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Sutarė kovoti 
submarinas

Anglijai ir Francuzijai pavesta patruliuo
ti Viduržemio jurą. Nebus teikiama jokios 

apsaugos Ispanijos laivams.

Rusija ir 
kurios dalyvavo Vi- 
jtfrų konferencijoje, 
savo teriotorialius 

ir paves savo portus 
ir Frahcuzijos karo

NYON, Šveicarijoj, rūgs. 12. 
— Anglija ir Francuzija suti
ko patruliuoti Viduržemio ju
rą ir pAstatyti daugiau kaip 
60 karo laivų kovai su piratiš
komis submąrinorrfis. Kitos gi 
septynios valstybės — Graiki
ja, Jugoslavija, Turkija, Bul
garija, Rumunija, 
Egyptas, 
duržemio 
prižiūrės 
vandenis 
Anglijos
laivams, kada tai bus reikalin- 
ga. .

Susitarimas yra kompromisi
nis ir buvo priimtas po dvie
jų dienų svarstymo. Tikimąsi 
jį pasirašyti iki trečiadienio.

Anglija ir Francuzija buvo 
patiekusios kitą planą — su
organizuoti internacionalinį lai
vyną patruliavimui Viduržemio 
juros. Bet Rusija ir Balkanų 
valstybės tą planą atmetė. Iš
vengimui visiško pralaimėjimo 
ir gal pačios konferencijos su4- 
smukimo, Anglija ir Francuzi
ja prisiėmė pačios patruliuoti 
jurą.......'.

Kadangi Italija buvo atvirai 
✓apkaltinta dėl jos submarinų 
piratiško veikimo, bet kadan
gi nė Anglija, nė Francuzija 
nenori atvirai susikirsti su Ita
lija, tai patruliuojančio laivy
no veikimas bus labai aprybo- 
tas.

Nebus teikiama jokios ap
saugos nė Ispanijos sukilėlių, 
nė lojalistų laivams. Bus kovo
jami tik tie laivai, kurie už
kabins neutralių šalių laivus, 
bet ir tai tik tuo atveju, kada 
puolikas neprisilaiky karo tai
syklių ir neduos progos gelbė
tis pasažieriams ir laivo įgu
lai.

Rusija yra pasipiktinusi tais 
patruliuojančio laivyno aprybo- 
jimais, bet Anglija' ir Francu
zija tikrina, kad submarinos 

. vistiek negalės išpildyti Londo
no protokolo nustatytas taisy
kles, todėl praktiškai laivai bu
sią apsaugoti nuo visų puoli
mų.

Laivai bus prašomi plaukio
ti nustatytomis linijomis, ka
rias ir patruliuos Anglijos ir 
Francuzijos karo laivai yisoje 
Viduržemio juroje, išėmus Ae- 
gėjaus jurą. Jei karo laivas 
pervėlai atplauktų į puolimo 
vietą, tai jis turės teisę skan
dinti kiekvieną submariną, ku
ri yra įtariama papildžiusi puo
limą.

Anglija ir Francuzija vis 
dar nori, kad ir Italija prisi
dėtų prie patruliavimo juros. 
Jei Italija prisidėtų, jai bife 
pavesta patruliuoti Tyrėnų j u- 
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rą (vakarinės Italijos pakraš
čiuose).

Valstybės neįsileis į savo 
vandenis jokių submarinų, iš
ėmus tam tikromis sąlygo
mis.

Šis susitarimas bus pasiūly
tas Italijai Jr Vokietijai pa
tvirtinti, jei jos tai panorės pa
daryti.

Juodųjų jurų valstybės su
tarė padaryti savo pasitarimą, 
jei' Anglijos ir Francuzijos pla
nas neįstengtų piratiškas , sub- 
marinas suvaldyti, ar jei sub- 
marinos persimestų į Juodą
sias juras.

ši konferencija aiškiai paro
dė, kad mažosios valstybės ne
pasitiki didžiosiomis valstybė
mis ir jų užtikrinimais ir 
čios darė viską išvengimu4! 
linčių privesti prie karo su 
Ii j a nesusipratimų.

pa
ga
ila-

Hull taikos planą 
paduos tautų 

sąjungai
WASHINGTON, rugs.’.;^, 

Valstybės sekretorius Hūll įsa
kė ambasadoriui Šveicarijoje 
formaliai paduoti tautų sąjun
gos susirinkimui jo 14 punktų 
programą išlaikymui taikos pa
saulyje.

Jo taikos principų pareiški
mas bus paduotas kartu* su 
valstybių atsakymais neva 
tautui sąjungos informacijai. 
Bet manoma, kad jo žingsnis 
turi daug didesnės 
Viena jis išdėsto 
kos principus ir 
tautų sąjungai, 
Valstijos parems 
ganizuotas pastangas atsteigti 
taiką pasaulyje.

Jungt. Valstijos nepriklauso 
tautų sąjungai ir jos nedaly
vaus jos posėdyje, tečiaus 
Jungt. Valstijos visuomet su 
dideliu susidomėjimu sekė 
tų sąjungos veikimą.

Tautų sąjungos posėdis 
sidės šį pirmadienį..

reikšmės. 
Amerikos tai- 
antra, pasako 

kad Jungt. 
kiekvienas or-

FAŠIZMAS BELGIJOJ — Belgijos policistai veda suareštuotą moteriškę, kuri 
dalyvavo Reksistų (Belgijos Fašistų) riaušėse sostinėje Briuselyje. Riaušės įvyko 
laike krizio Belgijos Valstybės banko reikaluose. Reksistų vadas Leon Degrcllc 
yra vienas to banko dalininkų. 1 Acme Photo

Smarkus mušis 
prie Shanghai
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Japonai pradėjo didįjį ofensyvą Shanghai 
apielinkėj. Paėjo dvi mylias, bet greitai 

chiniečių liko atstumti atgal.
SHANGHAI, rūgs. 12.-Ja-, 

ponijos armija, padeda didžių
jų laivyno kanuolių, pradėjo 
didįjį ofensyvą Shanghai apie- 
linkėj ir į šiaurę nuo Shan
ghai apėjo į priekį dvi mylias. 
Bet vėliau liko atstumta smar
kios naktinės 
atakos.

chiniečių kontr-

prasidėjo nuo 
pakraščių, kur 

kelintą savaitę
Jų tikslas

Ofensyvas
Yangtze upės 
japonai jau 
jando įsistiprinti,
buvo paimti Yanghang, u4ž 4 
mylių nuo < Woosung fortų.

Po 24 valandų labai smar
kaus mūšio japonai paskelbė 
paėję į priekį dvi mylias ir už
ėmę didelę dalį Yanghang. Bet 
chiniečiai vėliau paskelbė, kad 
priešas pasiekė tik miesto pa
kraščius, bet ir iš ten chirne- 
čių kontr-atakos nustūmė jį 
atgal.

Prezidentas prižada 
neleisti Amerikai įsi- 

velti į karą
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 

12. — Prezidentas Rooseveltas 
griežtai ifžtikrifio darysiąs vis
ką, kad tik neleisti Jungt. Val
stijoms įsivelti į karą, ar tai 
Europoje, ąr'; Azijoję. Jis pri
pažino^ kad padėtis yra, ypač 
EuTopbj, pilna pavojų ir Ame
rikai reikės padėti didelių pa
stangų, neįsivelti į karą.

Iš jo kalbos buvo aišku,, kad 
diktatoriškos valstybės ilgai
niui įtrauks ir demokratines 
valstybes į naują pasaulinį ka
rą. '

Bella Butmanienė 
nuteista vieniems 
metams kalėjiman

tau-

pra-

Italija prašo Angli 
ją pripažinti pagro 

bimą Ethiopijos
12. —

Mussoli-
paprąšė
Neville

LONDONAS, rūgs.
Esančiomis žiniomis, 
ni asmenišku raštu 
Anglijos premierą
Chamberlain Iškelti tautų są
jungos susirinkime pripažini
mą Italijos užkariavimo Ethio
pijos. 

, • *
Mussolini pareiškęs, kad An

glijos ir Italijos derybos dėl 
draugiškumo sutarties butų be
prasmės, kol tebėra neišspręs
tas Ethiopijos klaupsimas.

Bombardavo anglų 
laivą

LONDONAS, rūgs. 12.—An
glijos laivas ’Stanbridge buvo 
smarkiai bombarduojamas ga- 
beh&htiš Gi- 
jon, šiaurinės Ispanijos. Lai
vas plaukia į. Franci ją, lydimas 
torpedinio laivo.

Politinis patronažas 
kainuojąs bilįoną 

dol. i metus

• ; fe' ■ j

•Chiniečiai šiaurinė
je Chinijoje sumuš- 

t ti ir bėga

CHICAGO.—Paskilbusi Bella 
Butmaniene, 6743 Irving Park 
Blvd., vėl tapo nuteista vie
niems metams kalėjiman.

Kalėjimo ji susilaukė už pa
ėmimą 'iš Mrs. Johanna Mook 
laikrodžio užstatui . už ištrau
kimą purvyne nuklimpusib 5au- 
;omobilia>us. Butmanienė ne tik 
neištraukė ją iš purvyno, bet 
pasilaikė ir laikrodėlį. Už tą ji 
gavo metus kalėjimo. Taipjau 
metus kalėjimo gavo ir už pa
sipriešinimą policijai. Bet abi 
bausmės bus atliekamos kar
tu. /

“Tu4 esi pavojus kauntei ir 
apielinkei, kurioj tu gyveni”, 
pareiškė Butmanienei teisėjas 
O’Connell.

BORDEAUX, Francuzijoj, r. 
12. — Anglijos prekių laivai 
•Molton ir Candelston Castle, 
kuriuos sukilėliai suėmė prieš 
porą mėnesių, liko paliuosuoti, 
veikiausia ekonominiais sume-

Chicagai ir apielinkei fed<^ 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:27, leidžiasi timais, nes sukilėliai nėbeturė-

Rusija sušaudė tris 
gyvulių ūkio virši-

įlinkus
MASKVA, rūgs. 12. Ro

stovo laikraštis Molot praneša, 
kad Azovo provincijoje liko su
šaudyti trys žmonės už neti
kusį vedimu gyvulių ūkio. Du* 
kiti nuteisti 10 metų kalėji
mai!. - * * ' ■

Prieš kelias dienas ten ir 
Ukrainoj liko sušaudyta 12 kp-

PEIPING, rūgs. 12. — Japo- ; 
nai jau visai baigė užėmimą ) 
visos šiaurinės Hopei provin
cijos dalies ir verždamiesi vis 
;oliau į pietu’s, japonai tikisi 
greitai užkariauti visą šiauri
nę Chini ją.

Kasdie vis labiau susmun
kančiam chiniečių frontui tapo 
užduota^ didelis smūgis į jpie^ 
;us nuo Machang, kur mūšiai 
eina jau kelintą savaitę. Japo
nai skelbia apėmę Tsinghsien, 
40 mylių į pietus nuo Tient- 
sin ir kelis kitus miestui.

Dėlei . šio japonų laimėjimo 
į japonų rankąs paklius didei- 
įė dalis Tientsin-Pukow gele-( 
žinkelio ir Peiping-Hankow ge
ležinkelio, kurie turi nepapra
stai didelėj reikšmės šiaurinės 
Chinijos transportacijoje.

Japonai pradėjo ataką prieš 
auštant,' iki juostos brisdami 
vandenyje. Jie paėmė visas 
chiniečių pozicijas ir privertė 
chiniečihs bėgti giliu purvy
nu.

Dabartinis Japonų laimėji
mas yra svarbiausias po kelių 
savaičių tylos šiaurinėj e Chi- 
nijoje, kada dėlei didelių liučiij 
ir potvynių karas pasidarė veik 
visai negalimas.

Dėlei japonų laimėjimų, sve
timšalių padėties šiaurinėje 
Chinijojė pasidarė labai abejo
tina. . 1 <

VEASHINGTON, rūgs. 12. — 
Apskaįtųma, kad Amerikai po
litinis pAttonažąs kainuoja apie 
bilioną dol. į metus. Renkami 
politikieriai stengiasi kiek ga
lima daugiausia saviems žmo
nėms duoti politinių darbų, 
tikslu ginti jų paramą rinki
muose. Todėl padidinimui savo 
rėmėjų samdoma daug berei
kalingų darbininkų, bile turė
jus daugiau4 rėmėjų, o jiems 
algas turi sumokėti .taksų mo
kėtojai.

Apskaitoma, kad federalinė, 
i ■

valstijų ir miestų valdžios sam
dosi apie 3,500,000 darbininkų, 
kurių daugelis yra visai berei
kalingi, įgrūsti vien dėl politi
nio patronažo. Jiems algomis 
išmokama virš $4,500,000,000 
į metus. Daugelis jų ne savo 
darbą dirba, bet tik tarnauja 
jį remiančiam politikieriui. ,

Metinės federalinės, valstiųj 
ir miestų administracijų išlai
dos siekia apie $19,000,000,000 
į metus, o federalinės, valstijų 
ir miestų skolos gi siekia $57,- 
000,000,000.,

Kiek dar grafto politikięriai 
suima ■— to apskaičiuoti jau 
negalima. .

šis mušis buvo vienas iš di
džiausių ir vienas iš svarbiau
sių visame keturių savaičių ka
re Shanghai apielinkėse. Abie
jų pusių nuostoliai irgi.. buvo 
nepaprastai dideli, kokių dar 
nebuvo, atskirame mu'šyje.

Tarp Japonijos kareivių pa
sireiškus cholerai ir 20 karei
vių mifus, japonai ėmė kaltin
ti, kad chiniečiai buk vedą 
“bakteriologinį karą” ir suži- 
niai japonus apkrečią ta liga. 

- •Chiniečiai iš tokio japonų 
tvirtinimo tik juokiasi ir sa
ko, kad liga paeinanti dėlei 
nesanitarinių sąlygų užpakaly 
japonų fronto. Be to chiniečiai 
sako, kad ir jie patys kenčia 
nuo tos ligos ir ypač daug 
žmonių miršta tremtinių sto
vyklose. Ta liga atėjusi iš 
Hong Kong, bet svetimšalių ji 
dar nepalietė.
Japonų bombos sugriovė garsų 

maldnamį.
SHANGHAI, rūgs. 12. — 

Vienas iš seniausių chiniečių 
buddistų maldnamis prie Lun- 
ghwa, netoli Shanghai, liko su
griautas dviejų japonų oro ata
kų. 7 lėktuvai numetė 24 bom
bas, kurios užmušė 5 dvasiš
kius, 2 policistus ir 13 maldi
ninkų. 30 maldininkų sužeista.

Pagoda yra 1,600 metų se
numo ir buvo skaitlingai lan
koma turistų. Bombos sugrio
vė ir daugelį apielinkės namų.

jo, kuo maitinti laivų jgu'las. [lektyvių ūkių viršininkų

ISTANBDL, Turkijoj, rūgs 
12. -

Karo debesys nu
traukė prezidento 

atostogas
HYDE PARK, N. Y., rūgs. 

12. — Besimausiantys Azijoj 
ir Europoj karo debesys pri
vertė prezidentą Rooseveltą nu
traukti atostogas pirm numa
tyto laiko. Jis antradieny su- 
gryš į Washingtoną ir, mano
ma, tuojaus sušauks kabineto 
susirinkimą apsvarstyti padėtį 
Azijoje ir Europoje.

Susirūpinti karo 
verčia, ypač galimybė 
Amerikai įsivelti į 
kara.

pavojum 
ir pačiai 
gręsiantį

Tyfimas perėjo Ja
ponijos pakraščiais; 

daug žuvo

Japonija kariaujan
ti su Chinija dė!^ 

“draugiškumo” '
Keistas japonų supratimas 

draugiškumo. Bet tam karui 
Japonija mobilizuoja moteris 
ir vaikus.

Paskendo du laivai 
su 100 Ispanijos < 

tremtinių

Turkija yra susirupinu-, 
si iškilusiais tarp Rusijos ir 
Italijos kivirčiąis, nes dėl savo 
geografines padėties, Turkija 
gali atsidurti labai Jteblioj. pa-1- (jnnmi
•B" -v . / "v
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BORDEAUX, Francuzijoj, r. 
12. —- Į šį uostą liko atvilktas 
prakiuręs žvejų laivas su 36 
alkanais tremtiniais iš Riba- ‘ >
desella, ‘ šiaurinės Ispanijos, 
prie Bisk^ya įlankos.

Juos atitempė graikų laivas 
Pelėmis, kuris pranešė, kad du 
kiti laiyai su4 Ispanijos' karo 
tremtiniais paskendo juroje, 
kartu su žmonėmis. Su tais 
laivais žuVo) 100 žmonių.

BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 
vyriausybė uždraudė duoti ar
batpinigius (“tipsus”) patar
nautojams Vengrijos koteliuose 
ir restoram .r • l

TOKIO, rūgs. 12. — Nepa
prastai smarkus tyfunas per
ėjo pietiniais ir vakariniais Ja
ponijos pakraščiais, pridaryda
mas milžiniškų nuostolių ir 
mažiausią 65 žmones užmuš
damas. šimtai žmonių liko su
žeisti. Be to daug žmonių pa
sigendama., 

1 J « , 1

Daugely vietų išsiliejo jura 
ir „užliejo daugelį namų. Nuo
stoliai siekia milionus dol.

Tyfųnas perėjo 900 mylių 
juostoj ir manoma, kad jis pa
skandino .labai daug laivų. Bet 
čia. tikrųjų nuostolių nebus ga
lima sužinoti iki nesugryš iš 
juros žvejų> laivai. Daugely 
vietų sunaikintį pasėliai.

TOKIO, rūgs. 12. — Japon - 
jos premjeras princas Konoe at
sišaukė i visą šąli padidinti sa
vo pastangas Chinijos armiją, 
kuri trukdanti Japonijos vy
riausybės pastangas užmegsti 
draugiškus ryšius su Chinija.

Pasak premiero, Japonija ka
riaujanti su Chinija vieninteliu 
tikslu užkariauti Chinijos drau
giškumą ir ištikimybę Japonijai 
ir jis 'tuo tikslu paskelbia dva
sinę mobilizaciją, einant kuria 
visi vyrai, moterys ir dagi vai
kai turi prisidėti prie laimėji
mo karo.

Japonija sykį ant visados tu
ri išrišti Chinijos klausimą ir 
dabar atėjęs laikas tam istoriš
kam įvykiui.

Bombos užmušė 2 
Paryžiaus poli- 

cistus
PARYŽIUS, 

policistai liko 
boms sprogus 
šių Paryžiaus
jungų raštinėse. Namas veik 
visai sugriautas.

rūgs. 12. — Du 
užmušti bom- 

dviejų žymiau- 
samdytojų są-

uose. j nėrė per lan
. • - E. ‘ v •

J1'; • J J.

i':’’ Ji

NEW YORK, rūgs. 12. 
Irmagardė Stolt, 12 m., šią 
sąrą išmoko šokti j vandenį 
ir tai nepaprastai pamėgo. Bet 
tai buvo ir jos mirties priežas
tis, nes ji vaigŠčiodavo mie
gant ir vakar miegodama ji 

į ir užsimušė.

Chiniįa šaukiasi tau
tų sąjungos pagelbos

va- GENEVA, rūgs. 12. — Chi
nija atsišaukė į tautų sąjun
gą, prašydama sulaikyti japo
nų puolimą Chinijos. Chinijos 
nota liko paduota rytoj susi
renkančiai * tautų sąjungos ta- 
rybai.
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apsirengę. Vadinasi, tfc 
madds drabužiai^ kofciė 
dėvimi prieš 3imt| mn-

viso tlj iškilmių tikslas 
pavaizduoti tu gyvenimu, 
buYo pfriėš širhtį matu*

Collinsvilk) III
šimto ftietŲ sukaktis
Taigi musų miestas jau su

silaukė šimto metų amžiaus: 
Vadinasi, nebėra jaunutis. Su
kakties pVbga fUgsėjo 2, 3 ir 
4 dienbmiS bliVd fėhglarfios di
delės iškilmės ir paradai. Va
žiavo automobiliai ir autbšbnk- 
vfežiniiai labai gražiai t)aįiuo- 
šti. Jdomiatfsia buvo tai, kad 
tais vežimais (“flotais”) važia
vo žmonėš senoviškais drabu
žiais 
kios 
buvo 
tų.

Iš 
buvo 
kokis

Turėjome daug svečių
Iškilniių pdžiufėti šbvažiaVo 

daug sVeČlų iš aplinkinių fnife- 
stelių. 0 meš susiladkemfe sve
čių dėt iŠ pačios Chitiajtos: Su
stojo , teisėj aš J. T. žufis šu 
žmonA Grįždarhi iš atbštdgii, 
kurias prAleatiO VVashitigt'orio ir 
Kalifothijos valstijose, jib Au
stojo ir mti'sų mieste. J’ub la
biau Šib miėšto neaplenkė ir 
dči to, kad teisėjas jaimystė- 
je yra. čia gyvettįš. Tokiu 
du jis čia turi draugų ir 
žjstamų.

Atvyko iš ChičagOS taip 
teisėjo tėvai, brolis iŠ Mičhi- 
gan valstijos, ibhaš Sinkus su 
žmona ir Antanas Kundrotas 
su žmona. Bus pravartu Pri
minti, kati Jbno Šihkauš žmo
na yra tėiąėjb seštib. P-ai du
riai musų mieste yra daug me
tų išgyveh'ę, todėl Jie čia tpti 
daug drabgų ir pažįstamų, kim- 
drotiėhė irgi daug mėtų musų 
kolonijoj yra praleidusi.

