus į kaimynų ūkį pašauk
ti ugniagesius, įpuolė į namą 
išsinešti daiktus. Jos pateko į 
drabužių klozetą ir ten abi nu* 
troško nuo durnų.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūro
je.

Saulė teka 5:43, leidžiasi taisyti ir juos išnaujo 
8:09. ti. /

Fordas jau pakėlė 
automobilių kainas

manoma, atėjo eilė 
kelti ir automobilių

žingsnį toje kryptyje
Fordas, pakeldamas

DETROIT, Mich., rugp. 1.— 
Brangstant visoms prekėms ir 
žaliavai, 
pradėti 
kainas.

Firmą 
padarė
kainas savo automobilių. Ma
noma, kad dabar pradės kelti 
kainas ir visi kiti automobi
lių gamintojai.

LONG BEACH, CaL, rugp. 
1. — Buvęs garsiausias cirko 
akrobatas Alfredo Codona ad
vokato raštinė mirtinai peršo
vė savo žmoną Vera Bruce, su 
kuria buvo persiskyręs ir ta
da pats nusišovė, 
taipjau buvo garsi 
bate.

» Prięš porą metų Codona bu
vo sunkiai susižeidęs ir nebe
galėjo atlikti savo sunkiuosius 
triukus cirke. Tečiaus jis vis- 
tiek iš cirko nesitraukė,\ nors 
ir buvo pasiturintis žmogui. 
Vėliau ir jo žmona atsiskyrė 
nuo jo, nes jis pasidarė nebe- 
sugyvenamas. Dabar jiedu ir 
jos motina susitiko pas advo
katą pasitarti dėl pasidalinimo 
$50,000 turtu. Jis paprašė ad 
vokatą išeiti, nes norys su 
žmona ir jos motina vienas 
pasikalbėti. Advokatui išėjus, 
(jis išsitraukė revolverį ir sa
vo žmoną peršovė, o paskui 
pats vietoj nusišovė. Jo žmo
na mirė ant rytojaus.

5 žuvo lėktuve ji
OSLO, Norvegijoj, rugp. 1. 

—Penki norvegai, jų tarpe 
Chris Braathen, kuris lydėjo 
dvi adm^ Byrd ekspedicijas į 
pietinį ašigalį, liko užmušti, jų 
lėktuvui nukritus į uostą.

Naciai nukirto gal 
vas 4 žmonėms

LANSING, Mich., rugp. 1. 
— Gubernatorius Krank Mur- 
phy, kuris vetavo legislaturos 
priimtus valstijos darbo santy
kių įstatymus, nes jie yra rei
kalingi svarbių pataisymų, da
bar šaukia nepaprastą legisla
turos posėdį tuos įstatymui pa- 

priim-

, BERLYNAS, rugp. 1. — Na
ciai—neva už šalies išdavystę 
nukirto galvas keturiems žmo
nėms iš pasienio provincijų— 
trims iš Saar distrikto,; o vie
nam iš Silezijos.

' SNOWHEGAN, Me, rugp. 1 
—* Miesto teisėjas pasmerkė 
mirčiai 4 metų policijos Šunį 
kaipo pavojingą, nes jis {kan
dęs .vienam'žmogui? Bet Šunies 
savininkai skaito šunį savo ap
sauga, todėl nenusileidžia ir 
teisėjo nuosprendį apeliuos.

dar 
pri- 
La- 
nie-

EL CENTRAL, CaL, rugp.
1. — Užsibaigus pamaldoms ir 
žmonėms jau einant is bažny
čios, prie “ vietos adventistų 
bažnyčios privažiavo štukų pe- 
rintojas Fred W. Simmons, 40 
metų ir su šautuvu rankoje 
puolė/ į bažnyčią, kurioj 
buvo apie 65 žmonės. Čia 
bėgęs prie sėdėjusio Dr. O. 
mar Webster iš Holtville,
ko nesakęs ir jam nematant 
paleido į galvą šūvį. Daktaras 
pašoko ir pribėgo prie alto
riaus, krisdamas ant grindų.! 
Bet Simmons paleido dar vie
ną šūvį, pribaigdamas 
rą, Tada gi Simmons 
šūvį sau į širdį,’ pats 
mas vietoj negyvas.'

Priežasties šaudymo 
ma, *nes^febuvo žinoma apie 
kokius nors barnius tarp jų
dviejų. •

TOKIO, rugp. 1. — Užsienio 
reikalų ministeris Hirota už
tikrino parlamentą, kad Jungt. 
Valstijos, kaip matyt, nesiruo
šia pritaikinti neutraliteto 
įstatymus, kurie draudžia par
davinėjimą karo medžiagų ka
riaujančiomis šalimis, dabarti
niam Japonijos ir Chinijos ka
rui. Pasak Hirota, Jungt. Val
stijos visai nemano kištis į iš
kilusius Azijoje kivirčius.

Ministeriai parlamento pqse- 
| dyje labai ruščiai kalbėjo apie 
susidariusią padėtį.

Karo ministeris gen. Sugi-dakta-
paleido yama tikrino, kad Japonija tu- 
krisda- ri būti pasiruošusi karu iš-

■ spręsti iškilusius nesi/tikimus, 
nes Nanking valdžia atmetė nežino-’. . ..lokalį susitaikymą.

Finansų ministeris tvirtino, 
kad naujai perkainavus Japo
nijos banko rezervą, valdžia

t susilaukę didelio popierinio 
pe.ląo, /8 žuvo Kanados 

traukinio katas
trofoj '

NANKING, rugp. 1. 
nijos karinė vyriausybė pa
skelbė, kad centralinės vald
žios kariu*omenė naktį visu 
frontu- paėjo į priekį nuo Pao- 
tingfu į Luiliko, 13 mylių į 
pietus nuo Changhsintien, kur 
yra apsikasusios stiprios japo
nų jėgos. Pastarasis miestas 
yra už 20 mylių į pietvakarius 
nuo Peiping.

Chinijos valdžia sako, kad 
tiesioginis susirėmimas tarp 
Chinijos centralinės valdžios 
kariuomenės ir japonų “darosi 
neišvengtinas”.

(Ikišiol kare su japonais da
lyvavo tik šiaurinės Chinijos 
kariuomenė, kuri yra beveik 
nepriklausoma nuo '• Chinijos 
valdžios. Įsimaišymas Chinijos 
centralinės valdžios kariuome
nes reikš pradėjimą atviro ka
ro ne vien kurios Chinijos pro
vincijos, bet‘ visos Chinijos su 
Japonija. Chinijos am.bashdo* 
riūs Washingtone pareiškė, kad 
Chinija visai nenori karo, bet 
ją į karą stumia pati Japoni
ja, be paliovos groŲdamosi Chi-; 
nijos žemes).

Yra žinių' kad centraline 
Chinijos valdžia pasiuntę į 
šiaurinę Chiniją 50,000 rinkti
nių kareivių kariuomenę bent 
laikinai sulaikyti japonus iki 
Chinija suspės sumobilizuoti ir 
atgabenti į frontą dar daugiau 
kareivių. Kaip manoma, Chi
nija dabar turi po ginklu apie 
1,000,000 kareivių armiją.

Chinijos valdžios vadas Wang 
Ching-wei įspėjo šalį prisiruo
šti prie vedimo karo su japo
nais senoviniu budu, panašų į 
tą, kūrį naudojo rusai nugalė
jimui Napoleono — viską nai
kinti priešo kelyje, kad prie
šas nerastų nė maisto, nė pa
stogės ir butų priverstas vis
ką prisivežti iš tolimos šalies 
per didelius plotus, kur nėra 
nė- kelių, nė kitų patogių susi
siekimo priemonių.

Tokis karas labai apsunkin
tų japonus, nes ir savo šalyje 
maisto ištekliai nėra dideli, o 
ir iš Manchukuo didelės pagel- 
bos negali tikėtis, nes 
veikia “banditai”, dėlei 
suomet yra reikalinga 
ten didelę kariuomenę.
visą laiką ten tenka budriai 
daboti ir Rusijos sieną.

Chinijos kariuomenė pasta
ruoju laiku padarė didelę pa
žangą ir jos apsiginklavimas 
yra daug geresnis, o ir abel- 
nai Chinijos jėgos yra daug 
stipresnės, negu buvo kada Ja
ponija pirmą kartą puolė Man- 
žuriją keturi metai atgal.

Japonai, tikėjosi greitai nu
malšinti šiaurinę Chiniją ir ta
da ją atskirti nuo centralinės 
Chinijos. Bet vyriausioji 29- 
ta armija pasitraukė čielybė- 
je; pasiliko tik nedideli būre
liai, tečiaus ir juos japonai ne
įstengia numalšinti. Dėlei to 
pas japonui pradeda reikštis 
nusiminimas.

ir ten 
ko vi- 
laikyti 
Be to

ŠUDBURY, Ont., rugp. 1.— ' 
Aštuoni klajūnai bedarbiai Ii-! 
ko užmušti ir 8 sužeisti Canar božnik

Dar 30 žmonių suim
ta Rusijoj

MASKVA, rugp. 1. — “Bez- 
praneša, kad Orio dis- 

dian National geležinkelio pre- trikte liko suimta 30 žmonių
kių traukiniui nušokus nuo be- jų tarpe vyskupas ir 12 kuni- 
gių 97 mylių atstume nuo čia. gų už ‘ kontr-revoliucinį sąmo- 
8 vagonai nusirito į griovį ir kslą” atsteigti pravoslavų baž- 
per šimtus mąstų liko išardy- nyčios galią, 
ti bėgiai. | . ...t. ._______

------- j BOMBA Y, Indijoj, rugp. 1 
TOPEKA, Kan., rugp. 1. — ’_  -iv. "7

Miss Marie Fink, 21 m., pra-1 skelbė planus įvedimd prohi
Mahatma Gandhi, kuris pa

nešė policijai, kad trys negrai 
nušovė jos vaidiną Verne., He- 
drick, su kuriuo ji sėdėjo au
tomobily. Paskui ją ' nuvilko į 
lauką ir ją išgėdino.

bicijos Indijoje 
taipjau pranašavo, 
Jungt, Valstijose su 
sianti įvesti dar 
prohibicija.

į du metus, 
kad ir 

laiku bu- 
griežtesnė

HENDAYE, Francijoj, rugp. 
1. — žinios iš Ispanijos val
džios šaltinių tikrina, kad fnai- 
štai plečiasi Ispanijos sukilė
lių eilėse.
'Tomis žiniomis, smarkių mū

šių tarp maištininkų ir suki
lėlių ištiko Malagoj ir Montril, 
pietinėj Ispanijoj.

Pirmiau gi buvo žinių apie 
didelį maištą Granadoj, kurį 
sukilėliai dideliu nuožmumu 
numalšino. <?

Ateina žinių ir prasidedan
čius maištus tarp sukilėlių Ba
skų fronte, kur jau įvyko mū
šių tarp maištininkų ir suki
lėlių.

Gibraltaro žinia sako, kad 
Malagoj yra girdimos smar
kios eksplozijos ir sukilėliai 
deda desperatiškų pastangų 
lokalizuoti maištą.
„ Maištas ten kilęs kada Ispa
nijos kareiviams liko įsakyta 
apleisti barakus ir užliesti juos 
jatvykusiems Italijos karei
viams.
Malagoj nesenai iškilęs ir smar

kus komunistų darbininkų 
maištas.

Gen. de Llano, kuris daro 
yisus sukilėlių pranešimus per 
radio, griežtai nuginčija žinias 
apie maištus Granadoj ir ki
tuose sukilėlių laikomuose mie
stuose. , Jis taipjau* davė su
prasti, kad sukilėliai ruošiasi 
prie naujo labai smarkaus puo
limo Madrido.

“Madrido fronte viešpatauja 
pilnas ramumas. Bet mes ne
turime užmiršti, kad po ra
mumo ateina audra”, tikrino 
gen. de Llano.

Dagi Tientsin, kur buvo sti
priausios japonų jėgos, tebėra 
nenumalšintas ir nuolatos iš
kyla nauji čhiniečių ir japonų 
susirėmimai, Dėlei to japonai 
pakartotinai bombardavo chi- 
niečių dalį miesto, bet vistiek 
dar ne visus ginkluotus chi- 

xniečius įstengė nugalėti.

LIEPOS IR
RUGPIUCIO 
SEKMADIENIAIS ?•

NAUJIENŲ 
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
CIO 31 diena Naujienų 
Raštini bus sekmadieniais 
UŽDARYTĄ.

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

TELEFONAS CĄNAL 8500•
NAUJIENŲ

ADMINISTRACIJA.



Kauno Vaizdai

sargo Mari- 
mėsininkai 

po tukstan-

t

NAUJIENOS, Chicago, III
r*, 1 —y-71; "•     ■■■-—

Sp savo vąrg^ųi prolęUrėm 
motinom, Šitokių fąktų 
Kaime galimą u^tikM pe yje-

: ; f « rr U n u 'III i.i n i f ",

Keletą žingsnių žęngęs kąpi)įškio motina, — pa
maus gatve, užsuki Marijam-|reUkė ji's man. 
polės gatveliūkštėje Tai, tųr 
būt, bus keisčiausia Kaunp 
gatvė, nes ten gyvena tik vie
ni mėsininkai, aptarnaują vi
są žydų visuomenę košerna mė
sa.

Policininką pamatę košernos 
mėsos “fabrikantai” slapstosi, 
kaip pabaidyti žvirbliai į savo 
krautuvėles ir capu lapu grie
bia, visa kas nešvaru. Mat, 1 
nuovados policija griežčiausiai 
įsakė laikytis švaros ir baud
žia už tos rųšies nusikaltimu 
be jokio pasigailėjimo,

Senamiesčio gyventojai šitą
jį kampelį vadina gatve, ku
rioje neužuodžiama kiauliena. 
Pasak vieno seno 
j ampolės . gatvės 
kasdieną papiauna 
tį veršiukų ir po 
tančius paukščių.

— Kai suvežą paukščius, tai 
šitoj gatvelėj kyla toks alasas, 
kad ir katedros varpai neįsten
gia to triukšmo nustelbti, 
pasakoja vieno knygyno vedė
jas — “Gyvulėliai, paukščiai/ 
rodos, nujaučia savo likimą, 
nes kai tik vežimai prie gat
vės kampo privažiuoja tuoj 
prasideda baisus “koncertai”.

Sunku man aprašyti tą sle
giantį įspūdį, kokį patyriau 
matydamas gyvulėlių bei paukš
čių “transportą”.

Mėsininkai iš kartos karton 
(o toj gatvėj taip yra), kru
vinu amatu besi versdami lieka 
nebejautrus, net žiaurus.

štai, stovi kampe 
Arklys viena akimi, 
pilnas vištų. Subėga 
kai, vištas tampo iš 
ergeliuoja, ginčijasi. Pagaliau, 
diktas, raudonveidis mėsinin
kas trukteli arklį. . Arklys ak
las, suka- į kitą gatvės ‘jiDiiąk 
Ir ką gi? ‘Mėsininkas taip 
riai kumštimi ėmė tvoti ark
liui per galvą, kad vos ir svei
koji akis jam neiššoko... Nė 
vienas draugų nepadarė pasta
bos, žiurėjo 
nieko dėti.

vežimas, 
Vežimas 
mėsinin- 
vežimu,

į tai ramiai, lyg

GATVĖS

Prieš kurį 
kur neiržuodžiama kiauliena, 
keletas jaunesniųjų pradėjo 
kiaulieną valgyti. Mat, tarna
vo jie kariuomenėj ir pripra
to prie tos “netrefnos” mėsos. 
Ir. išėjo tas “kriminalas” aik
štėn, kai vienas kiaulienos mė
gėjas norėjo vesti gana tur
tingo mėsininko dukterį. Suža
dėtinė pamačiusi, kad jos bu
simasis vyras skaniai raito 
kumpio gabalą, su didžiausiu 
išgąsčiu paskelbė savo artimie
siems, o šie savo keliu apšau
kė nusikaltėlį “išsigimėliu”, ir 
dukters tekėti neleido. Taip ir 
ligi šių dienų kai kurie mėsi
ninkai šitą vyrą laiko tolį nu
klydusiu ir vis rengiasi jo bur
ną plauti pienu. Kiaulienos gi 
mėgėjas ” nuo “Maisto” gami
nių, ypač nuo kumpio, neatsi
sako. šitą faktelį tyčia pabrė
žiu, kad butų aišku, kiek Ma
rijampolės gatve yra konser
vatyvi. šiaip jau beveik visi 
mėsininkai nusiskundžia, kad 

•juos kai kurių religinių papro
čių saugotojai išnaudoja ir jie 
negalį bent kiek žymesnio ka
pitalo susitaupyti.

