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Amerikiečiai Chinijoje 
negaus apsaugos

Prezidentas pataria esantiems Chinijoje 
amerikiečiams tuojaiis apleisti tą šalį. Ne- 
nusisprendžia dėl neutraliteto įstatymų.

jiems

7,780 
įsaky-

BLOCK ISLAND, R. L, rūgs.. 
6. — Prezidentas Rooseveltas 
pasikalbėjime su* laikraštinių- 
kais įspėjo Chinijoje esančius 
amerikiečius, kad jie .ten pa
silieka savo rizika, nes Jungt. 
Valstijų valdžia neteiks 
jokios apsaugos.

Viso Chininjoje yra 
amerikiečių. Jiems buvo
ta apleisti tą šalį. Bet jie, dau
gumoj misionieriai ir mokyto
jai, atsisako tai padaryti. Tū
li amerikiečių yra galbūt toli 
nuo susisiekimo punktų ir dar 
negalėjo pasiekti evakuacijos 
porto. Tokie bus išgabenti iš 
Chinijos. Kiti pasiliks vien sa
vo atsakomybe, nes valdžia 
neis už juos kariauti.

Prezidentas prisipažino, kad 
valdžia' tebėra nenusisprendusi
ir dėl pritaikymo neutraliteto rių nematė veik metus laiko.
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Japonijos siekis; yra 
sunaikinti Chinijos 

c arim_ -

įstatymų kariaujančioms val
stybėms. Svarbiausias valdžios 
rupesnis yra neleisti pačioms 
Jungt. Valstijoms įsivelti į ka
rą. Pasak prezidento, pritaiky
mas neutraliteto įstatymų, kuo
met pačios Amerikos kareiviai 
yra Peiping, Tientsin ir Shan- 
ghai, taipjau kuomet Ameri
kos karo laivai irgi stovi Chi- 
nijos portuose, butų absurdas.

Prezidentas Rooseveltas da
bar plaukioja savo jachtoj Po- 
tomac, bet audra juroje pri
vertė jachtą pasislėpti uoste.

Greitu laiku prezidentas iš
važiuosiąs į Seattle, Wash. Bet 
jo kelionė neturėsianti jokios 
politinės misijos ir gal tik vie
noj, kitoj vietoj jis pasakys 
po tru*mpą prakalbėlę. Jis vyk-“ 
siąs į ten aplankyti savo anū
kus Curtis ir Eleanor Dali, ku-

.v. M# ■ i < f' c
• ‘To pasiekimui ”JflpbTflJa esanti 

x pasiruošdsi Ilgam karui, sa
ko Japonijos premieras.

TOKIO, rūgs. 6. — Premie- 
ras princas Konoe kalbėdamas 
parlamentui ir prašydamas pa
tvirtinti karo biudžetą, prisipa
žino, kad vyriausias Japonijos 
siekis yra sutriuškinti Chini- 
jos armiją.

“Vienintelis Japonijos impe
rijos tikslas tegali būti sutriuš
kinti Chinijos armiją, kad ji 
visai prarastų norą kariauti. 
Jei Chinija neįstengs suprasti 
savo klaidas, Japonija yra pil
nai prisiruošu^i .ilgam karui”, 
sakė premieras. Bet jeigu Chi
nijos valdžia dabar sutiktų pa
siduoti, tai Japonija nebetęstų 
karo. .

Valdžia paprašė parlamentą 
paskirti $737,000,000 vedimui 
karo su Chinija. Atstovai tuo- 
jaus pradėjo k klausinėti vald
žią apie Japonijos išgalę pa
kelti tokią sunkią naštą ir kaip 
valdžia mano sukelti, tuos pi
nigus. Finansų ministeris pri
sipažino dar ir pats nežinąs 
kaip galima bus sukelti tokią 
milžinišką Japonijai pinigų su
mą.

japonai pradėjo 
smarkų ofensyvą 

prie Shanghai

'6. — JA- 
ponijos karo mašina, sutelku
si visas savo jėgas, šįryt auš
tant pradėjo lauktąjį smarkų 
ofensyvą visoje Shanghai apy
gardoj. Puolime dalyvauja lai
vynas, oro ir saugumos jėgos.

Ofensyvas pirmiausia- prasi
dėjo prie Woosung. Nuo ka- 
niiolių baubimo dreba visas 
miestas.

Čhiniečiai čia turi 200,000 
kareivių armiją ir dar siunčia 
keturias divizijas. Po septynių 
valandų mūšio čhiniečiai tebe
laikė visas savo pozicijas.

Japonijos lėktuvai smarkiai 
bombardavo ir patį Shanghai 
miestą, kuriame vėl žuvo la
bai daug civilių žmonių.
Anglijos vandenyse paskandiho 

chiniečių laivą.
HONG KONG, rūgs. 

Japonijos torpedinis
įplaukė į Anglijos kolonijos 
vandenis ir ten paskandino 
Chinijos muitinės laivą^

Abelnai Japonijos karo lai
vai pradėjo vis tankiau bom
barduoti pietinės Chinijos mie
štus ir portus.

6. — 
laivas

LOS ANGELES, Cal., -rūgs
6. — Mašinistas Carl B. Year- 
gin savo kambaryje rūpestin
gai įsiruošė • mirties kamerą^ 
kurioj miegodamas nutroškino 
nuodingomis dujomis, kaip to 
ir norėjo.

................ . ' '•........................■..........■•»■■■■-*

Chinija nutarė skų 
sii Japoniją tautų 

sąjungai
SHANGHAI, riįgs. 6.

lORFI i
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Nepastovus, galbūt lietus : 
vakarą; biskį šilčiau.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
7:16.

TURI 3,700,000 NARIŲ — Dešinėj, C. I. O. vadas 
ir angliakasių unijos prezidentas John L. Lewis, kuris 
sakydamas Labor Day kalbą, per CMumbia Broadcast- 
ing Company tinklą, penktadienį vakare, pareiškė, kad 
C. I. O. dabartiniu laiku turi tris mi-fionUs ir septynis 
šimtus tūkstančių narių. Jis pareiškė, k^d “C. L O. suves 
sąskaitas su * tais neva draugais valdžioje, kurie buvo 
išrinkti darbininkų, bet vėliau juos apvylė”. Jis turėjo 
omenyje kongrešmanus ir gubernatorius (kaip Ohio 
gub. Davey), kurie palaikė darbdavių pusę plieno strei
ke. Paveiksle Lewis kalbasi su New Yorko kongresmonu 
W. I. Sirovich. i Acme Photo

Rusijos sovietų vai-Naciai jpradėjo savo 
džia sušaudė dar f 

10 žmonių K-
Trys viręjai sušaudyti už pa- 

gaminimą. # netikusiok maisto. 
7už “ardymą” ūkių. Di
delė byla eina Gruzijoj.

už “ardymą?* ūkių. DL

Prezidentas Roose- 
velt prąšo susilaiky

ti nuo streikų
BLOCK iSLAND, R. I, rūgs. 

6. — Prezidentas Rooseveltas 
darbo dienos atsišaukime kri
tikavo kaip kapitalistus, taip 
ir darbininkus už pasidavimą 
aistroms laike streikų bangos 
ir ragino visus gryšti prie “iš
minties”, kaip vieniems, taip 
ir kitiems vengiant streikų ir 
lokautų ir visus nesusiprati- 
ihus rišti taikiu budu — dery
bomis.

Fansteel pralaimėjo 
bylą darbo taryboje

WAUKEGAN, III., rūgs. 6.
■ Fansteel Metallurgical Co., 

kuri pereitą žiemą jėga sulau
žė savo darbininkų streiką, 
pralaimėjo darbo santykių ta
ryboje, nes taryba^ nusprendė, 
kad korporacija z pasielgė su' 
darbininkais neteisingai ir įsa
kė priimti atgal į darbą 83 pa
šalintus darbininkus, taipjau 
sumokėti jiems $70,000 nesu
mokėtomis jiems algomis.

Kompajiija kovosianti tary
bos nuosprendį.

Gal 3 žuvo lėktuve
DETROIT, Mich., rūgs. 6 — 

Raudonas biplanas nukrito 
Erie ežeran Kanados pakraš
čiuose. Manoma, kad jame žu
vo trys žmonės. Bet lėktuvas 
ir žuvusieji tebėra neįšgriebti 
ir jų asmenybė nenustatyta.

Lojalistai paėmė 
Belchite; veržiasi 
linkui Zaragoza

linkui

didele

HENDAYE^ Francuzijoj, r. 
6. — Lojalistų kareiviai -pa
ėmė Belchite miestą, Aragon 
fronte ir dabar veržiasi 
Zaragoza ir Teruel.

Belchite laikosi tik
bažnyčioj, kurioj išlikę sukilė
liai užsidarė. Bet bažnyčia yra 
apsupta ir pasprukti iš bažny
čios negali, nors už jos tvirtų 
mūrų jiems yra patogu slėp
tis. • .

Lojalistams pasida 
ve ir Belchite baž

nyčia

Šaukia konferenciją 
gaudymui piratiškos 

submarinos
Apsvarstymui kovos su skan- 
• dinimu laivų Viduržemio Ju

roje Šaukiama net 12 val
stybių konferencija.

* h'.: ' f ■’ f v t

kongresą; sveikina
• i. • - r t' ' . K

■į .................. —-

Bet dėl tį* kongreso gal nebe-

■f stijų ūmbhsadorius Dodd. r

Žaibas užmušė
4 golfininkus

HENDAYE, Francuzijoj, r. 
6.' — Lojalistų pranešimu, lo- 
jalistams pasidavė ir Belchite 
bažnyčioj užsidarę 600 sukilė
lių kareivių, taip kad dabar vi
sas miestas yra lojalistų ran
kose.

LONDONAS, rūgs. 6. — An
glijos ir Francuzijos valdžios 
pakvietė dešimtį kitų valsty
bių dalyvauti konferencijoje 
Šveicarijoj, kuri apsvarstys 
kaip sugauti piratišką submar 
riną ir apsaugoti laivus Vidur
žemio juroje.

Konferencija bus laikoma už 
tautų sąjungos rybų ir į ją 
pakviestos Viduržemio juros 
valstybės — Italija, Jugoslavi
ja, Graikija, Turkija,. Egyptas 
ir Albanija, trys Juodųjų jurų 
valstybės — Rusija, Bulgarija 
ir Rumunija, kaipo turinčio 
vienintelį kelią į vandenyną per 
Viduržemio jurą. Pakviesta ir 
Vokietija, kaipo dalyvavusi Is
panijos pakraščių kontrolėje. 
Konferencija įvyks ateinantį 
penktadienį.

Dar nežinoma, ar Vokietija 
ir Italija dalyvaus konferenci
joje. Ispanija gi nėra kviečia
ma.

Konferencija svarstysianti 
vien kaip apsaugoti laivus Vi
duržemio juroje ir visai ne- 
liesianti Ispanijos karo.

SHANGHAI, riįgs. 6. — 60,- 
000 japonų armija labai smar
kiame ofensyve puolė chinie- 
čius prie Shanghai, bet Chini
jos armija visas japonų ata
kas atmušė^ 

i '

Tuo pačiu laiku oficialiai pa
skelbta, kad Chinija nutarė at- 
sišaUkti į tautų sąjungą ir ap
kaltinti Japoniją dėl - bereika
lingo užpuolimo Chįnijos.

PRAIRIE DU CHIEN, Wis., 
rūgs. 6. — Mrs. Heisz iš East
man, motina 12 vaikų, prisi
pažino nušovusi savo vyrų, nes 
jis užlaikė ir gerai maitino 12 
medžioklinių šunų/ kuomet sa
vo vaikus marino badu

MASKVA, rūgs. 6. — Vakar 
Rusijos sovietų valdžia sušau
dė dar dešimtį žmonių,; : neva 
sovietų valdžios priešininkų.

Tarp sušaudytųjų yra trys 
Leningrado restorano virėjai,; 
kurie buvo kaltinami pagamini ; 
nę maistą iš sugedusios kiau
lienos ir Užnuodiję 15 žmonių. 
Jie tai padarę “su kontrrevo
liuciniais * tikslais” laike nese
nai įvykusių Leningrade prieš
lėktuvinių pratimų.

Kiti septyni irgi sušaudyti 
Leningrade kaipo “dešinieji 
ardytojai” kolektyvių. ūkių 
Novgorode. Dėl to paties nusi
kaltimo du žmonės liko nuteis
ti 10 metų kalėjiman ir liko 
konfiskuotas jų turtas.

Kita byla eina Ordžonįkidze 
mieste, Gruzijoj, kur rūgs. 1 
d. liko sušaudyti septyni žmo
nes. Dešimt teisiamųjų buk jau 
prisipažinę ginklavę valstie
čius kovai su komunistų val
džia, tikslu atsteigti kapitaliz
mą. Paskui seka, visa eilė pa
prastų prisipažinimų prie J “ar
dymo” kolektyvių ir gyvulių 
ūkių, ardymo mašinų ir sklei
dimo tarp ūkininkų kurstančių 
lapelių. ,

. ■ . • z' ’ ■

5 dienos su dujokaukėmis.
Leningradas labiau nė kuris 

kitas Rusijos miestas bijosi 
puolimo iš oro. Tad nesenai 
įvykusiuose ten priešlėktuvi
nio puolimo pratimuose gyven
tojai per penkias dienas turė
jo gyventi , su dujakaukėmis.

• Jie ir dirbo ir miegojo su.duja- 
■ kaukėmis. Tai buvo didžiausi 

pratimai karo įbaugintoje Eu- 
,ropdje.

_____——

NUREMBERG^ Vokietijoj,
6. -1/ Į čia suvažiavo laikyti 
savo metinį kongresą veik pu
sė miliono nacių; Atvyko , , ir 
pats Hitleris, i kuris nacių, bu
vo labai triukšmingai priim
tas. ■ ■ ■

; . J"-'"'V J '

Kongresas tęsis kelias die
nas ir į bus sterigiamąsi jį kiek 
galima jspudingesniil padaryti, 
kad jis tikrai sužavėtų parti
jos narius.
■ Bet jokių svarstymų kongre
se nebusi Nacių vadai pasa
kys eilę kalbų, kuriuose išdė
stys nacių nusistatymus ir tai 
skaitysis kongreso patvirtin
tais įstatymais, neš nacių va
dų žodis yra įstatymas, kuriam 
naciai aklai turi pasiduoti. To
dėl jokios opozicijos, jokių 
svarstymų ir negali būti.

Amerika dalyvaus nacių 
kongrese.

WASHINGTON, rūgs. 6.
Nacių kongresuose ikišiol daly
vaudavo tik iiaciartiš palaikių 
valstybių atstovai. Tečiaiis šie
met nutafė dalyvauti Anglijos 
ambasadorius, o jį pasekę ir 
Francijos ambašačtorius.

Jungt.
rius William E. t)6Hd betgi da
lyvavimui nacių kotlgtese griež
tai pasipriešino. Tečiaus’ val
stybės dępartathentūs nuspren
dė kitaip ir kongrese dalyvaus 
Amerikos charge d’affaires 
Gilbert: ■'

Pats Dodd yra sūgryžęs ato
stogoms į Jungt. Valstijas ir,1 
kalbama, daugiau Į Vokietiją 
ųebegryš^

r >k

r.

Valstijų ambasado
DoHd betgi da-

H0LLYW00D, Cal., rūgs. 3. 
— Mūviu Žvaigždė operos 
dainininkė Gra'ce Moore patal
pinta vietos ligoninėn, kur j Ui 
bus padaryta sunki operacija.

PITTSBURGH, Pa., rūgs.
— Trenkęs į medi Longue Vue 
Coiįątry; ęjub ^dlfo aikštėje, 
žaibas ūžfiiušė po juo nuo lie
taus ■ pasislėpusius du goįfinin- 
kus ir du lazdas nešiojančius 
vaikus. Trys žmonės liko sun
kiai sužeisti.

‘ Aštuntas buvęs po medžiu 
išsigelbėjo tuo, kad .vistiek jau 
būdamas sušlapęs nusitarė 
bėgti į . kliubo namą. Dar ne
spėjus dabėgti iki kliubo, į me
dį trenkė žaibas.

6.

CLEVELAND, O., rūgs.
— Rudy King, mechanikas 
Lemont, III., savo paties darbo 
lėktuvu laimėjo 100 mylių lenk
tynes, padarydamas vidutiniš
kai virš 232 mylias į vai. Jis 
gavo $4,500. Bet nė vienas lėk
tuvas neparodė viso savo grei
tumo. Tai pasirodys kitose 
lenktynėse, kur ir piniginiai 
prizai yra didesni.

6. 
iš

SPRINGFIELD, III., rūgs. 6.
Orville' Sweet, $130 į mėn. 

klerkas miesto elektros stoty 
nUo 1928 m. išeikvojo gal $80,- 
000 miesto pinigų. Bet tik da
bar tai išėjo aikštėn.

Torpeda paskandi-
/ v* -.r.: 1 • --.-v

no nežinomą laivą;
žuvo įgula

TUNIS, Afrikoj, rūgs. 6. — 
Rytiniuose ■ Tinuzijos pakraš
čiuose gyvenantys žvejai pra
neša apie paslaptingą paskan
dinimą nežinomo laivo Vidur
žemio juroje. Laivas buvo pa
skandintas nežinomo puoliko 
torpedos ar granatos. Laivas 
paskendo, kartu žuvo ir įgula, 
nepaliekant jokių pėdsakų.

