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VOL XXIV

Lėktuvas bombardavo
Anglijos laivą

Nežinomas lėktuvas bombardavo Anglijos 
torpedinį laivą Biskaya įlankoje, bet lai 

vui nepataikė
LONDONAS, rūgs. 19.—An

glijos torpedinis laivas Fear- 
less, kuris patruliavo Biskaya 
įlankoj ties lojalistų portu Gi- 
jon, buvo bombarduojamas ne- 
žinamo lėktuvo, kuris iš dide
lės augštumos numetė prie lai
vo šešias bombas, kurių betgi 
nė viena laivui nepataikė.

Taipjau gauta iš Maltos ži
nia, kad submarina bandė pul
ti prie Maltos stovėjusį Ang
lijos lėktuvų laivą Glorious. 
Bet žinia yra nepatvirtinta.

Puolęs laivą lėktuvas atskri
dęs iš Gijpn pusės ir paskui 
vėl į tą pusę ni/skridęs. Bet 
kad jis skrido didelėj augštu- 
moj, tai negalima buvo įžiūrė
ti jo ženklų.

Taipjau nepranešta, ar lai
vas bandė atsakyti šūviais iš 
priešlėktuvinių kanuolių.

Didesnis pavojus gludi tame,

kad sukilėliai šitokiais puldi
nėjimais ir Mussolini nuolati
niu gabenimu kareivių Ispani
ją, baigia išsemti Franruzijos 
kantrybę ir artina Francutzijos 
intervenciją Ispaniją. Galbūt 
ne siuntimą savo kareivių, ku
rių pati Ispanija turi užtek
tinai, o tiktai atidarymą savo 
sienų pristatymui ginklų Ispa
nijos lojalįs'tams. Vien to. ir 
užtektų sprendžiamai lojalistų 
pergalei.

Anglija trukdo atidarymą 
Francuzijos sienos, bet nema
noma, kad francuzai nebeilgai 
iškęs klausę Anglijos. Ypač 
kad francuzai turi ir kitų są-r 
skaitų su italais. Jie įtaria ita
lus už bombų terorą Pary
žiaus, taipjau i?ž Italijos ban- 
kierių spekuliaciją tikslu dar 
labiau nupuldyti franko ver
tę.

The First and Greattst Uthuanian Daily in America 
i' I Ii ii i ...... - ........ . ........ m ■■■■■—

NAUJIENOS
Th< uthuanian Daily Ncws

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Cbicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 221

An-

Anglija panaikino 
> patruliavįjnąjspąni- 
J ^pąkrąstjį

LdNbO^AS, rūgs. 19
glija ir Francuzija norėdamos 
nors kiek 
kuri nebuvo 
piratiškas submarinas, 
kino neutraliteto 
įvestą patruliavimą 
pakraščių.

Tai bus naudinga 
kuri dabar galės atvirai ga
benti savo kariuomenę į Ispa
niją kovoti lojalistus.

Bet Ispanijos-Francijos sie
na ir toliau pasiliks kontroliuo
jama. \

Patruliavimas Ispanijos pa
kraščių panaikintas reikalau
jant Anglijos premierui Cham- 
berlain, kuris nenori suardyti 
Anglijos pradėtų derybų su 
Italija.

patenkinti Italiją, 
priimta gaudyti 

, panai- 
komiteto 
Ispanijos

Italijai,

Sukilėliai kaltina 
Rusijos submarinas

Daugiau marinų 
Shanghąijuje; bom- 

bardąvj) Nanking - 
'—4---L__

19. -t-

ISPANIJA KALTI 
NA ITALIJĄ IR 

VOKIETIJĄ
Reikalauja, kad tautų sąjunga 

pripažintų jas užpuolusiomis 
Ispaniją, taipjau atsteigtų 
Ispanijos laisvę prekybos.

— Is- 
progos

Lietuvos Naujienos
TIESIAMAS PLENTAS Į 

PUMPĖNUS

AtidariusPANEVĖŽYS.
plentą Panevėžys-Ramygala, ap- 
skriies savivaldybė pernai pra
dėjo plentą tiesti iš Panevėžio 
į Pumpėnus, šis plento ruožas 
bus 24 km. ilgumo ir kainuos 
apie 360,000 lt.

Iš Biržų Panevėžio link plen
tą tiesia Biržų apskrities savi
valdybė. Iš Panevėžio i Pumpė-

pastatytas bendras gyvenamas 
nmaas — barakas, bet juo dar
bininkai kažkodėl mažai naudo- 

I t
ja'si. Prie šio plento tęsimo dar
bų toks bendrabutis nestatytas. 
Plento tęsimo darbai vykdomi 
ūkio budu.

SUKULTURINTA 3.000 HA 
PELKIŲ IR GANYKLŲ

SHANGHAI, rūgs, 
šiandie liko išsodintas Shan- 
ghaijuje 6-tas pulkas J <ngt. 
Valstijų marinų, prisiųstas iš 
San Diego, Cal.. Išsodinta viso 
1,435 marinai, kbrie padvigu
bino skaičių Jungt. Valstijų 
marinų Shanghaijuje, kur da
bar siąučia smarkus mušis. '1

Japonijos lėktuvų eskadrilės 
du sykius bombardavo Chini
jos sostinę Nanking, turbut 
atgiežai už chiniečių smarkų 
bombardavimą Japonijos karo 
laivų ir japonų pozicijų prie 
Shanghai. Tai buvo smarkiau
sia japonų ataka. Japonai skel
bia didelį pasisekimą bombar
davimo ir sakosi nušovė 32 
chiniečių lėktuvus, bet chinie- 
čiai ir neutralus stebėtojai tą 
nuginčija.

LONDONAS,, rūgs. 19.—Is
panijos. sukilėliai formaliai ap
kaltino Rusijos submarinas už 
piratiškus aktus Viduržemio 
juroje. •

Pasak sukilėlių, mažiausia 
dvi piratiškos submarinos Vi
duržemio juroje priklauso Ru
sijos laivynui. Abi submarinos 
esančios 950 tonų įtalpos 
turinčios po 22 torpedas.

ir

. NEW YORK, rūgs. 19. — 
Valstijos augŠčiausiojo teismo 
Lauer sumokėjo $10,400 mui
tų ir pabaudų už bandymą 
prašmugeliuoti daug brangių 
prekių iš užsienio.

Amerika nepaiso 
Chinijos protesto

REZIGNACIJOS-^ ’ 
:.felack, neseniah'paskirtM aukščfeuslo tei* 
smo teisėjui. Žiųįbs iš' Washingfo.no sako, 'kad prezidentas 
Roosėveltas reikalausiąs jo režignacijos, jei pasirodys, 
kad jis ištikrųjų yra Ku Klux Klano narys. Dabar tuo 
reikalu eina smarkus ginčai spaudoje ir tarp politikų. 
Roosevelto priešininkai tvirtina turį jneužginčijamų įro
dymų, kad Black priklausė prie KKKI. Black, kuris dar 
bat vieši Londone, pakol kas nieko nesako.: Acrrie Piloto

■ ■ ■' ■ ■ U? ■ Y'; "r-v. \ !
I »..R. ■ . .R Į . .. . . ... ..... ...d,... ................ ..

Prezidentas Roosė
veltas apie konsti

tuciją

WASHINGTON, rūgs. 19.— 
Nežiūrint Chinijos protesto 
prieš Jungt. Valstijų uždrau
dimą valdžios kontroliuoja
miems laivams gabenti gink
lus ir amuniciją į Chiniją ir 
Japoniją, Jungt. Valstijos nė 
kiek nekeis savo nusistatymo, 
nors tokis Jungt. Valstijų pa
tvarkymas yra aiškiai žalingais 
Chinijai, o naudingas Japoni
jai. ,

19.

vie
lėk

loja-

.....■■■■-■i—.................... ...  ",

Wm. Green už Chica 
go skerdynę kalti

na CIO!

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

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 6:34, leidžiasi 

6:53.

WASHINGTON, rūgs. 19.— 
Prezidentas Rooseveltas kalbė
damas >150 metų konstitucijos 
priėmimo sukaktuvėse pareiš
kė, kad ’konstitucija yra “pa
prastų žmonių čarteris”, o ne 
“advokatų kontraktas”.

Jis taipjau pareiškė,'kad jis 
nė nebandysiąs pravesti kon
stitucinę pataisą apię reforma
vimą teismų, nes teismus re
formuoti gali ir kongresas.

Praha pilna žmonių 
Masaryk laido

tuvėms

Vienu šuviu nušovė 
lėktuvą

-------------------- .J.---------

VALENCIA, rūgs.
Valdžios žinių agentūra prane 
ša, kad lojalistų kareivis 
nu šuviu nušovė sukilėlių 
tuvą.

Tas lėktuvas puldinėjo
listų pozicijas • Aragon f rimt e. 
Kuomet visi kiti kareiviai su
gulė, vienas kareivis pradėjo 
taikyti ir paleido šūvį. Lėktu
vui nukritus rastas lakūnas su 
peršauta galva. Lakumas buvo 
italas.

GENEVA, rūgs. 19. 
panijos valdžia gavo 
tarti savo žodį tautų sąjun
gos susirinkimui ir tuo pasi
naudodamas Ispanijos premje
ras Dr. Juan Negrin pasakė 
kalbą tautų sąjungos susirin
kimui, aštriai pasmerkdamas nus ̂ enlov. tiesimas bus baig-
Italiją ir Vokietiją už jų jn„ tas lapkričio mčn. Panevėžio
tervenciją Ispanijos civiliame savivaldybei susijungti su Bir- 
j;are žų savivaldybei priklausančiu

T. . plentu, kitiems metams beliksJis parode susirinkimui pa-K , ’ , ....,. 4 i-i-i vx- ti t» 8 l<m- KRų metų vasarą tikima-ties Mussolini laikrašti II Po- . , , v- , ; , , . .. ,,T, v ... si, kad sis plentas bus baigtas,polo d ltaha,1 kuriame buvo ’ . . , , . _7,_,. .. . . . . Prie Panevėžio savivaldybesįdėti paveikslai nugalėjusių ir . . . , . . ,. ._ . o.? • . plento, vykdomų darbu dirbapa.emusių Santander miestą . , .... . .T, ... . N apie 150 darbininkų, kurie uz-Itahios generolų. ... , .. . _ .;. . __ . . įdirba nuo 4 iki 7 lt. per dieną.
Jis taipjau pranešė susirin- Darbininkai per savaitę dirba 

kimuį, kad Italija ruošia iiau-15 (jįenas Kadangi šeštadieniais 
ją aimiją padėti sukilėliams, I išmokamag atlyginimas, darbi- 
du sykius didesnę už tą italų gavę pinigus, vyksta į
armiją, kuri dabar . kariauja namus 
Ispanijoje. . ,v _ Tiesiant plentą Panevėžys—

Kąrtu Negrin išstatė tautų Ramyg<aĮa> darbininkams buvo 
sąjungos susirinkimu visą ei
lę reikalavimų. , _ 1 1

Tarp kitko jis pareikalavo, Mokyklos dar neat- 
kad tautų sąjunga paskelbtų sidlH’O
Italiją ir Vokietiją padariusias! 
puolimą prieš Ispaniją, tautų! 
sąjungos statuto prasme.

Antra, .jis pareikalavo, kad 
tautų xsąjuiigą apsvarstyti, nors' 
ir nėHiitiriaivjų stvertųsi, prie
monei prieš puolikus.

Taipjau jis pareikalavo at
šaukti visus Ispanijoje kariau
jančius svetimšalius.

Reikalavo jis, kad 
butų atsteigta pilna 
laisve su svetimomis
mis, kurią susiaurino neutra
liteto sutartis.

Pagalios, jis pareikalavo, 
kad Ispanijai butų leista pri
sidėti prie gaudymo piratiškų 
submarinų, einant Nyon sutar
timi.

. Negrin kalba susilaukė dide
lio pritarimo ir didelių aplo
dismentų. Dėlei to, manoma, 
padidėjo Ispanijos šansai būti 
vėl išrinktai į tautų sąjungos 
tarybą.

Į Negrin kalbą atsakė .Fran
cuzijos užsienio reikalų mini- 
steris Delbos. Manoma, kad 
jis kalbėjo ir varde Anglijos. 
Jis bandė viską glostyti, bet 
vistiek jo kalba išėjo aštri, 
kokios jau senai nebuvo gir
dima iš Francuzijos diplomatų 
lupų. _•. :' ■ .

Jis .tvirtino, kad karas Ispa- 
I nijoje yra taikos krizis, o ne 

tautų sąjungos krizis. Dabar
tinė padėtis Europoje yra ne
pakenčiama, kada kiekviena 
valstybė viena prieš kitą lai
ko “pirštą ant gaiduko’1 ir ve
da ’ didžiausias ginklavimus 
lenktynes, kurios savo keliu 
veda tik -prapulties, bet nė vie
na nedrysta sustoti, iki kita 
valstybė to nepadarys. Bet 
Frahcuzija ir Anglija, taipjau 
ir tautų sąjunga dirba dėl tai
kos. .

Pasaulis turi suprasti, kadi 
“agresija (puolimas) tuo pačiu 
latyu yra piktadarybė ir sau-1 
žudy.stė”, sakė Delbos.

Negrino pareiškimą, kad 
“neutralitetas yra miręs”, Dei- 
boš nė nebaudė nuginčyti.

Manoma, kad greitai ir 
Francija bus priversta atida
ryti Ispanijos sieną, nors An-* 
glija ir bando tą sutrukdyti.

Jau ateina iš sukilėlių ir Ita
lijos žinios, kad Italijos ir Vo-

CHICAGO. — šeštadieny per 
radio klaidingai buvo paskelb
tu kad pi 
visos • pradinės mokyklos,. Jštį-, 
kus naujiems susirgimams vai
kų paraližįum, mokyklų atida
rymas sulaikytas.

Ispanijai 
prekybos 
valstybė-

KAUNAS. — šiais metais su 
žemės 'Ūkio Rūmų pašalpa vi
same krašte buvo sukulturinta 
2170 ha pelkių ir įrengta 808 
ha kultūringų ganyklų. Pašal
pomis pasinaudojo apie 3.00') 
ūkininkų. Pelkėms sukulturinti 
pašalpų duota 95.306 litai, o 
ganykloms įrengti — 28.184 
Lt. Pievoms sukulturinti ir 
nykioms įrengti ūkininkai 
naudojo apie 100»000 klgr. 
klų. Šiuo metu žemės Ūkio
mų pievų - pelkių kultūros sky
rius' ruošia ateinančiu metu 
darbų planą. Jau 
voms sukulturinti 
000, o ganykloms 
1.000 kandidatų.

ga- 
sir- 
sė- 

R n-

dabar pie- 
yra apie 4.- 
įrcngti apie

Užmatė dvi sub 
marinas

MALTA, rūgs. 19. — An
glijos laivyno šaltiniai prane- 

irmadieny atsidarys -ša užinatę dvi ^ubmarinas, ku- 
‘j- Hos turėjo iškėlusios Ispanijos 

sukilėlių Vėliavas.- Jas Ispani
jos ir Vokietijos " torpediniai 
laivai nulydėjo linkui sukilėlių 
valdomos Mallorca salos.

Pirmas sniegas

WASHINGTON, . rūgs. 19.
Amerikos Dalbo Federacijos 
prezidentas Williatn Grėen vie
šoj prakalboj apkaltino CIO 
(Industrinio organizavimo ko
mitetą) Už nesenai įvykusį 
plieno darbininkų streiką ir 
sąryšy su tuo streiku įvyku- 
siąs Chicagos policijos suruoš
tas streikierių skerdynes ir už 
visas kitas to streiko kruvi
nas riaušes.

Jis taipjau4 grifežtai smerkė 
sumanymą organizuoti ūkinin
kų ir darbininkų politinę par
tiją.

VIENNA, rūgs. 19. — Gele
žinkeliai nespėja gabenti žmo
nes, o ir Praha yra kimštinai 
prisikimšusi žmonių, kurie at
vyko buvusio prezidento Tarno 
Masaryk laidotuvėms. Ir kiek
vieną traukiniu atvyksta^ vis 
nauji pulkai. Laukiama ma
žiausia 1,000,000 svečių. Iš 
Francuzijos atvyksta vice-pre- 
mieras Blum, o Jugoslavija ir 
Rumunija siunčia savo pre
mjerus. Laidotuvės bus antra
dieny. 1

Rusija sušaudė dar 
tris žmones; “valo”

VATIKANAS, nrgs
Plėšikai įsilaužė į papos rumus 
ir pavogė brangų žiedą, kuriuo 
papa patvirtindavo savą. bul- 
las. Reiškia, pavogė visą pa
pos galybės ženklą. Tame ^žie
do ženkle yra įrašytas ! p^pos' 
vardas ir papai mirus būna 
sunaikinamas ir žiedas, o ga
minamas naujas žiedas su nau-i 
jo papos vardu.

19. —

MASKVA, rūgs. 19. — Vis 
dar einant Rusijos kruvinam 
valymui nuo visokįų sovietų 
“priešininkų” paskelbta apie 
sušaudymą stinau^ jurininko ir 
jo tėvo už bandymą padegti 
laivyno sandelį SeVatOpoly, prie 
Juodųjų jurų. /
>, Iš Vladivostoko gauta žinių 
apie sušaudymą vieno 1 žmo
gaus u*ž ižbikvojimą $42,000 
medžio trusto pinigų. Trys ki
ti liko nuteisti 10 metų kalė
jimai!.

Iz vesti j a ir Pravda griežtai 
pasmerkia Baškirijoj ; respubli
kos, Uralo kalnuose, prezįden- 
tą, premierą ir ,^itus (viršinin
kus kaipo “buržuazinius nacio
nalistus išdavikus^’ ir duoda 
suprasti, kad visi jie yra pa
šalinti iš savo vietų.

KANE, Pa., rūgs. 19. — šia
me augščiausiame Pa. mieste 
vakar iškrito pirmas šį rude
nį sniegas, kuris paskui pavir
to į lietų.

Žemė dreba Italijoj

2 kaliniai užmušti
FOLSOM, Cal., rūgs. 19. — 

Grupei kalinių bandant pabėg
ti iš kalėjimo, ištiko susirėmi
mas, kuriame du kaliniai liko 
užmušti, o 9 sužeisti. 1

WASHINGTON, rūgs.
Prezidentas Rooseveltas 
nantį trečiadienį išvažiuoja į 
Seattle, Wasb., aplankyti savo 
anukus. Pakeliui sustos kelio
se vietose aplankyti didelius 
viešųjų darbų projektus, dau
giausia statomus didelius tven
kinius.

19.- 
atel

BERLYNAS, rūgs. 19. — 
Mussolini, lankydamasis Vo
kietijoje, pasimatys su Hitle
riu jo namuose Muenchene, nes 
čia nuošalesnė vieta ir ‘tinka
mesnė slaptiems pasitari
mams.

CASSELTON, N.. D 
19 
mušti 
nuo šio
traukinį.

rūgs.
— Penki žmonės liko - iš

autom obil i u i į pietus 
miesto įvažiavus į

kietijos. submarinos ketina ig
noruoti Nyon sutartį ir tęsti 
savo piratišką darbą. Bet vis
gi nuo pradžios patruliavimo 
Viduržemio juroj dar nepasi
rodė nė viena .submarina ir ne
buvo pultas nė vienas laivas.

Paryžiaus žinios praneša, 
kad Italija pardavė sukilėliams 
12 submarinų,.bet tai yra prie
šinga- tarptautiniems įstaty
mams, kurie draudžia pardavi
nėjimą karo laivų. *

PARMA, Italijoj, rūgs. 19. 
— čia ištjko smarkus žemės 
drebėjimas, kuris 
daugelį namų, šimtai 
liko be pastogės, bet 
veikiausia nėra.

sugriovė 
žmonių 
žuvusių

19.NEW YORK, rūgs.
Turtingas rezortų savininkas 
Julius Redlich, 63 m. iš Wing- 
dale, N. Y., buvo pagrobtas 
žmogvagio tikslu išreikalauti 
išpirkimo. Bet jį išlaikęs ke> 
lias dienas tam tyčia įrengta
me urve ir negavęs išpirkimo 
žmogvagis jį paliuosavo. žmog 
vagis, paprastas darbininkas 
Franz Hanawald liko suimtai 
ir prie kaltės prisipažino. Jan 
belikę tik vieni metai gyven 
ti ir jis panorėjęs tuos metu: 
turtingai gyventi, o nežinoda 
mas kaip kitaip daug pinigi 
užsidirbti, stvėrėsi žmogvagy 
stos.