MOTINA — ELGETA.

IŠSIGIMĖLIS.
laikę šitoj gatvėj,

Pasekiau senutę iki kated
ros Šyentąriaps ir įkalbinau. 
Gražia lietuviška kalba, kiek 
kupiškietiškai ištardama, senu-1 
te tuojau p/adejo “garbąvoti” 
savo sūnų mokslinčių ir verk
ti be perstojo.

—- Aš, ponuli uk, kaip pase
nęs kątinąs bastaus po mies
tą, o jis, sūnūs, gyvena to
kiuos kambariuos, kad ir pad- 
lagos blizga, kaip veidrodis. 
Vienus metus dar laikė mane, 
Jbet vėliau ta jo pati išvijo, įr 
gana. Ji sako, kati aš “smerd- 
zi?’... Paškudstva lenkė lietu
viškai nė poterių nesugrabalio- 
ja, o tokją ponįa, kad neduok 
Viešpatie. Vaikščioju visur 
dažnai, net po sūnaus langais 
ateinu, tegu jam norą bus gė
da. Vieną kartą jis pagrąsiųo 
mane policijai atiduosiąs. Sa
ko, be reikalo elgetauji. Mokė
siu aš tau po 20 litų per mė
nesį, ir gyvenk ąau. 0 kpr mo
tinai šilimą, kur meilesnis žo
dis? Prie ruskįo, kol vyrąs bu
vo gyvas, iš paskutiniųjų lei
dome į mokslus, o užaugo, iš
ponėjo, siurbėlė pasįdarė...

Kalbėjo motina be perstojo, 
šluostydama ašaras, ir sunku 
buvo suprasti, kodėl supus, ži
nomas Kaune inteligentas, ne
gali išmaitinti vienos s&vo mo
tinos.

Prie katedros didžiųjų durų 
yra didelės akmeninės plytos 
su visokiais lotyniškais užra
šais. Beveik prievarta senutė 
privedė mane prie tų plytų 
ir prašė jai tuos užrašus pa
aiškinti. Tūkstančio žmonių 
jau keliais nutrinti užrašai ir 
vos ne vos galimi išskąityti 
lenkiškai “Dieve pasigailėk”.

— Tai’aš tamstai geram po- 
ųolioku!v paaiškinsiu, kas čia 
Xja. . Vieną kartą kanauninkas. 
Dogelis per pamokslą ’ sako’ 
Buvo dar prie šito barzdotojo 
rusų ciesoriaus Kaune toks di
delis ponas. Jis* išniekindavo 
mergeles,' užmušdavo baudžiam 
ninkus ir daugkitų nusikal
timų padarė. Tačiau didžiau
sias jo nusikaltimas, kad jis 
išvijo savo senutę motiną už 
tai, kad ji priešinosi jo papai: 
kažkokiai valakei ar žydeJkai. 
Senutė nepergyveno ir mirę, 
Tai žinai, vaikeli, kad tik mo
tina mirė, tai sunui tuoj aU 
ėmė rankas kojas. Suprato jis 
a. a., kad Dievas, nubaudė jį 
už tai, kad jis numarino mo-_ 
tiną. Už viską dovanojo* bet 
už motinos ašaras sutramdė, 
nubaudė. Tai jis mirdamas pa
rašė kunigam tokį raštą ir lie
pė ant akmeninės toblyčios iš- 
drukavoti, kad per tą vietą, 
kur jį palaidos, mintų visi ir

£

■'

“SgPĖJI^O STBEIJKAS
kalėjime. ,
$2 metų kalinys San Quem 
Un kalėjime Los Angeles, 
paskelbė keistą “sėdėjimo 
stryką”, kuris tęsėsi 19 va
landų. Užsilipęs ant 85 pėdų 
elektros stiebo, Gotas pareiš
kė tol nenuMpsiąs, kol virši
ninkai neprižadės neuždaryti 
jo kalėjime, bet pąleisti gy
venti kokioj nors neapgy
ventoje saloje, Gotas nulipo 
nuo stiebo, gavęs ne salą, 
bet kalėjimo viršininkų pri
žadą parūpinti jam- gerą 
maistą ir už “revpliucįją” 
nebausti uždaryme rūsyje.

Meyer Golas,

jį niekintų. Ar supranti, po
naičiui? Ot, jis davė pinigų,1 
kąd jį palaidotų'Čitoj 'štM viep
toj, prie • katedroj (įtaigi, ma
tai. Gal jau du šimtai metų kai 
jis guli čia žemėje ir visi žmo
nės mindo jo kapą. Ir aš, ma
tote, bjedna ubagė minų ant 
tos toblyčios ir dažnai pagal
voju, ar nebus taip kada nors 
ir fiiano suriuj. Už motinos 
ašaras nukentės, pavierysit.

Ilgai senutė vartė iš manęs 
Sidabrinį litą gavusi ir žiūrė-, 
jo į tariamą dvarininko' kapą. 
Kaip ten bebūtų, bet motinos 
dienai atėjus nė'vienas musų 
inteligentų, • ypač sukarusią, 
mišrias šeimas, turėtų susigė-. 
sti dėl žmoniškesnio elgimosi

GERB. Naujienų •kaityto- 
jo* Ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eiti i taa 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

pi u.i, i—«t" !■'. i ■ n i

ATNAUJIN-KIT savo linoleum
WITH

ka 
pa

šitom gatvelėm kuprinėja 
suvargusi senute, Marijona B, 
Ji elgetauja. Kada pereina vi
sus kunigus, kada ir prie 
tedros vartų maldininkai
sišykšti jai naujai nukaltą cen* 
tą į ranką įmesti, ji pasisuka 
pas mėsininkus ir bent viš
tos koją arba saują kruvinų 
plunksnų paplėšyti gauna< El- 
getų Kaune nemaža ir bučiau 
visiškai senutės neužkalbinęs, 
jei ne mano geras senamiesčio 
palydovas.

— šita ubagė yra vieno žy-

'■"J J '1HH1

MOTERYS. £

I

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

SUGRĄŽINA SPALVĄ JŪSŲ NUBLUKUSIAM, NUDĖVĖTAM 
LINOLEUM. PADARO LENGVĄ NUVALYTI

— REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND ——
1   11 | m.  .......................    ■■■..............................   ' ... .................

Jau galite gauti naują, ■ padidintą 
ir pagerintų ;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

' CfHCAGO.ILL.

RESTORANO PADAVĖJA 
PRIE PURIOJO ALTO- 

PJAVS. ....
Po pietų katedros viduje ty

lu ir prietamsis. Nuo potvynio 
nukentėjo bažnyčios grindys, 
jos žymiai įdubo ir sulinko. 
Davatkėlės bukštauja, kad ka
tedros apačia smunka į žemę. 
Beveik prie kiekvieno alto
riaus “po karbonką” aukoms. 
Prieinu prie vyskupo Valan
čiaus marmurinės lentos, kur 
parašas lenkiškas. M. Wolon-

ne; taip yrą. Kętyįrtf pietai iš 
M Bbėgą Kaunan Ir po 

K restora
ne vytelę.

Kokia trisdešimt litų su- 
jrinktfevaii,'per menesį, bet šei
mininkai už indus ir atskaity
davo. Pagaliau šiaip taip ga
vau vietą bare,^ kurią laikiau 
ir gera ir pelninga. Neperseniai 
ir iš ten išėjau.

— Išvarė.
— Aišku, išvarė, Toks ma- 

cbaJąs kąbinėjos prie manęs, 
vežėsi į viešbutį. Pabėgau iš 
jp. Tai jis kitą dieną atėjo j 
barą girtas ir pradėjo visaip 
kabinėtis. Supykau. Be to, jis 
man už alų buvo skolingas 14

SONOTONE Air cogdjtįoned
66 p. Van Buren Vidudienis ik* 

vidunakčio 
25ę iki 2 PJM.

“Auna’
Nustebinantis atidengimas &upų 

Sovietų Rusijoj 
“FORWARD” ‘

Išimtinai Vėliausios ISPANIJOS' 
lauko ’8 ŽINIOS — iš karo lauk 

Loyalistineje Ispanijoje

čeyski u:odzilsię Jr M. Kity kad ge-
vyskupų parašai lietuviškoj 
žvilgteriu prie didžiojo alto
riaus, kur yra popiežiaus lega
to, arkivyskupo ir vyskupų so
stai, klupo ipergaitė įr labai 
gailiai verkia.- Pasirodo, kadi 
tai buvusi X baro padavėja, 
Mane kviečia ją užkalbinti- Iš
einu šventorium. Pulkas balan
džiu, kaip šventos dvasios, 
skraido pro vieną jauną klie
riką, kuris juos lesina ir pri
žiūri. ^trukus išeiną ir mab 
duiinkė, Sunkiai sekasi man 
ją užkalbinti- Jį slepia ašaras 
ir skuba neatsigrįždama.

— Nesijuokit iš manęs, kad 
aš verkiau. Mano padėty bū
damas ir tamsta verktum-

Iš karto smigo man galvon 
šiaip sau šelmiška mintis, kad 
toji mergaitė mylimojo palikta 
kritiškam momente, prašė ku
rio nors šventojo, kad jį su
riestu. į baronką... Pasirodė,

.  ■- " —I į   į.,., -■ ,, ,, ,,,, „ ........ ......... . ii,,    

SųŽįnojo šeiminin- 
turėjau išeiti gat-

----------   ■-,■ —h ■■ ..i „ - —

SAVAIČIŲ PERKRAUSTYMO 
išpardavimas /

MUSŲ KAINOS ' 
NUKAPOTOS

2jk4’s ’/ic linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D & M kuone 
bet Ikokia kaina, atsižvelgiant j or- 
dfirio didumą.

Duokit mums orderius dabar iš
pardavimo kainomis.
Harvey Wrecking Co.

1701 WEST CERM4K ROAD 
Tel. SEELEY 6761

3

tegu skolą grąžina, t tai 
jis1.,, mąn sudavė Metą kartų 
per) veidą, 
kai ir ąš

Pamojo ranka mergina ir. 
nuskubėjo Vilniaus gatve at- 
sigrįždanta, gailiai šypsodama
si, Aišku, kad ieškodama pa-1 
galbos pas darbdavius, pas 
šventuosius, ji, pagaliau, išeis 
tąmsią naktį į Laisvės alėją 
įr jkąjbius tą patį inteligentą, 
kuris jai negrąžino 44 litų už 
alų, sumušė ir atėmė bent šio
kį tokį duonos kąsnį, Atgal 
pas savo namiškius, į Viduk
lę, iš kurios APYbnkės ji yra 
kilusi, nebegrįš, nes būdama 
Kaune tėvui rašydavo melagin
gus laiškus, kad ji turi gerą 
tarnybą ir senatvėj jam pa
dės. Tėvas gi vos šiaip taip, ve
getuoja-

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rpšims. 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam fpjcialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių Ū visų kitų mokslinių kūnui 
pataisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į njus—-Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIG CO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street,

7

ž.”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John f. tildei kis
SENIAUSIA jR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO. ĮSTAIGA

h'U^'plENAIR: NAKTĮ "
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel, LĄFAVETTB 0727
II IHĮIII^. ..................................................... ........... . .................................... ... ......................................................................... ............................ .

T ’A J:koplyčios visoseDy 1 Chicagos dalyse
» . ' 1 I'*J* Į ... ...I,H ■■■ ' "■!—fyT! ~Į I II 19 " '

Klausykite musų Lietuvių rųdio programų Pirjnadųepio vąkaj-ais, 
10;00 vai. vakaro iš W. H. F, C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

7 \ P. šaltimieras.

; ,-yyy-,, 'i~11*■ j'*'-i; T'iįyn11'ii .! '-'i1 j" ''.y Į y!"i'Į »i*yįi!TĮi,;Įi"i"wiiy,,i«Į i ,■<» »in.ii’i ii,m,,', ,■ u,;, \ ,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, i
Cicero ; m 

Lietuvių B 
Laidotuvių ■ 
Direktorių " 
Asociacijos

j. f

Ambulance 
k Patarnavi- 
L mas Dieną 
1 ir Naktį.

V TURIME 
f KOPLYČIAS * 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

s. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avehue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

•, • * f ■' ' (»’■ ■ • . ■ . ■_________ ' ■ ' • ' •_________ ...... . ■

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Averjue Phone Boulevard 4139

, A. PETKUS
1410 South 49th Couk-t Cicero Phone Cicero 2109

. P. J. RIDIKAS
3354 S<>. Ilalsk'd Street Boulevard 4089
.     T'.          ;|.m^ . .-v        ... I.    ..     r

I. J. ZOLP Phone Boul.^203
1646 West 46th . Street Phone Boulevard 5566

" , S, M. SKUDAS
718 West 18th Street . Phone Monroe 3377

EZERSKĮSIR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. TeJ. Pullman 5703

■■■   —  --------------------------- ------------- ----- -----— —  —    —  —1 
—T,"T -V.I'A' '"i" 1 ............ .......... ... .................... . .............

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CanaJ 2515
SKYRILS: 12.14 Ęast 108411 Street Tel, Pullm.n 1270

JUOZAPAS ĘUDEIKIS IR TĖVAS
4701 So. Westcrn.A ve- Phone Virgin i a 0883

Pirmadienis, riųgp. 2, 1937
•........... ■ ''- — r....................... ..........   e............................. »

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytoms ir chirurgas 

2201 nešt 22nd Street 
V^ląųAos; ųup -1—3 ir 7-—8 

Seredomiš ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenųe

Jelefonas Republic 7868
- r 'ta y■ ’i irr « i i ■' f ................

Ofij?o T^L Bouleyard 5913

t DR. BĖRTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti 
Kez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tol Kttureod 5107 >
m e- 'w y—M . .irri -i -ii y. — i—»i.iįiii »■

TeL Vjrginią 0036 
Rpsidence Tel BEVERLY 8214 

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.

y

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

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

„— ............. ............ ,t  -------------------------------------

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

2400 WE$T MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvidk 0597

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .....   tonas
SMULKESNĖS ?7.15

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus irParkraustom i 
visokius rakandus bei’ štorus 

-ąrtj ar toli.
6921 SOUTH3406 SOUTH

HALSTED ST. | WESTERN AVĖ.
Yards 3408

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

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

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

Hemlock 5040

Garsinkite “N-nose

ADVOKATAIv * *• •« «•

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 ,So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe A Ve. Tel. Yards 2510

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

1824
8395

AKIU SPECIALISTAI
DR. Gw SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 . 
.Pritaiko Akinius 

Krpivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

8

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

PENTISTĄS
6553 So. Western Avė, 

Valandos ,nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

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

1 - DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 1Z 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Metukai Daktarai^^^^^ , 

Doctor Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

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

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

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

dr. s. Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted Sfc 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 yal. 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 piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12

Rez. Teiephope PLASJĄ 2400
"".........    ~ 1................  ‘■ ...* .............. ' . .......... . II.IH.I

Garsinkitės Naujienose
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
Lietuvos Skautų Atstovų Atsisveikinimo 

Kalbos Pittsburghe
Pasakytos Per Radio Iš Stoties W.W.S.W.

P. Dargio Lietuvių Radio Programe

atsisveikinę su

dienų Pittsbur- 
tolimąją Flori-

buvo pasilikę 
laikui tik Leit. 
ir Petras Ne-

PITTSBURGH, Pa. — Lie
tuvos skautų sutiktuvėse, Pitts
burghe, kurios įvyko Liepos 18 
d., LMD. svetainėje, dalyvavo 
5 Lietuvos skautų atstovai, bū
tent: skautų delegacijos vadas 
Kazys Laucius ir delegacijos 
nariai, J. Vainauskas J. Vosy
lius, J. Bulota ir Petras Ne
niškis.

Liepos 21 d., pp. Laucius ir 
Vainauskas,
Pittsburgho lietuviais,/ išvyko 
į Chicago, o J. Vosylius, pa
viešėjęs keletą 
ghe, išvyko į 
dę.

Pittsburghe 
kiek ilgesniam 

' Juozas Bulota
niškis. Sekmadienį, liepos 25 
d., per Lietuvių Radio progra
mą, kuriam vadovauja p. Dau
gis, jie pasakė šias, žemiau 
telpančias, atsisveikinimo kal
bas.