Pasak žvejų, buvo dvi eks
plozijos, paskui kilo liepsna. 
Po pusvalandžio liepsna užge
so, galbūt laivui paskendus. 
Stiprus prožektorius nuo kito 
laivo visą laiką apšvietė degan
tį laivą.

INDIANAPOLIS, Ind
6. — Federalinių agentų vadui 
J. Edgar Hoover reikalaujant, 
liko pašalintas iš vietos Indiana, 
valstijos policijos viršininkas 
kapt. Matt Lęach už trukdy
mą federaliniams agentams 
gaudyti piktadarius Indianos 
valstijoj.

rUgs.

Ledai sunaikino 
pasėlius

SASNAVA.
f - ’ . ' :

, > i

Ahgįiįos valdžia eina 
ranka už rankos 

su fašistais

užsie- 
linki-

ROCHESTĖR, N. y., rūgs.
6. — Dr. Harold C. Urey, ku- 
ris yrą laifriSjęsNobelio che- 
niijos dovariį, ddbąr paskelbė 
suradęs bu$ą padalinti nitro- 
geną į dvi rūšis, Jis taipjau 
surado sektniiigą bbdą išskirti 
tris rūšisApdtUSsiumo.

SASNAVA. — šiomis dieno- 
r ’. ■ ■

mis Sasnavos valsč. ūkininkai 
smarkokai nukentėjo nuo di
delės audros su ledais. Ledai 
krito toki dideli, kad nenuim
tus pąšęlius sumaišė su žeme. 
Apskaičiuota, kad kai kuriuos 
kaimuos lėdai sunaikino afrie 
60% iisų pasėlių. Be to, au
dra ir ledai aplaužė soduos me
džių šakas, tuo pridarydami 
taip pat nemaža nuostolių.

iii*'

Amerika parduoda 
amuniciją Chinijai 

ir Japonijai
WASHINGT0N, rūgs. 6. — 

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad rUgpiučio ’ mėn. 
Chinija pirko Jungt. Valstijos 
amunicijos už $1,300,000, o Ja
ponija už $300,000.

Chinija pirko daugiausia 
lėktuvus ir kulkosvaidžius. Ja
ponija irgi pirko lėktuvus ir 
motorus.

100 žmonių žuvo būt- 
legerių kasyklose
HARRISBURG, Pa., rūgs. 6. 

— Valstijos raportas rodo, kfid 
į du metus butlegerių kasyklo
se kietųjų anglių srityje žuvo 
dau'giair kaip 100 angliakasių. 
Per 20 žmonių liko išgelbėta. 
Dauguma jų žuvo nuo įfcriuvi- 
mų ir nuo akmenų, nes kasyk
los neturi jokios apsaugos, b 
ir žuvusių giminės negalėjo 
gauti mažiausio atlyginimo, 
nes jie neteisėtai dirbo slhp- 
tose kasyklose.

Butlegeriai kasmet iškasa po 
5,000,000 'tonų anglių svetiihp- 
se kasyklose.

PARYŽIUS, rūgs. 6.—Fran
cuzijos jaučiamas didelis susi
rūpinimas dėl * Anglijos susi
draugavimo su fašistinėmis 
valstybėmis. <

Apie tai pusiauoficialiame 
laikraštyje Oeuvre rašo diplo
matinė korespondentė Gene- 
vieve Pabouis, kuri gerai pa
žysta oficialio Londono 
lisius.

Ji sako, kad Anglijos 
nio reikalų ministerijos
mas prie fašistinių valstybių 
ypač padidėjo premieru likus 
Neville Chamberlain. Dabar 
Anglija visaip stengiasi nubal
tinti Italiją dėl jos piratiškų 
submarinų veikimo Viduržemio 
juroje ir 'skandinimo pačios 
Anglijos laivų. Kartu ji sten
giasi neleisti Francuzijai ati
daryti Ispanijos sieną.

Anglijos valdžia aiškiai no
ri sukilėlių laimėjimo Ispanijo
je, bet ji nenori, kad gen. 
Franco pasiliktų valdžioje, nes 
jo valdžia butų perdaug palan
ki Italijai. Todėl Anglija siū
lo atsteigti Ispanijoje monar
chiją ir pasodinti sostan palan
kų Anglijai trečią ex-karaliaus 
Alfonso sūnų Don Juan. Tas 
klausimas bus iškeltas ir bu- 
siančioj Viduržemio juros val
stybių ' konferencijoje. Jei An
glijai nepasisektų jos šis ma
nevras, tai ji stengsis, kad neu
traliteto komitetas kištųsi j 
Ispanijos reikalus ir po civilio 
karo.

Jei -Italija nusileis Anglijai, 
tai, manoma, tada Anglija duos 
gen. Franco pilną laisvę nuga
lėti lojalistus ir nebesipriešins 
Italijos ir Vokietijos interven
cijai Ispanijoje.

-BERLYNAS, rūgs. 6. — Ber
lyne kilusi žarnų įdegimo epi
demija. Pasirodė; ji kilusi puo 
neužtektinai išvirtų ančių kiau
šinių.

■>s. J’A i? y.4; i4'A*- * A* *



Rafc DŲMĮNIKĄS KŲRAIUS Į

(Tęsinys)

Philadelphia
Philadelphia yra tik vienas 

šimtas mylių nuo New Yorkę. 
Kelias tiesus ir labai geras, pe- 
rokąj pąspąųdžįus ant “geso°, 
galima nuvažiuoti per dvi va
landas.

Apie patį Philadelphijos mie
stą jau buvo daug rašyta lie
tuvių laikraščiuose, todėl apie 
ji daug čia nerašysiu. Man čia 
teko ieškoti jaunystės draugų, 
su kuriais Amerikoje visiškąi 
nebuvau susitikęs. Turėjau tri
jų vardus, vienok pasisekė tik 
vieną surasti.

Pirmiausia kreipiausi į p. <1. 
Grinių, kuris jau seniai šiame 
mieste gyvena. ir yra vietos 
lietuvių labai gerbiamas. Pasa
kiau jam ir savo reikalą bei tuo 
pačiu laiku atidaviau labas die
nas nuo Dp. Žimanto.

P-as Grinius nusivedė mąpe 
į Lietuvių Klubą ir supažindi
no su* kąi kuriais to klubo na
riais. Iš vieno kubiečių pata
riau, kur gyvena mano jauiįų 
dienų draugas, žinoma, tuoj tą 
drąugą aplankiau. Po tiek me
tų buvo tikrai smagu su juo 
susitikti.

P-ui Griniui esu labai dėkin
gas už jo draugiškumą. Jis m» 
siskundė, kad vietos lietuviai 
esą labai nuo tautinio veikimo 
nutolę. Parengimai paprastai 
esą negausingi, nors ir visais 
budais bandoma publika su
traukti. Kitas dalykas, tai in
teligentiškų jėgų trukumas. Iš 
viso yrą tik trys daktarai ir 
trys advokatai, kurie visuome
niniame veikime ipažai tedaly
vauja.

Nors p. Grinius nėrą labąi 
jaunas žmogus, bet- jik’ iyv^i 
domiąi- < lietuvių judėjimu 7 dr 
skaitą bent kelis laikraščius. 
Be to, jis yra labai tolerantiš
kas žmogus.

Laisvės Varpas
Phįladelphijoje stovį ląbąi 

brangus paminklas, būtent, 
Laisvės varpas, kuriuo buvo 
paskelbta Amerikos nepriklau
somybė. Varpą galima visai iš 
arti matyti. Butų galima ir pa
skambinti, jei jis nebūtų per
skilęs. Dabar jo širdis yra prie 
drūto ir tiesaus medžio prira
kinta, kad nebūtų galima jos 
pajudinti.

Visą laiką buvo mano troš
kimas aplankyti tą istorišką 
vietą, kur gimė Amerikos 
priklauteomybė. Tebestovi 
namas, kuris buvo prieš 
šimtus metų pastatytas,
tamsaus muro pastatas, kuris 
dar Jlgai galės laikytis. Vidu
je viskas yra taip, kaip praei
tyje.. Tenka tik kartkartėmis 
naujas grindis sudėti, kadangi 
jos susidėvi, nes šimtai žmo
nių kasdien atvyksta istoriško 
naipo pažiūrėti.

ne-

du 
Tai

WashiiĮgtonas
Nuo Philadelphijos iki Wa- 

shingtono yra apie 150 mylių, 
čia randasi trys vidutiniško 

• didumo svetainiukės, kuriose 
galima sutalpinti tris ar ketu
ris šimtute žmonių. Čia kelių 
šimtų akrų žemės plotas yru 
apstatytas balto muro namų. 
Norint juos visus tinkamai ap
žiūrėti^ reikėtų apie savaitę lai
ko pra|eisti.

Kapitolis, kuris jungia At
stovų butą ir senatą, yra sep
tynių šimtų penkiasdešimt pė
dų ilgio. Pats namas turi yisų 
prezidentų statulas ir brąngius 
paveikslus, kuriuos italų ir 
prancūzų piešėjai piešė per 
septynerius metus.

Po tą namą galima laisvai 
vaikščioti. Galima matyti net 
kambarį, kuriame prezidentas 
valgo. Čia yra vadinamieji’ gi
dai, kurie viąitoriams teikia 

visokių pąąiškinimų. Q reikia 
pasakytų Įcąci Čia kasdien 
ąilanko tūkstančiai žmonių.. —.

žmonėms, kurie mėgsta va
žinėtis, patartina aplankyti 
Philądelphiją, kur gimė Ame
rikos nepriklausomybė, ir w<- 
sKingtoną, kųrįs yrą Amerikos 
federales vąlfĮžįos sostįnč.

(GAUS)

Stato Naują 
Dirbtuvę CIearing 
Pramonės Distrikte
Į CIearing persikelia ir, stam- 

. ' bi kosmetikų firma.
CLĘARĮNG. — CIearing Pra

mones dįstriktas, kuris dabar 
gerai dirbą, netrukus susilauks 
dar dviejų naujų dirbtuvių, šio
mis dienomis didžiulius dirbtu
vės ir ofisų rumus pradėjo sta
tyti įvairių mašinų firma Ma- 
nufacturers Research Institute, 
Ijic., o žemę užpirko ir planuo
ja laboratorijas pastatyti Lądy 
Esther kosmetikų firma.

Instituto rūmai bus prie La- 
ramie ir 65th Street, o kosme
tikų laboratorijos prie Harlem 
ir 65th. Firmą perkrautetys vi
sus įrengimus iš Evanstono, 
kur ikišiol operavo.

Stambi 01eąringo firma Vis- 
king Corporation neseniai pra
dėjo stątytį^didįĮulį priedą prie 
savo birbtjįy6^3i‘/Briedas užims 
apie IOOįTO^'į kvadratinių pėdų 
žeipės. • :

Tąi gero^^ųjįpiibs Clęarin- 
ge gyvenąptippiš' /'lietuviams 
darbininkaijM biznieriams.

Clęaringietis.

C, MILLŲR MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKE STREET MONROE 3387-88

1 1 " ‘t.................................-.....1111 ■ ..............----------------------------------------------- --------------
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Saukit calumet
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

ŠUPPLY COMPANY, Not inc.
10 West 18th Street LKtreet0 '
FUu Ir musų patyręs inžinierius r,[^..1

atvažiuos ' j jūsų namus ir L®. M fl 
suteiks DYKAI apskaičiayi- I || [ įj

K **ėl namų apšildy'iųp rei- j 0 j b J
[■■I kmenų (plant), garu arba

karštu vandeniu šildomą, ijsessfl . U IĮ . į ||Į |]l |! įĮ
i Iflį NEREIKIA PINIGŲ IMO- M MIIi keti —36 mėnesiai iš- ĮMĮĮ Į iįi| | r 
fi MOKĖJIMUI—ŽEMA Iffl lllllll

PALŪKANŲ KAINA. J H I llllll *
Atdara vakarais iki 7 vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 

praeitų metų indėlius AUž
MUSŲ NARIAI GAVO   ....... .... AfrTC

Dėl informaęijų
’ ATVEŽIUOKJTE BILE plENĄ

arba pašaukite

CANAL $5Q0 '
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION __ ’ W r X _ ♦ . * ■
1739 So. Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lošia Turnyre šokikus gerai pąreipti, ir su
teikti jieips (įąągiąii energijos 
mpkiMis ir finansinę pągąlbą.

šio pikniko Kviečią
Visus dalyvauti. Jos yra Anna 
Povgin, 6109 South State St. 
ir Stephępą ĘevąK, 0P44 ŠftUth 
Gre'en streęt. v.

. . Senas Petras.

PHOTO

< ■ •• < ’i-
žymus tepisistąs ir krepš’a- 

svydininkąs Juozas Žukas,, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos, lošia 
Hamilton Parko teniso turpy7 

oponen- 
6-3) 
prie

re. Jis lengvai nugalėjo 
tą Frank Clark (6-2, 
priėjo žinksniu arčiau 
palų, ‘ ,

ir 
fi-

Piknikas Parėmimui 
Šokių Mokyklėlės

Willow

Willo.w 
piknikas

Įvyks rugsėjo 12, 
Springs

Rugsėjo 12 d..
Springs, III., įvyks 
parėmimui šokių mokyklėles, 
kurios vadu yra Chicagos lie
tuviams gerai žinomas moky
tojas Andre w Andrėj ev. Pik
nikas įvyks J. Spąičio dąrže^ .

Mokyklėlės mokįniąi yra ga
bus, gerai išlavinti šokėjai-ak- 
robatai, kurie dažnai palinks
mina lietuvius, dalyvaudami 
įvairiuose parengimuose. Už 
tat, šiame paskutiniame rude
niniame piknike Apsimokėtų 
____________________ ... i ■. z . . ... ’

J t G ArR A N-. T/jU 'O T I nVtv.'./ff’.z/, .
VARTOTI BOILERIAI šn.. .

RadiatorįafApąipoę’fir. fitingai, .di« ,, tąntf materięlo. pilnam ..šildytuvų 
džiausiąs smakas-—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI APKAiNAVI- 
mieste-Speciąrąs mokesčių dydžiai MAS.

■■.■j"..' !..r*i'

TARP MUSŲ

Chas, Chasas Pardavi 
nes Ir Willys 
Automobilius ;

. ™ ' ■ i ' \ i-;' J.: ••

* > J

-Plačiai žįpor$as/< lietuvis, 
Chas. Chasas, ąųtpiĄobiįių dea- 
leris, 2037 W- Oermąk Rd., šio
mis dienomis stį-^iiĮys auto
mobilių kompaniją pąsįrąšė su
tartį, kurią jis ąutorizuojamąs 
tps kompanijos pardavinėti ka
rute. Ir su rugsėjo 15 (liepą. jau 
turęs įstatytus į Wi|Įys savo 
pardyoiuvėj. $ie \ karai yra 
brangis ir sų galionu gazoli
no galima važiuoti 35 mylias.

• ( Rep. Ę. P.
z . ;■ ■:
'š-"T ■AT.N"'t> i" E’;N'’

* THE THięTEE^” 
Apysaka ąplę Į2ųyyrų IrZinotcrj 
klaikiuose Rara 'Koiim tyruose 

EXTKA VILIONAur' 
“JUBlLANTYMAItijĘ” 

, Maskvoj Sporto ' Dienos jį’ąradas 
100,000 Sovietų berniukų įy mer

ginų atletų milžinišĮtąs . fyzines 
kultūros demonstracija 

SONOTONE 
60 E. Van Hm< » •

,25p iki } v. p. p.—35c iki 6:2Į0 p. p.
*■ v' H e- •• / •

....L ■ ' ■ f
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO,jjMO ĮSTAIGA

AMBULANCE ----SSMKSS naktį ' j' 
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

Tel. LAFAYETTB (1727 

t _ 1 * koplyčios visose
; J—1-SL csL 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaru iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

’ P. ŠALTIMIERAS.

Klausykite musų

AKIŲ SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos,, .

Cicero > J
Lietuvių I 

Laidotuvių V 
Direktorių ’ 
Asociacijos

f S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituariicą Avenue Phone Yards 1138

; J. MULEVIČIUS
4348 Sq. CaiifOrnia Avenue Phone Lafayette 3572

? A- MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue \ Phone Boulevard 4139

‘ ••'•.lt I . • I . • .

A. PETKUS
1410 South 4!)th Court Cicero Phone Cicero 2109

’ P. J. RIDIKAS
3354 So. Halstep Street

L J. ZOLP Phone Boul. 5203 
į Phone Boulevard 5566

!   7  jį. „ ■■■ J- ■ '■

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

«I-.       ■ — — ——    ..................................................... ............................... I   - . ,4

1646 West 46th Street

Boulevard 4089

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street . Tel. Pullman 4470

JUOZAPAS EUDEIK1S IR TĖVAS
4704 Šo. Western Avė. ’ •*"

. - * ■» , ' ' * * ’ • ... • « • — -
Phone Virginią 0883

Z-’Tr*.. ..  1 ■'r.ni'i 1 >
BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

Juozapas Ažukas
Aš tariu a(tyo|ęątą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
tupite bėdos su savo ' rendaunin- 
kais. AĮusų įstaigą jums pagelbės 
viršmiriėtais reikalais.

? atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY O.WNERS ASSOCIA
TION OF BĘIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.) 
j j l<, "J ;u.ŪV4 j;"'1-""- ''4H Ų!>J ■ "■■■ I 1 1 '

TA - .'I . Vn| - ........ ■■'■I' -

_ $21.00
_ $27.00
- 3%o 

------ iy2c 
Naujas plaštor boartf, ke|v. pėd. — 2c
Naujas wąllboard, yjsy dydžių, 

l%o 
’ 10c 
$2.25

80c 
2%c

$1.25
$0.50
$2.50
$x.75

15c

WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 4." lentos, 1,000 nSdų 
2x4, 2x0, 2x10, M PH - T- 
Naujas plywood, visu dydžių, ketv. 
Insii^atlng board, ketv. pfid. ------
Naujas f' ” ’
Naujas Yvallboard, (dydžių, 

ketv. pėda ......... . ......
Natijl kepro stulpeliai, 7 pėd. llgĮo, 

įtinka —..:------ ............. .
Geriausios naujos durys, . ......
Kotelis sipgų popieriaus, 100 ket. 

p6dų ..................................
Geriausios vėlu tvoros, pėda ------
800 gal. išvidinės ir išlapklnės 

niąievos, $2.50 nial^va, visokiu 
spalvų galionas .......................

Vanos tobola>n štoyy, fitiiką ........
SinkoH (prauHinyėlog) visokios, št. 
Nauji pliepo futripnl, $6 vertės 

štuka .—------------ —
Latli, ’ guobiniai .....--------------------

NAUJI RAKANDAI 
Matrosai, $10.00 vertės ----------- $4.95
Sudedamas kauėas ir hiatrącas.

konip. ....—-.......... ............... '........ $4.05
Naujas studio couches specialiai

pigus , -’-.J----- - ---- $10.95
Geriausia nauja metalinė lova,

pigiai po —...... ..—.....2------- ---- $4.95
Sukti sjirlngsal lovai, $10.00 vert. $4.05 

1,900,000 PĖPŲ GERŲ 
VARTOTŲ LENTŲ

1x6 M &M, 8-col, Shipiap, 2x4’s, 2x6’s, 
2x0’8, 2x10*8, 2xl2’s, 6x3, 3x8. Eglinių 
lentų grindims ir partišenų, viskas iš 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti. 

Siunčia,ne i Užmiesti. 
SEKMADIENIAIS ATDARA.

riinfl llhOAS

Ambulance 
k Pąįąrnąyi- 
k mas Diena 
| ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

» i • « -

..................................Ji... 1.1 ,1 .................  i". . i !li|i III

GRANE
COAL COMPĄNY
5332 So. Long Avė.

Tel.. Republic,8403 : 1
POCĄHONTAS Minę Rųą *7.40 
(Screened) .................. tonas
smulkesnes 17.1 B

Topas   į,

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomiČius, pianus ir 
visokius rak^pdus bei Stonui 

arti ar tpli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408
1 .

6921 SOUTH

Hemlock 5040
—-

Mrs. Anelia K. Jarųsz
, Physical Therapj

and Midwife
6630 So. Węstęrn 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęleetrie t r ę a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt- 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DUOKIT SAYO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklų eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Ęęrkovitz 

3505 SO. HALSTED STREET 
1937 WEST 3$th STREET 

Du moderniški ofisai.

ADVOKATAI

st.Miesto
Kamb.
Namų

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

' i Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Deąrborn St.
Room 1230

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

,DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optonietrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejimp, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiąo 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų ąkyS atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip piriųa' tros prietaisus. 
4712 South Ashland Av

Phone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akiniu^ 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35lh St. 

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

Nedęliomis pągąl sutartį.
8

' LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEITI KELLĄ

DENTISTĄS
6558 So. Western Avė, 

Valandos nuo 9 iki 8 vąkarp 
Seredoj pagal sutartį.

Antradleniš, rūgs. 7, 1037 1 
!■ -J I. "     'I. "P*""" lIMSll 'M * — '

Phone CANAL «U2

DR, S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos! nuo 1—8 Ir 7—8 
Šaradomis ir nedėl. pagal sutartį 
Ręz, 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
irs--------- --------- L-"-1'-----", '■ '■ .'!‘-y

' Ofiso Tel. Boulevard 5913.

DR. BERTASH .
756 West 35th St

čpr. of 35th and Halsted Sts.
Qfisą yaląnąps ąųo }?8 ąpp g:80:3O

NedŽlięmis pągal sutartį
LVP.

Pfięp Tel. Virgiui# 0036 
Residepcp Te|, DĖVĖK L Y 8244 

bR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS 

41^7 ARŲHĖH AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 iy ųuę 6—-8 vąl. vąkarc 
Rezidencija:

8939 SOUTH CfcĄRĘMONT ĄVE.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

KOSELAND,—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1193-8277

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

240P WEST MĄpiSON STREET. 
yąl. I iki' g no pietą, 6 iki k vąk.

Tek Seąley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

■ , . ...................................... II — -1—— ■ «lib

Dr. A, J. Shimkus
GYDYTOJAS I? CHIRUpPAS 

Vai, nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7
iki K v- vak. Traeįądienijdi iy 

Sekma4iepiai8 susitarus J
OFISAS IR ĘEMbpiCUA

4300 So, Fairfięia
Tel. Lafayette 8016

Ofiso TeL:

■ ,». — n.     .■ ■ -   » l*bu II IIIMIIIIM* « mil 11101 <11. ■ .1-1—.

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

Ofiso vaL: Npp 2 Iki 4 ir įki 8 
" vak- įdėlio} pagpl pusithrima

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

- ----- ----------------------------------------
i ?•' ' f '1■ t• Phone JlBąn!evdrd_7042

DR. C Z.Wfel
/ IIENTISTAS <•.

4645 Šo. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos puo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

« f M b

W Li«taviąl Daktarai .

Doctor Mąpikas
PĮIYSIČĮAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien^ iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus ųuo JO iki 12 r.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 1(1 įįn 12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
■ CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metbs kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464 
-------■■ ......................................... .

vi 
valandai dieną.

Dr. Charles Segal
OFISAS; , * -

4729 So. Ashland. Avė.
' 2-ros lubos V
' CHICAGO, ILL. J ?

OFISO vAtANDdS: •
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, ąųų 2 l|ci 4 

ai. pą piėt ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
aąaro. Nerišliomis Uuo 10 Iki 12

Tjioue’MĮDWĄY 2880 / (
' -rv rrsĮ'-’4'.------

Telefoną® Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
a 4631 South ą’shląnJ) 

' ’ Ofiso valandrfc*-
Nuo 10 iki 12 dienoti

7 iki 8 vai.
Rgz. T^phone FI^

Garsinkitfes * Naujienoje

lėtą 
12
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Antradienis, rūgs. 7, 1937

įl l’il'ii. .

Veda W. V. MANKUŠ
I

me-

WilliamA.Lewis

namams.

concrete

Nuomos namų kainos, 
džiaga kyla ir kils

LUKU

NAUJIENOS, Chicago, IU.
MŪRINIS 2 AUKŠTŲ NAMAS VIENAI ŠEIMYNAI

Namai ir Žeme
Fairfield avė., prie W. 44 st.

M. Sula pardavė “Vytauto”- 
supiltai-ant S. Marshfield avė. 
prie W. 47th st.

V. Masalskis pardavė South 
Kvenienei ant S. 71 st st., prie 
W. Campbell avė.

Pereitos Savaites
Nejudinamo Turto
Transakcijos

Ar Sąmoninga 
Dabar Pirkti ar 
Statyti Namą?

Daugelio žmonių pageidavi
mas įsigyti nuosavą namą yra 
pamatuojamas tam tikru sen
timentu, kad būti neprigul- 
mingu nuo kitų, kad turėti 
daugiau laisvės, kad suteikti 
vaikučiams kur bėgioti ir žai
sti, kad apsaugoti senatvę ir 
taip toliau.^

Bet šiuomi laikotarpiu nuo
moms vis kilant ir pasireiš
kus stokai butų, žmonės pri
versti vien flk ekonomiškais 
išrokavimais stengtis ’ pirktis 
nuosavus namus, kad išvengti 
dar aukštesnių pakėlimų.

Butams mažėjant, nuomos 
kyla; nuomoms kylant apsi
moka statyti naujus. Įsisiū
buojant statybai, kyla kainos 
medžiagų ir darbininkų. Len
gvai galima permatyti, kad 
ateityje turės dar pabrangti 
kaip nuomos, taip ir

Tokiuose laikuose, 
viena sąlyga veržia 
aukštyn ir aukštyn
ekonomiškiausiai idabar .pirk
ti arba statyti, kad tuomi ap
saugojus savo ateitį. Vartotų 
namų kainos dar nespėjo per
daug iki šiol iškilti. Vėliau 
bus galima su pelnu parduoti 
arba apsimokės verčiau nuo
savą turėti, negu ųuoipuoti,,-

namai.

kuomet 
kitą vis 
pasirodo

prie dabartinių sąlygų ųąr per 
eilę metų nereikės. Atsiminki
me, kad vien praėjusiais me
tais *Cook paviete buvo 43,- 
876 vedybos, o per pastarus 
tris metus naujų butų pastaty
ta tik 1298. O kiek, nugriauta?

Namų Apyvarta New 
YorkeJau 
Įsisiūbavusi

Naujos Riįšies 
Medžiaga ■— 
“Cinder Blocks

Pastabėles
?.!>"«. . U.z .r " ■ Į.

Plytos yra pigios,' lengvos, ne
skylą ir neperleidžią šalčio. 

t

JaU keletas metų, kaip na
mų statybos rinkoje pasirodė 
nauja sienojams medžiaga, tai 
taip vadinami “cinder blocks” 
—iš dzindrų ir cemento ga
mintos plytos. Nežinia kodėl, 
bet iki Šiol jos dar nedaug 
kam yra žinomos bei vartoja
mos — bent Chicagos apielin- 
kėje. Vienok jos atsako vi
siems Statybos pareikalavij 
mams ir yra gana pigios, ypač 
vieno pagyveriimo
Jos yra padarytos tokio pat 
formato, ’ kaip ir 
blocks, bet yra lengvos, nesky
lančios, rleperleidžią šalčio, 
drėgmės, balso ir ganėtinai ru
pios, kad ant jų tiesiog gali
ma dėti pleisteris kaip iš vi
daus taip stucco iš lauko. Len
gvai į jas kalasi vinys ir gerai 
laiko. Cindrų, plytų sienojai 
prekiuoja mažiau negu pusę 
kainos, palyginant su molio 
plytomis. Kitose valstijose jų 
vartojimas yra jau gana išsi
plėtojęs ir vartotojai yra pil
nai pasitenkinę.

Lietuviai Pirkę arba 
Pardavę Nuosavybes

R t F.
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Viršuj labai paprastas, tiesių linijų 2 aukštų vienos šeimynos 5 kambarių 
namas, be -skiepo, tinkąs ant vidutinio pločio loto. Pigiai pastatomas, vienok 
ganą gražios išvaizdos ir jaukiai suplanuotas. ?

Praėjusią savaitę Chicagoje 
namu buvo parduota 908 už 
$1,438,153; morgičių .padaryta 
620, vertės $2,928.804; nau
jiems namams leidimų išduo
ta 39. Namai prekiuos $1,063,- 
200. Tame tarpe įeina keletas 
dirbtuvių ir krautuvių.

Bendrai, statyba visoje šaly
je laipsniškai kyla palyginant 
su keliais praėjusiais metais. 
Vienok tarpe didesniųjų mies
tų Chichga stovi tik penktoje 
vietoje! * > ;

“Glozetai”—kamaraitės
/

Butas, kuriame nėra pakan
kamai glozetų sųkabinėjimui 
drapanų bei smulkmenų pasi- 
dėjijnui, kiekvienai šeiminin
kei yra nepakenčiamas ir kam 
bariuose niekuomet / tvarkos 
negalima turėti.

Perkant ar nuomuojant vi
suomet reikia turėti mintyje, 
kad butas turėtų reikiamą 
skaičių glozetų.

Kranai
Moderniškuose butuose did

žiumoje sinkose yra sudėti 
dvigubi — maišantieji kęąnai, 
kuriais galima reguliuoti van
dens šiltumą ar šaltumą. To
kių neturint, dabar galima pir
kti krautuvėse pridedamuo
sius maišančius kranus, kurie 
yra užmaunami ant esamų. 
Parsiduoda gana pigiai, o tas 
labai patenkina šeimininkes.

Skiepai
Norint basementą-sklepą pa

daryti jaukesniu ir lengviau 
išvalomu,' gaflĮma išmafevoti 
cemento sienas ir grindis švie
sia spalva, su maliava, kuri 
yra pagaminta specialiai ce
mento maliavoj imui — cement 
paint.

Cemento Grindys
Pilant cementines grindis 

basemente -arba takelius apie 
namą, visuomet reikia atsar
giai prižiūrėti; kad apačioje

Nori Jus Pamatyti
PRIE

4716 S. Ashland Avė
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ

J. Kurdys pirko ant S. Keel-' minskui ant N,, Drake ave./Olth st.
___ , prie W. Belmont avė. ; J,^Bodžius pardavė H. Pau- 

J. Maizis pardavė ant South A. Ewald pardavė S. Tote- lauškiėhei ant 55th pi., prie 
pasirodė pavardės sekamų lie- Į£ayn avė., prie30 št. kui ant S. Rockwell st., prie Springfield avę.

-.įpirko ant S.
prie Indepen- J. pigutis/pirko ant South Bėnsky ave.^pięie Vv..l;105...st * ■■ butų/pripilta gana storai dzin- 

| Rockwell st.,į prie *W. 72nd sti G, ftpĮąšius pirko ant South drų bei apystambių akmenė- 
pardavė Jonui A. Schlpi^ias pirko ant So. B|ąckstbne avė., prie 74t4h st. lių, per kuriuos galėtų 
S. Buble, prie Tripp aye„ prie W. 62nd st. | Šimano Daukanto <

| G. Ben^žjųiias pardavė , ant pardavė A. BaĮčii^ Ąrgo, III.,-mi apsaugotų cementą 
pardavė J. Ka- S. Washtėųaw avę., prie West\ J. Bąltikaųskas .pirko ant S. sutrukiino.

Regyje praėjusios savaitės 
Chicagos miesto rekorduose

tuvių, pirkusių bei pardavusių 
‘liuosavybes : ■ - į' -

“Lietuva” - spulka 
S. Bočiunui ant S 
prie W. Gage St.

er avė., prie 'W.13th st
■ * ’ \ H% ■ .

prie W. Belmont avė.

u Roosevelt rd., 
pardavė dence blvd. 
36th St., j, Gronskis

Į Daunoras ant 
W. Dūda pirko ant N. Diek- 18th -st.

son, prie W. Wabansia avė. A. Walskis

P. Enclielis pirko ant Węst 72nd ■ st.i

nu- 
spulka bėgti susirinkęs vanduo ir tuo- 

“'U mi apsaugotų cementą nuo

Dangoraižiai statoma ir par
duodama maži šeimyniniai 

namai
Iš New York Times patiria

me, kad ten šiuomi tarpai na
mų pirklyba jau gana įsisiū
bavusi, nors stokos butų tiek 
aiškiai ir nesimato, kaip Chi
cagoje.

Bankai ir trustai, kurie tu
rėjo įsigiję tūkstančius namų 
per foreclosures, iki šiol juos 
taisė, remontavo ir nuomavo, 
bet nesistengė parduoti, šie
met iškilus nuomoms įr staty
bos kaštams, subruzdo ir fo- 
reklozuotų namų savininkai 
pardąvinėti tupiamus namus.

Viena firma paskelbė par- 
duosianti net 165 mažus, dau
giausiai vieno ir dviejų pagy
venimų, namus šį rudenį. Tu
rėdami pasitikėjimą pasto
viais laikais ir kylančiomis 
namų kainomis, jie siūlo par
duoti su labai mažais įmokėji- 
mais ir mažais — ne daugiau 
kaip nuomos mėnesiniais mo
kesčiais ištiestais net dvide
šimčiai metų.

Keliolika firmų užsiima sta
tyba vien tik žemos kainos 
vienos šeimynos namų ir par
duoda taip vadinamu “Rentai 
credit easy to own plan”. • T. 
y., netiek atsižvelgiama į pir
kėjo turtingumą, kiek į jo atn- 
žių, sveikatą, uždarbį, šeimos 
skaičių ir išgalę be apsisunr 
kinimo mokėti. Suprantama? 
tie namai parduodami tik por 
kontraktu ir kuomet pirkėjas 
išmokės apie trečdalį kainos,! 
tik tuomet bus išduodamas!