BERLYNAS, rūgs. 19. - 
Manoma, kad pašalintas iš vie 
tos Vokietijos ekonomijos mi 
nisteris Hjalmar Schacht, vis 
tiek pasiliko Vokietijos reichs 
banko prezidentu.

LOS ANGELES, Cal., rūgs 
19. — Dvynukės seserys ps 
prašė panaikinti jų vedybas s 
dvynukais broliais, nes jų pii 
mesnės vedybos irgi su dv\ 
n ūkais broliais dar nebuvo pi 
nai panaikintos.’

LISBON, Portugalijoj, rug 
19. — 26 ispanai iš Kubos i 
Meksikos atvyko į čia ir vyl 
sta'prisidėti prie sukilėlių, ve; 
darni jiems ir surinktas iš t 
šalių fašistų aukas.

Washingfo.no


i
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THE WORLD Ąt 
..AGUANEiT,
by Pf. fi. U Mt«*a

Europe’s Tirider Bot ' 
Louis Pasieni

Europe’s Tindef Box
WiU somebocĮy drop, a mątęh 

into Europe’s tiųd9rbpx afld 
sėt the western world in the 
ępnflAgration of war, as did 
the Sęrbian officęrs who in 
July, 1914, murdęręd the Aus- 
trian crown prince at Sarajevą. 
Or will the pations the wes- 
tern hemisphere weather thę 
present war crisis arising out 
of piracy in the Mediterannean 
as they did the one resulting 
from ‘the outbreak of the Spa- 
nish civil war in July, 1936?

Both at a recent press con- 
ference and in a declaration to 
his neighbors in Dutchess coun- 
ty, New York, President Boose- 
velt said that the threats of 
war are “as serious as they ap- 
pear to be,” and he promised 
to da all possible to “keep this 
couTitry out of x^ar.” In closest 
touch with the statė depart- 
ment, and also conferring \yith 
five experts on foreign affairs 
who have just returned from 
first-hand studies of the situ- 
ation abroad, Roosevelt has for 
more than two weeks given 
his chief attention to foreign 
affairs. He believes that demo- 
cratic countries have good rea- 
son to be “jittery” over the 
undeclared war in the Orient 
and o.ver the present European 
crisis.

thmę from other natiops.
Mussolini i s less of. a vmi/ 

than Hitler. U Duct, 
lįith hią .hantte fflted ąr(d with 
italy’? needs for more L^nd &a- 
tiSfled by overrųnninp EJthiopia, 
has notfcdng to gain an^ much 
to tos? by a European war in 
MJOh > is Ūkely ;to fįnį Hrį- 
tain and France pittęd agaįnąt 
him." Defeat vHH ■ speH disašter 
for him personally and fas- 
eisiu in Itąly, '>

Hence, Mussolini is evident- 
ly playing thę gąmę of bluff 
when he aids thę Spanish in- 
surgents and tuTns pirate iiji 
the Mediterannean. If the de- 

9 -t I A « f » ) .>

mocracies ' of Etirope took a 
strong stand ągainst him, hę 
Would baek down quiękly en
ough.

Consecpiently, \yhile dark, 
threatening wąr clo,ųds bląp- 
kęt Ę^vppę today, bĄrripg un- 
forseęablę ącęjdęflts, thosę 
ctouds are unlikęĮy to pręcįpi- 
tąte the storm of ą gepęral 
European wą? bęforę nęxt 
spring, if tįięn.

!,v lW/iis a ąpępch at 
in lfU.es

Pirmadienis, tugs. Žft, Iftš?
■ ■■ ■ ■■ m   . N .   ■'------------------------------  , ,1^

Ofiso Tol Boulevard 5M8
DR, BERTASH
756 Węst 35th S,t

Gor. of 86th and Halsted Šts.
Ofiso valandos nuo <1-8 nuo 6:30-8:80

. NedėJiomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel Kenwood 5107 * *
• « -Z . - - *

,* *1^1,11 !■* .■■1^111 I» I, IM. *1 i «■, * WI*II ■■ fciunįi.ii li iiBibi' •

Ofiso TeL Virginia 0036
Residehce Tel. BEVERLY 8244

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Par^raustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Š.torųę 

arti ar toli/.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED. ST. WESTERN AVE.

Yards -M08. 5^0 .

Bizmo WKAW V4EIKIT

Ažuką^
i Aš tyriu tookatą dėl viępkių 
reikalų. Duoau informacijas tak
sų. ir< namy reikalais. Ąrbą jeigu 
tdritė bėdos su Škvo ręndaunin- 
khls. Mūštj’ įstaiga' jdmš pagelbės 

♦yįr^iaėtais reikalais.
........ ' atstovauja
Juozapa^ Ažukas

PROBERTY 0WNE'RS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue

riouš sources. - \
aea$e»- ,vw$a» ‘ tAv- 

tliRt was KiiHrtg the ^ilkwottns 
and destpaylKg' the : iirofitable 
šilk industry of Southern 
France, Pįstęur devęjjOpe.d a VA?“ 
cine against chieken cholera, 

againsf tįę viruięnt 
anthi;Mx, ą mietobę that threat- 
epę$ toĮ. ^ęstręy įlię shęėp, inf 
dustry ęęf x r^o^’th,eyo france.

Būt niost iinportant in re? 
lięvįng humąn syffering 
bodily and, mental was Pas- 
tęūr^ study of rabies iri dog£ 
which drivė thepi mąd, and 
give the creatures they bite thę 
dread dįsease of hydr:opho.bia.

Until PąstęUr’s discovery, 
vjetims o,f a mad dog’s bitė 
usųally died jn the greatest 
ageny.

Beįieving that hydro.phobia 
ąffeęts thę perves, of its vic- 
tipi, Pasteur by long, patienf 
exp.eriipe.nt finally worked out 
ą vaccine. which consisted of 
the dried spinal cord of rab- 
bjts Ahd 0>ther animąls ^hat 
had died of hydyoplip,bįą| Whęn 
įnjęcted into the systom of a 
persęn bittep by a mad dog, 
that persęn did not contracį 
that dread diseąse.

Pąsteur first tried įijs. vac
cine upop liįtle Josęph Męister, 
who liąd bęen kno.ckd down 
ai^ bjttęn tourtęen times. Tp 
thę joy of Pųstęur and littlę 
Jošeph and his mother, the lad 
ręcęivęd the vaccine and haęl 
no sign of hydrophobia. ‘fpp.il- 
le, a 14-yeared shepbei’d bpy 
bittęn by a piaęl ctog whilę 
gravely prptęęting his lifelf 

__ o ___ _ ___  "companions, yvąs thę secopd pa- 
veries of Pasteur were his pro-1 tiept sųccesjsfuĮly treated by 
ving that fermentation is cau-iPasteur. ..... y
sėd by' a living organism or 
'bacteria; his euring the dis- 
1 ‘' LyJk__ li__l ritCAi-A
bitter, sour, or ropy by heat- 
ing them to a certain temper- 
ature to kili the disase fprr 
ments vvithout hurting the fla- 
vor. uf thQ yrihe; PastętĮrization 
is the name given to the heat- npred by thę wįp).Įę šfe"

“Young meii. .-Uve in the se- 
pek&. p4‘ and

&$$$, -• S.ay '
fifst of all, ?What .haVe I dohe 
for my instrUatdrs?’ and as 
you bn furthbt, ‘Whai hays 
I dPne for my oouhtry?’- until

toį tt$. of '
VVithZ p^Y^^įJe

stįįi t^hg Hį
and ąf tįie
wę>TW bent bu
dest^hig “theįt ęnęniies”, 
whai ęa.h W

kįitd’s ^i’ęAtęęi bęhefebfefe į
hi sęrętię --'O 

mę.ąs^ YO by cbDį- 
triblĄIhg ’ “-įti "fe
pro^rę«s ^nd to the ^ęlfaęe 
of ^ųipUĮpty’’?*

m ■■■».

*S-
................................ T r

M

Naujos 1” lentos, l.ęOO. pėdų 
irt rtM- 

NadjaĮį plyvvoO/j, visų dydžltf.

HęroĮęck

Mrs. Anelia K. Jarusz
PhysicaĮ Therapy DR. T. DUNDULIS

and Midwife GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 4157 AR’Avė., 2nd flęor 

Heritlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
kuodų massagę 
electrlc t r e a t- 
ment ir magpę- 
tic blarikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

nuo 2—4

893,9

UE "

huo 6-—8 vai. Vakare 
Rezidencija:

SOUTH GLAREMONT AVE.
Valandoj?—9—10 A. M. 
Neimlioj pagal sutartį.

............ ■ - . . - . - -... -- -

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

ROSELAMD—CH1CA00. IŲU 
Tėl. PULLMAN 1193-8277

^ųi.OO 
w.oo

8%c
- l%c

9i' I’’-Q’ lOe

' ** M 80.

H ***» ».j»
iii 'stovy, Štųūa   $6.50 tai; W

io*c

84.00
$4.95

M0.0B

*«.oi> 
Suku kprmg8ąj įąyM, '$i’Q..pb vert. $4.95

LOOO.OOO PSD v GERŲ 
VARTOTU LENTŲ

1x6 M &irt, 8-'ėol. s^lplap, 2x4's, 2x6’8, 
■A8’s, 2*10’8, Sm’s, ę*8, 3*$.. Kglinlų 
Ichtii grlndbns ir I>«rU5enų, viskas ifi 360 
Mf šaiulėUi), kuris Vl^riuvo. Sltflome

’ R^khtAp^NiAis ^tnABĄ.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkovitz 

3.50,5 ŠO? HALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI

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

2460 WĖST MAbISON STREET. 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TeL Seelęy 7330 
Namų ^ęletonas Brunąwidk 0597

, ,■ 4... r ■ ■■■■to i , .... ...... ■ r ....................... ...

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ^R CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 Ųp 4 v. p, p. ir įd^uo 7 
iki 9 v. vak.- Trečiadieniais ir 

Šekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJĄ

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayettę 8016

Lpuis Pąstęur
With the health authorities 

of Chieago, Miltvaukėe, and 
other American cities battling 
what may become an epidemię 
Of infantile paralysis, it should 
prove both interesting and pro- 
fitable to mention a iew of the 
main achievements of Louis Pas 
teur, one of the world’s great- 
est scientists and benefactors. 
For when we ask for pastedr- 
ized milk, we uniVittingly pay 
tribute to a Frenchman who 
probably did more to lessen 
humąn suffępng than any oth
er man of the ^9th century. .

Among the sčientific disco-

fe
pMayiinę ir padirbmę dirbįfaij 
dalių ir visų kitų mokslinių kųnųi 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkite i miis—^fecialįstų^ tribr 
ksliiiiu.bsp. pri^aisudąę pę^ 
geųika.rtes-

prieinamos.
Vyrits ir. moteris prižife^bjaį.

. * - 4’. t ? > v. . -

Ąyti Strę.at-
l»OJT

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Katvirtadięniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Central 
surprised 
America’s 
Europeen 
Carrdjf Binder, f^ręign coįfe, ? . vo .;
nondpnt fnr fho Chiracrn Dnilv bf \vihes that maęle tfiehh

Europe, however, is 
and even amusęd at 
fear of an immediate 
war, according to 

4- 
pondent for the Chieago Daily 
News. writing from , Vienna, 
Beriin, Prague, and Vienna, 
he believes, feel Europe’s pulse 
as ąuiekly and 
a s d o any other Eti*ropean ca- 
pitals. From his owp ki.io.w- 
ledge of European affairs, and 
from talking with political and 
militąry experts i n A’lpse to.uch 
with foreign affairs, Garroll 
Binder gives the following rea- 
sons why war is unlikejy to 
come in Europe before next 
spriiig, if then:

Tliough Hitler, Europe’s chiei 
threat to peace, has re-djuilt 
Germany’s army into a pow6f- 
ful wąr machipe, his general 
stąff is bųsy with gigantię 
plans that will not be complę- 
ted before 1940 or 194V fio 
that staff wants no war ’

Germany has ą wholesomo 
respect for French militąry 
power, more particularly ^.e- 
cause of the Maginot Ihiet 
Hence, the Reich is unŲfcely 
to Strike west. Czechoslovakia, 
real object of ‘ nari longing, 
likewise has a strong, modern 
army, and also a maginot tinę 
of 45 defenses. So the Czeęhs, 
in the opinion of neutral mili- 
tary experts, can resist German 
attaeks fer at 
months—loug enough 
i n other powers.

Xor can the ‘ nazis 
pro-German uprisings 
Czechislovakia and 
For both of those nations deem 
themselves strong enough* to 
put down immediately any pro- 
nazi uprising within their bor- 
ders, just as Austria suppres- 
sed the bloody pro-HitĮer re- 
volt of 1934. f d

Then, too, Germany’s 1937 
harveąt, poorest of four suc- 
cessive mediocre ones, means 
that th Reich mušt import 
largo ąuantities of barley and 
corn for her hogs, cows, and 
chickens. And G^iųnąny is de- 
cidedly short of money or cre- 
dit with which to buy any-

and Vienna,

as accurately

kast three 
to brjng

rely on 
i n either 
Austria.

,By 1912, Hię Pąšteųr Insti
tute, ’fo.ųndęd in ..hįilbr pf thę 
įpęat treated
rpęre^ap JĮ0,000 cąses ęf įiy- 
dropho,bia, of \vhoin, less than 
1% died.

At 70 Pastękr, who before 
1 his dęąth ą.t 73. had bęen ho;-

I f ■ ) f' ih ik rr -Vi -mrt*' u • ■

SAUKIT CĄCUMET
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Ine.

Ift Węs.t IStįį Street Isrkyru IsTRi^i/r)
fflgv Ir musų patylės inžinierius fYMRffiKSfaMMMB

■ui ^vd^VV8. į hysų ųamus ir Į“ JĮ H
“ suteiks DYKAI ąnskąįęiavi: I || H

■ tųą dėl namų apšildyiųp. rei- t |UO |
■ kmenų (plaut), garu arba H

kdršiu vandeniu šildomą- 1) U U U IĮ i blįĮl I įff

PALŪKANŲ KAINA. ĘWj 
| AfdarVvąkarais iki 7 vai. Si p

*i» n; , il Ti

■d „ hib jį ii ifd!Mi',i<į ^iĮŪlii ’ :

Baimė ima, kad po 
poros mėpesįių reikės 

atmokėt savo 
Margiui ų!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
Atsilankykite bite dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir 

■. musų sekretorius suteiks jums visas ,. 
informacijas.

utruanian building, loan &
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
.Telefonas GANA L 8500

u •; •. ‘ ‘'■.y," i •' .'.J’- . 1 ,s'-4»• '7_ <'

(MEMBER FEDERĄL HOME LOĄN BANK)

LAIPOTUYIV DIREKTORIUS

Johif F. Eudeikis
IR DIDŽIAŲSIA LAIDO(JIMQ ISTAI^ 
tBUtANCW 

f MBNA IR NAKTĮ
Visi MM 17H-1742

.■ Z.. . J

* wJ žjBk-'

z.. . . ’

7 ;^o, Heriųitage Ąve.
SoiUIi. T^rfįęįd Avenue
Tel LAI-AYCTTE 0727
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j koplyčios visose 
A: Qfięągps dalyse
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KlauSy.kitę Lietuvių rad|o programų Pirmadienjo vakarais, 
10:00 vai. vakarę iš ,W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

M*

r iii.uiii.-- i i .... ...........į.

Direktoriai
i .A < ” V . • >V .' '' ’

, TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
PALYSK

3319 Lituanica Avėnue
' .... • ....-U-.-i- ------------ ---

Yards 1139
Phone Yards 1138

. ?___,  ž. lIz___________s:-v.'' » :_________ L_ ■

J. LIULEVĮČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

------------ - ■ ................ '......................................................•• --

/NARIAI' 
Į Chlcągąs^ 
; . Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių

i Direktorių 
į Asociacijos

Ambulanęe 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Ą. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phonė Boulevard 4139

" ... . *• : •. y x/« - •
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' A. PETKUS
1410 South 49Įh Coųtt Cicero Phone Cicero 2109

L- '■ i-------- ... . . .•............................... ■

JrRH)lKA3
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089.

■ - ---------... ■ —i -----------T..................y ■ • --------------- S......... ................... . ----------------------------------------------------- - ------------ '

Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566 

-------------------- ------------------- p ----- ' , - _/

! S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377
<!■ " .....1 I " ■ 1*4' !*T . ......................... ......U.... ............. .n*!..,..... ■ Į, ,

16^6 We§t 46th Streėf 
ii II i 1) n į ........

LACHAWięZ IR SŪNUS
, 2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 Ėast 108th Street

I IB HII l'HH U. ■■■■ « ■
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JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westęrn Avė- Phone Virginia 0883

Phone Čanąl 2515
Tel. Putlihan M70

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 280.0

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

' Telephone: Rępublic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Ąye.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. ( j?

A. SLAKIS
, * ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

AKIU SPECIAUSTA!

KiH^£jfetuviBK tjfaki^rkl z 

Doctor Manikas 
PHYSIC1AN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sek mad. susitarus.

Birž., Liepos ir Rųgp. nebus valan
dų popiet, bet btiš nuo 10 iki 12 r.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: h u o 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.
- * ’K. * * *' '

DR. VAITUSH, OPT.
i LIETUVIS

Mano 20 mėty praktikavimas, 
jūsų garantavimas- 

Optometrically Akių Specialistas 
Palęngvina akių įtempimą, kuris 

esfi priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 'nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Cruiųparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi- 
tilpnmose egzaminavimas daromas 
su elektra, parosiančia mąžiąųsias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuę 10 iki 8 vai. 
Nedalioj pagal Sutari!- 
Daugely atsitikimų aįys atitaisomos 
be akinjų. Kąiųos pigiau lęąip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phpne Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Td. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
' 756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nekėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI Ik DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western A ve.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
‘ Ser^dni n.«?al nitarti.

phone GANA L 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vąlandos: nuo 1—3 ir 7-—8 
Sereddmfs ir nėdėl. pagal sutarti 1 
Rez. 6631 So. California Avenue ,

Telefonas Rępublic 7868

G.YDYTOJĄS Ig CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CH1CAGO, 1LL.

Dr. Margiris
3325 So. Halsted St.» • *

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakąro. 

šventadieniais tik susi|ąrų$
Phone BOULEVARD 8483

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš Rusijos
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metųę kaipo patyręs gydy.tpj.as chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Lafroratprija: 
1034 W. IŠth St„ netoli Mprgan St 

Valandos nuo K)—12 pietų ir 
nuo,6 iki 7:30 yųl. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior ^454 ar Central 7464 
-------- --------------- tVu*/'—. ...