— Pgh’o Naujienų Vedėjas.
. —o—

P. Neniškio Kalba
Sesės ir broliai lietuviai: 

“Kur giria žaliuoja 
Ten mano namai” — 

dainuojate jus kartais gražiuo
se ■ savo parengimuose. Mes 
vaizduojamės Lietuva žalia ne 
vien dėl to, kad ji ’ apgaubta 
tankių miškų kylimu. t Dabar 
daug^kas joje žalia, ž^liasjaųį 
kų atolas/ žali dobilai, sodžiai 
ir vienkiemiai ramus ir vieni
ši, skęsta žalių sodų gilumose. 
Tad ten, žalioje Lietuvoje yra 
musų namai.

“Jos miškuose atostogauja 
daug skautų. Visuose miškuo
se išdygsta maži ir didesni pa
lapinių miestai., žalias samanų 
apdangalas virsta gražių alėjų 
tinklu.* Iš tų samanų, geltono 
smėlio, įvairiaspalvių upių ak
menukų tiesiasi lietuviškų pa
puošimų raštai.

“Ten patys skautai verda 
sriubą, patys kepa mėsą, pa
tys bulves skuta. Patys pasi
stato lovas, kėdės, staliukus.

“Taip, gamtos puigeverty, 
pagyvena skautai porą savai- 

' čių. Maža tematę saulės ir ne
jautę pušų kvapo — dabar, at
sigauna.' Mėgo kitų patarna
vimus — o čia viską padaro 
patys.

“Be abejo, Jus norite pama
tyti lietuvių stovyklą. Ypač Jū
sų akys pasiilgo ramių neuž
matomų lygumų ir švelnaus 
tolimų miškų mėlynumo.

“Kitais metais musų brangi 
Nepriklausoma Lietuva šven
čia 20 metų sukaktį. Tiek pat 
senumo turi ir Lietuvos skau
tų sąjunga. Lietuvos skautai 
džiaugsis, matydami savo tar
pe kelis Pittsburgho skautus 
ir skautes, kuriuos atsiųsti jau 
pažadėta. Nemažiau džiaugsis 
ir kiekvienų tautiečiu, kuris 
aplankys žaliąją Tėvynę.

“Mes lauksime Tamstų.”
—o

Leit. J. Bulotos Kalba

mu propaguoti savo Tėvynę 
kitų tautų jaunimo tarpe. Taip 
pat priimtiz vistrs mus gausin
gai lankančius Amerikos lietu
vius.

“Mes jautėme visur ir vi
suomet tą ypatingą lietuvišką 
brolišką šilumą ir mes grįžta
me į Lietuvą kupini gražiau
sių atsiminimų ir padėkos sa
vo broliams.

“Kitais metais mes turime 
tautinę Lietuvos skautų sto
vyklą Panemunėje. Kur tik 
mes susitikom savo brolius lie- 
tuvius-amerikiečius, visur (mes 
kvietėme nepamiršti Tėvynės i 
ir apsilankyti — atvažiuoti pas 
mus, o mes turėsime pareigą 
ir meilę Jums atidėliojant, Jus 
priimti ir Jus globoti Lietu
voj.

“šiandien per šį radio, aš, 
dar kartą pakartodamas musų 
visų norą, kviečiu visus be iš
imties ir be įsitikinimų skir
tumo atvykti pas mus 20-ties 
Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo metų proga.

“Mes žinome, kad tai yra 
gana sunku įvygdyti, bet mes 
tikime musų brolių darbštumu 
ir sruvenančia Jumyse Tėvy
nės meile, kad Jus susiorgani
zuosite ir atsiusite savo jau
nimo atstovus į musų stovyk
lą Lietuvoj, tuomi tampriau 
susijungsime bendram darbui 
musų krašto gerbūviui. 7

“Priimkite nuo musų (Liet, 
skautų) širdingą atsisveikini
mo žodį ir padėką už Jūsų vai
šingą ir malonų musų priėmi
mą.

“Iki pasimatymo kitą 
Lietuvoj.”

Nepagelbėjo Nei 
Trijų Mišių 
Užpirkimas

metą

Skautų parengimo 
“ožio ragan” nesu

varė
PITTSBURGH, Pa.

pos 18 d. Pittsburgho Lietuvių 
Vaizbos Butas Lietuvių Ūkio 
darže renge Dariaus ir Gįrė-

Lie

Brangus lietuviai!
“ši maža minutė laiko, kuri 

man yra skirta į jus kalbėti, 
leis man išreikšti džiaugsmą ir 
padėką, kad mes, Lietuvos 
skautų grupelė, čia buvom taip 
vaišingai ir maloniai priimti 
musų Amerikos brolių.

“Praleidom dešimts dienų 
, Amerikos skautų tautinėj sto

vykloj, Washingtone: stengė
mės savo tautiniais dirbiniais 
ir stovyklos lietuvišku įrengi-

musų gerieji vaizbininkai bu- kairiai. Jie pakelia ir slepia, 
vo užpirkę net 3-ias mišias už 
Dariaus ir Girėno vėles. Buvo 
garsinamas ir per radio, netik 
mišių užpirkimas, bet ir ren
giamas paminėjimas.

Sakėm a, kad užpirktos mi
šios buvusios tikrai geros, nes 
buvę užmdkėta po $5, ar po 
daugiau, kad kunigai ir baž
nyčiose užsakytų netik, kad 
mišios bus laikomos už Darių 
ir Girėną, bet kad Vaizbos Bu
tas rengia ir. paminėjimą lie
pos 18 d. Reiškia, \buvo ren
giamasi prie didelių iškilmių.

Prie to, nekurie musų geri 
tautiški patriotai iš džiaugsmo 
trynį rankas, kad Vaizbos Bu
tas savo parengimu tikrai su
varys į “ožio ragą” Lietuvos 
skautų sutiktuvių parengimą.

Ne dėlto musų tautiški pa
triotai linkėjo nepasisekimo

• skautų parengimui, kad jie bu- m0 lolyiian. 
| tų priešingi Lietuvos skautams.
j Visai ne. Bet jie buvo neko- nizuoti komitetas; 
kioš nuomonės apie skautų su- istorinis musų skautijos įvy- 
tiktuvių komitetą, kuris buvo kis. Bet tai įvyko visai papra- 
sudarytas visai ne pasiklausus 
“didžiųjų galvų”. O jei skautų 
parengimas butų nepavykęs, 
tai “uodegoms” butų buvęs 
duotas skaudus smūgis.

Bet kaip reikia, dalykai 
ėjo visai atbulai.

Skautų . sutiktuvių parengi
mas pavyko kuo geriausiai, o 
vaizbininkai savo parengime 
visai nieko neturėjo.

Reiškia nė mišios negelbėjo.
— “Uodega”.

Kelia mintis, o slegia vaizdus. 
Ar nereikia didesnio pagrindo 
išvadai — jei pakilsi viršun, 
pąmatysi ir tą, kur pats esi 
ir kitą pusę, kurios čia būda
mas nematei.

• ■■ >

Įvairiomis progomis girdėjau 
daug nuoširdžių žodžių. Iš nuo
širdumo pažinsi lietuvį. Pitts- 
burghiečiai ypač atviri, nuo
širdus ir svetingi. Jie\tikri lie
tuviai.

Mus sutiko labai gausus bū
riai lietuvių. Sunku vaizduotis, 
kad esi ne Lietuvoj; Už tai 
tenka dėkoti visiems, kurie 
sugeba sudaryti tokias sąlygas, 
kurios rište pririša prie žmo
nių. Nepažįstami prieš savaitę, 
lieka geriausi bičiuliai ir drau
gai. • ’

Dienos praleistos Pittsbur
gho lietuvių tarpe — didelis 
įnašas mano žinių ir protavi-

kas 9 ligoniai pasveikę. Reiškia, 
stebuklingu bųdu buvo išgydyti. 
Laiškas nesako, kokiomis ligo
mis serganti ligoniai pasveiko: 
ar neregiai atgavo regėjimą, 
ir berankiams ■ ataugo rankos, 
ar bekojams išaugo kojos? Juk 
stebuklams viskas yra' galima ir 
kaip atredo, ligonių kongreso 
dalyviai drūčiai tiki j stebuk
lus.

Kas organizuoja ligonių 
“kongresus”

Laiško autorė nepasako, kas 
organizavo tą Plungės ligonių 
“kongresą”. Nesako ar- itam li
gonių “kongreso” šaukimui bu
vo reikalingas apskrities virši
ninko ir karo komendanto lei
dimas ar ne. Bet reikia manyti, 
kad ‘‘kongreso” organizavimu 
r šaukimu, tur būt, pasirūpi

no Lietuvos katalikų dvasiškija. 
Suprantama, kad iš ligonių 
kongreso gana gerai kunigėliai 
pasipelnė.

butų parašęs vokiečių kalba ir, 
pranašavęs arionų prisikėlimą! 
Vokietijoj, tai jis tikrai butų! 
juvęs gerai Hitlerio apdovano
tas, o knyga apie arionų prisi
kėlimą butų buvusi tikra bran
genybė Vokietijos knygynuose.

Nors p. Pronskaus knygoje 
apie arionų prisikėlimą ne visos 
mintys atitinka Hitlerio skel
biamai evangelijai, bet faktas 
pasilieka1 faktu. P-as Pronskus 
savo knygoje kalba apie ario- 
iu padermės didybę, Hitleris 

juk tokiomis mintimis vaduoda
masis skelbia kryžiaus karą žy
dams ir turi nemažai kivirčių 
su Romos katalikų bažnyčia.

Pronskus, rašydamas “Arionų 
Prisikėlimą”, tur būt, nė sap- 
note nesapnavo, kad prisikėlę 
arionai skelbs karus ir bus to
kie baisus akiplėšos, kokiais 
yra Hitlerio “arionai”.

Reporteris.

iŠ
VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

• Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

*■

Kainavo $4.00, dabar su
persiuntimu
TIKTAI
$3.00
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Kaip Man
Patibo Pitt^buygh^

—*• į

Paskąutininkis, Vytaut. 
Didž. Universiteto Stir 
' • dentas

Rašo Petras Neniškis
Pittsburgho sAulė paglamo- 

nijo pečius. Ir taip — net rau
donai, karštai. Tad karšta pe
čiams ir viskam karšta. Nuo 
karščio žmonės alpsta. Jei sau
lės karštis veikia galvą, ją 
svaigina, tai minčių karštis 
veikia pustą, jį turtina, jaus
mų karštis veikia širdį, ją gai
vina ir gydo, žodžiu/, karštis

čia susidarė skautams orga-
Tai didelis,

štai, 
komitetas.
skaitlingam posėdy šis komite
tas padarė darbo apyskaitą ir 
pasivadino kitu vardu. Gražios 
pajėgos reiškia gražius pada
rinius. O tempas įspūdingas. 
Kalba trumpa, motyvuota, 
sprendimas ^griežtas, aiškus.

' šitas tempo karštis, gyvina 
visą žmogų ir pakelia optimiz
mą.

Baigiu giliausią • padėka vi
siems, su kuriai^ į teko laimės 
susipažint ar pasimatyt.

Pittsburgh, Pa, u
1937.VII.24.

•A v.»—*-—*

REPORTERIO 
PASTABOS

Buvo skautams sutikti
Pusės valandos

Valdiškai leidimas, tur būt, 
buvo gautas be didelio sunku
mo, nes? ligonių kongresas visai 
nebuvo, pavojingas Smetonos1 
valdžiai. Kongreso dalyviai va
žiavo f Plungę ne tautos reika- 
us svarstyti, bet melstis ir ku

nigams aukas duoti.
O jei per tokius ligonių “kon

gresus” gali užsikrėsti ligomis 
ir sveiki žmonės, tai gautos va
do valdininkai tuomi mažai, ma
tomai, rūpinasi^ jau nekalbant, 
kJ?d “ligonių kongresai” neko
kios garbės Lietuvai suteikią 
kultūringo pasaulio akyse. Tas 
pastato Lietuvą amt vienos pa
pėdės su Indija.

Visai kitas reikalas

Ligonių “Kongresas”
Tenka girdėti^apie visokius 

kongresus, bet kol kas niekad 
ir niekur nebuvau girdėjęs, kad 
ligoniai laikytų kongresus.

Tačiau šiomis dienomis teko 
skaityti laiškas iš Lietuvos, ku
riame rašoma apie ligonių, “kon
gresą”. Laiškas sako, kad Plun
gės miestelyje liepos 1, 2 ir 3 
prie Liurdo Paneles Švenč?a*u-

Jei Lietuvos ūkininkai arba 
darbininkai nori sušaukti savo 
kongresą, tai jau visai kitas 
reikalas, čionai yra reikalinga 
visokie valdiški leidimai ir už
tikrinimai, kad nebus prasitarta 
prieš tautos “vadą”; nebus nu
siskundžiama , varginga padėtis, 
nebus, tartąs^iodis apie pageri
nimą būvio,,

Tokie kongresia Lietuvoje ne 
labai leidžiami. O jei ir yra lei
džiami, tai ■ didžiausioje polici
jos priežiūroje. Prisiminkime 
tik Šakių ūkininkų suvažiavi
mą’ Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių dienoje. Ten buvo 
suvažiavę ūkininkai be valdžios 
leidimo (ar su leidimu, tikrai 
nežinau) Švęsti Lietuvos nepri
klausomybės šventę ir aptarti 
savo reikalus.

SUDRIKO 
RAKANDU 

KRAUTUVĖ
pasiūlo jums šias 
moderniškas skaL 
byklas po 5495“
ir aukščiau, mo

kant po $1.00 į 
savaitę.

Gausite gražią dovaną pirkdami dabar

Jos.F.Budrik,>nū:
3417—21 SO. HALSTED ST.
3409—11 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 7010 /

BUDKRIO PROGRAMA:
WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak. Nedeliomis.
WAAF — 920 Kil., Panedeliais ir Pčtnyčiomis nuo ,5 vai. vak.
WHFC — 1420 Kil., Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

veikia vaizduotę,-ją gyvina, o sios suvažiavo daugybė visokių 
ligonių, sergančių visokiomis 
baisiomis ligomis, jau nekal-

vaizdų gausumas praplečia
mintis.

Tiek aš galiu pasakyt apie bant apie aklus, šlubus ir kito-
> I /s' •

save — taip aš jaučiuosi čia kius invalidus.
Pittsburghe.

Jau važiuodamas

Kas tonai atsitiko?
Tur būt visiems yra žinoma, 

kad Lietuvos tautiška1 valdžia, 
išgirdusi apie šakių “ūkininkų 
kongresą” įsakė policijai ir ka
riuomenei ’jį išvaikyti.

Pasekmėje įvyko kraujo pra- 
liepimas, areštai ir karo lauko 
teismo mirties sprendimai. Tai 
matote, kad sii sveikų žmonių
kongresais Lietuvoj yra visai 
kitoks reikalas, negu su ligo
nių “kongresais”.

Į Plungę ligoniai suvažiavo 
______ _ iš New ne savo reikalus svarstyti, bet 

no tragingos mirties sukaktu-*Yorko gėrėjausi gražiai suly- prie stebuklingos Liurdo Pane-
vių paminėjimą. O kad užtik- giuotais kalnais su žaliais, kaip( lės melstis. Laiške rašoma, kad
pinus rengimo pasisekimą, tai Lietuva, krūmais. Ir mieste per to kongreso maldas ir au-

“ATOMŲ DAUŽYTOJAI” — East Pittsburgh, Pa., Westinghouse laboratorijose 
yra statomas keistas, į apverstą, kiaušinį panašus aparatas, vadinamas atomų daužy.o 
ju”. Apratas, kurį išrado Dr. W. II. Wells (kairėj) skaldysiąs atomus mažiausias 
elementų (medžiagos) daleles į elektros daleles. Kairėj, aparatas, konstrukcijos stadi
joje; dešinėj, kaip aparatas atrodys, kai bus užbaigtas. Ąp/,ne Photo

Ne vien tik Plunge
Lietuvoje yra laikomi ligonių 

‘kongresai” ne vien tik Plun
gėje. Randasi ir daugiau ste
buklingų vietų Lietuvoje, .kur 
maldomis ir gausiomis aukomis 
kunigams yra gydomos visokios 
ligos ir yra šaukiariii ligopių
“kongresai”. Tik prisiminkim 
apie Šilavą, Alvytą ir kitas 
stebuklingas vietas. Bus nesun
ku dasiprotėti, kiek Lietuvoj 
yra atlaikoma Jigonių “kongre
sų”, kurie kraštui neteikia1 jo
kios •garbės.