Darbo dieną , kai kurie’,7vie-( 
tos lietuviai ir- būrys svečių iš 
Chicagbš praleidome dratlgų 
Steponavičių farbioje (ll.B. 4, 
Edwardsville; iii.). Abu jie yra 
linkšmi žmohėš ik turi labai 
gražią vaisių farmą. Svečiams 
draugai Ste|3ohaVičiai pa^aftu- 
no tikrai karališkus plėtūš. d 
tų sVečių buvo apie Mšdėšimt. 
Nuo visokiausių valgių ir gė
rimų, kaip sakoma, tiesiog sta
lai lūžo.

Pietų metu buvo pasakytos 
kelios trumpos kalbos. Labai 
gražiai kalbėjo p. Tarnas, žu- 
ris, teisėjo tėvas. Kalbėjo taip 
pat teisėjas J. žuris. Jis pa
reiškė, kad collinsvillieČių jis 
nepamiršo ir hėPamiršiąš. Pa
galiau A. Kundrotas širdingai 
padėkojo Steponavičiams itž 
gražų ir malonų priėmimą.

Bus pravartu priminti, kad 
teisėjo žmona yra labai links
mo budo lietuVaitė. Ji daug Vi
sokių juokų prikrėtę. Laikas 
bėgo taip greit, kad mes ir 
juste nepajutome, kaip dvylik
ta valanda prisiartino. Vadina
si, prisiartino laikas, kai rei
kėjo skirstytis. Juo labiau, kad 
kitą dieną jau ir į darbą teko 
eiti.

OhiuagieČiai CollinsVille ap
leido tik antrAdienį. Tada dš 
jau buvau gerokai paprakaita
vęs anglies kasykloje bedirbda
mas. :

bū- 
pa-

pat

VMS
■m* ■■ ».> >■ |

• Hįiižilitf Žftibnilj kenčia
HU'o WM8«fe VMUTių Užkietėjimo. 
Kode! netaisyti lai "halurSlki BUdU— 
vartojant gatavus valgymui javinius 
kasdien, vietoj imint sUpniiiAfičiAS 
piliules ir Vaistus?

Kellogg’^ ALt.-DRAN prideda 
arU£Uiti6 j ką dtfttgthM Sisttefhų lei- 
kalauja. Kūne ALL-BRAN sugeria 
dvigubai fc'avo svorio vandeny, sii- 
darydaihaS hlihkSt^ kaip kempinį, 
masįi fcilld ivemidi išvalo vidurius.

Kellogg’s ALL-fi$AN taip pat tie
kia ir vitaminų B viduriams sustiįl- 
ririti fr tėtežteš krAUjUl:

Tik iŠvul^Vkit į>6 du kiipinli šauk
štu Wdferi ,šu .fchm. 8$ ŠrtibtbkU; Ar 

a$ėtittį ŠUkėiiAnčiose bandU- 
lese, cltiėhoj ir i. L Rimtuos atvėjub- 

tHs kartus dienoje.
ALL-BflAfl parsiduoda visose grp- 

šfefhisė ir Kbllofį Ifi BAltie CVek, 
^afaMuolAŠ* "«• '

Neaiški Valdžios
Si’lpiamųjįi Padėtis

• ———

UžšidKiSJ Senute afabiižhj
ganiykM

NAUJIENOS, Chicago, 111.
Hitj; ttf dltteiiii ktepanij HAs 
jiem tėkš Imtis.

47 svffiĄ iiims
VA .^..X ’ į a.

ViBriį .(Heilų tri&i4u«jii 
Brown gatvė ,ir nidtati žniUfiitį 
burj. Nutariau pažiūrėti kas 
tėti ir aš. Ogi, benpžiurinėj an
tys 18 svarų ir 7 bntljiĮ Žijv}i 
muskey vadinamą, kurią pa
gavi! fflmtį iofUžfe žmtmu

ČitK KdhShs, SiipVtt. sva
rų Mtisfery. JbA ilgis buvo

pašStHdŪdyli ib AŠj ttfi kur į^ra 
pp. šartlj VftsBžBj arta 
CrėŠcėfit lakė.

f'ėt norite ftpfe

Vkkar buVb prAbėstk; khd 
visi valdžios šelpiamieji bedar
biai per dVI saVallėš begaus 
tiUbmbš ir kAi kiitię ri'ėtekš dab- 
bų. Šiattdimi Štai ateina dar. 
iiudnėšttė žibia, kbtlh paAiškė-> 
Jo, kbd htio rusėjo ižb d. gali 
užsidaryti ir žiemos drabužių 
gaminimas. Tuo veika!U vyksta 
Valdžios atstovų pasitarimas 
Sprihgfiėlde 'ir' kai j įaiytki 
gali išsirišti dar pieko Aėt>ašk- 
koma.
/ ’ ■* . ■ ’t I

Vienam klausimui sūsipyh'us, 
pinafei ir kiti. Neaišku dar kaip 
gali būti ir su kftals reikmėm-’ 
mis. Mapbma, kad teks panai
kinti It, hitas išlaidašL : bbtent: 
avalynės, šviesos ir kitų. ■ ■
£ / '• ' ; * - s V

PiaiiiiOja derybas šu "priyati- 
iiė indųštrija, kad ji paimtų 
bent 15.ŪJ0 žmonių nuo paš L 
ims . x

M kbš Mfe apie šienii^ 
patlftt Ibi krėiįiidiėš f j); A. 
Lin^ thaveF šh TM 
JarikUtiŠ Viėtft. Jis rbŠė; kad 
dabar jokių slogų nežinąs. Va 
diridši-, Wištbii'šinūš saugi Vie
ta.

įtžfertauii ’
Kaip mųtošijUčijkAgiėčiUi rėif- 

giaŠi RhiflėiUhdėri Visai užką
ri aidi; M. A. Šatkų di^- 
ba Už maštėr-niė'chaiiikų Mi- 
kaš Vuškaį hUd šėniį Idiktį 
plačiai žiiiPtrias čikagiėtiš. jis 
patėhkiidas ijaiija vietft. Šėko, 
dattg gėfiUu jaučiasi riė^ti' tė
viškėj Čikagoje, kad jauš'da- 
vošL

Pbs p. Sargejų Česilą Už ba
ro dirba kitas jaunąs čįkagie- 
tis. baskui dar mačiau vieną 
lietuvį, “Juozuku” vadinamą; 
Bei šis tai jau nebepanašus 
bąllųjų rasei, tiek jau rudai 
iškepinęš odą. taip, tąį vaša- 
ros . šaulei spindulėlių durtas. 
Bet, kad ko greit jau ir

jr~

2-ta Rekordine Savaite!
■ ‘ THE THIRTEEN” 

^‘dUmLAN’^’So^^^ ? 
^fovskvM 8iWUWį

kulturbš d^imonštrapija 
SONOTONE 
66 E. Va|i BtirČn. ..

25c iki 1 v. n. p.—35c iki 6:30 p. b.
-> f: * 1 k Z9T. ■

n-i* - —, L. >i^t**>^*** -V* 4-

1 SAUKIT EAIiUMET 696^ 
UNI'VfiftŠAL PLtiMBIND UėatinO 

. t. ŠUPPLY COMPANY, tae.

10 Wcst 18th Strfeet ’s^te “ tree^
Ir mtt'šU batyDfcŠ inžinierius 
atyažiuds; j jūsų BėMttk ir, 
rūičlH PYKAI Anskaičiavi 
hią dėl Kabių U^ildyiVb Fėi- 
ktnenų (pląttt), g^rll ALBA 
karštu Va^d^Mu šildomą.

.... .-ftTt_______ .y**; . /.'LT---.
rnaa,....

biznio Reikalu užeik it
S£

> -n^ - 2 ’ty^.vcA.

H
•' ■ ■ - ' , - ' . ' ; ■ ? j.

Mokyklų taryba skelbia^ 
Rarf statita i
pamokas per radio viešų pra- 
ilitiių ’ ittelHfllaifthi

kfflias thmttuDš 
Mm yftt; ;

S—4 škyrUtiš 1116*-
Rifiteš --
vakftfe.

8 šltyHatiįš: HiDD—
il:4B ryto. \ ■

6 škytriališ: WtW» 8^S:15 
vakatte .

7 škyifaiiš: iv uo
li Fyld ir \VLŠ| Siffe-lb tyidi

8 škyHaiiS t W«0|' 8:30 W 
S:4B ryto; Wikb, 8:i5—8:45 
ryta ii- wtiW( ii-ii -45 fryto.

’UėtHiŪfctilš biiš deštomos per 
radio iattiį kad Vaikai> klirlij 
iiWkšldš suti-tikdylaš dėl
iiiakykių atldhhyftid atidėjimo 
neimlu perdaui> atsilikę savo 
savo ktirsiibse.

reik:

a

Victor Bagdonas
2 Ofisai

ParkrAUštoih foritičius, plhdub ir 
visokius rakandus bei Itoruš 

arti ar tbll. ...
840fe SOUTH, 6921 SOUtg
HALSTĘD ST. WESTERN AVĖ.

YArds 3408 Hemlock 5040,

692i šou’rd ,

10:45-

Mergaitės ir berniukai ddbhr gali 
už'sir'egi'strilbti mūšų ihokyklbj ir 
m o k i iH iš SEKRĖTORIAVIMO, 
KNYGVEDYŠTėS ir t. t.
Mokiniai it mokines gali užsire

gistruoti h|lė kada.
WATS()N ' '

BUSINESS 
COLLEGE

WĖST GARFIELD BLVD.
(West,55th StreetL, 

Phbttė BdlileVaM »9'6fe 
ui - . wi<■ ■ ...r?... l Įfcc.n ...

638

1 M0K«iiiitJi4-žWA
,,, ,^AL.USANU..fcAJNA....>: 

Atdara vakarais i 
JjidėndmiŠ iki .į

Nėra Ko bijot

Baimė ifftd, kad jio 
poros menesiu reikės 

attndkfet Šdvh 
Morgičiu!

2A

Žmona Sugrįžtų Bet 
Pats Numirė

29 metų chicagietis Waltėr 
Oram, hito 4512 \Vešt 16th 
street, išgėrė Htfbdų, tikėdamas, 
kad tokiu žihksniu atg&ūš sk- 
Vo atsiskyrusios 
žmona fevelyh 
Oram’u i beteku 
naujinta laime.
nuodų vakar numirė apskričio 
ligoninėje.

Žmonos meilę, 
sugrįžb, bfet 
džiaugtis at- 
Nuo išgertų

MUSU S PULK A maloniai jums I’AGELBeS 
Atsilankykite bile diedą iidb 8 iki 8 V-. V. ib 

. musų sekretorius suteiks jums visas
;. inioitaacijaš. * . U ■ v -y

LITHUAN1AN BUILDINO, LOAN & 
SAVINOS ASSOtlATION

173!) SOUTH HALSTE1) STREET , 
telefonas CANAl 8500

r ..4t- - cr 4.U, „Wirf • SU.!.1-. .«■ «... ------f  -■■■

(MEMDER FĖDERAL HOME LOAN BANK)

iX v-.

Pirmadienis, rūgs. 13, 1937
-  — ■ - --- ■ ■■ į , ■ ■ ,Mi

Ofiso Tel. Boulevard 5918 *

DfoBERTASH 
756 West 35th St.

Dbr. oi i^&lh knd ItalBttė BtA 
Ofiso Valftndbš fiud M nuo 6:30-8:80 

, Nedaliomis • pagal sutarti 4 
ftfcž. W10 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel: Kenwottd 0107 ’ • i
ni -1.

t)0S6 Tfi. VttgtMt MM . 
Rėsiaehee Tel. BEVERLt 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUfe 
OfiSb ^alAhdbš:

Viteokih 
r .. tak-.

rtų reikalais. Arba. jeigu 
los sw Sayb roHdaunin- 
iū įstaigą jufftš pagelbės 

viršminStais reikalais.
atštoViauj

Juozapas Ažukas 
PROPERTY QWNERS ASSOCIA- 

TION O1F BRIDGEPORT 
ŠŠ03 Šo. Lituanica Avėnue 

/, / TO: 8450
(AtdAfą hūo m fym iki b vak.)

■ ->?» .),7; < . f

WALW0Atm, STO
GAMS POPIERIUS, 

s RAKANDAI
Natijąs DlyivOOd, visi) dydžiu, ketv.

Mrs. Anelid K* Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Weslfern 
Aveų 2nd flb^r 

Htenifbck 1)252 
DėtafhaujB įfrie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
ėlėttfift tfeAt- 
mfent ir taafcrt&- 
tiė biankėts iy M 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

nuo

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
* Valandos—9—10 A. M.

NėtfėHbj frAgal Sutarti.

Ni
*

iŠH Irti . pvu. ..
perlaiiAlSU 
holėlls Dt6gU poplfeHftbh, 108 ket, 
Oferlti lisloH . vriil Uol’6^ . ii® #—-— ----
800, gal. IfivKŲn&j llr išlauklnėB 

rfųleVos, $2.50 niftlevi, visokių 
, Hptdvij , galionas 
Vanos tobulam stovy, Stjnka . 
Slhkoft jprausihyčŪs) yiftokids, št. $2 
Nauji., pllehd fnitlnai, $0 vertės

—-Z
NAUJI RAKANDAI 

Matracai',. $10,00 vertės .....------
Suuedatuas katiėalj Ir matracas. 
., komi). ; r 4--.-arį-.v- -
Naujas studlo coUclieS Specialiai 

pigus ........—
Geriausia naiija metalinė lova, 

pigiai po ------- $4.95
Sukti sprlhgsai lovai, $10.00 vert. $4.95

i,oob,ooo pėdų gerų
VARTOTŲ LENTŲ 

1x6 M &M, 8-coi. Shiplap, 2x4’s, 2x6’s, 
2x8’s. 2x10’8, 2X12’8, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindims ir partlšenu, viskas iš 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti. 

Siunčiame j Užmiesti. 
SEKMADIENIAIS. ATDARA.

$2.2»

80c 
2Vab

$L2B 
$0.50 
‘1.50

$1.7& 
_ 15c

$4.oh

$4.95

$16.95

• /’ 't* ’ r A Jww«<xw

OhicagfOf ni.

r

—■
DUoklT SAVO VAIKŲ AKIS 

PATIKRINTI 
prieš pVadedAAt mokyklą teiti 

AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. Rt J. Berkovitz

3565 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STttlĖĖT 

DU ihUdtei'iiiški Dfistti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. MtehlįSn AVe.

ROSELAND—CHICAGO, ILb.
tfei. pUlLMan lidD-feU

■ 4-i

A. Montvid, M. D
M-MH&M<n8iREET.

Vai. 1 iii 3 H6 frfetll, 6 iki 8 fak.
Tėl. Seeley 7380 

Namų telefonas Brunswic!k 0597

ADVOKATAI

Miešto
Kamb.
Namtį

ADVOKATAS 
bHštfe—127 N. Dėai-bbrn St. 
1431-1'484—Tel. Central 4411-2 
Ofisas—3323 So. Halste'd St.

Valandos vikarais nuo 6 iki 8:80 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. ntto 2 iki 4 v. pi p. ir nuo 7 
Iki 9 v. VAk. TtfečikdiehSals ir 

Sėkmadiėhiėiš susltahiS
OFISAS IR RE21DENCI-JA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayettfe 8016

LAipol’UVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
senįa^MM ift didžiausia LAib'OJiMd jštAfdA 
AMBUlanče 

olas ragaM® »Akft»Bs";
Visi Telefonai YARDS 1711-1712 

460^0? Š6. Hęrmiiagte Avei 
4447 South Fairfield Avenue

. . į »Y-

• koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

*

KlailŠykiie rtlš’iy LM0111 radio programų Pirmadienio vakarai^ 
ib:00 vki. vakėfo iŠ W. ii; F. ę, stoties (142(1 K.) — Pranešėjas 

: : f. fe sALrtiniibiiAš. ...

-.s.. ''vv • i ■ • s A' >

Laidotuvių Direktoriai
: ><•

Uhičagoš, 
Cicero

■ -1

Laidotuvių 
Pirektoriy 
ASociacijoš
.. ..

—’  ... ‘ - -- - - ■ ■■.

pa^>įr J l ••

■ «l
•n

Ambulance 
PahirnaVi- 
trtas DiPftą 
ir Naktį

(f-

; TURIME . 
RbPLtčtAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

A

Š. P* MAŽEIKA Yards U89 .
3319 Lituanica Avenue PhoiVe Yūrdš 1138

A

J. LiULteVlČĮŪŠ : „
134Š So. fcąlrfornią A vende Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS .<
3307 LilWdiW Avėriuė Phone Boulevard 4130

, A. PfiTKtJŠ
<410 Sdttlh 4$h ėbtiM tfcero Phone Cicero 2109

/ ' (K J. Didikas
3Š54 Šo. ftalstfed Sttiėfet Bouiev&fd 40S9

»■> —f \ O-M1 j’** * ' ■ •.» ____

I. J*ZOLP tehbhe Boul. 5203 
1646 WSst 46th Shefet Phone teoiilevard 5566
*—/. .... ' ............ ___________

S*M. SKUDAS
718 West 18th Street Photie Mdhf-oe 3377
-- ----------------- ■.......  ;--------------—----------- r;-r

LACHAWICZ IR SŪNUS
2S14 W'est ±3fd Place \ .Phbhe Cannl 2515
SKYlfciUS: 42-44 EMl T08tfi Strtfet' . " ' --x

JUOZAPAS ĖUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So* Westėrn Avė., ; , Phohė Virginia 0883

Tel. PullmAn 1*70 
-- -------- ------------- -—/........................

JOSRPH j. grisk
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800

(6«Ji SOUTĖ ASHLAND AVfeNUE 
ftteš. Š515 ŠO. RockVvtelI Št 

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

!n7 Sb. Dearborn Št.
, Ūbom 1230

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUŠH, opt
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų gararttaviiUAb. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą^ kuris 

eŠti pi;iežaslimi galVos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nelrvuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliVe'gystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi- 
tikiittUbsė bgžahiinavimas daromės 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiafna 
į iftdkyklbš vaiktis. Kreivos Akys ati
taisomos. Valandos rtub 10 iki 8 vai. 
Nedelibj pagal sutartį.
Dati^ėly atsitikimų akys atitdisbhios 
be akinių. KAihos pigiau kaip pfrina 
4712 South Ashland Av.

Phone BoulevArd 7589

DR. G. SERNER
Lietuvis akIų gydytojas 

feL Yards 1829: 
Pritaiko Akiniuš 

Kreivas Akis 
'■ Ištaiso.

Ofisas ir AkiniU Dirbtuvė 
756 West 35th Si; 

kampas Halsted St.
ValbAdos: nuo 10 Iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
■ ir ....... i t IFu i.75 17 ■ i i sijĮMtuL 8.‘

LIETUVIAI
.. . . iAi* ■ ..■

GYDYTOJAI IR DENTIŠTaI 
' Amerikos Lietusių Daktarų

8

Rhdne fteihldck 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTIStAS
6558 So. IVcstcr n A ve.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
OAfriU įtarti

Vhone ČANAL 6122

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir t—8 
SorfedOmis ir neaėl. pagal sūtarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

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

Ofiso vai.: Nuo. 2 iki 4 ir nu’o 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimu

Ofiso Tek: Boulevard 7820
N arti U Tel: Pfbspett 1930

DiLČ.' ŽVĖRIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nbo 9 iki 8 Vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

L KRL. -GĄęitUYjaL J^a^taraJL^^ 

Doctor Manikas ■ J 
PHY^ICIAN-SURGEDN 
i 4070 Archer Avenue 

Tel. Viginia 1116 
Valandos: i—3; 7—8 kasdien, iš- 
sky?ūš seredą. Šekftiact. sanitarus.

Riržį Liepos ir Rugp. nebus Valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r.

’fel Bdtiimrti 5911 Diėnų it Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, HUo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. tiuo 10 iki 12 a.m.

gydytojas ir VinftVftGAs
Ofisas ir Režidėhėija

3335 So. HalStčd Si.
CHICAGO, 1Lt.

* Y? • • * ■’ * t '  . y1*'i/~',   

3325 Šo. Halstėd ŠL
Valandos: nuo 10 r. iki.2 po pietų 

Ir hūd '6 iki B vakftro 
šventadieniais tik sllšltafus

Phdne BOULEVARD 8483

kli'ATA UČIAI
DR. JIEliZMAN

IŠ RUS1JOŠ y
Gerai lietuviams žinomas frer 31 

metus kaipo patyręs gydytojas čhi-- 
rurgas ir akusferis. , *

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų - pagal naujau
sius metodus X-Ray If kitbKitfs Plė
tros prietaisui

.Ofišaš lt Laboratorija:
1624 181 h St., netoli Morgan St.

Valandos nu'6 10—-Jį2 pietų ir 
nuo 6 iki L30 Vai. vakatb

TeL Canal 8UC
Rezidencijos telefonai: < .

Supėrlor 9454 ir Cefittal 7464
. .......... . -- ------ - -------- - ---.Tttr’------

Dti Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland AVe.
ž-tos lubote

CHICAGO, ILI).
OFISO VALANDOS:

NUO 10 iki 12 vhl. ryto, B’uo 2 Iki 4 
vai. po pfUt ir ntto 7 Iki 8t$p vai. 
Vakaro. NedčHoBiis tiUO 1D Iki 12 
Valandai dieną. .

