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Pasekdama CIO., ir Federaci
jos organizuos industrines 
unijas.

Lenkijos valstiečių ✓ streikas 
vis labiau plečiasi.

CHINIEČIAI PASKANDINO 
KELIS JAPONŲ KARO 

LAIVUS?

ir sekamas posėdis butų 
vaisingesnis, nes skilimas 
demokratų, kaip išrodo, 

neužgydomas ir ‘ jis neiš-
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JAUNŲ DEMOKRATŲ KONVENCIJA—Vaizdas salės Indianapolis, Indianoje 
laike Young Democrats konvencijos^ kuri ten įpyko pereitą savaitę. Ęoųvencijo
je kalbėjo James Roosevelt, vyriausias prezidento Roosevėlto sūnūs, prezidento 
žmona, pašto viršininkas James A. ?>Farlcy ir Henry Wallace, agrikultūros sek
retorius. • s . Acme Photo
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Japonai prie Shanghai išsodino didelę ka 
riuomenę dar smarkiau-pulti Chinijos por

tą. Shanghai liepsnose.

SHANGHAI, rugp. 23.—Chi
niečių šaltiniai praneša, kad 
didelę paniką tarp japonų su
kėlė naujos rųšies luoteliai —• 
“jurų rogutės” — kurios yra 
greitos ir gali paleisti torpe
dą.

Pasak chiniečių (Patvirtini
mo iš kitų šaltinių nėra), tie 
luoteliai įsigavo į tarpą Japo
nijos karo laivyno ir paskan
dino “kelis” japonų karo lai
vus prie Woosung, kur Whang- 
poo upė įteka į didžiąją Yang- 
tze upę.

Gili paslaptis dengia tuos 
greitus luotelius, kurie esą pa
slėpti Yangtze upėj.

Tuo luoteliai padarė jau ke
lis puolimus ir sukėlė tikrą) pa
niką tarp japonų,^.kurie* ppe 
Shanghai tur^^kąrp. laivus.

Dideli gaisrai siaučia rytinėj 
ir šiaurinėj Shanghai dalyse, 
japonų ir chiniečių lėktuvams 
smarkiai bombarduojant prie
šų pozicijas. Bet sausumoj mū
šiai kiek aptylo.

Japonų karo laivai, reika
laujant kitų šalių laivyrių ko- 
manduotojams, atsitraukė kiek 
toliau nuo internacionalinės 
miesto dalies.

SHANGHAI, rugp. 22.—Di
džiausias Chinijos portas yra 
baigiamas naikinti nesuvaldo
mų liepsnų, japonams vis dar 
neįstengiant nugalėti chinie- 
čius ir prasimušti į miestą.

Tirštai apgyventas . Hong- 
kew priemiestis yra veik vi
sai paverstas į griuvėsius, ir 
mažiausia trečdalis internacio
nalinės miesto dalies yra lieps
nose.

Nežiūrint liepsnojančio mie
sto, mūšiai nė kiek neapsisto- 
ja. Bet dėl liepsnų linijos veik 
visai Išnyko, nes liepsnos pri
verčia ir kareivius trauktis iš 
Savo pozicijų.

Nušovė 46 japonų lėktuvus.
Ikišiol japonų lėktuvai turė

jo viršenybę ir dideli bomb- 
nešiai skraidžiojo po visą apie- 
linkę bombarduodami .įvairius 
miestus, bet vyriausia . siekda-*
miesi sunaikinti chiniečių air- 
portus ir lėktuvus. Bet pasta
ruoju* laiku veik visur chinie
čiai atmuša japonų puolimus iš 
oro.

Apie 20 bombnešių išskrido 
bombarduoti Chinijos sostinę 
Nanking. Bet prie Chinkiang,
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Lenkijos policija už 
mušė 17 streikuojan 

čių valstiečių

apie 50 mylių į rytus nuo Nan
king, japonus pasitiko Chini- 
jds lėktuvai ir ištikusiame 
smarkiame mūšyje japonus iš
blaškė. Trys japonų lėktuvai 
liko nušauti, o chiniečiai pra
rado vieną lėktuvą; 
tuvas liko pažeistas, 
gė sugryšti į bazę.

Nanking valdžia 
kad nuo pradžios
mūšio Chinijos lakūnai nušo-’ 
vė jau 46 Japonijos lėktuvus, 
jų tarpe 30 didelių bombnešių, 
kurių kiekvienas kainuoja po 
$150,000.

Užmušta daug japonų 
karininkų.

Daug japonų karininkų liko 
užmušta ir sužeista, chiniečių 
bombai pataikius į Towayoko 
hotelį, kuriame japonų karinin
kai laikė konferenciją.

Japonai tvirtina, kad tik 15 
žmonių likę '"šlaistą? '/• " T‘

Padėtis . internacionalinėje valstiečiais^ Streikas vis labiau 
miesto dalyje yra taip iškri- plečiasi ir 
kusi,, kad tos miesto dalies vai- Lerikijos ūkininkų streiku, 
dančioji taryba nusprendė ne- Manoma, kad atėjus pilnoms 
besanti atsakominga dagi už žinioms, skaičius Užmuštųjų 
jos globojimą didžiausį pašau- padidės iki virš 20.
lyje kalėjimą, kuriame yra 7,- u valgtiečil} liko užmušta’ir 
000 kalinių. Dabar kalėjimas 16 suže,ista Manin0 miesteiyį 
yra pačiame mūšio centre. L ,iko užmušti ir 20 gužeista 
Reikalauja paliauti, bombarda- Jaroslawe, kur valstiečiai ban- 

vus miestą. dė pulti kariuomenės amunici-
XT J-J - Cl. U • ' b’08 SandeliUS'Nors didesne Shanghai, mie

sto pusė yra. griuvėsiuose, Valstiečiai bando 
Whangpoo upėj esantys Japo- pristatyti miestams pieną, vai- 
nijos kareiviai vėl pradėjo iš sius ir daržoves. Dėlei to-Var- 
kanuolių smarkiai bombarduo- šavoje dvigubai pakilo kainos 
ti miestą. Dėlei to vyriausi 
Amerikos, Anglijos ir Franci- 
jos laivynų komanduotojai pa
davė japonams gana griežtą, 
bet neformalį protestą, reika
laujantį paliauti bombardavus 
miestą, nes gali iškilti nauji 
incidentai, panašus į įvykį su 
Jungt. Valstijų kruizeriu1 Au
gusta, kada japonų granata pa
tikę kruizeriui ir .vieną juri
ninką užmušė, o 17 sužeidė.

Amerikos komanduotojo pa
duotas protestas yra tik nuo
lankus maldavimas japonų dė
ti pastangas nepažeisti neutra
lių šalių karo laivus.

Padaręs savo pranešimą Wa-.

VARŠAVA, rugp. 22. — Jau 
yra žinoma, kad 17 valstiečių 
liko užmušta ^lwij.osususirik 
mimuose su streikuojančiais

Rug'piličio-August 23 d.,/1937 •

6 žmonės žuvo gi 
rios gaisre

GOD Y, Wyo., rugp. 22. — 
šeši žmonės žuvo, vieno pasi
gendama ir 40 žmonių liko su
žeista, gaisro, kuris juos už
klupo ShosĮione nacionalėje gi
rioje.

Darbo Federacija 
ruošiasi griežtai 
kovai su CIO.

me mūšyje atmušė
virsta visuotinu sukilėlius; prie San

? tander

neleisti

ūkių produktų.
Pereitą savaitę pietinėj Len

kijoj liko nušauti 6 valstie
čiai.

Streikuojantys valstiečiai 
reikalaują leisti sugryšti iš už
sienio valstiečių partijos vadui 
Vincui Witos.

Kalakutai atpigsią

ĮTINDAVĘ, Francijoj, rugp. 
22. — Asttfrijos angliakasiai, 
kovojantys dinamito bombo
mis, tranšėjų peiliais į ir net 
plikomis kumštimis, išblaškė 
stiprią italų kolumną prie Pe-1 
dro de Romera, už 22 mylių 
į pietus nuo Santander.

Tas italų pralaimėjimas lai
kinai sustabdė italų veržimąsi 
prie Santander. Tai 'esąs did
žiausias italų pralaimėjimas po 
jų 6 men. atgal aplaikyto pra
laimėjimo prie k Guadaląjara, 
Madrido apielinkėj, kur italai 
buyo priversti pasitraukti 40 
mylių. ,

Tuo tarpu mušis siaučia kal
nuose į pietvakarius nuo San
tander ir, kaip skelbia sukilė
liai, ten sukilėliai pamaži va
rosi į priekį. Sukilėliams labai 
daug padeda Vokietijos lėktu
vai.

Nevaisingais darbais posėdis buvo baig
tas atgaleiviams triukšmingai smerkiant 

prezidento Roosevelto administraciją
WASHINGTON, rug]>. 22.— 

Vakar vakare baigėsi pirmas 
posėdis 75-to kongreso, 
miausia posėdį 6:56 vai. 
kare baigė senatas, o 7:23 
vakare posėdį užbaigė ir 
stovų butas.

Šis posėdis pasižymėjo 
paprastu nevaisingumu, 
per 8 mėnesius teįstengė
imti vos kelis menkesnius bi- 
lius, o visus svarbesnius admi
nistracijos pasiūlytus biliųs 
atidėjo kitam -posėdžiui.

Priežastis tokio nevaisingo 
darbo yra tame, kad demokra
tai, kurie turi kongrese nepa
prastai didelę daugumą balsų, 
susivaidijo tarp savęs ir ne
įstengė veikti. Ypač aitrius ki- 
virčius iššaukė prezidento Roo
sevelto pasiūlymas reformuoti 
augŠčiausįjį teismą. Besikivir
čydamas dėl to pasiūlymo se
natas praleido apie šešis mė
nesius, per tą laiką visai nie
ko neveikdamas.

Dėlei to, kad kongresas nie
ko nenuveikė per pereitus 8 
mėnesius, galbūt teks šaukti 
nepaprastą kongreso posėdį 
lapkričio mėn. priimti būtinus

bilius. Bet nėra jokių ženklų, 
kad 
kiek 
tarp 
yra
vengtinai atsilieps t ne tik į 
kongreso darbuotę, bet ir į at
einančius rinkimus.

Didumą demokratų skilimo 
parodė ir paskutinė posėdžio 
diena. Užvakar kalbėdamas pęr 
radio senatorius Joseph Guf- 
fey aštriai pasmerkė tuos se
natorius, kurie lošia liberalų 
rolę, bet priešinosi prezidento 
pasiūlytam reformavimui teis
mų. Jis ypač kritikavo sena
torius Wheeler, Burke ir O* 
Mahoney, reikalaudamas juos 
visai pašalinti iš demokratų 
partijos.

Įvardytieji senatoriai bai
giant posėdį nusiėmė savo kau
kes ir puolė ne tik yGuffey ir 
patį pasiūlymą reformuoti 
augščiausįjį teismą, prieš kurį 
jie taip grieš tai kovojo, bet 
ėmė griežtai smerkti ir visą 
prezidento Roosevelto admini
straciją ir jo Naująją Dalybą, 
kurios kraštais rėmėjais jie 
ikišiol dėjosi.

. ATLANTIC CITY, N. J., r. 
susirinkusi/ Ameri

kos Darbo Federacijos pildo
moji taryba paskelbė veik at
virą karą CIO. — Industrinio 
Organizavimo Komitetui.

Bet pradėdama atvirą kovą 
su CIO., pati Federacija buvo 
priversta stvertis CIO. nusista
tymo. Federacija tuo tikslu 
nutarę organizuoti visur savo 
Unijas.. Kur nebus kitokios iš
eities, ten bus organizuojamos 
ir ihdustrinės unijos, dėl ku
rių ir įvyko skilimas tarp Dar
bo Federacijos ir CIO.
’ Federacija taipjau nutarė 
dvigubai. pakelti savo t narių 
duokles, kad galima butų su
kelti , daugiau pinigų vedimui 
kovęs su CIO. Taipjau nutar
ta Visur, kur tik yra CIO. Uni
jos, organizuoti ir Federacijos 
unijas, tuo skaldant darbinin
kų jėgas.

Ragina visus ukinin 
kus sudaryti ben

drą frontą

Lietuvos Naujienos
' ■ ■ A ' '■'■y. Z' ’

Prasidėjo kraustymas 
iš butų

turi padengti savo garantiją.
Tuo budi Vilniuje dabar, 

apie 3—44 tūkstančiai 'tokių 
klajoklių šeimų, kurios vasa
rą dažniausjai pragyvena kur 
kiemuose, po laiptais, ar kur 
priemiesčių daržuose, o žie
mą gauna kai kur pastogę.

VILNIUS — Pas lenkus yra 
tokia tvarka, kad žiemos me
tu namo savininkas negali iš
kraustyti nė vieno nuominin
ko iš savo namo, nežiūrint į 
tai, ar jis nuomą moka ar ne. 
Iškraustyti tegalima tik vasa
ros metu. Besiartinant lap
kričio mėnesiui, paprastai* vi
si namų savininkai stengiasi 
tiksliai sužinoti savo nuomo
tojų (ypač pirmą metą įsika
lusių) tikslus; ar jie nori pa
doriai ir teisingai, gyventi, ar 
tvarkingai mokėti buto nuo
mą iki lapkričio mėnesio, o 
toliau nieko nemokėti iki ki
tos vasaros. Mieste atsirado 
daug tokių gastroliuotojų, ku
rie į metus moka nuomą vos 
už 3—4 mėnesius, o vėliau, 
naudojasi teise, kad žiemos 
metu nuomininkui butas ne
gali būti atsakytas.

Lenkų spauda abar prane
ša, kad paskutiniuoju metu 
jau kaip tik ir prasidėjo to
kių nuomininkų kraustymas. 
Vidutiniškai, kasdieną į gat
vę išmetama apie po 7—8 šei
mas. Jos, žinoma, ieškosi sau 
butą kitame miesto kvartale-

Šiurpi susisiekimo 
nelaimė.

KAUNAS. — Rugp. 6 d. 
Kauno Garliavos,z plente įvyko 
šiurpi susisiekimo nelaimė, per 
kurią 
Vincas

užsimušė motOciklistas 
Valinskas.
18 vai. 30 min. V. Va- 
važiavo pro “Maistą”,linskas

kur prisivijo dviarklį Antano 
Bulotos vežimą. Tuo pat laiku 
Julijanavo kaime iš vieno namo 
išėjo moteris, kuri mėgino pe
reiti skersaiį per plentą. V. Va
linskas, aplenkęs moterį, mė
gino iš dešinės pusės aplenk
ti vežimą. Dėl nežinomų prie
žasčių motociklas visu smarku
mu4 smogė į užpakalinę veži
mo dalį. . Smūgis buvęs tiek 
stiprus, kad motociklui, iški
lus į orą ir nukritus greta ve
žimo, V. Valinskas buvo nu
mestas apie 5—6 m. Važiavęs

INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
22. — Kalbėdamas jaunųjų de
mokratų konvencijoje agrikul
tūros sekretorius Walla.ce ra- 
gino- visos šalies ūkininkus su
daryti bendrą frontą. Jis taip
jau pageidavo solidarumo ir 
tdrp darbininkų, nes tik tokiu 
budu galima atsiekti “didesnio 
ištekliaus”, kurio siėkiasi Nau
joji Dalyba. .

Jaunųjų demokratų preziden
tu tapo išrinktas Pitt Tyson 
Maner, 34 m., Alabamos gu- 
bernatoriąus Graves sekreto
rius/ Jis pasisakė esąs 100 
riuoš. UŽ prezidentą Roosevel
tą. Sekama 1939 m. konven
cija bus laikotna. Pittsburgh, 
W-

, ,; ——-
T0MAHAWK, Wis„ rugp. 22

Chicagietis Jack Pierce, 80 
m., prigėrė Tomahawk upėj 
laike audros apvirtus valčiai. 
Du jo draugai, taipjau chica- 
giečiai, patys išsigelbėjo.

CUERO, Tex., rugp. 22.
Šį rudenį tikimąsi kalakutų at
pigimo, nes Texas užaugino ne
paprastai didelį kalakutų skai
čių. Bet ir ūkininkai nesiskun
džia dėl atpigimo, nes centra- 

shingtonui, Amerikos koman-|^n^ vakarų laukus buvo ap- 
nygę kenksmingi žiogai, ku- 

gausiąs tolimesniu |riais kalakutai' ir mito, taip 
iš Washingt.ono. kad išmaitinimąs veik nie- 

ko ūkininkams nekainavo.
išsodino daugiau __________

kareivių. ASBURY PARK, N. J., r.
jau prisiuntė dau- 22- — Gaisras kilo dviejuose 

giau kareivių pulti Shanghai, I vasariniuose hoteliuose /ir ori
nes dabartinėmis' jėgomis, ne- vert5 1.000 svečių ne tik 
žiūrint geresnių ginklų, japo- degančių hotelių, bet ir iš 
ąai chiniečius nugalėti neįsten-H gretimų hotelių, kurie irgi 

buvo atsidūrę pavojuje. < ' . V,;
................................ .. ................... .............. . i ....................- ...■ t.,.,.'. ‘ 4,. ,i..............i ui

Neramumai Trini 
dade

PORT OF SPAIN, Trinidad, 
rugp. 22. — 600 policistų pa
siųsta į Fyzabad miestą mal
šinti streiko \ riaušes, kuriose 
jau trys policistai liko Užmuš
ti. Mieste paskelbtas karo sto
vis ir atvyko pats Trinidado 
gubernatorius. Taipjau pasių
stas ir Anglijos karo laivas 
Kent.