Arijonų Prisikėlimas
Juozas Pronskus' 1930 m. pa

raše ir išleido knygą, kuri va
dinasi “Arionų Prisikėlimas” ir 
kurioj yra pranašaujamas Ari
onų prisikėlimas Lietuvoje.

Kaip . išrodo, p. Pronskaus 
pranašavimas yra beveik išsi
pildęs, nors ir ne pilnai. Visa
me pasaulyje jau yra žinoma, 
k-ad arionai tikrai yra prisikė
lę, tik ne Lietuvoje, bet Vokie
tijoje. ,

Jei p. Pronskus savo knygą

HAUJUEINIOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

UŽSAKYMUS I KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.'

MUSU SPAUUOS DARBU I

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai
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VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 
VADAS ISMESTAS Iš 

PARTIJOS..

AmerikosNeitralitetas.
. ... ... ....................

Japonijos užsienių reikalų mimsteris Koki Hirota 
patėškė parlamente, kad Amerikos Jungtinės Valstijos 
dabartiniame Azijos krizyje neketina sustabdyti ginklų 
pardavinėjimą kariaujančiom šalini. Tokią žinią jisai 
gavęs iš Amerikos valstybės departamento.

Iš to matome, kad Washingtonas šitame atsitikime 
elgiasi visai, priešingai, negu Ispanijos atžvilgiu. Deli Is
panijos karo X V. kongresas priėmė vadinamąjį “neit- 
raKteto įstatymą”, kum draudžia valdžiai arba privati
nėms amunicijos firmoms pardavinėti ginklus bet kuriai 
Ispanijos frakcijai. šiw įstatymu Amerika patarnavo 
sukilėliams, nes ji atėmė teisę teisėtajam Ispanijos vy
riausybei pirktii ginklus Jungtinėse Valstijose, tuo tar
pu kai gem Franco gauna ginklų kiek tik jam reikia iš 
Italijos ir Vokietijos. z

j Logiškai elgiantis, reikėjo tą pačią taisyklę pritai- 
*kyti ir Japonijai su Kinija, nes čia irgi eina karas. Ja
ponijos ir Kinijos konfliktas yra dagi labiau panašus į 
karą, negtt kova Ispanijoje, kadangi pirmame atsitiki
me kariauja dvi skirtingos tautos, o Ispanijoje valdžios 
priešai pakėlė maištą ir tarptautinės teisės atžvilgiu su
kilėliai nieku budu negali būti laikomi “kariaujančia 
šalim”.

Jeigu Washingtonaą pripažino^ kad Ispanijoje yra 
karas, ir n^|arė nepardavinėti ginklų t p^ Adęnai^/tfe, 
riaujančiai šaliai”, tai juo labiau jisai turė^r vykinti 
savo “neitraliteto” politiką link Japonijos ir Kinijos.

Tačiau, kaip minėjome, jisai šitame atsitikime el
giasi visai kitaip. Kodėl? Todėl, kad yra perdaug aišku 
visiems, jogei atsisakymu pardavinėti ginklus Amerika 
padėtų* Japonijai. Nes Japonija turi pakankamai savo 
ginklų, o Kinija neturi Washingtonas nenori, kad Ja
ponija kinus sutriuškintų. ' . ' į ■

Kai ėjo klausimas apie Ispaniją, tai Washingtonas 
nepaisė. Net ir vadinamieji liberalai J. V. senate stojo 

' už įstatymą, draudžiantį Ispanijos vyriausybei' pirkti 
ginklus Amerikoje. (Tie “liberalai”, beje,, paskui labai 
gražiai nusimaskavo, kovodami prieš Vyriausiojo teis
mo reformą),.

Kadangi dabar pati Amerikos J valdžia mato, kad 
jos keista “neitraliteto” politika yra visai nepritaikoma 
praktikoje, tai ji turėtų pasiūlyti kongresui tą įstatymą 
atšaukti arba bent pakeisti.

(Neseniai buvo praneštai spau
doje, kad' Sovietų valdžia su
šaudė tarp- kitų ^^dayrkų” ir 
du Vokietijos komunistų vadu, 
Neumann’ą ir Remmele, kurie 
buvo pabėgę nuo Hitlerio tero“ 
ro ir radę prieglaudą Sovietų 
Sąjungoje- į

Tokis pat' likimas, matyt* 
buvo- ruošiamas ir trečiam 
stambiam Vokietijbs komunis
tų šului, Muenzeuberg’ui, gy
venančiam Paryžiuje. Komin- 
temo valdyba neseniai “pakvie
tė” jį į Maskvą. Bet Muenzen- 
berg, patyręs apie tai, kas at
sitiko su Remmele ir Neu- 
mann’u, ątsisakė tų “pakvieti
mą” priimti^ pasiteisindamas 

. tuo,f kad jisai sergąs, ir pasiun
tė į Maskvą gydytojo paliudly- 
mą. y **•

Tokiu budu jisai išgelbėjo 
rsavo kailį. Bet Maskva už ne
paklusnumą tuo jaus paskelbė 
Muenzenberg’ą “išdavikurr ir 
išbraukė is Vokįetijos • komunis
tų partijos emigrantų organi
zacijos, n> 'B'-' '. ' ..'v

Apie tai rašo New Yorko sa-^ 
, vaitraštyje “New Leader;’ bu4- 
vęs Vokietijos reichstago narys* 
.Gerhart Seger. * ' ■
i Muenzenberg buvo’ komunis
tų atstovas Vokietijos reichs
tage ir pasižymėjo komunistų 
judėjime daugiausia^ kaip nepa
prasto gabumo laikraštininkas. 
Jisai seniaus leidos Berlyne fe
bai populiarų laikraštį “Wejt 
am Abend”. Atėjus į valdžią 
Hitleriui, Muenzenberg' pasiša- 

i'lino į užsienį ir suorganizavo 
keleto komunistų laikraščių lei
dimą Paryžiuje, Prahoje ir k. 
Jisai parašė pagarsėjusią kny
gą apie nacių terorą, “Rud'ąją 
Knygąr’ (Das- Braune Buch).
: (. Bet Stalinas pąl^ike jį, kažin 

. . B W jrr, «al but>
įtarė kaip,‘^trQckrstą”;,| ;

• Stalino giljotina, pasirodė, 
“valo” nuo neištikimų elemen
tų ne tik Sovietų Sąjungos ko
munizmą, bet ii* kitų tautų ko- 
'munistihį judėjimą. Ir lietuvės 
komunistaf Jau pradėjo tą gil- 
jotiną pajusti 4- Eh*: St. Matų** 
feitiš tapo ^limfas . Minsite. 

! (M^aimČ Pruseikps; kad jisai aną 
“metą, kai* buvo “pakviestas*j j 
Maskvą, fenai nevažiavo L. j

ŠVENTI KAPITALISTAI

Apžvalga
NUBAUDĖ Už ŠMEIŽTĄ. komunistų orgąno, su tąja “šni

pų mašina” palaikąs artimus 
ryšius Sir Walter Citrine, Dar- 

leidėjas, Ed-įbininkų Unijų ; Kongreso Gene
ralines- TArybos sekretorius^

Laitra’štis tvirtino turįs “do
kumentui, kurių tikrumą mes 
garantuojame”, toms “nuosta
bioms reveliacijoms” paremti. 
Bet kai Walter Citrine) patrau
kė komunistų organą tiesoj tai 
pasirodė, kad joki^ų dokumentų 
jisai neturi. Organo leidėjas ne 
tik sutiko užmokėti 500 svarų 

‘sterlingų ($2,500) atlyginimo ir 
padengti skundėjo teisino iš
laidas, bet ir jį atsiprašyti. O 
teisėjas Hewart tarė:

“Mano nuomone,* Sir Wal- 
ter parodė didelį savo- Širdies 
ki)mimąy p^eisdamas kalti- 

, ninkus su tokia lengvą bau
sme.”

Anglijos komunistų laikraščio 
“Daily Worker” 
ward Richard Poutney, užmo
kėjo 'generaliniam darbininkų 
unijų sekretoriui, Sir Walter 
Citrine, $2,500 atlyginimo už 
šmeižtą ir teismo išlaidas. Be 
to, teismas išleido prieš komu
nistų organą pastovų “indŽonk- 
šeną”. niekuomet nedėti pana
šių šmeižtų prieš Anglijos dar
bininkų vadą.

Byla buvo sutaikinta ir tei
sėjas patvirtino • susitaikinimo 
sąlygas. Teisėjas pareiškė, kad 
jeigu šalys nebūtų pabaigusios 
savo ginčo geruoju, tai jisai 
butų paskyręs komunistų leidė
jui kalėjimo bausmę-

"‘Daily Worker” šių metų 
gegužės mėnesį per dvi dienas 
rašė apie tariamą “šnipų ma
šinos” veikimą Anglijos darbi
ninkų judėjime. Tos “mašinos”7 
tikslas esąs sekioti ir išdavinė^ 
ti darbdaviams “kovinguosius” 
darbininkų unijų nariui Anot... . t

SSSR gyvenimo netikėtinumai musų skaitytoja
ir Europos pergyvenimai

i (Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys) v - Nebesidomi politika
Tttri gabių vyrų, bet neturi Sakoma, kad SSSR žmonės 

politikų
Geras daiktas yra per šiau- 1 

res 'ašigali pasiekti šiaurės 
Amerikos lygumas: Visa tai tik 
įrodo, kad’ SSSR turi gabių vy
rų, bet neturi gerų politikų. Ir 
šitie gabus vyrai kaip tik įro- 
4o? kad SSSR žmonės šalinasi 
bendrų* krašto reikalų ir meta
si į tokius žygius, kurie ma- 
!žfetrsia$ grąso jų politiniems hu- 
įsištatymamsi

Juk* istorija žino,, kad kartais 
žiauriausiais^ monarchijos lan 
kais puikiausiai žydėjo literatū
ra’ ir klestėjo mokslas, žmonės, 
•žinomą, gabus žmonės, atsipa- 
Jaido j o visai politikos, metėsi į 
mokslus, į literatūrą. Čia gali 
būti geruv pavyzdžiu kad ir ta
sai pats Puškinas, kurio mir* 
įties sukaktuves taip iškilmingai 
BSSR atšventė, juk ir jo talen
tas sužibo kaip? tik sunkios re
dakcijos laikais. Žinoma, iš čia 
įneseka, kad. demokratijos kraš
tuose literatūra ir mokslas ne
galėtų žydetil Tuo tik norima 

’.pasakytiv kad didžios ir. gabios 
asmenybės visokiais laikais ir 
prie visokių gyvenimo sąlygų 
savo gabumų nenumarina, bet 
jos aukštai iškyla ir visas gy
venimo kliūtis nugali. Tik silip- 
nesnieji, vidutinių gabumų žmo
nės, kartais dingsta nemokėcfe- 
,mi ir nesugebėdami jiems nepa
slankioms gyveiiimo sąlygoms 
prisitaikinti.

Tad ir SSSR šiose gyvenimo 
sąlygose atsiranda asmenybių,, 
kurios Rkęąi. didelius darbus* 
sugeba nnyeiMi,, be'tf tai negali 
būti įrodymu; kad fenais gyve
nimas normaliu pulsu eina ir 
kad tenais tik dėka savotiškos 
politiškos santvarkos tie talen-

jau dabar visai nustoję apie 
i politiką kalbėti ir kalba tik pa
liepiami, žinoma, kalba tik kas 
jsakyta kalbėti; nes visi bijo 
sav©' nuofrionę reikštu Štai vie
nas išt gabiausių SSSR teisės ži- 
novų lietuvis Pašukanis padė- 
itas į .kalėjimą už tai, kad jis 
keljf metai atgal buk rašęs ne 
taip, kaip derėja tikram Stali- 

šalininkui rašyti., Jo tos 
knygos jau daug metų atgal iš- 
Ieistos„ O dabar turi nešti už *< , _ ■jas: atsakomybe. Tuomet, kai 
jis rašė, tur būt, ir pačiam 
'Stalinui patiko, bet dabar poli
tikai kita linkme pakitėjus vi- 

’sa tai jau netinka. Sakykite,, 
kuriame kultūringame krašte 
•lyra tokiais atsitikimais žmonės 
■dedami į kalėjimus! 1
i Ne veltui SSSR, mokyklos iki 
bšiol neturi rimto savo krašto 
istorijos vadovėlio^ Bijosi kas 
nors šitokio atsakomingo darbo 
jmtis. Pasakysi ką nors ne taip, 
!<-— ir štai įgysi trockisto vardą 
lįr tavęs laukia daugiau kaip 
liūdnas likimas.

Tokiam režimui esant gali 
■žydėti tik bendro pobūdžio 
mokslai, pritaikomieji mokslai, 
•ypač 'technikos srityje, bet ne 
istorijos, literatūros ir visuo- 

: meninės minties mokslai. Rei
kia būti arba tikrai drąsiam, 
įkad šitokio atsakomingo prieš 
diktatorių darbo imtis, arba' 
reikia būti ne mokslininku tik
ra to žodžio prasme, bet tik 
diktatoriaus minčių l^ompiliatd- 
rium. Bet šiuo atsitikimu kas 
įgali būti tikras, kad diktatorius 
seniau,savo f sakytų minčių ne- 
,atsižadės. -—Para Beitum.
f ’ (Galas) ‘

to darbininkai
J paskutinieji SSSR'

So; Bostono “Darbininke” 
vienas jo; bendradarbių rašo:

“Bažnyčiai nepadarys kapi
talizmo šventu, bet nori ka
pitalistus padaryti šventai- 
siais.” k
Toks “stebuklas”, girdi, esąs 

i galimas^ Kitąsyk šv. Elzbieta,, 
kuri buvo kilusi iš karališkos 
giminės, paklausė Kristaus mo
kslo ir savo didelius turtus iš
dalino vargšams.

Tokių atsitikimų buvo. Bet 
tai retenybė. Daug dažniau bū
na taip? kad tie P^tys, kurie 
skelbiu Kristaus mokslą, kirsta 
kapitalistais — sakysime, dau
gelis vyskupų ir pralotų, baž
nytiniai ordinai ir pats Romos 
papa. - ' ,

Jie savo lobių ne tik neatsi
žada, bet juos kaip įmanydami 
didina. O ar bažnyčia jiems ta
tai daryti draudžia? Nieko pa
našaus. Jie apšaukia “bedie
viais” tuos, kurie sako, kad 
dvasiškija neprivalo krautis 

; turtus. Kai Ispanijos- respubli
ka sumanė nusavinti beturčių 
naudai vyskupų ir vienuolyiių 
lobius, tai katalikų bažnyčia 
susidėjo su fašistais ir Afrikos 
maurais ir pradėjo karą prieš 
respubliką!

štai kąs išeina iš “šventų ka
pitalistų”*. 1

Komunistai mėgstą labai daž- ,, . .
d “dešiniuosius” darbininkų! Skelbimai JNaUJienOS^.- 

. (feodą naudą delto.
kad pačios Naujienos , 
•yra naudingu ,

į' \ Užsi 
į ' .^iš^ 
įvykiai savotiškai nuteikė ir tą* 
užsienyje, darbininkijos dalų ku- 
fe. komunistų įtakoje buvo. Jie 
dabar pasiliko febai disiorierh- 
Įtuotį prarado tą pasitikėjimą, 
kur į Seniau turėjo-. Ar taip se
niai jie didžiavosi’; kad ir tuo* 
■pačiu Tuchaeevskįu, Ubarevi- 
čium, K. Radeko^miklia plunks
na, o štai dabar tenka staiga’ 
visa tai kitaip įvertinti. Komu
nistiniam judėjimui užsieniuose 
tkrai suduotas didelis smūgis, 
toksai smūgis, kurio aršiausi 
jo priešai negalėjo suduoti.
, Dabajr garbinamas Ježovas* 
Jegorovas, Vorošilovas, btet kas 
gali būti, tikras, kad ir jų liki
mas nebus<. toksai pat, kaip ir

Ką duoda žmogui 
medus?