Phone MIDWaY .2BS0

Telefonas Vards 0994

Dr* Maurlce Kahn
4631 SODTH ABHLAJtD AVfe.

Ofiso valandoj 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 VM. N&lįl. nrtd 10 Iki 12 
Rfez. Tfetebhoriė ČLĄŽA 2400

i Garsinkite^ N au jifeltdse

/



Pirmadienis, rūgs. 13, 1937

KORESPONDENCIJOS
KAS GIRDEI' BIIOOKI.YNO PADANGĖ.!!'

Po lietuvišką respubliką pasidairius 
tuoti buvus) Vienybes namą. — 
Vytautas pasidarė geras. — Nabagas tas Pruseika. 
— Labai unoravas ponas. — Susivienijimo bėdos.

— .Baigia remon- 
Jau ir katalikams

Prieš kiek laiko sumaniau, labai tolimos praeities. Kartą 
lietuvių res- Girardvillepavaikščioti po “ 

publiką”. Vadinasi, po tų 
Brooklyno dalį, kuri yra lai
koma lietuvių centru. Kur bu
vęs, kur nebuvęs, o su Grand 
stryčiu neapsilenksi. Taigi ir 
aš traukiau ta gatve, kol ne- 
atsiduriau į buvusį Vienybės 
damą. Rodosi, lyg ir ta pati 
vieta, bet visai kitaip atrodo. 
Buvau bepradedąs manyti, kad 
gal aš paklydau. Bet štai stai
ga pastebėjau drg. Gibulskį, 
kuris kažką į knygutę rašė.

Girdi, kokie paibeliai tave 
čia atnešė? Pagaliau ir gerai, 
sako drg. Cibulskis, tuoj supa
žindinsiu su žmogumi, kuris 
padės Susivienijimui šitą skylę 
užlopyti. Tai p. Šidlauskas, ku
ris išnuomavo visą pirmąjį 
aukštą.

Susidomėjau. Klausiu, ar jis 
nėra tik giminaitis to' Šidlau
sko, kuris Bostone turėjo ap- 
tieką ir kuris prieš kelis me
tus pasimirė. Atsako, kad esąs 
visai kitas Šidlauskas. Aš pri
duriu, jog aptiekorius Šidlaus
kas buvo labai puikus ir geras 
žmogus. Esą, visi Šidlauskai, 
sako mano naujasis pažįsta
mas, yra geri žmonės.

Įėjome j vidų. Kaip tik bu
vo pietų laikas, tad darbinin
kai susėdę užkandžiavo. Tuo 
tarpu p. Šidlauskas pradėjo 
man aiškinti, kur kas busią, 
štai čia, sako, bus baras, o ten 
restoranas, o aname kambary
je Virtuvė ir t. t. Parodė ir 
svetainę * 
Svetainiukė taip, sau vidutiniš
ka, — galės sutalpinti apie 
šimtus žmonių. Vadinasi, 
pat, kaip ir Piliečių Klubo 
tainė.

Kaip jau minėjau, visą
mą aukštą yra išnuomavęs p. 
Šidlauskas. Sakė, kad per mė
nesį mokėsiąs $175. •

Pradėjau teirautis, kas atsi
tiko su Vienybe. Sakau, kur ji 
dabar prisiglaus? Atsakė, kad 
Vienybe jau “susimurinusi” į 
skiepą. Ten esančios visos ma
šinos. O ofisui turinti nedidelį 
kampelį viršuje.

Turiu* pasakyti, jog Vieny
bė dabar atrodo lyg koks ap
skuręs kampininkas. Prarado 
ji ir savo didelę iškabą, — pa
siliko tik metai. Būtent, 1894. 
Kaip sau norite, bet Vienybės 
palikimu Susivienijimas dar il
gai galės “džiaugtis”. Taip, at
sirūgs Susivienijimui tie tūk
stančiai, kuriuos “geraširdė 
tautiška valdyba” sukišo į šį 
archaišką namą.

Sakau, tautininkai
tikrai gali savo buvusios šau
nios valdybos nuopelnais pasi
gerėti. Tas namas bus tinka
mas tautiškosios valdybos pa
sižymėjimo paminklas... '

—e—
Grand strytyje galima viso

kių prašmatnių dalykų užtik
ti, štai kiek paėjęs pamačiau 
parašą, kuris skelbė, jog ten 
išeina “Amerika” laikraštis. 
Tai katalikiškos pakraipos sa
vaitraštis, kuris visais budais 
remia JRomos biznį. Lange iš
dėti rašančiai, ’ katechizmai, 
maldaknygės ir kitokie šventi 
dalykai, čia jau stovi didoka 
muka. Viename kampe Ameri
kos vėliava, o kitame — Lie
tuvos. Išstatytas ir didžiulis 
kunigaikščio Vytauto priveiks
iąs.

Dėlei Vytauto tai tikrai nu
sistebėjau: tiesiog negalėjau 
suprasti, kaip jis rado pastogę 
katalikiškoje įstaigoje! Prisi-

tris 
tiek 
sve-

pir

dabar

lietuviai * sumanė 
savo sūnų pakrikštyti Vytautu. 
Kun. MilukAs kumus išvarė 
lauk ir išbarė tėyus už tai, kad 
jie pasirinko pagonišką var
dą!

O štai kitas įvykis. 1918 m. 
kun. Kemėšis įr kun. Jakaitis 
net nuo svetainės sienų nuka
bino Vytauto ir Gedimino pa
veikslus. Girdi, katalikiškoje 
svetainėje tiems pagonims ne
turi būti vietos.

Kaip matote, dabar jau kiti 
laikai ir kitos dainos: katali
kiškoje įstaigoje (ir tai gana 
žymioje vietoje!) gali 
kunigaikštis Vytautas 
glausti.

Vis dėlto šioks toks 
sas.

jau ir
prisi-

progre-

Rodosi, yra toks posakis, ku
ris pataria nespiauti į vande
nį, nes kartais gali pasitaiky
ti ateityje tą vandenį gerti.

Tai visai teisingas posakis, 
žmonėms dažnai taip pasitai
ko, kad jie “prispiaudo” van
denį, o paskui jį geria ir gar- 
džiuojasi. .

Gerai atsimenu, kaip Leonas 
Pruseika atvyko kalbėti į De
troitą tuoj po tb, kai pasidarė 
sklokos lyderiu. Tąsyk jį, taip 
sakant, aphiko Jonikiai ir pri
sispyrę vadino išdaviku. Ypač 
buvo įkyri Jonikienė, su kuria 
sklokos tėvui tada teko labai 
smarkiai susikirsti? Jis net tri
mis atvejais “išlpobino” ją ir 
liėpė j ai nutilti. '*

Bet štai vos praėjo keli me
tai, ir jau Pruseika. su Joni- 
kiais iš vieno bliudo kabina. 
Išsikoliojo, išsidirbo, o dabar iri 
vėl draugai. Tiesa, gal draugai 
tik iš prievartos, bet vis dėlto 
draugai.

O štai kitas įvykis. Tikrieji 
komunistai įdėjo Pruseikos ka
rikatūrą.- Karikatūra labai įžū
li ir įžeidžianti. Sudribęs, su
gniužęs sėdi Pruseika ir rašo, 
kad komunistų piknike nieko 
daugiau ir nebuvo, kaip tik sa- 
magonka. O tuo tarpu 
stovi samogorika ' ir 
gėrybės. Karikatūroje 
ka pavaizduotas taip, 
Įima aiškiai suprasti,
gėrybių jis jau nemažai ir pats 
yra ragavęs.

Tai taip tikriesiems komu
nistams atrodė Pruseika tuo 
laiku, kai jis sklokaį vadova
vo. Tada jie visokiais budais 
dergė Pruseiką, atseit, spiaudė 
jį. Žinoma, Pruseika irgi neafr- 
silikOp — jis tuo pačiu atsily
gino. .

Dabar viskas užmiršta, vis
kas išlyginta.
vandenį drauge geria ir praei
ties “griekų!
prisiminti.

šalia jo 
kitokios 
Prusei- 

jog ga- 
jo^ tų

NAUJIENOS, Chicago, 11'1.

Si!

1®®1

f M

Casa de Monjas, istorinė liekana Meksikoje. Triobesį pastate majų 
gyvenę Meksikoje prieš baltveidžių atėjihlą. Istorinė leikaiia randa-

iš centro pasiaiškinimo, kodė! 
taip daroma. Ir štai iš Vinikc 
gauna atsakymą, kad centrą* 
Strazdo aplikacijos neturįs, — 
matyti, ji kur dingusi!

P-ui Vinikųi galima tik tiek 
patarti, kad jis savo raštinę 
pasistengtų nuo tarakonų ap
valyti, jei tie gyviai naujų na
rių aplikacijas naikina.

Tai dar nėra viskas.
Strazdas jau gana seniai apli
kaciją padavė. Daktaras liudi
ja, kad jo sveikata yra gera 

nėra

St

Kitokių kliūčių, rodosi, 
Bet p. Vinikas atsiseko jį pri
imti ir tiek. Mat, p. Vinikui 
nepatinka Strazdo politiškas 
nusistatymas. O tuo tarpu Su
sivienijimas juk neturėtų da
ryti jokios diskriminacijos!

— F. Laviriskas.

* 3

Chicagos Draugijų, 
Kliubij Valdybos 

1937 metams*
LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS No. 1 1987 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—AhtanAs Mitrauskas; Pro
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Pepry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—-Jose- 
phine YuŠkienė; Kasos globėjas 
■—Ted. Sėleskis; Pagelbinir.kas— 
Edvvard Blumąs; Kasierius—Jus- 
tin Yuškenas; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

MEKSIKA - 
giminės žmonės, 
si prie Merida, Yucatanę, kur iki šių dienų tebetižtinkania Majų giminės likučių. Jie 
lošią svarbią rolęę Meksikps gyvenime. ‘ Acme Photo

įre naujų harių aplikacijas ta
rakonai ar 
pūšdri, tai
blogas, čia nėra koks piktas 
juokas, bet
faktas. Pavyzdžiui

ponas, 
lietu- 
Mato-

imtų kepures, bučiuotų ranką 
ir t. t. Kurie* atsisakė tatai da
ryti, tuos jis. vadino tamšu- 
nais ir dar kitokiais.

Dabar atsirado kitas 
kuris teikėsi Amerikos 
vius panašiai pavadinti,
te, iš ko jie sprendžia apie 
žmonių tamsumą! /

Tiems ponams tenka štai 
kas pasakyti: kada jie dar be 
kelnių bėginėjo, tai Amerikos 
lietuviai leido laikraščius ir 
knygas ir su didžiausiu atsi-

dėjimu dirbo kulturinį darbą.
■ —0—/ ■

šia proga noriu kelis žod
žius tarti kpie Susivienijimo 
reikalus. Tenka pastebėti, kad 
ponai Vitaitis ir Vinikas vis 
nusiskundžia, jog jubiliejinis 
vajus nebuvęs tiek sėkmingas, 
kaip tikėtasi. Girdi, palyginti, 
narių nedaug teįsirašė.

Reikia atvirai pasakyti,, jog 
naujiems nariams gauti užker
ta kelią kieno nors politikavi
mas centro raštinėje. Kada ceh-

kokie kiti gyviai 
reikalas yra visai

tikrų tikriausias 
Strazdas 

Jr.; kuris yra dvidešimt metų 
amžiaus . jaunuolis, išpildė ap
likaciją, perėjo daktaro egza- 
minaciją ir laukia, kada 'jis 
bus priimtas į, Susivienijimą. 
Pridėjo pusėtinai daug laiko, o 
jokib atsakymo. Pagaliau kuo
pos . organizatorius pareikalavo

phikit LUMBERĮ
ROOFING, WALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais ’’EK
taip mažais, kaip w m®n.
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
stakas pasaulyje

Naujos 3x4, 8-16 peu., Jin. pėda

Naujos sheathiug boards, 1,000.... ^23
RocKuool batts, 24 kvad. pėdų 2

kartonui .....................
Naujos plasterboard kvad. pėda 2^ 
Insulating board kvao? pėda .........

Naujos Tvallboard visų inierų 
arkuįlų kvad. pėda .  — r

7 pėdų tięsųs cedar poste, 
kiekvienas ... ............................. * V

Clear O” bevel. siding, 1OO lin. $2 
pėdu i .....v.......................... ............

11 1-3' hex. shinglt-H, geriausi, S/f 
kvad. .■...... ............................. “

$2.30 maliavos, visų spalvų, $< 
galionas ............ - * "

53-sv. roofing in 2nds, roliui $ 1.19
4x4 .tiinber, 1,000 pėdų .........  $20
1x4 tbngim and groved flooring $20 

“M” pėfl. ■ ,..................

'JETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY- 
BA '1937 METAMS: Pirmininkas— 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua- 
nica Avė., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininka’s ■— Stasys Bagužas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taite, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago, III.; Iždininkas —Antanas 
Povilionis, 3108 So. Halsted St., 
Chicago, III.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą sekmadieni po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St, 3 vai. po pietų. Chi
cago, III.

21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo • M.

Chernauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue; Joseph Kuzmicki 
—vice-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M.* 
Bankevičius—treasurer.

, BOARD O F DlkECTORS: 
Geo M. Chernauckas, .Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
ton Kontrym, M. Bankevičius, 
Martin česhavičlus, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

Prispiaudytą

stengiasi nebe-

Prieš kiek laiko brookfyme
čiai išlydėjo vieną iš Lietuvos 
atyykusį poną. Surengė jam 
ir išleistuvių vakarienę. Vaka
rienės metu tas ponas teikėsi 
amerikiečiams prikišti, kad jie 
esu neišprusinti ir tamsus.

Tam ponui amerikiečiai, turi 
būt, tamsus todėl, kad jie ne
paiso visokių poniškų manie
rų. Vadinasi, nesilankto prieš 
visokius ponus ir ponias.

1910 m. man teko gyventi 
Girardvillė, ta., kur kunigavo 
Dumčius. Trims mėnesiams jį 
pavadavo kun. . Baranauskas, 
kuris atvyko iŠ Seinų.

Kun. Baranauskas buvo ne
paprastai “unoravas” ir reika
lavo/ kad vietos lietuviai/ tin- 

nrinfc man vienas įvykis iš ne* karnai ii gerbtų, atseit, nusi

s

O 
UDABAR

; -i

žemo
SKIN IRRITATIONS

SUTAUPYSITE»
MEITUS LUMBER C0, 

3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101 

3393 Archer Avė. LAF. 0086
8050 S. Chicago Avė. REG. 0075 
945 Broadway —■ Gary, Indiana

Pirkdami ^ Pėdų bydžio SaldjBivą
k ’ ’1 , t'/'-‘ i 1 • ‘. J •* 'i'".i.- .. -

", *-  ‘ '• \ . ’ ■ ' : ■/. /•/? <■. i ' 5,<■'. f.. ' / ■. > - M .i-v.. '

v.,/. ■ .v ............................  . • ___

a- v,: : ž'i-A?.-,fžv ' ■■ ■ *■>

Galima pirkti tik mokant po 15c į dieną. Elektrikinis šaldytuvais patsai per save 
išsimokės. Toliaus reikės mokėti daug daugiau, nes kainos visuri kyla aukštyn.

5 metų garantija. Seną ledaunę ar pianą Budrikas ima mainais.
Dėl Refrigeratorių, Radio, Skalbiamų mašinų, Prosinanių mašinų, gražių na

mams rakandų, Pečių, Vikings Oil Burnerių, būtinai pirkite iš Budriiko krautuvės.

NAUJA BUDRIKO KRAUTUVĖ
3409-11 South Halsted Street

Jos.F.BudrikJnc
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7010

' • • 3 i ' t* ‘ ’ *

BUDRIKO ŽYMUS PROGRAMAS
* WCFL—970 kil., nedėliomis kaip 7:30 vak., dalyvaujant Budriko didžiulei orkestrai ir daininin

kams . ’
■VVAAF—920 kil., pąnedčliais ir pėtnyčiomis kaip 5 vai. vakare.
WHFC—1420 kil., ketvergaisr;kaip 7 iki 8 vakare. v

ATYDAI: O naujas Budriko kasdieninis programas iš stoties WGES'—1360 kil. kiekvienų diehą kaip 
9 vai. iš ryto. Nepamirškite pasiklausyti,

I   ....................... ................ . . .. ..................... ................ ,HIK i. Į 1 !■ , I. I.IH

s

.Bosses Won't 
Hire People with 
.,3 . ■, IĮ:../ ..............  /■? . . .

Halitosis BAD \ 
BREATH/

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

, ■ ‘f • A .. 3 . -

fPlth the best to choose from thesd days, em- 
ployera favor the person who is most attrac* 
iive. In buslness lite as ln the ęocial world» 
halitosis Cunoleasant breath) is considered the 
worst of raults. j :

Urifortunately everybody suffers from this 
offensive condition at sopae time or otner— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the Gausa of ijnost cases. Decaying 
teeth and poor digestion also causę odors.

The quick, pleafiant way to impęove your 
breath is to tise Listerine, the quick deodorant, 
every morping apd everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themšelvės. 
Your breath b ec o mes pweet and agreeable. It 

not offend others. . . ' ’
If yoii value yoŲr job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others«Check 
"halitosis with LISTERINE

Buy gloves with what 
it savęs

daugiau ,
kolete. Uetertke Toott; 
dldeUa tatNM paraiduodt 
8lk> is valo ir apakūte aaa 
Ua Be to galit* rota plati 
$A. ai knrtuoa galite a f 
t plr»U*atte« ar k- rita 

Pbaraakca)

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Stop 
Itching 
Skin

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos? Nėra tam rei
kalo. Per 80 metų Žemo sutei
kė pagelbą milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemą, Pa
prasta Išbėrimą, Spuogus, De- 
dirvjnes ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
Šiandien-—visose aptiekose, 85c, 
60c, $1. Uun

DRAUGYSTES LlfcTUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., ChicAgb, III., tel. Prospoct 

. 4524; Pranciškus Vinckus—pirm.
pagelb., 2713 WesU 43rd St., Chi- 
cago, 111.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas, 8118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shriduliene-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos globėja, 7204 So, 
Rockvyęll St., Chicago, III,; Anta

rnas Czesna—kasierius, 4501 So.
GhiCago, III.; Petras 
maršalka, 6939 So.

gontų lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir M r. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesj 
kas antrą sekmadieni nuo pirmos 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 450) So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. Iii.

Paulina St„
Tuskievicz - ... ___ ......
Wąshtenaw Avė., Chicago, IlI.;Li-

DRAUGYSTĖS PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937 

metams: John Jackas — pirm., 
6504 Sq. Rockvvell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
Š't.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Koipensky Avė.; Frank Meda- 
linski-r-kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank MargeViče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeyiče ir Peter Augustinas; 
Knygų * revizoriai—Anton Tamke- 
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1987 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—-vice-pirm., 3326 So. Union Ave
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842 So. Union AVe.. Tel. Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 8534 
So. Lowe Avė.; J. Rachunas—iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kontrolės rašt., P. 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius —-. maršalka, S. Narkis — 
korespondentas. Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras. 3133 South 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 8133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

TAUNŲ LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1987 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 SO. Halsted, st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 8220 Sp. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
8534 So. Lowe AVe.; W. Dulevi- 
čia —kontrolei raštininkas. 812 
West 33rd St. ' 
sierius. 3200 So. Lowe Avė.;
Malinauskas —- £/./
6561 So. Calįfornia Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 8201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3305 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mgnesj 
pirma penktadieni. 7:80 vai. vak. 
3183 So. Halsted St.
Chicagos Lietuviu Auditorijoj,

J. Balčiūnas—ka- 
’ , ‘ : X 

Apekunas kasos, 
** “ . a . ml

Apekunas kasos, 8201

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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The Uthmmlan Daily Newi 

Publldtatf jjtacėpt Sunday by 
Fhe Utbuanian New» Pub, Co., Ine

(70 Baltis Stoeęt
' Teiephonė ČĄNaI $500

Stfbscription Rates: 
$$.oįį per y’eaf in Čšnrite,. 
$5.00 per year outside of Chicago 
1800 per year in Chicago 
8čt>ėY ėopy,
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UŽfelkymo kainai
CStfCagojė pąštu:

Pusei meti. 
Trims mėnesiams ...... .
Pviėm mėnesiams ------ -
Vi$Į$m jaėnesiųi

Chicagoj per išnešiotojus
Vieną kopija

v jŽntered as Šecęrid Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Oniė# 
of Chicagę, m. uMer the act 6i 
March 3rd 1879.

»• > I ' • •'♦''t *• * »• r * »♦ <’ 4 . •.»tti ......

Nątijlėnos eina kasdiėn. išskiriant 
ieiMaČijtaltū. Leidžia NaUpėnų Ben- 
drove, 1739 Š. Ūalsfed Št., Chicago, 
Jlt Telefonas CariaJ Š50Q.

8.00 
(.00 
ioo 
1.50 
>75

. 3c
Savaitėj J8c
MSriėšiūi 75c

Savienytdriri Valfttjaeei rie Chtčarioj, 
... »*■’

Metams _________
Ptošei mėtį 
Trifofji mėnesiams 
Dviem menesiams 

: Vienam mėnealąt
Lietuvoje ir kitur užsieniuose4 

(Atpiginu)
Metams $$*00
Pusė! mėių 4.00
Trims mėnesiams ......
Pinigua reikia siųsti pašto Mohey 

Orderiu kartu su užsakymu.