Dr. Chades Segal
ofrlSAŠ z

4729 So. Ashla^ Av®*
2-ros'lubos'**

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai; ryto, fiūb 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėlidmis nuo l0 1k| 12 
valandai dieną. '

Phone MID^TĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
3 po pietų 
įb ikį 12 

^lephonė PLAZA 2400

Nuo 10 iki 12 diena, SJ iki
7 ikij 8 vau Neket hito 

Rez. Telė, ~ ~Z

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III,

JUOKAI

2060

1930 1386

2350 0072

Per Dvidešimt 2614

per pečius 2249

pasi

kandai

Consolidationdon
1545

Millers Creekdon

Anglimidon
79604923Kristaus
06003596

don
89443605

žvakės alto Ji Yra Vien Karštis 22673717
don

1828

40305323

04433600

25843700

34004916

4919 0613

36281509m
1066 9729

33001335

AUTHORIZED

CONSOLIDATION
M MILLERS CREEK

BIG NUTBIG LUMP

MOTERYS
sif šventu Juzapu

Baigė senutė

NAUJIENOS

GARSINKI® “NAUJIENOSE”Copyright 1937. Liggett 6c Myers Tobacco Cq*

jei tas 
truputį

5700
0637

noikes umzdeles 
nė Pana švenčiause

BUKIT TAUPUS 
PRIPILDYKIT

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą^

Tėl. Monroe 4443 
& SUPPLY CO.
Tel. Lawndale 7072 

COAL CO.
Tel. Lawndale 9800

Auksakalys jį išrado sukčių 
esant.

sakramentai, 
alyvos uzbonal, • 

dongaus konkolijonai, 
Deivo prisakymų, 

panų zokauninkių

1739 So. Halsted St

Po kurio laiko, bevaikščioda
mas po vietos žuvų rinkų, auk
sakalys randa, prie vieno par
davėjo bestovintį vaistininkų 
ir su kitais miesčionimis besi
stebintį vienos žuvies didumų. 
Jų pardavėjai irgi rengės pjau
styti ir pardavinėti pasvariui.

SAVO ARUODĄ 
Anglimi •;-DĄBAR

KARUNKA, KURIA 
ŽEMAIČIAI GIEDOJO 

PRIEŠ 250 METŲ

Tūkstančiai Lietuvių Šeimynų 
Chicagoj užsilaikė šiltai 

ir sveikai su

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
mokintis SEKRETORI AVIMO, 
KNYGVfcDYSTfiS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATS0N 

BUSINESS 
COLLEGE

638 VTEST GARFIELD BLVD. 
(West 55 th Street)

Phone Boulevard 0968

Dveji pusryčiai
Vienas vokietis ūkininkas at

važiuoja anksti rytą į miestų. 
Eidamas gatve, sustoja prie 
auksakalio krautuvės, prie ku
rios, išėjęs, ir pats auksaka
lys stovėjo. Ūkininkas apsi
žvalgo, ir paslapčia paklausia:

— Kiek, pone, mokėtum už 
aukso gabalą sulig vaiko gal
va didumo?

SERGA — Danijos kara
lienė Aleksandrina 57- me
tų amžiaus, kuri susirgo vi
durių liga. Ji esanti \ labai 
silpna. Acme Photo

Tik vienas bušelis pelenų iš tono 
"i. karščio — nėra akmenų — 

.• nėra žemės — nėra. ......
klinkerių

gal čia truputi 
kavos...

žemaičių krašte, tylių kai
mų gilumose, šiaudinėse pasto
gėse be gyvybes merdi musų 
tautosaka. J tokių kaimo gi
lumų visai netikėtai patekau, 
ir radau vieną brangų musų 
tautosakos gabalėlį. Ylakių 
valsčiaus, Erl^švos kaimo M. 
Liubinienė, 97 metų senutė, 
pasakodama apie senovės lai
kus, tarė: “Aš pagiedosiu kn- 
runkų, kurią musų tėvų tėvai 
prieš , 250 metų giedojo’ 
stenėjusi į šalį ratelį, 
taisiusi skarelę, pradėjo:

— Ak tu žeki, žekeli

Lažybų rytų susirinko visi 
jų dalyviai. Ūkininkas ėmė val
gyti kaip jam bi/vo duodama: 
kepta, virta, marinuota — ir 
dar trupučiukas “pavilgos”. Ne
trukus tie patiekalai buvo su
nykę, o ūkininkas nė į šalį ne
žvilgtelėjo. Jis laukė sėdėda
mas. Po dar kelių kumpio, sū
rio ir kavos davinių, jis, paga
liau, neiškentęs tarė:

‘ — Ponia, viskas labai pui
ku, bet .juk aš turiu dar vie
tos palikti tai didžiąjai žuviai 
— galit? aš nebeištįęseti j ūsų 
prašymo, ir apvilti savo mielus 
ponus, -— išdrožė, ukįninkas.

Po tokio ūkininko pareiškia
mo dėl lažybų likimo buvo vi
sai aišku. Ūkininkas dar gavo 
keletą stiklelių paviršio.

— Koks jos čia didumas, — 
taria auksakalys. — Tai tik 
vienam žmogui pusryčiams.

1 ■ ■ . ‘ ' • 1

— Tokio žmogaus nėra, — 
užginčija vaistininkas!

Po trumpo ginčo pėrė j o į lą^ 
žybas. Kirsta iš kelių šimtų 
markių.
< Auksakalys išdūmė ieškoti 
anojo “sukčiaus”, o jo žmona 
ėmė gaminti žuvį tiems pusry
čiams. Ji jos gabalų iškepė, ga
balą užmarinavo ir kitų dar iš
virė: tokių žuvį, vienodai pa-* 
tiektą, negi kas gali sudorę-

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

šokti pra- 
[dėjo!’ 

tikrai pir
mą kartų girdėtu senovės lie
tuvių giesmę.

visų 
žekių mokytos, šventa rasta 
skaitytos, pasakyki, mylas žė- 
ki, kas yr’ dongov vens?

— Vens Pondzeivs dongov 
ir ont žemes.

Tėl. Boulevard 9029
& CONS. CQ. 
Tel. Lafayette

Pristatymo stotys 
CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK 

Chicagoj ir apielinkėj
WEST SIDE:

BOHEMIAN CQAL CO., 
934 W. 18th Street. Tel. Canal 0315

CALIFORNIA ICfe & COAL CO„ 
3334 W. Cermak Rd. TeL Lafthdale 066^ 
3200 S, Central Park Av. Lawridale

EASTMAN COAL CO. 
W. 17th Street Tėl. Cahal
E. L. HĖDSTROM COAL CO. 

S. Western Avė. Cahal
LAWNDALE COAL CO.

So. Whipt>le St. Tel. Lawndale 3068 
METHE-WOLF CO.

S. Blue laland Av.
MONARCH COAL 

2229 S. Crawford A v.
MUNICIPAL

4201 W. Ogden Avė.
A. J. TRIEfiULL & CO.

2320 So. Pulaski Rd. Tel. Lawn. 0403

CICERO:
A. BOBYSUD & SONS 

50th Court & 33rd Street. Tel. Cicero 1702 
CICERO FUĖL CO.

Auatin Blvd. & 31st St. Tel. Cicero 29 
Lėwndale 0600 

CLYDE COAL CO.
5901-W. 28th Street. TeL Cicero 902 

FIRST NATIONAL COAL CO.
3050 S. Austin Blvd. Tel. Cicero 2666 

NOVAK BROS. COAL CO.
Cicero & Ogden Avės. Tel. Lawndale 6706

Cicero 120
O’KEĖFE BROS. CO.

S. Cicero Avė. Tel. Cicero 
Lavndale

RIVERSIDE:
THOMAS MARTIN 
Tel. Riverside 5800

SOUTH StDE:
ATLAS FUEL CO.

S. Paulina St. Tel. Prospect
JOHN BIGANE & SONS

Afrcher Avė. Tel. Lafayette
CHICAGO LAWN COAL CO.

W. 59th Street. Tel. l’rdspect
GLASER COAL CO.

S. Albany Avė. Tel. Lafayette
DAMEN FUEL ęO.

W. 43rd Street.
READY COAL

S. Cicero Avė.
PRINCETON tOAL CO.

S. Prince(ton Avė. Boulevard
* •' ‘ "'t; ’ | « - *■ į ‘

VILIJA CO.
S. Spaulding Avė. Tel. Lafayette

WESTERN COAL & SUPPLY CO
S. Western Avė. Tel. Prospect

WHITE ĘAGLE COAL CO. 
S. Robey Street. Tel. Prospect

NORTH SIDE:
EUREKA COAL & DOCK CO. 
Cortland St. Tel. Brunswick
E. L. HĖDSTROM COAL CO. 

W. North Avė. Tel. Wabash
OBERftEIDE COAL Cf>.

Bradley St. Tel. Brunswick
POLONI A COAL CO. 

1360 W. North Avė. Tel. Bruhswick 2600
L . ROYAL FUEL CO. :

340 N. Racine Avė. Tėl. Monroė 0633

Auksakalys greit sumoja 
derybos geriau vesti bepusry 
čiaujant. Ir jis ūkininkui su 
du’oda lengvai 
kviečia į vidų.

— žmogel, 
kumpio,\ sūrio,

Ūkininkas, kaip nieko dėtas, 
viską sukerta pavyzdingai.

— Ale ir jo apetitas, — pa
galvojo auksakalienė.

— Na tai, kad truputį už- 
— pradeda au‘ksaka- 

tai galiu pasakyti, kad 
aukso gabalas butų ir 
mažesnis už vaiko gal
vis vien vertas dešim

tuko tūkstančių.
— Labai puiku, jei tik ra

siu, tai padarysim bizniuką, — 
taria ūkininkas ir atsisveiki-

Devynias 
Ilgas Žiemas

— Ak tu žeki, žekeli, visų 
žekių mokytos, šventa rasta 
skaitytos, pasakyki, mylas že
ki, kas yr’ dongov do!

— Dve toblyčes Maižiešiaus.
— Ak tu žeki... kas yr’ 

gov trys?
— Trys patrijarkai.
— Ak tų žeki... kas yr’ 

gov ketoreV
— Ketore avangelistai.
— Ak tu žeki... k 

gov penke?
— Penkes ronos 

Poną.
— Ak tu 

gov šeše?
— Seses 

riaus.
— Ak tu

gov septyne?
— Septyne sakramentai.
— Ak tu žeki... kas yr’ don

gov aštoune?
— Aštoune <ąly vos Urbonais
— Ak tu žeki... kas yr’ don

gov devyne?
— Devyne dongaus konko

lijonai. ?
— Ak tu žeki... kas yr’ don

gov dešimt? . , ;.
Dešimt Deivo prisakymų.

— Ak tų žeki... kas yr’ don
gov vęinoūleka ?

t — Vėinouleka panų. zokau
ninkių. 1

— Ak tu žeki... kas yr’ don
gov dvylėka?

— Dvylika korų apaštalų.
— Vens Pondzeivs dongov 

ir ont žemes.
Dve toblyčes Maižiešiaus, 
Trys patrijarkai, 
Ketore avangelistai,
Penkes ronos Kristaus Poną, 
šešes žvakės ont. altoriaus, 
Septyne 
Aštoune 
Devyne 
Dešimt 
Veinouleka
Dvyleka korų apaštalų.
Paklausyket monės žekeliai 
mona, aš jums pasakysi© gra- 

[žių naujynų, 
ten mes netole no Betlėjaus 

[aveles ganėm, 
skripkas ir dūdas su savem 

[nešėm. 
Nu Jurgeli, Mykolėli umzdyki- 

[te poikė! 
kad pradėję 

neiškentė-

............ . ■>■■■■■■■■ > 1 *4»’4i^|y ■■■ . i

^Boššes Woift 
Hire People with 
Halitosis ( brAth.). 
Hopie who gęt and hold jobs

keėp their breath agreeable
,J- 6 1 . •' . - < ‘r-

l i ■ • t < * | . 4 . k ’ • ” .
t7ith tho bent to chooše Irom thes<j days, em- 
ployera fąvor the person ,who ie most attrac- 
tlyo. In bunineon life aa in tho sočiai world. 
halitoąia (pia^Ieauant breath) is considered tho

-Ųrifortunately everybody Dtiffera Irom thlfl 
offoneivo. čondition ■ at Bome time or other— 
many mote ragulprly than they thi..k. Femen- 
tation pf food particlca skipped by the toPta 
brush ia- the .cause ,of, moat casfes. Dęcaying 
tebUi and ^tjordigestion aido causa odora.

lįhė 4uiek, plėnuant way to, improve yoiit 
is M Ūse Uatcrino, tho quick doodorantį 

every idorning and everv night.
.Lipterine haits fermentation, a xna]or cause 

of odort?, andpvercomes the Opora themselves. 
Your. breath becop?&H sweet and agreeable.. It 

nptį oftond ptherB.. •
■ B yoti value your job and yoįir frienda, ų#® 
LMėririe, tho aafo ftntlaoptic, tegularly. L»U1«> 
bert Fharrnaęal Company, St. LouIh, Mo.

Don’t offend others • Check
halitosis with LISTERINE

Oz?::®::®:"’"
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NAUIIENOS
n. LUkMMM <W Ndną 

Publbh«d Daily Bxc.pt Snnday by 
rhe LUhuaniaa Newt Pub. Co^ ląc

iMt acuth ątWĮ
Telephone CANal 8500

Sub^cripUpų Rąfeą:
|3.oo p*? mi 01
|5.00 per yeąr outside of Chicago
18.00 per yeąr ią Chicago 
3c per copy.

Entered ąs. Second Cianą Matter 
March ąt tĄą J?ęęt Otfįcą
of Oiicage, III. undąi! the ąęt pf 
March 3rd 187^.

Nąujięnęs eipa kasdĮen, išskiriant 
sekmądĮenįuą. Leidžią Naujienų Ben- 
drovi, 173? S. Halsted Šit., Cbicago, 
III. telefonas Cianai 8500.
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NAUJIENOS, Chicago,III Pirmadienis, rūgs. 20, 1937
Užsakymo kalaat

Chicago je — paštu: 
Mletauis 
Pusei metų
Trimą mėnesiams _____
Dviejų mėnesiams_____
Vienąją mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus 
Viena kopiją ___ _
Savaitei _ _____ ______...
Mėnesiui ••• • » ••• •

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

$5,00 
2.75 
1.50 
1.00 

.75
ir kitur ąžsieniuąsę 

(Atpigintąjį
------ 38.00

_____  2.50

‘‘vienoj savo kalboj” Grigajtįst

$8.00
.... 4.00
_ 2.00
_ 1.50

.75

___ 8c
..... 18c
- 75cį

Metanas
Pusei metų .........___
Tryns mėnesiams ......
Dviem mėnesiams ....
Vienaip mėnesiui ...

Lietuvoje ir kitur
* ' » *Metams •••••«•••••••••» •««

Pusei metų ---------....
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

■

Konstitucijos esme

tų šenatdrirfs (dabar teisėjas) 
Bet įdomų, kad tą seną/ pų- Hugo L. Black elgėsi visai iie 

kaip ku-kluksas. Jo rekordas 
senate darbininkų atžvilgiu
esąs gęęę§nis, nagu P9T8 
ikitų senątąriąųs-
; Trięš me^U • buvo 
Ku Klux Klano narys, Bęį ko
dėl jisąį iŠ tos ,<>rganįząęijps 
nęrezigpayp, jeigu jo nupmpnės 

> pa,sįkąįte įr jįsaį pąsidare pa
žangus Žmogus? Ja tylėjimas 
statų į kablią padėtį preziden
tą Rop.sąvęltą, kuris Ęlacką no
minavo i teisėjus, įr tuos sena
torius, kurie jo nominaciją pa
rėmę. i

dėvėtą melą kiekvieną kaytą, 
kai jisai pa'sirodo kuriame ųoys 
tautininkų
pakartoja ir Marijonų “Drau
gas”.
būti mažesnis begėdis ir melą-

• . ' ~ '•* '-'f ‘

gis, negu besąžiniškiausieji asi
lai tarpe tautininkų.

Šlamšte, tuojąųs

Mat, p* šimutis neųori

KODĖL BLACK NEREZIGNA? 
VO Iš K. K. K.?

New Yorko darbininkų ląik- 
rąštįs “The New Leadęr” sąkę, 
.ką^į per p^kutinįuą k^ą mę-
? 4-į.i. .o...v —■

Į 

!

Darbininkai ir darbdaviai
. X. ’• , ’ ■ : ■ ■ • 1

■ r tfF ' - - -k. ■■■■4. .if.- . „ , . ;

(Musų specialaus korespondentę Lietuvoje)

l.iii.Rimwljiiljjpiiiilii ii    iii, i .i i n

KĄ ŽMONES MANO
................. .  t. i m oatiiumi

Šimtai oratorių pereitą sayąitę prikalbėjo daug vi
sokių dalykų apie Jungtinių Valstijų konstituciją, bet 
labai retas iŠ jų užsiminė apie tikrąją jos esmę.

Jeigu Amerikos konstitucija išbuvo galioje per 150 
metų įr - (ląr tebęrą W laisvės pagrindas” šiandie, 
tai ne vien dėl to, kad jos autoriai įrašė i ją visokių gra
žių žodžių jr sąkinįų. Popiera, ant kurios kępstitucija 
buvo parašyta, nebūtų galėjusi sulaikyti Jungtiniu Val
stijų riųp iškrypimo iš demokrątybės vėžių, jeigu pebu- 
tų buvę tatn tikrų realių jėgų, kurios demokratybę gy
nė.

Jau prieš 70 su viršum metų laiko Ferdinap4as 
Lassajis nurodė, kas yra konstitucija, būtent: konstitu
cija tai ^visuomenės jėgų santykis”. /

ISfe konstitucijos paragrafai apgynė Jungtines Val
stijas nųę monarchijos^ diktatūros ir kitokių despotiz
mo formų, bet darbo žmonės. Jie nebuvo pakankamai 
stiprus paimti į savo rankas visą valdžią, bet jų nuola
tinė. kova prieš išnaudotojus ir jų žabangus apsaugojo 
Amerikos krąšto laisyę

Jj iiiiii

*

■*

TĘSIA SAVO NEŠVARIAS 
INSINUACIJAS

Rrooklyno komunįątų orga
nas dar vis nesiliaują prikaišio
jęs Chicagos SLA. veikėjams, 
kąd jie “gimįniupjąsi ®u smeto- 
nininkaįs” ąr šiaip yędą kokią 
tąi nešvarią poĮįtiką, pątąrįąmi 
SLA, nariąmą ateinančiuose 
SLA. viršininkų rinkimuose 
rinkti dabartinę Pydomąją Ta
rybą. Jisai turi impertinenci- ' 
jos pasakyti da ir šitokį daly- 
ką: ’

“Gali ‘N.’ redaktorius j ieš
koti politinių kūdikių, kurie 
jam tikėtų, jog čionai nieko 
bendra neturi jokia 
bet rimti žmonės iš to tiktai 
pasijuoks.”
Well — žiūrint, kas yra tie 

“rimti žmonės”. “Laisvė”’ rim
tais laiko tuos, kurią dėl '“po
litikos” yra pasiryžę daryti vi
sokias kiaulystes, žulikystes ir 
hųmbugus. Aiškus dalykas, kad 
jos akyse kiekvienas yra apga
vikas nes jos redaktoriai 
sprendžia apie kitus pagal sa
ve. / ' '

Tačiau ginčytis su tokiais 
žmonėmis mes nematome rei
kalo — juo labiau apie Susivie7 
nijimą, kuris jų ^rimtumų” jau 
seniai pažino ir atatinkamai 
įvertino. * e . ... ... .

binių bendruomenių gyvuoja, 
bęt nėra įsiregistravusios.”
Reiškia, penkios dešimtys 

tukstapčių (50,000) parapijų!
Vieną kartą komunistų “Vil

nis” išreiškė pasitenkinimą tuo, 
kad Sovietų Sąjungoje esą 50,- 
OQQ stačiatikių kunigų ir tūks
tančiai kitų tikybų dvasiškių. 
Bet jeigu tenai yra 50,000 pa
rapijų, tai kunigų turi būti 

’bent 100,000.
Pasirodo, /kad Stalinas daugu

mai tų parapijų (30,000) jau 
grąžino trobas, kurias sovietų 
valdžią sęniaus, buvo sukonfis- 
kavusi. Tokiu budu bolševikai 
jau ątgąįyįpą tai, ką jię $įęmą 
griovė, skelbdami, kąd religijąj 
taį “ppipniP8”. z

Bet ar leidžia Stalinas Rusi
joje veikti soęialįstąms? Ne. So- 
ęiįįiąių organizącijos yra už- 
draustos, laikraščiai uždaryti, 
veikėjai sukišti į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas arba 
ištremti j ųžsiepips.