( Medus yra surenkamas iš 
^gryniausių ir švelniausių gėlių 
medžiagų ir dėlto, jis turi to
kių pat ypatybių, kaip ir au- 
'galai, iš kurių žiedų jis. yra 
^surinktas. Medus pirmiausia 
'turi daug gydomųjų privalu- 
mų- Jo kvapas, jo- malonus 
skonis dr lengvas įsisiurbifnas 
■organizman gaivina žmogų, 
šalto vandens stiklas su šauk- 
ištu išmaišyto jame medaus 
yra geresnis ir malonesnis ^gė
rimas nekaip visokį limonadai. 

‘Toks gėrimas ypač patartinas 
dervingiems žmonėms. Jis la- 
bai nuramina nervufe ir patai
so virškinimą. Labai naudim 
gas tokiems žmonėms yra me
dus su duona ir paprastu- bal-

jau? s^ša&^tųjsų,, Juk plačiai pii suriu, arba medus su agur- 
kalbama, kąd Stalinui- Vorošilb- 
vo pbpuMarumas: labai’ esą® įky
rus ir kaip kas- mena,. kad fir
moje eilėje dabar suklupsiąs 

' Esąy žr jį ištik-

■kais, Seniauj kai dar buvo Eu
ropoje nežinomi balzamai įne
šus buvo vartojamas jų vieto
je vidurių žaizdoms 'gydyti. 
Karšto pieno stifcfeš su ištiv-, 

siųs toks pat likimai, kurio pyta jame medau® šaukštu yra 
laukė Tiaehačevskis. Ar dar febai naudingas silpniems žmo- 
taip seniai visi gėrėjosi Tucha^ nėms, ypač sergantiems pfe»- 

efeisr gerkle ir viduriais^ Lie
tuvoje kaimuose gerkles užki
mimą nuo peršalimo ir kosu- 
j® gydo sulydytu sviestu su i»e- 
dtei. Medaus saldumas žmo
gui daug yra m&tonesnis už 
cukram saldumą. Medus yra 

! maištingesnis už cukrui Jis tuu 
rr baltymų, kurių cukruje nė
ra. Medus yra bičių pienas. Jis 
į-taip ..pat yra skirtas jaunoms 
bičių kartoms auginti, kaip 
pienas jąunų žinduolių. Nežino
ma yra atsitikimai, kuomet

laukė Tuehačevskis. Ar dar

čevskio baltuoja arkliu, ant ku
rio sėdėdamas jis. priimdavo 
mftžmffias-j kariuomenės. para
dus, ir šfein maršalui miniu® 
žmonių kėlė triukšmingas- ova
cijai O Štai dabar jis apšauk- 
tas S® išdaviku ir sušaudy
ta^.. - : į'
' , Kiek daug buvo rašyta, apie 
^barevieiaus.- vedamos1 armijos 
buvusius* tikrai šaunius* jmaniev- 
rUs. O štai Putuos cfidžiubai

nar
va’duš atakuoti, kaip “parsida
vusius” kapitalistams, ir kito
kiais budais šmeižti.

..

muose šio lietuvio, kaipo kario 1 
gabamue Aukštui yra įver- : 
tinę ir jttbdu dabar febai djde- j] 
lėj» jaeg«irbįje yra
karo teismu ^prfeudimu7 sušeųir- 
dyfię < / /

išskyrus £al ^<y vie^o^ ctak- 
rauš<ii4os.‘ir ^uo^ątveM ■ W jo 
perdaug1 iš kart^ valgomi šiaip 
jis yra naudingas Visur;; vi* 
sįems hf visnoatoėt... z * \

.A?'''.'’' ':-' ' f '' < ' f
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KUNIGAI AR K0- 
MUNISTAI NIEKI

NA KRISTŲ?
Neseniai viename angliška

me dienraštyje perskaičiau ži
nią iš Neiv Yorko apie tai, kaip 
vienas kunigas vaizdavo ' Kri
stų, jei jis dabar grįžtų šin pa
saulin. Kristaus vaizdą šių lai
kų gyvenime kunigas piešė 
per pamokslą šv. Patriko ka
tedroje, New Yorke, Tą darė 
kunigas John B. Delaunay, kurs 
esąs “dean of men at the Uni- 
versity of Portland, Ore.” Į: 
N*ew Yorką jis atvyko tik į 
svečius, t 

’ Sakytas kunigas per pamok
slą pareiškė, kad Kristus, da
bar grįžęs ant žemės, ieškotų 

i darbo ne kaipo koks kompani
jos viršininkas arba baltaran- 
;kis darbininkas,rbet kaipo kar- 
ipenteris kokioje nors medžio 
apdirbimo dirbtuvėje. Kristus 
įtaptų unijistu ir butų išrink
tas unijos delegatu tarpinin
kauji tarp darbdavių ir darbi
ninkų. Minėtas kunigas aiški
no, kad karštagalviai darbda
viai Kristų vadintų radikalu. 
Kristus; toliau aiškino minėtas 

;kunigas, mėgtų lošti golfą, kai
tintis saulėj, lankytų “fėrus” 
ir eitų į muvies, kad galėtų 
pamatyti Mickey Mouse.

Man rodos, kad tokiu kuni
go pamokslu apie Kristų kiek
vienas katalikas turėtų ne vien 
.stebėtis, o ir pasipiktinti. Per
skaitęs minėtame laikraštyje 

, (Daily Times, liepos 21, 1937) 
aną žinią, aš sekiau “Draugą”. 
Žiurėjau, ar neparašys ką nors 
,apie tai. Vietoj paaiškinimo 
apie papiktinantį pamokslą 
“Drauge” radau (liepos * 28) 
pastebęlę apie “šlykštų komu
nistų darbą”. Sakoma, kad An
glijoj komunistai platiną pla
katus, kur vaizduojama kry
žius su komunistų emblema— 
Pjautuvų ir Kuju. Toks komu
nistų pasielgimas, rašo “Drau
gas”, sukėlęs vyriausybės * ir 
visuomenės narius. Jie prašą 
vidaus reikalų ministerio, kad 
jis k negreičiausia* užkirstų ke
lią šitokiai provokacijai.

Palyginkime Anglijos komu
nistų ir minėto kunigo Kris
taus išniekinimus. Aš nesu jo- 
kis komunistas ir jokis komu
nistų užtarėjas, bet, man ro
dos, kad vaizduoti kryžių su 
piautuvu ir kuju nėra šlykš
tus darbas. Gal net atbulai 
būti. Gal tai butų komunistų 
žingsnis prie Kristaus. Prileis- 
kime, stebuklą: imtų Stalinas 
su) savo partija ir pasiduotų 
popiežiaus valiai. Ar popiežius 
tada draustų piaųtuvą ir ku- 
ją gretinti su kryžium? Visai 
ne. Juk matome, kaip popie
žius leidžia pravoslavams turė- 

jti savotiškus kryžius, savotiš
kas apeigas ir pamaldas, lei- 
džia jų popams ženytis, jei tik 
jie pripažįsta jį (popiežių) už 

i galvą savo bažnyčios. I
I Dabar grįžkime prie kunigo 
Delaunay išvedžiojimų.

[ Jei šiaip jau eilinio katali
ko paklaustum:, ką, jo many
mu, Kristus veiktų, nužengęs 
ant šio pasaulio, tai jis sam
protautų šitaip: Kunigai moka, 
kad katalikiškąją bažnyčią 
įsteigė pats Kristus. Kristus 
'tebėra tos bažnyčios' galva, o 
popiežius yra tik jo vietinin
kas. Todef, jei Kristus nuženg
tų ant žemės, tai popiežius nu
žemintai pervestų bažnyčios 
valdymą Kristui, o pats sutik
tų priimti tokią vietą, kokią 
Kristus jam pavestų. Juk tai 
butų jogiškas katąhko' isveęižio-.

gėjasį nereikalautų eitfc įkąrpep- 
teriauti atba būti išrinktas ko
kiu ten delegatu, bet popiežių

1^08

pastūmęs šalin pats atsis 
ant jo sosto, ir valdytų 
.bažnyčią. Tačiau kunigai 
ka visai kitką. Jie sako, 
[popiežius ne vien neužb 
Kristui ^savo vietos, bet nė 
nag RyH° katalikų kur 
Kristaus nė už zakrasti 
nepriimtų.

Kunigai prisipažino, kad 
Kristų dabar sutiktų tažpr 
jį sutiko anų laikų farizi 
Ir nebūtų kitaip^ jei Kr 
grįžtų ant žemės.

Kunigo Delaunay pami 
apie Kristų papildymui pas 
tykime sau klausimą, kas 
tų, jei Kristaus motina 1 
ja nužengtų vakacijų pra 
ant žemės? Kadangi mii 
kunigas1 nurodo, kad Ki 
nė zakrastijono vietos n< 

‘tų, taj kunigai Marijos n 
savo gaspadinę nepriimtų 
^sakytų jai: Tu žydelka, tu 
sų Phulinoms, Jozapinoms 
dvigoms, Barboroms, Kei 
nesi pora. Ir Marija turėt 
fti pas viengenčius žydi 
parsisamdyti. kuriame nor 
dų restorane už dišvošerk 
ba veiterką.

— Agnostife 
............. ................ L—

Medaus naudin 
gumas

1936 m. pabaigoje čeki; 
dikų “Styk” laikraštis ja 
tra laida išleido knygą 
vaistingus augalus. Ten 
tojas Muelleris rašo ir 
medaus naudingumą ži 
sveikatai.

Meduje yra daugiausk 
nuoginio cukraus. Be to 
formaldehidu ir kvapiąją 
?Ių, todėl medus turi de 
kuo j ančių savybių.

Senovėje medų vartoda 
tiktai valgiui, bet labai j 
vartojo vaistams ir net 
vėlių kūnams balzamuoti.

Senovės I 
joje) iš 
“ragouto” gėrimą, kuriui 
iškilmes vaišindavo sveči 
^vaškinių taurių.

Anakreonas, Hippokrat 
Domokritas laikė medų 
iš svarbiausių ilgo an 
priemonių.

Ir dabai: daugelis gyc 
medų laiko labai nau 
žmogaus sveikatai. Gyd; 
Paulichas vieton žuvų t 
kurių daugelis vaikų labž 
mėgsta, pataria duoti me< 
sviestu: 1 dalis medaus 
dalys sviesto. Medų su S' 
pašildo, ištirpdo ir geria, 

žindomiems vaikams, 
serga sloga, patariama si 
nu duoti medaus. Medu 
stiprina širdies veikimą.

Medus turi 70—80% 
raus, truputį vitaminų ir 
lippoidų bei fermentų, 
palengvina maisto virškii

1934 m. gydytojas Z. 
pastebėjo, kad medus ne 
liuojančias žaizdas gana 
tai išvalydavo \ ir paskui 
šviežią žaizdą galima buv 
sieti. Uždėjus ant žaizdoj 
daus, pradžioje jaučiamas 
sėjimas, deginimas, bet p 
jaučiamas kaip ir atvėsina 
ramybe.

Taip pat pastebėta, kac 
dus gana gerai gydo nuc 
tas vietas, žaizdas brn 
ryklėje ir žarnose. Medų 
žaizdų reikia keisti ka 
vak z

Markuzė tyrimais su ži

Atėnuose (G 
medaus garnį

rios^odos ligok
negalavimai

l4M
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tuonaiPAVYZDINGAS SALIONAS

Namai $g*įg

Įdomi brošiūra apie patyrimus Anglijoje

Reikalaukite DEGTINES
senumo

MUTUAL LIQUOR COMPANY

LIETUVOS-AMERIKOSdar

Termometras
Rock

Važiuokit Su Mumis

NAUJIENŲ PIKNIKAM
DYKAI

niekas tikrai
79th

.prie

• ■ ''■'HA. ■vLf! pu anom a

Pati fabrifewfų namų mintis'; 
yra gana syeila^ bet dtef daug 
vnndetts prabėga iki tas frosiį

SUNSET PARK 
Pw l-35th' ir Archer

—jei vieni džiaugiasi, tai kiti 
dejuoja.

7^1 išdėta
s®Htaoje $Bį33MS&

Naujiems nąmarm permitų

■ «S

Yra fabrikų, kurie pristato namus “suvy
niotus popiet yje'’, bet produkcijos augimų 

trukdo miestai ir amatines unijos

naujienos
1739 Sv. 

H >htod St
. ^CAGO

KODĖL NĖRA MASINES MAŽŲ NAMŲ 
PRODUKCIJOS

UTHUANIAN BlILDING, LOAN AND 
SAVINOS ASSOCIATION 

(MTEMBER FEDERAL HQ^E LOAN SYSTEM) 

1739 So. Halsted Street

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Y arda 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUtORIUS,

Žeme - Pamatinis 
Ir Pastoviausias 
Tortas

. ,.—.Ak Į .M,.. I I .<   „..,■■■ .
tetsažartftifgair .'Usaa

NAUJIENOS 
173$ South Flaistrd Street 

CRfCAČO. III.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Lietuviai Pereita Sa- 
6- 

vaite Pirkę Pardavę 
Namus

tu yra pripažįstama žemė,. fcw- 
rifos’iJei kantįs suėda nei ug
nis sttnaifciua.. VertiwgŽai»ia 
žeme yra skaitoma ta, kuri 
daugiausiai žmonėms prieina*- 
ih”a pagedaujama. Tat, ne- 

kad tiek dau?g

Vasarai Įpusėjus 
Nuomininkams 
Nauji Rūpesčiai

Jisai pareiškia, kad, kaip 
teri, taip ir čia, I\e federalės, 
valstijos ir vietinės miestų fi
nansinei pagelbos tokie dar- darbas

Itžustracrja viršuj yra pavyzdys puošniai, patogiai 
ir praktiškai įrengto, “gyvenamojo kambario”—“salio* 
no*. Dabar įėjo madon dideli gyvenamieji kambariai, 
(kiti kambariai mažinami). Namų ekspertai apskai
čiavo,. kad šeim/yna daugiusiai laiko praleidžia gyvena
majam kambaryje ir todėl tas kambarys privalo būti 
erdvus malomižs ir patogus. ’ r

mpdų Tisttst^ kuomet 
pat laikotarpiu? parduota apie 
150,000 Jotų. /Tai yra dvigubai 
daugiau, negu pastatyta nau- 
jų narnų. Tas liudija, kad pas 

ja u pradeda atsigaut:

VALDŽIOS SUBSIDIJA BŪTINAI KEIKI 
LINGA STATYMUI NAMŲ NETURTIN

GIEMS ŽMONĖMS

Aukštos nuomos netrukus 
daugiau pakils.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI musų spulkos nariais

tMejų btiofcų ilgio krautu- 
ves namas pradėta statyti prie 
N*. ŠTieridan Rd., W. Bevon 
avė. ir' Broadvvay. Bus ilgiau
sia krautuve Amerikoje, už
ims 900 per 250 ketvirtainių 
pėdų. Žeme kainavo $2’r850,- 
O0O, o namo pastatymas pre
kines $3,000,000.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s.' 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Anglijoje stoka žemos kai
nos namų pasireiškė tuoj po 
pasaulinio karo. Kad aprūpin
ti darbininkus butais, valdžia 
ėmė rūpintis statymu tinkamų 
namų. Ten ir iki šiol mažų na
mų, skirtų darbininkų gyveni
mui, statyba yra valdžios ga
na stropiai kontroliuojama. 
Kontroliuojama kaip konstru
kcija, taip ir kainos, planavi
mas, vietos, vartojamos staty
boje medžiagos, teikimas vie
šo patarnavimo ir transporta- 
cija. Nuo 1920* iki šiol po pa
nagia priežiūra ir pagelba, pa
statyta apie pusantro milijo
no namų. Tame darbe įgytus 
patyrimus autorius nurodinė
ja ir duoda sugestijų, kurios 
butų galima ir čia pavartoti, 
ypač nuvalymui afslgyvenu- 
šių, senų idistriktų ir atstaty
mui naujais namais.

6.00 tonui ir aukščiau
$ 7.00 tonui
$10.00 tonui
$13.00tonui *

National Public Housing bai yra negalimi. Tik jungti 
Corporation išleido knygutę, 
parašytą kapitono R. L. Reiss, 
Anglijos namų statybos eks
perto, kurioje nurodinėjama 
patirti faktai mažų ir žemos 
kainos, darbininkams statomų 
namų statyboje.