LA3 CRUCES, N. M., rugp. 
22. — Delbert Lord, 17 m. iš 
Peck, Mielu, liko rastas kaltas 
už pirmo laipsnio žmogžudy
stę, o jo brolis it Walter Smith 
iš Salem, UI., kaltais už antro 
laipsnio žmogžudystę. Jie buvo 
kaltinami ir pagrobę ir nužudę 
visai neturtingą ' Aubuchon 
kempės darbininką, apie kurio 
didelius turtus buvo pasklidę 
gandai.

neatgavęs sąmones

Japonija

dar 
tin- 
At-

NOVOSIBIRSK, Rusijoj, r

kur jų niekas nepažįsta. Bet mo^oclk^u smarkiai susidaužė 
tik kur užsikabinti, bet tik kur *alv^ .ir krutin<? ir P° keli* 
išsinuomoti, o ateis lapkričio mįnučių, i

priimtų. Miesto valdyba tada Garažo manažeris liko
turi garantubti, kad nuoma už Pasmerktas mirčiai, nes vieno 
butą bus sumokėta. Bet... kaip'J0 trok« nelaimėj žuvo 9 vai- 
žirantas dažniausiai išperka ,kaL Trokos šoferis gavo 10 
vekselį, taip ir gaarntuotojas metų kalėjimo.

duotojas nieko daugiau nevei
ksiąs, iki 
instrukcijų

Japonai

O R RS^tfiK

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

Giedra, biskį šilčiau.
’ Saulė teka 6:05, leidžiasi

gia. Prie Woosung, už 10 my
lių nuo Shanghai, Japonijos 
karo laivai išsodinę visą divi-1 gabenta ne tik kareivius, bet 

, šarvuotus au
tomobilius ir artileriją. Jie vei
kiausia bus išsodinti keliose 
vietose, kad galima butų pul
ti chiniečius keliomis krypti
mis.

ziją kareivių.j Dvi ‘kitos diVi- taipjau tankus, 
zijos yra atgabentos laivais ir p—— 
tik laukia išsodinimo.

Japonai buk atsigabenę
50,000 kareivių ir tik ieško 
karną vietą juos išsodinti.

mėnuo ir -daugiau jau nieks 
neiškraustys.

Tačiau daugiausiai apie to
kius gastoliųptbjus praneša 
vienas antram patys namų sa
vininkai. Toks nuomininkas 
vėliau jau niekur negali gauti 
buto, niekas jam nenuomoja 
ir jis turi kreiptis į miesto 
valdybą^ Bet miesto valdyba 
pati neturi laisvų patalpų, to
dėl tik* gelbsti jiems surasti 
tokį butą, kurio savininkas jį

mirė.
Julijavos kaimo gyventojai, 

kurie matė šią susisiekimo ne
laimę, teigia, kad Valinskas 
važiavęs labai greit, gal apie 
100 km per valandą.

V. Valinskas tarnavo plento 
dešimtininku ir gyveno ten pat 
netoli nelaimės vietos — šiau
dinės kaime. Buvo vedęs ir pa
liko kelis vaikus.
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(Tęainyo)

Penkios mergaitės

trys

Biotine,

apie tą 
farmerį 
Jis sau

Toli Kanados laukuose, 
tario provincijoje, apie 
mylids nuo mažo Callander 
miestelio, gyveno Visai netur
tingai fermeris vardu 
Kilimo jis prancūzas,

Prieš ketvertą metų 
skurdžiai gyvenantį 
niekas nieko nežinojo,
ramiai arė laukus, kaip ir kiti 
kaimynai. Jis tada, tur būt, ir 
sapnuote nesapnavo, kad vienį 
gražių, diehą viso pasaulio laik
raščiai apie jį rašys. Taip, jis 
tikrai nesvajojo, kad netrukus 
pasidarys ne tik labai garsus, 
bet ir turtingas žmogus. Viė* 
nok Su juo atsitiko taip, kaip 
pasakoje: 24 valandų būvyje 
Jis labai Išgarsėjo, o vėliau pa* 
sldarė labai turtingas.

Dalykas toks, kad jis susi* 
laukė penkių mergaičių, atseit, 
jo žmona susyle pagimdė pen
ketuką. Tai toks nepaprastas 
dalykas, kuris labai retai tepa
sitaiko. Retai tepasitaiko, kad 
susyk gimtų penki vaikai, 0 
dar rečiau, kad jie visi gyven* 
tų.

Ponai Dionne'ai buvo laimin
gi tuo atveju, kad jų visos pen
kios mergaitės iš'iko gyVcs 
Tat buvo savotiškas' stebuklas, 
kuris akstino žmonių smalsų. 
Daugelis norėjo pamatyti, kaip 
tos mergaitės atrodo.

Dionne farma pasidaro at
rakcijos dalyku. Pradėjo žmo
nės važiuoti lyg i kokius atlai
dus. O kur daug žmonių suva
žiuoja, ten galima ir neblogas, 
biznis padaryti. Taip atsitikoJri 
čia. 

i m » '• ’

Šiandien Dionne farma virto 
tikru miesteliu, kur jau yra 
trys pusėtinos smulkių daiktų 
(daugiausia suvenirų) krautu
vės, dvi ar trys a gazolino sto
tys, puikus vaikams auklėti pa
statas ir nedidelė, tačiau Jalai 
moderniška ligoninė. Toje ligo
ninėje yra mergaitės augina
mos. Likusi farmos žemė yra 
vartojama automobiliams pasi
statyti. Vadinasi, “parkinimo” 
tikslams. O tokia' vieta yra bū
tinai reikalinga, nes visada 
daug žmonių automobiliais at
važiuoja.

Tos penkios mergaitės, taip 
sakant, sudaro visą, parodų. 
Publikai jos yra rodomos du 
kartus per dienų: nuo pusė de
šimtos iki pusė vienuoliktos ir 
nuo trečios iki ketvirtos valan
dos popiet.

Prie vartų žmonės sustoja’ j 
eilę, o paskui eina ilgu karido- 
rium. Pro karidoriaus specia
liai padarytas langus vizitoriai 
mato mergaites, o pastarosios 
publikos nemato. Jos, tur būt, 
visai nenumano, kad tūkstan
čiai žmonių suvažiuoja jų pa
žiūrėti. šia proga dar pravartu 
bus pažymėti, kad karidorius 
yra pusėtinai apytamsis.

Mergaitės gana gražiai atro
do, ir visos vienodai apreng
tos. Jos buvo labai užimtos. 
MatyŲ, tai buvo “skalbimo die
na”, nes jos vis džiovė ir džio
vė kažkokius skalbinius. Ir jos 
žaidė su tokiu rimtumu, kad 
tiesiog malonu buvo žiūrėti.

Pats M r. Dionne dabar neba- 
aria laukų. Jis sau sėdi užsida* 
ręs vienos krautuvės kampe Ir, 
visai neblogai uždarbiauja: už 
savo autografų (vardo ir pa
vardės pasirašymų) ima po dvi-' 
dešimt penkis centus. Darbo jis 
Visada turi pusėtinai, nes vizi- 
toriai ttori jo parošo atmini
mui.

Kvoderius prie durų renka 
merginą. •'

M.;..—.N..II.MH ,.■! ..į.i . 4. .

j Namelis, kuriame jh gyvena, 
dabar iš visų pusių aptvertas 
akla tvora, — tik iš gatves 
šiek tiek- matosi. Namelis vi
sai menkutis, o vienok viena 
firma iš New York o siūlė už tą 
namelį $10,000 grynais .pinL 
gaiš ir dar žadėjo jam visai 
fnodernišką namą pastatyti. 
Mat, ta firma namelį planavo 
bueinioje Netv Yorko parodoje 
ipotatyth
- Dionne pasiūlymą atmetė. 
Juo labiau, kad jis dabar pini
gų turi tiek, kiek tik jam Yei-» 
kia.

Montreal
Montreal miestas yra plačiai 

pagarsėjęs^ Kai kurie j j tiesiog 
antruoju Paryžium vadina. Įtei
kia tiesų pasakyti, kad tai tik
rai prancūziškas miestas. Skam
ba čiu daugiausia prancūzų kal
ba. Jei kas tave užkalbins, tai 
būtinai užkalbins prancūziškai.

Miesto gyventojai irgi labai 
panašus į prancūzus: nedidelio 
ūgio, apytamsi, judrus ir labai 
greit kalba.

Miestas savo švarumu nepa
sižymi. Tik pats centras gra
žiai aitrodo, o pakraščiai pusėti
nai purvini ir apleisti. Ni.ku 
budu šio miesto negalima lygin
ti su Winnipegu, kuris yra tik
rai švarus ir pavyzdingas mies
tas.

• Dangoraižių čia visai hera. 
Nedaug tėra ir šiaip aukštų na
mų. Daugiausia vis apyseni ir 
apskurę namai.

Miestas yra pusėtinai kal
nuotas ir išsiplėtęs. Durnų ne
daug tėra. O tai todėl, kad čia 
ir pramonė nėra labai jau išsi
vysčiusi.

‘■Pragyvenimas, matyti, ne
brangus. Bet jeigu nori trošku
lį nuraminti, tai tada kišene' 
pajunta: už visai nedidelį bu-1 
telį' alaus reikia dvidešimt pen
ki ceutai mokėti. Chįęagoje tas 
malonumas atsieitų dešimt cen- 
ty- 'j ' , V/ j

Tokių pavargėli^, kurio prd^ 
šo pinigų kavai, čia yra labai 
dau^.

(Bus daugiau) j:

NOBI EITI PAS MOTINĄ 
— Kairėj, 13 metų Dorothy 
Figolalh kuri maldavo aps
kričio teisėjo Charles A. 
Williamš leisti jai gyventi 
su savo tikrąja motina (de
šinėj), Mergaitė tvirtino, 
kad jos divorsuotas tėvas ir 
pamotė labai žiauriai ją 
traktuoja.

♦ 
Areštuotas, Albertas 
turis Prisipažino 
Prie 6 Apiplėšimų

NAUJIENOS, Chicago, III
Sieršs4542lpįxx:lr„:
CilĘįsholm'st., ir išėjo. Bet iš-1 refbuve
ėjęs 'gatvėn/ jis liusiėmė akL 
nius, ir detektyvas Johii 
ford pažlnd jį feaipo piktada
rį, kuris papildė v kelis kitus 
apiplėšimus mieste*

; Nugabentas huoyadon, Žd- 
ris prisipažino apiplėšęs tą 
pačią Fęlz krautuvę apie me
tus laiko atgal. Be to* apvo
gė Sberman Dresš Company, 
306 N. Michigan avenue, ir 
tris kitas įstaigas. Shetman 
krautuvę apipiešė apie pusva
landį prieš antros krautuvės 
apiplėšimą ir areštą. <

Zuris yra paroliuotas kali
nys, kurie atlikb terminą už 
kelis prflsiŽ engimus keletą 
metą atgal. '

{ -'1'' ■ >'•>' v A./ • ...

Auditorių
' ■’ l ■' 'Y. '■> V” T '

Du^plėSikai jpuole Colbnial 
Beverage Co., 3250 Shėffield 
.avė.j ir peršovę duditorių Mar
tin Larseh, 51 m., privertė sa
vininko žmoną -Mts* Harriet 
Vašėldkis atiduoti tos dienos 
pajamas, viso apie $1,000. Ply
šimą stebėjo ir kita knygve^- 
dė, bet kiti 10 darbininkų, 
dirbę kitame kambaryje, plė
šimo nejuįo.

Lafsett i nėra pavojingai su
žeistas. Jau susiektas plėšikų 
naudotas automobilis ir iš jo 
Savininko sužinbta^ kam jis 
automobilį buvo paskolinęs.

Del Highball.... 
ar dėl tikro Straight 
Whiskey Gėrimo ....

Reikalaukit H i 
“HILLS BEST” ar 
“OLD McGRAW”
Užsifundyk Sau šiandien... 
Pasišauk Burnelę iš

‘N. KANTER, Pres.

Pirmadienis, rugp. 23, 1937
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Pakliuvo po apiplėšimo krau
liu) e s didmiestyje

Vėlai šeštadienį vakare po
licija suėmė 37 metų Albertą 
Zurį, nuo 826 South Wabash 
avenue. 

r ' 'f ■ ’

Areštas įvyko netrukus po 
apiplėšimo Felz Frocks krau
tuvėje, ties 22 East Adams 
Street. Užsidėjęs juodus aki
nius, Zttris įėjo krautuvėm 
atėmė saujų pinigų nuo ka-

PATRUKĘ? Y
Raištys visoms patrūkimo rūšims. 
BODY BRACES, E c
STOCKINGS 
ba padirbsim 
jūsų mierai, M.ė$'
planavimo.^r ^padirMnTe' dirtjffiių 
dalių ir visų kitų mbkslittių kuriui 
prietaisų. Jęi turit:.bet,kurią ydą, 
kreipkitės .į inus-r-Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes. . ■’

KAINOS PRIEINAMOS > 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai. , 

CHICAGO ORTHOPEDIC CO.
183 W. Lake St.

Arti prie ,WęJlą Street. *
* , 11 i K ,4 I i.a.ti'iiiĮ

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIURETOS IR7 • ' ■ . ■ ■ - i

labai
nupigintos!
• Ateikit ir sušipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jusi nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

' . • * • r ■»»»•» . ... ■ , ’

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

jūsų Užsakymų.

įj

VEIK

KAIMYNINĖSE 
TAVERNOSE

/MUTUAL LIQUOR COMPANY\
4707 SOUTH HALSTED ST. Ali Phones YARDS 0800

VIENINTELIS DISTRIBUT.OR1US
\S------ . ..

.. < „r,i> ...Ą..* 1,i,,.., to-
1 • .. \ .

00,1---------- :■ "..................................................................................................... , - ■ ____________;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jolrn F. Eudeikis
|R§i&AVsia LAIDOJIMO įstaiga

OENA IR NAKTĮ

• • ■..M 

SENINUSĮ

I

Visi taliiiu Y ARDŠ1741-1742 

4605-07 Sb. Hermitage Avė. 
4447 l South Falriiėld Avenue 

’ Tet YaI'AVETTE 0727 .
. .......... iimiil Į IiĄi'm*' '

musų Lietuvių radto programų Pirmadienio vakarais, 
vakaro? iŠ W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

’ f P. ŠALTIMIERĄS.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite 
10:00 vak

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

ChiCagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

, ’ Ambulahce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

MIESTOVISOSE MIE
DALYSE.

3319
S. P. MAŽEIKA '

Lituąnica Avenue Phone
I I ■ tiii n ——.................... — I...............  II ...........

4348 So. Califotnia Avei n i.». i........ . .i, lį,.>

Yards 1139
1138

Lafayette 3572

' A. MASALSKIS .
s 3307 Lituanica Avęhue Phone Boulevard 4139

Phone

A. PETKUS
1410 Sottth 49tįi Coiirt Cicero Phone Cicero 2109 

' 4 ‘
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

■iTitihiriii £

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566
- -Lį - .į . ....... .<U4, '*: ' '."i,’ j ' . \...........' ' T-J

' . . ' s S. M. SKUDAS - ■
718 West 18th Street Phone Monroe 3377
.... m. .„.,-|į» ■» , m . i . r. . r H . . . . , . ■■ . / ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast IO8th Street ' Tel. Pulltnan 1270

.:< j r i » , ' i ,i i i',. . .i.. . ,ilt.i.. ..Ifc  ..................... ............

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883Phiotte Virginia 0883

“2-ra ir PASKUTINĖ SAVAITĖ”

“U.S.S.R. 1937”
Parhatykit kokia Sovietų Rusija 

yra šiandien.

SONOTONE
Van Buren arti Wabask 

2ftc iki 2 P. -M.
Vienintelis to‘gražutis pavelkhlo 

parodymas Čikagoje.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

TeL Republic 8402 
pOCAHONTaS Mine Ruh $7.40 
(Screehed)  .........  tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ............................... „

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
8406 SOUTH
HALSTED ST. WEŠTERN AVĖ.

Yards 8408 Hemlock 5040
....................... - - - - -

8921 soįrra

Kasdien skaitydami 1 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimu.

ADVOKATAI

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 sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. ' 65.J5 So. Roękwell( St. .

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. S. BIEŽIS
GiDYTĮOjAS IR CHIRURGAS,

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1-4 ir 7—8 į 

Seredomią ir nedėl. pagal sutarti 
lUz. 6631 So. California Avenofc

. Telefonas Republic 7868

Offeo TeL Boulevard 5918
np PFDTACTI U K. JCiJK X / jkdJtjl
756 West 35th St.,

Cot. of 36th and Halsted SU.
Ofiso, valandos nuo 1-8 nuo 0:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį
Ret. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kėiurood 5107
—iii - Ulini— ■» utė*. 'M* m > ■ II OMO IĮ i 1

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVF.RLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
"j Ofiso valandos: 

htio 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

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

8939

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1103-8277

A. Montvid, M. D
Wėst Town Štate Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. l iki s po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 1
Namų telefonas Brunsvrick 0597 ,    ,..l—,.„i..*.—..

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus.
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016 ;

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

■ D EN TĮSTA S ’

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai DakUrai _

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus sercdą. Seknlad. susitarus. 

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

LIETUVIS
Mano 20 metu praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Spėcialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių: aptemimo, nervuotu- 
hio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

' kampas Halsted Št.
Valandos: nuo 10 iki 4, ntio 6 iki 

Nedeliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DEN TĮSTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos tino 9 iki 8 Vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

____ w..„ v.,

Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 fl.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 81 

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- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS - 

4729 So. Ashland Avė. 
, 2-ros lubos 
tHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 i<ti 12 vai. rytp, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8;80 vai. 
vakaro, Nedeliomis lino 10 iki 1? 
valandai dieną.

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. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone P LA Z A 2460

Garsinkitės Naujienose

_
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
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SURENGĖ PIRMĄ PARENG1MA SAVO 25 
METŲ SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMUI

SLA. 247 Kuopos Jubiliejinis Piknikas LygOS piknike

su -
■ parengimą

kėjai netik skaitlingai dalyva
vo parengime, bet jų kuopos 
jaunosios
laimėjimų tikietus ir gelbėjo 
dirbti kur tik buvo reikalas.*

Tai yra grabus pavyzdys ir 
kitoms SLA. kuopos. Ten tik
ra fraternalizmo dvasia vieš
patavo.

Į pavakarį privažiavo gana 
daug publikos, netik iš arti
mų apylinkių, bet matės sve
čių ir viešnių iš Pittsburgho.

Apie 6 vai. po piet- buvo 
pradėtas prakalbų programas, 
kurj atidarė gerb. J. Plečkai-

narės pardavinėjo

išrodyti ga- 
SLA kp. tu

ALIQUIPPA, PA. —Rugpiu- 
čio 8 dieną SLA 147 kp., mi
nėjo sidabrinį jubiliejų, 
rengdama pirmą

. savo istorijoje.
Kaip kam gal 

na keista, kad ši
vėjo laukti net 25 metus, kad

• galėti} pasirodyti su parengi
mu.

Aliąuippos SLA. 247 kuopos 
nariaf tame nemato nieko kei
sto ir' jie didžiuojasi, kad nors 
už 25 metų pavyko surengti 
savo ‘ pirmą parengimą ir su
kaktuves paminėti.