. $5.00

.... 2.75

.... 1.50

....1.00
• *75

.50

Diplomatų ironija
Viduržemio konferenčiją kovai su piratų surimŪri- 

nomis nutarė pavesti Fkahčūžijbš ir Britanijos kario lai
vams patruliuoti yjdurižetotto juf1^ pasikviečiant į taįlką

kad Vidurižėmio juros piratai yra itsįlai, 
bet italai yra kviečiami piratų laivų keliuš
tdjė jūriojet Tai VMiėk, iaip kad ožys butų paskirtas 
įMpteų daržo sargu; •

Ironija čia tokia aiški, kad Mussolini, fūr būt, sar- 
toMtysiSh kvietnnją priiihti;

4

Ktižis Vokietijoje
• -i ' Z ' • i 4 t , T

N£w YbTkb “New Leader” iš Londo
ną praneša, kad cjėl žaliavų trukumo faktihai sustojo 
ginklavimosi darbas Vokiėtijriję. tiiitefirilL eš^, ypač 
trūksta geležies: Amunicijos ir karo laiVįj štrityžid įind- 
PČs dar* šiaip-taip kruta, bei nėirūfcus Įrita ptivė'rštos 
Vįsrii ūžšidaryib naciįj valdžia urnai ^ūr 
nors didelio kiekio vario; p'iietob; ciiio, iriėėriitačš ir Uitų 
neapsieinamų karo gamybos medžiagų.

O iš kur rtacitti ttj medžiagų gali gauti? Jie tikėjo
si “pasišięnaūti” Ispanijoje, kuri turi gaiišihgas gėlė-

PAVOJINGIAUSIOS LIGOS 
, ■ * ....

HM.I 1,1 .. ........................... »

Peržvelgus šių metų antrojo 
kėiVtotate^ SLA. atskaita; 
“Tėvyriė” rrišp:

“iŠ atskąjtbs taipgi mato
me, kad didžiausi mūsų svėi- 
katoš priešai yra plaučių už- 
dėgim^ri, širdies ir vėžiu 11- 
goš. uždegimu šie*
met' numirė 15, širdies liga 

. —13 ir vėžio liga — 10. Ki
tų ligų ir visokių nelaimių 
riukoįnta buyė 44 nariai. Va* 
dinasi, tos trys ligos, nusine
šė veik pusę (daugiau, kriįp 
pusę! -4 Rėd ) Itok, 
kiek visbš kitos ligos ir he* 
laimės krūvon sudėjus.”
ŠLėA; organas pataria kevbti 

ypatingai Su pjaučiį uždėjimu; 
nes "šios ligos, dalinai, galima 
iŠVėhgti at bandyti išvėrigti”. 

• * - . ■ ■ .

Tai tiesą. Bet “dalinai ^* 
vengti’’ galima visų ligų. Šir
dies liga, (ar ligos) žmogaus 
neištiks, jeigu jisai normaliai 
gyvens, valgys sveiką maistą ir 
susilaikys nuo svaigalų. Vėžio 
ligh irgi rieprišim^tri Sveikarii 
Urganižmųi,

Tokiu budto bendra taisyklė 
turėtų būti, kad SLA; nariai 
priValo daugiau rūpintis savo 
sveikata. Juo labiau musų se
noji karta sensta, juo šis riei- 
kalas drirosi svarbesnis. Čia ga
lėtų daug b«dėti mūšų gydyto
jai; jėigto jie sištematiškiau 
gvildentų sveikatos klausimus 
“Tėvynėje” ir daViiiėtų ^ritriri- 
mtos SLA; kuopų susirinkimuo
se.

Reikia pasakyti, kad dabar 
tuo rūpinamasi per mažai

ATVIRAS ŽODIS

. ■■ - ■ ‘‘l • ■.

pirmadienis^ FUgš, 13/19
Hllllįll |«W>l|IHHI|!lįli

jlliefuvos Visuomenes Atsparume
4

.............  , „.,,.,*<.,1,.„įį 

8įi86UlM terespoiidrirfėj
J'

si “pasišienauti” Ispanijoje, 
žies, vario ir kitį metalų kasyklas. Bet iš tų kasyklų, 
kurias generolūi-Franco pgV^kb užkrir išriti,/Vokietija 
vargiai gavo daugiau metalo, negu kad ji davė Ispani
jos šukiteliariiš, aprūpindami juos ginklais.

Medžiagų trukumas gaji ne tik sugadinti visus ka- 
rlngdošiūs Hitlerio pUnds, bet ir iššaukti didelių politi
nių keblumų Vokietijoje, neš kai amunicijos dirbtuvės 
pradės užsidarinėti Įr šimtai tukštahėių darbininįkį būš 
išmesti į gatvę, tai rudosiOŠ diktatūros p'OpŪliūfūmaš 
la|>ar nukentės. , ?

- •' * • X - -

^Tirr-T-r-’.a^aiirri ffirre
ii ii .. .........ni/iurf •

bereikalingos nteiSiuA- 
cuos •

....................................

Prieš kiek laiko vienas srin- 
dariečių veikėjas ' išreiškė saįvo 
rttoMorię ripiė ftrii; : 

. i j ...... • ; *
rtįcririorię ripiė tali ttoretų 
būtį rehkariiąš į $LA. Pildoįrią- 
ją Tarybą. Brdoklyho “LaisVė” 
tą khrida'riiėtj vadina “šmetohi- 
nirtku” ir sako:

“Matote, fašistai tefreskai- 
tb šriVo ištikiinaiš žmonėmis 
Viffiką ir Mtockų. Bet taip 
vadirianihs hatojietoieglį ‘SLA. 
Vakarių komitetas’ tuos du 
yyftt (tai# prit pėriša $iiĄ. ba
riams, Labai keistai politinis 
stosititaihiaVitoias. Čia jau 
bendras frontas nė-pažangių
jų apgynimui nuo fašistą, 
Dėt dalies pa'žangiįjį su 
štoėtoriihinkais prieš geriau
sios tdš didžiulės orgrinizricL 
•jąri. ririHų tofe/ėįiriri.

> “Labai teisingą obalsį iš- 
Jcėlė Chiriagos:■ ‘Vflnfe’. Ji sa
ko: 'Nei vieno balso smeto* 
nihiįikntos, hėiįi jų gramofo
nams’. Mes pilnai pritariame 
tam obalšiūi. Ątriė S obrilsj 
Turėtų ’ susispiesti visos de
mokratiniai iri dąrbit|iiikiškai 
mišiteikusioš špėkoš.”

. Gaila, kad “Laisvė” čia var
toja nešvarią demagogiją, pri
kaišiodama Chieagtos ir ripielin- 
k’ių sįA. veikėjams “politinį 
susigiminiavimą” su smetoni- 
ninkaiš>

„ --------- ■------T—... ..."T
(Laiškas iš Lietuvos)

^Irtoldpširi mėgirtkinfe itoiŠ- . 
auti, ką mes vadiname visuo
mene, Juk sakoma: visuome
nės balsfaš, visubmėrieš riusi- 
štatytftaš, Visubttoeriės iittbrihd- 
točtott.

Čia Įneš tridiriritolė višu6toiė- 
nę tą žmonių klodą, kdtiš jfitt- 
triiad atšitlėpid į ^isdis gj^veni- 

-trifo rėi^ktoftos. Višttotoėriėl prii- 
škirlamė ttobš žnibrieš, kuriiė 
dktingai dalyvauja įyairiiosė 
dritogijbsė, kuriiė krilp riiokri 
ir ’ gali viešai reiškia 
save nuomonę, kurie nejmketi- 
Čiri visokių gyvenimo nėįgeny- 
bių ir su jopiis kovoja. Trii ta 
žmonių dalis, kuri kiėkVie- 
iiaiih gyvenimo reiškiniui vie
nu ar kitu budu pareiškia Sa
vo nusistatymą.

Visuomenės dHptaritimas pa
reiną nuo tOį kiek ji yra or
ganizuota, arba, pajėgi organi
zuotai pareikšti savo nuomo
nę, Tąsai organizuotumas ne
būtinai pareina nuo dalyva
vimo tani tikrose organizaci
jose. Kartais tik paskiri visuo
menes atstovai, reikalui išti
kus, taria sąvo žodį Jr jų žo
dis tampa daugeliui vadovhu- 
jdniri mintimi. Šios mintys lyg 
štjdąrio dbridvįhiuš pradus, 
ktiriiė dįitiguiiiui lyg ir šųda- 
rib nėririšyttis įstatymus. Tarp 
laišvoš visuomenės, to biurb- 
kriatinid aparato, visuomet ėjo 
ir eis kova. Administracija, ko
kia ji tetoais nebūtų, visUonlėt 
visuomenės gyvenimui iiždedri 
tairi tikrins vririžtus. Vištooriie- 
nčs gyvenimas yra judresnis, 
spartesnis. Tai yria tašrii šalti
nis, iš kurio sudarbmaš admi
nistracijos apariatas. šiam apa
ratui Visuomenė nustato pa
stovesnius desriiuš kdd ir įsta
tyme pavidale, šie įstatymai 
leidžiami ilgesniam gyvenimo 
periodui, jie stengiasi būti 
stovesniais. r Bet'? visuomenės 
gyvenimas tiek įvairus, pla
tus, tiele daug 1 turi visokių 
kasdieninių pareikalaviihų, 
kąd jokiais Čią įstatymais to 
viso visuomenes gyvenimo toe- 
šurėguiiubši. Ir. geriausi, pas
lankiausi įštatimarivyštęs or
ganai, pavidalu visaip įdarytų 
pririameritų, ntagali kartu ženg
ti, si! visupmerieš gyyeiiimu. 
višton’taėnejė iystsirėiškiri vis 
nriji gyVenimo veiksniai, kurie 
verčia štt Įštatymriis skubėti, 
todėl ir parlamentai—tie įsta- 
tirridaVystėš bYganai, o kattii 
ir p'riėžiiiriori rierikrimi galimai 
trumpėšniam laikui.Juk iŠ vi- 
sttomenės ir visuomenėj gimsta 
įvairiioš p’artijo'š, kūriios lėnk- 
tyniuodamoš skuba gyvenimą 
pąsukfi šavo

ra kas ją cementuoja, nėra 
feeritoo, kės ją grupuotų, I 
jai ^dėsnius fiugthtytį. Lie 
voje administracijos apara 
labai įsigalėjo ir dabar v 
kį jiŠ daro, tai daro tik še 
ripsaiigąi, kad fcriij, galima 
giriu įsflriikyti. N uf rato kęs s 
tus su platesne visuomene, 
visai skersai jos interesų a 
stojo. Visi jo leidžiami įsta 
mąi, tai nėra visuomenės rei 
lui apsaugoti, bet tik biu 
kratijos reikalus ginti; Sa 
site, Lietuva turi savo pai* * <
mentę, bet juk visiems žinoi 
kad jis susideda tik iš adm 
stracijos stambių šulų. Štai 
daus reikalų ministeris Sęi 
narys! kur tai girdėta. štaP< 
ko Lietuva turi tikros gė 
tokius įstatymus, kaip spauc 
draugijų ir rašomųjų mašin 
registracijos įstatymus. Tai 
džiausią Lietuvos., gėda, k< 
iki šiol yra buvusi!

fepauda, draugijos atidu< 
visįškoh Vidaus Reikalų Mi 
ferljos yalddininkų globon. 
valdininkų globa čia yra ber 
neš jų nutarimai šiuo atsitik 
riiekam negali būti skūndžū 
Rėikalriujama, kad laikra 
redaktoriai butų baigį aul 
mokslą ir mokėtų gerai lieti 
kaibą. Tuo metu vyriausias 
datiš Reikalų Ministerijos š 
ponas Čaplikas pats nėra ba 
adkšto mokslo! Jo vhldžio 
parate tarnauja nemaža l 
trinčių, Kurie, suprantama, p; 
nėra reikiamai tvirtti lieti 
kalboje, ries nėra lietuviai, 
lygti bėveik pasityčiojimui 
lietuviškos visuomenes. Fal 
kiėji spaudos cenzoriai jau 
liai, kuriėmš visiškai yra s1 
mas iiettiViškoš visuomenes 
yėrifmaš.

/Rašdhia mašihele jau d< 
kulttiririgesriiubše kraštuos* 
gų plunksnakočiui, ir štai

W^5s Htu 1 
tittris rblkŠti priemonė turi 
Ūag ^pskHtiėš viršininką jr< 
truota! Gėda Lietuvai! Dra 
jų vadovybę vidaus ūėi 
Mitrištėris tūri teisę pašalin 
jos vietoje savo pastatyti! 
tai nėdaro Lietuvai gėdoš ?!

Lietuvos visuomenė šiiič 
šitikimu buvo tiek neatšj 
ka šių trijų gėdos Stulpų n 
jegč hugalėtti ir ieidb ji 
štdveti;

J Liritttvdš istoriją tikrdl 
jštatymai įeis kaipo gėdos j 
tymai, b ponas Vidaus ftėf 
Ministeris bus žinomas kaip 
gėdos vykdytojas;

r nitfteji fėifcdiiinkąi(Tęsinys) ■

Brąriėiižija Bėku’otnoi ifožihū- 
jūsi Žydų ktaufšimb (čia niekuo- 
Bėri nebūto jriučiaBriė riritise- 
mitižmris)1,’ dabar jau iš spriū- 
ŪOš torika pairti; kad' tbkiė Šų- 
kiai^7.-įids^tosta,' ‘ 
liaudiės frontas tūri vėsti labai 
atšrirglį iioiiiik^ gal jau net 
pėr iiuolaidžią iri visą šriVp veik* 
lą dėriiriti šu reakčin^ri Angli
ja; kuri vis dėlto Prancūzijai 
nėra tiek žalinga ir jų krašto 
ramybei tiek pavojinga, kiek 
italų iri vokiečių. Todėl višrii šu- 
prantama, bet vargu pateisina- 
rii’a, dėlkb Aąričūžijo'š' frridŪi&š 
friO'htŽš išpdnljoš klarišime fiėk 
yrri riūbtaidus.

Europoje, demokratija' tiktai 
pąsiutiniais metais yra dau
giau pasyvi, netaria savo griež
to žodžio, jos šituo, sakysime, 
neva džentėlriieijiškųmu naudo
jasi labai įžūli ir tikrai agre
singa reakciją' ir kol kas šito
kia reateiriinkų politika Iriimi.' 
šiai Skandinavų valstybes, ku
riose dembkrati j a yra įšigdič* 
jtiši ir pasįųtįriiaig meta'iš pa- 
stebiariiaš riorriš daugiau atšl- 
rubėŽiii6ti nuo' įieridrio'š poliO- 
kbš, driūgiati s'ato kramto ričiįit- 
tais susiriupiriti ir visus tuos 
bpittš fariptaūtiriės politikoš 
klausimus tylomis apeiti.

Geras generolas
SSSR, kuri kiekviena proga 

taip mėgsta pasireklariiūdti ša- 
Vo stiprumu, galingumu ir or- 
gantižteumį, šiuo atsitikimu 
taiį) pat teigiau kaip atsargi ir 
daugiau paiso Britų imperijos 
poliriifoš; Nors kartais nesikiši
mo komitete . anglams smulk- 
taeriosę; nt^ritąrta, JU Sū
drią iįnijįtoąiadko. Visa tai ro
do, kad Europos demokratija 
te;.o < wčj«ši t 
bųoliriiį; isptoiij^ friykiai tol 
tūbai toiždįiai pririo’Ūo :

I .

Chiėagon ritšllriri'kęs “Nauj. 
Gadynės” reduktorius St. Striaž- 
dąš, p'rišrikČ . ąaV6 vieniriiriČiį 
piknike prakalbą, kurioje tritp 
ko kito jisai pareiškė:

“Bėgyje pąštąriįjų dyįde- 
širritŠ1 riiWų rėaiicL
ją. Nežiūrint to, kad baigian- 

briiškėti /teūą^iibš, kad 
cririūi,; itaižėrtai?ir’ kiti 
dierid priteptieji p!$^“

‘■•fcufj .Teitą IHtoM riūo toštį drij 
kaip sakoma, ėjo šunim šėko 
piauti — nežiūrint to, vienur 
anksčiau, kitur vėliau įsiga
lėjo reakcinis elementas. Ne
gaišinant jūsų Iriikd1, prištė!- 
bėsiu tiek: Itali
ja, Hitlerio Vokieiijri Iri Sariri 
dalimi Stalino Ritsita —- IfeI 
jums trys reakcijoj tovriripė" 
štai, kurie stato p’riyb'jiiii to 
pasaulio taiką to jb laisv^; ;

“Nesupraskit friįįtiė kta|- 
dingai; Vokietiįdš; ItrilijpS iri 
Sovietų Sąjungčš tefe žiūri
nės čia nekalti; Iri riš; tt fįri 
sutiksim, kad tį icririštų iiriti- 
dis neša sunkų jungą: kad 
reikia daryti viskas sudaužy
mui tų pančių, kuriais šian
dien kone visa Europa yra 
sukaustyta...”
Musų /opozicionieriai tokiu 

budu jau at'vįra'i pripažįsta, kad 
ir Stalino diktatūra yra vienas 
pačių štamblriJų : “rėriiičijėš 
avanpostų”; Ir tai, žinoma, tie- 
są.. ’ '.77;

• Reikia prie tų rerikčijbš prie
šakinių postų pridėti da ir Ja
ponijos fėudaiiškrii-rtiiijtarinę 
monarchiją.

Tačiau Sovietų imperija pri
sidarė reakcinga nė nuo to ląį- 
ko, kai į diktatoriaus gost# įli
po Stalinas. Į reakcijos kelią ji 
įstojp dar 1917 iri. pabaigrije; 
kai Lepinas SU Tribckiu Smur
tu nuVėritė driribihinkų tririybų 
reiUtarita laikinąją revoliUčįjįs 
vyriausybę ir įsteigė bolševikų 
diktaturią; prisirašę bėgėdiškį 
taiką su kaižėriška Vokietija.

Nuo to laiko bolševikų val
doma Rusija per 15 metų viso
mis jėgomis kovojo prieš dę; 
mokratiją ir socialistinį darbi- 
ninku judėjimą, ir rezultatas 
buvo tas, kad Vengrijoje yald-

Tie veikėjai pasisakė už d£h 
Mastei ŠLA; Pilei. Taryb’os ha- 
rįų rėmimą nė kokiais nors? po
litiniais sumetimais, o tiktai 
dėl to; kad jietoš rūpi ŠLĄ. ge
rovę. Jie fnario, Krid jeigu bus 
išvengta pattiriiį &točų Susi
vienijime, tai ateinantis seimas 
galės atlikti daugiau naudingo 
darbo Susivienijimui. O iŠvehg- 
ti tų giriČį leriigVausia bus, sto
jant už visus Pild. Tarybos ba
rius. Kai tik bus pradėta svar
styti, kurį iš dabartinių viriji- 
ninkų palikti, o kurį ne, tai 
tuoj aus prasidės, partinės rietė-’ 
nos.

Ąritra, reikia pristobėti štrib 
kas: “Laisvėje” ir “VilnyjČ” 
duoda' labai Smarkius patari
mus, ką rinkti į ŠLA. Pild. Tri- 
rybą, fokiė asmėfiš; kurie patys 
nėriį ŠLA. naftai. Jie kitąsyk 
bter ŠuširiiririiitaO riąriai, fcrit 
srikelė jajriė tririkšmą ir pabė
go. b dribar jie ririsiBeta esą 
Iribai riitdširdųš ŠUstoienijitatb 
priėteiiai ir mokiria’ ŠLA. ba
rius, kaip jie turį ginti sritū 
reikalus nuo °smėtonininkų”!

Tuo tarpu SLA. Vakarų Kd- 
fnifritas šusidėdri vjėn tik iš 
ŠLA. narių, kuriems tikrai tu
pi šios .brganižačijoš geroV& 
Komupisiai gali būti ramus; 
kad tie Veikėjai sugėbėš apgim 
ti: Susivienijime . gėriaiisius jo 
interesus ir demokriritybės prin-lžią pasigrobė bajorija, Italijoje

| įsikūrė fašistiška Mussolinio
■ ■................. . r ........ • ■

CipU8.
«

ftiėtį Bario stipri įtaririiai, kad, 
tikriėji rėakcinirikąi sėdi Lon- 
ddriė, dabrir Šių diėriį. Takiais 
d# tiį tai Viš^* prityirtiną ir 
įrodo, kad tuomet nebūta ap
siriktą. •'

Šias eilutes rašančiam, žino
ma, butų daug maloniau, jei tai 
butų buvęs apsirikimas. Bfet, 
deją, taip nebuvo, b tai jau 
žymiai skaudžiau.