E. Zubas pirko ant 
zart, prie W. 72 st.

M. Kapres pardavė 
Rockwell, prie W. 61st

S. Jučas pirko ant S. 
well, prie W. 72 st.

W. Petroshus pardavė K. 
Tamulewicz’ui ant S. St. Louis 
prie W. 44th st.

P. Burbulis pardavė ant 
W.^Fullerton prie S. La CIare 
aVes. ' 7

B. Stankus pardavė G. Ma
salskiui ant S. Campbell, prie 
W. 45th street.

Reikia “jungtinio koope 
ravimo”.

lėtų nupirkti, ne kartą prisi
menama, kaip čia galėtų būti, 
kad Amerikoje, masinės pro
dukcijom šalyje,, kur viskas, ga
minama ne pavieniai, bet did
žiausiais kiekiais, vis dar pa
silieka .lyg “liand made’* — 
rankomis įdaromi. Argi nega
lima padėti namų statybos ant 
masinėm produkcijos pamatų 
taip, kad namų d’alys butų iš
dirbamos pagal nustatytus pla
nus, tūkstantinėmis skaitlinė
mis. Juk taip gaminami na
mai, butų galima pastatyti 'gal 
tik už trečdalį daUariii)ių 
kainų. Kodėl Valdžia nesirūpi
na panašios statybos išvysty
mu, kas butų didžiausia nau
da biednesniajai- kliasai?

Ar išfrkrųjų jau panaši sta
tyba visai negalima Juk mes 
vaisoj ame beveik viską ga
minta masines produkcijos bu
do ir esame pasitenkinę. Tad, 
kodėl namus negaminti masi
niai?

Apie šį klausimą vėlesniais 
laikais pradedama gana pla
čiai diskumuoti, pareiškiama 
daug sveikų nuomonių už abi 
pusi, ir, laikui bėgant, gal piu- 
blika bus prirengta masinės 
produkcijos idėj ai.

Vienok, reikia žinoti, kad pa* 
našios masines produkcijos 
sistema yra vartojama jau ga^ 
na seniai. Rekliama, garsini
mai yra skleidžiami gana in
tensyviai ir firmos tam tiks
lui praleidžia dideles sumas 
pinigų, bet daugelis žmonių 
dar nei nežino, kad tokie da
lykai yra galimi.

STRAIGBT
KENTU CK Y 

BOURBON
DEGTINU

Thomas Paper Stock Co
841 West 22nd Street

Tel.. Seefey 7565

Fabrikuoti Namai. - Čia atrodo, kad tik valdžia 
Kalbant .apie priemones pa- galėtų šią idėją išplėsti. Juk 

statymui nebrangių naujų na-1 čia pat, Cliicagoje, turime ke
rnų, kuriuos darbo žmonės ga-'lias gana žymias firmas, ku

rios speciąli'zuojasi gamini
mui “ready made” “gatavų* 
namų, kuriuos pirkėjui prista
to “suvyniotus popietyje.”

kaipo saugiu ir naudingu in< 
vestmenti*. Vienok su apgaila- 
vimu reika pažymėt, kad per 
paskutinius du mėnesiu sta
tyba vėl žymiai sumažėjo dėl 
besaikio pabrangimo statybos 

žeme, medžiagų.

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nai” ant mėty ir 
prisiėsit
Chieagoje $8.00
Kitur Snv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina ... $5,00

cher avė., prie S. Sacramento 
avė.

P. Karvelis pardavė ant Ar
cher avė., prie S. Richmond 
street. ,

S. Barauskis pardavė J. Kru- 
mis ant W. 64 p!., prie S. Cen
tral avenue.

C. Sabel pardavė J. Astraus
kui ant W. 69th, prie South 
Campbell avė.

C. Makol pardavė P. Pranc- 
kui ant W. 69th st.^ prrę So. 
Campbell avė.

B. Dzimidas pirko anĮ W.
119 st., prie S. Wentvmi?th 
avenue.

A. Garuckas pardąve J. Bu
le ant S. Calumet,, prie 54th sf. 

Kukuraitis pirko ant W. 
st., prie So. Pr.airie avė. 
Petris pirko ant avė; F., 
106th st.

lą- žemės1 formoje/ Mo,.
kad pasistatyti sau namą arba 
palawku» patogaus momento, 

statybos stt pelnu.
'Pasiremiant raportais, pa- 

Aruoštats' NaėtonaTČs Real Estą* 
te asc/SMbijos, per pirmus ket
verius menesius šių metų,

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

t)ėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENA 

arba pašaukite
CANAE 8500

! nai visiems kooperuojant, ga
lima atstatyti pageidaujamas 
apieTinkes ir aprūpinti mažai 
uždirbančią kliasą tinkamais 
butais. Jis pabrėžia, kad to
kie namai turėtų būti par
duodami ilgij metų išsimokė- 
jimui bei nuomuojami tik 
tiems darbininkams, kurie sa
vo, uždarbiu neišgali aukštes
nių kaimj bei nuomų mokėti. 
Tuomi bus apsaugota privati 
industrija statyboje. Kaipo 
pavyzdį autorius nurodo, kad 
nuo 1W9 iki 1937, privatines 
įstaigos Anglijoje pastatė apie 
pustrečio milijono* mažų na
mų. Tat, valdžios snbsidavi- 
mas netik kad nepaveržė pri
vatinį statybos darbų, bet prie 
šingai, dar jį paskatino. Ang
lijoje į panašų koopėrvimą 
žiūrima ne kaipo į koki laiki
ną i žsimojima, bet kaipo į 
nuolatinį ir būtiną privalumą.

Federalė valdžia dirba.

Paskutiniais keliais metais 
ir čia, Jungtinėse Valstijose, 
valdžia bent federalė, nema
žai jau padarė atstatymui nu
senusių namų ir reikia tikėtis, 
kad ateityje į tą adrbą bus į- 
traukta valstijos ir lokalės 
miestų valdžios. Gal pasimo
kins Anglijos patirimais ir čia 
bus galima išvystyti panašus 
subsiduotas rekonstruktijos

Matai, namas visgi yra na
mas. Bus jis, didelis ar mažas, 
ir, nors jis ir butų jau pusiau 
pastatytas. dĮrbtųveje, bet, vis
gi jo ant. lidto atvežti negali
ma; kad jį baigti statyti nu- 
maliavoti, stitvarkyti, pamatuš 
sudėti ir tt. šiaučius bei krfau- 
čius nepateikia 
amatų unijKBs panašiems pre- 
fabrikavima^ • :nepritaria, nesu
tink a net 'tokius namus statyti.

1 į ‘ ? I ' « T| i ■ ' •' * ' * '•

Toliaus net miestas turi pah Jungtinėse Valstijose pastaty- 
tvarkymus neleidžiančius mie-. ta apie 80,000 mažų, vienšeį-

Mes ieškom gerų, pastovių Džiurtko Pedliorių, kurie nori susitarti su 
gaivia įstaiga, sndahčia geriausias kainas už visas popiero# stako 
rųšis ir norinčia padaryt metami kontraktus, paremtus marketu, ir 

initi popiet# VIS’A LAIKĄ, nežiūrint aplinkybių.

KAINOS PEDLIORIAM: '
Miašyta popiera
Eaikraščiai .......
Corrugatedi .. .. .
Maišytos knygos-

Viršuj paduotos kainos ima veikti tiro j atf. MTes taipgi padedant suff- 
nansuoti biznį kiekvienam norinčiam atidaryti junk sftop Hf picRet 
shop. Mes apsaitgosim pikerių šapas, norinčias tvarkyti pedliorius. 

ĮRENGlMAf GREITAM IŠKROVIMUL

■>»! **»■ ■»■****>■<

Kartu pasLinksminsim ftr
Pašnksiftr ——*

trčl skaito toto# 
gfctis f f naudingais 

touesftneniais.

Vasarai įpusėjus, netrukus 
ateis rugsėjo mėnuo. Vėl nuo^ 
muotojams artinasi nauji rū
pesčiai apie pakėlimą gyvena
mų butų nuomų.

Išsisėmus perviršiui atlieka-( 
mų butų, namij savininkai i 
tampa valdytojais 'situacijos.! 
Nuomas drąsiai kelia, žinoda
mi, kad nuomuotojui išėjus, 
tuoj rasis kitas ir reikalauja
mą nuomą be vargu gaus. 
Nuomotojams su mažu uždar
biu, ir pragyvenimo kaštais 
vis kylant, nebepermatomai 
kaip bus galima beišsimokėti. 
Padėtis vis >darosi labiau įtem
pta. Mažuose namuose nuomos 
jau dabar yra^ beveik pasieku
sios tokio aukščio- kaip buvo 
1926 metais.

Apartamentiniuose namuose 
didesnių butu po 5 ir 6 kam
barius dar šiek tiek randasi, 
jų kainos dar nėra pasiekę 
aukščiausios normos, bet dar
bo žmogui mokėti 50 ar 65 do
lerius į mėnesį neįmanoma. 
Butų, po keturis ar tris kam
barius nebegalima rasti. Atei
tis atrodo rusti. Gal būt šiek 
tiek prigelbeš užbaigimas fe- 
deralių projektų, bet kada jie 
bus gatavi, idar 
nepasako. *

AVįęna išeitis yra ta, kad ka$ 
rari' susitaupęs keletą šimte
lių, Jai .perką^.n^osavą?^aku- 
ž^nors ir ir tas ne-

mo turto tranzakcijų rekor
duose pasirodė šių lietuvių pa
vardės:

Ciceros Lietuvių Spulka par
davė F. Rashinskui, ant North 
Kedvale, prie W. Waveland 
avės.

....

|m
-y < " '.-i
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Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

t 
(Chicagoje)

Anthony Carlino, 22, su An-
na Gullota, 21
Edward Kubicki, 23, su Jcse-
phine Wassel, 20

Mike Butkus, 26, su Mary
Šalies, 26

John Pekuszko, 21, su Doris
Stankus, 21

Edward Burke, 27, su Martha
Gailiunas, 22

Raymond Prosser, 43, su Jus
tine Senonis, 27. ■MM

9 iš 10 balsuoja
už lytinių ligų 
patikrinimą

I

Balsavimo , lapelių galima gau
ti iš sveikatos tarybos

Bruno Venckus ir drau
gai išvyko į Wisconsin 

atostogoms
BRIDGEPORT. — Degtinės 

Old Fort DeaTborn firmos agen
tas p. Bruno Venckus išvyko 
atostogų j Wisconsin valstiją. 
Kartu su juo išvyko ir keletas 
jo asmeninių draugų. Jie ten 
turi išsinuomavę mažą nameli, 
kur mano pragyventi porą sa
vaičių. —VBA.

M ANIE VR AI SOLDIERS’ LAUKE. — Illinois valstijos 
milicijos, 33 divizijos nariai atakuoja “priešą” per dujų 
debesis, manievruose, kurie įvyko Chicago Soldiers’ lauke. 
Manievrai buvo repeticija' milžiniškoms iškilmėms, kurios 
įvyko stadione rugpiučio 14 ir 15. Paveikslas žemiau pa
rodo.

Grįžo iš Ligoninės 
p-nia B. Bogwell

Ilgą laiką išbuvusi ligoninėje 
p-ia B. Bogwell jau namuose. 
Ji automobilių nelaimėje buvo 
tiek skaudžiai sužeista, kad dar 
ir šiandien — šešioms savai
tėms praėjus— negali vaikš
čioti. Ji gyvena prie 3104 W. 
44 gatvės. —O. ž.

/ fl

milicijos tanką, • kuris taipgi buvo demonstruojamas ma
nievruose. Tankas važiuoja' per visas kliūtis ‘padaro 
apie 60 mylių į -valandą. -

Per praeitą savaitę sveika
tos taryba išsiuntinėjo virš 
trijų šimtų tūkstančių balsavi
mo lapelių miesto gyventojams. 
Tikslas atsiklausti gyventojų 
nuomonės, ar jie pritartų ly
tinių lygų patikrinimui.

Balsavimas yra netikras- 
šiaudinis, todęlg ir parašo ne
reikalinga. Užtenka tik pažy
mėti “yes” ar “nė” ir sugrą
žinti lapelį tarybai-Dabar jau 
pradeda aiškėti ir tų balsavi
mų išdavos: balsuoja 9 iš 10 
už patikrinimą.,. •<

Tad, jei šis balsavimas pra
eitų teigiama prasme, tai šių 
ligų patikrinimas butų daro
mas dykai, valdžios lėšomis.

Norintieji dalyvauti balsavi
me, lapelių galite gautį sveika
tos taryboje.

Frank Sabaliauskas 
grįžo iš atostogų

BRIGHTON PARK. —i Pra- 
ėjusį sekmadienį Frank Saba- 
liauskis, kurs turi gerai įreng
tą čeverykų taisytuvę adresu 
2957 W. Pershing rd., buvo iš
vykęs pas brolį Vincentą Saba- 
liauskį į Tomah, Wis. Jis ten 
turi gražų ūkį ir puošnias so
dybas.

Su juo kartu automobiliu iš
važiavo ir geri Sabaliausko 
draugai marąuette parkiečiai 
Staponkai.

P-as Vincas Sabaliauskas ten 
svečius gražiai priėmė ir visą 
laiką juos gerai trytino.

Rep. B. P.

Šiandien
“Senių Piknikas”

Harm’s Parke, prie Western 
ir Berteau avenue, šiandien 
įvyks “Senių”—“Old Settlers” 
63-Čias metinis piknikas, kurį 
kasmet rengia Chicago Turn- 
gemeinde draugija. Piknikas 
paprastai sutraukia didelis mi
nias žmonių. Seniausi chicagie- 
Čiai, seniausi dalyviai, seniau
sia moteris, seniausias vyras, 
etc., gauna medalius ir kitaą 
dovanas.

Viešųjų mokyklą mokslas bus praplėstas

Norima Įvesti kursą iš kriminalogijos 
mokslų

Besiplečiant lytiniams pra
sikaltimams jaunuolių tarpe, 
buvo priversti susirūpinti tuo 
klausimu kai kurie teisių žino
vai, visuomenės veikėjai ir 
pats mokyklų superintenden
tas Dr. William Johnson. Šis 
turi jau ir specialią programą 
paruošęs. <

Bus įvestas mokslas apie 
prasikaltimus

Savo programą mokyklų su- 
periiTtendantas pirma duos ap
svarstyti mokytojams ir šiaip 
veikėjams. Tai numatyta pa
daryti spalių mėnesį. Be svei
katos mokslų, jis mano, kad 
reikėtų mokyklos vaikams aiš
kinti ir prasikaltimų mokslas,, 
ypač iš lytinio prasikaltimo 
srytieš. Tokios nuomonės yra ir 
grand jury.

Toliau eina vyriausias kri- 
minalio teismo teisėjas Mi- 
chael L. McKinley, jis sako,1 
kad lytinis klausimas ' turėtų 

r *

būti apkalbamas net ir tėvų 
su vaikais kartu.

Reikia piktžoles išnaikinti

Tačiau visai kitokios nuomo
nės yra Chicagos Universiteto 
psichologijos profesorius. Jis 
sako, kad šis klausimas dau
giau dera gydytojams spręsti, 
negu mokykloms. Jis mano, 
kad < prasikaltimai reiškiasi ne- I. 
normaliuose vaikuose ir, todėl, 
jos iš sveikųjų tarpo reikėtų 
atskirti. Jokiomis kitomis prie
monėmis nebusią galima įrąsi- 
kaltimų vaikų tarpe sumažin* 
ti.

Šiandien Laidojama
• i . >

Pranciška Urban-
Maskaliunienė

* . . * ’ " - ■ .. .. . • ’ 
;• k A ---------------------------------

Šiandien 2 valandą po pie- 
tij, gražiose Tautiškose Lietu
vių Kapinėse bi.'s palaidota 
Pranciška Urban-Maskaliunie- ; ' ''Vnė, kuri mirė liepos 30 d., su
laukusi 50 metų* amžiaus.

Velionė paliko, vyrą Povilą 
Urban, tris sūnūs, Mykolą, Jo
ną ir Julių, dvi fjesęris, Agneb 
Ascilla ir Ona šerntackas, ir 
eilę kitų giminių*

Laidotuvės prasidės is laido- 
!tuvių,(>dirėkįorią^;.S?. P. Mažei
kos koplyčios, 33§4 Šo. Ilalsted 
Street, kur kūnas yra pašar
votas.