Dalykas yra tame, kad šioje ti< Kalbėtojais buvo persta- 
« z. s « «I 9 1 i i _z“x t 4 V r 4 1 I J ■ W r X 1 ■» Sh? I J 1 9 r.tyti B. Gramba ir S. Bakanas. 

Abudu savo kalboše pažymė
jo reikšmę šių sukaktuvių 
ir pergyventus įvykius laike 
25 metų. Jie pabrėžė, kad 
kuopos darbuotojams, darbuo
jantis per 25 metus, teko su
sidurti su visokiomis kliūti
mis. žodžiu sakant, keliai ne
buvo rožėmis iškloti, reikėjo 
pergyventi šiltą ir šaltą. Bet 
šios kuopos gyvavimas per 25 
metus, šioje mažoje lietuvių 
kolonijoje, kaip tik buvo tas 
ryšis, kuris palaikė vietos lie
tuvius bendrame Amerikos 
lietuvių judėjime ir neleido 
paskęsti svetimtaučių bango
se. Dažnai taip atsitinka, jei 
mažose lietuvių kolonijose lie
tuviškos organizaijos. Lietu
viškas veikimas žūna svetim
taučių masėje. Nekalbant apie 
amerikonizma, (amerikoniz- 
mp bangos siaučia visur ir vi
sus lietuviu® dygiai1' liečia); 
lietuviai kartais papuola po 
lenkų, slavų ar kitokių tautų 
itaką, stodami į jų organizaci
jas. ’

publikos, 
iždo ir 

aplinkybių.
koloni-

iš to, 
vietinę 

riša visus

lietu-
įvai-

mažoje lietuvių kolonijoje 
SLA. kUopa buvo suorgani
zuota iš keletos narių. Kuopa 
negalėo augti dėl paprastos 
priežasties, kad šiame plieno 
liejyklų miestelyje mažai lie
tuvių tesirado. O apie paren
gimus neprisėjo nė galvoti.

Sąlygos neprielankios 
parengimams

Rengiant kokį parengimą I 
reikia lietuviškos 
reikia kiek didesnio 
kitų prielankių 
šioje mažoje lietuvių 
joje to viso nesirado.

Aliąuippos lietuviai 
didelio pasitenkinimo 
kad jie gali palaikyti 
SLA. kuopą, kuri 
lietuvius į vieną bendrą ryšį 
palaikymui lietuvybės svetim
taučių bangose.

O kai jie pasiilgsta,'lietuviš
kų psftin^mv^'71a# ,j\e h|va« 
žiuoja į Pittsburghą, Nė vie
nas žymesnis Pittsburgho. lie
tuvių parengimas neapsieida
vo ir neapseina be svečių iš 
Aliąuippos.

Gražus vieškelis ir tiltai per 
upes pagelbsti netik 
viams išsimėčiusiems 
riuose industriniuose centruo
se susisiekti, bet ir užmegzti 
artimesnius ryšius tarpe ma
žesnių lietuviškų kolonijų.

Prieš keletą metų buvo pas
tatytas tiltas per Ohio upę, 
kuris jungia Aliąuippa ir Am- 
bridge, Pa. Su tilto pastaty
mu užsimezgė draugiški ry
šiai tarpe tų vietų SLA. kuo
pų, t. y. Aliąuippos ir Ambrid- 
giaus. Ambridge^ Pa. irgi yra 
Hedidelė lietuviu kolonija. 
Tenai randasi SLA. 169 ko.

Praeitais metais šios abidvi 
SLA. kuopos bendromis spė
komis buvo parengusios vie
ną bendra vasarinį išvažiavi
mą. Išvažiavimas pavyko gana 
gerai ir tas žinoma, padrąsi
no Aliąuippos SLA. kuopą 
veikti savistoviai.

Šiais metais, kaip jau esu 
minėjęs pradžioje s*avo raši
nėlio, SLA. 247 kp., rugpiųčio 
8 d. su pirmu savo parengi
mu — išvažiavimu minėjo 25 
metų sukaktuves.
> Parengimo diena iš ryto ne- 
išrodė labai graži, nes buvo 
apsiniaukę. Išrodė, kad tuo- 
jaus pradės lyti, šių žodžių 
rašytojas buvo kviestas daly
vauti tame sidarbriniame jubi- 
liėjue kaipo kalbėtoas.

Buvau pradėjęs abejoti, va
žiuoti ar nevažiuoti, bet pra
siblaivins dangui ir saulutei 
pasirodžius, nusitariau va
žiuoti, nes buvau pasižadėjęs. 
O pasižadėjus 
ti.

Ambridgiaus
Nuvykus j 

žmonių f'buvo 
šia. Pirmiausiai teko susitikti 
su Ambridgiaus ir Aliąuippos 
veikėjais. Pasirodo, kad ir šia
me parengime yra nuoširdi 
kooperacija tarpe abiejų SLA.

Jaunimas.
Kalbėtojai prisiminė ir apie 

lietuviškų organizacijų ateitį. 
Ateitis priklauso nuo jaunes
niosios gentkartės. Jei lietu
viai linki savo organizacijoms 
gerovės^/ir nori jų gyvavimą 
užtikrinti, tai turi savo pri
augančią kartą prirašyti prie 
lietuviškų organizacijų ir iš 
jaunų dienu pratinti organi
zacijose veikti.

Ponas Gramba savo kalboje 
priminė, kad Motinų didžiau
sia pareiga yra sūnūs ir duk
teris prirašyti prie SLA., nes 
Motina turinti daugiau įtakos 
augančioje šeimynoje,' negu 
Tėvas.

Laike prakalbu publika 
gražiai užsilaikė ir su atyda 
klausėsi kalbėtojų. Kalboms 
pasibaigus, jaunimas gražiai 
linksminosi prie gražios muzi
kos, o senesnieji tarpusavyje 
šnekučiavosi, darydami nau
jas^ pažintis, atnaujindami se- 
nesnes ir vaišindamies šaltu 
alučiu. —S. Bakanas.

S. L. A. Prezidentas 
Bagočius Atostogau

ja Marse

reikėjo ištesė-

"Talkininkai
pikniko vietą,

neperdaugiau-

NAUJIENOS, Chieago,

Miesto viršininkai 
svečiai Balsuotojų

Lankėsi detroitietis A. J. Ka
džius; piknikas pasisekė

PITTSBURGH, Pa. — Rug- 
piučio 15 d. Lietinių Balsuo
tojų Lyga buvo surengusi iš
važiavimą į Lietuvių biznierių 
ūkį. Publikos buvo suvažiavę 
gana daug, iš visų dalių Pitts
burgho ir iš apylinkės mieste- 
M ; ; '

Teko , sutikti visai netikėtai 
svečią iš Detroit, Mich., p. A. 
J. Kudzių, žinomą lietuvį bįz- 
nierių, kuris ^Detroite užlaiko 
valgymų ir 'gėrimų; įstaigą, 
“Andy’s Cafe”, 8124 Fullerton 
St. Kiek metų' atgal p. Rud
žius gyveno [ PittsbUrghe ir j 
Pittsburghe turi netik giminiu, 
bet ir daug pažįstamų. Todėl 
pasitaikius pirmai progai atvy
ko į Pittsburghą paviešėti ir 
atnaujinti ,ąavo senas pažintis 
su pittsbųrghiečiais. P-s Rud
žius yra Apsistojęs pas Astrau
skus, S.S. dalyje.

Taip pat šiame piknike daly
vavo žymių šVečių amerikonų: 
Pittsburgho Miesto Majoras 
Cornelius <.. ' Šcully, Council-
monai (Tarybos^ Nariąį) Tho- 
mas J. Gallagher, James L. 
O’Toole ^r., Ą. ,L. Wolk, De
mokratų^ kahdidatas >į ūpuncil-

KALBA JAUNIEMS DE
MOKRATAMS — Ele a n. o r 
Roosevelt, prezidento Roo- 
sevelto žmoną laike kalbos 
jaunų demokratų konven
cijoje, Indianapolis, India- > 
noję. Sekanti- konyensija 
įvyks Pittsburgne. Pa.

;::^WWiiiaį>WA»A»y»UWJi.*^.<tv>flhhhV'Oilifl¥oWMoW|ĮA iMiftr* *■*•*»• * 
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New York City Sub- 
Treasury Building kur 
pasportai išduoti dėl 
svetimų salių. 

MARŠ, Pa. — Kai SLA. Pre
zidentas nori pasilsėti, po sun
kių darbų, tai jisai atvažiuo
ja į ponios Bagočienės tėvuko 
Jono Kazlausko gražią farmą, 
kuri randasi apie 30 mylių nuo 
Pittsburgho, prie Marš, Pa.

Jau bus apie pora savaičių 
kafip SLA. prezidentas vieši 
Pittsburgho apylinkėj e, bet iš 
pittsburghiečių mažai kam te
ko su juo susitikti, nes nuva
žiavimas nėra taip lengvas j 
Marsą.

Bet teko girdėti, kad gerb. 
Bagočius pirm vykimo atgal į 
Bostoną, turės susitikimą su 
Pittsburgho Veikėjais.

— KnTteisL Copyright 1937, Liggbtt & Myjbrs TodAc
•••jūsų pasbortas kuris

teikia daugiau rūky/uo fualouufuo
. ■ • s, r ........... .. ’ r '
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tų kandidatas į valdiškas vie
ptas sekamuose rinkimuose.. į

Nuo lietuvių kalbėjo Jonas 
K. Mažukną, SLA. Vice prezi
dentas ir Antanas Janulevičius 
Balsuotojų Lygos prezidentasį

Kalbėtojus perstatinėjo ii* 
programą vedė Juozas Naraų- 
skas, Balsuotojų Lygos Direk
torius. 1 f

Pittsburgho Miešto Majoras 
ir, kiti žymesnieji svečiai bu
vo supažindinti su visais žy
mesniais PittsbuTgho lietu
viais. ' ■. |

Piknikas buvo sėkmingas vi
sais atžvilgiais. ' .

— Reporteris.

Lietuviai dalyvauja 
J. V, Konstitucijos 
šventėje,

A • I M

Sudarė tam tikslui speciąlj 
komitetą.

•Š.S. PiTTŠBŪllGH, Pa. - 
Rugsėjo 19 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėje, Balsuotojų Ly
gos pastangomis buvo sušauk
tas visuomenės darbuotojų ir 
Draugijų atstovų susirinkimas, 
sudarymui komiteto pasirupini- 
mui, kad Konstitucijos šventė
je ir PittsbuTgho lietuviai bu
to tinkamai atstovaujami.

Pittsburgho Miesto Centra- 
linis Komitetas jau yra susi
daręs ir į jį įeina įvairių Tau
tų atstovai, tame tarpe ir lie
tuvių. šis Komitetas rūpinasi 
bendrais Konstitucijos šventas 
reikalais. . j. a !

1 * 1 ui '• ***\ X* '

Lietuvių, Komiteto užduotis 
bus ^nuorganizuoti visus Pitts- 

manus, Pittsburgho Miesto ad
vokatas (Solicitor) /John J 
Keihiedy.

.. . Šie’ svečiai pasakė ir po prA- burgho ir apylinkės lietuvius 
kalbėlę, nes visi yra dehiokra-1 dalyvavimu‘1 toje šventėje,kad

IS^eliaukite tūkstantį mylią nuo 
|I'namą arba tiktai už katnpd...ir pa

matysite kaip žmonės pasitenkina su 
Chesterfields.

Chesterfield’s gaivinantis lengvumas 
ir puikesnis kvapsny s ir ardma sutei
kia jums visus rūkymo gerumus...

lietuviai; galėtų tinkamai pasi
rodyti, kaipo atskira tauta.

Pirmas susirinkimai,' kuria
me dalyvavo visokių Įsitikinimų 
darbuotojai, buvo tikrai sėk
mingas. .;,

Komiteto pirmininku liko iš
rinktas Jonas Pabarčiiis, sekre
torium J. NaraUškas, iŽdihin- 

D. Lekavičius. ■*'■ ■■ ,ji. '. ■ - ’ *
— Korės.
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REPORTERIO
PASTABOS

DANGSTOSI SVETIMOMS 
PLUNKSNOMS.

Sandariečių laikraštyje buvo 
patalpintas skulptoriaus Rimšos 
“Lietuvos Mokyklos” paveiks
lais. Viršui pavęįkslo yra rašo
ma, kad “šį garsų P. Rimšos 
kurinį Sandaros veikėjai nupir
ko už* $1,000 ir įteikė Pittsbur
gho "Universitetui”.

. Apačioje paveikslo yra ir 
vardai tų .“sandariečių”, kurie 
prisidėjo prie Rimšos kurinio 
pirkimo. ■

Pasak . sandariečių v laikraščio, 
tai sekanti sandariėČiai prisi
dėjo su aukomis: P. 
nas, M. Narvidas, J.

Pivaru- 
Smailis, 

Dr. J. Jonikaitis, D. Pivaru- 
nas, adv. E.. Schultz,x p-lė A. 
Sutkaitytė, teisėjas J. Laukai
tis, S. Gegužis ir P. Biršto
nas., '' ’

Apie Pivarunų, Narvido, 
Smailio, Gegužio sandarietišku- 
mo ‘heprisieįna pę ginčytis su 
sandariečių laikraščio ;.redakto
rium. ' i

Bet norėtųsi ' sandariečių 
laikraščių rędaktdriaifs ^paklau
sti kaip seniui Pittslįurghie- 
čiai: p-lė SutkAitytė (Rutkai-

y vt >

Čiutė) 7 ir- a<lv. Schultz įstojo 
į sandariečių eiles? Kiek Re
porteriui yra žinoma ' (apie 20 
metųh tai p-lė Agota Sutkąi- 
čiutė,- aeauo kup* J. Sutkaičio, 
kuris jau yrą , visada 
buvo ir dabar tebėra kataliką 
veikėja. -į

Niekada ’ nėteko girdėti kad 
Agota' 'buvo metusi katalikišką 
veikimą ir stojus į sandarie
čių eileš. Adv. Šchtiitzas irgi 
turbuinėra prisirašęs prie 
Sandaros. < 7

Taip Į>at būti) Įdomu žinoti 
kaip seniai į Sandarą įstojo: 
Dr. Jonikaitis, teigėjas Laukai
tis ir P. Birštonas.

Jūsų Reporteris, turbūt, ne
supys savo spėjimais, kad virš 
minėti asmenys liko “įtrauk
ti” į sandariečių eiles tik ta
da, kada prisidėjo su savo au
komis prie nupirkimo “Lietu
vos Mokyklos”. 7

Išrodo, kad sandariečių laik
raštis bando puoštis svetimo
mis plunksnomis.

BŪt BUVĘ TjR PUSĖ
BĖDOS.

Žinoma, niekas nepavydi 
sandarieČiams ir Sandarai už
pelnytos garbės.

Jei sandariečių laikraščio re
daktorius ribrejo “pabųstyti” 
savo partiją nepartyvišku dar
bu (nupirkimu Rimšos “Lietų- . 
vos Mokyklos”) tai galėjo pa
rašyti “kad vadovaujant san- 
dariečių veikėjamš, buvo, nu
pirkta “Lifetuvos Mokykla” ir 
padovanota Pittsburgho' Uni
versitetui”. , / . •, ; .
‘Tai būt buvę tįk pusė bė

dos ir neišrodytų juokinga, 
dankstantis svetimomis plunk
snomis. '

Bloga su sąiidariečių laikraš
čio redaktorium, kad jisai ne- 
partyviškiems arba kitų par
tijų veikėjams teikdamas san
dariečių veikėjų titulus, daž
nai jiems suteikia meškos pa- 
tAmVAmą... 7.. . •

TAI NE PIRMAS 
KARTAS.

' ‘ 1 , 7 ; A;i \* , ■'.<> .Jį i'n/' '7’ię;

$andariąČIų 4ąikta$č|A 
torius są^o £ąttlją ^Uznaf r bąp- 
do vdąbinti ■ svetimomis
nomig.: ?Bęįt. / J^ąi^nekĄfįą; ur: 8$ 
ciahstų ir koipUnistų partijas 
bando ‘^agrąžįiitf”.. sveįiipbmiš 
plunksnomla' '* v r

< ^Reiškia, i.ponas • V afdy lą,nėra 
pąvj’dtt^.žAiogųš, jis įiiekfehi 
nieko nepavydi. • ?hį?'•'•/'; < 

' z*- T'i '■ 'Xi '■

Ne kartą sandariečių laikraš
čio v ; yra Įrašęs p į
Socialistų At\ komunistų' parti
ją jiokius , veikėjus,, kurie hiė- 
ko tyendrd neturi nė su sočia* 
lizmu ne su komunizmui Bet 
vadina komunistais ar socialis
tais ir tiek, ypatingai tuos vei
kėjus, kurie nesutinka stf p. 
Vaidylos mintimis tam tikrais 
klausimais, . •

Reporteris.

Ghicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

' 1937 metams
- ■ - -•

MORNING STAk KUUBO VAL
DYBA 1937 METAMS :Pirm.—An

tanas Šimkūs, 2851 Lyndale Avė.; 
Viėe-pirm. - Ignas Ambrulevįč, 
2006 flConcord Člace; Užrašų rašt. 
r—Michael Chepul, 3327 Lę Moyne 
St. Tel. Špatilding 7908; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzįe 
Blvd., Tel. Spaūlding 8180; Pagal
bininkas —- Stąsy*, Jokubanškas, '
1516. No. Kedžie Blvrnt Kasos glo
bėjai:—Antanas Lungevič, 1814 

. Wabansia Ava,, .Tel. Humboldt 
3284: MatŠalka-ėJonas Milaševl- 
Čia. 2750 N, įlevą Ava.; Kasieriūs 
—Jonas Raila, 4839 Wlnnemac 
Avę. Susirihkinįjjs laikome kas 

. pirma ketvįrtaakąj po antrašu: 
•8804 Armitage Avė. tasL M.
Chepul. ' \

pirjmą ke

■ ... _ v . ...
humboldt p auk Lietuvių po- 
TJTIKOS KL1UBO VALDYBA 1987 
METAMS: K. Walskis—pirm., 8841

Evergreėn Ave»^ tel, Belfhont 
7678; Johh Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W, Pieręė Avė,; 
Anton Luhgevica—nUti rašt., 1814 
Wabansia Avė., tėl. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finansų rišt., 
8247 Beach Avė.; A/ Zilliąs—ka
perius, 8827 bė Moyne S t.; T. Ku
bilius—maršalka, Pierce Av.