' f
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žinios

■ r

Jūs skaitote-laikraščius 
arba kas jums pasako... tai taip 
žinios skleidžiasi. ;

Ir taip žmones žino apie
‘ r /' • 4 ’f /. 1 ? •* /* t’5f '• • " *■ *'* * ■'-‘V • 

Chcsterfields... vienas entuziastiš
kas rūkytojas ' pasako ■ kitam kad 
jie yra lengvesni... jie turi geresni 
skoni... jie yra skirtingi.

Chesterfields jums suteiks daugiau 
malonumo...}!^ V

•

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI 

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN AVĖ.

(Arti Cravvford Avenue)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 
de Iuxė tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
OLDSMOBILE *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
DODGE ’36 5-pass. 
dė luxe touring Sedan — 
DODGE ’35 5-paSs. 
de iuxe i touring Sedan .... 
CHEVROLET ’36 5-pass. 
4e;Rtt^lour. Sedan ........ 
CHEVROLET ’34 5-pass. 
de lūxe tour. Sedan ......
FORD *36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
DE SOTO ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
PLYMOUTH ’37 vartotas,
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler ’37 Imperini 5-pass^ Se
dan, Radio, Heater 
furnished ...........................
CHRYSLER ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER ’35 Airflovr
6- p. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE ’36 5-pass. 
Sedan. pilnai įrengtas .... 
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 
tour. pilnai Įrengtas .......
CHRYSLEĖ'37, 6-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ............
PACKARD. naujas. ’37 6,cvl. 5 
pasažierių de luxe* ir. Sedan 835

NASH *36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ....... i.......................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Jūsų Karas kaip Imokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP..... V

Chrysler Sandėlis 
finansavimo Firma 
3910 Ogden Avenue

465 

365 

545 

465 

345 

465 

285 

395 

495 

595

845 

545 

475 

495 

595

Qc>'esn
.. todėl kad jie yra pagaminti 
iš LENGVŲ NUNOKUSIŲ 

tabaku j

(Jliesterlield
. jie suteiks iums DAUGIAU MALONUMO

. . . ■

Bosses Won't. 
Kire People with 
Halitosis ( BIUEATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

Mth the best to cboooe from theM daya, «m- 
ployers favot the beraoa vfrho U most attrae- 
tiv«. In business lite aa in the sočiai worid, 
halitosia (unpleasant breath) b oonsidered the 
worst of faufta.

Unfortunately everybody suffera from thb 
Offehsive condition at sotne tlme or other— 
many mote repilarly than they thi .k. Fermen- 
tation of fooa partjcles akipped by the tooth 
bruah b the cauae of mosi cases. Decaying 
teeth and poor dlgestlon abo cauae odors. »

The ąuick, pleasant way to improve yont 
breath b to uae Lhterfne, the qulck 4eodorant, 
every morning and tverv night.

Ibterine balta fermentation, a major cauae 
of odora, and overoomea the odore themselrea. 
Yottr breath becomes sweet and agreeable. It 

I "rili not offend others.
If you value your job and your friends, nse 

Lbterine. the safe antbeptk, recubrikUm- 
bert Pharmacal Company, St. l£ub,Mo.

Don’t offend others * Check 
‘halitosis with LISTERINE
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NAMUKUOS
ŪtMfeiMi Dfe fcfe 

PųbliiMd Dai# Ęxcejrt glinda} fcy 
rhe MUjuanUli Nfews Pub. Co., Ine 

įuf iOt pmmh ®w Ttlepkane CArt«l 8^0
T

88.00 per year in CąiĮątteiį.00 per year outside of Chicago
$8.00 per Iri Čhlčafe 
3c per cdpy.

Žnt*ri4 m SecDnd Class įfatter
W.Ąh įtoį Įt tįę P^t Qtfice

Chicfcgo, 111. under Ine act of
iri

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmądigąius. Lęidžia Naujienų Benį irtau gint

II! I. į.. ■■■ I ....................................................

; Italiuil
tjįoogoJ. =X

Trims m6nesHms ;
Rvlžm fnlinftsięĮris «
Vieąąm mėnesiui . T V 

Chicagoj per RneŽiotpįūu
Viena kopija —

. $8.00 

... 100 
„ 3.į)0.

1.50 
45

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

mietams
gUSPt metų.--.i...
Triris ni&iešiamš
pvjem mėnesiams 
yieągjn menesiui

Lietuvoje Ir kitur užsieniuose

ąsai inefų

paštu
$5.00 
2.75 
150 
i.bo 

. .75

$8.00 
4.00 

,. „ ^60
Pinigus rėlkid siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
' : 1 --- ;--- —---

O ^orko Darbo Partija
: K[ew ,Y6fko sociąlistūi, kuriuos Norrtidn Thbnias šu 

JaVę kariiigriiB taikinihkMis pernai metais suspendavo 
te; nųsįtui išmetę iš Socialistų-Jpartiips, jau. prezidento 
•rinkiftlU kirnpariĮjbs metti bųy.ęiį kartu sp |v4iri$ftįs pa- 
Išįtifi^btfnš darLihiriktį tthijpmyi, teteigę Amerikos tSąr- 
bo Partiją. ; ' ’

Dabar ši haįjja partįijM StftH i MV®
inų Jtpvą. ji paskali reriisiąnti New Yorko
ipSrŪ ta diUrfiijcis k^idi^ąiiirą paąįąte 
surašą' j New Yorko miestų įgnybą.

rųiJdihMiišė Amferjkda Dąrbo Partija bjis 
Stipk^ne; pbfeŪ tbdenj/ir galimas daiktas/ kad 
jai pavyks pravesti, jei ne visus savo kandidatus, tai 
bėijt L# GftaMjiį, iltis už |į balsuos . milžinišką <Įąugu- 
ma. Ybbkb darhjnnikij. (Jerfešpio kąiifliSątb jie ne- 

... 5
•. Įdopiu, kad Lą Ęparflijos kapdidąturą rbmia ir agi- 
tiipj# už bąHfti P^ktiją iiBt’ ir kįftitmistai, kurie pir- 
miaus visuomet stengdavosi suskaldyti darbininkų bal- 
šįs. Statydami, savp aiskifilš kandiaattiš. T$ sdeįąlišių 
“senąją gvardiją”, kuri stovi Am. Darbo Partijos prie
šakyje NeV' Veritėf kdrhįjnistdi šbniau Idbki piktai nie- 
HĮndąvb ir vadindavo ifątžagareiviais’V tuo pačiu laiku 
gįrdktoi “KąlHdtišjtis” (tbkitiš, kdiĮi Normali Thomdš);

pąrbiniqkij piąsės N®W Ybrkė šĮąiidiė stoja už Lą 
riuayUiją, taip kad Ąpj. fi^b tartimi. yra PtOgM sii 
jjiė Idiihetb viepoje pusėje demokratų Tąnį-
Įftdny Hali mašiną ir antroje pUseje- republikoniškus 
“ekonominius royalistųs”. šitoks laimėjimas tą partiją 
susyk paverstų didele jėga Amerikos politikoje.

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

įfalJWW!!11 jjĄĮ IHL" L. gUBEBl 
DARBO PARTIJOS DAUGU

MĄ TASMANDOJE

Nūp pareit^ bdrląpjfeųto riji- 
kjteU 1^34 šįi. Tąšmdniją Vajdė 
£>ąębo partija. Bet ji neturėjo 
Miškidš dąUgtinibs.

Dabar Darbo partija laimėjo 
HbšdliųČią Haiigųte^i prifeMą- 
mą Įfl, atstovų į parlamentą, 
įįUši^ąriiį |š narių.

parlkftifeiite dąr-
* btečiaj .tiirėjd 15 ūtete^ų. karte 

su jais balsuodavo Socialinio 
Krędlte paytitea aįstęvąs. lįa- 
įtenalistąi turėjo 14 atstovų.

Pahar nacionalistai turės ilk 
11 atstovų. , |

KOOPERATYVŲINTER
NACIONALAS

šiandie prasidėjo Paryžiuje 
pasalto kŪŪiterąęįjų kpngūesaš, 
kurte tįšis iki rii^šėjd 9 d.

Niimatomą, kąd jame ddĮy- 
vatis atstovai iš Š9 kritštij; ku
riuose kžptu yrą visp ąĮ)ie 100,-. 
doO.dOO kbbperdtyvtį barių, bau
giausia — vartotą jų draugijų.

Kjįąperąciteą tai .trečįa dar- 
liiuinkų judėjimo šaka. Pirmoji 

(ktirios 
vądĮjūtei šbJjįalidijhėtnte arba 
Pąrį)Q.pąrt|jQipis), o antroji —

• profęripAs (d#rb|iįin-
kų unijos).
’■ ■x,.r4rT..„ ,

•MMŪNIsfV' PARTIJOS 
SŪĮęAKTiS

šio mėnesio pradžioje sųką- 
kb iygtel IŠ riieliū kai Artiėri-

vių špcialiatij sąjunga kurias

buvo: suspendavusi Socialistų 
pąrtija už jų perdaug “kairų” 
vejkimą.

jų tarpe buvo ir Lietuvių S& 
ciąlistų Sąjunga, kurios priešą- 
kyję -tuomet stovėjo Juozaš 
Stilsonas (centro sekretorius) į 
Juozas Šukys (pild. komitete 
narys ir “Kovos” administfk^ 
rius), Kazys Vidikas (‘‘KbfeŠ’* 
redaktorius) ir k. Lietuvijj SS 
ciąlistų Sąjunga' tuomet tįifŠjd 
apie 6,000 narių.

- Suspenduotosios socialistij £& 
deracijos nutarė ne grįžti į įSb- 
cialistų partiją, bet btgdiilądb- 
tig skyriurn įr ^ąšiydd|tįti ,?kb- 
munistais”, pamėgdžiojant Ru
sijos boĮŠdMkd^i aPie idiriiii^ 
tų federąčijų vtįrfąi 
nieko nežitibjd, bet jų 
liuciriiais” Žygiais įrlfijbšii pąj- 
viškai įsivaizdųodąhil, kad tam
si ir ekonominiai atsilikusi Ru
sija parpdjs pasauliui kelią į 
socializmą. ", :l

Ta'čiąp pačiame steigiamąja- 
me tiį “komunistų” suvąŽikyĮ- 
me, Chjėagoje, įvykd sltiįihjds. 
Socialistų partijos skaldytoji 
patys tątp savęs suskilo ir tuo- 
jaus įsikūrė dvi “komunistų” 
partijos, kurios įftadęjd pietai 
yieną ailĮrą ęštif Vėliau btiYb 
dar dauiįų skilimų paą kftrhų- 
nistusvir ąlKąklios frakcijų rie
tenos pas juos pįękuomet rie- 
paąĮbaigė; šiandie jbš yrą ąrf 
šėsnės, negu buvo kada nors# 
nežiūrint to, kad komunistai 
bando šįtą faktą nuneigti. Pav. 
YLaisyė” rąš° ; r

/ ‘‘įbje tfcbfndiiišlU ^Aftijo- 
je) pėra frakcijų, nėra vąi- 
dų. Partija, glaudžiai sujung-

..... .................................. ......
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ta ideologiniai ir 6i*kiihižači- 
niai;U ■
Partijoje “nėra frakrijų” dėl 

tos pą^astes priežastieš/ kad 
kiekviehas žmogus, kuris ne- 
pritariM. ąfteiaiihei vadovybėj? 
yra ipelOįls įSiįjįūH- Įkniesti 
yra “frdčkistąi”, išblėsti Ipve-1 
ston iečiai įr įvairus kitokie 
opozicip'diefįū|. šitos ęijtežteihės 
komunistų grupes aštriai ko
voja prieš “tiesiuosius” komu
nistus, 0 šie 
nieriųl

Apie “ideologinį” komunistų 
susijįihgite^ vąpgįai galima kal
bėti, ties jolttes aiškius idbhid- 
gijos pdš jites j&ii šėhiai jįėb<e- 
ra. Viškkš, ŪŽ k^ komtiiiištai 
seniau štedjūVb? dabar jie tiid- 
kiną, jf ^tek^į ką jie piriūlaųš 
niekindavo, jie dabar giria. Vi
sas įįių aifenij įęirii|itiižn,as tai 
vergiškas Stalino garbinimas.

IčD»iD#iiSTAi
■ ■' ATŠRiįD? . ■, .
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Kodėl špciąlistų “kairysis 
sparnas” pį*teš 1§ tŪ^tų atsime
tė nite Socialistų partijos? 
mimikai aiškina ta| šitokiu 
du: ; /

, “i»l9 -ti metai . tuvo tuo- 
jautiniai (? —. “p.” Ęfd«) 
pokąriniai ruletai. Amerikoje, 
kaįįj ir višaįn pasaulyj virė 
milžiniškos dŪrŪteinkų ko
vos; Socialislų Barti j oš va
dovybė buvo susikompfųnii“ 
taygsi (? — YN” Red.) sa
vo ątsineširnu linkui pąšauli- 
nio karo ir kt. klausimais.

“Įkvėpta tiušijoš Lapkričio 
revoliucijos, kairioji Ameri
kos •dąrbininkų klasės dalis 
iešką.) 9. kejiU te Ūųdų įstęįgi* 
mui tokios politinės partijos, 
katra galėtų išreikšti jų yęi- 
kalavimus ir sąjaušmą...” 
‘V’, rųgs, Į d. 1937 m.). '
Palaką apie Socialistų parti- 

jos vadovybės “susikompromi
tavimą” karo klausime yra ne 
tik melaginga, -bet ir žiopla. 
Jeigu Bebšas, Bergeris ir kiti 
Sb'fciąlistų partijos vadai sūsi- 
kompromitavo, tai negut šim- 
tepfbCentihib amerikoniško pa- 
triutižihb akyšfe; hėš jie buvb 
nuteisti po 10 ir po 20 metų į 
kalėjimą už priešinimąsi val
džios karo politikai!

Tikrumoje, žiųoma, dteyką'A 
visai ne tas. “Kaįriasparniai” 
sumanė atskilti mio Socialistų 
partijos dėl to, kad juos buvo 
sužavėjęs bolševikiškas pervęr- 
Šųiąs Rusijoje ir jie ilbrejb Čid 
it^l padaryti pandšią “rėVdliU- 
$Į|ą”į kaip Rusijoje užrpiršda- 
011 Vteną mažmožį, kad be riia- 
sitį įtera|tios rėvolitiČijbs he-

SbiftlĮiitetei Amerikoje buvo
( ftįŪte^0j<i ĮiolševlžhiB 

ftĮįĮfd^h j fe mažiau kųriė
jįi tefiHafe fe|fe ftusiją ir Leni- 
fe tteriM; ife karštesni jie 
feyb biiifeląštei. ..

, 'O ' kud ite $$ 

.nietįĮąriždtete —■ dąiyvOfe.iĮI

stonieįHM Į$

komunistų / grupes aštriai ko- 

. priėš opožicib-

bu-

. v*.
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ZIMOS IŠ GRAND RAPIDS, MICILsiinijĮ”
Anais senešniaiš iąikąiš; kai. 

riišų caras VykdąVo kiir nors į 
provinciją, tai iš anksto visi tos 
Kclioilėš kėliai buŪąVU zšiidai- 
merija ir kariuomene apstatyti. 
Slaptų ‘ žvąiglniiikū • ir tčriąiš 
šimtais nuvykdavo, o paskui 
jijbš važiuodavo ViŠą eilę Valdiš
ku žurnalistų, kurie kaip įma- 
hVaanii tą kbliote aprašydavo

nietiĮąriždidiH — dąiyvOiįiiĮI 
rinkimuose į kongresą ir legis- 

OriŪŠiiigi įOt^įnąiH^ 
įiūgęriWHtl^4 dūfbiiiiiikū faii“ 
vj j prieangi “bįiūžųązihėi de- 
mokratijai”; priešingi kovai dėl 
politinių iū ekonominių refor
mų; priešingi štreikapiš; Itufiij 
tikslas yra vien tik iskovbtį ge
resnes darbo sąlygas darbiiiiri- 
Įtatn& —. žodžiu, priešingi “ką- 
pį^nžitid lodymui”.

Vietoje <freformizmb” ir 
“Ūppriųpiznio”, kurį, anot tų 
“kairiasparnių”, vykino Socia
listų partija, jie š^ukė miiiią'S 
prie “tpojąutinio šiikilimo prieš 
kąpįtąiĮzmą”. ' Minios, .Jifeije, tų 
kųmiihištiškų šaųksitių nepa
klausė, tai beturėdami ką ge- 
resnjp daryti, tie “reyoliucio- 
pięritii” šoko ardyti soįjjalistinį 
judėjimą ir darblpinkiį ųųijąs.