Vadinasi, popai gali kiek no
ri vaišinti “opiumu” Ępsįjos 
lįąpįp bet socialistams pęlęį- 
džiama nė išsi|įoti. Tai tokia 
yra “darbininkiška demokrati
ją”, kurią pąlaiko Stalinas ir 
kurią j padanges kelią musų 
komunistai.

NENORI ATSILIKTI

Vįenas po slapyvardžiu pasi
slėpęs tautininkas parašė “Vie
nybėje”, kad ^Gri^aitis vienoj 
sąyo kalboj, įsikarščiavęs, ėmė 
rėkti: mei cento ĮJetuvos val
džiai, nei cento Lietuvai!” 
. Tai senas, dar velionio J. O. 
Sirvydo sufabrikuotas melas, 
tįk pirmumą jisai buvo skelbią- 
piąą šiek’tiefc kitokioje formoje. 
Sirvydas sakė, kad “socialistai 
skalbė obalsį ‘Nei cento Lietu
vai’ ”. Paskui to senio melągįo 
pasekėjai pasakodavo, kad 
“obalsi ‘Nei cento Lietuvai’ ” 
skelbę socialistų laikraščiai. O 
dabartinis “Vienybės” murza 

Be to, dar apie 30,000 tiky-įrašo, kad tą obalsį paskelbęs

TŪKSTANČIAI PARAPIJŲ IR 
KUNIGŲ SOVIETŲ RUSIJOJE 

- * mis........ .. ■ ...... ..

Lietuyps klerikalai (Jžiąųgią- 
si, kad kunigų biznis “bedie
viškoje” sovįetų Rusijoje neiš
nyko. “Musų Laikraštis” pa
duoda tokių žipių:

“Rušijos bedievių sąjųngąą 
pranešimu, 1937 m. liepos 
mėn. 1 d. buvo įsiregistravu
sių (pasinaudojant konstitu
cija) visame krašte 30,000 
parapijų, kurioms buvo grą
žintos valstybės nusavintos 
bažnyčios, koplyčios ir t. t.

-—r

i Lietuvos kaimai ir miestą! 
pusėtinai atsistato. Ypač Smar
ki eina miestuose statyba, fie
stai augą, tai stątyba nespėja 
bųtų yĮsų pareikalavimų pa
tenkinti. Štai kad ir Tauragė 
vos septynetas metų atgal ne
turėjo trijų tūkstančių gyven
tojų, o jau dabar turi dau
giau dešimties tūkstančių. Kaip 
kur visai auga nąuji miesčiu
kai. ‘ '

Kauno miestas metai i metus 
taip p.ąt/didęįa, jo gyventojų 
skąięiųą ^ąug sparčiau augą, 
negu statyba. Europoje, rodos, 
nėra kito tokio miesto, kur 
butai taip butų brangus kaip 
Kauno mmste* Ir dėl tos bran
genybės Kauno miesto gyven
tojai labai ankštai gyvena.

Statyba, dėl suprantamų 
gamtos sąlygų eina tik vasa
ros, rudenio metu. ,Tai sezo
niniai darbai. Prie šios darbų 
rųšies dirba daugel tukstąn- 
čių darbininkų. Vien tik Kau
ne keli tūkstančiai tokjais 
darbais yra užimti. Visų šitų 
darbininkų uždarbiai nėra di
deli.’ Vfdutižflai-’Ynlariį už ;va-' 
landos darbą riidkaina 50 cen
tų. Darbo dieną aštuonių, tai 
pagal įstatymus, bet f aklinai 
dirba dvylika ar dešimts va
landų.

Moterims mo’kama iki 49 
centų už darbo valandą. Kva
lifikuoti dąrhipipkai? P^į^“ 
rįai gąppą iki 80 ceiifų ųž' 
valandą. Atmetus šventas dię- 
pas, menesį eijinis dąrbiąin- 
kas gerai jei l?0 litų uždirbą. 
Meistras gali uždirbti iki dvie
jų šimtų, o kąrtąis'ir daugiau. 
Dąrbai visur akordiniai.

Rauohii
,5 - ,

Tiek privačius,1 tiek valsty
binius ar savivaldybiniųs sta
tybos dąrbus atlieka daugiau
siai rapgoyąi. Šios rūšies biz- 
nieyiąi turį gerus uždarbius. 
Ypač tie gerai pasipelną, tų- 
riė apsiima atlikti dięlejius 
Stątybps garbus. Didieji stąty- 
bos dąrbai daugumoje yrą val
stybės ąyba savivaldybių.

Čia eina pašėlęs darbipiųkų 
išnaudojimas. Tai visai nęnuo- 
dedą šios rųšies yisa eilė $a$)į- 
ded šios rųšies visa eile darbį- 
ninkų streikų. Štąi ir dabar 
Kaune stręįkųoja keli šipiįąi 
statybos darbininkų. Jų reiką- 
lavimai visai kuklus. Jie spi
riasi; kąd bopt po dešimts cep- 
tų valandai pakeltų atlyginį- 
mą> kad yįsi hutų registruoji 
socialinio draudimo jstdigose. 
Prie statybos šios rųšies drąu- 
dįmas darbininkams yra labąi 
svarbus dąiktEis.. Juk čįą dąd“ 
giausia vyksta visokių nela’j- 
mingų atsitikimų, jei darbį- 
nipkas nėra apdraustas, ne- 
ląimei ištikus nėra kas jį gy
do. Juk aišku, jis iš, savo lėšų 
nęgąli pasigydyti, nes tjek ne- 
ų£$jrhą\ kąd gąletų pats savo 
lėšomis žąizdąs sutvarstyti.

Darbir.inljŲ draudimas
Kaip kam gal bus neaišku, 

kaip tai gali būti darbininkai 
neapdrausti, nes juk sociąli-j 
nio draudimo institticijos yrą 
grįeškuje vąįdž|os prježįurojo 

valdžįos šąimmkp vę4ąną°s.
ip, bet tai tik forma. O turi- sius, šiub atsitikimu darbiniu-

■fi.
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(Mųsų specialaus koresponden
to Rietu Amerikoje)

NUMERIO PAREIŠKIMAS
i - f

Nętrulkus prąsidėą SįĮ<Ą Pįl? nukentėję tik sekretorius ir 
durnosios Tarybos numinacįjos.'redaktorius. Jų algos pasiliko 
Taip, prasidės nominacijos-'tokios pat, nors darbo ir ma- 
piršlybos. žinomą, kąs be ko, žiau pasidarė.
— neąpsięįą įr b,ę to, ką^ vie-j Dėl organizacijos silpnėjimo 
ni kitų purvais nępądrąbstytų. jie sau galvos nekvaršina. Di- 
Tąį jau paprastas dalykas, ku- dalis čią daiktas, kad narių 
ris pas mus jau nuo senų lai- skąičiųs sumąžejo, 
M m i fflsda iiįęs- f

Tąčiąu šiųp atveju man ne 
nominacijos rupi. Man rupi pa- ' 
či^s organizacijos tvarka, jos 
•konštruktyvis darbąs bei visų 
ŠkA /narių gerove. Man pdo? 
sį, jog musų organizacijoje ne
turi būti privilegijuotų narių.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo išspausdintas mano 
straipsnelis, kuriame aš nuro
džiau kai kuriuos SLA netik- »
SlumUs- Nųrpdžiąu ten, kad 
;dėį neikusios vądovybęs' mu- 
Sų organizaciją prarądo. bent 
kelįs. tukstąnęįus narių. Ne tik 
nąrių skaičius smarkiai susmu
ko, bet tuo pačiu metų susi- 
trąukė ir iždas, nes prarado
me apie pusę milijono dole- 
UM- 1

Ir į yįsą tąi mes žiūrime su 
ramia sąžinę bęį šypsena vei
de. Mat, taį mųsų, o ne mano! 
Q dėlei kąs ęąų§ų> tai neapsi- 
moką labai jąų graudentis ir 
^ąĮyą sau Šdč tiesiogiai 
manę kišępę ners paliesta, tai 
įr gęrąi.;

Q p^įyįhgįjųętįępįs, tai ir yi- 
sąi į syęikątą. Juk juo mažiau 
pąrių, jup mažiau darbo, juo 
mąžiąų susirašįpėjįmų!

Myysy organas su~
Sįtrą.ųkė įr pasibarė tik Šęšių 
puslapiu. O tai reiškia, kąd re
daktoriui mąŽiąų beręikia 
šyti? mažiąų -įalvą sukti, ka
dangi mąžąi yįetps tėrą, tąi re? 
d aktorius išdidžiai gali pareik
šti, jog diskusijos ip j^inčąi 
negali Luti spaųądįpąmi. Mąt, 
ręikią palikti vietos b.utiniąų- 
sįepis argąnižącįips ręikąlamSt 
^ij^mą, tąi visąį nekliudo pp- 
nui redaktoriui, tąiĮ? sąkąpt, 
sąyp priešams blaųzĮlas w 
krąmtyti įr kalbėti aw 
klausią pęįįtlką, kW 
hRfįirę natari-
Įr yįsą tąi tvarkoje, pęs, ma- 
tykįtę, pęąąUmą ^ęenzųrps”

; Noromis nęnprpmis turimą 
yiąjt prisipažinti? W ekonomi
nę krizę mus visus pąlietę. Nę? 
ąplepkę ji ir Sųsįyiąpijimo- 
Nąmąžąs skaičius narių buvę 
priyąrąti iš orgąnlząęįjps pasi
traukti, nęs netųręjp pinigų 
dupklėms pasimokėti. Įr pąsi? 
trauką tokią nariai, kurią ęr? 
ganizącijąi prįkiaųsė per dąū:

mątų-
Krizę; palietę ir tiesiogiai 

^LĄ. Jo turtas susitraukė, pąa 
visokiu bppų vertybę jąt$| nu
krito. žodžiui, tięk pąęią orga
nizaciją, tiąk jos narius de
presija skaad^ąl užgavę, $ę-

U R U G V A J U S
Urugvajaus oficialistų 

nesusi tarimas

Ateinančių metų kovo mėnr 
įvyks Urugvajaus prezidento 
rinkimai. Valdančioji terristų 
partija. į prezidento kandida
tūrą yra įįstačiusi šiuos savo 
partijos žmones: Dr. Eduardo 
Blanco Acevedo, admirolas Bal- 
domir, Dr. Kosio, Dagnino ir 
Espalter.

Kuris iš jų gersnis?
Dr, Ę. Blanęp Ącęvedo yra 

tas, ku’ps 1933 m. kovo 30 d 
buvę vizituoti buvusį Urugva
jaus prezidentą ir didįjį demo

laikraštis 
susįtrąukė. Mažiau ir darbo!

Vįskąs dar butų tvarkoje, 
jei jie nuoširdžiąi ir su atsi
dėjimu savo pareigas eitų, jei 
jie stengtųsi organizaciją ug
dyti. Tačiau to negalimą pa
stebėti. Jie jaučįasi kažkokiais 
viešpačiais ir pamiršta, kad jie 
yra SLA. narių tarnai.

Ąš SLA. priklausau nuo 1895
rmętų. Vądinaąi, esu vįenąs se- kratą Dr. Baltazar Brum, pe 

Per tą laiko- reikšdamas savo ištikimybę de

taikaųjamą; Darbininkai pa
tys turi rupirųįs, kąd dąrbda- 
viaį jrtips įregistruotų. Tiesą, 
daęb.Javiąi už darbininkų nc- 
ąpdraųdįnią yra baųdž iąnri. 
Bet čią ręikįą įrodyti, kąd dąr- 
binįnkąs ąebuyo apdraustąs. 
Negi paskiras darbininkas iš
drįs savo darbdavį įskųsti, 
kad jis jo nedraudžia. Darbo 
neteksi . . . Tąi užburtas rą- 

; tas.
Kadangi darbininkų jokių 

organizacijų veik nėra, nes jos 
įsikurti negali, tai nėra kas jų 
riekalus, kad ir šiuo atsitiki
mu, gina, žinoma, organizuo
tai gina. Darbininkai legaliai 
negalį organizuotis, nes jų nęt 
grynai ekonominio pobudžig 
tos rųšies organizacijos nega
li įsikurti, jų niekas neregis
truoja . . . Lieka tik yįępą 
priemonė, tai streikas, bfęf aiš
kiai įstatymuose purąątytąs sa
vo teisęs A^hįnįuHąį iįk strei
ko kęlįą gali ąpgįntį. Tokia 
tai dąrhįniąku bųKįė. Dėį savo 
visaį ęĮeiuėutąrinių reikalų 
darbinįpkąi ltųri griebtis tokios 
priemonės, kaip streikas.

Rwai
Tiesa, yrą Dąyho RiųUah 

kurie lyg’,ir tųjėtų dąrbįnią- 
kų visur i-jeikąjus atstovauti. 
Bet tie Dt^'bo W$$į tąi 
darbininkų į)įląą įo žodžio 
prasme atstp,vyįiČ- Jų valdo
mieji ir konlrplfs OF^apąį sų? 
daryli lokiu b uju, kad į j įjos 
galėjo patęktl ku
riems mažiausiai rupi dąrhį- 
nįnkų tikrįeįi reikštai Pas
ninkai, tikrumoje, įokiM 
pagalbos pąturį įr sp tąįs Dar
bo Rumįąįs heyęik jokių Veika
lų netprį. Darbo vuwaį visuo
met iink^ paUteti W 
daVip ppsę? nprs
Rupąąį da^įpipkų įčšonąįs įš- 
laikpipi* IŠ daSuipklį algų 
šiai įstaigai'išlaikyti išskatoinį 
prięyąrtoS keliu ihpkesčiąi!

Darbo Rūmuose spsįptętę 
visokie karįeristąi. Jįę Žįpyi 
tik savo kpilip Saugoji,. ka*4 
neįkyrėtų darbfĮaviąipS.? 
neįgristų perdaug vaį4gptięU>St 
kad tuos rUinus visąį pepapgi“ 
kintų. Jie muilina yįępįępis W 
kitiems akis.

O tuo metu dąrbdavįąį turi 
pasakiškus uždąrhįps. ' staty
bos rangovai daugumoje kra
tančiai. Jų tarpe yrą toktU^ 
rie tiiri Palestinoje |sįgį|ę dyą- 
rus, apelsinų plantąęįfąš įr gp- 
rus rupius. Kauną jįp panjai 
taip pat žėrėti žėri. Jpk 
tuvoje valiutps išyę|įpįąs įr 
daugeliu atvejų buvo suvaržy
tas tik todėl, kad joą neišplauk- 
tų į užsiepį, o ypač Palestinos 
atstatymui.

Dideli uždarbiui
Tiesą, tos yąįiutos ląbąį daug 

vokiečių buvo išvežama iš 
Klaipėdos krąšto. Atseit, įr čįą 
svetiiušąliąį ar kitątąpčįąi tu
rėjo ir turi gerus uždąrhįps,, jei 
galėjo daug kittur siųsti iš Lie
tuvos pinigų. O jei galėjo ki
tur siųsti, tai reikėjo uždirb
ti. Įrodinėti, rodos, netenka, 
kad uždarbiai visuomet daro- 
mi tik išnaudojant silpnesiuo-

t

ir '
Taip, bet tai tik
iriu visame darbdaviams pa- kus;

kiti uždar
biaują, butų galima įigąs įst©- 
rijas prirašyti- Tik

stotį, kuri bej- 
gų kopąpanijoą yrą eksploatuo
jama. Tiesa, bętgų čįą beveik 
kaip nėra. Tąi jau ąųą|(iąrė 
tąrptautinis kapitąjaį, kuris 
gerai šildo kaip Jką ir iŠ Lietu? 
vųs piliečių, štai |ois kompanf- 
jos vyriausias, diręktprįųs pej 
metus gauną’ arti deyynią^e- 
šiints tūkstančių lįtų atlygiui- 
nio! Tos elektros kompanijos 
vyriausias hųęhalteris gaųųa 
artį keturiasdešinris. tūkstančių 
litų per mętiis- Abudu^ juodu 
svetimšaliai.

Elektrą teikiamą tik vienam 
Kauno miestun Tąigi» virš šim
to tuksiančių gyventojų turi 
šitiems ponams sunmHėtį tP" 
kias algas, kokios valstybė8 
prezidentas negauna.

(Bus daugiau)

piaųsių narių. . 
tarpį teko daug viską patirti 
bedirbant organizacijoje. Bet 
Štai pasjrodė, jog ir man ne
valia apie organizacijos reika
lus kabėti. Gana atsargiai aš 
prieš kiek laiko priminiau tiems 
pri’Mligijuotiems vyrams, jog 
reikėtų labiau susirūpinti or
ganizacijos ugdymu. Bet ir dė
lei to ponai teikėsi įsižeisti 
ir man krimstelti.

Pasakysiu, jog tai menknie
kis. Tokie krimstelėjimai man 
nepavojingi, nes juk esu gy
dytojas. Tačiau vis dėlto 
bar norėčiau atkreipti 
mosios Tarybos ir visų 
nizacijos narių dėmesį 
jog, šiaip ar taip, o reikia ir 
su ekonomija skaitytis. Reikia 
mažinti išlaidas, jeigu paja
mos pradeda trauktis.

Kada SLA. narių skaičius 
siekė dvidešimt tūkstančių, tai 
bepigu buvo karališką algą ir 
Sekretoriui .mokėti. Dabar vi^ 
Sąį kitoks reikalas. Narių skai- 
čįųą ląbai .jau sumažėjo. Va- 
dįpą^i, magiau ir darbo pasida
vę. Q ^p0ėl proporcionališkąi 
turėtų bųti ir alga sumažinta.

Tas pąt ir su redaktorium. 
Jei jo darbąs ..susimažino, tai, 
radusi, reikėtų proporcionaliąi 
sųpaažinti ir algą.

Kalbų ąš tąįp ne kokiais blo
gąja sumetimais besivaduoda- 
!$$$. šiąįp ąr taip, o musų Sų- 
iąiYjęųįjįĮpąs pirmiausia turi 
ityąrkytįs bjzniškai. Jei biznio 
•įįs nežiūrėsi, tai negalės ir gy
vuoti. J rpųsų įr kitų tautų su- 
^įvienijinųią įstatymai žiuri 
kaip į biznio organizacijas, kų- 
rinš pildyti padarytus su 
sąyo nanąjsi koųtrąkjus. Va
dinusi, turį jįpĮOkėti pašalpas 
ir pomirtinę^- daigu susivieni- 
jįjpąi kontraktų nępildytų, tai 
jie netektų čąrterių ir priver
kti butą Ukvidųotis.

O jįaigu mųsų Susivienijimas 
yrą lįųzp^k^ įstaiga, tai rei
kią jį bizniukai ir tvarkyti. 
Kądą bet kurios tipiškos įstai
gos pąjąipps suipažėja, tai to- 
kįąįs atvejąis yisądą bandoma 
ąųjpažiųti ir, išlaidos, nors tai 
t^nąi kai kunęjps yrą 
nemalonus dą|ykąą. įęt 
norima tįn|apąąj bi?wis 
tai tenka toą nemalonios 
racijos” griębtis-

§ųs.į vienijimas jokias 
tięą peąųdąyp, tąd kodęi

ir jamdaryti 
jos”?;

ir da-

orga- 
f Ui,

mokrątijai, o sekančią dien< 
nuvertus demokratijai ištikimi 
valdžią tapą paskirtas Sveika 
tos Ministerijos ministeriu, ga 
vęs šį portfelį iš diktatūros, ku 
ri ’ vėliau išprovokavo Dr. B 
Brumui tragišką mirtį.

Admirolas Baldomir buv 
vadas, su didelėmis teisėmis 
kuris 1934 m. žiauriai nuslc 
pino spaustuvių darbinink 
streiką, o dabar yra Urugva 
aus policijos vadas.