&

Garsinkitės “N-nose”
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Naujienos einą ka^dįęą, Skiriant 
jękmMIenįus- Naujienų Ben
drovę. 1739 Halsted St„ Chicagę, 
įlk Telefonas Ganai 8500,

UlMliyme k«įna:
Chicągrie r-a paštu;

Metama
Pųąri weiįų
Tripią ųiėnesiains
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui •••••••••••o****

Chįcagpj per iteętiotęjįun?
Vięna kopija
Savaitei

$8.00

M 
1.50 

.75

*n 3c 
.n 18c 

Kf&nesmi 75c
Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 

paštu: (
Metams • ••••••••• $5.00
Pusei ipetų .**’*a*.*.«*«w**-,2.75
Triin? 1.50
Dvieip mW*IW 1.00
Vienąją i^netiuį :•............ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
CAW*to?

Metams $8.00
Pusei metų 4,00
Trim? ĮpSnesiains .....—,,---- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu r užsąįymik
............. . “ ■'! ’ 1 ■' -i * ■ : ■ ■■ ,................  ■' » 1 ‘;

John L Lewis nepatenkintas
• y»j»■ 1. •/*. jf.'.ffirn

Penktadienio vakare angliakasių unijoe preziden
tas, John L. Lewis, viešai išreiškė savo nepasitenkinimų 
dabartinio J. V, kongreso vadovybe. Jisai tarė:

“Demokratų vadovybė nestengia įvykinti, paža-. 
dų>i kurie jų partijos vardu buvo duoti 1936 m. rių- 

JBroų kampanijoje, -
• “Tai verčia demokratų partijos vadus arba at- 
steigti partijos discipliną, ąrba prisipažinti, kad jų 
partija nėra įrankis, Kuriuo šio? šalies žmonės ga
lėtų priartinti savo opiųjų soęiąlipių problemų iš- 
aprendimų.”
Politikai Washingtone šitų Lewią’o pareiškimą su

prato, kaip įspėjimą, Kad C, J, O, vada? ateinančiuose 
krašto rinkimuos^ galį atsimesti nuo demokratų ir sto
ti priešakyje naujos ‘^trečiosios partijos”.

Bet demokratų partiją yrą mišinys. Ji pati nežino, 
kur ji stovi. Atkąrtotinai jį išėjo net. prieš savo vadą 
Roosęveltą.

iššaukia abejonę apie tikrąją 
Ordžonikidze mirties priežastį.

“Ordžonikidze, tik 50 me
tų amžiaus. Vieną dieną bu
vęs svęįkąs ir dirbęs, a se- 
kanžių diępą jau negyva^ 
buvo įšMm*mi palaidotas 
valstybės lėšomis. Jo pelenai 
buvo įdėti j Kremliaus ?įepą, 
Raudona joje Aikštėje. Stali- 
nas dalyvavo laidotuvėse. ,

“Už kelių dienų po tų iš
kilmių jp trys broliai, turėję 
žymias vieta? geležinkelių 
tarnyboje, dingo.

“Žinią apie jų areštą sutei
kę asmuo, kuris tik-ką su- 
gryžo iŠ Maskvos. Kaip ir 
tukstaričjai kitų, jie buvę iš
gabenti iš namų naktį |r nuo 
to laiko niękas jų nebematė.

"Ęęikia atsiminti, kad pir
masis Ordžonikjdzę’s padėję-' 
jas, Piatakov, bUW apkaitin
tas kartu su Radeku, kad ji
sai vadovavo trockistų cent
rui, kurio nariai buvo teisia
mi pereitą sausio mėnesi ir 
dauguma, buvo sušaudyti.”
Kadangi vyriausias Ordžoni- 

kidze's padėjėjas buvo sušau
dytas, o trys jo broliai buvo su
imti (kartu ?u 3,000 kitų val
dininkui), tai greičiausia ir 
patsz“Įnylimas Stalino drau
gas”' Sęrgo Ordžonikidze ne įš 
gero taip urnai iškeliavo “pas 
Abraomą”. Gal būt, jisai pats 
nusižudė, O gąl būt jį Pribaigė 
žvalgyba', kai paaiškėjo, ?ų' kuo 
jisai palaiką ryšiu?, i

Ordžonikidze buvo gruzinas— 
taip pat, kaip ir Stalinas, ku
rio tikroji pavardė yra Džugaš- 
vili.

Indėnai Pietų Siaurėjo j
ĮW( ■■ ' 'WJH

Rašo J. Lazdauakas.
■/■■■. , i- ■- -'7 1
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Beda WijQ$ valdžioj šulams, nes jeigu jie nesu
spėja padaryti laiku pasukimą į kairę arba i dešinę 
(žiūrint,, jeur Stali»ąąįnori), tai* jie iškrinta, kaip bulvės 
Jš pasvirusio vežimo, } ^trockizn)ą,, arba kitokią pelkę.

Beda sovietų pramonės viršininkams: kai ta arba 
kitą pramonės šaka neatlieka savo gamybos kvotos, tai 
^įrustų” valdybų nariai ir dirbtuvių direktoriai būna 
areštuojami ir baudžiami, kaip sąmoningi sabotažnikai 
ir svetimų šalių ageptai.

Bėda atsakomingiems komunistų partijos pareigū
nams, ląikfaščių, redaktoriams, istorijos rašytojams ir 
kitiems sovietų ideologijos nustatytojams, nes visuomet 
jiėjps grasina pavojus, kad jie viename arba kitame 
punkte prasįlęnke SU Stalino generaline linija o tųth 
įnet pasigailėjimo nebėra!

Tadiąu pasirodo, kad Sovietų Sąjunga ją jau nebėr 
ra saugu ir rašyti žodyną. Anglijos spauda praneša, kad 
Leningrądę tapo suimtas garsus SSRS leksikografas 
g. Dęržąvin, kuris per eilę metų dirbo, rašydamas mik 
žinišką rusų kalbos žodyną.

Jisai yra smerkiamas, kaip “kontr-revoliuęionler 
riuš”, kadangi atspausdintuose žodyno tomuose buvo 
užtikta ištraukų iš “fašistiškų šnjpų” raštų — Buchari- 
no, Kąiponevo ir Radeko!

Žodyną Deržavinas pradėjo rašyti dar tais laikais, 
kai niekas nė sapnuote nesapnavo, kad Bucharinas ar
ba Radekas pavirs ^fašistukais šnipais”,

Apžvalga
ff'iinR1! rijĮ.ji i ji j j i iif ■■ ■■

SACCO W VANZETTĮ 
NUGALABIJIMAS
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3,000 SOVIETŲ VALDININKŲ 
. SUIMTI k

| 4 T*".
Lygiai prieš 1d metų 

piučio mėlį. 22 d. J92? m. 
buvo nubausti mirtim du italai 
ąnąrohistai, kuriuos pasmerkė 
Mnąąųęhusettą valstijos teis
mas, apkaltintus dėl žmogžu
dystes,. \ .

Nicola Saėco, ir Baptolameo 
- Vąntatti byla iššaukė dnug pra

tęstų . Jungtinėse Valstijose ir 
kįtose šalyąę, neą te parodymų 
teisme neatrodė, kad jie buvo 
nuteistu teisingai. Ęet protes
tai jų neišgelbėjo. Jie užmokė
jo savo gyvybėmis ne už nusi
kaltimą, bot už, tųi,-kąd jie ppt- 
klauzė nepopulįariškai srovei.

- rug- Stalino žvalgyba palikina dikT 
taturbs priešus jau ne dešimti
mis ir ne Šimtais, bet tūkstan
čiais, b Londono 
spėčiau? koręspnndentąs pa
neša, kad trys tūkstančiai at- 
sakomjngų SSRS geležinkelių 
komisariato tarnautojų yra už
darytį kalėjime.

Tarpe jų — trys velionio 
Sergo Ordžonikidze byoliąj.

žinia apie jų suareštavime 
buvo slepiama per keletą mėne
sių ir tik dabai- pasiekė Londo
ną; Tas faktas, kad tarpe su
imtųjų yra trys buv. sunkio
sios pramonės komisaro broliai,

.......... .  m .J.......I... - Į. II.HI.IW, „Hmm . 
rėti užkrėstą dantį ir Smegenų* 
kųs, yra pavojinga visai vaiko 
kūno sveikatai. Jei nebūtų taip 
ilgai užvilkinta, tai dar puse bė
dos. *

"Ištraukus vėl blogai, nes per 
anksti ištraukus antrieji dantų- 
kra‘ gali išdygti kreivi. Dažnai 
pasitaiko matyti, kad antrieji* 
arba pastovus vaiko dantukai 
sudygsta kreivai.

“Nemanykite, ponia' Čeršgau- 
dįene»” aiškiną toliau daktaras^ 
“kad aš jumis bauginu. Aš lai
kau sau už priedermę pasakyti 
jum? teisybę, ko mus mokina 
teorija ur ką esu iš praktikos 
patyręs. Gal jūsų sūnūs ir bus 
toks laimingas, kąd ir perąpks- 
ti ištraukus sugedusi dantuką, 
antrieji išaugs tiesus, Kai kada 
taip pasitaiko, kad ir pirmieji, 
ir antrieji dantukai sudygsta, 
normališkai.”

Išklausius daktaru patarimų 
Čęršgaudienė sako: , ; ■

"Tai jau, daktare, aš atiduo
du ant jūsų valios; kaip pada
rysi, taip bus gerai,”

Gavęs motinas sutikimą dan
tistas pradėjo darbą.

"Gerai, išimsime tą ligotą 
dantuką, o apie pastovių dantų 
susieiliąvimą pakalbėsime vė
liau.”

paėmė j rankas saidokus; nuo 
kprįų mes staigą pradėjome 
jąustfc vw ne kaip ?več|ąi,M 
Per bakūžės plyšiu? mn* perse
kiojo juodas įr didelės moterų 
akys...

^Ponas Ivan Andrėj ev, čia 
turėsime balių!,., šitie, indėnai 
bus tie patys, kurie 1516 metate 
Urugvajaus teritorijoj supusry
čiavo Juan Diaz de Solis, vy
riausiąjį Karolio V-jo laivyno 
Pilatą, Turite ?u savim revob 
verį?

—Taip. - 
kas, ' ■

—Užtaisykite’,, • 
rr-Aovęte ?

ėlUt
-rrrNę* Vieną? šlamštelėjimas 

ąųgąišlno mus, Pažvelgėme į 
pavojų iš užpakalio.,. I mu? į- 
kyriai žiurėjo vienas ilgai? pjau 
kai? indėnas t Pamatęs, mu? su 
revolveriai? rankose, prašneko 
ispaniškai:

-^Nebijokite, ponai! Paslėpkit 
tę sąvo revolverius..*

T*rTamsta‘ esi vadas? 
klausėme.

—Taip, ponai.
—Tamsta esi toba ar mata-^ 

ko?
—Ne, ponai. Aš esu indusąs 

* iŠ Kalkutos... Iš Rabindranath 
Tagore žemės, kur su priešinin
kais vedante kova be smurto !.,.

Montevideo,
Ųruguay.

(Galag)
r'T.-T-"rvnrr-

s................ Indėnų
jpapročląLJų nuogumo moralė, Moterų darbas, 
-faną kurie neloja iš tinginio. Laidotuvės, v- 
Kaip atiduodama paskutine pagarba numirėliui. -r- 
Bandomosios vestuvės, ™ “Julija jr RoĮneo” miške, 
kuriuos Kipras Petrauskas J909 m, pirm« kartį savo 
artistiniam gyvenime suvaidino Petrapilyje, 
ka jr bikarbonato, Kolektyvinė teisė. ’ 
W ir primityviški vaistai kovai prieš jj. > 
aąvybfeTurkų ir- indusų rasių mišinys.

Tolimoji Argentinos šiaurė.

Bandomosios vestuvės, ■ suko oard kąrinin-

aąvybėį Turku- ir indusų rasių mišinys. - 
moka kalbėti lietuviškai. — Kova be smurto

v aafeįii
(Tęainya)

i. — Kq-. 
Paliudi^ 

Nuo- 
Indė

sakau jam 
Klaiiąin tautie-

šia progą verta priminti šio 
laikraščio skaitytojams panąšų 
ątąiitįkįmų su Aleksandrų Du? 
irias, kąri? prągąrsėjo kaipo yię- 
nąs geriausių KJ^-tąme širptr 
mėtyje prancūzų romantikų,, 
dramaturgų įr novelistų, gyve-* 
teisių 1824-1859 m, Joi veikalą 
“Kamelijų Dama” teko/ neseniai 
matyti Urugvajau? lietuviams 
Moųtevideo kino-ekrąnuose. Ą, 
Durnas buvo apkaltintas, kaip 
ir daugelis rašytojų, plegiątu, 
^ąsįsavinimu kįto autoriaus vei
kalo bei jo konstrukciją. Jis 
užpuolųsiems jį vaginti kritir 
kams -atsakė:

—Aš nevogiau: iškovojau...
Indusų, turkų ir kitokių rasių 
mišinys su laukinę indų rasę,

—Jeigu jaunos indės paten
ka tarnauti pas baltuosius, tąi 
yra rimto pagrindo manyti, jog 
jas gali paliesti balto 'vyro ran
kos... Ar neteko palikti auksinio 
žiedelio ant gražios indės ran
kų?—- klausią tautiečio.

—Neužtenka indėnų pageidą- 
Vimų ir noro nemaišyti savo 
kraujo SU kitų rasių žmonėmis. 
Jįe neturi kitokių priemonių, 
ktep tik^AtaižAdėti Hitlerio idė- 
jo?v* pąllaujabt už ją kovoti, 
Daugelis gražiausių indžiu spe-* 
cialiaį apleido savo stovyklas, 
kad ąp?ivedųs su kriollais bei 
ateiviais, Jos greitai pripranta' 
pr|ę modernišką papročių. Salto 
šiaurėje egriątuoja skaitlinga jr 
naudingą turkų kolonija, sirię- 
čių, ętar Turkai čia yra mažo- 
?ių? komeroljos šeimininkai. 
Daugeli? jų yra vedę su indė- 
mis,' toba? |r piatakos giminės. 
Taipgi Čią gyvena daugelis in- 
duąą* bet jų vyriškas apetitą? 
pretenduoja J riebias ir stora? 
inde&M Ne haujiena ir su indė
nai? vyrate, jei jie inkorporuę^ 
ją ęįvilteaeijon* Pirmiausia są- 
VO oivilhaeijoą karjerą pradedą 
varydami su turkais komerci
nius ^gešeftus,” paskui ją baL 
gia apsjyesdatei su kurio nor? 
turko dukterimis Valkai išeina 
stiprus, gražus ir turi rusvą o^ 
do? spalvų, labai panašią į Lie-* 
tŪVOS čigonų. Vartoja iš įvaL 
riaušių ka|bų paeinančius žo
džiu?, įr vis dar mokosi kokią 
nors kalbą per radio-telefoniją, 
mokosi šokti tango, karioką, 
fokstrotą... v

-r-Ar lietuviškų žodžių indė-* 
nai nemoką? — klausiu tautie-* 
čio. .

—Kai vienai pusiąu, civilizuo-i 
tąi ipdėnaitei pasisakiau esąs 
lietuvį?, tąi ji'mane nustebina: 
\ —Myli mane? — lietuviškąi 
pąkbą’usė gražioji tropikos jau
nuolė.'Tąį Lietuvos išeivių mei
lė? rezultatą? Argeptinos šiau
rėje...

—O piteko kalnuose, ką dar 
matėte? — — ■

—Prieš eisįant į miško kai? 
nųs, kelioliką kilometrų nuo tos 
vietos^ kurioje lietuviškai mane 
pąkalbipp apie meiję, susipaži
nau su buvusiu Mikalojaus II-jo 
armijos karininku, inžinierių I- 
yan Andrėjev, kurį sutikome 
vienoje indėnų tolderijoje—sto
vykloje. Visi trys drožėme į gi
rios gilumą, kol pasiekėme kį- 

—ndėnas niekad nevagia : 'in- tą indėnų tolderiją. šunes čią, 
įstaigas ir jau liepos 14 d. gen. dėnas randa tą, kas jam reika- stebėtinas dalykas, sutiko mus 
Nagevičiifs iš La Platos išpiau-v linga... — pasiaiškino indėnas garsiai, lodami. Du bjauraus vei-, tų gydyti, vienok apie gydymu 

komisarui. do„ seniai atsikėlė nuo žemės, ir pasekmes labai abejotina. O tu-

STILSONG GYNIMO 
KOMITETAS

“N. Gadynėje” J. V. Stilso- 
nas rašo: į'

“Neužilgo susirinks pose- 
din manę gynimo komitetas. 
To komiteto posėdis turėjo 
įyykti jąu seniai, tačiau da
lykai buvo nusidėję taip, jog 
viza? mnsų jėgas tarėjam 
suburti išlaikymui musų laik- 
rąščio, nepaprastiems dar
bams nebuvo laiko, Bet jau 
bu? daugiau kaip metai, o su 

i advokatu dar toli gražu ne- 
ątąiteiątą, žmogus laukė ik- 
vąliai ir jau, sako, ilgiau 
laukti negali, Ąš pats vienas 
irgi neturiu galimybių baig
ti komitetą pradėtąjį dąybą, 
Komitetas privalo paskelbt 
pilnų savo1 darbuotes apy
skaitą ir išdirbti planus lik’ 
viduotl mano bylą?-
Na, byla tai jmb rodos, se

niai likviduota Bepaliko tik 
Skaitų apmokėjimo klausimas* 
NACIAI ulvABOIA

Dėl to, kad New Yorko m& 
ras La Gųardia “įžeidė” Vokie* 
tijos “fiurerio” garbę, tai Ber» 
lynas nori jam atkeršyti. Hitle- 
rio simpatizatpriams New Yor- 
ke įsakyta remti ?en. Gope- 
land’ą, kurį Tammany Bali sta
tys sąvo kandidatu į meru?.

Nacių propagandų New Tur
ke skleidžia German-American 
Bund, kurio oficialis organąs 
“Deutscher Weckruf und Ęeo- 
bachter” agituoja, kad New 
Yarką^ turįs, bųt pąiiuosųotas, 
nuo “C. I. 6., komunistų, so? 
eiąjistų ir vakieėių priešų kop-r 
trole?”.