Čia' komunistai padarė daiig 
žalos. Butų gerįįi, kąd kųHs 
nors iš to judošiško darbo ini- 
ČiatbiHų bąpšskkbtū, kjėnų jė- 
sonilš kfflufiistki Atherlk8jb 
organizavosi ir griovė susipra
tusių darbininkų judėjimą:

limąjį” carą visur pakelyje fu-, 
•šų ^ųaūdis” šųtikcląvb; Nors 
ji tariamoji liaudis daugiausiai 
štįsidėūąvb iŠ žVąjgyįliiiiiįkiį ir 
Žątidąūlį. Kas ū'krą.'Mėtojfe ąWy-t 
kųs sŪtikdavbj fetį^Ū^ ^Ūikiątl 
šiai išvdrdyią it* dar apie žy- 
meęjįiųš aširiehis bent kelėidš' 
žpdžiiį atskirai įĮiidayb pašUky- 
td, o aukštesnių pbnių, atėju
sių cąro- pasitikti; net smulkme
niškai drabužiai budįvp Upipa- 
sakojami. Žodžiii; tie valdiškie
ji žUrhalištai ahubriiet kiękvie- 
rią pažymėdavo, ir nėt tiįk j iŠ 
“pastabus” budąvo, kad įžiurę?- 
dąyp, jbg tą dieiįą net ir saulu-. 
tė jo. “didenybei” garbei nusi
šypsodavo ir. iš dangaus jam 
palaimą siųsdavo. Juk tai esą 
būvę visaiypąturalu, nes juk fii- 
sų imperijos caras buvo dievų 
pateptas ir pravoslavų dievo 
vardu jisai tą didžiulę imperiją 
valdė. Tad aišku, kad ir dieyąs 
danguje tokia caro kelione 
džiaugdavosi ir jam iš aukšty
bių yisokias paĮąimąs ąįųsdayp. 
Tokiomis progomis ęąras sąvp 
tėvynes “ištikimas suriuę” viso
kiais ordinais apdovanodavo, 
kuriais tie didikai mėgo savo 
kruitifeš papuošti it įribš kituš 
pąsidįdžiiioti iš Čato rankų to
kią dovaną gavę.

15 ' ■ Ir v >■ * •

Specialios knygos
^rą įĮei'’ątskifų* kn^ų, gau

siui iliū^tHibtų; išleisti Ūpię 
.Įmvųšidš įh rūšįį cafų kėjioneš 
ir ihėdžibkleš. Tūkstančiai rub
lių budąvo sįtbkiemš Įęidiniams 
skiriama išiėisti. O kadangi ru
sų tų metų spaustuvės labai 
šlubavo ir gerai iliustruotų, o 
ypač spalvotai negalėjo gražiai 
išleisti, tai tokios‘knygos būda
vo leidžiamos Vokietijoje Liep- 
cigo spaustuvėse. Ir dabar pas 
antikvattis dar panašių knygų 
galima ‘aptikti, kur yrą aprašo
ma rusų carų jiėRbneš po savo 
kraštą ir tehaiš šiimiiičtd, kas 
iŠ tų ištikjfpų /‘tėvynės sūnų” 
ta proga buyd ordipais apdova- 
iibti.

> Kibta Įkibai. Jau daug kas 
dąbąr ( pasimainę ir atsimaipė, 
įėt riišų ūŪidiškų žiifnūlistų sti
lius it* beveik tąęą| pats 
pasiliko.

Rągi? Nors ir žmonių kalba 
taip pat kįntą ir jpje daug nau
jų ’ šąvokŪ Ir. grandą, 
pfet ji, thątyti, ĮįĮįĮ pęitai ne- 
btbgrėštibja įr yis t|Žito turi 
ūdįiiibiišįfbūąiš; kdd rusų im- 
perijds lajkaiš fMttotais žo- 
džiais. ■ ■ ' '

Aukšttj komisarų kelionės
Ankštų kpiiiiū^ų P° 

’išŠisfe;.,hr 4ąfiąF bbVpik tiib bįįr. 
ČiU štiliUipi apfdšbmaf įr dabar

jieniš šąiiliitė iųėiiiąi šypsosi, 
dtiOt tų žijfįąjišĮų štiliaus, ir 
dabar tuos komisaras ištikimi ' 
•ftįyyhąš sdhųš’- pasitinka ir 
dabai* tie ištikĮĮiii “dvynės su
nūs” yišbkįaį^ drdihąis apdovą- 
nojami ir dabar ta rusų “žemės 
druską” išški**Uhlia iš prastųjų 
rh|rtiųgdjį žifiHii^ šįbogsnio. Ir 
ųktjO ąfeįijidb d|ūWPtieji” 
rijiktlėji tėVytifš didvyriai, ku- 
riČ savo kfiitih^Š šįi tokiu dide- 
iiŪ. ^ąniėgibitį visokiais 
tirdiiiais. 'tik škirtumas taš, 
i^ąd aiiiib'fnfe't {ii^š Ordinus gd^ 
jėjd hęsięiti aiiį ^rūjtnės ppsL 
še^į; ktihŪiėL kitą iš- 
kilmėms skirtą uniformą buvo 
ąpšivįikį. 'tlėšil, dabar dar fra- 
kaš čid yiį ^tŪnybė, bet jis 
pfigyją? 0 kplkasj kolkas tie 
ordinai segami prie paprasto 
pilkų švarko; ar “^imnastior- 
kos,” arbį , “kosoVorotkos”;.; 
Bet, tie ordinai iš tpjo visai pa
našus į cariškus ordinus...

It dabar štai ŠŠŠR oficiozas 
^Tžvėštija” rašo, kad tokjė, 
t.ai tokie ištikinii^ijsi “tėvynės 
sūnus” šiokiąis btųinais apdo
vanoti ir jie čia išvardijami pia- 
gąl činą. Ir (įąbąr Įąbai sbiulk- 
meniškai ir pagal Už‘mainus Čį- 
nus tie valdiški žijtnalistai rą- 
šo kas tose iškilmėje dalyvavo... 
Nagi mėgink suklysti ir para
šyti pavardes ne takioje eilėje; 
kalį! Čibnai ptlkladšb... Ko gero, 
busi tuoj įtartas trockistu ir 
čia bus karieros galas...

Nepątaikę
štai Ukrainos komunistų ofL 

ciozas netinkamai suminėjo ką 
kuriąs iškilmes, ripųna# kazio- 
nas iškilmes,, nepakankamoje 
pagarboje jaą ąprąšę ir to laijcr 
raščio aisųkipgi redaktoriai nė 
tįk barti pusėtinai iš Maskvos 
gayo? bef* "dalis jų jš 
išlėkė, o kiti jų pet feišme aU 
Sįdprs;

l'ieša, daugiausia čia’ kliuvo 
ųž tai, kad tą dieną kaip Ubo- 
reviČįuš, Tuėhačeyškiš ir kiti 
štabų viršininkai genęrpĮąi bu-? 
vo sušaudyti, tąšdi Ukrainos or
ganas 1‘Kb‘munistas” ‘aprašė 
gedulo maršų reikšmę...

Na, jei prileislme, k$d tai 
buvo sąmoningai patjątyįą, fąd 
ĮŠ čia jau seka kokįd ūpo pėt 
Oficialiuose OrgdhubSė ėšąĮtid; if 
kur yra opozicija įšibridvilši, 
kur ji veikia! Juk šimtai, jei 
ne tukstafįpiai, panašįų žurnąr 
jistų dąbąr ne įtik trdękisįaiš 
apšaukti, bbt ir iŠ vietų atlėįs- 
H...

Darbai ir pragyvenįjngs gavotiškas kontestas. — 
Pageidaujamą, kad chieagiečiai dažniau ątsEąnRy 
tų. ~ Agotos Ąiėks^nienčs at^štogoš rytifteše vai

Pas mus, kaip ir visur kitur, 
pasitaiko visokių žinių. Tąčlau 
gaila; kkd teis žįnios nepatenką 
į Retųvių laikraščius. Nežinia', 
kųk dingo tie musų amatkieji 
veikėjai, kurie pĮrįną pįisgtmąi 
l'rrno t . T-.r-'-rTv j-.— .-.-y—y.
km nųįpp. Nežinia, ka§ SU jais 
^ąsMarp,, T 
surūdijo?

Prieš kiek ląlko Agota Alek 
synienė buvo nuvažiavusi pa: 
savo brolį į .rytines valstijas 
Ten ji praleido apie sėpt^nia; 
savaitės. Turėjusi progos susi 
tikti sų savo pažįstamais, ku

daug pašydavo.,į)ątąr jie visiį fiiį d&pačįųsĮ per dvidešimt ši 
Nežipią, įąą sų jais ter^ųm met 
- gal jų plunksnos jąįko, kaip

• Sąkd,- kad kai kurie tų pąžį
Apie febtte girini štai fcas ef? visgi neblogą) susi 

pas aite dirba Msi; vark^ ,ur‘ į“1;10.1 
bti flRH. iferi afiv- W nebkigai įdirbą, Falygir

įr^Ūte metų. Vadinasi, nuo t
1 apleidau Ltetev^

šii’ėilęiųužių ągęhtųtų $tiig$Š 
ar Maskvos subsidijomis. Yra 
žinoma, kad pirmasis jų dva
sios fdįkš bbvb pib-

Bet :š4|| ^rėVo|itic|ti^Ū^v žy
giais komunistei 
ko teigiamo 
bėgant, jie buvd priversti at
sižadėti visų savo programo 
principų, ir šiandie jau jie ne- 
pori nė prisiminti apie tą “pa
šau io rėvo iucjją”, khri| įjįe 

fepi. (
^Ameri^os komunistų partijos 

istorija fe 18 feįu bu- 
dęihbiištfdvihiMŠ to, kalg nė- 

reikią elgtis, norint padėti dar
bininkų klasei, /

bje nie- 
Laikui

I

..

(Biiš daugiai!)'

Ii UlTUVOS
kapinės 

bąiįĮiaittoš aptverti
, . . .

šIaLLIAL — Šjdtiiiš dieno
mis bdį^iūdibš
laisyąiiŪiiįfĮį
darytą', iflėditl^ MM
ĮOhfttjįjiįj p®Į; B
lyginti. Dar bus tvarkomi ta- 
keliSi ir vieta nišUmk ^ryti. 
Pažymėtiną^ kad Viši ddfbąi ir 
lėšos šiidąūyti šūšiprątųšiij jdiš- 
vąriiahių aiikbmiš, 
hiėLtit hė Cento bd^lpo’š ąf

Kretinga naują
. trtiikyklfį 

...... .... ;*
KRETINGA. — petingos 

apš. savivaldybe iįfefįĮ ’gtfe-
KRETINGA.

Mokykla bus inoderhi, šešių 
komplektų. Liepos 15 d. įvyko 
VatŽy tynės mokyklos pamatų 
ir rlišių išmurijimui, kurias 
laimėjo vietos rangovas žygas. 
Kitus statybos darbus vykdys 
pati savivaldybė. Mokykla kaš
tuos apie 350,000 litų,. •• ;

įttš&kyti: i t
kfis tilt dirbti nbfi. Tiesd, ątly- 
£ihimas kerši labdi dįdėlišj bjet 
ptaį'yt'ėiiti yis deltd gdlįma. 
Juo l^b^u, kdd paš muš prą'r 
gyVėtiimaš žymiai, piįęšniš. nei 
kitųbše didnjiėsčiųpsfe.

i^udmok butams, palyginti, 
rięrą Įąįiąi pakilusios, tlž dvi
dešimt penkis dolerius piėr m£- 
riėsį .KĄĮįmą nųompti yięąi ne
blogą “bbpgąjp’’. Tįeaą, laisvų 
bųtų ijedąUg terą- pasta
ruoju laiku daug įvyksta vedy
bų. jaunieji ; paprastai su tė
vais nenori gyyeųti ir ieško 
sąu butų. i

Prieš kįek laiko pasitaikė va
žiuoti automobiliu pro tuščius 
lotus, žiuriu, visas būrys su
augusiu • |r Vąikų rauja' žolę ir 
krądja i adtbmobilius. Smalsū
nei) dėlęi męs šūątojonie; — no
gėjau pritikti, kodėl visa tai da
roma.

Šužipojothe, kad niiėstąš pa- 
skelbęs kpą testą ir paskyręs 
$75’ įpvanų. GiMi, kas daugiau 
žoles išrausiąs ir sųnaikįpsiąs, 
tąs gausiąs prizą. O Pykinti 
teikia tą žoįę, kurios vaisiadųl- 
kes pagiihdd “hąy fėvęr” ligą.

Kiek vėliau pastebėjau laik- 
rąščiuošę žinutę, kad to kon- 
tėsto didžiausią dovaną ($25) 
ląįpiejęs Robert Emelander.

Tokiii bgdu apsivalymas nuo 
žolių miešttii yisai pigiai artsi- 
ėjo. Jei butų reikėję darbinin
kus saniflyti, tai gal butų tekę 
išleisti kęlis kartus daugiau nei 
$75.

Charles Coykendąlle, dvyli
kos mętų berniukąs, su savo 
broliukįį nuėjo į dtįobę maudy- 
Įįš; Ta diibbS pasidarė bekasant

ąrles be niekur nięT
žvyrą. Mainydamas, kad duobė 
nėra gili,'*CIįąrles be niekur nięT 
ko šoko į vįhdenį. Įšoko ir pa
sinėrė, nes diiobė buvo dvylikos 
pėdų gilumo. Laimė dar, kąd 
netoliese m^iidėsi du vyrai, bu
vę jųręĮVlar. Jie greit atskubė
jo į pagalbą ir po septynių mi
nučių ištraukė berniuką. Ne tik 
ištraukė, bet ir sugebėjo jį at
gaivinti.

* &
Su dideliu susidomėjimu skai

čiau p. M. šileikio įspūdžius iš 
Ūtąlęistų atostogų Michigan 
yąlšįijose, Tas aprašymas man 
lįbai patĮko. Michigan valstija 
yra tikrai gera vieta tiems, ku
rie męgštą žuvauti, čia yra' 
daiig žūvilifeų ežerų.

ūąila, kad ęhičdgiečiai mažai 
Grand Rapids aplanko. Jeigu 
j temą ir tenka įąkeiyje užsukti, 
tai j te beveik ii^iistoja ir va
žiuoja teitete ^tai ir M. šilei- 
jį|S gteĮt iŠšitiibėjo iš musų 
tetekite, tik Vteną vizitą tepada- 
teš. Jei Uįlų sustojęs pas mus, 
įąi biiįų įįlrejęs progos, plačiau 
šusipąžįiįii su vietos lietuviais, 
'fąlą įtet proga būtumėme nu- 

j vasarnamį prie Spring
ėžeį*Ū; . •

Ęhtų buvę tikrai smagu sų 
ponais šileiįiais susitikti. Juo 
labiau, kad M. Šileikis yra iš 
Naujienų, kurios kiekvieną die
ną teikia mums visokių žinių 
ir šiaip įdomių pasiskaitymų.

' -’f k: i ,.^5^

ti su Grand Rapids, tai. te 
pragyvenimas esąs daug brar 
gesniš; ‘ <

Lankydama Bostoną, jin; 
sustojusi ir pas ądv. F; J. R; 
goČių. Rako, jis vis dar kup 
nas energijos ir su* atsidėjim 
dirba Susivienijimo gerove 
Prąšęs parvežti labų dienų dr 
F. fcjukėhienęį, kuri yra SL 
Labdarybės komisijos nare.

Grįžtisi namo, ji rado ra 
čiiiką iš ponų Šileikių; Lab 
apgailestavo, kad neteko ; 
jais pasimatyti. Sako, kai 
Čhiea^oje biivusi, tai ponai ! 
leikiai labai gražiai ją priėn 
To ji niekados nepamirėiant

rf' -Tr;-—t r r--rr—r

LIETUVOS ŽINIOS
‘^Atgimiišibiji Lietuvi

ĘAUNAS. — Kultūros < 
partamento gaminąmoji proi 
gandinę filmą iš ‘Lietuvos j 
venitpo, ^Atgimusios Lietuve 
Vardų, jau baigiama gamir 
Ją režisavo P. Babickas, filn 
vo’ operdt. A. žibąs. Buvo ] 
gaminta 5,000 m, bet perž 
rėjus ir išrinkus kas geri; 
$ia, filminė santrauką sūdai 
per 2,000 m. Tai bus bev< 
dviem valandom rodyti ekra 
Filmos reikalais į Bėrlyną 
vyko P. Bąbickas, o penk 
dienį su filmos pozityvu I 
pat vyks A. Žibąs. Berlyno : 
mų gamykloje iš pozityvo l 
gaminamas negatyvas. Bači< 
pradžioje filmai bus pripn 
tiioia iieįtivišką įpuziką. T; 
tikslui išsivežta keliolika lie 
vįškoš muzikos ir dainų plo 
kelių. Be to, R. Babickas įP 
bes paaiškinamuosius tekst 
Viępąs filmos pegatyyąs — i 
spinas bus pącĮąrytąŠ ant si; 
j-os juostos ir pąsiųsfąs Lįe 
vos pasiuptinybęi Y^singtų 
Filmą bus rodoma lietuvių J 
lonijose. Vėliau ji bus pas 
sta ir į kitus kraštus, kur d; 
giąų lietuvių gyvena. Antra 
negatyvas bps pądaryjąs ; 
normalaus kino filmų kaspi 
Tas negatyvas bus įteiktas 1 
sienių rėik. min-jai it per 
Siuntinybes bei konsulai 
kaip propagandine filmą, 1 
rodoma kitose valstybėse.