Santykiavo su po
dukromis; viena 
laukiasi kūdikio 

i •

šeštadienį Marąuette nuova
da suėmė tūlą Edwin Kramp, 
24 metų amžiaus, gyv. 1824 
S. Ridgeway už nemoralį elge
sį su savo podukromis. Jį įta
rė jo žmona Mrs. Bessie Kramp. 
Vyriausioji duktė yra 17 me
tų amžiaus, jaunesnioji 15. Gi, 
ši jčtu laukiasi ir kūdikio. Be- 
to, viena pasisakė, kad patėvis 
kartą ją užpuolęs dar jąunu- 
,tę — devynių metų amžiaus, 
gausindamas, kad už pasisaky
mą nubausęs. *

Mrs. Kramp turi šešis vai
kus: trys iš antrųjų vedybų 
—r su Kramp. Mergaitės pa
imtos į jaunuolių namus ekr 
zaminacijai. Po to jas sugrą
žins motinai.

Policija sako, kad bus pa
imtos patikrinimui ir kitos dvi 
mergaitės; abi jaunesnes negi? 
10 metų.

MADOS

No. 4460 Augesnei moterei išėimui 
suknelė. Tamsus, juodas a? mėlynas 
materiolas kaip tik pritiks šiai ele
gantiškai suknelei Kirptos mieros 34, 
36, 38, -40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, IK 

įdeda 15 centų Ir prašau
. , * c, ■atsiųsti man pavyzdj No

■ i- ‘ . ■

Mieros ---------------- per krutinę

.(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Buy gloves with whot 
it savęs

Stora reikalo eačaSU SOe a. 
daurlan. kad rauti gera daata 
kolete. Lleterlae Tooth Pasta. 
dldeU* tuba» parriduode ui 
856 >1 valo ir apeaugo du 
tie Be to galite «ut»upiat 
ta n* kuriuoe «»Uto ■’-'Dlrk 
r pirltlaaltea ar k' tlte 
ber*’* Pharuaaeal Oc

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

.Bossės Won’t 
Hire People with 
HfllitOSIS (breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

971th' the best to choose from thew days, em- 
ployere fąvor the person whc is most attrao- 
tlve. In business life as in the sočiai world. 
’ialitosis (unpleasant breath) is considered the 
wWet of faults.

Unfortunately everybody cuffera from thlfl 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thL.k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion alao cause odora.

The guiok, plcasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha’ts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odora themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend othera.
If you value your Job and your friends, ūse 

Lifterine, the safe antiseptic, regularly. Laai- 
bert Phar macai Company , St. Louis, M o.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

1

Fu II-f la voroti

• Kraft American has a mellovv, 
full-flavored richness Ahat makes 
it perfect for sandvviclies. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfectly.

•• < ■

Itching
U Skili

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos ocjos? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto- 

, jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami- 

-t na "ir palengvina Ekzemą, Pa
prastą. į Išbėrimų, Spuog’us, De-.> 
dirvines ir panašius odos erzi- 

l nimus- greitai. Nusipirkit Žemo x 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. ________ LJunžemo
FO R S KI N. I AR 1TA-T lON S

Preferred by millions 
to mayonnaise..

“NAUJIENŲ” ' 
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
■> 135th ir Archer Avė.

SIUSKIT PER 

ITAUJiENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

cuill

TV4E:

s/Vl-ŠM -TV-AACT'

Vs/OuuO

M£RE/ į

b*lO
FOU.L.OVV

POOP — \a; i u.

I

bAU—EfS>

kjOaZ, TUS is 
s/UST 

VOLJ DEAR 
Vhuurr

PETERTPEN xi

DOES 
THE 
GANO 
KNOW 
TMAT 
TRDUBLE

IN 
THE 

OFF1NG

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams ^susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktu, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ieš- 
*ko{t, pašaukite Naujienas, Ganai 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 

‘'gausite Bifdrmacifrj, leffeu tik jų b#s 
galima gauti.

7

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLAI 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% cars ................................   $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars .............................  $7.65
Illinois Nūt .............................. $5.60
Rex Egg .J.......................   $7.50
Black Band Lump .................. $8.75
Millers Creek Lump .............. $9.00
Chestnut Hard Coal ............  $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980 

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

• LIGONINES—
* HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...... ...... ............

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................

$12
$50
$20
’1

DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta ’ pir
mos rųšies su moder5 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis 
Darbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
Tol ENG RRR3-5R40

• RĘSTA UR ANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Jlst Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Vtctory 9«70

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

PETE YOUNG 
82nd and Kmui Avanne



Pirmadienis, riugp. 2, 1937 NAUJIENOS, Chicago, PI. /

KAS 500,000 ŽMONIŲ UŽSIKREČIA SIFILIU 
AMERIKOJE

Apie ligą, prieš kurią Chicago ir Valstija 
vedą kovą

Paskutinių laiku Chicagos ir 
Illinois valstija pradėjo grieb
tis griežtų žinksnių prieš vene
rines ligas. Tam tikslui buvo 
pravestas vedybinis įstatymas, 
reikalaujantis medikalės egza- 
minacijos iš susituokiančių; gy
ventojai dabar yra raginami 
savanoriai pasiducfti panašioms 
egzaminacijoms, kad persitik
rinti ar turi ligą ar ne, etc.

Susidomėjimas ^sifiliu ir kito
mis venerinėmis ligomis yra la
bai didelis, štai ką sako apie si
filį Dr. Thomas Parran, fede- 
ralis sveikatos skyriaus virši
ninkas (surgeon-general):

“Aš žiuriu į sifilio ligą kaipo 
nūdienos svarbiausią problemą. 
Dar nelabai seniai svarbiausias 
šios ligos klausimas buvo gydy
mas, bet gydymas šiandien yra

Tai yra musų pareiga supa
žindinti visuomenę su visais 
skaudžiais klausimais, kurie pa-1 
liečia visuomenės sveikatą,.. /

“Štai ką aš rekomenduoju da
ryti sifilio reikalu — suteikti 
galią sveikatos departamentui 
naikinti ligą,

‘Tuom aš noriu pasakyti, kad 
ta liga' butų sulyginta sų ligo
mis kaip tai raupai, cholera ir 
kad sveikatos departamentui 
butų duota galia kovoti lygio
mis sąlygomis, kaip kad kovo
jama su visomis kitomis užkre
čiamomis ir limpamomis ligo
mis. ' .

“Gydytojų Šventa pareiga 
yra atvirai ir drąsiai visuome
nę supažindinti su pasekmėmis 
sifilio. Mes, gydytojai, turįm 
pasikviesti talkon laikraštiją,

RUOŠIASI PARODAI — Rugsėjo 5 ir 6 d.., Chicagos 
Soidiers* lauke įvykis ugniagesių departamento paroda. 
Ugnies kovotojai rodys kaip jie gęsina gaisrus, gelbėja 
žmones iš degančių namų, etc. Paveikslas parodo “pade
gėlį” šokantį iš “įdegančio” namo į didelį tinklą, kurį 
ugniagesiai naudoja, kai negali patys 'kopėčiomis prie 
degančių namų pireiti.

I

Miscellaneous
Įvairus

7

KAS BUS

GARSINAMA
ŠIOJE VIETOJE

LAUKITE —

PAMATYSITE
Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies ptogus, taipgi dirbame blėtie? 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. .

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 SOf Halsted Street

For Rent
GERA PROGA

IŠSIRENDUOJA pilnai įrengta ta
verna. Lietuvių apgyventa. Renda ne
brangi. ANTON NORBUT, 4500 So. 
Paulina St., tel. Yards. 2652.

Help Wanted—Femaie
 Darbininkių Reikia

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA; 25-40; 
savas kambarys; abu šeimininkai dir- 
>a; vaikas 4 metų; Keystone 7996,

MERGINA, 20—35, patyrusi; na
mų darbas ir priežiūra vaikų; nėra 
sunkaus skalbimo ar langy valymo; 
nėra virimo; labai gražus namas; ge
ros rekomendacijos; gera alga, šau
kit Mr. Edelson, State 6800. r

PATYRUSI MERGINA; virš 20; 
abelnas namų darbas; virimas; ma
žas vaikas; pasilikti; rekomendaci
jos; $10.00; Midway ^136.
' —■ ------------ -----------r t«

Help Wanted—Male-Female

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; koteliuose, restoraniiose, insti
tucijose; cooks, pantry, houseriian, 
cleaners ir kiti. Modem Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Real.,Estete For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

7 KAMBARIŲ NAMAS paaukau
jama palikimui išlyginti; 19th and 
Kedzie; telefonas Vįn Bure^ 5467.

Farms for Sale
Ūkiai pardavimui

6 MYLIOS Vakaruose nuo Plain- 
fleid, Wiseonsin; Route No. 51; 480 
akerių; dirbama žemė; trobėsiai; 
$8.5 už akeri greitam pardavimui; 
R. B. Steck, Farmington, iliioois.

60 AKERIŲ farma pardavimui ar
ba mainams ant namo. Kripkitės i 
Mrs. Anna Keniher, 1824 So. 49th 
Avenue, Cicero, III.

ATVAŽIUOKIT į L. B. ANDER- 
SEN and Co. mažas farmas. Priešais 
Touhy Avė., Vakaruose nuo Park 
Ridge; 22 minutės Iki vidumiesčio; 
taip pigiai, kaip $250' kiekvienai; iš
mokėjimai; ofisas'ant nuosavybes; 
Dės Plaines 3058-J.

antraeilis dalykas.
“Nūdien klausimas: neduoti 

progos žmogui susirgti, kaip 
išnaikinti ligą ir kokių priemo
nių imtis, kad sveiki nesusidur
tų su sergančiais.” Kitais žo
džiais, nėra tai klausimas gy
dytojo, bet klausimas sanitaro, 
filantropo, legislaturos ir vals
tybės vyrų. Yra tai klausimas 
viešos žmonių sveikatos minis
terijos ir kaipo tokį klausimą 
mes esame priversti jį gvilden
ti. Laikas atėjo, kad mes ilgiau 
negalim uždaryti akis akyvaiz- 
doje skaudžiai blogų pasekmių 
ir mes turim taip paselgti, kaip 
kad mes paselgiam su kitos rų- 
šies skaudžiais blogumais, ku
rie paliečia žmonių sveikatą.

amboną, mokytojus, moteris ir 
visokeriopos rųšies draugijas. 
Visuomenė privalo užgirsti ir 
sužinoti kas yra sifilis ir kas 
yra kitos venerinės ligos. x

Apskaičiuojama paviršutiniai, 
kad USA kasmet sifiliu naujai 
užsikrečia daugiau*nei 500,000 
žmonių. Kas metas gimsta.su 
prigimta’ sifilio liga 60,000 kū
dikių, Iš kiekvieno šimto šir
dies liga mirusių žmonių, nuo 
10 iki 12 žmonių turėjo susen- 
dintą neįšgyaytą sifilį, Ti^ms 
žmonėms gyvenimas yra su
trumpintas gyvenimas 25 me
tais..

Mažiausiai 10 nuošimčių vi
sų bepročių ligoninėse atsirado 
ten per sifilį. Liga daugiausiai

užsikrečia jaunuoliai tarp 20 
metų amžiaus. Vyrų du syk 
daugiau suserga nei moterų.

„ “čia paduodu trumpai budus 
ir priemones sustabdymui sifi
lio platinimosi:

“1, Sveikatos departamentų 
štabai privalo būti išmokslinti 
kaip apsieiti su sifiliu sergan
čiu žmogumi. Gydytojai priva
lo išmokti moderniškomis prie
monėmis ligą gydyti.

“2. Kiekvienas sifiliu susir
gęs žmogus turi būti raportuo
tas sveikatos departamentui;

“3. Jaunavedžiai privalo pa
siduoti egzaminacj jai

“4. Egzaminavimas turi būti 
laisvas ir leistinas kiekvienam 
gydytojui; neturtingi jaunave-

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA: 
\Pirmininkas—F. Aušra; Pagalbi
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; v Pagelbininke—Jose- 
phine YuŠkiehė; Kasos globėjas 
—Ted? Seleskis; Pagelbinirkas—■ 

, Edvvard Blumas; Ka.sierius—Jųs- 
tin Yuškėnaš: Ligonių apiekupai 
—Josephine’Yuškienė ir Joe Raz- 
menas; Maršalka—F. Žukauskas.

__________ L...,x.________ .________

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Wąlskis—pirm., 3341

Ėvergreen AVe., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446,, W. Pierce Avė.; 
Anton Lu’ngevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų raŠt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

...................... . .„J,,.,.....-r-,-,.,,,,...................................... ,

Personai
Asmenų Ieško

LIKERIŲ SĖLSMANAI REIKA
LINGI. TURINTYS TAVERN” PA-. 
RAMĄ. VISA EILĖ LIKERF"

MES MOKAM 65% NUO P:____
IR SUTEIKIAM KOSTUMERIUS.

šaukit MOTEL, 
PROSPECT 7008.

Financial
Finansai-Paakolos

INVESTUOKIT DABAR 
>rT ^rn * Saugmenes Vadovaujančių Korpo- 

■CjIjTMU radini harorAtlA Irnl-nnmie «ai>

džiai privalo bųti egzaminuoja-

vaikino,
— 50

PAIEšKAU apsivedimui 
ne jaunesnio kaip 45 metų 
metų, kad turėtų jnors $2,000 turto. 
Prašau iš kitų miestų nerašyti. Aš 
esu 44 metų našlė, be vaikų. Nebie- 
dpa. Tolesnių žinių gausite, kai su
sirašysime. Rašykite .
1739 So. Halsted St., Box 678.

Help VVanted—-Femaie
Darbininkių reiki s

REIKALINGA JAUNA VEITER- 
KA \ restauranui. 3828 So. Halsted 
Street.

■■

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

dėl 
kai

REIKALINGAS patyręs shearman 
No. 3 shears, taipgi 2 darbinin- 
laužymo kieme.
WARSHAWSKY and CO., 

1920 So. State St.

REIKALINGI VYRAI geležies 
skrapo kieme; kreipkitės

South Side Paper Stock Co.
5833 So. Throop St.

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvauki! nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Tradmg Securities Accounts.
208 So. La Šalie St.

Suite 788, Chicago, III. 
Tel. Randolph 6646

Building Material

Automobile^
AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš

dirbinių. Garantuoti. $25 ič iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Berwyn, 2 blokai į rytus nuo Harlem. 
Lietuvis sėlsmanas.

Musų 350 Pėdų Vėr 
auzė Sugriuvo

SUSIRINKIMAI
. U * ; . • •: \ *

Draugija Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėnesi
nį susirinkimą antradienį, rugpiučio 3 d., 7:30 vai, vak.» 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S, Halsted St. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes randas daug svarbių 
dalykų aptarti draugijos labui. —Frank Bakutis, nut. rašt.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio susirinkimas įvyksrugpjū
čio 2 d., pirmadienį, M. J. Pučkoriaus namuose adresu 
10049 So. Perry avė., 7:30-v. v. Vjsi nariai ir rėmėjai ma
lonėkite laiku susirinkti. —Ant. Jocius.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks pirmadienį, rug
piučio 2 d. 7:30 vai,/.yakare, šv, Jurgio parapijos svetai
nėje. Narės malonėkite pribūti, nes yra rengiamas išva- 
žiavimas, tai reikės rinkti darbininkes,

O. Laurinavteh, rašt.

mi sveikatos departamentuose 
dykai;

“5, Gydymas susirgusiems’ 
turi būti neapmokamas. Reika
lui esant, ligoniui privalo būti 
suteikta' ir ligoninės priežiūra.

“6. Pamokos apie sifilį ir ki
tas veneriškas ligas turi būti 
dėstomos mokyklose, o. litera
tūra apie tas ligas platinama 
tarp visų žmonių.”

Dr. A. L. GraiČunas.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1937 metams

Mine Run
$6.00
5.75 
6,00 
6.00 
4.75

1934 TERREPLANE Coach; radio, 
šildytuvas; tobulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 
MATERIOLUS

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai ’

MIEGKAMBARIO KOMODEI APKLOJJMAS IR 
PADUŠKAITE DEL LOVOS

"LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS; K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 

, Francisco Avė,, Chicago, UI.; J.
BALAKAS—nut. rašt,, 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakas, 
J r.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Janušauskas —ka- 
sierius, 3461 So, Morgan St, Chi
cago, III.; Eris Reksnis — kasos 
globėjas, 4455 So. Fairfield Avė., 
Chicago, Pt; L. Jeseviče—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina St., 
Chicago, III.; Ignas Jureviče—mar
šalka, 3347 So, Morgan St, Chi
cago, UI.; J. Keturakis—Lyderis, 
1525 So< Slst Avė,, Cicero, III. 1 
Telefonas Cicero 4534 J.