Šktt4žf^d & it todėl, kad 
thtešriiėš ^ąfetyb’ėš labiau priU 
dėjo1 telyti^ it kai kiirios jų 
j&u Jėriė linksta j vokiečių pu
sę, Tuo atvejų Eurbpdie reak
cijos frontų tik dar labiau stf- 
ąttpriritį, bet rfeikid manyti, 
kad tai tik savotiški bene bUš 
manievrai, kurie pagrindiniai 
jų, tižšie^ip p6Ūt&os 'Velk nega
li pakeiti.. S^paŽ Baltijos , valš- 
iyriėms tai Ubūi aišku, ko 
vokiečiai, žinoma, riacional 
rialiktiriė Vokietija iš tų. mažų 
Vahtybiį laukią to ko ji riori. 
idš ’ ribtii yIšieVriš ^įririirii, thos 
krriŠtuS k6loriižu6ti ir čia gavo 
leteną uždėti. Stipriai tikėkime^ 
kriti vd'kieĮfriBš . tai nepavyks 
|gyyėiidįriti. JįačidnriišOeializ- 
mriri greičiau priČiojė VtfktoŪĮjo;, 
je sptogri, negti jis sugebės tik
ruosius šrivri ragus užsienyje 
parodyti. —Bara BėHum.

; (Galas) ;

,so
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MOTERIMS PRIE GIMDYMO
REIKIA PRISIRENGTI 
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puolime, jei* tik baskai butų tu
rėję pakririkafririi girikiį, d .
jei jie būtį gd^įi gėririš
rijos if turėję rėfkfriBįį skMiČiį 
ąeroplahį, Bilbdb iiėbtiiį įž- 
iBtĄ Ūeš Viš tdi ty’iriii^ 
iiriri, kdri baskų kdriuo'ihririiiĮ bu
vo vtddi šriyd, Vįetdje ir tirikd- 
rrič/Jė diitetitririto- : Jrik baskų 
teitotttoū'ė to h1^-
įgalėti,’ Aetitiyriikte,, ĮM

atitek m te Wte

^T’ri tVtotihaĮnri -ir*.'>*.šakbtari; 
kad rito tas generolas' gerai iri 
išminĮirigas, kuris visą laiką 
galvoją,’ kąiį , j i s įtalšiąs. bet 
tik taš geMtotaš ąąyą ririteid- 
mui atsakė, kitais Įriiri Į&fr 
Voja, kad gal reiksią, kada rifoita 
pasitraukti ir kas reikėsią tiro
nai daryti/ Jo išmintis tame 
gludi; kad jis jau turi iš anks^ 
to paruošęs ir atsitraukimo iš 
muilo' plriiiįs, kad šriVd barltfo- 
menę išgelbėjus nuo galutino 
pakrikimo, šiuo atsitikimu bas
kai Visai buvo vibtbje. Jį kd- 
riuoifiėriė liko neįveikta, d tik 
laiku pasitraukė. <

Šitoks jį niąp’iėvraš, žihomri, 
teigiamai payėikė, ir aįiglų 
akcininkai k liko bęrit kiek at
sargesni;

..J

diktotdrą, 6 Vrikiėtijo'jė įsigd- 
fejd (iitieris, -r- nekalbant apie 
reakcijos' pergales mrižešričse 
šąiyse: Lenkijoje, Bulgarijojėj 
Lietuvoje, Latvijoje iy: i.t. 
. . . S ■ t-'-*’ 6* .A / •.* * ? *-**■ *■ • •”

Šiandie bolševikai bando pa
dėti demokratinėms šalimš at- 
siginti nuo tį drišpotų/ bet,' de
ja,.. Viena ranka jie , kovoja už 
demokratijį; o kita ranku gina 
diktatūrą 'Rusijoje. Bendrai 
imant, jie daugiau padeda reak
cijai, negu progresui.

Palyginu^ pašto j usių Boterį 
pridėti ir jį pririžiįi’į kėietaš 
Betų atgal ir drib’rir, rasinio ga- 
nri neriraŽą pridaryta prdgrešp 
fojė srityje Betgi riėžiuririi ir 
to, kad nemaža padatytri i>rb- 
gfėso, dar nemažas skriičius tho- 
tėfį' daug nukenčia iri rhirišta 
įiub gimdymo kūdikių, kdriaš 
butų galima išgelbėti, jeigu | lai 
ką šŪteikus atatinkamą priie- 
žiįį^į;.

tyriiriėj imo duomeriys riodri’ 
ŠtSi kį; kad daugiau negį pū
dė foidterių, kurios miršta1 riUp 
riifodgm'o, butų ga'lima išgelbėti, 
jrifgii ritgtinkamai butu ririžlii- 
ričtol ridri pastojimo iki šešių,šri- 
Vriičiį 'jjlreinamojo laiko p6 giiri 
dgririb'; Kad atatinkarha iribtėr 
riffiš gdgelba duotų iteigrrimų 
Šrikfotoi reikia vykinti miriėtO 
peribto sveikatingume! taigylt- 
liį; rridž-daug, nors ripčiub’trib- 
riririi; iėkančius punktus: ,

. liftai patikrinti nėščios fhb- 
firibs sveikatos stovį tuojaį pb 
paštojjmo. .

Būti po medikale direktyva' 
laike nėštumo.

Batitriihti įrihtį stovį tiibjriti 
po pastojimb' ir jeigu randrimri 
sugedę dantys, tuojau juo's pri
taisyti. ; ■ \ ■

Pasireiškus heht kokiain rie- 
tvrirkingrimui; tuojau patikriiri- 
ti netvarkingumo priežastį iri su 
Fridus ją tuojau prašalinti;

Kūdikio priėmimui geriausiai 
turėti atsakinti akušerė-gydytb- 
ją. Medikalis. ir slaugės patarinri- 
yjmas reikalinga pb gimdgfoo 
iki motiną griliitiiirii pasveiksta 
iri pati jąį gali riįitoretį kridikj. 
Bb gifrid^md mdttobš šveikatoš 
būklę reikalinga patikrinti i>':ri’ 
ritame, ąnti'amė įr friečiamė mė
nesyje, ir jeigu reikalingri, su
teikti priežiūrą ir aiit t'oltad; ‘ 
^ftežiūrii'rit to, kdd'tabttrieš gy- 

venime motin išk urnas esti natū
ralūs, bęt triįįgj jis gali pasi
reikšti jir nenormaliu. Neretai 
pasireiškia netvarkingumų ii 
komplikacijų, kiirįoš neretai rei
kalinga atifaisyti' medikale ar-

lirikmė. Todėl 
administracijos aparatas yra 
visuomet lyg kdnservrityvųs, 
įstatimdriVystės organai regu
liatoriai, o visuomenė pažan
gi, tai nuolatos tryškąntis šal
tinis, vis naujas pajėgas gim
dąs, kurio's siekia gyvenimo 
vairo—valstybes vairo, tai yra 
valdžižos aparato. Įsivaizduo
kite sau, jei tasai valdžios a- 
paratas pėtenką tų gyvybinių 
pajėgų, jei jisai nutraukia riy- 
Šitos su plątėšniais visuomenes 
šitiogšhtaiš! Tuomet prasideda 
tikra stagnacija, gyvebinias 
apmiršta, viskas pradeda mėr- 
dęti ir toji puti višuomėnė dė- 
tao’ririltoridjaši! JI dferriOraližuo- 
jasi todmet, kuomet pačioje 
visuoriieriėje neatsiranda gy
nybinių prijegį; kuomet ji 
tdftipa ^isrii hedtspari. Uejri, 
kad iri skaudi! prilšipažinti; bet 
reikia ritvirdi pasaldyti, kad 
Lietuvos visudmchė ^ra labai 
neatsparii. Ji yta palaidi ir nė-
. ..........................................,-j-. .................................................................................... .. .■ 
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ba Čhiritorgijos prigelba. Sudu
ši visUofoėne; ypatingai moterys, 
tttoėtų Susidomėti gimdymu. 
Mrit, foirtiš riali būti pabritida už 
toėatšarigumą; Tėvrii latokirint 
kūdikio tUriėtų būti šusipažiiię, 
kokia pagelba ir patarnavimas 
priie gimdymo' yra rėikrilinga ir 
r’ ■
ir- slatogėš, arba prižiūrėtojo.

*

a 
pa

GrttžiOš lai&vUrhar 
laidotuvės

ŠIAULIAI. — VUI. 6 d. š 
lių iai^riamariių kapinėse t 
palaidota Joniškio laisvririi; 
ir esperrintiriitokų veikėja ] 
vina šmotavičiėnė, 46 m 
mirusi vėžfo liga. Ji ~
šta driribifrinkė, žmdPa bū v 
Valštiė’Čiį Haudiriinkį frake 
seimo atštdvo, ntioširdi vi 
mehirikė ir pavyzdingas lai 
manių Paryš. Palydėti ka 
Jonišky susiriitoko apie pus 
rito tukštrinčio' žmonių mini; 
į Šiaulius mfrusiąją atly< 
pfer 100 toritškiėčių trim 
tobttšaiš š!i Šriuliį Prikėš 
gririžirii atlikhšiu gedulingį 
ziką. Tiės kripto velionės g; 
himą iri asmenį apibtodind 
niškiėtis p; A. Žukauskas 
Šiaulių’ laisvamanių vardit 
sisveikind V. Khyva, pab 
damas; tad; netektos pririyž 
gd nririib; tenka Jo didžiai 
lėti; bėt kartu jatišti ir dŽlf 
smą, jOg turimė žmęnių, ki 
he tik doririi ir idėjiškai gj 
na, bet sugeba tokie būti 
paskutinės balandos ir 1 
Šviesiu pavyzdžiu kltfefoš.

į.|pą uždengė daugybė gėfiį 
ko1 reikia tikėtis nuo gjxlytojd 6 vairiikrii, padėti artini 

, .•ėlraifgų ir organizacijų.
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i PITTSBURGH O NAUJIENOS
Kaip Pittsburgho darbiniu 
kai švente Darbo Dieną

Patodos. — ]Uiižihiškaš Mitintas South 
Pafktidse, Kur Kdlbėjo Jūhii L. Lewis 

dalyfdvb jririhė’šios uriijč®; ku
rių ririhlžfuš dar nėsiekiri nei iriė-' 
tų; tMi ^rri; Teriiristerių if Taxi 
Cab Šrifėrių Uhljąs. O iš taiįi 
vadiri^triįų “Šėriųjų” Ameriko’š 
Darbri Fįdlėfriėijdš unijų buvo 
visai inrižriL.

“BfikiyėfiU” jf “karpente- 
rių“ rinijriS|- kriribš yfa ir Se
nos ff škrijtiiri^dš^ ^išai neda- 
lyvavb’;
PLOJIMAS
ir raIRimas ,

* '* ' 4*. S " >

Parėdai einant prė estradą, 
kur žyniiadšldš vietas turėjė 

dtlkriš ^lėtriš', kričt ririšifbdžiėš 
unijistams ir laimėjus jų priė- 
lanktifną, maršuotbjai drižnai 
įaplojo tiems krindidatam's, kii- 
rie yfa artimam kontakte, šu 
linijomis. <

Paradui baigiant eiti pro es
tradą, pačiririi užpakaly pasirė
dė kdetaš rriąšinų; apsikaBlriė- 
jušių plakais buvusio jftfts- 
burgho miesto majoro MčNriir. 
(Mat; jis ir vėl stato ŠaVė kah- 
didatiifą j majo’rtiš dėihėkfritu

Nėra mažiausios abejones, 
kad kongresmonas Ellenbogėn 
su pagelba darbo unijų laimes 
nominacijas.

riė, jų supratimu, yra tinka
miausi.

Tai nebds tikri balsavimai, 
bet tiktai nominacijos — “tri- 
maries”. Reiškia, tik didžiųjų 
partijų brilsuotojai parinks 
kaftflidatus galutiniems balsa
vimams, kurie įvyks lapkričio 
mėnesį.

Šiltose balsavimuose yra vie- 
Haš hepriprastas rėiŠkinys. 
Apie 200 ValŠČių if riiiėštėlių 
bus balsuojama svaiginančių 
gėrimu panaikinimb reikalu. 
Miesteliuose ar valsčiuose, kur 
didžiuma piliečių pašišakyš už 
įifinaikįniiną svaiginančių gėri
mų, bus uždafytos karčiamos 
ir sustabdytas pardavinėjimas 
svaiginančių gėrimų.

Sausieji darbuojasi įsijirbsę, 
kad gražinus prohibicijos lai
te ils. Kaip išrodo, mažuose mie
steliuose ir hėkuriitose valš- 
Člųbše jie turi pasisekimo. Bet • 
didhiiėŠČidoše ir industrijos 
bėntfudsė sausieji niekados ne
galės sulinkti didžiumos bhlsų 
ir gražinti pfbliibičiją, nors 
Sadsųjų vadai pranašauja, kad 
iiŽ 5- 6 metų jie padarysią 
Pėnhšylvariia sausa.

- Well; pagyVėhsim — pama
tysim.

[kaipo piliečius Penn. ir apglia- kio pasisekimo nė komunizmas;

damaš tas kbvas, kurios jau 
yra Iždmbtb's bfganiždbjknt plie- 
nb ibdušlfijbs ddfbinihkus,

Taip pat pbišktti ė vardus if 
pavardes tų darblhjhkU, kiirie 
žuvo nūo mušeikų kulkų ir la‘ž- 
dų laike štfėikb; Kalbėtojas sa
ko: “Aš varde organizuotų dar
bininkų gerbiu žuvusius. Šioje 
kovoje už geresnę darb'ninkų 
at'ei't| Ir ačiū dafbihiiikų paši- 
Švbhtlihtd, kurie nebijojo hė 
mirties, šiUndibii jati 85 pro
centai plieno industrijos dfrbi- 
nirikų jau šuorgHbižuota, dar
bo šąiy^bš dktig ^dfbspės.”

Dabartinė darbifiinkų . kova, 
tai yra kova už demokratiją 
industrijoj, — tvirtino Lewiš.

Antruoju kąlbetbju buVo 
PennsylV&Hijoš Valstijos leite
nantas gubernatorius ir ang
liakasių unijos sėkretorius-ka- 
šierius Thomas Kennedy. Kal
bėtojas pareiškė, kad 1776 me
tais Jtmgtinės'e Valstijose bii- 
vo įkurta politine demokratija, 
o 1937 metais jau daug laimė
ta demokratijai industrijoj ir 
šid jūdėjimb ųž industrijos dfe- 
fHbkrAtij^ niekas riegaleš sulai
kyti iki het’usdą pilnai laimėta.

k^lb'ė/bjHš p1afeiške, kad tar
pe Amerikbš ofganižuotų , dar-

M kasius savo draugus, prisimin
♦ • « . J . . i -i -a ' ■ ' ' z

PITTSBŪRGH, Pa. — Šiais 
metais Pittsbirrgho organizub- 

> ti darbin’inkrii Šventė Darbo 
Dieną (Labtff Day) tikrai iš
kilmingai; Ueiik masiniuose rei
tinguose, bet ir' maršuodriihi 
gatvėmis, SIU kietų Drir'hb Die
nos šventėje darbininkai žymė- 
jP Keitik pdsfšekiihris orgafiiža- 
tindb fteorgariiždb'tų dafbftnin- 
ru, bet kaimbjrii kėlė bbalsį 
it tiž dembkrriffją induštrijPj. 

/ . j... .

Iš rytmečio, rtuo 10 valan
dos, Pittsburgho mieste įvyko 
paradai; maržaVimai gatvėmis, 
#arš!d&ns vAdbVavb, Amerikbs 
Darbo Federacijos Ūnijbs. Po ųžėm£ kąndfdritai į įvriirias vril- 
pietų, Sbttth .Pkfkdbse buVb su
rengtas milžiniškas masinis mi- 
iiftgriš, krifio vyririUsiaiš kalbė
tojais buvo John L. Lęvvis, ah- 
glląkririių unijbs pfėžidentas if 
c.i.u. vadas; Thomas kėhhedy 
— pįpiisylvrihijbS valstijos lei
tenantas guterhatorius ir an- 
gliakašių irriijos sekrėtbflus — 
kasiėrius; it John Philip, Pėnn- 
syivanijos "Valstijos Amerikos 
barbo Federacijos prezidentas, 
Masinį mitingą atidarė P. T. 
Eagan, angliakasių ūnijd# Pitts
burgho distrikto prezidentas. 
Jis pavedė tvarką vesti Pilėno 
barbinihkų Organizavimo Ko
miteto pirmininkui Philip Mur- 
ray. Mašhtib Piitingo rengimu 
rūpinosi bendrai d.1.0/ ir Ame- 

“/ tikos Fė’dMėW‘ unijų 
bendrais Komitetas.

Apskaičiuojama, kad mitin
ge dalyvavo virš 200,000 pu
blikos, Kalbėtojų kalbos dau- 
giad kaip per 50 garsiakalbių 
buvo girdimos visuose parkuo
se, kurijose Žmonės bdvo gru* 
šte susigriMę.
PARADAI '

Maršrivimaš gatvČinis prasi
dėjo iš vienos dalies miesto, t.y; 
nuo Fifth Avė., pėr miestą; 
iki North SidėS parkų* kur bu
Vo pastatyta estrada. Ten bU- 
vo' susėdę miesto ir apskričiu 
Viršininkai ir iaip sšu žymus 
svečiai, kurie kartu su visk 
publika žiurėjo parado. Čionrii 
maršavimas ir baigėsi.

šiame parade dalyvavo nė 
vien tik organizuoti darbiniri-

nė fašižhiaš, neš tai moderniš
kų laikų dėšpotižmUš.

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
Pehn; Valstijos Darbo Federa
cijos prėzidentąš John Philip; 
Jisai sa'Vb kalboje irgi prisimi
nė, kad organizavimas! darbl- 
nihkų į linijas;— tai yra kova 
už. demokratiją industrijb'j.
PERNYKŠTE IR ŠIŲ MĖTŲ ' 
DARBO DIENA

Praeitais metais masinidrii 
■ . >j i.> • ■ 1

mitinge suz unijos ženkleliais 
matėsi tik. angliakasiai, ir kito- 
kiij unijų baidai, ę piiėrio dUr- 
bifiihkij unijos narių, kurie ne
šiotų savo žęiikiblitiš, Visai be
buvo. šiais motais yišsLt klioks 
rbgihyš. Toje skaitiirigojė pitb* 
liko j ė’ teko pastebėti daugybe 
plieno indUStrijoš Unijos narių 
ženklelių; su: užraks “C; I. O.”

Praeitis metais dauguma plie
no liejyklų Darbo Dienoje dir
bo ir* darbininkams buvo grąži
namą prašalinimu, jei jie drįs
iu išlikti iš darbo, šiais metais 
visos plieriO liejyklos Pittsbur- 
gho, distrikte buvo uždarytos ir 
darbininkai šventė savo šventę 
taip, kaip jie riOfėjO.

Reiškia, tik Vienų hietų lai
kotarpy, prielankioms aplinky
bėms esant,’ darbininkai padarė 

bininkų nėtiirėjo ir neturės jo- didelį prdgfėšą. —S’. Bafcafias, ■ . i j ‘
i * • '• ,* ■.. ’T z S''

Pittšbtifgho Lietuviai Dalyvaiija Konsti
tucijos Minėjimo Apvaikščiojime

Lietuviu jf vistj 
darbo žmonių

Š. Bakanas. *

Ak, tu šyietė ibah'o, kad įd-a- 
dė's uhijisjar baubti!

Vienas iš Komiteto narių pri
šoko' prie McNaito maširių ir 
fiucMšk^ VisUš jo' plakšitįš. 
(Teko ’ girdėti^, kad Uiti! parddO; 
Komiteto bariai proteštavd už 
nudraskymą.) . ,.

Pasirodo, kad Mr. McNįif 
gauna “savo vaistų” pafagahtl 
ir ką pasėjo, tą dabar piauna\

Mat; McNairui būnant Pitts- 
burgho majoru ir šoferių Uni
jai ^organizuojantis, p, McNair 
viską darė netik trukdymui or
ganizavimosi; bet ir laužymui 
šoferių streiko. Jis net nesi
drovėjo p’aits važinėti tfoku su 
streikiatižiaiš. Tą darydavo ieš
kodamas “publiČity”; žinoma, 
jiš gaudavo pakrinkamai “pu- 
blicity’’ ir jo paveikslai tilpda
vo Iriikrašcių piririudsė pusla- 
pitibše.

Bet dabartiniu laiku poliui 
MčNriirul ta “publicity” aiši- 
fUg^la ir jis yra nekėnčiriinris 
tarpri organizuotų darbininkų.

Rugsėjo 17 Rengiamas Milžiniškas 
Paradas

Pemišylvania
Ruošiasi

i < i • ' '

Nominacijoms

Kongresmonas Henry 
EUehbogen

Tai tufbut vienas aktyviš- 
kiriušlų jf drifbŠčiaUŠ'ių Pėnn- 
sylvanijos ' valstijos kongres- 
monų, kuris energiškai ir ne
nuilstamai darbudjasi netik 

/iYąšhįngtoriė kongresui posė
džiaujant, bet ir Pittsburghe.

■* R

Kongfėšmohas Ellėhbbge’ri ne
mažai yra pasidarbavus pfavė- 
dimui garsiojo . Wagner akto: 
Ko'hgfešmdhas Ellenbogen yH 
šU Prezidėntti RdosėVeltti kovo
ję už rėfofmrivimą aukščiau
siojo teišrrib if už višus pro
gresyvius įstatymus.

Kongfėsmonaš’ Ellenbogen 
yra nuoširdus drįiigaš. hgtik 
lietuvių, bet ir visų ateivių, 
nęs Jis prits; yrą ateivis, gimęs'

Daugelis vietų balsuos prohibL 
cijos klaiišiniili.