Sovietai supirkinėja 
galvijus

MARIJAM POR£. — Lie 
ypn yra ątvažiąvę Sov. Hi 
jąs veięrjnąrijoš gydytojai 
agronomą!, kurie iąrpjnipjį 
■ja n t -r: padedąnt “Maistai” 
pj‘rkių8ją( veis||niiiš gą|vij 
supirkinėjama iš karto frij 
yietosę; jie^ yrą trys kopi 
jos.. z Aną/dieną galvijai b| 
siĄnrkinėjąmi Marijąmpoli 
Ukipiųkai skelbtą dieną su 
dė labai dąug galvijų, bet i 
kėjąi’ nėsiųlę nė vietos ripl 
kainų. Iš viso'tą dieną pir 
jai nupirkę tik 5—6 gdlviji
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Butų galima įsukti. Taip buvo 
manoma, bet tikfrepybėjb btivo 
visai kitaip. Kolonijose i yra 
daug sveikų tvėrimui jėgų, ne
mažai jaunimo ir dideli dalis 
jaunimo, pavyzdingai išauklėti,

CMlCrtG O 5

YRA Msalpos ligoje, pomirtiniu ir kultūros draugija
Atdaras ketvęrgais visą dienai 
L 5 < „A l •* < — . > * • .4 .

DRAUGIJOS 0FISA3, SoutĮį Halsted Street; Telefonas Galia! 01|7 — _______ ....... „
VAIDYBA: >... . ' t ' Ė MIIjM; finansai seki Storius

J. .MICKEVIČJU9, prez$ęątaa J. DEGUTIS, iždipįpkas.

........ [LĄŠEVIČIUS, trustisas.
PR, MOKTVIPAS| Dx-jpą Dąūfayas. K. GŪGIS, Dr-jgfi Advokatas, J; P. ,VaRKALA, Dfeugijba Auditorius.

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Kdnkursantai, kvotosj įrašyta nariu

' NAiiiu
KOKKURSANTAl ' MIESTAS fcVOTA

Benediktas Vaitėkuriad ..... ................. Chiba^o.... 200......
Petras Martinkaitis-Senas Petras .... Chicago .. 200 .;... 
Vincent B. Ambrose .................
Frank Bulafr .7..^.....................
Kązimierąs Jokpbką ..:..Z;.M ... . 
Joseph Ap&iiijs (fcvotą įaigtąj 
Stasys JurČis .............. ...........
Anna Marioji Ascijia .......__
Stąsyš j. Petrduškaš ....
P-lė Suzdną į. Dabins ........... 
Georgė kttetąs .........r-. -.....
JosepK Ašęįllą .. . ....... ..
Adomas Markūnas .. ........ .....
Aptariąs skpbriaitis.....,......
Ahtahaš Vbsbąras ............ . .
John Šiužąs ........ . ..............
Ęažyš Steprihavičiųs . . 
Juozas AlbaUskas .................
Detriiš Galškis .......................
Loųis Anttdnavi^ius 
Thėiftris Šalkauskas 
P-lė Jėnnib Laurel ...______
PoVHas Milasevičitts .............
Petras Lapenis    i.....4....: 
John P. Griciunas .

' Joriaš Ašcilia ...‘...LvLT.;....
P?hia Elzbieta Norgailienfc ... 
Ąiitanas Stankus ..................
P-lė Josephine Miller .. .....
Peter Giniotis .................
D-nia Petronėlė Markauskas 
Stasys Mockūs ............ ...........
P-lė A^t6jriettė Kačev}č|Us ... 
CheSter Prakūrbtas ..............
Adoiph Kaulams ................. 
Albinas Rudlilskas ...............
Walter Tutnet...............;........
Alė* Ambrazevičius 
D-ūla 't’ėrėsė Vlltrakiš ........i
Pėtėr ftaįjševičius .................

50
35
75
50

IKASYTĄ 
NAB|U 

.....126

....114

..... 64

..... 56
35

..... 22

..... 19

...... 17

...... 15

Chicago.... 100.. 
.... Chicago 200. 
. Oicėrb .... 50 . 
... Cicero.... 20 
Roseland.... 
... Cicero.... 
Rockford....

Watikėgąii.... 
... Hąrvėy.... 
... Čhitagd.... 
... Chicago ..
...... Gary .... 35.. 
... Cicero .... 25 ... 
... Chicago.... 50 .
... Chicągb .. 100 . 

tUjicago tleights.... 32 .
..... Chjcągb.... 20..: 

............ Chicago.... 20... 
............. . dĮjjįąįp.... 2o.. 
...... Wąpį:egąn15... 
.............. ejiįcągo.... 15.. 
..... ....... ėhięągo .. 20..

St. Chąrjes ..
....;......... Cicero .
.:........... OHiČągo ;
.......... v AtĮtprą’. 
....... Evąrištori....

;................ cjįjęaga..

............ pJIJcago...
.. . ............  Nacine ...
.............. Čhįcago..

26 ........ 14
35..........  14
50........... 14

12 
f c

12
11
11

j »
1Q
ii

8
8

$ąŠQ Baron Von Plįokšt.
šiame Draugijos kdhkurše 

jati įrašyta ttikstantiS nattjų 
narių, tame skaičiuje nemažiau 
keturios dešimtys nuošimčių 
čiagimių lietuvių, taip sakant, 
jaunimo. Draugijai yra kuo 
pąsididžitmti — nę vien įrašy
tų narių skaičiumi, bet taipgi 
ir organizacijos narių darbštu- 
mų, kurie sugebėjo į tokį trum
pą ląiką dįdęlį dąrbą sukurti.

K ’

fcyją jtiąiišimaš, dr išsipildys 
kohktirsO Vedėjo svajonė įrašy
ti du tukstančiuš narių ligi 
bankieto, kuris įvyks gruodžio 
į į d., Olympic Bajl Ęodin. Lai
ko nedaugiausia, trys mėne
siai, o dar kitą tūkstantį narių 
tė'ikia įrašyti. -Iš darbščių'kori- 
kp*rsantų ir Draugijos veikėjų 
visko galima tikėtis. 

.
Draugijos konkurse dalyvau

ją pepkias dešimtys 
kpnkursantąįj

dusi šaknys, iš jų yrą sveika 
medžiaga organizacijai, tąiį)gi 
lietuvybės stiprinimui, čia vien 
buvo reikalinga organizaciją, 
kad tas kolonijų jėgas subur
tu į daiktą, pąąkstintų prie 
kultūrinio veikimo. .^ Chicagoš 
Lietuvių Draugiją > tą, padarė 
įtraukdama jaunimu ir seneš- 
pio amžiaus kolonijų lięitivius 
į sįįvo harių škaięįų, tąipgl įkų- 
rė kiekvienoj stambesnėje ko
lonijoje kultūrinę organizaciją 
į kurią lietuviai susibūrę gali 
vietoš lietuvių gyvenimą palai
kyti gyvu ir aktyviu.

& & & ?• ■'

Kad kolonijų kulturįpis gy
venimas butų judrus, tąi bu
vo reikalinga kolonijų ir Cbi- 
cągos. lietuvių jėgas suderinti 
į dąiktą kultūriniame ‘ ir so
cialiame gyvenime. Tokias jė
gų suderinimas pąakstiną lie
tuvių veikimą ne vien koloni
jose, bet ir ^Chicagoj eC šitas 
darbas^ dalinai jau padarytas, 
bet ko toliau tuo jis Vis dau
giau ir daugiau darysis glau
desniu.

>'20
15.. .
20.. .

• 24...
20.:.

. 20...

. 16 :
... Qąry.... 10 . 
įlhięągp.. 15..

25 .
12 .

50 ..
10 ..
10 .

........... . Oįčerb.. 
................ Chiėrigo . 
....... ...... Chicago .. 
................ Chicago . 
........... . Chicago. 
............... . Chįcągo10 ... 
............... Chicągo.... 10...... 
......;...... Chicagp .... 10
. Indiana Hėrbbr.... 25 .. .: 
................  Gary ... 10 .... 

......... Chicago.... 15....
.... ........... Chicago ... 10 
................. Cicero.... j6 ....

—........ ^pringfield .... 25 .
................ Chicagp.... 10..... 
.... :.......... Racipe.... 12..... 
....... . ......  Kenospą.... 20 ;;. 
...............  De Kąįb .... 20'.... 
..... i........ Harvey....

................  Chicągb.... 16...: 

..... . Springfiėįd.... 10^..; 
.. ... ....... Chicagd;... 10..;.

Narių ne kori-tų kvota kolonijose ir Chicagoj 600 265
Aplamai naujų narių kvota' konkurse .............. ...: 3;0QO .
Konkurse narių jau įrašyta ................... ..........

Kvotąi trykšta....... . ...... ..................    1999
* ,<,«.*•. ... .

P. S. 1. Kiekviends kbnkursįritas baigas nustatytą kthtų li
gi konkurso bankieiui, kuris įvyks gruodžio 11 d., tyrės progos 
gauti vieną iš trijų stambių titaną niinetariie bidrikietė. ViSij' 
konkursantų prašome syąktyviiiU savo .veikią kdrikytSo darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937. ,

2. Visi nauji įtariai; įsirašę Draugijon nuo vąsąpo 1 iki 
gruodžio (peC.) 11 d. š,^in.; gaušftikietą vertes $2.50 neyioka- 
mai j Draugijos Triumfo Baykiętą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Oiympič Mali. Taipgi j minėtą DUiįkietą gaus tikietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kurie ĮĮ-ašys naujų yąrių:

3. Nariais priimami Draugijoj! — vyrąi k mUtėf^š ttug 15
iki 48 fnėtų Amžiaus, fealima įsirašyti Draugijon per kQH“ 
kursantus; per Dtaųgijos nąfĮus ąrba reikia atvykti ąsiyeiiiškąį 
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nUP 9 yytp įki 
5 yąl. yakHrp; ketvirtadieniais nyo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sek
madieniais nuę 9 rytb iki Ival. popiet. "z

r-įįią Arina Alittskus . 
AHdriuš Saikelis ......... 
Jonas Kuolas .................
John Ą. (}rąi|ėy ............
Frank KĮikną ................
P-lė Milda baronas .....
Jonas Čihikds ..............   -
Vincas černauskas ......
Jonąs Senauskas ..... .
Šiahley Statkėvich ......
Įdhds Pateliunaš 
P-ie Anną karėta ......... .
Antanas L. Skirriibntas 
P-lė Aldona MiIler 
P-nia JuĮia Lhketiš ..... 
John Sėdbwški ............:

sėptyųį 
o dar kęletąš 

šimtų aktyyių Draugijos narių, 
kurie gelbsti, konkursantams, o 

RąriąJ veikėjai, ijė konkursan- 
laij konkurse įraše 265 
narius, o konkursai!ta i — 735 
ųarius. Tai stambi armija or
ganizacijos Veikėjų. Tokia !ak- 
tyyį jėga ir gali sėkmingai or
ganizaciją budąvoti.

, & c
Konkurso pliusas, tai kolo

nijos. Jei Draugijos konkursas 
eitų vien Chicagojė, tąi nėdą^. 
tebūtų galima girtis didėliais 
ląimejimais, butų kėjioliką šim
tų gautų narių, tai Viskąš, bet 
kolonijos savo darbuoto jais pa
sirodė turtingos. Ypačiai kbri- 
kurso darbo dirvoje svarbią ro
lę lošia Cicero jtbiĮknršąiitai, pb 
jo seka Roseland,. Waukegan^ 
JldLvey,' Gary, Rockford, 
rpsę Park, St. iį kai
kurios kitos kudbnijos. Cicero 
kai kurie kpnkiirsąntąi tįfe vien 
Cięeroje veikia narių Įrašyihb, 
brt ChiČągoje ir kitiih '■ 

‘
\Kąjbdrit apie kdlbilijaS, prą- 

yąį*f6 prisiminti ir apie tąi; 
kad prieš 11 meijesįų, Chicą- 
gps Lietuvių Drgįugįjos santy
kiai su kolpnijoipš btiyb nežy- 
niųšį gerįąti paąąkliįę, j y visai 
liebiivo; iŠėnjus Hątvey ir 
Šprihgfiėld. Per pąsklitinius- 
viėnipliką medęSiy Drąįigiios 
sąntykiai su OKipągps apylip-2 
kiy kpibpij.b|nš; pasidarė nepa
prastai glaudys; Visos iiėtiivių 
kolonijos aplinkui Chicago ben
drai dafbubjasi Draugijos la
bili, kad pakėlus organizaciją 
nąriąis, taipgi išvystyme ben
dro kultūrinio darbo. Kaip Chi- 
c^gai kolonijos, taip kolonijoms 
tlpicaga pasidarė labai artįmį 
kaimynai, z Bendri jų interesai 
vįšus įkįnki’ j bendrą darbą. 
Crfficagdš Lietuvių Draugija šu- 
čementaVo aktyvias jėgas Chi- 
cdgos if kolbpijp; pasidarė ne- 
pęrskyriąmu kubu*. ,

šis Chįb'hgds Lietuvių Drau
gijos konkdt§as, ryškiai įrodė, 
kad Chičdgbs ir kolonijų lie
tuviai, dar niekuomet nedirbo 
tąįp nuoširdžiai jokios organi
zacijos būdavo j įme kaip kad 
dilba šiai olganizacij/ai. Jie dir
ba darbą, kuris juos visus kai
po lietusius suartina prie vie-i 
no svarbaus klausimo, kąd ne 
vien aprūpinti save ligos pa
šalpa ir pomirtinė, bėt svam
biausią — turėti Vieną galiii- 
gą<,libtuVių pfgahizaciją, kuriai 
prikiaušytų dhiieagbš apy
linkių lietuviai ii* ta Draugija, 
po, sayo. li^ų^pęs..ugdytų gra
žius, pilnius: kujlurinius dar
bus, kurie' garbę mĮrtsų 
kaipo lietuvių. ' Švarbįąųsia;. 
kad musų lietųvių jaunimas' 
čia susitelkęs galėtų plėsti sa
vo veikimą kaipo lietuviai. To
kie' maždaug yra siekiai dau
gumos lietuvių — kolonijose 

f jr Chicago j e, kurie taip gątį- 
šįąi darbUojaąi šios organiza
cijos auginime, taip pat ir tų, 
curie jnieląi rašosi į šią orga
nizaciją.

Darbui Einant
" . \ .'V' ..J. . . ■

v šis Draugijos rrriumfo Kon
kursas, galima štikytį/yęa yie- 
riąs iŠ jų$fįąt|šiU; kokš; yrą tife 
,yęš bet kuribs "lįętiiyį^ Mfc 
nizabįjps. .ięikl O
gebėjome įrašyti tūkstantį na
rių. Mtjšų< kbnktįtšąh^įj nįyėlĮ 
darbštus Diąugijbs JmSn W 
sižymėjo daugiau nė buvo ti
kėtasi. Reikia prisiminti dat^ir 
tai, kad šie konkurso mėne
siai buvo musų, ko’hkpi’santų 
veikimui nepalankus. Vasaros 
.■piė^š, vishbnjėt yią ;iĮlsinatitišį 
darbe jėgų aktyvumas daug 
mąžespis. Visai kas jtita ht- 
ejtįs rtideiiidi. Mes kaip tik 
prie rudens slenksčio ir esam, 
husy dątbo Sėįnjingijiiįąš tįk-

bųbti. 5 Atšeit, mėš ih pb pel 
gėriąpšioįhiš dąrbųį sąlįįbitįš 
ešaht atlikime Šfadįbįj dtlHių, 

binsinle visus savo darbp na
šumu. ,

Dabar kaip tikįai ir, ateina 
tą s laikąs, ka da visi bendrai 
sukaupę šaVo jėgas pradėsim^ 
puoširdžiai dirbti. Dąsktitiniąi 
trys niėnešjąi triūsų d.arbd pri
valo bųt pavyzdingi — kiek?

V-.

«

;ai dabar prddeą pilhMi išsįšįų- 
btįbti. 5 Atšeit, hiėš it ijė . z pęt 
geriausiomis dąfbųį sąl^bmš 

int atlikome štampų datbą, 
atėjus patogiam iaikiii Štė-

BUVO manoma, kad kolonijų 
lifetutiai yra. merdėjančiu ku- 
nu; nėra -ytiiklfų jėgų kutibs 
sugebėtų keikti, nėra jaunimo 
kurį į liėtųvįų veikimo dirvą

kad kįbkVi^firiŠ drflugds kbn? 
kursantas darbyptųsi kdjp £ą- 
li geriausiai orgąnįzącįjos la
bui. Tiesa, ne viši ttriktiršah- 
taį man pasįsėke į aktyvaus 
darbo sukūrį įtraukti, bet tb- 
kių yrą visai mąžas skaičius. 
Paskutiniu laiku Jr .nąąžįaM' 
tyvųs konkyrsąntai pradėjo 
veikluirio žymės rąžytį.