—Ar egzistuoją indėnų tarpe 
palind^mo liga, bari gaučių 
tarpe yra dažnaa Mavaėia?’r? 
glausiu t-ąlitlečio, -

-r4>ąliųdwmas, kuris tiek ne-* 
laimių yra atnešęs Ar^ntino? 
šiaurėje, pranyksta jau iš kai- 
mląčįų ir gąū^/ąpsYventų vie
tų. Higieniškėjąs’ gyvenimas ir 
mediciniška ^kaip žurnalas “Gy
venk šimtą metų” ir kit. literą-* 
turą, yra davę nepamainomu? 
vaistus kovai prieš paliudizmo 
ligį. Bet miškuose, indėnų tar
pe pąliudizmąs dąr tebeegzi?- 
tuoja. Indėnai netiki į chiųin^, 
Vėliną sau praktikuoti, kaip kad 
iy karolius, gavo pačių pagamin-? 
tus primityvišku^ vaistus, Pa- 
liudizniui apsireiškus, indėnai 
prieš jį kovoja’ gerdami paukš
čių taukus ir dirbtiną ąrbatą 
per ištisas 9 dienas,. Jeį pąliu- 
dizmas yra kroniškas; geria kG 
tokią arbatą, vadinamą “pičia- 
na.” Taip gi žinda baltojo keb- 
račio (toks tropikų medis) šiė’ 
ves. Mačiau vieną pąlįudizmu 
sergančią .indę,kuri turi 80 me
tų amžiau m gyvena labai 
rąi ?ų Šiais vaidais. Vieną? 
šviesios sąžinė? medikas iš Sal
ta miesto, ’žyrilusąi daktaras Ju- 
lip Mendiaro?, yra paskelbęs sa- 

; va svarbias studijas apie palių* 
dizmą-

—Kokias studijas? '
-^-Taa energing'a's Jaktarąs y* 

rą parašęs vertingą veikalą:

ę • pa-

LIETUVOS ŽINIOS
LIETU VOS MEDŲ Į 
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Gen. V, Nagevičius 
Argentinoje

8BUENOS ĄIĘĘ^ Liepos.
d, į Buenos Airesą ątvyko gen, 
V- Nągęvičių? su papią. Pe
čiaus neilgai čia viešėjo, tik 
aplankė svarbesnes lietuvių

rą parąšęs \eptiWĮ veikalą: 
"Populiarioji paMogiją įr^ tera
piją Argentina $|auriyę,M kuri 
duodą intelektuališkai visųame- 
nei labai įdutnlų davinių ir stu
dijų apie empirišką aborigenų 
mokslą ir jo eynlmoyą,

Nw^avyM
—Jei indėnai praktikuoją kb’ 

lektyvinę justiciją, tąi kam tw 
mot priklauso, jų darbo vaisią!;. 
"lyįhuF* kunigui ir vadui,, ar 
vįąąį jų bendruomenei?

-gludinai f Imkę, pirmiausią, 
neeimaišyti du baltųjų rase, Ne* 
matysi jų smuklėse geriant 
"vodką/’ Nusiperka kas jiems 
reikia, įp išeiną, Kalba mažai. 
Nesiskundžia, jei kas juos 
skriaudžią ari baųdžią. Prieš 40 
metų, garsusis *įtal 
jas, Boggįani, savo 
rašuos^ apiį indėnus yrą pasa
kęs: ■ . ; £' ■ •

—Nėrą pąvyzd?io, kuris pa
rodytų, kad šie indėnai, patekę 
į tikrai šiaurę ir žvėrišką ap
linką, nusiskųstų. Skausmą pa
kelia heroiškaį: nębylįai, trąr 
giški, laisvi vergai...

—-Kokią nuosavybę turi indė
nai?

—Priima kąs, ką duoda. Ver
čiasi iš xsavo jr saVo moterų už
darbio, ir niekad jų nematysi 
prašant išmaldos. Yra tiek iš
didus ir pilni kažin kokios am
bicijos, kad, neprašyti išmaldiš- 
kai kokio nors daikto, jį paVa- 
gią sų pasididžiavimu. Jų nuo
savybės sinteze gludi viename 
anekdote- Vieną? komisaras pa
čiupo indėną vagiant.

—Kodėl vogiai apelsinas? — 
blausia komisaras areštąnto..

keiiauto- 
i'onjų UŽ

, jr—l!'i' . " •’ '.

Šį Skyrių Tvarko ir Priiiuri 
Amerikos ueruvių 
daktaru prąugiją 

riimi i į r r "»it
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VĖL DANTISTO KABINETE

Rašo Dr, G. L Ik'ožis

Pirmiau jau girdėjome, kai 
^eršgaudienė turėjo sergantį 
sūnelį. Dabar jis jau beveik 
sveika? ‘ Tik pažandėj paliko 
žymė užgijusias Mados, Medi
cinas daktaras davė nurodymų, 
kad turi eiti pas\ dantų, gydy
toją! ir sutvarkyti vaiko dantis.

Pildydąmąs mediko įsakymą 
čei šgaųdienė tuoj nusivedė 
vaiką pa? dentistą. Besėdint 
denti?te kabinetę ir belaukiant 
kaleinos, čeršgaudiepė kalbasi 
su kitom ten. laukiančiam ma- 
terim ir . pasakoja . apie savo 
sųnaų? neląimipgą. įvykį, Mq- 
terys klausosi išreikšdamas 
simpatiją ir užuojautos žedj,

Vaikas turėdamas laika vąį- 
kšrioja dentistp laukiamajam 
kambary ir visur stebisi. Ap
žiūrinėja popieras, žurnalu? įr 
rėmuose kąbąnęiu? ant sienų 
paveikslus. Kuomet vaikas pa
kelia gąlvą ankštyn, tai aiškiai 
matosi ką tik užgijusi žąisda 
pažandėj, kuri buvo pasidariusi 
nuo apleisto danties. •

Pąpąsakojusi kaimynkams a- 
pię ?unąu? bėdas, Ceršgaudienė 
sulaukė savo kaleinos į dentista 
kėdę, Dantistą? apžiūrėjęs vaį- 
ko dantuką sakoj

“Reiksy traukti. Dantuką? 
dikči-ai supuvęs ir smegenukąi 
ipfektinti.”

“Taip, taip, daktare,” sutinka 
Ceršgaudiepė* “aš ir itąip sa
kau. Juk ja tas dantukas vis- 
tiek iškris, tad geriau tuoj iš-* 
traukti.” ‘ <

Dentistas aiškina motinai:
“žinoma, kad kris, bet čia ne 

tame dalykas. Vaikui tas dan
tukas tiek daug, o gal ir dau
giau reikalingas, kaip ir jūsų 
dantys, nes jis dar yra augan
tis.”

Motina šyptelėjo ir galvos pą- 
lingavimu išreiškė sutikima su 
dentisto tvirtinimu, kad vaikui 
dantukai yra reikalingi, o den
tistas tęsia toliau savo aiškini
mą:

•-Ištraukti tą dantuką prastai, 
bet netraukti — irgi blogai. 
Dalykas štai kame: Netraukti, 
blogai, nes dantukas supuvęs ir 
smągenukai pažeisti. Galima bu-.

šiemet turime gerą medaus 
derlių, Patenkinę savo mką- 
ląvimufy dalį medaus galėsime 
eksportuoti užsienin, Lietuviš
ko medąus pasiųsti pavyzdžiai 
j Angliją, Belgiją, > Suomiją ir 
Prancūziją. Visur lietuviškas 
medus buvo gerai įvertintas. 
Nedideliais kiekiais medus jau 
pernai buvę eksportuojamas. 
Šiemet tikimasi ' užsienin dar 
daugiau medaus eksportuoti,

Medų,- užsienin^ eksportuoti 
jąu ruošiąąi smulkiąją ūkio ša
ky sąjunga “Sodyba” ir keli 
šiaip pirkliai, šiuo metu medų 
pradedą pirkti didesniais kie
kiais iš bitininkų, 
yrą sudėję į tam 
oialius indus. Už 
moka nuo l lt. £0
80 et. Manomą, kad vėl me
daus kaina gali pakilti. Dubai 
kaip tik yra didžiausias me
daus pasiūlymas, kas neigia
mą! veikią į kainas. Be to, j 
rinką yra patekę blogesnio 
vad. skystojo medaus. Mat, kai 
kurie bitininkai, 
atsarginių korių,
dengtą medų. Toks medus sky
stas ir negali ilgai išbūti, dėl 
to ir jo kaipa pigesnė, 
rudenį ir žiemą medus 
mot pabrangsta. Pa v., 
žiemą už medaus kg. 
jo iki 2 lt. 50 et.

kurie medv
tikrus spe-

kilogramu
et. iki l lt

neturėdami 
ėmė neuž-

VSliau 
visuo- 

praeitą 
mokė-

Tsb.

kė atgal į Lietuvą.

FONDAS LIETUVOS MIŠ 
KĄMS ŽELDYTF

Lietuve? miškams žridyti 
kasmet buya skiriamą, nuo 50,- 
QQO įki 300,000 litų tokia su
ma nedaug tegalimą miškų at- 
želdyti. - Vi? labiau • jaučiam 
miško medžiagos stpką. vyriau
sybė su?įrųpina ?parčiau atžel- 
dyti mišku?, Nesenai yra pri
imta? miškams žodyti įstaty
mas. Vykdant tą įstatymą* že
mė? Ūkio Ministerija steigt 
miškams želdyti fondą, Kasmet 
miškams želdyti skiriama 3% 
bendrų už mišką gautų paja
mų. Apskaičiuota, kad per pa
skutinius penkis metus už miš
ką gauta po 18,500,000 litų pa
jamų. Taigi, miškų ’ žėldymui 
kasmet bus skiriama nuo 500,* 
000 iki 600,000 litų. Tos lėšos 
bus naudojamos ne tik valsty- 
hinįamst bęt ir mrivatiniams 
miškams želdyti, Ęe to miš
kams -želdyti fondo lėšomis bus 
atliekama eilė ir kitų ūkio dar
bų* ryšy su žeidymu, kaip miš
kų nusausinimas, miškų žemės 
pirkimas, žemės ūkio tyrimas 
ir kt. Tsb.

A
n*) *»w*< ^•>'W*t'****k*.a v* m
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šie Metui 
Mažų Namų 
Turgaus Metai

tiek permirkti, tąs mažiau duo
da progos iš vidaus šlapio? 
ti.

Didelių namų žmonės nejaten? 
gia įsigyti.

Užbaigtą statyti. Pavyz- 
vien liepos mėnesį nau? 
namams perimtų liko iš? 
331, arba per pirmus 7

šio metai, gąljma sakyti, yrą 
mažu, vienos šeimynos, namų 
turgaus metai, Po sunkios de? 
presijos, kurios laiku beveik 
visi, turėję gatavų pinigų —? 
jups prarado, o nuomoms ky
lant ir pasireiškus stokai bu? 
tų, įmonės jaučiasi priversti 
pirkti namus, kad turėjus kur 
gyventi. Namų kainos iki Šioj 
dar nėra perdaug iškilusios, 
bet neturint sutaupą, didės* 
niua namus mažai kas gali 
pirkti. Bet maži, pigus, nors 
ir ąeni namai, ypač parduoda
mi su mažais (mokėjimais — 
parsidfcodą gana lengvai, Taip 
jau* ir naujų namų statyba pa? 
Stebina tik vieno pagyvenimo 
pigesnės rųšies namų kliasoj, 
daugiausiąi užmiestyje. Kon- 
traktoriai nespėja pastatyti tų 
namų, juos parduoda pirmą 
negu 
džiui, 
jiems 
duota
mėnesius šių metų — 1,531, 
kuomet praėjusiais metais į 
tiek laiko pastatyta < tik 647 
nąmai. Vienok pareikalavimas 
vis darosi didesnis ir didesnis, 
Reikia tikėti, kąd antrą pus? 
met| bus pastatyta dar daugiau 
mąžų namų.

Namai ir Taksai;- I < ' 
’ ’ ' . . ■ - •' •’ r ■ <

Publiką btfvo šiek tiek su
laikyta nuo statybos bei pir
kimo, paskelbus naujas taksų 
rątas. Atrodo, kąd miesto vieš? 
pąčiąi nuo namų šalmiukų no
ri nulupti kailius; jie turi mo? 
kėti visus kitus taksus, taip 
kaip ir neturintieji namų ir 
už namus užkrovė tokius tak
sus, kąd tie taksai atrodo pa
našus į bausmę.

7 *
Tas sukėlė didžiausį pepasi* 

tenkinimą ir sujudimą tarpe 
namų savininkų ir jau yra pro? 
ponuojama eilė naujų įstaty
mų sumanymų, kųriąis namų 
savininkai turės būti. apsaugo? 
ti nuo besaikių taksų, Gal lai
kui bėgant ta padėtis kiek pa? 
sikeis. 

t

Bet kųr-gi išeitis? Pakėlus 
taksus, tuoj dalis jų kliuvo ir 
nuomuotojams, formoje pakel
tų nuomų. Situacija nepasikeis 
nei vieniems tol, kol nebus pri- 

■ statyta ganėtinai naujų namų, 
kad patenkinti pareikalavimą, 
ir iki nebus sumažinti taksai.

Patarimai Namų 
Pirkėjams ir 
Savininkams

Kai ^Siyeco” Jma Ęyrėti*
Kuomet ‘(atuępo’* baigtos sie

nos pradeda byrėti ir šertis, 
reikią nugaruoti SU dr-ati-tai’

niu* šepečių, sušlapint vande 
niu
niy padarytų iš vandens ir ce? 
meptu, ganą skystai. Tas. su
stipriną ‘‘styęeo”.

|r ^pumakvoti” su misi?

Laikas UUQ laiko reikia ap? 
žiūrėti stogo pypąs jš‘ viršaus, 
kad nebūtų prjtepštoą lapais, 
popjeromis bei panašiais daly? 
kais, Tas neleidžią visam lie? 
tauą vandeniui nubėgti ip grei? 
tai išrudyja rypoą.

Senas medinis namas gero? 
j e apieĮinkęję verta moderni? 
zuoti; gero kpntraktortąųs su'? 
mauumu galima be daug Raš
tų namas “atjaunint” ir pa? 
puošti, ypač apmušant asbes? 
tos lentelėms. ToRio namo kai
na ir nuoma proporcionalia| 
daug daugiau pakyla negu j 
jį įdedama kąstų.

Uždaryti qPorčiai”.
Nųomuotejai tąpkiausiai 

ko butų su uždarytais irtžpa? 
kaliniais porčiais, bet retas ku- 
ris zsepas namas tokius purčius 
turi, Apdirbimas nedaug kas? 
tuoja, o už\ tokį Gbutų galima 
daugiau nuomos gauti, ir leng? 
viau išsinųomųoją.

NAUJIENOS, Ohicago, III.
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Kadangi šįmet 
statoma panašus 
miežyje, tat ir pavyzdžius 
dąųgumoje tik tokiems na- . 
mąms pateikiame. ,

s'jĮVUtlĄ'fl't1 L"??—

JUOKAI

daugiausiai 
namai už- r*-

'it . :

fct-'

Iš muzikalumo
— Tų, maž’nh, 

mepį į Jmmbąrį, 
moteris skambino 
4ąipąvo? ųžpųplą 
sūnų,

-r- Ąš teveli!
— Kas , tave įkalbėjo tokį 

darbą padaryti? .
— Niekas, Ąš pats esu mu^ 

zikalus!

Per vėlu
įmotei . ąk? Kada tu rytoj rytą jšvaiiuD- 
kųr jąųųą ji, Jonai?
Pianinu jr

Tėvas savo
-7- Traukinys išeina lygiai 

septintą.
— Tai ne| šis pei tąsi Bo

čiau nuėjęs stotin tavęą paly
dėti, bet tai per vėlm Juk kiek
vienas padorus imogųs turi 
dar prieš 7 v, ryto eiti guj? 
ti.

... n—i1' '?y    - 1 »>•

Ęupestinaąi ^ ąpžįirFiąmi mę? 
geliai ir_ žolynėliai ąpi^ 
netik papuošia patį, ųamą, bęį 
ir savininkui suteikia daugiąu 
pagarbos nuo kaimynų. •

Namai, pastatyt? .ant siaurų 
lotų, turėtų būti maliavajami 
šviesiomis spalvomis, kaip jš 
lauko, taip ir viduje, šviesios 
spalvos padaro kambarius švie? 
sesniais.

Pereitos Savaitės 
Transakcijos

Praėjusių savaitę Chicagoje 
su priemiesčiais namų parduo
ta viso 893, už $4,549,631; pa- 
skolų-morgičių padaryta 585, 
už $2,944,929. Išduota 40 per- 
mitų naujiems namas, kurių 
statyba kainuos $681,000.

Reikią pasakyti, kad jau 
Chicagoje pradedama šiek tiek 
statyti ir apartamentipių na
mų, Jau pastebimas pirkimas 
bęi pardavimas didesnių namų-

Namų Apyvarta
Žymiai Pagyvėjo

ge.Kaip namą prižiūrėti, kad 
riau atrodytų ir atneštų ąuk

, štesnę nuomą.

Renkantis pirkti medinį na
mą, svarbu atydžiai apžiūrėti 
jo apatinė dalią; t.y. lentąs, 
gulinčios ant pamato ir apati
nius balkius. Jei apačia ypa 
drėgna, tai tos .dalys pirmiau
sia pradeda pųti-trunyti; je| 
ten sveikas medis — kitur tai 
galima tikėti, kad kitur bus 
dar sveikesnis.

. Drėgnas skiepas arba sienos 
tąnkiai galima pagerint pripi- 
liąpt aukščiau žemomis apie 
pamatus, iš lauko. Kai lietaus 
vanduo lengviau nubėga šalip 
ąųo. pamatų, žemė negauna

šis 5 kambarių namelis, 
gražaus stiliaus, jaukiai sų- 
planuotds, turi visas mpder? 
ainio namo ypatybes, ir tin
ka dideliam lotųj, užmiesčio 
statybai, Pavyzdys paimtas 
iš Forest City, Arkansas, Jo? 
jo. pastatymaš pfėkiavp $3,- 
000.00, turi $2,800.00 morgį- 
čių, padaryta 20 motų, ap
drausta Federal Housing ad
ministracijos. Mėnesiniai .mm 
kpsčįai — priskajtąnt sumą, 
nuošimčius, apdraudą, taksus 
ir kitus kaštus — pareina po

n
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LIETUVIAI PEREITĄ SAVAITĘ PIRKĘ 
PARDAVĖ NAMUS

Šią savaitę nejudinamo tur
to tranzakcijų rekorduose rani 
dame šiąs, pąvąrdes lietuvių, 
kurie pirko arba pardąvė nuo? 
savybesr ypt/S1'1 
.Jj?.Kurdys<šipai’da.yė, > ant S. 
Puląski Ęd,, prie W. 24 St.