PITTSBŪRGH, Pri. — Atei- > 
riahtį antradienį, rugsėjo 14 d., 
rietilt Pittsburgho piliečiai, bet 
visa Pennsylvąnia eis .į balsa
vimo vietas ir atiduos savo 
balsus už tuos kandidatus, fcu-

— ■ #“- ' 4 ■ - ■ T > ” - " •„-*........................................... ■

Specialiai Šią Savaitę
Daili Sėlf Setting
Permanent

WAVE
Su Shartipoo Trim 
Binse pilė setas 

$7 39 Comp- I iete
. .. .. * A - . . .

L’ARim BEAUTY SHOP
202 S. ST?rE—R. 118—WLB. 4839
•** ty ' V’1****, U. I./'... ;

* VARTOTI NŽdlL&RtAi -----—
Radiatoriai, paipos it fitingai, 4i- ant njateriolo . pilnam šildytuvu 
džiausiąs atakas—mažiausia , kaina įrengimui. DYKAI ATKAINAVI- 
miėste. Špecialųs mokesčių dydžiai MAS.C. Mlttril MATERIAL COMPANY

;^1Ž47: .WEŠT LAKE ąTREET > ; MONROE 3387-88Jungtinių’9Valštijų Koųstith- 
ciją sutėyŽT'1 Amerikos pilie
čiams . poiitf^ laisvę. į' Ir mes 
lietuviai’, /aį>fedU savo gimtąjį 
kraštą, iš po'caro žiaurios prie
spaudos', ir atvykę į šią lais
vės šalį, leidome, if leidžiame 
laikraščius ir knygas, šViėtė- 
mes, orgdni&ąyom laisvas br- 
gariizacijas Ir kovojoth Už Lie
tuvos ? nepriklausomybę.; Tad if 
mums, Amerikos lietuviams, 
Jungtinių Valstijų Konstituci
ja turi didelės reikšmės.

Neturėtų rastis nė Vienas 
lietuvis, kuris' nėdklyvaUtų šib- 

,se didelėse Konstitucijos iškiL 
mėse.

PlTTSBURGH, Pa. — SftVo 
kad _ Piįts/ 

burgho lietuviai ruošiasi daly
vauti Suvienytų Valstijų Kon
stitucijos 150 mėtų -sukaktuvių 
minėjimo iškilmČsė, kurios* yra 
rengiamos rugsėjo 17 d.

Yra susidaręs draugijų at
stovų komitetas, kuris jau yfa 
atlaikęs eilę susirinkimų, kaįd 
tinkamiau prisirengti iškil
mėmis ir paradui. Bet kol tas 
Draugijos nebuVo tinkamai iš
judintos. Buvo reikalas šaukti 
platesni draugijų atstovų susi- 
ęitikifną, kUriš įvyko rūgs. 16, 
Lietuvių Piliečių svetainėje. 
Ten buvo galutinai susitarta 
apie dalyvavimą parade ir nu
statytą visą tvarką.

Pirmesniubse Komiteto susi- 
finkimuoSe kalbėta, kad butų 
geriausiai, jei iš Pittsbufghė' 
apylinkės’ rittykstantiėji lietu
viai sųsifinktų į vieri'ą Vietų 
Pirm vykstant į paradu kad 
butų galima geriaU susitvar
kyti ir šušidfgamždoti. . Vieti
niai Pittšbrifgliė liėtdvių Įtliii- 
bai galėtų paimti Vadovybę sa
vo aiskirdše kolonijose tirika^ 
mat šušlof^riftizrioti drilyvavi- 
rririi. 1

PavyždžKii: Soho dalyje ėen- 
tfriš’ grilėtį b'riti LlVtD. švetai- 

Dietu- 
Nbrth

— Lietuvos Sūnų sve- 
McKees Rocks, Pa. —

VlCll Vi įįdill/j UUbl UČX1 Mllllll“ w j >. * z

kai, Bet ir los Kompanijos, kd- ĮSPŪDŽIAI IŠ MASINIO 
SUSIRINKIMU • * "

Paradui ’ pasibaigus, skubi
nuosi namo pavalgyti pietiis, if 
tfkrikti į Sorith Pątkriš daly
vauti jhašihiam daftyriirikų su
sirinkime ir pąsiklklišyti darbi
ninkų vadį kalbų.

JšsiškriPirtriu iš namų apie 1 
valandą* norą prakriįios tųrėjri 
prasidėti, lygiai .kaip 2:30 po’ 
pietų. No’fmriliri laiku kelione 
tr'riPkri tik apie * 30 rhintičių; 
bet aš pasiėmiau valandą dau
giau laiko, gerai numanyda
mas, kad kelionė nebus tąip 
lengva kaip kitomis dienomis.

Vargais negalaife nusikrapjš- 
čiau į South parkris, jau iėririi 
matės didžiausia niinia žmbriiį 
ir jau prakalbos brivo pradeda
mos. ■ ’

Angliakasių Uuijbf Pittgbrif- 
gho DistriRto preiidentas p. 
T. Fagan, atidarydamas miiih- 
gą, perstatė ' tvarkę^ vėtfirĮnri 
P.hilip,Murray. šis, ^pasakęs ke
letą žodžių, perstatė publikai 
pagarsėjusį darbinijikM- Vadą ir 
C. J. O. tėvą, John L. Dewiš 
publika jį sutiko didžiausių et|4 
tuziaznju ir s plojiiįais. ' Lewis 
pirmiausiai savo kalboje ŠNėi* (lietuviai galėtų tinkamai pasi- 
kino organizuotus darbiriinkus rodyti. ' •

rios yra pripažinusios unijų. 
Kompanijos pasigarsinimo tik
slais demonstravo publikai sa
vo produktus ir savo patrirnri- 
VlfrtU, kttfį tėikiri publikai. Tii- 
fėjb įrėhgpšįb'S gražiausius įlo
tus, kuriuose bttvo vaizduojri- 
mi netik Uf!ijU, bėt ir kompa
nijų vardai.

D tiokirfi sau: Tėsifnštėfs 
Unija turėjo 2 gražius įlotus; 
Taki Cab šbfėrių Unljpš —r 2 
/lotai j dieninių dafbinmkų 
Utiijos — 1; britvirikrifių dar
bininkų Unijos darbininkų — 
1; Amefik6s Ėiarbb Federaci- 

1 ir Buitding Tradės 
—- 1, ųfe- 

skaitaht taip visokių sunkveži
mių, ir duona# kepyklų veŽi- 
fhų, gražiai apdablnių Visokiais 
užrašais. T»mė tarpe matėsi ir 
p. P.( PivafonP HetųviŠkbš ke
pyklos pora gražiai apdarytų 
trokų. Jie rėpfėžėrftrivo netik 
lietuviškos kepyklos unijistus, 
bet if Mtiiyišką (Juoną, kuri 
yfri Unijos drirbininkų gainina- 
ma. . - ,

Baigję paradą, flotai ir sunk
vežimiai važiavo į South Par
kus dalyvauti mitinge.

Šiame parade, skaitlingiausiai

JOS 

darbininkų Unijos

nėję; South Sideje - 
Vių sYėtriiriė;
Sideje 
tainė;
'Lietuvių Pašelpinės Draugijos 
Klftfbo sveiaihČ. ^ioš suminė
tus Vietos visiems vietos lietu
viams yra įėfiausiai žinomos.

Kiek jau yra; žinoma iš Ko
miteto pranešimų; paradas pfa- 
sides 4 vai. po pįetųriš High- 
lahd Parko. Iškilmių difenoje, 
rugsėjo 17 d, dirtriuf eS ir krau
tuves bus uždarytos Pittsb'ur- 
gfte, kad visi galėtų dalyvauti 
prirAdė.

Jrime dalyvaus visos Pįttš* 
burghe ir ripylinįėje esančios 
tautos. Tai bus milžiniška, ei
sena, todėl, butų gerai, kad ir ■A. • <* . . ’

>* ’ke*'.

ir augįs Austrijoj.
, vV -i-

Jis turi, taip;. sakant, įgiih- 
tą gabumą, netik kaipo geras' 
kalbėtojas, bet ir kovotojas už

41LLU . X

- S; Bakarias.

A ■;

ELECTRIC 
THERMOHAT 

Maintaloa 
M“Sof 

Tempera to re

babarrČoleman Aliejum | 
Ktiftnami šildyttivai pa- i 
laikfr titištritytį teitipera- 
tiirą, kai yra aprūpinti ■ 
šu Automatinę tempera
tūros kontrole, šį ekstra 
itengimį sudaro w a 11 
thefifiostat,oil valvė ir 
transfoririėf, ir įtaisyti tatai yra 

. taip lengva, kaip durų skambutį. ,
. . Pėrdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe

ratūrą visuomet užtikrinta. Nereikia dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rėdyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikešni-afn, parankesniam apšildymui 
turėkit dėmėj Šias ypatybes: Heat Reflector/ Doors,.. 
Heath Radiating FinS... ir Colenian Fuel-Šating 
Burner.

■ ■ APRŪPINTI SU

Automatine
Temperatūros 

Kontrole

BARSKIS
FURNITUREHOUSE.InC

“Thfe Home of Fine Ftiriutūre”
Stnbt 1904

1748-50 W. 47th Stfėet
M YARDS 5^

' 'i'u ii ..'i-.'-n " .f"', ■■e- ■■ ,r .V, »■ i i.,, i, ,,,> ,, J».......

GARSINKIfES “NAUJIENOS^
f , • r 4 ‘

L;;i rnn’i.o...<—a***™?

pfavėdimą socialių įstatymų.
j . >- ... i :, ’! . • V ' , I

Dabartiniu > laiku kongresmb- 
nas Ellenbogen stato savo Įtari*, 
didaturą demokratų tikiete į 
Common Pleas Teisėjus. Jisai j 
yra to nusistatymo, kad netik • 
aukščiausias teismas’ yra rėi- j 
kalirigris rėformuoti; bet ir kr- ' 
ti teismai, nes; jei teisėjais yrd. 
atžagareiviški reptiblikonai, tai 
y fa trukdoma rirb’a Visai ne
galima pravesti jokie įstaty
mai darbiriihkų gerovei.

Coleman BUBNĮ N G HEATERG

naujienos
Zetie'isi Pitmyn...

' NAUJffiNČ)Š dabar S^fa padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

Naujienos' dddda ^augiausia .žinių iš chieagos, 
r kitų AiiierikbS libtuvlų kolonijų ir viso pa

saulio.
NAtiJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 

; visus įddmėšhiits įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa-dalig straipsnių bėgančiais gy- 
, A vėnimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 

eilėraščių ir apysakų.
NAUJIENOS kasdieii deda daug gražių paveikslų ir 

. atvaizdų, .
' * ’ Si- * \ x ‘ z , '' ' ' . ’ . ' • ’ • ' • ’ ’ ’NAUJIENOS yfa visuomėnės organas — jūsų dien- 

ršatiš> Todėl skaitykite jas, skleiškile jas ir 
rėmkite bižriiėrius, kurie garsinasi NAUJIE- 
NOSE. ■ \ x

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED StltEET 

' • CHICAGO, ILLINOIS 
.... . . . /' • • ’ ■ ‘ r ,



Dovanoms rašomoji 
mašinėlė gimtadienio 
proga

P. Simonas M. Skudas ir p-ia 
Marijona Skudienė pageidauda
mi daugiau žinių spaudoje iš 
18-tos gatvės apylinkės įteikė 
surprizą — dovaną korespon** 
dentui p. Juozui Kuzmickui, bū
tent gerą Woodstock rašomąją 
mašinėlę. Dovana biivo įteikta 
jo gimtadienio proga, kuri bu
vo rugsėjo 8 d.

Nuo apdovanotojo
Esu labai dėkingas pp. Simo

nui ir Marijonai Skudams, mu
sų vietos laidotuvių direktoriui, 
gyv. 718, W. 18 St., tel. Monroe 
3377 už įteiktą man dovaną, ra
šomą mašinėlę. Tikiuos, kad 
tai bus naudinga ne vien man, 
bet ir vietinių žinių redakto
riui p. Antanui Vaivadai malo
numas. Dar kartą lietuviškas 
ačiū pp. Skudams.

Juozas Kuzmickas.

Pirko Namus
’ šiomis dienomis pp. Emil ir 

Oliese Ber, užlaikantys taver
ną 644 W. 18 St., nusipirko, na
mą nuo pp. Neverauskų, nes 
dabartinėj vietoje jiems jau 
per mažai vietos — nesutalpi
na savo kostumerių. Jų pirk
ias namas jau pradėtas remon
tuoti. Namas randasi šiaurva
kariniam kampe 18-os ir Ruble 
gatvių. Tai bus modeminis ta
vernas. Visas pirmas aukštas 
bus vien tik svečiams, o ant
ros lubos- savininkų pp. Ber 
privačiam pagyvenimui.

Gimtadienio proga
Gamtadienio proga rugsėjo 6 

— Darbo dienoje (Labor Day)i 
pp. Kikai, 644 W. 18 St., pavai
šino pp. Kuzmickų šeimyną, nes 

. jų du vaikučiai Juozukas ir 
duktė Valerija yra gimę rugsė
jo 6 dieną. Visi buvo išvykę į 
Soldier Field stadioną; j gaisri
ninkų parodą, o grįžus jiems 
ponia Kikas parūpino skanią, 
kuklią vakarienę. Vaikučiai be 
galo užganėdinti ir dėkingi.

Vakacijoms j
New Yorką

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
11 dieną, vietos biznierius p-as 
Kazimieras Mikutckis^ tavernos 
užlaikytojas, išvyko atostogoms 
į New Yorką Penna gelžkeliu, 
o grįžti mano orlaiviu. New 
York e išbus iki 25 d. rugsėjo; 
ten jis aplankys savo sesutes 
Oną, Stefaniją, Vladislavą Kot
ryną ir Juzefą, kurių jis nėra 
matęs per 24 metus. i

■ Nuvykęs Ne\v Yorkan p. K. 
Mikutckis apsistos pas sesutę 
uną White, 460 Pulaski Street, 
Brooklyn, N. Y. Buvo manyta, 
kad ir ponia Mikutckienė va- 

ežiuos kartu, bet dėl biznio ta
vernoje to negalėjo įvykinti.

. . Rep.

3: 2f
A ■ < *•

NAUJIENOS, Chicago, III.
. .. _____ ..7__ • s «

Svečiuo pas pp.
Glebius Racine

Bepig paprastą, šventadienį 
praleisti: gali nueiti į. vidmieš- 
Čio teatrą, gali nueiti į draugi
jos susirinkimą ar kur j pikni
ką nuyažiuoti, bet kai pasitai
ko trys šventos dienos, žmogus 
nebežinai nė ką daryti.

štai, kad ir Darbo Dienos 
šventei besiartinant, šeštadie
nį sėdžiu ir negaliu sugalvoti 
kas daryti. Tik br-r-r-r telefo
nas,

“Alo...” '
“Alo... kas ten?”
“A. Putrimas? kas gero?”
/Dalykas toks, p. Putrimas 

pasisiūlė nuvežti į Racine pas 
pp. čivus. Sutarta ir padaryta. 
Apie tai kiek žinojo ir pp. či- 
vai, nės kai nuvykome, juos 
radome belaukiant svečių, tik 
nežinojo kokių.

Taip, pp. čivai labai vaišingi 
žmonės. Stalą apdėjo įvairiais 
valgiais, o pavalgius, su savo 
automobiliu dar ir į kitas vai
šes, nuvežė — pas pp. Glebius. 
Draugiški žmonės, reikia saky
ti, yra ir pp. Glėbiai.

Sekančią dieną, aplankę dar
bininkų paradą Racine, pasuko
me Chicagos link. —J. B;

Minėjo Vedybinio
Gyvenimo Sukakti

tarpe buvo 
P- Dauž-

yra vienas 
biznie-

Namų Savininkų ; TARP MUSU
MAĖQUETTE PARK —Mar- 

(įįuette Parko apylinkė phsiro- 
dė, galima, sakyti, veikliausia. 
Ji sugebėjo sUorgūhizūoti to
kią organizaciją, kokios kitose 
apylinkėse gal dar nėra. Ta 
organizacija yra Marųuette 
Home’ Owners Ašsociation, ar
ba namų sąjunga.7 (

Sąjungos tiįkslaš yta kovoti 
prieš aukštus mokesčius ir jos 
nariais gali būti tik namų 
savininkai. Ji rūpinsis, beto, 
namų, gatvių ir transportaci- 
jos klausimais, bei teiks pa- 
gelbą namų savininkams, jų 
ginčuose su nuomininkais.

\ —- Korespondentas
' * ’ • 1'” ’ *

Mirė Vestuvėse
BRIDGEPORT — šeštadie

nio vakare, rugsėjo 11 d., Ūke
lio salėje, 3436 Lituanica avė., 
buvo vestuvių puota, t Viena 
moteris bešokdama staiga su
klupo ant grindų. Pašauktas 
gydytojas rado ją jau negyvą. 
Mirties priežastis, pasak gydy
tojo, *buvo širdies ataka. —X.

ragins

»|'|| ji'iiiiitn'jH ihriiiY

John Gričius Siuvėjas
' j. GriČius, 821 34th St. 
gerai patyręs siuvėjas, prane
ša visiems lietuviams, kad at
ėjus rudenio sezontii, yra rei
kalas rubus taisytis, o ypač, 
moteriškus furkočius.

Darbas garantuojaihas; ge
rai atitekamas už prieinamą 
kainą.

J. Gričiau’s garsinimas “Nau
jienose” eina kasdieną.

Anna Gricius Dean
. '' Tavern

Anna Gričiuš Dean Tavern, 
2449 W. 69th St.; iii p-iOs A. 
Gricius nuosavybė. Tai žmona 
velionio Danieliaus Griciaus, 
namų statybos kontraktoriaus 
ir Tavern biznieriaus, kūris mi
rė pereitą pavasarį.

P-ia Gricienė praneša visiems 
apylinkės lietuviam^, kad jos 
užeigoje yra geros rųšies gė- 
ripiai ir užkandžiai už priei
namas kainas ir malohus pa
tarnavimas.

Pirmadienis, nigs. 13, 1937

4256

CRANE ,
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Reiiūblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 

Screened) .a..---------  tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas

Troy gat. iš a Seniorinįo sky
riaus;- Glen Lint, niro 6554 S. 
Frančisco ir Chėster Stfcfan, 
nuo 6005' S. Troy, to patięs 
skyriaus; Junior skyriaus Ray- 
mond Pėthunis, 7143 S. Mai>le- 
wood; Fred Charhis, 2853 W. 
65-tos ir Jack Harty nuo 3451 
W. 66-tos gatvės.

Jiems visiems įteiks meda
lius vėliau, bankieto metu. Be
to, jie dalyvaus imtynėse už
miesto čeiūpionatąj galutinose 
miesto imtynėse.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TlJVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY-3486
50< WEST 33-rd STREET

Ragina Pramonę 
Samdyti Bedarbius

*
Miesto bedarbių šelpimo ad

ministracija antradienį šaukia 
WPA., pramonininkų ir biznie
rių konferenciją, kurioj
viekas įstaigas suteikti darbus 
15,000 bedarbių. Tokį 
bedarbių miestas privalo aprū
pinti pragyvenimu, bet to ne
gales padaryti, nes šio mėne
sio išlaidų padengimui trūksta 
miliono dolerių, o spalio mėne
siui neturi nei cento.

skaičių
Rugpiučio 29 d..' p. p. Ne- 

krosh minėjo dvidešimts pen
ktas savo vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Į puotą susirinko, 
apie 70 svečių, jų 
Lietėvos Konsulas 
vardis sil žmona.

Ponas Nekrosh
iš stambiųjų lietuvių 
rių, nenuilstantis veikėjas, 
geraširdis ir lietuvis patrijo- 
tas. Prisimena man Dariaus 
ir Girėno paminklo statymas. 
Vieną kartą jau, rodėsi komi
teto narių jėgos išsisėmė ir 
visam darbui kažkas butų ga
lėjęs atisitkti. Bet, štai,. atei
na p. Nekrosh su savo stam
biomis aukomis ir darbas bu
vo užbaigtas.

Arba kad ir organizacijų 
parengimai. Tas ; stambusis 
Peoples Furniture bendrovės 
šulas ir čia neatsilieka. Kas 
yra kas ne, o p.' Nekrosh su 
savo dalia yra.

Visi turime draugų, bet pp. 
Nekrosh jų turi tūkstančius. 
Tačiau tikrasis draugas tik 
varge pasirodo. Tokiu draugu 
yra ir p. Nekrosh. Jis tai neiš
semiamos energijos žmogus. 
Štai, pavyzdžiui, advokatas p. 
Vaičius. Jis buvo geras žmo
gus, lietuvis ir veikėjas, bet 
kai atėjo jo nelaimė, dar vie- 
ną-kitą dieną draugai jį ir ap
lankė, bet laikui bėgant, buvo 
pamirštas ir paliktas likimo 
valiai. Vienok, p. Nekrosh ir- 
čia rankų nenuleidžia, ir deda Į- 
pastangas tam nelaimingam 
žmogui padėti.

Priežodis sako, kad obuolys 
netoli nuo obelies puola. Ga-! 
liu pasakyti, kad tokiais yra* 
ir pp. Nekrosh šunus ir duktėJ 
Jie seka tėvų pėdomis ir, to-1 
dėl, linkiu jų visai šeimai 
sveikatos ir būti kitiems pa
vyzdžiu.