Pavyzdžiui; Jonas A; Sinkus, 
Albinas Rudiųskas, Aptartas 
Stankus, p-pią glzbietą Nor- 
gailienė, Alex Apibrązevičius ir 
daugelis kitų, kurie atrodė, 
kad jie korikutšo dąrbę visąi 
nepasirodys, bet, kad kokios, 
viši šie kOrikųršailtai skyp kvi
tas išlygins. Na;, b ką jau be
kalbėti apie daūguriią kitų, ku
rie visuomet bri*Vo ir yra gaha 
aktyVųs konkurso darbe, jiems 
šie mėnesiai konkurso dafbe 
bus kur kas sėkmingęspį pei 
buvo ligi šio Įąiko. ]Nbrs kai 
kurių- draugų koriicųrsantų kvo
tos yra gana aukštos, dar reį- 
kia gauti didelio skaičius na
rių, bet man kaiį) tiktai apie 
tuos konkuršapius yra kuoma- 
žiausia rūpesčio, jie1 rilio pat 
konkurso pradžios dirbdami 
konkurso darbą išmoko kiek- 
vierią progą riąrįų įrąš^miii 
tinkamai išnaudoti.
Tokiems konkursantams kvotų 
išlyginimas nesydąrys didelių 
sųnkymų- Ęvųįų išlygįpipias 
kaip tiktai sunkesniu dąrbit 
bt|s tiems konkyrsantamš, ku
riems rėikia išlyginti žemesnės 
kvotas. Bet kaip vieniems, taip 
ir kitiems kbnkųrąąptąms, ge
rai dirbant darbas eis spar
čiai, nebus didelių sunkumų, 
dąrbą sėkmingai baigti.

Vieriaš svarbiausių uždavi
nių kiekvieno kbrikųrsapto y^ą, 
kad neužmirštų esąs konkur- 
šantaš. Pareigos konkuršąhto 
verčia darbuotis pasiekimui- 
tikslo. Aplamai kąlbant? mųsų 
^orikįirsantai lig} šių jaįkp pa
darė puikų darbą; nemanau, 
kąd jie riesišten^įų stėOis 
ppbširrijliąi ^įrbtl kvbtos išjy- 
giriįmuj. Kyoįas įOinę, įąp- 
kįeto dienoje, visi bendrai ga
lėsime savo darbu pasdidžiuo- 
ti- j' ' /-

-\- i-_____-_____ . ^•yr-'.'a'ĮJMgr —y*

ginys ir negilius konkurso 
darbe, bet, deją; jei kp^los, 
reikės atsiprašyti. Konkurso

mano), garbe bet kurio kon
kursą n to įžeista, turi būt at
lydyta. Kaip greit kbii. A, Ąpą* 
OTažeVičitlš Savo kVotą nariais 
išlygins, taip greit kbrikūršd 
vedėjas, . lietuviškam svietui 
prisipažins, kad jis ąpįę šį kpn- 
kursantą visokių niekniekių 
yri papasakojęs.

Nauji Nariai
Cicėrb kdri. Kaz. jokubka 

įraše:
♦

P-nia Irenė Vąičiplis, 4911 
W. 14tli St., Cičėrojė.

P-nia. Vaičiulis yrą Žmoną 
p. Vįę Vaičiulio, kuris užlaiko 
buČeriiės ir grosėrnės biznį čia 
pažymėtu adresu.

P?nai Vąįėiųliąi yra jaunį, 
čįagimiaį lietuviai, jų biznis ve- 
dąmaįš pąvyzclingaj.

Kon. Ė. Vaitekūnas įrašė:
Frank Liekis,
Jošėpli J. Guiitiš,
P-nia Mary Bajoriupąš, 

12001 So. Halsted St.
P-nia M. Bajopiunas užlįi|įb 

vąlgyklą ir taverno biznį pą- 
žymėtb adresų. Prąvartu pri
minti; kad p-nią M. Bajorįų- 
mėneš'diiktė Stefanija, yra bai
gusi Illinois universiteto ir yrą 
laimėjusi gražumo konkuršą, 
kaipo “Miss Illinois”.

įrašė

Didelis Protestas
(tiumoflstitSj

Mes f<ęĮąrbštįęjį” Įcopkursąn- 
tai:Jur£iš Špilis, qąbf|ėiius 
Titnagas, Pilype Ser
gėjus Burbulas ir Mikyporas 
Tirigutiš, Kurie' esam Draugi- 
jbri įrašę rie mąžiau vipnb ir 
nedaugiau dviejų riariij, reiš
kiam didėlį protestą kbnkurso 
vedėjui ir visai Draugijos Val
dybai, kam siunčia laiškūs lia- 
riąms ir ragina jųpsi rąšytį na
rius Draugijom. Jeiąp riąęįai 
np kbpkur^ąbUi sufįšys na- . 
riųs, tai ką mes “darbštieji” 
koriktirsantąi veiksime, H^ip 
mes gausime daugiau* narių? »

Aktyvus

ĘlžtįĮetą ĮŠfįtfeąĮlietjSPrhįą
P.Įiia Elzbieta Norgailienė; į 

konkurso datbą Stojo gana se
niai, bet, deja, ligi šio JąįįĮO 
neparodė ^kty^umo ^on^ursp 
daębe. Žiemą, škdndėsi šalčiu*, 
pavasarį — lietingu oru, ~ ' 
sąrą kąrščiu, — jai vis

va- 
iiVo 

išsisukinėjimas, savęs pateisi
nimas, kodėl mažai „konkurse 
veikia. Bet per šias dienas, p- 
nia E. Norgailiehė, konkurso 
vedėjui padarę tikrai “SUrpfįse,’> 
nepaisydama karštb orb; prida
vė ofisui Yi^ą>gĮčpį naujų na
rių aplikacijų. KOnkuršp vedė
jas mano, kad musų konkur- 
santei, Viešpats' suteikė rimtą 
pasiryžimą, neatsižvelgdama nęį 
k^fŽtį Hėi Šaltį fibhkųrše pro
gresuos. Gerai, kad taip ir bu
tų, kvotą ręifaa išlyginti,

valo būt pavyzdingi 
vieno konkursanto pasidariusi 
darbo spragą per šiuos tris 
menesius turi būt užtverta.

Būdamas konkurso vedėjas, 
aŠ ypač pageidauju, kad :kon
kursas eitų sėkmingai, kad 
Draugija bu*tų patenkinta kaip 
konkursanty, taip ir konkurso 
vedėjo darbu; Tat man rupi;

Alex Ambrazevičius

Apie Šį koiikuęšantą .kbnkūr- 
so vedėjas yra arkužus po
pieriaus prirašęs, kad jis tin-

ijSt1

Koiį. Ąhtknas Visbąras
Ąntąnąs žemaitis, v . 4

St. Clįartės kon. John P 
bįtinąs įrašė:

Julius Grigbpįs,
P-nia Anrią Ęippris, 
P-lė Paulinė * Tamošiūnas.

Indiana Harbpr kąn* Jonaš 
Kuolas įrašę:< * T •. *

Juozas Lapinskas.

Kona Petras &ajšMs :
P-nia Mary Ždliii^.
Ji yra žmona p: Pius Zal- 

pisf (žalnerąįčio j, Northsidįš 
gyventojo'. Pats p. Žalnis, nilo 
senai yrą įį^ritį pfąįgijos.

Mysų geras,«:• t : « *t j-' D

Gfi-

nar^š 
Pėitąs Maslauskas iš Peo|ją, 
Iii. įrkšė šąvo karininką p-riią 
Fraijęes Pilipienę.

^Įlipąs, sakoma taipgi 
greitį iaikii įširašyš Draugi? 
fe - ..

P-nas P. Mąslauskas žada ir 
(įauginti Šia barių surasti .Drąii? 
gijai.

Didelis ąčiu y jam už tai. 
Ląųksbne.

Musų nuopelnai kopkiiršo 
labui, ligi šiam laikui yra di
deli. Rdn. Jurgis Spųrgiš, įra
šė du narius, dirbb žmogus su
šilęs, o jei nebūty sušilęs, tai 
dar vieną narį butų įrašęs. 
Kon. Gabrielius Titnagas, įra
šę yieną narį, bet jąm Prisiėjo 
turėti dąųg nitbstoįių. tainisr- 
iykite, kėliųĮ^ keturįpiįka tep
tų, na, p nąrį įrašius, iš džiaųg- 
sinp. nusitarė užeiti į savo kai- 
myno*, Skalistp Meškos taverną, 
kad ir jam pddąrįuą biznį. Čia 
ptagėtė višą nikelį. Rbn. Pily
pas Kanapis, tąįpgi įrašė Me-‘ 
ną pąri, jam reikėjo daug lai
ko ąugąišįį kolei ąplik^ciją iš
pildė. Ęon. Sergėjus Burbulas 
įrašė savo ketvirtą žpiopą Bar
borą, pats įstojimą ture j o su
mokėti. Ępri. Mikyporąs Tip- 
gutiš, nors pats nario peįrąšė, 
bet jo sunaus moteris pati at
ėjo į ofisą ir įstojo Draugijom 
paliepė atiduoti kreditą Miky- 
p’oriii Tin^učiui. Šitaip mes 
sunkiai dirbdami surašėm ke
liolika narių Dratigijoh. Ar tai 
ne nuopelnas or^’arilžatijbs la
bui? t

Q dabar Draugijos val
dyba, su mumis nepašitaruši, 
lenda pro musų akis, ragina 
narius rašyti Draugijoh savo 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
Tai, po šimts pypkių, jeigu na
riai su'rąšys vįsus sayo gimi
nes, draugus ir pažįstamus, tai 
ką mės veiksime? šitaip to
liai! eiti negalį, visi Draugijos 
nariai tfegul tųpj sustoja rąžę 
narius, tai ritės žemiau pasira
šę konkurSaritaij tikrai po vie
ną narį dar galėsime įrašyti.

Pasirašo protestuojantieji 
kbnkursantai:

Jurgis Spiirgis,
Gabrielius Titnagas, 
Pilypąš Kanapiš, 
Sergėjus Burbulas, 
MikypOrdš Tirigutiš.

KOLONI.JV KVOTA NARIAIS
1 ■ —------------------

Miestas
Cicero ................

/ Melrose Patk .....
St. Charles .........

. Roseland ........
Kendsba 1..... —
Waukegan ......

’ Gary ..........
: Harvfey, ;

A JAurorą ____ ..
Chicago Heights
Rockford ...... .

.Indiana Hąrbor .
Racih^ .... .

Narių kvotą
100 ...... 

..X... 69 .

...... . 70.......

........  75 .....
........ 50 .....
...... 65 .....

......... 60 ...
....... 45 .1....

į..... . 35

.... . 33....
...... . 71.....

Įrašytą narių 
............ $6 
............ 43 
............ 58 
.............. 39 
...... . ......29.

........ 21 
............  18 
............  15 
...............19 
......... 1D

..... . 15 
.... ............3 
............. 5 
............. 2

PbštSčHptiifti: •
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariai, kuHe bus Cicero

gyventoja^ Įlbšėiąndiji — kariuos įrašys kbn. Stasys Jurčius ir 
kiti roseiąpdfečiai. . \ f f. k

2. Kiekvieną šių kolonijų turės progos gauti vięną įįš dvie
jų dovanų — konkurso bankielo vakare, jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvbtį nariais. KonkurSb Bahkiėte, Liėthyfe 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui. Čia 
nustatytos kolonijų kvbtos nebus keičiamos.



Diena 1$ Dienos Eilėn

su Arlyn

Joseph

su Eve

duktė
(Cicero,
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Anne
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• RESTAURANTAI

GRAŽI DOVANA DYKAI 
SUOLELIS arba LEMPA

WAAF
WHFC-

Park, 
(Oak

LIGONINES— 
HOSPITALS

geras vaidila.
Rep. B. P<

Netolimoj praeity John Par
ker yra buvęs aktyvus tautos 
veikėjas.

Be to jis yra vaidybinio me
no mėgėjas

Donald Johnson, 21
len Lūkės, 24
■. L . • . • ■ y

Marion Givin, 26,
Tait, 25

Alphonse Sprogius
Anna Tomesic, 19

Turi būti registruotos slaugės 
ir inteligentiškos mergaitės.

John ir Ona Parker- 
Parkauskai Atostogose

BRIGHTON PARK. Ne
seniai Jchn ir Ona Parker-Par- 
kauskai su šeimyna, 4459 So. 
California Avė 
vę į Kenosha, 
jo porą dienų

P-s Mike 
kuris užlaiko moder-

P. M. Bertąsh ir jo žmona 
Josephine yra sąmoningi lietu
viai ir sėkmingi biznieriai.

Kaimynas.

Biznieriai
Josėphine Bertash, 

Halsted St. šventes

, buvo nUvažia. 
Wis., kur turė
siu a gių atosto

CROSLEY AMERICAN 
AND FOREIGN FIVER
“Th« vorld’s greatost 
radio value”—-5-tube 
superheterodyne in f\f\ 
handsome cabinct......... MAm

M. Bertash, Su šeimyna 
M^onsin^V

BHIDGEPOhT.
Matas i
3239 So.
praleisti išvažiavo į Fon-dU-Ldę 
Wis., pas gerą draugą Joną 
Tropiką, kuris tenai turi gra- 
žų ūkį. '

į Sodus, Mich.
Norbutą, bet, ne

statybos kon
Rauba, gyv

nnn
iuhrt n lot nionte uosio
GIUE5 FOR R L1TTLE R10REV

dainininkai Justas Kudirka ir 
Antanas Čiapas padainuos daug 
rinktinių ir meliodiškų daine
lių. Prie to bus patarimai ir 
įvairus .pranešimai apie musų 
^visuomenes veiklą ir kur gail
ina. pasipirkti geresnių prekių 
mažesnėmis kainomis. Taigi, 
nepamirškite pasiklausyti.

į Rep. Z.

QAILY

BUSINESS

BUDRIKO PROGRAMAS:
WCFL—970 kil.. iiedėliomis kaip 7:30 iki 8 vai. vakaro

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

" Crosley

Crosley v<
> Compar® 

Sens®**' CrosUV K#’’0’'

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

“Peoples” Radio Pro
gramas Linksmins 
Klausytojus '

Peoples . Bendrovės Krautu
vių nuolatinis antradienio pro-* 
gramas ir vėl linksmins klau* 
sytojus, 7tą valandą vakare iš 
'Stotieę W.G.E.S. šiam progra
mų! yra užkviesta Genovaitė 
šidiškiFte-Giedraitis, kuri savo 
maloniu balsu patieks labai 
gražių dainelių/ Taip ir žyrpųs

ilgesniam laikui

SCHLITZ & GARDEN CITY 
T'IT? A T T?T>

Greitai pristatėm GEROS rųšies 
Schlitz & Gąrden City alų ir ginger 
ale į tavernas ir i namus bačkomis
I. H, % 1/8. Reikalui priėjus šaukit

Clearing Distributing Company, '
J. šeštokas, Tel. Prospect 6012

5652-54 West ttth Phee

Parkeriams yra 
ilgesniam laikui 

Mat, jie 
Pats John

Mike Tarutis Šeima 
Atostogauja 

įBRIDGEPORT.
Tarutis.
niŠką taverną, 3149 So. Halsted 
St., išleido savo visą šeimą ato
stogoms į Wisconsin Valstiją. 
Apsistoti
Marktown, Wis.

Su šeimos Packardu išvažia 
vo Mrs. Antanina Tarutis, j v 
artistas-dainininkas sūnūs Vy 
tautas ir jaunutė aktorė-mėgė 
ja Irena

Vytautas Tarutis buvo užsi
geidęs būtinai pamatyti miško 
gyventojus tikros gamtos at
mosferoje, todėl pasirinko Wis- 
consin valstiją. Ten tikisi ma
tyti visokių miško žvėrelių-gy- 
vunėlių, kurių mieste nešima-

Bostoniečiai Svečiuose 
Pas Chicagiečius

Darbo dienos šventėms at
vyko iš Boston, Mass., Chica- 
gon, žymus South Bostono bizr 
nierius p. James Strigunas su 
žmona. Jie apsistoja pas senus 
pažįstamus pp. Čekanauskus, 
Roselande.

P-s Strigunas yra labai pa
sekmingas tavernos biznierius 
So. Bostone, kur kartu* užlaiko 
ir gėrimų urmo sandėlį. Perei
tą sausio mėnesį Bostono an
glų spauda labai plačiai aprašė 
p. Striguno narsumą, kada jis 
pagavo du vagis, kurie buvo 
pasiryžę apiplėšti jo ęąndAėli. 
Abu vagys buvo sugauti die
nos laiku ir atiduoti policijai. 
Po teismo vienas gavo 8 me
tus ir antras 5 metus kalėji
mo bausmės.

Jie išvyko 
pas p. Juozą 
aplenks ir p. Darašką, ku‘rs gy
vena Dowogiac, Mich.

Rep. x-y.

Oro transporto linijoms, ypa
tingai American Airlines, rei
kia “stewardess’ių” — “skra
jojančių slaugių” keleiviniams 
lėktuvams. Tų slaugių parei
gos yra keliauti lėktuvuose, 
prižiūrėti (keleivius, rūpintis jų 
patogumu, jiems patarnauti, 
paduoti maistą, mokėti su jais 
inteligentiškai pasikalbėti, pa
informuoti apie pralekiamas

Biznieriams 
netaip lengva 
išvykti atostogom, 
operuoja, du bizniu 
Parker, yra saldainių distribu- 
torius (dealeris), gi jo žmona 
operuoja dvi grožio įstaigas, 
vardu*, Ona’s Beauty Shoppe 
adresu, 4459 So. California 
Avė. ir 1820 W. 47th SL

vietas ir, bendrai; kelionės lai
ku sukurti jaukią atmosferą.