Dr. Kosio būdamas Sveikatc 
ir turtų Banko direktoriumi k 
bai nepalankiai elgėsi su suže 
staisiais darbe darbininkai; 
būdamas Londone pasirašė L 
rugvajaus transporto monopt 
lį, žmogus veikiąs tarp dil 
taturos ir Anglijos imperi; 
listų, savo laiku buvęs stalii 
mi, o dabar yra vienu? iš g: 
biausių finansistų.
...Pjagnino—baisiai gudrūs s< 
nis, kokia valdžia susitveri 
tokią jis remia, jei tik ji koru] 
cįnipkams nestveria už skve 
nų...

Espalter yra beveik Dagnįi 
temperamento žmogus. Skirti 
mas tas, kad Espalter, negal 
damas sugriauti opozicijos tvi 
tinimų linkui jo politinės asm 
nybės, Urugvajaus Parlameni 
atstovų kameroje kirto stik 
socialistų atstovui ir Uniycrs 
teto profesoriui Dr. Ę. Frugi 
niui į veidą, padarydamas g 
lias žaizdas ir praliedamas s; 
vo politinio kolegos kraują.

Beje, Dr. Eduardo 
Acevedo—aristokratas, 
mir—Militaras,—Dr. 
dabartinio Urugvajaus
dento giminė, didelis Anglij( 
Kaęitąlįstų bičiulis ir masoną

Anksčiau labiausia oficialist 
buvo remiamas Dr. E. Rlanc 
Acevedo, bet dabar valstybini 
įstaigų tarnautojai raginąr 
balsuoti tik už Dr. Kosio kai 
didaturą. Kalbama, kad per p 
litinį prezidento Dr. G. Terrt 
kelią perbėgęs angliškas kat 
nas ... Taigi, prezidentu gre 
čiausia bus išrinktas Dr. Kosi 
nes opozicinės partijos nep^ 
leidžiamos prie balsavimų. Sp 
jama, ISad valdančioji parti; 
nepasitikėdama savo populi; 
riškumu, pradėjo nebesug; 
vęnti ir bijoti susivienijusių < 
pozicinių partijų įtakos, ku 
prileista prie rinkimų galin 
nulemti rinkimų rezultatus p* 
nų anglų nenaudai. Kaip ti 
viskas ‘ baigsis, parodys net 
Įima ateitis.

Lietuviškas Eretike
4'-e X*.* A* ■ fc**

Montevidęo, R. O. U.

Blan<
Buki

Kosio-
prez

labai 
jeigu 
vesti, 
“ope-

išim- 
nepa- 

tos “operaci-

Dr. A. į, Grąžinąs, 
tas pąt Nr. 13,

------- - .... . .. . . ...........—

KAUNE DSBPfilSTRUOTA 
ĄPĮĘ ąęo BEDARBIŲ

— šiuo metu dar- 
biržoję yra užregistruotą

KAUNAN 
bo I 
apie 290 bedarbių. Darbo biržos 
vadovai mano, kad vasaros me
tu będarbių visai nebūtų, jei 
statybų rangovai nesamdytų iš 
provincijos atvykusių darbinin
kų. Surinktomis žiniomis, Kaų- 
ne prie statybos darbų dirba 
apie 500 darbininkų, atvykusių 
iš provincijos.

------ ------- - —r--—?-.........—

SUIMTAS VllNIAUS PAšT
viršininkas

VILNIUS. — Vilniaus 10-1 
pašto viršininkas Juchnevičių 
po revizijos pašte buvo suin 
tas. Pasirodė, jog jis išeiki 
jo daug valdžios pinigų ir vi 
re biznį pašto ženklais.
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Pimaęiiflm rūgs. 20, 1937 -T

Walter R. Demrtiler

Mat, jį rėmė ne tik ateiviai, • 
bet į? visos darbįąmkų uni
jos. -

NAUJIENOS, ChicagoUn
■■■ -=ą^ James L. O’Toole |H^ĮĮ|

Thopjąs -- ^0,702
44,003

Ą. L. .........-...... - 43,008
42,82$

*• ' ' ' ■' . ■ -• •

.. ----------- -- ------- , ■■! u'?:Tr.T

Slavokų Susivienijimo Viršininkams Teis
mas Priteisė Grąžinti $213,135

Buvo daromos “šiaudines” transakcijos 
su morgičiais

-■ . - ..-.r. — T-Į-*

ir Kanadoje.
organizacijos turto 
skandale buvo su
tik minėti organiza-

* ' - ' - x (

bąlsąvimFs yra leiigyiau kon- 
trpliuoti. Todėl sausieji tikėjo? 
si, kad jiems nebus sunku prą? 
vesti svaigalų ; pardavinėjimo 
uždraudimu.

Pasirodo^ kad Jr čionai jie 
skąųdžiąį apsiriko.

Sa.uąięji šięk tiek pasiseki- 
Indiana,,

NUO UŽKIETĖJIMO S. Bakais

iW|

kandi
ir vi

reikalingą vyskupo autoritetas, 
kad geriąų butų galima eikvo
ti organizacijas iždą.

Matyti, kąd fr vyskupas Tq- 
rok , buvo gąną gerąs biznie
rius ir per eilę metų jiems ga
na gerai sękėąį. Apie tai ųė 
lape neloja.

Bet kada dalykas atsidūrę 
teisme, tai visi pamatė, kad po 
dideliu autoriteto priedanga 
slėpėsi didžiąųsįpS žulikystės.

r- S. Ba^anąs. •

mo turėjo: Beaver, 
Somerset ir kituosę keliuose 
kalnų apskričiuose.

Bet tie sausųjų “laimėji
mai” jiems nęsųkęlią skaisčių 
vilčių, kad netolimoje ateityje 
bus 'galima grąžinti garsiuosius 
sausuosius laikus Pennsylvani- 
joje.

TKAIMARIES’ BAU-

GAUSIEJI”

PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo 13 d. teisėjo Thomas M« 
Marshąll kambaryj pasibaigė 
nagrinėjimas Slavokų Susivie
nijimo, arbą kąip angliukai 
yadinasi The National Slovak 
Society of Ąmericą yiršinįnkų 
byla* Buvo teisiamas organi
zacijos prezidentas George Ta
rną sc i k, sekretorius John Ą. 
Galio ir buvęs kasierius An- 
ton S. Rodak dėl netikslaus 
investavimo organizacijas tur
to į visokias nuosavybes (Real 
Estate).

Teisėjas Mąrąhall išnešė nuo
sprendį, kad įpiąėti organįzą- 
cijos viršininkai turi grąžinti 
organizącijai $213,135. Į tų su
mą yra įskaitomi $53,500 nuo
šimčių pradedant nuo 1931 me
tų. Teismo išlaidas turės ap
mokėti atskirai po lygių dalį 
visi nusikalti/sieji organizaci
jos viršininkai.

Slavokų Susivienijimas turi 
60,000 narių, ir šios organiza
cijos kuopos yra Suvienytose 
Valstijose

Tame 
eikvojimo 
čiupti ne
cijos viršininkai, bet ir vysku
pas Torok, kuris žymiausių ro
lę vaidino daryme tų “šiaudi
nių” transakcijų ir daugiau
sia pasipelnė.- Bet vyskupas 

- Torok pirm“ ■ teismo^ pasiskubi
no susitaikyti su1 organizacija, 
— grąžino organizacijai $25,- 
000 ir tokiu budu išsisuko nuo 
teismo atsakomybės.

Tačiau teisme paaiškėjo, kad 
vyskupas Torok yrą nepapras
tas žmogus, — jisai savo laikų 
yra buvęs Vengrijos kariuo
menės kąpitaąąs, paskui ka
riuomenės kapelionas, o pasku
tiniuoju laiku Vengrijoj poli
tinis nelaisvis. Dabartiniu* lai
ku vyskupas Torok yra slavo
kų tautinė garsenybę, ir yrą 
pakeltas net į misijos vysku
pus.

Tęisėjas Marshall savo pa
reiškime (opinion), kuris susi
deda iš 60 puslapių* sako, kad 
vien tik vyskupas* Torok pasi
pelnė daugiau kaip $100,000 iš 
nuosavybių transakcijų.

Teisėjas savų pareiškime nu
rodo, kad tos “šiaudinės” tran
sakcijos buvo daromos organi
zacijos viršininkų suvažiavime 
dalyvaujant vyskupu*! Torok. 
Suvažiavimas buvo laikomas 
Pocono kalnuose Penu, valsti
jos vasariniame kurorte rug
pjūčio 20 d. 1931 m.

Teisėjas Marshall sako: “nė
ra patenkinančio išaiškinimo 
dėl minėto organizacijos virši
ninkų suvažiavimo ir išrodo, 
kad suvažiavimo dalyviai tu
rėjo vienatinį tikslų, kad tik 
daugiau pasinaudoti iš organi
zacijos iždo.”

Teisėjas savo atradimuose 
nurodo, kaip vyskupas Torok 
pelnėsi iš daromų transakcijų. 
Vien tik iš vienos Wylie Ąvę. 
nuosavybės vyskupas Torok 
pasipelųė $47,800. Nuosavybę 
Pittsburgho miesto apkainųo- 
ta $146,000, o orgapizącįja už
mokėjo $240,000. Vadinasi, 
$94,000 daugiau, negu nuosa
vybė buvo verta.

Teisėjo buvo nurodyta ir 
(Jaugiau panašių transakcijų, 
būtent, kaip organizacijos vir
šininkai susitarę su vyskupu 
Toroko dėjo organizacijos ižuo 
pinigite į savo kjšenes.

Neteisingiems slavokų orga.- 
nizacijps viršininkams

....................... / .

PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo 15 d- Re tik PittsbMV<ho, 
bet visas PepnąyIvanuos pilie
čiai studijuoja vakarykščius 
dienos balsavimo pasekmes, ir 
jau žino, kąs laimėjo, o kas 
pralaimėjo.

Pereitam Pįttąbi^gha Nau
jienų numeryje rąšiąu, kad 
Pennsylyanijos valstijoj apie 
200 vąĮsčiuąse (Tawnships) ir 
mįestębuosę bus balsuojamas 
Svaiginančių gėrimų klausi
mas. Tame skąičiiye Ąlleghę- 
py apskrityje (County) tri- 
jupse pijęstęliuose: Eližabeth,' 
Węst Elizabeth ir Cheswick.

Vadinasi, besiremiant Penn- 
sylvąni jos4 ’ vąlsti j oš v' išleistais 
įstatymais,' jei tik kokiam mie
stelyje arba ya Įsčių j e surenka
ma pakankamai parašų po pe
ticija dėl statymo balsavimui 
svaiginančių gėrimų panaiki
nimo, tai ir leidžiama pilie
čiams balsuoti. Ir jei balsuo
jant daugumas piliečių pasi
suko prieš svaiginančius geria
mus, tada svaiginančių gėri
mų miestelio ar valsčiaus ri
bose pardavinėjimus pąsidąro 
nelegališkas.

Visokios, rųšies moralistai ir 
•‘sausieji” tuo ir naudojusi, 
ypatingai- mažuose miesteliuo
se ij. fermerių gyvenamose vie
tose. Jie vis tikisi su balsavi
mo pagalba galėsią ir vėl grą
žinti garsiuosius prohibįcijos 
laikus.

Tačiau vakarykščios diepps 
balsavimai parodė, kad “sąu- 
sjeji” ir tose vietose, kur jie 
tikėjosi laimėti, mažai prita
rimo terado. Daugelyje vietų 
)ikp. skaudžiai sumušti. Kai ku
riose vietose turėjo šiokių to
kių laimėjimų. Bet tose vie
tose, kur sausieji laimėjo, tąi 
labai mąžaį gyvenamose vie
tose, kur protęstoniški kuni
gai yra pilniausi šeimininkai. 
Tose vietose ir prieš prohibL 
ei jos laikus būdavo svaigalų 
pardavinėjimas uždraustas. 
Tirščiau gyyenąmose vietose 
sausieji visur prąląimėjo.

Skaudžiausius 
laimėj imąs buyo 
skrities 3-j trose 
Elizabeth, West 
Cheswicke, kur 
sakė daugiau kaip 3 prieš' 1 
prieš svaigalų panaikinimų. Ir 
sakyti miesteliai iš senovės 
laikų buvo žinomi kaip sausų
jų tvirtoyės!

Be to, sausieji vartojo ir 
gudrybes: jie nestątė svaigalų 
klausimo balsavimui- lapkričio 
mėnesio genęraliams 
mums, bet 
“praimeries” 
Darė jie tai 
“praimaries” 
daug mažiau

Lietuvių draugai Thflr 
mas J. Gallagher jr 
Henry Ęllenhogen lai
mėjo nominacijas.

PITTSRURGH, Pa. — Rug
sėjo 16 d. balsavimų pasekmės 
jau yra žinomos. Vadinasi, ži
noma, kurie kandidatai laipio
jo, kurie pralaimėjo ir kiek 
kas balsų surinko.

Aplamai kalbant reikia pa
sakyti, kad demokratų ir rę-, 
pųblikonų remiami kandidatai 
laimėjo daugumų balsų. Tiek 
demokratų, tiek republikonų 
užsiregistravusių balsuotojų 
tik apie pusę tebalsavo šiuo
se balsavimuose. Todėl politi
kieriams yra didelis galvasų- 
kįs, u*ž ką tjex pasyviai balsuo
tąją} ątjdųoą u sayo balsus lap
kričio menesio" . generaliuose

fM B®

IŠGELBĖJO VYRO GY
VYBĘ — Mrs. Harold Dahl, 
žmona Ispanijos sukilėlių 
suimto amerikiečio lakūno 
Harold Dahl, kuri kreipėsi 
laišku į gen. Franco prašy
dama vyro nesušaudyti. 
Franco prašymų priėmęs. 
Lakūnas Dahl, 28 metų am- , 
žiaus, tarnavo už karo la-

yra 
pę-

Fred W. Weir ..........
<Ędwąrd Ą. SeJlPįfięld 
Michael L. Gordon .. ...
Charles L. Į^i^ęp ’.........
George Walcroft ........ 
Hlmer J. HaUanU .......

Vadjmąši, pirmieji 5 
datąi ^avo npminącjjąs
si buvę ant įempkrat^ parti
jos tikįetp, kurio prięšakyj 
stovėjo Scuily. .

RepubUfeonu kąndidątąi i mai 
jorą vielų halsų taip:
Waddell .............44,73,4
Magee ..... 16,756į

Kitų kąpįidątų sąrašus, ir 
kię|t jie ąųriąkp halsų ąplęidr 
žiame, norime tik paminėti teį-ę 
sėjus, nes lietuviai buvo nęjną- 
žai susidomėję jų rinkimais.

Tiek demohrątų, |ięk repub? 
likoąų tįfcięto, kandidata.i į teiT 
sėjus ieškojo, paramos pas' lier 
tuvius: jįą ląąh^ parengi
mus, sakė pyąkąlbas. Lietuvis 
ądvokątąs Schult^’a^ daug pr'a? 
kąlbų per rądio. ypą pasakęs 
ųž rępųblįkonus tejspjųs. Ąr^ą 
gęjjiąą sąkąpt* ę§ąpęiųs teisė
jus, kųrię kandidą/tavę

40 metų aš meldžiaus, kacĮ 
susirastų pastovi pagelba nuo' už
kietėjimo (r jo blogumų. Pagalioą 
parheginąu Kęllogg’s ALL-RRĄN. 
Nuo to laiko (kuo,ne. 10 metų ąt- 
gal) aš nečm|au jpjpų vaistų. ĮĮų- 
vau sveika ir visai neturėjau užkie- 
lęjimą.V — Mrs. I. • H. Kendig, 
fe fe P. No. 2, Ląącastęr, Peąąa.

Neteiskite paprastam užkietėjimui 
suardyti jųsų gyyęnim^. ■ Jus gą- 

’litė pašalinti jj ‘ saugiai, nevartoda- 
c|ami gyduolių, kurios greitai nėbe- 
vęjkią.

Tik valgykite du valgomus šaukšT 
tųs kasdien Kęllogg’s ĄLL-B^ĄN— 
su kiekvienu valgiu sunkiuose atsiti
kimuose. Valgykite, kaip javų mai
ta, su pienu arba vaisiais, ar.ba vir
kite su gardžiais skanumynąįs. 
ALL-BRAhĮ suima vandens daugiau, 
negu du kartu savo vogos ,ir švel
niai išvalo atmatas', kurios iššaukia 
gąlyos skaudėjimus, nuovargį įr rim
tą ligą.

Vitaminas B, esąs • ĄLL-BRAN 
IŠJUDINĄ visą žarnų kaąąlą, 
Gąrąntųoją KęHęgg, Ęąttle Creek, 
Michigan.

sausųjų pra- 
ĄUegheny ap- 

miesteliuose: 
Elizabeth ir 

piliečiai pasi-

balsavi- 
buvo 'pasirinkę 
— nominacijas, 
tuo tikslu, kad 

baląavimuose 
piliečių tedaly-

buvo yauja balsavimuose ir šiuos
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kūną lojalislų pusėje. Jis 
ypa uždarytas Salamanca 
kalėjime. Dahl paeina iš 
Chanipaign, Illinois.

Acme Pholos

PITTSBURGHO NAUJIENOS
.. ................. - , , — 
.................... ................'"j . ..............  ■■■■■——-y ................ . į 
balsavimuose, O tai tikrai bug 
nusveriančioji jėga. Kitais rin? 
kįmąis yrą pęrmątp.m3' ąt^ak-? 
įi kova tąrp, demokratų ir 
puhlikouų: tjelį: viępi, tięk ąn- 
tri stengsis patrąuktį į sąVQ 
pusę tuos balsuotojus, Hlirįe 
nedąlyyąvo, šiuose riRkįmuose.

Dąbartipiu laiku tiek Pitts- 
burghe, tiek visame Allegheny 
apskrityje yra dau^ daugiau 
užsirę^isl^vjjįsių demokratais 
balsuotojų.
buvo daug daugiau užsiregis
travusių rępublikonų, o rinki
mus laimėjo deipokrątai.

Kalbant, apie lietuvius bal7 
^Wėjųs, tąį? reikią pąsaWi 
kad iietųvįąi, dąųgįątfsia rėmė 
šiuose ripkimupsę 
partijos kahdįdątųs. Lįętųyįąj 
ręrpe demokratus ne todėl, kącĮ 
demokratai lietųyįąipą dąųgįąų 
butų, davę nei r.epubįikonąį, ą^r 
ba bų|ų žądęję.
Visai ne. yetųyiąį rčipė 
mokratųs, |a.ip, sąrant, iš 
tikinimp, ką$ dem°krątąi 
ąrtįmęsni darbo žmonėms, 
gų repu’blikanaį.

Demokratų partijoje šiais 
rinkimais (nebuvo tos vienybės, 
kokia buvo 4 metai atgal. Pitts- 
burgho organizuoti darbinin
kui šiais rinkimais irgi buvo 
suskilę.

šiais rinkiniais dėm(>kratų 
pąrtijoj kovą pąsidąįįliiipas į 
2 frakęijąs. Vįęnai frakcijai 
vądoyąvo dabartinis Pittsbųt- 
ghp miesto majoras Cprnęlįųs 
D. ScuĮly, kuris tupėjo demo
kratų partijos vsdų paramą, o 
antrąi frakcijai vadovavo Pitts- 
burgho miesto tarybos prezi
dentas P. \f. McArdle, 1 kuris • . A
buvo remiamus kai kurių uni
jų lyderių. Jis bu*vo garsina
mas kaįp darbininkų unijų 
kandidatas. ‘McArdle tikiete 
figūravo felT unijų veikėjai 
į miesto tąlybą. Bet ir Scplly 
tikietas tąip pat turęjp ųni- 
jistų kandidatus į miesto ta
rybos, narius. Re tų* dąug' ųpir 
jų buvo indorsavę Scuily ti- 

: kietą.
Trumpai sakant,' demokratų 

[partijoj buvo pasidalinimas tik 
dėl miesto majoro vietoj, o į 
apskrities įvaipiąs viętąs, kaip 
ąntąi teįsęjuš, kopo^erį, šeri
fą ir kitus abidvi demokratų 
frakcijos rėmė tuos pačius 
kandidatu*s.