Baus — Jei Be 
Sveterių

“Naujos Gadynės” chorAs bai-

(Sweater) pikniku; Dambraus-' 
ko Darže, sekmadienį, rugsėjo 
19 d. 7

Chorai dar syki rengia basę-' 
bąli konkursą ir kviečia šių me
tų čempioną ^Pirmyn” chorą, 
ir Roselando “Aido” chorą j 
talką. Išlaimej usiems bus . du 
prizai.- t ;

Įžanga piknikui bus nemoka
mą, bet visi, kurie atvažiuos j 
daržą be svetelių^ bus baudžia- 
mi 10 centų., 7

Choras kviečia visus rėmėjus 
ir draugus atsilankyti.

Dainminkas.

Jos. Markus Tavern
Jos. Markus Tavern, 2408 

W. 71st St., • yrą geros rųšies 
degtines, vyno, alaus ir ciga
rų. ■

Pp. Markai yra. seni “Nau
jienų” skaitytojai ir rėmėjai, 
išauklėjo gražias dvi dukteris. 
P-lėvStella yra steline šv. Kry
žiais ligoninėj, o Josephine 
dirba Westerri Electric Co., 
ofise, už stenogr^fę.

Greitoj ateityj visa
bus Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariais. ,

Malonu tokią į|ėiinyną turė
ti Draugijoj. t

• r Sfhas Petras.
■... - ■<' . <

SPORTAS
.■* . -/t, -', ’ ■ . 1 * . --'I ,

'. <• k n —i    ■■

Patkavos turnąmentas
MARQUETTE PARK.-JPra- 

sidėjo patkavos turnamentas. 
Tęsis per visą šį mėnesį. No
rintieji dar gali prisirašyti iki 
penktadienio, rugsėjo 17 d. 
Kviečia jaunuolius prie šio dar
bo prisidėti. Bus ir dovanos 
duodamos.

Kumštynių turna
mentas.

Kumštynių turnamentas pra
sidės rugsėjo 22< d. Tęsis iki 
24-tos, t.y. per keturias die
nas. Tai bus kaip -ir pirmas 
Marąuette parkų čarterio ju- 
bilėjinis kumštynių turnamen
tas.

Jau yra užsiregistravę 81 
kumštininkas ir kas pirmadie
nį ir ketvirtadienį lavinasi im
tynėms. Į imtynes visi pirkliai 
bus įleidžiami dykai.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

seimą

Buvusios Męjdažio sve
tainės savininkas

Rugsėjo .9 diėnos Naujienų 
laidoje buvo klaidingai pasa
kyta, kad buvusios Meldąžio 
svetainės savininkas yra Rapo^ 
las Gricius.7- y

Turi būti p. Girčius. :
.. Senas Petras.

Stalo teniso laimėtojai
MARQUETTE PARK. — Per 

praeitą mėnesį ėjo stalo teni
so t urnamenta s. Laimėtoj ais 
išėjo G. Connelly, nud 6136 Š.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių

. • nuo Langų išdaužymo
AUTOMOBILISTAI:

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

KLAUSYKITĖS ĮDOMAUS 
GOLDBERGO RADI0 PR0GRAM0 
Šį Vakarą, kaip 7 valandą iš Stoties 

W. G. E. S., 1360 Kilocycles
Girdėsite 5 dalių orkestrą, kuts griež lietuviškus šokius 
ir dainas. Bus juokdariai ir dainininkai. Tai bus tikros 

lietuviškos vakaruškos.
TAIPGI GIRDĖSITE KALBANT BARNEY 

GOLD^ERGĄ, SAVININKĄ GOLDBĖRG KRAUTUVĖS' 

4756-58 So. Ashland Avenue •- - . . . . ' ' • ■ ■ >

čpecicdUto, w/itrma/c&

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doubfe Tėsted/’DoubkActionf

BAKING 
ILV POVVDER

Šame PmeTodayas45\taisAqo 
25 ounces for 254 • 4 

Fuji Pack ••• No Slack Fiflin^

No. 4256 — Naujausio styliaus 
suknele. Raudonas, juodas arba 
tamsiai mėlynas šilkas kaip tik pri
tiks šiai gražiai suknelei. Sukirptos 
ntferos 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, £6, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

Marint 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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, Ilk

KASDIENINIS B IZ N I O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

NAUJIENOS Patiem Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

atohpti man pavyzd) No--------- --

_ per kratinę

(Vardas hr pavardč)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
■f

Anglys
5 TONŲ VEŽIMAI AR DAUGIAU 

—C.O.D. — PLŪS TAKSAI

SO. ILL. LUMP $6.00
NUT $5 50

*8.”

.... . $8.50
I

5.10

$6.95

» >>

BLACK BAND Block
MILLERS CREEK
ERIE LUMP
Pet Carbon CoąrSe .
Koppers Range ąr Nut Coke 11.00 
F. C. Stoker Nut 85% Nut
Pocahontas ..

MINE RUN 60%
40 kitų kuro rųšių žemom kainom 
Atlankyki! musų kiemą ir pama- 
tykit musų anglj pirm negu pirk
sit. Patelefonuokit atsiųsti musų 

patarnavimo karą.
RADIANT COAL CO.

450 W. 35th Street 
Phonę Yards 0830

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars .......-..... .................— $6.95
Pocahontas Mine Ruri, West Virginia

65% ėars -----   $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.
h Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fftlrfield Avė. 
■g-’-11 ■■ T

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

>50
*20

..... *1
HOSPITAL

Avenue
5727.

TONSILAI IŠIMAMI
UŽ ......___

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE .2......... .........
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzle
Tel.. Lavrndale

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Viėtory 9670

Ten buvęs. __

PETER PEN

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT . Garsinkites “N-nose”

JONAS GRICIUS 
TAILOR

Gerai patyręs siuvėjas Jonas GriČius 
praneša visiems draugams, kad atei
na laikas sutaisyti vyriškus ir mote
riškus rubus. Motetų furkočius per
taisome, padarome kaip naujus. Vi
sas darbas garantuojamas »už priei
namas kalbas.

821 Sėst 34th Street

... Q OF=-T}-4fe. LJNJBX^UOQ.feO .
BV/ TrUS IS, A 
/ S/OUlG
MOSS

WBU-

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

PETE YOUNG 
82nd and Keah Avenue.



■m-ir*
— ŠI llllllll ji liti

Pirmadienis, rtigš. 1Š-, 193*7 ~.—i-___ _ NAUJIENOS, Chicago, iii.
■ ,■ - '   1    -- ■ 7,

■'t

Kebli Valdžios 
Nuomininkų Padėtis
Nuomos sutartys su šeiminin

kais baigiasi; Valdžios damai 
neparuošti.

Besiartinant spalių 1 dienai, 
susidaro gana kebli padėtis tų 
nuomininkų, kurie nuo kalba
mo laiko rengėsi pereiti į val
džios statomus pigių nuomų na
mus-. Valdžios nunmy sąlygos 
nenustatytos, dar nežinia kieno 
prašymas patenkintas ir kon- 
traktoriai nebaigė darbo. Kai 
kur dekoravimo ir malevojimo 
darbai tebeina. O kaip .nuomi
ninkai tursg pasielgti po spalių 
1 d., klausimas pasilieka neaiš
kus. • <> '

James Addams projektas) ku
ris yra prie ŽcošėVelt ir La£i’n 

< gatvių, turėjo būti atidarytas 
nuomininkams rugsėjo 15 d. 
Dar nebaigtas ir išnuomavimo 
klausimas atidėtas neribotam 
Jtrlkui.' Aplikantų yra 2500 -- 
304 nuomų. (

Kitas projektai kurs yra to- 
k'iam pačiam padėly, tai Trum- 
bull Park ftfojėkthš. Jis turėjo 
būti # atidarytas rugpiučio i d. 
Gal iki spalių1 i d. ir bus baig
ias. Į šią Vielą tikisi įeiti 1500. 
Yra 225 butai.

Trečias tai Julia C. Latrop 
North Side. Manoma, kad šis 
projektas bus gatavas tik lap
kričio 1 d. Čia paduota 2500 
KpfikaeijttB: Butų y?a 1,800,

Atsidarė Žvejybos 'Rengia Koncertą [stokit į Nauja 01d 
Sezonas Parkuose [Lapkričio 14
Leidžia žvejoti parkų lagufttiio- 

šė; skils dovanas už didžią
sias pagautas žuvis.
Čikagos parkų administraci

ja skelbia atidaranti žvejybos 
sezoną žemiau paduotų parkų 
lagunuose. Oficialus atidary
mas skaitomas nuo šiandien, 
rugsėjo 11 dienos, žvejoti lei
džiama Garfield-, Jackson, Lin
coln, Douglas, Humboldt ir CM- 
lumbus paikų laguntiose.

Per šią vasarą į tuos Jau
nus paleista virš 5,000 svhrų 
ežero, pagaunamojo dydžio, ėše- 
rių. Manoma dar ir daugiau jų 
paleisti,xkaip tik bus nusistaty
ta kokia rūšis daigiau atšakys 
oro sąlygoms.

■i
Dovanos už didžiąsias

' Ras pagaus didžiausią ždVį, 
tas gaus vieną žemiau nurody
tų dovanų. Dovanas skiria I’zA- 
ak Walton Lyga.

Už Black Bass skiriama y lė
na $25 dovana, kita $15, trė- 
Čia $10 kėVvirU $5. UŽ 
Fish — viena $12, 
trečiA $3. Gl . tiž 
įskaitant ešerius, sun fish, blde 
gills ir crappies, pirmoji dova
na yra $8, kita $4, ir tiek pat 
už pike ir pickerfel.

Žvejoti galinta tik flaivėliuO- 
sė. Tbo ftofiftia apštmg'dfi 'Pa
krančių žolyną. Laivelius kon- 
testantai gaus vietose. Pradžia' 
hūb 5 V. fytb.

Gold Kontestą; $250, 
000 Prizais

’ ' ' ■ .-M

l>00() Cąsk Prizų Btos tšdiaiihta 
Laiihetojams

Štai • kitas kontėštas, kuriame 
i jus galit, laimėti turtą ir ta^ti 
turtingas visam gyvenimui. Yra 

11,000 cash prizų viso suma 
j $250^000. Jus galit laipinti bet 
kurį iš jų. Qld Gpld vėl teikia 
jums progą laiiųėti turtą, {sto
kit tuojau. Kontestas ką tik 
prasideda ir susidaro iš įdėji
mo trūkstamo pasikalbėjimo į 
tuščią paveikslo baliuną. Atši- 
lankykit pas savo bigarelų dy-

. .

Misčelliincous
Įvairus .

Tėl Viėtmry 4965
* STOGDĘNGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšiės stogus, taipgi dirbame blėtiėg 
dobusi LehgvoB išlygos^ jėi pagei
daujama., . /

BRiDGHRbkT ItoGRiNG co* 
3216 Sė* Hėlbtėd Street

4.. .... .Iii iiiiHi i naiirtmtiiifiiiBiiiiir.iniiifi _____

MOKYKLOSį .
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Help Wanted—Femalė 
.• .■ lk > sDarbininkių .Reikią 
U^»*WI*^i>*^^**«**^*-4zV* » Am. ..

PATYRUSI MERGINA; bendras
namų darbas; savas kambarys; $10; 
Hydė Park 2456.

1iO.'a^Vį'iį;ž-... ..-i 1’1,r—,,,*,.;e   

JAUNA MERGINA; ptotestonė; 
lengvas namų darbas; mylinti val
ktis ; malohus namas 
rys; BėVėfly 1323.

Real Eįstetė Fot Sale
Namai-Žemė Pardavimui

LOTAS PARDAVIMUI 
Mainams ant katedžiaus arba loto 
Brighton Parke. Lotas randasi prie 
72 'ir Francisco Avenue. Kreipkitės 
3000 West 40th Bt.,’ 2 aukštas fronte 

—i:—:—-..... r...v.,-į;,.. <■,.. ... ■ ., -
savas kamba-

ČĄt 
kita $6 ir 

Pan Fish”,

UŽVALKALAMS teStUVlNfeJiMAŠ m MEDINIAI

HČUSEHOLt) L1NENŠ PATTERN 1552
'■■■'■ -

Genovaitė S. GMedlr^iėnex
Sekmadieni, lapkričio 14 d., 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted strėet, 
įvyks pirmas koncertas žymios 
Chicagoš lietuvių dainininkės 
Genovaitės* S. Giedraitienės. Ji 
yra sopranas, pasižymėjusi dai
navimu lietuvių, radio koncfert 
tuose, opėretese ir anglų mėgė
jų scenoje.

Keletą metų atgal dainavo 
k'ohtertė kartu su Juozu Bab^ 
ravičiu ir pernai pastatė kele
tą muzikalių veikalų Chicagos 
lietuvių chorams, bet ikišiol 
dar hei kartą nepasirodė kaipo 
sAVistovč solistė.

Atsižvelgiant j p. Giedraitie- 
hėš gražų dainavimą praeityje 
galima tikėtis, khd koiiėerlus 
bus gražus ir įdomus.

Tiek Miestas 
Surifiikd Nuo 
Vežimų

Oa'rtoon Bulėtin’io. Jis duoda
ma DYKAI, kAbtu sU thišyklč- 
mis ir detalėmis. Laikykitės įri- 
štfukčijiį atsargiai. Dailumo 
nežiūrima. Jįęra triksų, nė f)H- 
gavimų. Skąitykit šį diėhL&štį 
dėl busimų pranešimų. ;

/■

Leidimų skhiČiitš 
Saus. 1, 1937 Sdus. .1, 

iki iki
rugp. 31y ’37 gruod. 31, ’36 

(8 nieu ) ., mėn.)
Vėžihiiii^ųŠte h*

Vieno arklio Vežimai / 
3,235 2,760

Dviejų arklių vežimai 
327

1

1936

t i t

740 j.
h. p. ar ma-

448)820

No. 15fe iššiitvinfejimūs ir mezginius galit suvartoti užval- 
kdjaniš afba abVilšSiliš.

HAUJteNns ksfebi^eftAFf dib^,
1739 8d. ttėUted Stt ChtedSth IW.

ėte įdedu U tentų te prato atehkti man Lavyzdį Nn. .......

Vafdite te paVaftil

Adm&’a

Mietai te wtetija

to**

■ :iJ

lį 8.‘,i į ri.7<i

WE
90 dM Aldų šnėrzintų mm 8aūW. Vėjo, 
. nfba ŪplkiiL valiokite keletą laši) Mu- 

Hnę. jis AtftaiVihfti SuraminSiRėSįAagiiis.

■ Saite fot Infafit or Adūlt. At ždl Drūggists.
S., C.lucagii

Naudokitės Proga!
Apte nęftki Inkštanfiai iiėtnviiį — vyh) Ir Mtėnj — priklauso 

cbteągtts Liėlnvių Draugijai, šį Draugija yra pašalpas, pomirtinių ir 
IdMtmą atgėnižAciją. Pašalpą h goję — $6, $įo, $16 pėr savaitę. Po- 
riifrtffti $260, taipgi gfabhešiąi, VęŽiftąs, kvielkai. DabėlT haiiji nariai 
S MM iŠ iki 48 itt. Pasibaigus šiam Vajiii bus pri-

i bešriais tiktai iki <0 fft. if bus kut kas aukštesnis.
ėkiMį $hyga, nsykires uabat.

, .MSftėšfhiai mokesčiai Draugijoj yra: 50c, 75c., $į.25 — pagal 
bHklattsdftią skyrių. IstoiimąS ėfna pagal amžių. Nauji nariai, įsira- 
sė iki (Dečėfrtber) Ii <1. Š. m., gaus tikietą ver
tęs $2.50 veltui į Draugijos Konkųrsp Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d. Oiyfopic Bali Rttotn. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kinsahtūč, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos Pfisas atidarAs: kėtvegais —, 9 ryto iki 9 vai. vakaro,
ji- iki 5 VAI. vakaro ir nedėldiehiais —- $ ryto iki 

1 vAl. popiet. Kiekvienas ChfčAgos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJOM.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISASt

1739 So. Hiilšted St (2-f6s hitas)
- • • • • » ’

. ry ~ *'! ... '• - r ’ r i■ -» ■1 f .■ i... .»■ , .ii... i... ....r

. UŽ DYKĄ KLASES ANGLŲ KAL
BOS, Pilietybės) Laiškų Rašymo^ 
Amerikos Istorijos, Geografijos ir 
Gyvenamųjų Įvykių prasidės Ketvir
tadienį, Rūgšėjo 16-tą, nuo 4:00 iki 
8:00 vai. Vakarė-, CėntraliniaiPe Sky
riuje Y. W. G. A.’, 59 Eagt Monroė 
Štrgęt. Atsilankykite ir atsiveskite 

draugus.

MOTIN Ai PAGALBININKĖ; ha- 
rtių.dąrbas; South Sideje; 3 kamba
riai; išeiti; kūdikio drabužiu skalbi- 
maš; DOrchester 3225.

GABI MERGINA; bendras namų 
darbas; būti; vienas 5 metų vaikas; 
graži hpHbkuma; $8;

Eastabrook 2652.

6 KAMBARIŲ muro bungąlow, 
karštu vandeniu apšildamas, 2 karų 
garažas, namas praktiškai hšujas, 
paaukuojama už $5600.

2 flatų mūras, po 4 kAmb- kiek
vienas, fumasu apšildymas, 2 ka
ram garažas, lotas 38x125. Randasi 
į vakarus nuo Kedzie. Nepaprastas 
pirkinys. ................  .....L...,. $4500

Home Owners Realty Maft
. A. Shulmistras, ^rokeris 

4016 Atchef AYedUeį 
Tel. Lafayfette 6300.

. Fot Reht
ReNDAI 3 apšildomi kambariai;

1 lubos iš ŪžpAkdliO. Gaząs if elek
tra dykai. 6608 So. Sacramento Avė.

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namu darbas; nėra skalbimo; savas 
karhbhrys; gera Alga; Hydė Park 
77?6.

■?' ;.................-..----------------- _______________ ^.,-4.

NAMU PRIŽIŪRĖTOJA; pusiau- 
amžė moteris; būti; prižiūrėti vai
kus; 5916. West Madison St.

281
Motorciklai

1,146
Keleiv. hiito, 35 

žiau v >
481,834

Keleiv. auto didesni 35 h.p.
14,242

Auto Dęlivery 
no ar mažiau

33,454
2—Pajauskas

Auto Traiierihi, 
mažiau

38

12,707 
vežimai, 1

35,032

to-

1 .tono Ar

25
Auto Trekai, didesni vieno 

tono
25J16Š

Auto Ttaileriai, 
no tono '

150 't 
Demonstratoriai 

, 2,102
Transferiai 

34,709

22,704 
didesni yi'ė-

143

1,896;

' 26,745 ;

Bendrai surinkta
Sausio 1-mo iki rugp. 31-mo, 

1937 (8 mėn.) .... $5,034,-240.20
Sausio 1-mo iki rugp. 31-mo, 

1936 (8 mėn.) ....
. Sausio 1-mo iki grudd. 31, 
1936 (12 mėn.) 4,600>006.20

$5,034,-240.20

4,543^049.80

a^.a.Ni r j"

Full-f la vored
V * »

u

Nubaudė Lietuvį 
Už “Slof’Mašta 
Laikymą

CICERO — North Riverside 
taikos teisėjas Dewey Arago- 
ni priteisė ^ Stanley Jhnkuhą, 
1401 80^ 48th Court, Sumokė
ti $100 pabaudos ir teismo 
kaštus už laikymą “slot” iiia- 
šiildš savo įstaigoj. Jį apkalti
nt šešių žmonių “džiurČ’?.

Jankūnas^ buvo areštuotas 
rugp. 24 d. kai buvo pradėtas 
Vajus prieš pinigų x lošimo 
“slot mašinas”. Be tp, Jackū
nas yra firmas žmogus Cook 
apskrityje .įiubaūstas už tokios 
mašinos užlaikymą.

ĮGAUNA*’^AM()šAuSKIĖNe4 
(po tėvais Martinkaiiė)

Rersiškyrę,. ?Šų šiuo • pasauliu 
rugsėjo ,11 d*., 3:00 valandą po 
piet, 1937 Ui„ sulAUkUs pUsėš 
Umž.y gimus Vytogalaus kaime, 
Judškes bUG, Tauragės apškr.

Amerikoj išgyveno ŠO nįetų.
I’alfko didėliame nUlitfdiiU’ė ; 

vyrą Tetrąąipusbroli Joną Ta- 
mošąuską,cir( .d^Ug giniihįą ir 
draugų.

Velionė gyVėn'O pd N>r;.-»702:6' ; 
So. RoCkWell St. Kūnas p<iŠar- 
Votas randasi Petkaus koply
čioj, 6834 Ši iVestėrn AvėnUe. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugsėjo 14 d., 8:00 vai. ryto iŠ 
koplyčios,,! Gimimo Panelės 
Švenč. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už veilOnės sielą, o iš 
ten bus hulydėta į šv. Kazi- 
mien) kapines. ’ 1

Visi a,, a. Jdannos Tamošau
skienės giminės, draugai ir pa-, 
žįstam! ėlsat nuoširdžiai kviė- 
Čiami dalyvauti laidpthvSsė ir 
suteikti jąi paskutinį pątarna
vimą it atsisveikinimą.