B. Gearas pirko, ant North 
Ashland Avė., prie W. Sum? 
merdale Ąve.

A. Lukaus pirko nuo W. 
Zvinskės, ant S. Ashland avė., 
prie W. 64 St

B. Surwell pardavė F. Smil
gių!, ant S, Artesian avė., prie

J. Nakvas pirko ant South 
Arte^ian avė., prie W. 71 St.

G. Rimšelis pardavė J. Ge- 
deminsku'i ant W. 42 St., prie 
So. Washtenaw Avė.

V. Bardauskas pirko puo Ge
dimino Spulkos, ant 46 PI., prie 
So. Rockwell St. \

L. Umblis pirko ant South 
Wabash Avė., .prie W. 95 St. ■

L. Valentą pardavė, Portią 
Manor šub.,' Brbyiso, III.

K. Adomaitis pardavė M. ir
K. Haptąmsz |pt So. ęalifornią 
Avė., prie 3,§ PI. -

W. Kūrės pardavė, ant N, 
Henderson SLyiprie N; Lynder 
Avė. - . 'J . r:-'.

J. Verunas- pardavė ant S. 
AJbany Avė., !prie W. 57th St,

J. Pačkėnas pardavė-ant W- 
66 St,, prie South Springfield 
Aye.' ■ .. j'4

J, Marąvič pirko, Cicero, 
W.

A. Urgas pirko, Cicero, III.
L. Minkus pirko ant N. Ever- 

green Av^, prie N.r Hoyne av.
G. Simuojis pardavė ant W, 

Waveląnd Avė., prie N- Ridge? 
way Avė. . -ciu.

Iš teisino salės
Vienas amerikietis buvo 

siamas už girtavimą ir turė
jo sumokėti pabaudą. Jis, su? 
mokėjo priteistąją sumą ir pa
reikalavo kVito, kurio , tačiau 
jam nedavė.;

—- Pone teisėjau ar tarusią 
tiki Paskutinįjį Teismą, —- 
klausia nuteistasis.

■-— Taip, — atsako teisėjas.
— Tai tamsta tada turi su? 

prasti, kad be kvito aš nega? 
liu išeiti. Aš per tą teismų bu? 
siu klausiamas: John, Smithai, 
tu gyvas būdamas girtavai? 
Taip, aš atsakysiu, ir už tai 
pąbaudą sumokėjau. O kur ta
vo kvitas? toliau'mane paklaus. 
Tai ką aš tada darysiu, pope 
teisėjau, manai, kąd aš turė
siu laiko lėkti į pragarų ir su
siieškoti tamstos ir tamstos 
buhalterio?

teiT

EB
r „u j.
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Pirkite savo apielinkėą 
krautuvėse

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Pažymėtina, kad ir pabąlą 
vąsąros, namų pirkimas* žy
miai pagyvėjo. Dabar transak
cijų užrekorduojama* dvigubąi 
daugiau negu mėnuo atgal. Ir 
didieji apartamentiniai namai 
jau gatfna pirkėjų.. Kas savai
tę parduodama po keliolika gą- 
na didelių namų, už kųpiups, 
mokama po šimtą tūkstančių 
ir daugiau.

Nuomoms pakilus, pasidarė 
pelninga investuoti pinigus 
namus ir kas pinigų turi 
naudojasi proga.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
7b prašo Lietuvos žrąonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
*■

7T

Kąi vasarą prasįlauįn- 
šit-—rudenyjp galėsite 
lošti. Štai lęeletas įdo
mių veikalų. Jeį gerai 
smsįlo$it--publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit. J- "

87—PRIEŠ VEJĄ NĘPA- 
PUSI, 8, veiksmų kome- 
dįfcu. Ušia ą vy? įį>Rė 

tųi ię 5 moterys
No. 78-T-GADYNeS ŽAIZDOS,

4 veiksmų. dvąma. hašia 7 
vyrai u .3 mu- OįRč 

. .jįffys .....v
No, qĘRUUS VfiyAŲg, 

NRGU NIEKAD, vieno 
akto 4.

vyrai , ir ą mo-

No. Š4-tMEDICINOS DAKTA
RAI, viepo veiksmo ko
medija. fcoŠia 6 
Vyrai if 3 moterys!*M

No

Ų^ąisakyčąmi prisiekite mg? 
pey order.

NAUJIENOS/ .
|739 30. HALSTEP ST.

CHICAG0. 1LI,. ' ,

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPUDKOS NARIAIS 

Už praeity metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO 

' ■ • ■ 7.
' D§1 informacijų

i r; ATVAŽIUOKITE PILĘ PIENĄ
Į. , j arba pašaukite .

v. GANAL 8S00

i UTBUANIAN BUILDING, LOAN AND
> SAVINGS ASSOCIATION 

(MEMBĘR FĘPĘRĄL HOMf) LOĄN SYSTEM) , 
1739 So. Halsted Street

,„■ ,, ...l.y.
iii-i J, i ' ""i, ..u...

.<">• Y'.'į7 . t r>)' 1 •' ■ < 'trr'. . vdri 
\ i

■ 1 ' .... IW"J" *F'

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

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

DYKAI
i

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina $5.00
Siųskit money orde-
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SAUjIENOS 
1739 So. 
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iena Iš Dienos

įvyko p-lčs Ann 
Rubin vestuvės

Prieitą šeštadienį įvyko p-lės 
Ann Rubin vestuves. Ji tapo 
amžinuoju mazgu surišta su 
p. William J. Ringhand šv. Ci- 
cilijos bažnyčioje, prie 45-tos ir 
Wells gatvių. Vedybų puota 
įvyko Southside Ballroom 
47 ir Princenton avė.

prie

Ištekėjo ir p-lė 
Gintautaitė

Praeitą šeštadienį susituokė 
p-lė Bernice Gintautas, gyv. 
3437 S. Union avė., su p. Nor
bertu Bruožu. Jungtuvės įvyko 
šv. Jurgio bažnyčioje. Vedybų 
puota buvo jaunojo namuose. 
Po vedybų jaunieji išvyko me
daus, mėnesiui i Clevelandą Pa
rodos aplankyti. Paskui, iš čia 
vyks į Ohio, \Buffalo ir^New 
Yorką. Pargrįžę apsigyvens 
prie 3403 S. Union avė.

d

Buvo sužiedotuvių 
puota

Trečiadienį, rugpiučio 18 
įvyko p-les McKenzie, gyv. 4064
S. Artesian avė., sužiedotuvių 
puota. Puotą rengė p-ia Alice 
Slattery nuo 4100 S. Artesian 
avė. Svečių buvo tiek daug ir 
tiek sunešta dovanų, kad 
porteris nepajėgė ir vardų 
rinkti. —B. š.

re
gu-

Padaryta operacija
Praeitų šeštadienį naktį, be

dirbdama darbe, A. Misius stai
giai apsirgo ir tapo nugaben
tas į Chicago Memorial Hospi- 
tal, kur buvo padaryta ruptu- 
ros operacija. A Misius po ope
racijos esąs silpnas. —Niekutis

v. Kryžiaus 
lomo muzi-

P-nia Elzbieta Bištrfe- 
nė grįžo iš ligoninės

BRIGHTON PARK. — Tik 
ką yra grįžusi iš 
ligoninės plačiai 
kanto Prano Bistros žmona, 
gyv. 4548 So. FranCisco avė. 
Tenai jai buvo padaryta sunki 
operacija, kuri nusisekė 100 
procentų. Dabar ligonė jaučia
si gerai. —Rep. B. P.

Dr. O. Vaitush 
grįžo iš atostogų

T0WN OF LAKE. — šiomis 
dienomis plačiai žinomas akių 
daktaras, O. Vaitush, 4712 So. 
Ashland' avė., grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Paw Paw Lake, 
Mich.

Anot daktaro, tenai tikrai 
poilsio vieta.

Prie progos reikia pasakyti, 
jog daktaras Vaitush yra link
smo ir gero karakterio žmo
gus. Užtai jam niekad nesto- 
kuoja gerų draugų.

Rep. A. B. C.

Studentė Aldonutė
Batcus grįžo iš
vakacijų 1

T0WN OF LAKE. — Popų
liarės radio pranešėjos Sofijos to valdžios patarėju.

PFTER PEN

YOU 
TZpADY

Barčus dukrele Aldonutė, 4629 [ Draugiškas žmonių . 
So. Hermitage avė., grįžo iš - ~ 
vakacijų, kurias leido Indiana 
valstijoj pas savo teveliu gerus 
bičiulius.

Mergaitė gražiai atrodo; link
smutė kaip ir jos Įnamyfė.

Rep. B. P.
1

•4 *

P-niai Kotrynai 
Kazlauskienei savaitė 
atostogų
' BRIGHTON’ PARK. — šiais 
laikais daugelis iš kompanijų 
gauna atostogas. Tą privilegija 
pasinaudojo ir brightonparkie- 
tė Kotryna Kazlauskiene, gyv. 
4552 So.‘ Rockwell st., gavusi 
atostogas aplanko savo gimines 
bei draugus.

P-ia’ Kazlauskienė yra drau
gingo ir simpatingo budo mote
ris Tolygio budo ir jos vyras 
Stanislovas. Užtai jiedu kąimy- 
nų ir draugų yra gerbiami.

Kaimynas.

Pp. Gudų duktė 
Josephine suruošė 
tėvams surprizo parę

BRIGHTON PARK. — Per
eitą šeštadienį p-lė Josepihne 
Gudas, 4601 So. Rockwell stl,' 
suruošė šaunią surprizo parę 
paminėjimui tėvų 23 metų že- 
nybinio gyvenimo sukaktį. Su
ruošti šią parę mergaitei parė
jo Antanas Kliukas ir pp. Petai. 
Buvo sukviesti pp. Gudų arti
mesni draugai; būtent: biznie
riai Ignas ir Marijona Bergiai, 
John ir Petronėlė Sluzai, Petras 
ir Marijona Kisieliai ir jų šei
myna, p. p. Ramančiauskai, 
James Kuizinas, Frank Stukas, 
Aug. Barčus,,
Frank Sandoras, 
rinienė, Charles 
kiti.

• Rep.
Joseph Alekna, 

Josephine Ma- 
Pikčiunas ir

pasilinksminoVisi gražiai
velydami pp. Pranui ir Jose
phine Gudams geriausios laimės 
ir ilgo gyvenimo.
* Kaimynas.

Juozas Jokšas 
jaii pasveiko

Ligos perimtas ir netekęs 
vilties kada nors sveikatą at
gauti p. Juozas Jokšas bridge- 
portietis biznierius, pardavė 
kriaučių šapą ir išvyko gydy
tis į apskričio ligoninę. Pa
tirta, kad p. Jokšas jau pasvei
ko ir artimiausiomis dienomis 
grįžta į šį marnasties gyveni
mą, pilnai patenkintas.

Kada p. Jokša vyko į ligo
ninę, jis netikėjo, kad kapita
listines Amerikos ligonines 
gydytojai jam sveikatą grą
žins, netikėjo, kad ji ir tokių 
mašinų turi, kokiomis tie gy
dytojai traukė “poiziną” iš jo 
kūno. Sako, kad iš jo 300 sva
rų kūno belikę gal tik apie 
pusę.

kurie
tiki Maskvos cudams.

, Serga adv. Juozas .
W. Grigai

Susirgo akių liga adv. Juo- 
zaą W. Grigąl, gyv. 5001 Bere- 
nice avenue. Bet serga ne jis 
'vienas, jau kuris laikas serga ir 
jo žmona. . , -

Adv. Grigai dirba prie mies-

, ........................ ...........................

GERK Naujieną įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į ta* 
krautuve*, kurio* tkelbiasi 
Naujienose. t

WWAT l OXUJQWT“ 
l ~T-|-4QesW ZkVvZsCVJ 

VVMZCT* “ — -
CZCTOl-4

NAUJIENOS, Chicago, 111.

darbas.J, .
P-ias Briedis, northsidės biz

nierius dėl1 susidėj usių aplin
kybių, žmonai mirus, buvo pri
verstas paleisti namus. Gi p. 
Petkunas, jo namų morgičie- 
rius, abu humboldtparkiečiai, ir 
abu geri Naujienų skaitytojai.

Kada reikalas atėjo galutinai 
pasisakytiį kas daryti su namu, 
jiedu nenuėjo į teismą patari
mo, ir nesiėmė teisių, j savo 
rankas, — bet, draugiškai suė
ję pasitarė ir rado bendrą iš
eitį: p. Petkųnas pasiėmė na
mus, o p. Briedis gayo dąl| at
lyginimo. »

Tai pavyzdys, kuris tinka 
daug kam įsidėmėti. -—Rep. x-y

Susirgo p. J. 
Stankevičius

NORTHSIDE. —Sunkiai su- 
sižėidęs serga p. Jonas Stan
kevičius, gyv. 1626 No. Gerald 
gat. Jis serga jau apie mėne- 
rį laiko.

Mat, p. Stankevičius, kartą 
užsimanęs “good time”, nuvy
ko pas vieną ; savo draugą į 
Bridgeportą ir ilgokai užsi- 
bjaliavojo. Namon grįždamas 
pataikę į beismantą. Padari
nyje laiptais nubildėjo žemyn 
ir susižeidė. Iškarto, jis neno
rėjo ir pas gydytoją eiti, bet, 
kompanijai verčiant, jis pasi
davė gydomas.
' Taigi, nuostoliai nemaži, 
pats be darbo ir kompaniją 
neteko vieno iš geriausių siu
vėjų. Jis dirba Cuppenhęimer 
firmai.

Lankėsi pas broli 
p. Antanas Martinas
. šeštadienį apleido Čikagą p. 
Antanas Martinas iš 1020 Veto 
g., Grand Rapids, Michigan. Jis 
lankėsi pas savo ^sergantį brolį 
Aleksą Martiną, gyv.i ^118 
Evergreen g. Cią pragyveno 
apie savaitę. , ...

Sergantį lankyti tai pa'yyz- 
dingas ir broliškas darbas. Bet, 
cit! jūsų reporteriui teko,nugir
sti, kad jis mano ir dar sykį 
sugrįžti. Tik, kažin, ar tas ber
nelis nemano kartais ką nors 
naujo. Merginos, neprasnauski
te, jis nevedęs ir pasiturįs. Kat
ra pirmesnė, ta ir gudresnė bus.

Rep. x-y.

.Socialistai Rengia 
Draugišką Išvažiavi- 
mą Kenoshoje

Y ;i' • ..v i. r -r T T-*-,

Piknikaus, maudysis, svečiuosis 
rugp. 29 d. >

Baigiantis vasarai ir jau di
džiumai atlaikius atostogas in 
aplankius visus piknikus, palie
ka vienas vasaros malonumas 
— tai sušilusiame ežero vande
nyje maudytis. ■ Vieni maudosi 
Chicagos maudynėse, kiti . va
žiuoja j Indianos Są'nd Danes. 
Dar kiti traukia į įvąirius ma
žus ežerėlius, t;oliųu ar arčiau 
nuo Chicagos.

y ■ ■ ;■
Gražus “byčiaiY. Kenoshoję
Geras noithsidiečių lietuvių 

skaičius; • stitadę, 1<ad Kenosha, 
Wis., turi puikių /‘‘byčių”, pra
dėjo ten beveik1 kas Savaitę 
važinėti maudytis. Įsikalbėjus 
su kenoshiečiais,‘ > kilo mintis 
surengti skaitlingesnį draugiš
ką išvažiavimą prie ežero, kur 
butų patogu išsimaudyti, pasi
svečiuoti, papiknikauti irf bend
rai, turėti jaukų, draugišką 
“šurum-burum”. Mat, zčia pa-' 
ranku atvažiuoti ir iš kitų ko- 
lonijų,. kaip tai: iš Racine, 
Waukegan, Chįęągos, na, o iš 
Kenosha galima. pėstiems atei
ti*- ...r, .■ j į ..

Vartos Pennoyer Parką
Šiomis dienomis gavau laišką 

nuo p. J. Pab&rškos iš Keno
sha', kuriame rašo: “Minėjote, 
kad surengti socialistų išvažia
vimą prie ežero 29 d. rugpiu
čio, tąd pranešu:' jau gautas 
leidimas vartoti Pennoyer Park, 
kuris randasi prie pat ' ežero 
kranto. Nedaug medžių, gera 
maudynė, gražus žolynai, gali
me vartoti stalus ir suolus. 
Rasti labai lengva; vienas blio- 
kas į rytus nuo ^heridan Road, 
skersai kelio nuo ,St. Catherine 
ligoninės, 3700 <porth, arba tik 

vporą bliokų arčiąuj prie, miesto 
nuo jums žinorpp, piknikų kal
nelio/’ T>' .

Tad, jei tik ^pąsįtaikintų gra
žus oras, tai sekmadienį, rug
piučio (Aug.) 29 d., kviečiame 
visus socialistus. < ir draugus iš 
visų kolonijų vykti į Kenosh’a', 
Wis., draugiškai^ socialistų iš
važiavimui bei suvažiavimui 
aukščiau drg. Pabarškos nuro- ' ■ ' \ - 1 • • < ) • • dyton vieton. PasimaUdysime, 
užrišime naujų pažinčių, drau
giškai tarpe vienminčių sekma
dienį praleisime. Kas neatsives 
savo, ten galės gauti užkandžių. 
Bus ir alučio pasiimta.

W; V.JUankus, 
, Liet. Soc. Sąjf Cėntralės 
kuopos sekr.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago je)

Harry Lewis, 23, su Victoria 
Ramkins, 20 ,

John Gapa, 23, su Sophie Lo- 
nas, 18 •

Edward Karval (Cicero, UL), 
27,. su. Florence Quinlan (Oak 
Park, III.), 28

George Juta, 26, su Rose Be- 
1H 27 6 -

■■ i . . ■

Eugene Keenan, 25, , su Ann 
Bazan, 21.

—....  111 ....  .. ................... ■ hm> ii ■

Full-flavored

1 • Tl

" ‘ j

■

—perfect
' for cookingl

* Ktvfi American has a mellow, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandirichės. And for 
cooked dishes y<xi can depend on 
this American Cheeee to mėlt 
perfeetly.
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CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI 
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Crawford AvenUe)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
dė luxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
OLDSMOBILE *36 5-pass. 
de luxe tour, Sedan ........ 
DODGE ’36 5-pass. 
de liixe toiiring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
de hixe tour. Sedan .......  