Už McArdle tikiefą dąųgiaų- 
[šiai stojo tie unijų lyderiai, 
kurie patys, norėjo gąuti šiRų 
yaldiškų vietų. Bęt tįę unijų 
lyderiai neturėjo paramos ei
liniuose nnijistupsų. Už Scuily 
tikietą • buvo . pasisakę daugu
mas unijų ir daug raęlikajiš- 
kų unijų darbuotojų. .

Reikia pasakyti, ka 
Ardle tikieto rėmėjai, 
tfnijistai, neturėjo nieko geres- 

| nio pąsiųlyti, kąip tįk * ‘rinki
te mus, mes esame unijistai”. 
Neturint aiškaus programo, 
kuris galėtų patraukti organi
zuotus dąrbininkus, McArdle 
skaudžiai pralaimėjo.

Kalbant apie republikonus, 
tenka pasakyti, kad republiko- 
pai negavo nė vienos unijos 
indorsąvimo. Išrodo, kad d^.P“ 
bininkų unijos yra .pertrauku
sios visiškai rYąių's su rėpusiu 
tonais.

Į- < , / 1 •Nominacijų pasekmes bųvų 
tokios:
Demokratų tikietą kandidatai 
majoro vietai surinko balsų:

Cornelius D. Scuily .... (57,619 
P. J. McArdle.  ...........  24,229
W. N. McNair    19,364 
| miesto tąrybos nąriųs, kur 
turėjo būti nominuota 5 kan
didatai, balsai pasidalino taip:

Mc 
kaipo

jus, kurie kanęhdątavę 
pąrtijų — rępi^Įjįopų ir dę- 
mokrątų — tįkiętais.

Advokatas Schultz’as 
damas už esančius teisėjus rau
gino lietuvius balsuotojus bal
suoti kaip už gerus žmones, 
nežiūrint jų politiško nusista
tymo.

Tačiau reikia abejoti, a^ 
daug lietuviai ątidavė savo 
balsų už esančius teisėjas.
Teigėjų balsavimo pasekmės 
demokratų tikieto tokios:

> * '

Henry Ęllępbą^ęn,
W(Udątąs Į24,6į57 

John J. Kęnpedy,
demojq$jtųk (. ^ąndidątąs Į11,952 
G. Malcolm McDonald.

4 . S » A i • V. •*

111,786

77,546

66,188

52,769

kalbčr

45,054

34,931

demokratų kandidatas 
A. Marshall Thomson, 
demokratų kandidatas 
Frank P. Patterson, 
republikonų kandid. ... 
Elder W. Marshall, 
republikonų kandid. ... 
James H- Grąy,
republikonų kandid....... 48,084
Frąn.k J- ZapąĮa, 
nepriklausomas demo- ' 
kratų kandįdatąs 
George V. Moore, 
republikonų kandid

Šiame surašė, kur yra pa
žymėta, >kad republikonų kan
didatai, tai jie yra dabartiniai 
teįsėjai, ir jie norėjo laimėtį 
rinkimus ąnt abiejų, t.y. de
mokratų ir republikonų tikie- 
to gauti nominacijas, bet ne
pavyko. Demokratų partijos

Meliono LabtaylJė
PĮTTSBŲRGH, Pa^ — Gar

siam Pittsburgho turtuoliui Ą. 
W. Meilon pasimirus, buvo rą- 
šoma yiąųose laikraščiuose apie 
didžiuosius jo palikimus labda
rybei ir ąpšvietai. Skaitąnt 
laikraščiuose ąpie tuos didžiuo
sius Meliono palikimuos, ne vie
nas iš musų manėm, kad tai 
iš tikrųjų tasai Pittsburgho 
bilijonierius buvo prakilnus 
žmogus.

' Bet jei mes atidžią; tuos pa
čius laikraščius sekėm apie jo 
palikimus, tai, be abejonės, tu
rėjom pastebėti, kad tie pali
kimai ne dėl kokio ten kilnu
mo širdies, bet kad išsisuktų 
nuo mokėjimo valdžiai mokęš- 
čių.

Teko skaityti Pittsburg|io 
Rręsš pranešimą iš Washing- 
toų, D. kad velionis Melio
nas dar prieš savo mirtį tu
rėjo nęjnąžąį nesusipratimų s ir 
valstybės iždo departamento 
viršininkais dėl mokėjimo val
stybei priklausančių mokeščių.

Jąu tais laibais norėdamas 
ąpsąugotį savo turtą nuo mp- 
kesčių dąngstydavosi visokio
mis labdarybės ir ąpšviętps 
skraistėmis. O pąmįrtipis Melio
no palikimas yrą dąr gudriau 
sutvardytas ir apdangstytas 
visokiomis ląbda.rybėmis ir ąp- 
švįętos palikimais.

Tųająų po MeĮlono mirties 
federalės valdžios viršininkai 
buvo’ ąpskąičiąvę, kad yąldžĮai 
turėtų priklausyti . mpkęščiąįs 
ąuo Meliono palikto turto tąrp 
15f iy 30 milijonų dolerių. Bet 

, Meliono palikimas buvo taip
kandidatąį surinka dąųg .d^u- sutvarkytas, kad valdžia var
giau balsų, ypatingai Kongres- 'gąus 30 įliptų 
monas Henry.. Ęįlenbageų, kiU. 
ris surinko daugiausia balsų.
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Iškilmingas
ATIDARYMAS
Sudriko Naujos Rakandu Krautuvės

TesiasiVisąSiąSavaite
Širdingai kvfeęia jus atsilankyti Budrikas ir vi
sas štabas: B Vabnrius, St, Rimkus, A. Ardick, 
Pikel, Sereik, Venckus,
Per visą savaitę tęsis didelis išpardavimas Pe
čių, Lovą, Parlor Setų, Skalbiamų Mašinų, Akor- 
dioųųirRadB

v •< z > 1 ,,v • * X • i . • .

j. r .

BUDBIKO ŽYMUS PROGRAMAS WCFL—970 Kil., Nedėliomis kaip 7:30, vai. vak.
WAAF—920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyciomis 5-tą vąl. vak.
WHFC—1420 Kil., Ketvergais kaip 7 vai. vakarę iki 8 vai.
WGES—1360 Kil., kiekvieną dieną kaip 9.-tą vąl. ryte/

Sudriko Nauja Krautuve
3409-11 So. Halsted St. 3417-21 So. Halsted St.

Tel, Boulevard 7010



Diena Iš Dienos

Serga Edvardas 
Zupkus %

Jau bus gal koks mėnesio 
laikas, kai susirgo, grįžęs iš 
Kalifornijos, jaunuolis Edvar
das Zupkus, nuo 6323 S. Kar- 
lov avė. Jis yra 20 metų am
žiaus, iš lovos nekelia ir yra 
gydytojaus priežiūroje.

Gegužės mėnesio pabaigoje 
pp. Mikolas ir Ona Zupkai, 
kartu, ir sūnūs Edvardas bu
vo išvykę ų Kalifobniją atosto
goms praleisti. Lankėsi rytinė
se valstijose ir ta proga ap
lankė brolį Antaną Zupkų su 
šeima Wilkes Barre, Pa. Bu
vo New Yorke, paskui, Niaga
ra Falls, Kanadoje ir šiaip 
keliose vietose. Kelione 
Zupkai labai patenkinti, 
aplankė gimines, kurių 
daug metų nebuvo matę. •

Pp. Zupkai yra draugiški 
žmonės ir seni Naujienų skai
tytojai ir rėmėjai.

Senas Petras.

dar
PP- 
nes 
per

Gražios Vestuvės
TOWN OF LAKE. — Rūgs. 

11 d., 5 vai. vak. šv. Kryžiaus 
bažnyčioje suskambėjo vestu
vių varpai jaunikaičiams Wal- 
teriui Sakalauskui ir Marijo
nai Keteraitei.

Graži vestuvių .puota įvyko 
J. J. Ežerskio svetainėj, 4600 
So. Paulina St. Svečiai turėjo 
geros progos gražiai laikui pra
leisti ir pasilinksminti bei pa
sišokti. Jaunųjų tėvai, kartu 
ir jaunieji yra visiems vestu-* 
vių dalyviams dėkingi ir ta
ria ačiū už gražiąsias dovanas.

Senas Petras. .

Vardadienio Puota 
pas pp. Juškėnus

» Ketvirtadienį, rūgs. 16 d. 
įvyko vardadienio puota pp. 
Juškėnų namuose, 2547 W. 45 
St. Puotos tikrasis /kaltininkas 
buvo pats šeimos galva p.; Jus
tinas Juškėnas. Svečiuose, kiek 
teko nugirsti, 
phine Karols 
nis.

buvo pp. Jose- 
ir Petras Palo-

Rep. x-y.

Rėmėjai“Jaunimo” 
Kortavo

Ketvirtadienio vakare, rūgs. 
16, pas pp. Juozaičius, 6822 
South Rockwell St., susirinko 
nemaža grupė “Jaunimo” rė
mėjų. Visi smagiai bunco ,ir 
kortomis lošė. Buvo gražių do
vanų ir skanaus užkandžio. 
“Door Prize” laimėjo p. Behai- 
tienė, o Elenora Dobravolskai- 
tė grįžo namon ne , tik su 
“Bunco” laimėjimo dovana, bet 
ir su gražiu “breakfast sėt”.

Svečių tarpe buvo Laid. Dl-

KAS YRA
RAŠO 

ANTANAS G. KARTANAS 
NIDA Vaistų ir Kosmetikų 

LABORATORIJOS 
Savininkas

rėk. p. Ridikas su žmona, “Jau
nimo” red., J. Poška su žmo
na, G. Mališauskas, p. Phillips, 
adv. A. Lapinskas, ir kiti. Va
karą gražiai Vedė p Jo Ieva 
Lukošiūtė. >

su

Sunkiai Sužeistas 
Mikolas Tiška

šeštadienį buvo sunkiai 
žeistas p. Mikolas Tiška, gyv.
4525 So. Rockwell gat. Nelai
mė atsitiko darbavietėj, 1214 
W. Van Buren gat., ’ kur p. 
Tiška dirba už langų plovėją. 
Trukus apsaugos diržui, p. 
Tiška nukrito nuo penkto auk
što.

Naujame Biznyje
Walter Lukas, ilgus metus 

turėjęs valgyklą arti “Nąu j ie
nų”, vėliaus Bridgeporte Mil
dos valgyklą, pastaruoju laiku 
nusipirko namą ir atidarė ta
verną adresu* 6425 So. Ashland 
Avė.

Ponai Lukai yra geri nau- 
jieniečiai ir atsilankiusius nau- 
jieniečius, savo draugus ir pa
žįstamus mielai pavaišins.

— Alex Ambrose.

Veronika Malinauskie
nė Pirko Restauraną

BRIGHTON PARK. — Ge
rai patyrusi virėja Veronika 
Malinauskienė jau kuris lai
kas, kaip yra nusipirkusi ge
rai įrengtą restoraną 
Modern Restaurant, 
3480 Archer Avė.

Dabar toj valgykloj 
Grand Openingas. 
lietuvaitės 
patarnauja 
šypsena.

vardu 
adresu

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Builders Supply
Krautuvė ’

BRIDGEPORT. — Tai vie
nintelė tos rųšies lietuviška
namų statybos reikmenų krau-
t u ve, kuri vadinasi Builder’s 
Supply, adresu 3562 So. ;Hal- 
šted St. šios krautuvės savi
ninkas yra Marijona Zolp.

Ši jaunosios kartos moteris 
mums yra gerai žinoma kaip 
žymi tautos veikėja.

Gi jos vyras Silvestras yra 
geras statybos meistras, ku
ris jau turi eilę metų patyri
mą.

Reikalui esant nepamirški
me savo gerų tautiečių ■— są
moningų lietuvių.

— Kaimynas.

Estelle’s Beauty Shop

vyksta 
Ten dirba 

veiterkos, kurios 
kostumeriams su'

Kep. B.

Plėšikai Sužeidė 
Kazimiera 
Tumosaiti
Jis guli ligoninėje; plėšikai 

sisavino $300.
pa-

avė. šoferis sako, kad

šitiko tuo metu, kai berniukas 
Išbggęs iš namų, pasileido bėg
ti į gatvę ir tuo metu prisiar
tinęs trokas jį užgavo. į Troku 
važiavo Fęank Drews nuo 4915 
Parker
berniukas taip greitai atsidū
rė gatvėje, kad jis jokiu bu- 
du negalėjęs troko sulaikyti ir 
mirties išvengti.

Kita automobilių nelaimių 
auka bv?vo" rasta prie 38-tos ir
Union avenue. čia buvo rastas
apie 43 mėtų amžiaus vyras 
užmuštas, kurio nei vardo, nei 
antrašo sužinoti dar nepavyko. 
Dėvėjo rudas kelneš, rudą sve~ 
terį ir juodus balus.

Tame grožio balione — Es- 
tėlle’s Beauty Shop, 903 West 
35th St. dirba patyrusios savo 
darbe lietuvaitės ir kainos ‘pri
einamos. Gj įstaigos savininkė 
p-ia Estelle Slotkus yra rim
to budo, ir priklauso prie Či
kagos Lietuvių Draugi j-oš. Ji 
garsinasi Naujienose kas tre
čiadienį, penktadienį ir šešta
dienį. Reikalui priėjus, kviečia 
lankytis 
Shop.

Estelle’s Beauty

Senas Petras.

Trokas Užmušo
9 Metų Berniuką

Prie pat namų'; 2052 North 
Sawyer ąye. šeštadienį trokas 
užmušė devynių metų berniir- 
ką Robertą Dams. Nelaime at- 

..f; 1 n. . .............. .u, m.............  j ..... i i........... . ..

Baudžia Kalėjimu 
už Vartojimą 
Narkotikų

šiuo

šeštadienį • trys plėšikai įėję 
į p. Kazimiero TumusaiČio ta
verną, kuri yra prie 1099 W. 
63-čios gatvės, savininką žiau
riai sumušę, atėmė iš jo $300. 
Kazimieras Tumosaitis
metu guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Gydytojai sako, gali 
būti kad galvos kiaušas birs 
sulaužytas. v

Kitas tavernos apiplėšimas 
šeštadienį įvyko prie 1307 W. 
Roosevelt Rd. Savininkas .Sa- 
muel Speredes, 44, taipgi sun
kiai . sužeistas.
per vidurius. , Keturis sykius 
sužeistas ir jo sūnūs Jonas, 
18 metų amžiaus, kuris bandė 
tėvą ginti. Juos su’žeidė trys 
negrai plėšikai, kurie į taver
ną įėjo visai prieš uždarant. >,

Jis peršautas

Tikslaus lietuviško pavadinimo 
šiam vaistingam augalui, matyt, 
nėra. Tiesa, Lalio žodynas paduoda 
net du lietuviškus pavadinimus; 
“strutis” ir “vanuška”, bet vėlesnis 
Herlito angliškai-lietuviškas žody
nas sako, kad tai esąs “aukštas au
galas raudonais ar baltais žiedais”. 
Žodis “digitalis” paeina nuo loty
niško žodžio, pirštai. Digitalį ang
liškai vadina foxglove, kas lietuviš
kai reikštų lapės pirštinė, tačiau an
gliškai kalbantis pasaulis šį vaistą 
geriau žino lotynišku vardu, digita
lis.
Digitalis yra ilgametis augalas. 
Savaime, kaipo laukinis augalas, au
ga Pietinėje bei Centralinėje Euro
poje. Kitose šalyse jis yra augina
mas po priežiūra, kaipo vaistingas 
augalas.

Digitalis išgydė nuo vandenligės 
Brazen Nose College, Oxforde, de
kaną, daktarą Cawley, 1775 metuose. 
To vaisto ypatybes pirmutinis su-

niųjų Birminghamo ligoninės štabo 
narių, žinoma, kiti gydytojai buvo 
suinteresuoti naujuoju vaistu ir vos 
dešimčiai metų praslinkus nuo pir
mo^ pavartojimo medicinoj, būtent, 
1785 metuose jau ji randame nau
jai išeistoje Edinburgo farmakope- 
joi dabartiniu pavadinimu, Digitalis.

Daktaras Withering vėliau išleido 
veikalą apie savo nuoseklias studi
jas pašvęstas- Šiam vaistui. Ir šian
die jo, raštas skaitosi kaipo vienas 
iŠ svarbiausiu medicinos literatūro
je. Vėliau pagarsėjęs vokiečių che- 
niikas, Schmideberg, surado, kad di- 
gitąlio ypatybės paeina nuo trijų 
tame augale randamų substancijų, 
kurias jis' pavadino digitoxin, digita- 
lin ir digitalein.

Po tam seka vardas daktaro 
Hatcher, kuris dalydamas bandy
mus su katėmis pagaliau nustatė di- 
gitalio smarkumą, 1^10 metuose. Ir* 
dabartiniu laiku digitalio tvirtumas 
nustatomas bandymais su katgmis. 
Daktaras Eggleston taipjau yta 
daug pasidarbavęs digitalio studija
vime ir jam priklauso garbė už nu
statymą dabartinės pastovios dozės.

Viso pasaulio mokslininkai studi
juoja, dirba laboratorijose ieško
dami geresnio vaisto širdies sutvir
tinimui, bet ligšiol gamta vjena te
gali pagaminti digitalį ir jį neišduo
da sekreto.
(Ryt straipsnis apie “žilų Plaukų 

Vitaminą”)
VARTOKITE “NIDA”

LABORATORIJŲ VAISTUS IR i
-A.------ ---- - — - —*

Pirmadienis, rūgs. 20, 1937
19 d. Mat, tą 
buvęs kalinys, 

kartu su 
Bauman nuo 
g., o berniu- 

Prie 4934 Archer 
užvažiavo sker- 

iš karo išlipęs 
o berniuką muš- 

-  nieko nelaukdamas ir 
perdūrė Valence. įvykį pamate 
vieną moteris ant' savo por- 
čiau's stovėdama, kuri berniu
ką ir pripažino. Ji yra Anna- 
belle Roman.

žiaus balandžio 
mažiau. ’ dieną Valenęe,

Danieį Hare, 24, vienu Wilbertu 
ir ,Leonard Lei- 5337 Van Buren 

kas dviračiu. Pri< 
av. berniukas u:

vieniems metams kalėjimu 
/Kiti nubausti 
Jie yra: Wil 
Palrtier st.;
S. Lincoln st
ribach, 1045 N. Austi n avė. 
Už pardavinėjimą nubausti du 
pirkliai Edward Lyons, 118 S.'sai kelio. Tada 
Honore st., jis gavo metus ka-Įvalnce, pradėjo 
Įėjimo ir George Short, 417 ti, kuris nieko 
N. Clark st. šešiais mėnesiais perdūrė Valenc 
kalėjimo. Jie abu buvo taksi- vjena moteris 
kab šoferiai.

taksi

Nuo Mokinio Iki 
žmogžudžio

Trečiadienį stojo prieš grand 
džiury teismą šešiolikos metų 
Kelly High school mokinys, 
Emil Marcowka, nuo 4732 S. 
•Avers avė. <

Jis kaltinamas už nužudy
mą Peter Valence, 33 metų am-

Vaizdinga Ukrainos Liaudies 
Klasiška Filmą 

“NAZAR STODOLYA”
Pakartojama Sulig Publikos

i Reikalavimu
“JUBILANT MARCH” 

100,000 Sovietų Atletų Parade
SONOTONE
66 E. Van Buren

Savaitės dienomis 25c. iki 1 P.M. 
—35c iki 6:30 P. M.

SK“* LUMBERĮ
ROOFING, WALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais - PF^
taip mažais, kaip **
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
stakas pasaulyje

Naujos 2x4, 8-10 lin. pėda

Naujos sheathinK boards, 1,000— $23 
pėdų ..i— ............ ..............