NUliūdę liekame, ,
Vyras, pusbrolis, giminės ir

. draugai.
Patarnauja laid. dir. Anthony

Z_Z_Z“

ANTANAS GEDVILAS
Persiskyrė su šiiio pasauliu 

rugsėjo 11 dieną, 1:05 valandą 
po piet, 1937 m., sulaukęs pu
sės amž.', girdęs Lietuvoje, Le- 
vickiškių kąime, Kaltinėnų pa- 
rap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno. 30 mėtų.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Marcelę, po tė
vais Petkaitę, 2 sūnus Antaną 
ir Alfonsą, seserį Barborą ir 
švogerį Kazimierą Čepulį ir jų 
šeimyną, Lietuvoje 3 brolius 
Juozapą, Dottiibiftką ir Joną 
ir seseris’ Jjužefą ir Oną ir seną 
mbtirtėlę. j . \

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 South 
Califorhįa L Avė. Laidotuvės 
įvyks treČ.V.rugsėjy) 15 d., 8:00 
vai. ryto iš koplyčios į Nekal
to Prasidėjimo pąn. šv. paYap. 
bažnyčią, kurioje- atsibus gedu- I 
liiigdš pamaldos už velionio » 
stelą, 6 iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kažiniiėrč kapines.

Visi a. a. Antano Gedvilo 
glmfhėš, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai’ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

h jam ųąškutirtį patarnavimą įr
■ atsisveikinimą, s ‘
■ Nuliūdę liekame^

J'.. Moterią, Sųnųs, Motina, Sespo .
ir .kitos Giminės. \

I’ Patarnauja daid. dir. J; Liūl4-\ 
| vičius* Tel. Lafąyette 3572. iv.'

‘įperfėd
HMM forčookingl

• this'i American Cheese to mėlt

PfePsfoftal
 Asmenų iešką

pAIeskaū Savo brolio Vin
co MIKELEVIČIA. Paeina iš Vil
niaus gub. * Bieliūnų kaimo. Pirmiau 
gyveno Boston, Mass. Nesimatėm 
jau per 30 metų. Prašau jį patį ar 
žinančius apie jį atsišaukti.

Mary Mikėlevičia-Poškienė, 
2733 £o. 15th St., MilWaUkeė, Wife.

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar našlės. Esti biaiVhs ir nuo
laidus. Turiu puikų namą, dideli 
pradžių soda Floridoj. Bet reika
linga „kad ir jus turėtumėt pinigų 
dėl prisidėjimo pabudavojimui Gas 
Station. Neturiu jokių skdlų. Esu 3Š 
metų amžiaus. Laukiu atsakymo.

A. S. Mann,
1448 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

.. \ ,.............

Help WaPiėd^-Female
Darbi niūkių Reikia_______

MERGINA; namų darbas; padėti 
prie viriiho; 2 Užaugę, 1 vaikas; 
pasilikti; $8 iki $10.

Rogėrš Park 5234.

MERGINA; namų darbas; būti; 
nėra skalbimo; nė virimo; referen- 
cas; Rockvyell 7725.

JAUNA MOTERIS; mažas priim- 
nas apartmentas; 2 užaugę; padėti 
kūdiki prižiūrėti; pastovus darbas; 
Eftiarg^te 922Ž>.'. ■ .o/

I>|II į uiii’

’ , Wal
Ahglys .

WnAlINGTON 
ANGLYS 

$6.00 
5.75 
6.00 
6.00 
4.75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS DINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTU IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORE 6975

Minp Run

Ntil

Pocahohtas Minė Run .... ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertes 
Ročąhohtas—Ėtimp arEgg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vėrtės.
Geriausios

Indiana Mirte Run ..... .. ton. $5.40
Indiana Lūmp ar Egg .... ton. $5.75 
♦ Kokybė ir svoris garantuota.

Greitas pristatymas visur.
DYKAI—40c grošeriais ir prekėmis 

sU kiekvienu tonu.
SUPER COAL COMPANY,

• 10 S._ La Šdlle Street 
Dearborn 0264-0258.

Išdirbėjai
/ YANKĖE POTATO CHIPS 

POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom j Tavernas ir Restauranus 
sezoninius produktus. Taipgi parduo- 

dam saldainius wholesale.
4643 SOUTH HALSTED STREET 

Tėl. YARDS 4996.

Ufba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pilone LAFAYETTE 580#, y - a • - b__ ____

.............. ............................ iii*., 'i - i ir’i i iiiutii......... .. .■■■■■.

i AlipiiifiA Siunčiam GėlesI fll/HK l\ Telegramų į 
L U I L. 11\ IU Yisfs Pasaulio

• KVIETKININK AS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

. . ' ir Pagrabanis
’ 33lė 80^ Halsted Street

Tel. BOULEVARD fr314
L?* *»... .. •... ' y ‘ .-■>

Skelbimai Naujienose 
■duoda naudą dėlto, 
kad pačios .Naujienos 
yra nanding-os.

pAfYRUSI MERGINA; bendras 
narnų darbas; virimas; referencas; 
savas kambarys, maudynė; $12;

Midway 8776.

RĖ1KALTNGA MERGINA paty
rusi abelham namų darbui, gyveni
mas ant vietos, geri namai-. LeedS) 

3610 Douglas Boūlevard
I „t,iiiiiiiijj i .r II. i-,i t ,ii, -     r.   I A

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

10 BERNIUKŲ dirbtuvei; patyri
mas nereikalingas; $12.50;

Wabash Employmeht, 202 So. 
State Street, Ėoom 900.

REIKALINGAS farmai darbinin
kas, kuris gali milžti karves. V. 
Shurh, Rotite 1, Box 15, Hihsdaleį 
III. Tel. DoVvners GroVe 8002Y2.

ii I... ....... ....  '.i I.I.,...,. ii. M a
Autortiobites

1932 NASH mažas sėdan — atpi
gintas nuo $275 iki $165. NeWbėrry 
Bargaihš, 1025 North Clark.

LIKVIDAVIMUI
84th and Bennett 

aukštos klases 2-fletis po 
5 kambariuš ..............—............ $8500

74th Ąpd Ingleside
kampinis bungalovv $5500
T07tn and Pfąįriė
aukštos klasės 2-fletis po 5 kabi1 
bnus ....... $8500

iO3rd and yernon 
lietų mūras ........................ $7500
64th Shd Califdrma
kamb. PiŪro rezidenbija.... . $6000
58th and Homan

8

6

gražus 5 katnb. muro bungalow
ir garažas ........................  $4750

MR. MEDOKĄ, 
8tCWart 3601.

Musical InstrUhients

GOLDSTEIN’S music shop 
5914 WėBt Makteli St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted Št. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Šlygų '&«& ......... ...... . $75,00
$99 Trombonas su keisu....... $35.00
$18i!ŠmuikAs šU kfelsu, šittičas $6.50 
$8.50 Naujas .Gitaras už ........ $3.50 

lOO'O instrumentų pasirinkimui.
Senas, jūsų instrumentas į mainus.

į .Vii rtitMi iHiti.i.1 u«i*.......W«rr'.i <inir-rtffeTii*-;

PARDAVIMUI, 1838 Canalport 
Avė. Turi paaukoti, kad išlyginti pa
likimą, 2 aukštų medinis namas, 
krautuvė, 2 kamb. 1-ine aukšte. 4 
kamb., maudynės, etc. 2-me aukšte. 
Didelis porčius užpakaly. Pilnas 
įrengimas Lunčruimiui ar Tavernai. 
Atdaras apžiūrėjimas Šeštadienį ir 
septintadienį, 2 iki 5 vai. po piet.

W. F. NIEMAN,
Užpakaly 1942 So. Hąlstecį. St. 

(4 iki 8 vak.) Canai 0836.
--------- ------------------------------------------------ ;---------ii.-n.Z-.VTĮ.iĄ-------

MARQUETTE PARKE
6 kambarių mūrinis b\iftg'alow, 

karštu vandeniu šildomAs, gąHžas, 
kairia 4/00.00. Mažas ilnpkėjimias.

BRIGHTON RARKE
2 Įlatų po 4 kambAtiuS) fcjmenti- 

nis fundamentas, kaina $2850.00. 
įmokėti $500.00, kitlis kaip lenda. 
Randasi aht Mąplefcoud ave^., ftętoli 
Arfeher avenue. _ .

I
2502 West B9th StreeL 

Tel. Ghjveltfll 0306.
Ofisas atdaras sekmadieniais nuo 10 

ryto iki 2 po plfettį.

6002 . SO. W1NCHĘSTER. Dailus 
<1.%/ aukšto 2-flatis, 5-4 kambariai 
fornišiuoti; garažas—$4200. Winton 
ton & Narten, 6829 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

išPARDUodAML barų fikče- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi] 
Baksąis ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bite korte biznlb įskai
tant svarstykles, regieterius te fėė 
baksiūš. Cašh arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mūs pirm negu pirkai
te kitur,

s. ė. sosTHEiM & Sons 
1015 SO. STATH ^STREET 

CALūnfet 5269;

PARŠIDVoDA nedidelis bizhia- 
vas kampinis namas, tavern ir val- 
gykla> bižhis gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis nesutikimai šeimyni
nio gyveninio. 1858 W. Pershing Rd.

SAVININKAS .PAAUKOS 5 kam
barių naują, mufo bmigalOVų atda
ras apžiūrimai j 6236 South No- 
nienskv Avė., šaukit Hėmloek 4646.

$25.600 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—-Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

Kaurai ............ $15-—$20—$25
$150 Aniėk Offeht kaurai $30—-$35 
$135 gfažų'S) nauji paflor

setai ........:.....,.   $39—-$4'9
$375 vertės 3 katnb. įrengimas $126 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de iuxė ........ ..............    $175
Atdara vak. iki '9—Nėdėlioi iki 5 y.V.

RaTP istDRAGE FURNITŪRA 
5746 So. Ashland Avė.

.....n. .... ^.7. i .‘.niitiiM'.'ii8.nr.-Iii..i'Airti ."ir'i’ /.Aanm

Business Chances
Pardavimui Biantet

BUčLRNfi te GROŠERNĖ tūri būt 
parduota į trumpą laiką. Geras biz
nis. Priežastį patirsite aht vietos.

3300 Vnion Amvte.

Kurie turite nuosavybę hamas lo
tą, Ūkę. biie kiif Jiinglhi&e Valsti
jose Urba Lietuvoj te nm^lumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinant pinigus 
if pėt-kum mergišius.

NAMON nNANCfe CORP» 
6m Sfr. VVestern Avfemte

C H1CAGO
Biznis jstėlgtas 1019 ketais.

aniiiiIrn.il.,

Financial
Fimaai -iraatotei

iJHy^mfs ir tehgvais Hmdkėjim^is. 
Renkitės į UthtiahUh Building 
Loan and Saviūgs Astociation 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted Street.

Tabaku Krautuvės i

Red Ksilite Fof Sale
Namai-Žeidė Rardavimui

MAX KOHN—Tūrtm mllka, ttir-

PAUL M. ŠMlTH and CoMRANY 
Real Estatė, Letens and Insurance 

Tėl. ROULEVARD 2806
Perkam, parduodam ir mainofn ba

rnus, lotus, bižhius ir farmas; inŠiu- 
rinąmė bąmūs, rakandus ir aūt(P 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba fhainymūi už 
gerus bargėhūs; greitas if teisingais 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: a. j

4631 ŠO. ASHLAND AV&
OfisAs 2-r6s lubos sil J. J. Grisk 

• .■ ■■----- ----- :

2 AUKATV htūro namas. 4 ir 4 
kambariai it ekiebūs. 12 Ynetų senu-

Ir šiai^ kitų >1
farihų.z. s. MicKEvicE And cO.

6816 So. Westėfn Avehtrė.
Hemlock 0800. % .

. 1.11 . f'A ,■ t, w. ' 'J—t,/įž,, ,ai. t*. - -' ' |

NĘGIRD^rĄ$ BARGENA8. Par
siduoda kampinis lotas Šo. Eriglė- 
wood; netoli Beverly. HiUs. Ta vieta 
buvo' pirkta" iii ižbdb.ftO, Af dabar 
parduodu • už M 100.00, nes savinin
kas grėltū TAiMi igVAžhidja 1 Lietu
vą. Kas pirmas, tąs laimės. 1621 S. 
Halsted St., Chicago, III.

*

š’t ftfeiJSS
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JEI TURIT 
IKA PARDUOT 

’ VAGARŠiNKIT 
NAUJIKUOSE

JEI IEŠKOT
BARGENV 

skArmn? 
NAUJIENAS z

NELAUKIT 
ILGAI

| Pašaukit mus thbjau

j UANAL 8500
Į Avjfari^nlttHĮ kMntt pti- 

a r toj i- 
mus gausit uublai^ą.
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-8 y‘ ' .NAUJIENOS, Chicago, Iii.
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' Pirmadienis, rūgs. 13,193

Amerikos Dantų 
Instituto Žinios 
Apie Vaikų Dantis
Kas daryti, kad dantys išaug

tų sveiki.

Kiekviena motina, auginda-^ 
ma kūdikį, tikisi, kad jis už
augs su sveikais ir gražiais 
dantimis. Deja, ne visuomet 
taip yra. Amerikos Dantų In
stitutas, kuris yra pasižymėjęs 
savo studijomis, sako, kad iš 
dviejų milionų kasmet Jungt. 
Valst. gimstančių kūdikių, apie 
devyniasdešimts nuošimčių ne
gauna reikiamos 
žiūros, iš ko ir 
kūmai.

Gražus dantys 
sideda daug ir prie bendros 
sveikatos palaikymo. Bet svei
kiems dantims palaikyti svar
bu ir atatinkamas maistas. ,

> Reikalinga periodinis dantų 
patikrinimas. '..

• Štai ką turi .žinoti kiekviena 
•motina. Kada kūdikis' susilau
kia pusantrų, metų, reikalinga 
duoti dentistui jo dantis pa
tikrinti. Paskui, dar nesulau-

dantų prie- 
kaikurie tru’-

ir sveiki pri-
. • . i

kus trejų metų. Jei atsirastų 
gendančių vietų, duoti užtai-, 
syti. Apie ketvirtus metus pa
sireiškia kartais vaikų blogas 
paprotys pirštus čiulpti. Pa
vartojus tam tikrus budus, den- 
tistas gali tą paprotį pašalin
ti. Penktais amžiaus metais 
reikia peržiūrėti ar pakanka
mai yra. išsivystę smegenys. 
Kartais yra reikalinga dėti ir 
tam tikri sąvaržai, kad padė
ti smegenims išsivystyti. 

f

Toliau, pradeda pasireikšti 
cnamelio gedimas. Tai, irgi, 
turi būti laiku pastebėta ir tru
kumai pašalinti. Tarp aštuntų 
ir dešimtų metų kartais ima 
vystytis kreivieji dantys. Ir 
taip iki 18 metų, kada prade
da dygti “proto dantys”.

Labai daug trukumų galima 
pašalinti kasdien po du4 kart 
dantis gerai išplaunant su še
petuku. .

Pavogė 150 Svarų 
Dinamito

Policija ir milicija vakar ieš
kojo vagių, kurie ar nežinoda
mi koks yra jų grobis, ar ne- 
apsižiurėję, pavogė 150 svarų 
dinamito iš Willow Springs

Chicagai Gręsia 
Gaso Kainų 
Pakėlimas

Teismo pareiškimas., kriti

Circuit teismo teisėjo S. H. 
Klarkowskio “master-in-chąn- 
cery” , (pagalbininkas) Wil- 
liam R. Svvissler įteikė teisė
jui paeriškimą, kuriame reko
menduoja duoti teisę Chica- 
gos gaso bendrovei pakelti 
kainas už gasą 16%.

“Masteris” Swissler, kuris 
klausėsi bendrovės, Peoples 
Gas Light and Coke Co., ir 
Illinois Commerče Commis- 
sion, taipgi rekomendavo iš
duoti injunetioną prieš tą įs
taigą, atimant jai teisę kištis 
į pakėlimo reikalą.

Illinois Commerče Commis- 
sion yra valdžios įstaiga, re
guliuojanti viešas įmones šio- 
•jej valstijoje. Ji rado, kad pa-

kėlimui nėra f pateisinimo irf MaVillinG
bendrovei uždraudė gasą pa- Hvllgb l’ldl luVvd 
branginti. Bot. toji apeliavo jiRalrniiclrnti/Kį 
Čircuit teisiną. '.

Jei teisėjas Kląrkowski re- koncertą 
komendačiją protus ir leis ga- 
so kainas pakelti, tai bendro 

ekstra pinigų į metus.

Pereito penktadienio vakare
ve iškolekthds apie $3,000,000 Lietuvos konsulate įvyko įvai- 

| rių visuomenės darbuotojų ir 
muzikų pasitarimas dėl ren
gimo koncerto Amerikoje vie
šinčiai, buvusiai ęhieagietei, 
Lietuvos operos dainininkei 
Marijonai Rakauskaitei.

Koncertą nutarta rengti. 
Diena dar nenustatyta, bet nu
matoma koncertą rengti Or
chestra Hali.

Šiandien. Rinkliava 
Chicagoje ?

Chicago Associated and Fe
derated Charities šiandien ren
gia viešą rinkliavą. labdarybės 
tikslams. Įstaiga nori sukelti 
$35,000. ? X <•/

Streikas Šluotų 
Pramonėje 

■—  ■     .

Samdytojams atsisakius pa
kelti algas, Chicagos Šluotų 
pramonės unija, Internątionar 
Broom , and . Whįsk Makers 
Union, paskelbė streiką. '

Streikas paliečia visas uniji
nes šluotų dirbtuvei. Verta pa
stebėti, jog depresijos metu 
darbininkai liuosPoriai nusika- 
pojo algas, kąd pagelbėti benkl- 
rovčms gyvuoti. įBeį dabar jos

ir padarys daug nuostolių kį- atsisako darbininkams pagelbė
tiems. • : ' . .. ' ■ ... C ; Jtį. (Sp) - ’ ./ 'V

, . ............. .................................... . ................. ■ I J I ............. .. |PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSEįstaigos, Hercules Powder Ma
gazine : Company. Prisibijonla, 
kad vagys ir save susprogdins

Rengimo korpiteto pirminin
ku išrinktas “Birutės” choro 
vedėjas J. Byanskas.

Pirkite savo apielinkės

krautuvėse

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Amžius Svoris

Plaukų spalva .

Akių spalva

SEKMADIENIAIS
NAUJIENŲ
RAŠTINE

vėl bus atdara
nuo 9 vai. ryto iki ' 
1 vai. po piet.

KITAS DIENAS SAVAITĖJE 
NAUJIENŲ RAŠTINĖ ATDA
RA NUO 8 VAL. RYTO IKI 8 
VAL. VAKARO. • ,

■ naujienų adm.

Užsiėmimas

š[iuomi< įstoju į 
savo fotografiją, 
dejų nurodymų.

“GRAŽIUOLIŲ KONTESTĄ”. .Prisiunčiu 
Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve-

Parašas .

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

FORTAS INDIJOJE —. Anglijos kareivių pastatytas 
fortas šiaurvakarinėje Indijoje, “Iblanks Spur” dalyje, 
kur armijai teko susikirsti su sukilusiais indusais/S.uki- 
lėlių vadas yra “stebukladaris”—fakjras, vardu- lpi.b\ :
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ATIDARĖ ROŽIŲ DARŽĄ — Jauna gėlių megi 
apžiūrinėja rožes Wooded‘Island saloj, Jackson Par] 
Chicagoje. Saloje įrengtam darže augą 5,280 kruti 
375 veislių rožių.,, Daržas‘buvo atidarytas pereitą sav 
tę. : Panašus, daržas buvo* įrengtas ir Washington Park

BANDITO SUŽAVĖTA — Mrs. Monica Trealese, 20 
metų amžiaus moteriškė, kurią policija suėmė Johnson 
City, N. Y. Banditas Cly.de Derrick' ją taip sužavėjo,kad
moteriškė paliko namus, vyrą ir išvyko su Derrick’u 

?Californijon. (
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NAMIE”? MOKYKLOJ —<Trys jauni mokiniai Vf 
sar kolegijos namų -ruošos institute, Poughkeepsie,’; 
Y,. Vaikai institute .mokinasi kaip apsieiti ir savimi r 
piŲ'tiš, p' mergaitės tuo pačiu laiku mokinamos vąil 
dųklėjimp.> Vassar yra mergaičių kolegija. Acme .Plio

. BEVEIK 100% SVEIKAS — Billy PIcnzė, kuris laimėjo sveikjausio kūdikio “kon
kursą 18-tpse metinėse vaikų iškilmėse, Ocėan Park, California. Billy'. yra į 99.8% 
sveikas. Jei ne maža skylelė dantyje, jis butų pripažintas 100% sveiku. Acnie Photo

s

H

MADOS SENIAU IR DABAR — Keturios poros šokėjų, kurie dalyvauja Chi 
\ ' . ■ • : 1 .. . . • ' •; * •I'.- ;

cagos • šimtmečio jubiliejaus šokių konkurse. Paveikslas trauktas prie»Buckingham 
fontano, Grant Parke. Iš kairės dešinėn, . pora sįi 1937 metų kostiumu; 2. 1900 kos-
trumas;-3/Į850 kostiumas, t ir 4,1837/ . ....... ..._.........  . _

Cly.de