465 
365 
545 
465 
345 
465

CHEVROLET ^4’fi-paiS’.’ 285 
.395 
495

845
545
475
495

de luxe tour. Sedan 
FORD, ’36 5-pass. 
de luxe tour. S^dan 
DE SOTO ’36 5-pass 
de luxė tour; Sedan . 
PLYMOUTH *37 vartotas, 595
5- pass? Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperial 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished ..........................
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airfldw
6- p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE ’36 5-pass. 
Sedan, pilnai {rengtas .... 
HUDSON’36 .5-pass, Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas 1.......
CHRYSLER’37, 5-pass. tr. Sedan, 
Biiilt in Trunk, Radio, 745
Heater furnished  ...... ....
PACKARD, naujas. ’37 6-cvl. 5 
pasažierių de Iuxe tr. Sedan 835
NASH ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ...................-...... ....
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jušų Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas. ■ • _ • t
85 KITI BARGENAI TAIP $E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP.....V

Chrysler Sandėlis 
Finansayimo Firma 
3910 Ogden Avenue

Garsinkitės “N-nose”

APDRAUDA
V (INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti, apdraudos 

polisus
' APDRAUSTI:
• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo 

ĄUTOMOBILISTAI:
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 Amen 
ko j e ir daug kitokių tų 
šių ėpdraudas.

tutpbeH
/ r

iiįįįl. Y""

JhIbR

-4437

No. 4437—Naujausias Paryžiaus 
modelis. Gražus, margas chiffon ar
ba lengvas šilkas kaip tik tiks šiai 
elegantiškai suknelei. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16, 18 ir 20 mieros.

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

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted Stų Chicago, IR.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti ^nart*pavyzdi Na ; p-, 

Mferoa -.........- - per krutinę

(Vardas ir pavarde) 

(Adresas) 

(Miestas ir valstija)

Stop 
Itching 
Skin

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos ? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemą, Pa- 

v prastą Išbėrimą, Spuogus, De- 
dirvines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. LJunžemo

DR SKIN IRR1TATIONS

f™*..... .  ■—l—l"w į........

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

lt

SKYRIAUS 
APGARSINIMUS

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar 1

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

75% cars   1...................... $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars .........    $7,65
Illinois Nut ..........................  $5.60
Rex Egg ..............................  $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.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija {rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

ĘKZAMINAVIMAS
* ofise ......

$12
$50
$20

$1 
rospft'AL 

.. M
1900 So. Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.

STEVENS DELTA SALVE
gydo atdarife skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios phsidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY 

2359 South Leavi|t Street.
\ Tel. Seeley 9459—Chicago.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

* ninkas. PETE YOUNG
S2nd and Kean* Avenne

SCHLITZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pristatom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ple į tavernus ir i namus bačkomis 
1^, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Distributing Company.
J. šeštokas. Tel. Pro^nect 6012 

5652-54 West 64th Place

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI

užlaiko naujai jrengtą Taverną —. 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

PABST BiLUE RIBBON ALUS 
Marąuette Park Tavern 

2709 West 716t Street 
Tel. Grovehill 3073.

MOTERŲ

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT •

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visas pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini-
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ŽODIS I VISUOMENĘ LAISVU KAPINIU 
REIKALU :

Laikas jau ir mums pasirengti 
.. ?. \ . . . . . . . . . . . . . . '
Vis daugiau ir aaUgpau pasi

taiko, rasoti žinučių laikraščiuo
se iŠ Lietuvos . apie tai, kaip 
Lietuvos žmonės steigia laisvas 
ir nepriklausomas nuo kun^ų 
kapines. Apie tai ypatingai 
daug skaitome “Naujienose”.

štai, čia Chicagoje jau veikia 
žagariečių ir joniškiečių kliu- 
bai, kurie skaito butinu reika
lu saviškius Lietuvoje parem
ti, paremti savo brolius ir se
seris jų žygiuose. Jau skaito
me ir tai,\ kad ją darbas jau 
atnešė ir savo vaisius. Žagarės 
miestely jau yra įsteigtos lais
vos kapinės ir gražiai apžiūri
mos* kuo ‘džiaugiasi tenai lais
vos šeimos nariai.
Įsikūrė Baisogalos laisvamanių 

draugija
Jie džiaugiasi ne vien laisvo

mis kapinėmis, jie džiaugiasi 
lygiai it sąvųjų brolių ir sese
rų žagariečių veikla Čikagoje. 
Ir šieji gi^žę kada Lietuvon, 
taipgi, galės pasidžiaugti ir pa
matyti tas kapines ir tuo, kad 
nebereikės maldauti kunigų ma- 

, lonės. •
Lietuvos laisvamaniai veikia, 

bet jie reikalingi ir musų pa
ramos. Skaičiau Laisvoje Min
tyje, Kad Baisogaloje įsikūrė 
laisvamanių etines kultūros 
draugija ir jau ta draugija pa
siuntė vyriausybei prašymą 
leisti laisvas kapines įsisteigti. 
Be to, prašyti, kad vyriausybė

■ S
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INDIANA VALSTIJOS VEDYBOS NELEGA- 
LISKOS ILLINOIS VALSTIJOJE

pasirūpintų kud greičiausiai ir 
civilčs metrikacijos Įstatymų 
išleidimų. /

Rangia'paskaitas apie 
laisvanumybę

Laisvamaniai rūpinasi ir sa
vo idėjos reikalais. Tuoj jie 
nutarė surengti paskaitą apie 
laisvamanybę, pasirūpinta ir 
prelegentu.

Į valdybą išrinkta veiklus na
riai, būtent: p. j. .Stukunis, p. 
A. Urbonas, p. K Lindikas ir 
kiti.
x Taigi, darbas jau pradėtas, 
reikia jis toliau varyti. Bet ta
sai darbas yra sunkiausias, rei
kalauja ir patamos. Norėčiau 
priminei šioj šalyj gyvenan
tiems baisogaliečiams, grinkiš- 
kiečiams, pašiušviečiams, šau- 
kutiškiams ir šiaulėniškiams, 
kad pa'sirenkitumete su savo au
ka. Kad būtumėte išanksto pa
sirengę su savo parama tam 
gražiam,ir* prakilniam darbui, 
laisvų . kapinių steigimo reika
lui. Tokios kapinės reikalingos 
veik kiekviename didesniame 
miestely, o šiuo tarpu nors vie
nos Kėdainių apskrity.

Tiesa, . baisogaliečiai į mus 
dar nesikreipė paramos, bet 
reikia tikėtis, kad jie tai pada
rys, nes jiems vieniems tai nė
ra įmanomą. Tad, geriausios 
kloties vardan vis,ų kėdainiškių.

M. K. Kėdainiškis.

Antanas Mankuski gavo laikiną draudimą 
prieš savo žmoną

Mankuskls tvirtino teisinį 
kad jis buvo surištas “neat- 
mezgamu mazgu” su Mankus- 
kienei per prievartą,^ ir kad ji 
su motina taip jį nugirdė, kad 
jis nežinojo kas darėsi. Jis nei 
nežinojo, kad žmona išsivežę 
jį į Crown Point ir ten nutem
pė pas taikos teisėją 
boms. j-

. .. a, ■ , r .

Teisėjus Harvey T. Mi
nąs kuris apvesdino Mah- 
ktiskiūš. '

Laisvamanių Etines 
Kultūros Draugijos 
Aukų Vajus
Pasibaigs su pikniku: 

labdaringas
tikslas

For Rent
RENDON STORAS ir kambariai. 

Tinkamas bile kokiam bizniui — Pi
gi renda. 3140 So. Wallace St.

vedy

Suėmė 7 Vyrus, 
Įtariamus Jaunos 
Slaugės Nužudymu

..i*

Antanas Mankuski

Vėliausia ' tragedija šukelė 
Chicagoje didžiausį 

skandalą.

• MĖGSTA KAPA LOVA f

ar,^An'i±

Ž3&

CR0CHETED MEDALLION PATTERN 1546

No. 1546—-Gražiais medalionais numegsta , kapa lovai. 
Kam tinka gali ją nusimegsti iš margų siūlų arba vien*tik bal
tais siūlais; Tas priklauso nuo skonio.

■. ' • ? ■ ' .

. ■ II ■— Mbit i J MM* ♦ M* —— — —■■■ ■ ■ ——$ —- ■—■■

'naujienos needleoraft dept., į
1739 So. Halsted St» Chicago, III. ' I

čia (dedu10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No
.... 'F - ’ , ’■ -■ , -

Vardas ir pavardė

i Adresai

| Miestas ir valstija
* 4* <M» mm X

Naudokitės Proga!
< • • , - ( Ą j ę - i ' •'

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso 
Chicago* Lietuvių Draugijai. &i Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaite. Po
mirtinė 3200, taipgi gtabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nnd 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui boa pri- 
itnami nariais tiktai iki 40 m. ir Įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, raŠykitės dabar.

M&tesiniab mokesčiai Draugijon yra t 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausoma skyrftj. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, jsira- 

' i< Draugijon iki gruodžio (Decembef) 11 d. £ RU gaus tikietų ver
tės $2.50 veltui j Draugijos Konkurso Bankiėtą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Olympic Bali Room. įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursanttiB, per Draugijos narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidarąs! ketvegais — 9 ryto' iki 9 vai, vakaro, 
panėdėliais 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedeldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON. * ■'

* CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

priimami nud 15 
imami nariais Iii

4 u*

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Lena Soteikis-MankUski
• /. . (• • ...

Apskričio teisėjas Harry M. 
Fisher, svarstydaitias lietuvio 
Antano Mankuskio divorso 
bylą, pareiškė, kad Illinois 
valstijos gyventojų vedybos 
Indiana valstijoje, yra nęlėga- 
liškds ir. Illinois valstijos Įsta
tymai tokių porų nepripažįs
ta vyru ir žmona. Be to,'to
kios poros vaikai prieš įstaty
mus bus pavainikiais vaikais, 
ir nei jie, nei “žmona” nega
les jų gauti turto, jei “vyras” 
ir “tėvas” numirtų.

Teisėjas pareiškė, kad tos 
poros, kurios dabar važiuoja 
į Indiaria arba kitas valstijas 
apsivesti, tuo tikslu, kad ap
eiti Illinois valstijos įstatymą, 
reikalaujantį medikalės vene
rinių ligų cgžųminacij os, prieš 
tą įstatymą nusideda. ‘‘Tokios, 
kitos vaištij os vedybos, yra ler 
gališkos . tik ’ tojė * valstijoje, 
kurioje įvyko, o ne Illinois.« . •* f -

Išpildydamas Antano' Man
kuskio, 51, 2907< South Lowe 
avenue,. prašymą suteikti < in- 
džionkšėiią prieš žmoną Lena 
Mankuski, 2901 So. Lowe ave
nue, teisėjas uždraudė V j ąi 
Mahkuskį" “tėroriztioŲ”J ir -tsa-į’ 
vintis jo' turtą. / Teisėjas 4 tuo 
pačiu laiku ! atmetėMankus- 
kienės prašymą priversti - vyrą 
mokėti- j ai Maikiną. alimonij ą.ę

Chicagos mį^stą užklupo 
naujai baisi epidemija.

Mergaitei Cliičagoje nesau
gu nei gatvėje, nėi viešbutyje, 
nei ligoninėje nei savo namuo
se. Nėra tos dienos, kad koks 
lytinis piktądaris nėiŠgėdintų 
ir nesumtištų kūdikio, mergi
nos arba moteriškes. Tokie 
dalykai įvyksta nevien gatvė
je. Aukų neapsaugo nei namo 
sienos. , , ■ '

Tik kelias dienas atgal laik
raščiai plačiai rašė apie mer
gaitės išgėdinimą viename 
Chicagos didmiesčio viešbu
tyje. Įsigavęs mergaitės kapi- 
barin per langą, nuo gretimo 
namo stogo, piktadaris sudau
žė jai galvą plytgaliu, nuka
mavo ir dingo..^,..

šeštadienį1 !4r' "Vakar Chica
gos pilietinės,^ypatingai mote
rų organizacijos ’ ėmė kelti di
džiausį triukšnią,' kai pasklido; 
žinia, kad?"api6°-5:35 valandą 
šeštadienį rytą, bene tas pats, 
piktadiarisį fetft4s -papildė pir
mą kruviiiąf'žygį,: vėl pasirodė; 
šį kartą plytgaliu užmušda
mas, ir išgėdindamas 19 nietų 
slaugę Anria / Kuchta, nuo 
1639 West 13th Street.

’Kaipir pirmiau, taip ir(' šį 
sykį piktadaris įsigavo itier- 
gaites kambarin per langą.

Užpuolimas įvyko Chicago 
Hosp'ital ligoninėje, 811 East 
19th street, kur nužudytoji 
tarnavo už slaugę-mokinę,

Mergaitės ktmą atrado jos 
draugė Florence Palmkovvski,
18, nuo 8550 Burnham avenue, 
kuri atėjo į kambarį velionę 
pažadinti tarnybai.

i V; !

Negahėtiridi apsaugos 
BHdgeporte.

žiniai apie įvykį pasklidus, 
(tai ketvirta panaši žmogžu
dyste metų bėgyje), iš visų 
miesto dalių pasipylė protes
tai, pasmerkdami Ghisagos 
miesto valdybą, ypatingai po
liciją Už nepateisinamą apsi
leidimą. Naktiės laiku polici
ja nerūpestingai patroliuojan- 
ti gatves, nepajėgianti pikta
darius pagautf ir . negalinti at
likti svarbiausią Savo pareigą 
—apsaugoti piliečių gyvybę.

Netinkama policijos apsau
ga nusiskundžia ir Bridgepor- 
tas. Ten, kai kuriose gatvėse, 
netik gatvių apšviesimas nėra 
tinkamas, bet visą distriktą 
p attolino ją tiktai vienas poli- 
cistas. Vietos gyventojai nuro
do/ kad sąlygos plėšimams Ir 
užpuolimams tokiose gatvėse 
kaip Mofgan, £owe, Ęmerald 
ir mažešnese Visur—blidkine- 
se gatvėse yrą ; kito prielan
kiausios. > : "

■ 1 ' ''''v’'" ‘i i : . r, : '
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ROSELAND» —- Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugija skel
bia auką rinkimo vajų. Tikru
moje vajus jau yra įsiėjęs. To 
vajaus tikslas labdaringas, 
būtent, paremti Lietuvoj kovo
jančius už ei Vilę metrikaciją ir 
laisvų kapinių Steigimą.

Prie to milžiniško darbo de
dasi visoš laisvamanių kuopos 
bei ji/ veikėjai. Vajus numaty
ta baigti rugsėjo 5 d. su pikni
ku, kuris Įvyks Dambrausko 
farmbje. Tai bus tikrai didžiu
lis visų laisvamanių kuopų su- 
siritlkimas-piktiikas. Pikniko 
pelnas, taipgi, bus paskirtas 
virš pasakytam tikslui.

Stambiausi auka
Laisvamanių reikalams au

koms rinkti yra pagamintos 
tam tikros blankos. Jos yra su 
pirmos kuopos antspaudu ir 
rihkėjo; pąsirašomos. Iš iki šiol 
surinktų aukų, sąrašo teko pa
stebėti, kad stambiausią auką 
yra davęs p. Ed. Čepulis. , Kad 
daug tokių butų, tai tiems Lie
tuvoj kovotojams susidarytų 
tikrai stambi aukų suma.

1 Tad, visi pirmyneigos šali
ninkai suremkime savo .pajėgas 
ir padekime Lietuvos laisvės 
šalininkams išsivaduoti iš po 
svetimo jungo. Senas Antanas.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS popie
riams sortUoti. Tik patyrusios ti- 
sikręipia.
Continental Paper Grading Company 

1623 Ltumber Street.

PATYRUSI MERGINA — 20-35 
namų darbui; nėra virimo; geri na
mai; savas kambarys. $8 pradžiai. 
Referenpas. Sūnnyside 2767.

Help Wanted—Male-Femak

Farms for Sale 
Uldai Rardavimpl

PIRM negu pirksit pamatykit 
šiuos bargenus:

5 kambarių cottage, garažas, 56
pėdų lotas, Master certificate $1600 
ir taksų. 5

2 mūriniai flatai po 6 kambarius, 
geroj apielinkėj, $5,500.00.

Storas ir 6 kambariai geroje vie
toje dėl tavernų, kaina $7,000j0o.‘

6 kambarių mūrinis bungalovv po 
antrašu 6423 S. Trųy St.

Duokite pasiūlymą.
Kreiptis 6621 S. Ashland avė. ar

ba šaukite Hemlock 8716. '

Financial
Finansai-Paskolos

Atgavo seniai 
pavogtus daiktus
Rasta, šicmis dienomis Westsi- 
■dėje suimtos Pocienės gengėje

BRlGHTONyPARK___ Gūd-
’rąš'VAgyš, Bbt menki pirkliai. 
Jau bus apie pusmetis kai din
go iš namų pp. Bendikų, tik
riau, pp. Frank ir Stella Ban- 
deck, gyv. 4044 S. Artesian 
ąveM geras, moderniškas radio 
jr keletas suknelių. Dabar tie 
visi daiktai susirado. Jie at
rakti šiomis dienomis Westsidė- 
je suimtos Pocienės geilgės 
“šandėly”. Taigi, mokėjo pa
vogti, bet nemokėjo pakavoti.

l

.............. i

CLASSIFIED ADS
»— I . t ...........................   i

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Vktory 4965 
STOGDENGYŠTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rąšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Let) g vos išlygos, jei pageL 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

. ............................................ .......t .... ........................................................................ .

Furnished Rooms
RENDON, ŠVARUS ŠVIESUS 

kambarys. Gera transportacija^
3229 Lituanica Avenue,

Tel. Yards 6063.

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump ................   $6.00
Mine Run.............. 5-75
Egg ...i... ...» ' ' 6.00
Nut 6.00

; Sctėehings 4.75
PlRktT DABAR lt VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITA MENESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
4

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginoms—fab
rikuose, bekernėse, mašinšapėse ir 
spaustuvėse.

1UTH1LL EMPLOYMEN1
184 W. VVashington, 8 aukštas.

Help Wanted—Mąle 
Darbininkų Reikia

REIKIA ŠVARAUS jauno vyro 
orderiams rinkti ir užpildyti. $19 j 
savaite ir bonai. Ne senesnis 19 me
tų amžiaus.