Rockwool batu, 24 kvad. pėdų $1 .12 
kartonui .. ............... . ............

Naujos plasterboard kvad. pėda 2^
Insulating boa r d kvad. pėda . - 2ę
Naujos vvallboard visų mlerų 

arkušų kvad. pėda ..............  "t*
7 pėdų tiesus ccdar posts, 1

kfekvienaa ...... ........................... .
CIear <l” bevel. niding, 1OO lin. 

pėdų .......................................  "**
11 1-3 hex. sliingles, geriausi, OE 

kvad. ............................. 4,43
$2.50 maliavos, visų spalvų, 

galionas ...........  ,........... “ ■
55-sv. roofing in 2nds, rolių! $ 1.19
4x4 tlmber, 1,000 pėdų _ — $20
1x4 tongue and groved floorlng 

“M" pėd__ ____ _________

L NEITUS LUMBER C0.
O 3800 S. WESTERN
U LAFayette 2101
I 3393 Archer Avė. LAF. 0086 
c 8050 S.ChicagoAve. REG.0075

945 Broadvvay—Cary, Indiana

Nubausti septyni, kitas prašėsi 
kalėjimo pats, ,

Valdžia deda pastangas, kad 
miestą apvalyti nuo narkoti-^ 
kus pardavinėjančių pirklių, 
šeštadienį buvo suimta septy
ni ir nubausti įvairiais termi
nais kalėjimui už vartojimą ir 
pardavinėjimą. Buvo jų tarpe 
ir tokių, kurie patys prašė 
kalėjimo bausmės, kad kaip 
nors pabėgti nuo to papročio. 
Taigi, nors ir kalėjime, kad 
tik nenarktotikų preiglobstyjė 
būti. >

i r

Vienas iš narkotikų aukų 
yra Harry Fitzgerald, 21 metų 
amžiaus, nuo 1824 N. Sawyėr 
avė. Jis nubaustas šešiems mė- 
nesįams kalėjimų. Jis, tarp 
kitko pasisakė, kad narkotikai 
jį nukankysią, jei jis negalės 
nuo jų pasiliųosųoti.. Bet, Lil- 
lian Beleck, Šį^mfetų amžiaus 
moteris, nuo 2052 West Wash- 
ington buvo visdi priešingos 
nuomonės. Ji pasakė, kad jos 
nuo narkotikų 44iė kalėjimas 
negalės atpratinai; Ji nubausta 

, I MII, t Į   . » >1 Iii' ..«■>» HIIĮĮPĮ.II"  I.lįi'l I Įll.l 1111. ■»»

Coleman BUBNING HEATERS

APRŪPINTI SU

Automatine
Temperatūros

Kontrole

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa- gg|| 
laiko nustatytą tempera- |jg| 
turą, kai yra aprūpinti » 
su automatine tempera- 
turos kontrole, šį ekstra ||g| 
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengvą^ kaip durų skambutį.

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi,

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintains 
a “Sat* 

Tempera ture

Halsted 31-mos iki 36-tos
>' ■ i ‘H ■'

Biznierių Asociacija
SKELBIA SAVO

Rudens Iškilmes
DYKAI $1000 DYKAI! DYKAI
’IOOO TAV0RAI8 $|000

Kai Perkat, Prašykit Kuponų Iš Visų 
Krautuvių Halsted Gatvėj Tarp 31-mos 

ir 36-tos Gatvių.
REIKALAUKIT ŠIŲ KUPONŲ PIRKDAMI KĄ NORS'

10 Laimėtojų Kas Savaitė
Laimėti Numeriai Bus Padėti Lan
guose Visų Narių Priklausančių The 
Halsted 31 st to 36th Business Men’s 

Association

Kiekvieną PIRMADIENI 
ir ANTRADIENĮ

Matykit musy didelį paradų Pirmadienio
volrnrn__ ftITT?PT?TQI? GAT nT>TT! f f

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SZ 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu p: 
gelbėti musų skaitytojams susirast 
kur galima nusipirkti įvairių pa] 
rastų ir nepaprastą daiktų, intaii 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių č 
skelbimų negalite susirasti ko ie 
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 85< 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia ji 
gausite informacijų, jeigu tik jų bi 
galima gauti.

ANGLYS — COAL

sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia’ dabot arba pritai
kyt.- Tik pasukit thermostato rodyklę ir Šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, sveikesnra’m, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat RefĮęčtor Doors... 
Heath Rądiaiting Firis.. / ir Colemaų? Fuel-Saving 
Burner?1'

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc.

i. ■ ’
' “The Home of Fine Furniture”

Since 1904

1748-50 W. 47th Street
Tel. YARDS 5069

Pasiklausykit The Coleman radio vaalndos iš stoties 
Pasiklausykit The Coleman radio valandos iš stoties

'■ CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Loug Avė.

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

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

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

: dirvineš ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Zęmo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 

60c. $1. LJun

Stop 
Itching 
Skin 

o

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
FER 

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

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

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje. t
Kainos perkant 4 tonus ar daugia 
pocahp^tą^-^fine Rnn.Virgin ja

75% cars $6.'
Pocahontas Mine Run, West Virgin 

65% carą.........
Illinois Nut ...... ......
Rex Egg .............
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal ............. ($13.

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSIN(
4405 So. Fairfield Avė.

$7J 
$5J 
$7.1 
$8.' 
$9.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rūšies sų moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <<<
už .......................................  ■ *

PALAGUI FAGELBA <C|
LIGONINĖJE ..................

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• EESTAURANTAI
Universal restauran
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKU 

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Taven
Mano užeigoje visados randasi- g< 
ros rųšies degtinas, Garden Cit 
alus, cigarai, ' cigaretei, saldaini’ 
užkandžiai ir mandagus patarnav 
mas. Užeiga prieš lietuvių tautišk 
kapinių vartus. Kviečia visus sav 
įlinkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

Gerai patyręs siuvėjas Jonas Gričiu 
praneša visiems draugams, kad atei 
na laikas sutaisyti vyriškus ir mote 
tiškus rubus. Moterų furkoČius per 
taisome, padaromą kaip naujus. Vi efls dnt-hns trflranĮnnlomoa n* nriol
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VAGIS PASIRINKO MIRTĮ VIETOJ 
KALĖJIMO

resno strategine vieta rasti. Bet per dienų dienas gali pasilikti

Laikėsi visą valandą prieš penkiolika po
licijos skvadų; nugalėtas ašarinių 

bombų, nusišovė
šeštadienių vakarą, apie 8 v., 

Rogers Parko apylinkė turėjo 
tikrą nemoka'mą spektaklį. Vie
nas iš kalėjimo pabėgęs kalinys, 
vagis Feliksas Keren, 23 metų 
amžiaus, bandė apiplęšti vieno 
turtingo statybos kontrakto- 
riaus namus. Savininkas Edvar
das Zeche tuo tarpu buvo iš- 
vykęą į ’ yidmięstį. Namai buvo 
tušti, bęt apsaugoti ąlarmos si
stema.

ir tada policija dar nedrįso eiti 
i vidų, nors buvo apsišąrVavuri 
šarvais ir neperšaunamomis lię^ 
menėmis. Vietoj to ji ėmė svai
dyti ašarines bombas pro Įau
gą. Buvo sumesta 6 bombos. - 

■ Vagis, matydamas kad nėra 
Icitpą išeities, $ąr bąn^ę, pasį- 
sįėpri bįęisnpenįę, įet čįą’ įr pąi- 
$ė sąyų gyvepimo dienas. J|s 
pats save peršovė.

ATOSTOGOMS

Kada vagis pradėjo kabintis 
į miegamoje^ kambario Jangą, 
alarmos sistema sujudino veik 
visą apielipkę. Vagį, lipant pro 
langą, pamatė viena moteriškė 
Richard Lorenza nuo 2603 Far- 
well avė. Ji pašaukė policiją. Į
pašaukimą pribuvo du skvadai. ir šiaip kur tik b.ųVo galimą ge-

| i-1 ",    ■ lojiį■nn.ll?*5Į>ig*.,i..;..į.;
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Paminėtina, kad p.. W. Za- 
jąwskas, 202 W. 103 St. bą- 
Čerhėš šavininkas užsimokėjo 
už Naujienas už 12 mėnesių 
iš anksto. Stepukas.

Vienas. Kaip sakoma, gali tii^ę* 
ti visišką priVatiškumą.

Ponų Ghesnų vasarnamiai 
taip pat yra labai parankioje 
vietoje. Visai netoliese laiko 
maisto ir kitokių reikmenų 
krautuvę p-ia Saroškienė. Toje 
krautuvėje galima gauti viskų, 
kas tik Vasarotojams yra rei
kalinga. —Joe Lukas.

■ ——-—-

Kiekvienas -šeimos 
Narys Gali įstoti 
Kontestan ir Lai

mėti Prizą
$250,000 Cąsh Prizų Išdalini

mui Nųująiįne Old Gold 
Kontęste

Naujasis Qld Gold Kartonų 
Kontestas yrą atdĮąrąs yiąįepis. 
Kųntęstąs susidarp’ iš įcįėjįmo 
trūkstamo pasikalbęjimo tuš
čiame paveikslo baliune. Atsi
lankyki} pas savo cigaretų dy- 
lerį ir papęąšykįt jį dų4|i 
jums Old GoJĮd Cartųp Buįlė- 
tin. Jis duodama dykai, kartu 
su pilnomis taisyklėmis ir de
talėmis, kurios liečia kohteštą. 
(jĮąųkit ęartoon Ęųlįetin tuo
jau. Neatidęlipįtit. Koiitestas 
ką tik pv^id^dą. Laikykitės 
ątydžįąį inąitųk9^« * 3°'
kįų triušių Dvi-
gtlįąį-ŠYelųųs Old QojĮd teikia 
jųių vėl progą ląiinėti tųrt^ ir 
padaryti jus Įųi$n0Us vįsąm 
gyvęųįmuį. Tėmykit šį dįen- 
rąštį dėl busimų pranešimų.

Najijienų Išnešioto
jo Bėdos Ir 
Džiaugsmai

ROSĖLAND.—Pasirodo, 
ir Naujienų įąnešiotojas kar
tais turi bėdų. Tiesa, sakosi 
turįs įr džiąųgspiip Jis; yra Ge- 
dimmąs pilįusr Sakosi darbu 
patenkintas r- *nesv zniones esą 
mandagus ir geri. Malonu, sa
ko, su to.kiaiį; ir darbuotis, 
ližįąągi^ąi, kąri pradeda. vis 
dąvgįąų sųąįrąstį ir skaityto- 

; vis dau" 
gįąų ik išparduodama.
T’ik visa būda yra tame, kad 

•. p- &veI" 
uis iięąųą^tąąiba' prie didėjan- 
$ų ę.ęįįaiąyįipų prisitaikinti. 
Mąt, k^d PMeįkąĮauja daugiau 
palikti, tąi jis teisintis, kad 
ųeišparduodan^. turimo skai
čiaus, o. jau prašoma daugiau 
palikti. g

(ieriąų, jei kartais vienas ki
tas numęris ir t pasilieka nepar“ 
dųętas, ųegų kąri pritrūksta. 
'Beįkąlavimąs turi būti išpildy
tas. Ną, pasiginčiju ir vėl prie 
darbo kas sau: vienas išnešio
ti, kitas išye.^ięįti.

Miscellaneųųs
įvairus

HMV

Automobiles

Tel. Vįctoiy 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame įr pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. LerigVos išlygos, įėi pagei- 
dąBfti?GEPORT ROOPĮNG CO.

3216 So. Balėted Street

Rargafos, 1025 Ndrth- Clark.Bridgeporte Bus 
Didelis Paradas Business Chąnces 

Pardavimui Bizniai 
-*wwww^»>*w*<*****ww^»^*»*m^wm****^W**^**^m**ww**wm
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PARDAVIMUI TAVERNA, ęęras 
biznis, arti South Water Marketo. 
Parsiduoda dčliai ligos.

143Š So. Šahgąmon St.

Į reikalavimą išeiti jis pasiuntė 
du revolverio šuvius ■ <

Kada policija atvyko, vagis 
jau buvo miegamajame kamba
ry ir šeimininkavo kraustyda
mas pastalčius. policija paliepė 
išeiti, bet jis vietoj <to atsake 
dviem revolverio šūviais. Vįe- 
na kulka kliudė policininko kaję- 
tą, numesdama kepurę. Ta^a 
kitas polięinįnkąs pradėjo šau
dyti. Vagis greit/ persipetė. į 
kitą namo tfali ir pasislėpė. Gi ^ekur nebuvo“’^
policiją matomai savo jčgonys mąWQ kaK^„ ' 
npnn5?it.iVpin ir todėl nnRisniiko “tą.

Dalykas toks, kad vasario 
pradžioje man pasitaikė proga 
išvažiuoti į tolimą Floridą ir 
ten apie penketą savaičių pra
leisti. Flęridą manę trauke ja,'ų 
nuo seniai. Tįek apįe ją buvau 
visokių nepaprastų dalykų^ gir
dėjęs, jog būtinai norėjau tą 
pasakišką kraštą savo akimis 
pamatyti. . . ‘ t ;

Kadangi vA^ąyępie automobi
liu ir niekur nęskdWo^^ 
pakąĮyje vis sustojome įdpmęs- 
nių vįętų pąm^yti. Buvo Įįk- 
rai ido.iUU kęjĮįąs są’vaįtęs pJ^ąį 
leisti tojkįąpie, krašte, kur ^įę? 
mos ųęra', kW nąedžini ąąi^ąiąr 
žalijųęją. Taip, įdomu JĮųtyp pą- 
ma|y$ <tąą Yįętąs, kąV šįį- 
tų kraštų jvąivųs vaįs^1- \ ■ ;

Vąžiavaų drąįųgę sy ge
ru pąžįsįąrn.ų/ ’yadinaši,' Uk 
dviese. Tiek jam, Tiek man Tū
pė j o kięk galima per trumpe snį 
laiką daugiau pamatyti. Tad 
niekur vienoje vietoje ilgai ne
pasilikome: viena diena pralei
dome vienoje vietojeį o kitą 
kitoje. .Tuo bučki fnėš4 daug- ap- 
važiaVdme/^^daRg^fhaįčhiė; ’ bį^ 
neturėjome laiko, tinkamai pail
sėti. Štai kode! teko imti kitas, 
atostogas, kad butų galima tik- 
rąi ątšąkąnęįąi pailsėti įr sąu- 
lęą spįndųįįuęsę pąsįkaįtinti-

Ęaį Chicagoje, sušilo oras, tąį 
Uųsįtąriąų visą vąsąrą šįąųrinė- 
fę ^įscoųsip 'vaistįjpą dąįyjė 
Orąlęisti- Įš Chįcągps lįęp.ęs prą- 
ri?toję dtąųge, su po.nąįs 
čįais išvykau į Eągle Rįvęr»' 
Wis. Vėliau pęrsikėliąu į Wo,Qrir 
boro,

Woodboro — tai gerai žino
ma Chicagos lietųvįąms vietą. 
Per paskutinius keletą ipętų 
dąugelis -ten važiuoja atostogų. 
Seniau > chicagiečiai paprastai 
sustodavo pąs Vieną ar kitą lię- 
tųvį fąrmerį, kadangi vasarąa- 
mių kąip įę nebuvo. Bent apy
linkės lietuviai neturėjo pasis? 
tatę vasarnamių. Iš viso jie ne- 
sirupiųo tuo, kad iš vasarotojų 
butų galima koks biznis pąda-* 
rytį.

Visai kitoks reikalas yrą da
bar. Woodboro yra- netoli nuo 
Rhinelanderio, kur keli lietuviai 
turį biznius ir visai neblogai 
Verčiasi. Kai kurie tų biznierių 
sumanė pasistatyti vasarnamių, 
kad atvykusieji atostogų gale- 
tų kur smagiai laiką praleisti.

Vienas tokių biznierių yra p. 
S. Chesna, kurį daugęlis chica- 
giečių pažįsta. Rhinelanderyje 
jis turi adresu 82 S. Brown St. 
gražiai įrengtą užeigą. Be to, 
prie Woodboro (R. West No. 
8) jau visai baigia įrengti šešis 
gražius vasarnaąiiuš.

Ponų Chesnų (beje, p-ia 
Chesnienč savų laiku Chicago- 
j e yra daug veikusi, ypač pasi
žymėjo . dainavimu ir vaidini
mu) vasarnamiuose m^\ ir te
ko kelias savaites praleisti, —- 
gyventi ten ir prižiūrėti vasar
namius. Vadinasi, teko eiti sa
vo rųšies gaspadoriaus pareir 
gas.

Reikia pasakyti, jog. Wpod- 
boro yra labai gražioje viętpje: 
aplinkui miškai ir žuvingi eže
rai. Cįą-perą ^ųsikimšįmp ir 
susigruriimo. žmogus tikrai jau
čiasi laisvas;. t Jpį jis. nori,, tai

Šįąis mętaįs tyrėj ąų net dve
jas atostogas. Vienas žię.mos 
metu, kai Chicą^oję be apsiau
sto nebuvo galima gatvėje pa
sirodyti, o antras tuo mę.tu» kai 

įęilicągoje niekur nebuvo gali-

BRIDGEPORT —Vietos

nepasitikėjo ir todėl pasišaukė 
dar penkįoliką skvądų. <

Tada policijos buvo veik vi
sur pilna. Ant stogų, stovėjo 
detektyvai su kulkosvaidžiais

biz
nierių Sąjunga, kuri susideda 
iš įvairią biznierių Halsted 
gatvėj, tarpe 31-mos ir 36-tos 
gątvių, šį vakarą turės dideles 
iškilmes ir paradą. Važinės 
Bridgėpprto gatvėmis su f lo
tais ir dekoduotais automobi
liais.

Paradas prasidės apie 8 vai. 
vakaro. Norėdami dalyvauti 
parade turitą atvykti į Boy’s 
Club, prie 35-tos ir Emerald 
gatvių, pasiimti dekoracijas 
piąšinai.

Atkreipki t (Įęniesį į biznie
rių sąjupgos skelbimą Įįąujįe- 
nose Šiandien. — VBA.

For Rent
3 KAMBARIAI ant RENDOS 

šviesus, naujai dekoruoti, rėnda 
$12.90. 3121 So. Morgan St. •

-•■n T-F-r'yA-'ri^Tr -yT-'yifr.... . n ...y,,.—....

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikiaa. *-*%^»^**s^z*m*%a*. k » • • * N ‘ • * ■ • * '

MERGINA, bendras namų dar 
bas, lengvas skalbimas, būti, 1 vai 
kas, Sheldrake 8013.

PATARUSI męrgina, b.endras na
mų darbas, būti, lengvas skalbimas, 
$9,0.0.’; Beverly 2101.

SUSIRINKIMAI
M

ČOAL L
..

Anglys

PATYRUSĮ MERGINA, bebras 
namų darbas, savas kambarys, mau
dyklę, lengva? skalbimas, $7.0.0, 

Shcldrake 0763.

Real Estąte For Sale
Namąi-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Eštątę, Loans ąh,d Insurance 

Tel. BOULEYARD 2$0
Perkam, parduodam ir m&itidm na

mus, lotus, biznius ir farjnas; inšiu- 
riname naipus, rakandus įr auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui už 
gęrųs bargenus; gręitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui ptlėjitė krei
pkitės: • ‘
. / 4631 SO. ASHLAND ĄyĘ.
Ofisas 2-roš lliboš su J. J. Grish

IX L. K. Vytauto draugijos mėnesinis susiriąkimąs įvyks ant
radienį, rugsėjo 21 dieną, 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 So. Halsted St. Sųsirinr kimus 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privąlptę būtinai at
silankyti, nes turime naujų ir svarbių reikalų apsvarstyti.