A. A.
JONAS GEČAS

Mirę liepos 31 dieną, 6::45 
vai. vakaru sulaukęs pus.es 
amžiaus.-

Gimė Šviekšnos parapijoj, 
Gedmintų dvare, Lietuvoje.

Paliko žmoną Jevą Gečienę, 
po tėvais Jurgelaitę, du sūnūs: 
Juozapą ir marčią Stephanie, 
ir anūką Daniel, ir Joną ir 
marčią Jean; dvi dukteris: Do- 
rothy ir žentą Epol ir 4 anū
kus ir Frances. Lietuvoje pali
ko seserį, 4 pusseseres, 1 pus
brolį* • r ■ ■ • . - .

Kūnas pašarvotas randasi L 
J. Zoįp koplyčioje, 1646 West 
46th Street.

Laidotuvės įvyks rugipučio 
5 dieną, 8 vaJ. ryto. Iš koply
čios bus nulydėtas į $y. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos, o iš ten bus nulydėtas ' 
į §v, Kazinhiero kapines. .

Laidotuvėms patarnaują gra- 
borius L J. Zolp, Telefonas 
Bouleyąrd 5203.

Nų.t .........
Screenings

1 PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS (

1,000 Instrumentų Pasirinkimui 
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 
basai, rankų darbo, italioniškasB L .$35.00.

75 smuikai—6,3.50 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTĘIN’S MUSIC SHOP

914 West Maxweil Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted

No. 1183—Margais šilkais arba siūlais išsiūtas apklojimas 
komodei ir paduškaitė dėl lovos. Išsįuvimas prezentuoja aly
vų motyvą, todėl vartokit Klijavus siulus geresniam efektui.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT-, > į
1789 So. Halsted St, Chicago, XII, , > : % i I

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No........................... '
. . . v x į

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Urba Flower Shoppe 
Gėtės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams-—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

i Siunčiam Gėles
ini/kiKlV Telegramų į 
L U f Clnl V visas Pasaulio

. Dalis.
KVIBTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
tel. BOULEVARD 7314

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sįnkom. Taipgi Storų 
fikčerius dpi bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur,.

S. E, SOSTHEIM 
1915 SO, STATE

CALumet 5269,

& SONS 
STREET

PARSIDUODA 4 kambarių rakan- 
jau-dai. Tinkami payteniems arba 

nai porai. Atsišaukite vakarais.
3123 S. Union Avė.

Antros lubos užpakaly.

Business Chances
Pardavimui' Bizniai

xW****^ r
JUSTINAS SHIMANIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 31 dieną, 4:57 valandą po 
pipt 1937 metais, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs: Švenčionių ap
skrity, Rimšių parapijoj, Dūkštų kaime.? A

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Jevą, po tėvais Teresaitę, 

dukterį Anelę, du sunUs Jurgį ir Richardą, brolį Kazimierą, • du 
dėdes Nikodemą ir Boleslovą Simaniųs, dvi dėdienes ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj tėvą Kazimierą, du brolius Joną ir Viktorą 
ir dvi brolienes, seserį Emiliją ir švogerį Juozapą černauskus, 
kurie gyvena Agentinoj.

Kūnas paŠavotas randasi 4330 South Ųermitage avėjiue, telefo
nas Ęouleyard 0090. ■/. y i . ’

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, rugpiučio 4 dieną, 3 valandą, ryto 
iš namų į Averito Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gędulirigąjs pamaldos už Velionio sielą, o įš tert ifrus nųįydętaą į 
Šv, Kazimiero; kapines. : /

Visi A. A. JUstirio Shimanio giminės,. draugai’ irpažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvese ir suteikti ;jany 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. , , .. y . \

Nulindo diėkame, ' , ,/
Moteris,- Duktė, Sūnus, Tėvas, .Ęr0lją| jjr filialų^/ 

Laidotuvėse patarnaują Laiddtuvių Direk'tortyą> V* Ęųdeikis,-
Telefonas YARDS 1741. 7 J j

71:

Naujos 1*’ lentos—lOuo $21.00
pėdų ..... ... ..

2x4, 2x0, 2x8, 2x10, Zxl2 27.00 
—M. pėd. ..................

Naujas plyvvood, visų mierų 
arkušai, kvad. pėda

Insuiating board, kvad. pėda
Nau piaster board , 

kvad. pėda . ....................
Nauja wallboard, visų mierų 

arKušai, kvad, pėda .......
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 

ilgio, vienas -------- ....
Geriausios naujos durys 

viena .............................
108 kvad. roll roofiug, firsts 80^
Geriausias naujas wirc fensiąg 2%c 

lin. pėda .. . ........... .....
800 galionų vidaus ir išorio 

$2.50 maleva—visų spalvų 
galionui ..................

Vonios, geriausiam stovy 
viena .............................

Prausinės, visokių mierų, 
viena ................... ..........

Nauji plieno sash, $6.00 
vertės, vienas ..........

Lath, ryšuliui ......................
RAKANDAI

Nauji matrosai, $10.00 . 
vertės ........... ..............

Naujos sulankstomos lovos, 3^5 
$8.00 vertės __ L.,----

Naujos Studijom Sofos — 14.95 
Spec. vertės . ..

Geriausios naujos metalinės 4.95 
lovos, spec, vertės

Lovom Springsai, $10.00 3*65
vertės ... 
1,000,000

.c

lOę

malevų
1.25
5.00
2.50
1.75
150

3.95

JUOZAPAS. GIRDIEN1S
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 dieną, 10:30 vai. 
ryte, 1937 m., sujaukęs pusės 
ąmž., gimęs Kauno rėdyboj, 
Telšių apskrity, Alsėdžių par.

Amerikoj išgyveno 32 metus- 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Bųdraitę), sūnų Aleksandra, 
du posūnių Pranciškų ir Liud
vika Mingėlus, podukrą Justi
ną Masiojkienę ir giminės Pet- 
reikius.

Kūnas pašarvotas 10944 Indi
ana Avė., Roseland. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, rugpiučio 4 
d., 8:30 vai. ryto iš namų j 
Visų šventų parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv- Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Girdtenio. 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nupšįrdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsisyęikinima-

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Posūniai, Po

dukra ir gimines.
Patarnauja laid. dir. Lachavi- 
čius ir Supai. Tel. Canal 2515 
arba Pullman 1870.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. -

PARSIDUODA lunehroom. Gera 
Vieta, pigi renda. Priežastis — liga.

Bridgeport lunehroom,
3432 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapą. 8 me
tai išdirbta vieta. Mainysiu ant- au- 
tomobiliaus arba ko kito. ■

4436 S. Fairfield Avė.

Real Estete For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PILNA KAINA $3,700
Morgičiaus savininkui reikalinga 

cash. Jis paaukos už pusę originalių 
morgičiaus. Kampas, 2 krautuvės, 
mūras, arti 59 ir Western.

MANOR REALTY 
2532 W. 63rd Street 

Hemlock 8300

PARSIDUODA BIZNIAVAI NA
MAS, štoras ir 2 flatąi su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargepų.

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

Hemlock 0800.
■n—"

PAUL M. SMITŲ and COMPANY 
Real Estate. Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 280Q
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus* biznius ir farmfcs; inŠiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turim© daug gan; 
namų pardąvinjųi arba mainymui už 
gerus1 bargenus; greitas -ir teisingas 
patamąvįmąs. Reikalui ppėjųs Rj»i- 
jki tes •

4631 SO. ASHLAND AVE.
Ofisas 2-ros* lubos su J.- J. Grish

pėdų GERO, SVEIKO 
VARTOTO LUMBERIO — 

JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

2221 S. Ashland Avė
Tabako Krautuvės

Tobacco Stores

MAK KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretes, ci
garus. Kviečiame | musu krautuvę. 
|72R So, Halsted SU T4. Genai 9845

GARSINKIT
SAVO
BARGENUS

S

e

«| 
I i
E

Z 
z

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEŠKO NAMU 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mųsų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą

gimsta.su


■ " • I
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175,000 žmonių Grant Parkų Koncerte
>■     ». ■«    ■■ . »UI> I !>■ .   ■»

Programoj garsioji artiste Lity Pons; sė
dynių pritrukus, daugelis grįžo namon
Dar niekad nėra buvę tokios pernai, rugpiučio 7 d. kai da- 

gausios minios Grant Parkų vė savo koncertą , garsusis 
muzikos koncertų klausyti,’smuikininkas Rubinoff. Tada 
kaip šeštadienį: pritruko sė- buvo apskaičiuota kad publi- 
dynių, pritruko ir vietos par-jkos dalyvavo apie 125,000. Ta
kuose. Dauguma negalėdama čiau, kaip matote, tą skaičių 
rasti tinkamos vietos parkuo- kur kas prašoko praeito šešta- 
se, kad ir iš tolo muzikos pa- dienio koncertas.
siklausyti, grįžo namon, ar vy
ko kas kur, gal, ir labai nepa
tenkinti.

Policijos apskaitymu žmonių radio žvaigždė Lily Pons. Ne
galėjo būti nuo 175,000 iki1 ra abejonės, kad jos asmeny- 
200,000. Tai dar niekad nebūta 'be čia vaidino’ svarbiausią ro- 
Chicagos parkų muzikos isto
rijoje skaitline.

. .. • i
Tiek nebuvo nė pernai, kai 

koncertavo garsusis 
Rubinoff

Programos centras, galima 
sakyti, buvo garsioji operos ir.

1 lę, kad. tokiai skaitlingai pu
blikai sutraukti. .... . .............

Labai daug žmonių buvo

Grant parkuose įvyksta kon
certai kas vakarą, pradedant 
8 vai. Jie duodami veltui. Jo
kios įžangos mokesčio nėra.

Nežino kada išbėgo Du banditai apiplė-
iš prieglaudos 
moronas

še kompaniją; 
pabėgo su $650

šeštadienį du banditai įėjęKada moronas išbėgo iš Kan- 
kakee prieglaudos policija ne-’į Central Paper Stock kompa-

Maxwell;nijos įstaigą, 2455 Elston avė.,žino, v Taip! aiškina 
nuovadijos * kapitonas John 
Egan. Bet rijoronas nesnaudžia. 
Penktadienį ' jis užpuolė devy
nių metų mergaitę 1839 So. 
Loomis gatvėje.

žilinskis prie kaltės prisipa
žino. Sakosi buvęs girtas, šian
dien ^įo teismas Felony 
me. į • A

teis-

paliepė visai eilei tarnautojų 
gulti; o patys ėmė “šeiminin
kauti’v Jų darbas, atrodo, ne
buvęs už dyką. Paėmę; $650. 
Savininkas Morris Smolensky 
turėjo atiduoti $500, ką buvo 
tik ką parsinešęs iš banko. 
Banditai buvę maskuoti ir 
volveriais ginkluoti.

re-

Per dvi dienas 
uždarė daugiau 
kaip 400 alinių

Abu dirbo 
ir ėmė pašalpą

Uždarinėjimas tęsis ir toliau

Visos alines, kurios nėra iš
siėmusius leidimų, bus uždary
tos. Taip sako policijas komi- 
sijonierius Allman. Tik per dvi 
praeitas dienas jau uždarę 400 
alinių. Pradėtas darbas, bus 
tęsiamas ir toliau.

Oliver Grandsart, 36, 
1944 S. Halsted gat. šeštadie
nį suimtas už tai, k,ad jis dirb
damas,; ėmė pašalpą. Jis dirba 
Omaha Packing kompanijai, 
2320 So. Halsted gat. Dirba ir 
jo žmona Helen. Ji dirba Weiss 
Liųuor kompanijoje, 1229 So. 
Wells gat. Jų bendros paja
mos siekia $1,202. Iš pašalpos 
stoties gavo $324.

gyv

Pasisekė “Pirmyn 
Choro “Vasariniai 
Šokiai”

Wedgewood viešbutį suvažia
vo gražus būrys svečių

i': ’ * . ’ »

Liepos 31 d., šeštadienį, įvy
ko “Pirmyn” choro surengti 
“Vasariniai šokiai”. Wedge- 
wood viešbučio “Roof Garde- 
ne”, kur šokiai buvo sureng
ti, susirinko gražus būrys, se
nosios kartos ir suvirš šimtas 
jaunimo.

Nejausdami vasaros karščio, 
svečiai linksmai šoko, kortavo, 
šnekučiavosi aukšto viešbučio- 
dangoraižio viršūnėje įrengto
se salėje ir promenadoje.

Tarp žymesnių svečių buvo 
Lietuvos konsulas Chicagoje 
p. Petras Daužvardis ir p-a 
Daužvardienė; pulk. ir p. L. 
Houghtaling’ai (kurie net ža
da vykti kartu su choru į Lie
tuvą ateinančiais metais), gar
susis tenisistas Juozas’ Žukas, 
choro- rėmėjai drg. K. Baronai, 
Antanas Vilis, p. Valiulis,/ Ma- 
nikas ir visa eilė kitų.

Tarp svečių buvo ir dideles 
“delegacijos” iš “Naujosios 
Gadynės” ir Roselando “Aido” 
chorų, su pirmininkais J? Vir
bicku ir Louis Mikučiu' prie
šakyje. Visi trys chorai, “Nau
joji Gadynė”, “Aidas” ir “Pir
myn” turi sudarę draugišką 
“ėntente”, vieni kitiems pa
gelbsti, lanko vieni kitų paren
gimus ir sugyvena kuo geriau
siuose santykiuose, 

i . ’
šokiams grojo J. Steponavi

čiaus orkestras; Vakarui einant 
prie pabaigos įvyko trumpas 
dainų ir kalbų programėlis. Vi
sos V kalbos sukosi apie “Pir
myn” chorui svarbią , temą —- 
važiayimą Lietuvon ateinan
čiais metais. yįgį kalbėtojai 
parodė didelį pritarimą tam 
sumanymui ir pareiškė, kad 
kartą pasiryžęs ką nors įvy
kinti, choras savo ištesės ir 
ateinančiais metais, apie šį laty 
ką, jau bus Lietuvoje.

Lai jų žodžiai tampa kunu!
Dalyvavęs.

Dovanos Dovanos—Dovanos

SVEČIAM S
Jei LaimiKis Jums Nusišypsos!

Nedelioj, Rugpjūčio 8 d., 1937
135th ir ArcherSNNSET PARK

NAUJAUSIOS MADOS VIRTUVĖS
PEČIUS $69-70 VERTES

GRAŽI KĖDĖ, PADARYTA PEOPLES

FURNITURE KOMPANIJOS

RAKANDŲ DIRBTUVĖJE

$10-5°
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PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

... .

KARŠTO VeJO MAŠINA

Apsaugojimui Californi-

jos sodų nuo šalnos, dabar 

ten yra naudojama speciali 
mašina, kuri dirbtinu budu

“RAKTAS” — Gelžkelio stotis Kinijos mieste, Tien- 
tsin, dėl kurios tarp kinų ir japonų įvyko smarkus mu
šis, pražudęs šimtus žmonių. Stotis yra centras šiauri
nės Kinijos gelžkeljams ir “raktas” šalies kontrolei.

TURI NEDORĄ MOTINĄ—Brookfield žvėryno bež
džionė Meshie pagimdė bezdžioniukę Eve, bet, matyt, 
neturi motiniškos meilės ir naujagime yra nepatenkin
ta, nes nuo gimdymo jos beveik nepenėjo. Eve vos ne
nudvėsė iš bado. Bet sargai ją išgelbėjo ir atėmė nuo 
nedoros motinos. Dabar Eve po kelis kartus į dieną gau, 
na maisto, kuris jai įduodamas vaistų lašintoju.

APELIUOJA — Nuteistas dviems metams kalėjimo 
» vr ' ... juž nesumokėjimą federalei valdžiai incomė tax mokes

čių, buvęs Illinois valstijos valdininkas William H. Ma
lone (kairėj) ruošiasi apeliuoti bylą. Dešinėj jo advoka
tas Albert Fink. Malone nuteisė federalis teisėjas Chi
cagoje, Holly.

pagamina “'karštą” vėją ir, 

vėsiam orui užėjus, juo api- 

pučia soidus. Vienas toks 

aparatas apšildo dešimts 

akrų žemės plotą.

—Acme Photo

Oį?’

SUSITUOKĖ—John H. Alcock (kairėj) buvęs Chica- 
gos policijos viršininkas ir buvusi Mrs. John E. Kehoe, 
Chiagos turtuolė, kurie pereitos savaitės pabaigoje “elo- 
pino” ir susituokė Rockford, III.