Capitol Employment Service 
Room 1509. 159 N. State Street
r... 11,1 ....Į 1 ............................ ■"■—...I

. Automobiles
1930 BUICK SEDĄN; $99; išmo

kėjimas arba mainai; Newberry, 
1025 North Clark Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

išparduodame barų fikče- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom.. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksiUs. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm 
te kitur.

S. E. SOSTHEIM
1915 SO. STATE 

CALumet 5269.

Musical Jhnstruments

GOLDSTEIN’S 
MUSIC SHOP 

914 W. Maxwell St 
blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Mažas trap druni įren- 
girnas ..... ...... .............

$125 naujas Martin
TROMPETAS ..............

$125 STYGŲ BASAS ....

$90. TROMBONAS
BU keisu ....... ...............

$18 SMUIKAS su keisu,

$8.50 NAUJAS GITARAS
už .......     ,
1000 instrumentų pasirinkimui.

Senas jūsų instrumentas i mainus.
I' '■« .....■■'■■Ii ' ll........llIllHIlteĮĮIlMĮIIIĮĮ l P !■

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Photo Studio, 20 
metų išdirbtas biznis, apgyventa 
tarpe lietuvių, lenkų ir rusų. 1)51 
informacijų kreipkitės i Amb’azie- 
jaus Agentūrą, 168 Grand Street, 
BroOklyn, N. Y. Tel. Evergreen 
8—7179.

negu pirksi-

& SONS 
STREET

3

$65.00
575.00
$35.00
$6..5O
«3.50

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800 .
Perkam, parduodam ir mainom na* 

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui už 
gerus bargehus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės !

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish
PARSIDUODA prieinamai 2-jų 

flatų freimiiiis namas; kampas; ge
ro transportacija. 700 West 21 PI.

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 35x125. Kaina $4600. Da
li įmokėkite ir likusius ant morgičio 
Ir šiaip kitų batgenų, lotų, namų ir 
farmų. ’ ■

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

PARSIDUODA 5 kambarių/mo
derniškas plytinis bungalow; ąžuo
linės grindys, karštu vandeniu šil
domas; uždaryti porčiai. Kaina 
$4,600. Savininkas 3488 W. 54th g.

DEL PASKOLOS ant pirmų mor- 
gičių kreipkitės į Lithuanian Build
ing, Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1789 South Hal- 
sted St. Duosime ant gerų išlygų.

A. Rypkevičia, sekretorius.

Building Material
Statybos Medžiaga

2.25

Musų 350 Pėdų Vėr- 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI . 
VISUS MŪSŲ 
MATERIOLUS

. * •< «.

Naujos 1” lemos—10U0 >21.00
pėdų .............. .......

2X4, 2X0, 2X8, ZX|U, 2x12 27.00 
—M. pėu.........

iNaujas piyvvoou, visų inierų 3^2° 
aiKušai, kvad. pCda

Insuiaung board, kvad. pėda v/2'
Nau piaster board , 

kvaa. pėda .....................
Nauja vvallboard, visų nuerų iy2c 

arkušai, kvad. pėda .......
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 1O£ 

ilgio, vienas . ............
Geriausios naujus durys

viena ............ .... ....u*....----
108 kvad. roti roofing, firsts 80£
Geriausias naujas wire fensing 2l/gc 

linj pėda .................. ...
800 galionų vidaus ir IŠorio malevų

$2.o0 maleva—vistį spalvų 1.25 
galionui

Vonios, geriausiam stovy 
viena

Prausinės, visokių mierų, 
viena

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

Lath, ryšuliui
RAKANDAI

Nauji matrosai, $10.00
vertės * te«8*»»te4te*te

Sulankstoma lova su matro
su, pilnai Įrengta . .

Naujos Studijom Sofos —16.95
" Spec. vertės ...................
Geriausios naujos metalinės 4.95 

lovos* spec. vertės
Lovom Coil Springsai, $10.00 4.95 

vertės ......................
1,000,000 pėdų GERO, SVEIKO 

VARTOTO LUM BĖRIO — 
JŪSŲ PAČIŲ KAINAI!

KING MIDAS 
TRADING POST

2221 S. Ashland Avė.

1.25
5.00
2.50
1.75
151

4.95
4.95

SALE! SALĖJ SALE!
Vartotas Lumberis— 

PLUMBINGAS — DURYS— 
LANGAI — SfiPOS ir FIKCERIAI. 

Per sekančias dvi savaites 
2x4*s ‘/z c linijos pėdai. Maple floor- 

ing $10 per M. 1x6 D. & M. 
tokia kaina, kokią ^norėsit mokėti.

Harvey Wreckitig Co, 
1701 WEST CERMAK ROAD 

TeL SEELEY 6761

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN-—Turim rusiškų, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame t musu krautuvu 
1728 So. Halsted 8L. Tai. Canal 9845

I GARSINKIT
(SAVO
IBARGENUS

I
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IOVFIKK SS?? L U y LI lt IU Visas Pasaulio
• V• Dalis.

KVIĘTKJNINKAS ';*t

Gėlės Vestuvertis, Bankietanis {■ 
ir ’ Pa grabams

3316 So. Halsted Street 
•Te|.- BOg^SVARD 7314
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Renikite save apielinko 
biznierius -

—.................. .... ........... te I 1 I'.11 I * ■ l> I —............. . ............ ........

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
turite bėdos su savo rendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
viršminėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTy OWNERS ASSOCIA
TION OF BRIDGEPORT

3303 So.. Lituanica Avenue
• . Tel. Boulevatd 3450 

(Ątdata-nuOTO ryto iki 9 vak.)

ŠIMTAI ŽMONIŲ
IEŠKO NAMŲ
NUSIPIRKTI

E i

I
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prielnaiųos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo* 
laidfc, '• . ■
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“AMALGAMEITŲ” UNIJA PLANUOJA 
ĮVEST APDRAUDOS SKYRIŲ

GERAI DIRBA “READYMADE” RUBU 
SIUVYKLOS. — KITI REIKALAI

internacionalių unijų. Iš pradžių 
buvo tik devynias, tame skai
čiuje ir Amalgameitai. Dabargi, 
visu smarkumu yra organizuo
jama audinyčios. Tas darbas 
pavestas kriaučių unijos prezi
dentui Hillmanui Darbas eina 
sklandžiai, nes auctinyčių darbi
ninkai noriai rašosi prie CIO ir 
bene apie 600 tūkstančių jau 
susirašė. '

Nori įvest apdraudos skyrių
Dar vienas svarbus dalykas 

Amalgameitų, ūhijoj. Norima, į- 
vesti apdraudą nuo ligos ir nuo 
susižeidimo. Tai, žinoma', pri
klausys nuo narių noro pašal
pos ligoj. Manoma mokėti 14 
dolerių į savaitę, išsirgus nema
žiau kaip aštuonias dienas. 
Taipgi manoma’ mokėti 14 dol. 
ir už susižeidimą nuo pat pir-

i mos dienos, jei susižeidimas į- 
vyko ne darbe, bet išėjus iš dar
bo. Taipgi manoma mokėti ir 
pomirtinę virš tūkstančio dol.

L Taigi su šitomis sąlygomis 
CIO .eina gana sklandžiai ir per turi sutikti nemažiau kaip 75 j 
palyginamai trumpą laiką prie nuošimčiai visų unijos darbi- 
CIO Jau suorganizuota virš 3 j ninku 
milionai darbininkų ir virš 1

Andai Amalgameitų centre, 
kuris randasi prie Ashland 
Ęlvd. ir Van Buren, lietuviai 
kriaučiai turėjo susirinkimą. 

\Radangi diena pasitaikė gana 
šilta, tai j susirinkimą atsilankė 
tik aktyvesnieji nariai. Nors 
šiuo laiku viskas yra normalu, 
bet visgi kriaučiams yra rei
kalas žinoti, kas yra veikiama 
organizacijoj.

’ Iš Joint Board delegatų ir 
biznio agentų raportų pasirodo, 
kad šį sezoną “readimeid” ša- 
pos daug geriau dirba, negu 
praeitais metais, bet specialių 
užsakymų šapo j dirba prasčiau, 
negu praeitais metais, tad yra 
šiek tiek, ir bedarbių kriaučių. 
P Pri0 Amalgameitų unijos dar 
prisidėjo naujai suorganizuotas 
lokalas; tai sporto rūbų pramo
nės .gamniančios reikmenis 
liniukams, kumštininkams 
taip panašiai. .

CIO sparčiai auga
Organizavimas kitų industrijų Į 

bo-
ir

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

laiku
gerai

CREW &ATHEREO 
IN MESS ROOM

AFTER WELL DECK 
VVHERE SHELL STRUCK

nei apginkluo-
Acme Photo

O

kareivių, kurie dabartiniu 
tie kareiviai nėra nei taip 
ti, kaip reguliari armija.

POSITION OF U. S.
CRUISER WHEN 

STRUCK

KUR BOMRA KRITO ANT J. V. LAIVO — Iš oro 
trauktas vaizdas Kinijos miesto Šanghajaus, kur laike 
mūšių tarp kinų ir japonų bomba nukrito ant J. V. karo 
laivo “Augusta”, užmušė vieną jurininką, 18 sužeidė. 
.Kryžius parodo kur laivas stovėjo. Acme Photo

LAIVYNO VIRŠININKAS 
KINIJOJE — Admi r o 1 a s 
Harry E. Yarnell, kuris yra 
vyriausias vadas Jungtinių 
Valstijų laivyno Ęinijos 
vandenyne. .

•>%. YAl:Mft.K) SVEIKATOS PRIZĄ 
Illinois valstijos mugėje, Springfiek 
sprendė, kad mergytė 99.9% sveika

< NUKENTĖJO — “Augusta” vyriausias J. V. karo lai
vyno laivas Kinijos vandenyse, ant kurio, laike susirėmi
mo tarp kinų-japonų šJangfiajuje, nukrito bomba, už- 
mušdama 1 jurininką, 18 sužeisdama. Aukų skaičius butų 
buvęs daug didesnis, jeigu jūreiviai, tuo laiku nebūtų 
pietavę valgoinąjam kambaryje. Acme Photo

kovoja su japonais. Ši 
išlavinti

“DETEKTYVAS” — Kai Cihcagos policija suėmė 
18 metų jaunuolį Orville Galligher, iš Findlay, Oljio, tai 
atrado pas jį revolverį, detektyvo ženklą, grimą ir kito
kias reikmenas, kurias dažnai randama pas piktadarius. 
Galligher aiškino, kad jis ne piktadaris, bet mokinasi 
į detektyvus. Jis buvo areštuotas, kai, atvykęs Chica- 
gon, įsėdo į svetimą automobilį ir užmigo.

PERSISKYRĖ — Wrigley 
Offield, turtingas Chicagos

• ' ' '< ' ■■■■ . •' . ' ■ ■ : 

“chevving gųm’ milionų įpė- 
dinis, kuris laimėjo persky
ras Chicagos teisme nuo 
Edith Margery Haldimand 
iš New Yorko.

“TIKRA MEILĖ” — Ok- 
lahoina valstijos mergaičių 
pataisos namų viršininkė 
Mrs. Creighton Burnham 
nusprendė, kad mergaitės, 
uždarytos kalėjime ir nuto
lintos nuo normalią gyveni
nio, vargu gali pasitaisyti 
ar išsivystyti į normales 
moteriškes. Mergaičių gyve
nimo sąlygų pagerinimui, 
viršininkė pradėjo kas sa
vaitę rengti pasikalbėjimus, 
šokius ir kitokius vakarė
lius, pakviesdama į paren
gimus ir pašalinės publikos. 
Į viena tų parengimų atsi
lankė Hercle Cook, 21 metų 
jaunuolis.’ Įsimylėjo į vieną 
įkalintų mergaičių Evelyn 
Steele (dešinėj) ir netrukus 
su jd susituokė.

ieagietė Catherine Angelą Levinson, nuo 5456 Harper avenue, kuri 
pirmą prizą sveikatos konkurse. Daktarai, darę egzaminaciją, nu-

KINIJOS SPĖKOS SAUSUMOJE — Paveikslas viršuj 
parodo pulką reguliarės ir gerai išlavintos Kinijos ka- 
riuomenės. Paveikslas apačioje yra “ne^reguliarių.”

do& dalykas hupuls pats per sa
ve. Dar reikia priminti, kad 
priklausymas prie to apdraudos 
skyriaus bus liuosnoris.

Pasikalbėta dar ir apie kitus 
mažesnius dalykus. ’ Po to susi
rinkimas buvo uždarytas.

J. P. Ewaldas
I

Priteistas Sugrąžinti
Skola J. Zalatoriui
Leido Skolintoją sekvestruoti 

jo pinigus banke

Chicagos miesto teismų vy
riausias teisėjas John Sonste- 
by pereitos savaitės pabaigo
je nusprendė, kad, nežiūrint 
bankroto, John P. Ewaldas 
privalo atmokėti savo skolas 
John P. Zalatoriui ir visiems 
kitiems savo kreditoriams.

Teisėjas Sonsteby išdavė p. 
Zalatoriui teisę sekvestruoti 
John P. Ewaldo pinigus, ku
riuos jis laiko Halsted Ex- 
change National Banke ir Dis- 
triet National Banke.

Teisėjas parėmė savo nuo
sprendį John P. Ewaldo liudi
jimais prieš fėderalį teismą, 
laike jo bankroto peticijos 
svarstymo. Ten Ewaldas pa

3 ninku. Stambesniam skaičiui reiškė, kad “jis nori ir žada visgi 
30 ' darbininkų nesutinkant, apdrau Zalatoriui ir kitiems kredito- kinių.
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riams pinigus sugrąžinti”. Tei
gėjo manymu, toks pasižadė
jimas bankrotuojknčio žmo
gaus skolas atnaujina 
palieka nėatmokėtinos

Rytoj rytą prieš teisėją Sul- 
livan, 7 So. Dearborn st., bus 
išparduodamas John P. Ėwal-I 
do turtas, kurį jis atėmė nuo 
kreditorių naudai. ’

Po bankroto prašymo svars
tymo, J. P;. Evvaldas depona
vo abiejuose minėtuose ban
kuose apie $1,300.
. Zalafiorių .-, teisme atstovavo 

adv., K. P. Gugis. —R.

Tik Dvi Savaitės 
Iki Mokyklų 
Atsidarymo

Liko jau tik dvi savaitės 
vaikams atostogauti, nes šie
met viešosios" Wokyklos atsi
darys. tuoj po tDūrbo' dienos.

Betgi kaip* apskaitoma, šie
met Chicagojo mažiau moki
nių lankys mokyklas. Tas su
mažėjimas .pareisiąs nuo su
mažėjimo vedybų, depresijos, 
gyventojų 'išsikėlimo ir suma
žėjimo imigracijos. Sumažėji
mas pasireiškė kaip pradinėse, 
taip ir augštesnėse mokyklose.

Nežiūrint laukiamo sumažė-j pinese griežė p. Petruševičiaus 
jimo 8,000 mokinių mokyklas muzika, p. Brazis padainavo 
visgi lankys, per 600,000 mo-1 laidotuvių dainas. Gi p, Šalti-

J mieras pasakė atatinkamą psichologiniai pakrikimai.

F iv

pirmadienis, rugp. 23, 1987

Marijona Kojalienė 
Palaidota Tautiško
se Kapinėse

Mirė St. Anna, Kalifornijoj 
rugpmči° 10 dieną

Praeitą ketvirtadienį, rug- ] 
piučio 19 d. tapo labai gražiai1 Čikagą ir palaidotas lietuvių 
palaidota lietuvių Jautiškose tautiškose kapinėse. Tą velio- 
kapinėse Marijona Kojalienė. nes sutartį jos vyras ir išpil- 
Ji mirė rugpiučio 10 di. St. An- dė. • ~
na, Kalifornijos valstijoje, kur -—------------
buvo išgyvenusi su savo šeima yg r
per dešimts metų. Ten turėjo. 1® IjICLUVOS 
savo ūkį. I Atvažiuoja ,

Velionės mirtis atnešė labai GillČaUSkaitė 
skaudų širdies skausmą myli- 
rniri vyrui Juozapui, . sunui 
Juozapui, broliui Boleslovui 
Yurkui, seseriai Josephinąi 
Piktužienei, jų šeimynoms ir 
.draugams.

Apie antrą valandą prie ve
lionės sesers namų 4407 So. 
Union avė. susirinko gražus 
būrelis giminių ir draugų jai 
savo paskutinį ’ patarnavimą 
suteikti ir paskutiniam atsi- PrOtžl 

•l ’ *________• _______•! Vi.« TV V • _ **sveikinimui pareikšti. Iš čia ir 
prasidėjo palydų eisena į jos 
paskutinę kelionę, i

Į kapines palydėjo apie 40 
automobilių. Namuose ir ka- 

buvo

kalbą. Laidotuvėms patarna
vo laid. direktorius J. F. Eu- 
deikis.

Marijona Kojalienė 
laisvų pažiūrų moteris. Bet 
tautines kapines ji dar gyva 
būdama pasirinko sau amži- 
nasties poilsio vieta. Ji buvo 
su vyru taip sutarusi, kad kas 
iš jiedviejų pirma mirtų, to 
kūnas turi būti parvėžtas į

—Senas Petras. _

šiandien laivu “Drottning- 
Ujholm” atplauks į New Yorką 

Kazimiera Ginčauskaitė, iš, 
Paušių kaimo, Naujamiesčio 
vai. Važiuoja pas savo seserį 
Bronislavą Kutas, 4345 South 
Artesian avenue.

Tirs Automobilistų

Municipalis teisėjas Brande 
paskelbė, kad per kelias atei
nančias savaites suimti už 
rimtus nusikaltimus automo
bilistai bus atiduoti gydyto-1 
iams/ tirti. Ypač bus tiriamas! — 
kraujo spaudimas, protas ir C“]U „Am” 
nsicholoffiniai nakrikimai. U<11 dillHl > vu 11 llU^v

Gaisrai Elgine

Pereitą savaitę Elgine kilo 
4u dideli gaisrai. Vienas tų 
gaisrų pridarė $25,000 nuosto
lių McBride Coal Co., o kita
me sudegė tuščia Consumers 
Coal Co. ledaunė. Ugniagesiai 
dirbo 12 valandų iki gaisrą 
lokalizavo ir neprileido per
simesti į gretimus anglių san
dėlius. ;

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

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

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

TELEFONAS CĄNAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

Acme Photo