FILET MEZGINIAI

>

WILMINGTON 
ANGLYS'

Lump .................. $6.00
Mine Run ........... 5.75
Egg............. :......... 6.00
Nut ........................... 6.00
Screeniųgs .......... 4.75

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARpMORE 6975

REIKALINGA yiR^JA nuo 20 
iki 35 metų amžiaus, patyrimas ne
reikalingas, ant vietos gyventi, 

šaukit SUPERIOR 7932.

_ ....., j .^>a« ■.....  ' i».i-

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

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Westem Avepue. 

Hemlock 080U

kad

Pocahontas Mįne Rup .... tom $7.45 
.75% Coarsę. reguliariai $8.50 vertės 
POcahontasr—EĮimp dr Egg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertęs.
Geriausios

Indiana Minę Rųn ....... ton. $5.40
Indiana Lųifip ar Ęgg .... tom $5.75 

Kokybę i1' svoris garantuota.
Greitas pristątymas visur.

DYKAI—4O.ė grpsęriąis ir prekęmis 
■ su kiekvienu" tonu.

SUPĘĘ GV.M- <ęOMPANY,
. . lQ'‘--Sv-dįsar->^a'Ilę''-Street ■■

0.^^4/0258.;

We G et Repeąt Qrdęrs For Our

ILLINOIS COAL
$6.0,0 
$5.75 
$6.00 
$4.75

ĘĄTYRŲSĮ, inteligentišką MER
GINA, namų darbas/ virimas, my
linti vaikus, sava,s kąmbarys, f$9. ' 

Ęittersvęet 6.

DIRBTUVĖM MERGINOS, patyri
mas' uereikdlįngąš, dięnos ari nak
ties valandos, $19.90-

WARASH EMPLOYMENT, 
2p2 So. .Statę St., Room 9b,0.

TĄKNĄITiė, NAMŲ UĄĘBĄS, 
virimas, nėra skalbimo, savas kam
barys, teįeręncas, geras nanjas, $19, 
iki $12. Hyde Park Q30Q.
’*’•*. j - ? ' 1«. b «f' * • \

PATYRUSI MERGINA, prižiurti 
2 vaikąs, Jengyas namų ęįatb.as, sa
vas kambarys, referęnęas, $10,

' Uydė Tark 2916

MERGINA, 18-30, paprastas viri
mas, nęra slęalbįmo, 2 vaikai, būti, 
$9, Colųmbus 8931.

Pi
fe®

F1LĖT CROCHĖT' ' ’ ČATTeRN 125'6 į

JSTo. 1256—Tai gražus filet mezginiai bufetui ąrbą stalui
apkloti.

NAUJIENOS N^EDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted SL, Chįcafco, 111.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Mięstas ir valstija ..

GARANTUOTI
VARTOTI BOILERIAI

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINĄVI- 
MAS.

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas^-mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai ------

C. MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKE STREET MONROE 3387-88

Naudokitės Proga!
’ ii , ■ ■ .

Apie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų — priklauso- 
Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugiją yra pašalpos, pomirtinių ir^, 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje —- $6, $W, $16 per savaitę. P4--Ž 
tųirtirte §200, taipgi grabnešiai, vežimas, kviętkai. Dabar nauji nariai ' 
priimami nuo’1S iki 48 nt. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami ąariąis tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, iašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver- 
tęs $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris įvyks gruodžio 
ii d. Olympic Bali Room. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kųrsantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidaras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto, iki 5 vai. vakaro ir nedeldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkes lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

'CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

JONAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su ‘Šiuo pasauliu 

rugsėjo 16 dieną, 4:05 valandą 
po pietų, 19)37 m,, sulaukęs
21 metų amžiaus, gimęs Chi- 

? ęagoį.
Paliko dideliame nubudime ; 

mylimą moterį Oną, po tėvais 
Repšaitę, *sunų; Kazimierą, mo
tiną Eleną, po tėvais Višniau- 
skaitę, tėvą Kazimierą, brolį 
Benediktą, ir b^dlienę Stefani
ją Kazlauškus ir jų šeimą, 2 švo- 
gėrius Joąą H’.-Stanislovą ir 2 
cioces Sianišląyą Dargvainąs ir, 
Amelįa ir Joną ’ Komet, dėdę 
Franėiškų Žąjauskas ir pus
brolį Tranęiškų Ząjąuskas, pus
seserę Antąnirią Zilvitienę ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prię Keistučio Pas.
i Kliubo.

Kūnas pašalnotas 2744 W.
43rd Street. '

Laidotuvęs įvyks antradie
ni, rugsėjo 21 d., ^:()0 vai. po 
pietų. Iš hannf' bus nulydėtas 
.j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti , 
jam paskutinį įpatarnavimą ir 
atsisveikinimą. Į

Nuliųdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Tęvai, Brolis, 

Brolienė, Švogeriai, Cįocės, 
Dędę. Pusbrolis, Pussesere 
įr Giminės.

Patarnauja laid. 'dir. J. F. Eu- 
įeikis, Tėl. YAĘDS 1741....

’ • 4 ' * ‘ r ' -v ’ . ■ - .. ’ ų • :
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PARSIDUOTĄ m 
vas kampinis namas 

mik 
davimo prįewu$ i 
mynuVe gyYęąįiąb. j

KARŠIOum bwaya§ 
RINJS NaMĄS sų taverna 
bariai viršuj, purnąid? " 
Pardavimo priežastis —7 
tiŠ. 739 Ę. 92rid iUĄcę.

ANT PARDAVIMO 
mų medinis nąitias it 2 
his garažas, parduosiu p; 
4352 So. Mdzari Št. Tęį.

r—■>

Kunę turite Ąąę 
įą, įįkę, bilę kur . 
jdsę arba Lietuvoj

10-
11-

LUMP ...............
MINE RUN .....
EGG OR NtJT -
SCREENINGS ..

Our truę,ks ęp.V.ėr thė ęity and
■ g suburbs. »

Call Day or Night ARDMORE 6975

x .T " '• i; v
LINGERIE O.PERATORS, ziję-žąg 

pinklu^ ęr single nęedle poy&ę.r 
ęliihę. Pastoyus darbasvgeJAS ’nįokęš’ 
lis. and Z. Mfg.‘ Co., South 
Plęąklin:

V * ’ *, - t «J, y. . --- - . ....... . -
JJįJKAUNGĄ PATYRUSIŲ VEI- 
TERKŲ trumpom ir ilgom valan
dom. šaukite:
----  " lloulevard 0127;

nyti, rašykite ąe.tųvl$k^ ’F’3* 
liskai. Taipgi skoKųaią’ ąinųęūs 
perkam moTgičius.
namon flange caup.
Biznis |steigtasi'lAi9

Help Wanted—Malė
barbininky Reikia

BRUNO SRŲĘĮS,
Generąlis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir. taisom senus 
namus. ’Apkatum asbestoniis. Ręy 

kąlųl esant kreipkitės:

4131 Sę. Franciscv
Aycw

Tel, Ląi’ayette 5.824

REIKALINGAS- patyręs DUON
KEPIS, kad mokėtų juodą duoną ir 
gerus keksus kepti— Milleriams

1473 W. 15th St., Ga^y, įnd.

IŠLYGINIMUI NEJUDINAMO 
TURTO reikia parduoti tuojau 10 
farmų Michigane bargęno kainomis. 
Vidutinis faVM6s didumak 120" skė
rių. Neją priekabių ir taksui užmo
kėti iki šios dięnos. Farmp? įkai- 
fludtoš nuo $500 iki $4500. Galima 
Sutvarkyti parodymą farmų paran
kiu laiku. Rašykite 1739 So. Halsted 
St., Box 706.

THE BRIDEGPORT 
KNĮTTING

F. SELEMONAVICR 
SVETERIŪ KRĄU- 
TVVE ATDARA KAS 
Dieną—ii? vąKą- 
RAIS IR SEKMA- 

miAIS ; ’ 
Ielęfonas

VICTpRY &48G 
WEST 33-rd STRĘET504

i‘w.

REIKALINGAS patyręs b.učm 
25—45 rįietų amžiaus. Ątsi^ąųki 
greitai. Tel. CANAL 5821.

Seibutiš, 184(1 Sd. Halsted St.

REIKALINGAS BARBĘRIS; pa
stovūs dabbas; uždarbis nup $15 iki 
$20 savąitęi. 612 Nprth Ayę.; 
kląuskit menedžerio,. ,tv a • * t ’. i* . i P h , 1

ma Žęm£ labai g^ra, mažai reikia 
ęash, lęnkvąis .lš<Ą'oię«imaĮs. flauMte 
gęją' bargeną ,ųęs tyriM 
gręitai. .

P. p,OWįĄTT, 
'Węstviile, 111.

A

i^DiRiiEJAi
YANKEB TOTATO CHIPS
POPCORN IR PRĘTZELS
Pristatom i Tavernas ir Restaų- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

. - : ’ tykęlęsaje,
4643 SO. HAUSTĖO STREET 

Tek YARDS 4996.

i m f r* i Siuhėimti G4ięi LOOISffi* 

^VIBTKININKAS
_ Gėlės Vestuvėm*, Bankietam^ 

Ir Rągrabąnui
3316 So. Halsted Street 

Tel, ĘOpUlįyOB

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Veętuvęma 
—Brthkietams—Laidotuvėms—

Papuoši manu* ,
418 (| Archer Ąvenue

Phoi B LAFAYETTE 5800

19 yĄlKINŲ dirbtųvęį, patyrimas 
nefrikąllągas, vyrę^ni' nei į‘8 rnętą,'

' tyABASH ĘMFLGYMKNT,
20Ž So„ Stele Št., Ręom 90.0

•7TWWW»1' v ’*r- ' ■ r v t. ■< j ■>;?-!—. - •vvrr ■

"TOSNŠr
a blokai į vąkąrųs nuo Htrtšted St 
MaŽąę trąp druni ItJĄglmjm $22.50 g W SS JB* g:Ž

$8*50 Naujas Gitaras už ........ $$-5()
IMO ihstęųąiętųv

Sębaą jūsų (nstri^mentas i Raibus.
■4, p.}>yr,33 rynEm*-.’ rį1' »'■'

fikčeriiis dėl bUb kurio įsRai- 
taūt svarstykles tegisteriuš it įbę 
bakįius. Gašli atba aut išniokėjlmp. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
tę kitur. ‘s. k, sosthgiM & s°NS 

1915 SO. STATE STREET
CĄLumęt 526ą.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis1—Pnęi- 

iiamphuš iŠlygpitiis*
$10,0 Importuoti ir Ąmerikp.niški

Kaurai   ..... $15—$29—$25
$150 Arher. Orient kaurai $30—$35

1$135 gražus, nauji p.ąrlor
1 ' setai ................... I... $39—$49
$37ė vertęs 3 kąijib, įrengimus ,$125
$600 vęries 4 kamb. įrengimas

de luxe .........į........ $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 V y.

RAPP STORĄGE FURN1TURE 
5746 So. Ashland Avė.

- - - . ■. .r .T„ «... , JĄ) ------------- - S.-----------J- A—--- -------

UOUĄME PASKOLAS ANT 
IMU MOJtGIČIŲ labai gerais

g

■ REIKIA $3,0Q0. ant pirąip, TOOT- 
čjaus ant 8,0 akę.rlų farmos lUląpis 
vątstįjOj. Rašykit:

SU fek 7W.

sų darbą ar be

šiai apsaugoti' tuftti Ir pająbjoftųs.
Rašyki: 1739 $0. SU

įgo Ą Toą........ 1

PAę,AHSINKįT 
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PąšąuKįt mus lųpJĮ^ų , I
CANAL 8500 Į

Ąp^ai’sinitiių • l^aįpO^ pTi* | 
einamos. Už pakartoji- I 
mus gąusįt nUofald|.
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Prisiminus Žagari? 
čiy Kliubo Pasku
tinį Išvažiavimą
Linksmai užbaigę vasarą, dabar 

jau ruošiasi žiemas darbui
Žagariečiai jau ruošiasi pa

rengimams salėse ir turi užsi
moję didelius darbus žiemai. 
Bet pirm negu pasislėpsime pa
stogėse nuo šalto rudens vėjo 
ir žiemos sniego, ' prisiminkime 
apie paskutinį draugijos išva
žiavimą po atviru dangum gra
žiam, žaliuojančiam mišką.

žagariečių paskutinė geguži
nė buvo nepaprastai smagi ir 
turėjo daug žmonių.

Tai buvo sekmadienis, rugsė
jo 5 d. Oras iš ryto buvo gąs
dinantis. Dangus1 debesiuotas ir 
.vešu. Kurie buvo pasirengę tą 
dieną vykti į laukus-miškus, tu
rėjo paabejoti. Bet po pietų 
jau saulutė švietė. Maloni at-'

mosfera užviešpatavo visam 
• • •

horizonte ir vieškeliai buvo pil
ni važiuojančių su automobi
liais į Žagariečių Kliubo išva
žiavimą p. Spaičio ąžuolyne, 
prie Oh Henry Park ir Archer 
avenue.

Svečiai iš tolimų vietų
Tikrai reikėjo pasigerėti. Ne 

tik suvažiavo žagariečių kai
mynai joniškiečiai, gruzdiečiai, 
meškuitiečiai ir kitų parapijų 
lietuviai, bet taip pat buvo at
vykę iš Grand Rapids žagarie: 
tis p. Misius, kuris buvo apsi
stojęs pas garfieldparkiečius p. 
Garadauskus; iš Kenosha, Wis., 
buvo Drigotai, kurie sveč avosi 
pas joniškiečių darbuotojus C. 
L. Baltus ir cicerietę Sofiją 
Baltienę. Du jaunuoliai Deky 
šliužas ir jo draugas Joe atvy
ko iš Bostono. Chicago pasiekė 
8 'vai. vakare ir į žagariečių 
gegužinę nebesuspėjo. Jie butų 
dalyvavę p. Beliajaus šokėjų 
grupėj. Apsistojo pas p. Amb- 
rosus Roselande.

Teko matyti iš Summito biz
nierius p. Stankus su šeima; 
gruzdiečius Cicero biznierius, 
kurie skanų alutį - visiems pri* 
stato, Joną Paugą su žmona 
Marcele ir Vaitkąite; bridge- 
portiečius F., ir O. Pliuškus, 
brightonparkiečius p. Klimus, 
joniškiečius Gasparaičius, Buk- 
nius, Šalkauskus, K. Strakšą. ,

Jaunimas

žagariečių jaunintas ir daug 
kitokio svetelio nei ant jaučio 
odos nesurašytum. Visiems la
bai patiko mužikalis progra
mas, žagariečių orkestrą po 
Juozo Balako vadovyste; Vy
tauto Beliajaus grupė tautiškus 
šokius šoko, dalyvaujant Venus 
Tumosai, Arthūr Tumosa, 
Charles Radauskas, Lillian 
Tamson, Alfred Lankus, Joe 
Lankus, Lillrąn Baronas, Eva- 
lyn Kazy ir Albina Ažukas. Už 
šį gražų dalykėlį ir pakvietimą 
šokėjų dalyvauti žagariečių ge
gužinėj kreditas priklauso p.

Elzbietai Rudaitakiehei. Ji tą 
gražų barelį po ąžuolynu ap
krautais stalais paukštiena ir 
visokiais kitais gardumynais 
vaišino. Su jais buvo ir Sofija 
Ambrozaitė, Ona Užkuraitė ir 
daugiau jaunuolių. \

šių žodžių rašytojas sale p.
Beliajaus atsisėdęs irgi naudo
josi tąja puikia; proga ir links
mai su jaunuoliais valandėlę 
praleido. M 1

Dirbo susiję '
Kiti komisijos nariai — Ar

lauskas, BąlČjurias prie bu
feto su aptarnautojais Ketura- 
kiu, Povilaičių,f phdgien e, Būta 
vila ir Ona ^ipHkiėhę vos spe- 
jo iš kranų .UHyaršką pilti, ža
gariečiai turi daug gerų rėmėjų 
ir nuoširdžių draugų.

Julius Adomaitis paaukavo 
dvi statines importuotų iš Min
taujos gardžių silkių, o Brigi
ta Paulauskiene, suspėjusi su
grįžti iš Lietuvos ir prisistebė
jusi kaip Lietuvoj su šiaudais

■ '• A-' ■; ' 

kepa silkes, pataikė kepti ir 
čia visi valgė pasigardžiuodami. 
P-ia Balčiūniene ir Frances Ar
lauskienė su kitomis žagarietė- 
mis parūpino bulvių išvirti. ,Vie
nos žagarietės vaišino su su- 
rais daiktais, o p. Keturakienė 
ir Povilaitienė su saldainiais.

Turėjau progos Susitikti ža- 
gariečio Antano Drigoto sūnų j 
Vincentą, kuris užbaigęs inži
nieriaus mokslą dirba didmies- 
tyj Air Conditioning firmoj.1. 
Augalotas, rimtas vyras. Nors I 
dar jaunas savo profesijoj, bet 
ačiū gabumui jis duoda instruk
cijas net seniems darbininkams. 
Neišdidus, tikras lietuvis. Sako, 
aš dėkoju tėvui, motinai ir juos 1 
myliu. Jei ne jie, tai aš to ne
būčiau pasiekęs.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė

Adresas

Telėfon as

Amžius Svoris

Akių spalva

Užsiėmimas

šiuomi įstoju į
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve-

“GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

Pagalips pasakysiu, kad iš
važiavimas buvo linksmas, 
draugiškas ir nuolatos skambė
jo dainos tarp joniškiečių ir ža
gariečių. Daug teikė malonumo 
visiems. —R., š. . •

Parašas

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

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

%Oį
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NETURTINGAS MILIONIERIUŠ—Senų daiktų ir geležgalių " pirklys Adam ’ 
Czakowski, Chicago, rankose laiko dalį brangių serų ir pašto taupymo sąskaitos $ 
cėrtifikatų, kuriuos jis atrado be ardydamas seną lovą. Dokumentai buvo keliąsį? 
(įešimts tūkstančių dolerių vertes, bet radėjas negalėjo jų pasilaikyti. ; Valdžia / 
juos atėmė, o Czako\vski turėjo grįžti prie pirklybos geležgaliais.' '.

ŽYDŲ ŠVENTES PRADŽIA —• Mozė Pučkovsky, senas Lietuvos žydas, gyvenan
tis Chicagos senelių prieglaudoje, pasirėdęs tikybiniais rūbais pučia, “šofarą”—avino 
ragą, skelbdamas pasauliui, kad prasideda didžiausia žydų šventė “Yom Kippur”. Pa
našios scenos įvyko visose sinagogose Amerikoje ir kitur, kur gyvena žydai. Yom Kip
pur buvo trečiadienį.

NEW YORK0 NOMINACIJOS —

!

NEW YORK0 NOMINACIJOS — New Yorko mies
to admini^tr^eW6Į nominacijose, kurios įvyko ketvirta
dienį, laimėj^ dabartinis majoras Fįorello H. La Guar- 
dia (kairėj) ir Jerėmiah Mahoney, (dešinėj). La Guar- 
dia repųpliitohas, bet pritaria Roosevelto naujai 
dalybai..MąĮ|^p?ey atstovavo demokrątų ..partiją, prieš 
juos abu ką|j^|iUtkvb senatoruis RoyąJ popeland 
(viduryje) ^pstpyaųdąnias atžagareiviškus, ir republiko- 

ir demokįę^tų elementus. Jis pralaimėjo. Acme Photonų
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VOKIETIJOJE. — Naujas vieškelis nutiestas prie 
Municho, Bavarijoje. Kelias išvestas per kalnus it skai- 

' tomas aukščiausias visoj Vokietijoje. Vadinamas “Watl- 

j bergstrasse.” Acme Photo
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; “YOM KIPPOR” — Pereitą trečiadienį Chicagos ir viso pasaulio žydai šventė savo svarbiausią tikybinę šven- 
jr—“Ybm Kippur”—atgailos dieną. Paveikslas .parodo rabiną Alex Stone su jaunu mokiniu Norman-Bušbaum, 

laike'pamaldų - Anše Lzedek sinagoge, prie 1130.South Albany avenue, Chicagoje,