'Linijos reikalauja, kad kan
didatės į slauges butų Regis
truotos \ slaugės, nevedusios, 
svertų nedaugiau 120 svarų, 
butų penkių pėdų, penkių co
lių aukščio, gražios išvaizdos, 
inteligentiškos ir įdomautus! 
tuo, ■ kad darosi pasaulyje.

American Airlines turi 755 
aplikacijas, bet reta kuri iš 
aplikančių atatinka ' reikalavi
mams. Linijos centralinė raš
tinė randasi Chicagos munici- 
pialiame airporte.

Praleidus apie trejetą savai
čių miškuose grįš atgal ndmo, 
nes Vytautas turi tęsti moks
lą. Jis eina advokatūrą.

— vba;

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

920 kil., pirmadieniais ir penktadieniais kaip 5 vai. vakaro 
1420 kil./kaip 7 iki 8 vai. vakaro, ketvirtadieniais.

Lėktuvų Linijoms
Reikia “Skraidančių
Slaugių”

P. Ciekutis kontraktoriaus 
patarnavimu labai patenkintas, 
Vadinasi, obalsiu: “lietuvis pas 
lietuvį” nėra apviltas.

Kaimynas.

Su šiuo radio jus galite labai lengvai 
gauti visas Amerikos ir Europos stotis. 
Taipgi visas žinias, nuo plaukiančių lai
vų juroj. Elektro dinamiškas garsia
kalbis perduoda dainas, muziką ir kal
bas kuo aiškiausiai.

Reikalauja 
Perskirti

Z 
. Net tie Nork nuo 
Nork <

Florence Zerdavis nuo George 
Zerdaviš. /•

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

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

82nd and Kean Avenue.

Pp. Strigunai yra drai/gai 
naujieniečio V. B. Ambrose.

Išsiėmė Leidimus
Vedybomis

■ . ’
(Chicagoje)

Peter Waska.
Kaszulas, 21 >

Thomas Skala, 27, su Fran
ces Dejka, 21

Anthony Scotch, 28, su Ber
nice Zenkus, 25

Stanley Gadomski, 28, si
Mary Zakac, 25

George Abraham, 24, si
Grace’ Schukies, 21

Joseph Rudgalvis, 31, su Flo
ra Schiner, 29

Joseph Erazmus, 21
lyn Simcncig, 19

Dan Meskauski, 28
teile Kazlauskas, 21

Frank Gricius, 23,
III.) su Anne Czechovich
(Cicero, III.)

Peter Martin, 25, su
Bribas, 20

Bruno Kuizin, 28, su
Jaruckis, 26

Paul Russęll, 25 (Oak
III.) su Mary Žak, 23
Park, III.)

Biznierius Julius 
Ciekutis Pasistatė 
Gražius Namus

TOWN OF LAKE. — Biz- 
nierius Julius Ciekutis ' turįs 
valgomų daigtų parduotuvę, ad
resu 1630 W. 47th St., dabar 
neseniai pasistatė gražius na
mus adresu, 2939 W. 63>*d St. 
Tų namų meistru buvo |ymus 
lietuvis namų 
traktorius, Wm 
adresu4, 7144 So. Artesian Avė

PALAGUI PAGELBA <E|
LIGONINĖJE ...... -.......... v’

PALAGO PAGELBA CO|
NAMIE UŽ ......................  ■ fc’

EKZAMINAVIMAS C
’ OFISE .......... ^.1............... .

DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n t is SEKRETORI AVIMO, 
KNYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokykla atsidarys rugsėjo 7 d.

WATSON 
BUSINESS
COLLEGE

638 WEST GARFIELD BLVD.
(West 55th Street)

Pitone JBoulevard 0968

APDRAUDA 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 7 
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI:

Budrike Refrigeratoriu Išpardavimas
Sutaupysite nuo $50.00 iki $75.00 dabar

Išmokėjimais po $1,50 į ‘savaitę . . .Nieko nereikia įmokėti

Išvyko į Darbo
Šventės Atostogas

Darbo šventės proga išvyko 
pasisvečiuoti į Michigan valsti
ją p-ia P. Švedienė, duktė Ber- 
nice brightonparkiškės, pas
kui, p-ia M. Sčhultz, p. J. 
Schultz ir pp. Urbanai nuo 
bridgeporto.

NAUJIENOS, Čhicago,Hl.

foto* •
tho - V theChassU atL foe8 
mal Number of Tube«

ANGLYS —CO AL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

65% cars .....
Illinois Nut ........ .....
Rex Egg .................
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal

metus^natarr^U7^Sevisas Radios šalia prie šalies. Gausite didelę nuolaidą už jūsų seną radio./Gausite dykai v’enus 
a r ra v imą ir garantiją ir gražių lempą ar suoleli dyka i. Pamatykit naujus 1938 modelių radios šalę naujos krautuvės.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3409 S. Halsted St. Tel. Boulevanl 7010 3417 S. Halsted St.

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00

$13.35
ir kitokias anglis pristatom. 

Pašaukit: Ląfayette 8980
OKSAS EXPRESSING 

4405 So. Fairfield Avė.

• FOTOGRAFAS^
CONRAD km 

, FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir- 
mos rųšies su moder- 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis.® , 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840
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Sėkminga Lietuvių Kultūros 
Draugijos Konferencija

Dalyvavo 118 atstovą nuo 4,900 narių; iš
rinko valdybą, vykins platų kultūrinį darbą

Pjaeitą sekmadienį, Liųosy- Kąstas August—sekretorius, 
bėą svetainėje, Cįceroje, įvykp Sų konferencijos sutikimu 
Lietuvių Kultūros Draugijų pirmininkas paskyrė ręikalin- 
ktmferenpjja. Atstovų iš k°l°- gas komisijas konferencijai, 
nijų pribuvo 104, o Chięągos ’ .. .. . . ,
Lietuvių Kultūros Draugija re-' ^zohucjjų tr pąstųĮymų 
prezentavo 14 atstovų. Visų* A0mWU* 4
buvo 118. Jie ątstpvavo 4,9Q0 Dr, Ą. Montvįdąs? Chicago, Įll. 
organizuotu lietuvių. Skaito p-jė Sųząną L. Gabriu Wąu- 
Ijngiausią atstovų skaičių fu-' 
rėja: Cicero, ppckfoyd, Auro
ra, St. Charles, Waukegan, 
Harvęy, Gąry, Roseland, kai( 
kurios kitos kolonijos turėjo, 
mažesnę reprezentaciją.

kegan, III.
Stąsys . J. Petrauskas, Rock- 

ford, III. '
Nominącijų komįsijų:

Kastas Kairis, Chicago, III.
Konferenciją atidarė K. P. Antanas Stankus, Aurora, III.

Deveikis, Cicero Lietuvių Ku|- 
tųręą Drąugijos pirmininkas. 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
centro pirmininkas J. Mickevi
čius, padarė įžangą į konfe
renciją referato formoje. Ėjo 
prie rinkimo I 
prezidiumo. Išrinkta: J. Mic- 
kevičius—pirmininkas, K. P. Stasys Mopkus? Įlacine, Wis. 
Deveikis —pagelbininkas, inž. Juozas Laurinas, Aurora.

Antanas Sudentas, Roseland, 
Illinois.
Balsų skaitynąo komisija:

John P. Griciunas Jr., * Sf. 
Charles, III, 

konferencijas Juozas Bacevičius, Roękf'ord?
Illinois.

.,. n'.if ugLUM'J1.1?1 , j"....

SUSIRINKIMAI
T ,

Draugijos §v. Petronėlės susirinkimas Vra ątidėfąs iki antra
dienio, rugsėjo 7 d., 7:80 vąjt vąk. ir jvyks parapijos ąve- 
taiuej. Tai padaryta dėl ‘*Labar Pay” šventės. Narės ma? 
lončkite pribūti. Draugijos įšyąžiąvįinąs įvyks .rytpj 87 į? 
Kean avė., Justice ‘ Park, III. —Ą. pąuripavįęh, rąšt.

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTA PADUŠKA.
—————----- 1_______ -

;O3 >
•ą/1 't

[ lr f
S**-/ J

CROSS STITCH PUPPY PATTERN 1516
No. 1516— Gražus kryžiukais išsiuvinėtas dezenis paduš- 

kąiįej. PritąiĮ$ykit siųlųs taip, had šunelis išęiįų pątųrąlės 
spalvos — juodas, rudas arba baltas ir rudas.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1789 So. Halsted Št, Chicago, III.

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vąrdas ir pąvąrd^ .

Acįresaą

Mieste įr

Naudokitės Proga!
Ąp|ę Renki tųkstąn^ąi |iętųv»ų — vyfų jr jųpterų — nrįkj£US? 

Chkngns Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pąšalpps, pniuirflBMUF 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje —- $6, $10, $16 pep gąvaitę. roį 
mirtine taipgi grabnešiąj, varnas, kvjętkąj. pabųr nauji ijųriųi 
priimami pup įkl <8 in. ąmžjaųs. Fąsihąjgus šjąm vajui bus pa
imami nariais tiktai iki 40 pi. ir jstojiipąs bus kur jcas ąiikštęsųią.

Chioagos 
r 
pintinę $3QU, taipgi grabnešiąj, vę#Į 
priimami pųp įflį iki 18 m. amžjąųs. 

liaudojęltes progą, rąšykitėę
Mepesįsiai mokesčiai Draugijoj! yra: ^0c. 75c 

priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal 
Draugijon iki gruodžio (Ųecember) 11 

tis $2.50 vypltuf j Draugijos Konkurso pąĮ 
11 d. Olympic ^ą|l Rpom. Įsirašyti Draųg

* kursantus, per DraųgfloS nąriųą ąrba tjei
Draugijos ofisas’ atjdąrąs: ketvęgąU *

JraųųĮjoe
. ..r , -- ....___  9 rytu I# 9 vųl?

panedčliaiH — 9 ryto iki 5 va|. vakaro jr nedėldieniais — 9 ry|ę iki

ęuoN.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

Si^ai/cos:
Jonas Ascillą, Cicero, III. 
Jonas A. prąkęy, Gąryį Ind. 
Antanas Skirmontas, Harvey;

Illinois. 
' i ■

Išrinkus konferencijos pre
zidiumą, taipgi paskyrus kor 
misijas, buvo įdomus pyograr 
m ąs, kuris tęsęsi arti trijų va- 
lapęjų. Trumpus referatus 
skaitę • prie Ęuphrosinę Mi
kais, įnž. Jonąs fturą i^Ęfick- 
fprd, meuįninkas Mikas J. 
leikis, Pr. A. Montvįdąę, ipž. 
Kąstas Augusi, adv. KĮeofą§ 
Jurgelionis? ipž. Ąlgi^įas Ęų- 
lis ir Pr. P. Grigaitis. Kądau
gi referatai buvo priruošti rū
pestingai, tai konferencijos 
dalyvius nepaprastai suįdomi
no. Referatai greitu laiku bus 
įtalpinti Draugijos skyriuje, 
tad musų organizacijos skait
linga narių šeima turės progą 
minėtus {referatus )j|er$skąir 
ty ti.

Progrąmą pąįvąirįnp VĮepa 
žymiausių musų dainininkių 
p-nia Genevieve Giedraitienė, 
taipgi žymus musų solistas 
Kazys Pažarskas. Abiems 
šiems solistams aplodismentų 
buvo apsčiai. Vykusiai išpildė 
porą šokių p-le Josephine 
Smalstis, Vytauto Beliająus 
mokinė. Trio “Trys Grenadie
riai” — Jokubauskas, Brazis ir 
Batutis, tinka jiems vardas 
trijų grenadierių, savo daino
mis pilnai užžavėjo konferen
cijos publiką. Jię įųfėtų tan
kiau linksminti publiką musų 
lietuviu organizacijų parengi
muose.

Pasįbaigus programųi, buvo 
pertrauka dešimties niinučių. 
Vėliau eitą prie tjkyojo kon
ferencijos darbo. Iš svarbesnių 
tarimų, yra šie: priimti įsta
tai Lietuvių Ęųltųros Praųgi- 
još; nutarta įsteigti stipendi
jų fondą; rūpintis įkūrimu 
knygyno, kur bus galima įs
teigti lietuvių kalbos ir isto
rijos mokyklas. Priimtas svar
bus tąrimas Viešojo Kultųrį" 
HMMIM 
tw? kart visi tarimai 
vįęnbalaiak | '•;

Išrinktą ĮąetiįVįų Kultųros 
Draugijos centro valdyba: 
Julius Mipkevičms? pirminio 

kas,
Ęązys p. poveikis? pagelbinim 

kas,
Rąstas Ąųgųst? sekretorius, 
Kastas Ęairis, fin. sękretoriųg, 
Dr. Ą. Montvidas, kultūros rei

kalų vedėjas.
pastovios komisijos išrink

tos šios:
^tįpendįjų įędĮtiisija—

Pr. P. Grigaitis,
Įnž. Algirdas Rųjis,
Meų. Mikas J. Šileikis.

kiętupių kąlfips piųkyklų sjeir 
girna kvMįsij# —-

Prie Ęųphrosine Mikužis, 
P-lė Louise Narmontaite, 
Prnia Marė Jurgeliopienė.
Knygyno steigimo komisiją?*

Kastas August,
Jonas Ascilla,
Juozas Poflžiunas.
Konferencija prasidėjo kaip 

2:00 po piet, pasibaigė 7 vai. 
vakare. Po konferencijai sekė 
ČĮraųgiški pašnekesiai ir už- 
kandžiai. Cicerieėiai svečius 
priėmė tikrai draugiškai ir 
vaišinga}. Ęonferepcij os įvyks 
kiekvieną spalio mėnesį. Kur 
įns kita Rpnferencįja nutars 
paniro valdybą. Galima sakyti, 
kad ėi knnfęręnęiją buvo vie
ną įdomiausių kokia yra kada 
buvusi? bet podraug ji buvo 
ir svarbi musų lietuvių gyve
nime. Jeįgų konferencijos at
stovai turės pajėgų įnešti į 
lietuvių gyvenimą kultūrinių 
darbų naštą, kūną užsidėjo, 
tąį pąs mUS? phfcagps ir apie- 
lipkįų lietuvius, svarbi kultū
rinio darbo spraga bus už f ver
ta. ’* 's/ , '

Rezoliucija Knygyno 
Steigimo Klausimu

Kadangi tuo tarpu nieko ne» 
numatoma, kas galėtų pava
duot j knygą sąvįšvįętųje ir in- .-ai. -• -a ■« *

TAUJIETO CSfcftgę, Ut 3 7--- ; . ,, .. .. —------ r .

W wi|y|ei k»4angi apie pątj 
Lietuvos žmonių gyvenimų 
męą gąJmrn daugiausia patirti 
iš geresniųjų Lietuvos 1 išlei
džiamų knygų? tai ši Lietuvių 
Kultūros Draugijų konferenci
ja reiškią pageidavimą, kad:

L Butų steigiamas knygy
nas; .

Ęųygynolr jp skyrių stei
gimų planą paruoštų spepialiąi 
tam tikslui išrinkta komisija;

3. Paruoštą įp visų kultūros
draugijų^ pagirtą pįaną vykin
tų komisiją centrų ; valdy
bos prįįąrimų, .
Rezoliucija Stipendijų 

Fondo Klausimu
.Kgdąngi Lietuvių Kultūros 

Draugiją ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos jaunųjų narių tarpe 
yra gabių jaunuolių, kurie ga
li pasižymėti lietuvių visuo
meniniame veikime bei vieno
je ar kitoje mokslo šakoje bei 
meno srityje, bet neturi ištek
lių studijoms tęsti;

Kadangi Iš gabesniųjų jam 
puolių Lietuvių Kultūros 
Draugijos gali tikėtis daug 
naudos, būtent, ąali tilčetąs 
Veikėjų, kurie ateityje ugdys 
musų organizaciją, tai tebū
nie nutarta, kad:

L Lietuvių Kultūros Drąų- 
gijų konferenciją steigia Sti
pendijų Fondą sąyo gąbiem- 
sięms jaimųplfhnis remtį;

2. Fondo pąjamas sudaro 
Lietuvių Kultūros Draugijų if 
pavienių asmenų aukos bęį pa
likimai;

p. Kandidatus stipendijoms 
ar vienkartiniams prizams re
komenduoja Stipendijų komi
sija, bet galutinai stipendiatus 
išrenka draugijos (laimi sti
pendiją ąr prizą įas kąndįda- 
tas, už kurį balsuoja daugu
mas draugijų)* '

4. Stipendijas ir prizus gali
gauti tiek jąjtm|ioliai, tiek jau
nuolės. » ‘ . ■
•''*1 a . ■
Rę^oliiįcįją Viešojo

atstovai bei svečiai šian-

yniuj u rm jį ji p .. .............

CLASSIFIED ADS.
„n Įi.mii^'utirajė.1 iiiijf hljulu uiwmiuiiM»B»wj|.» u!'.ųw

MisceĮJanęous 
’ įvairus  

4965

Kadangi pats musų organi- 
ząpįjos vapcląs iš dalies pųsą? 
ko jos tikslą;, bųtępt, kąd mes 
turimo dipj)i£ kųitųrinį dąrhą, 
tąi ši Lietuviu Kultpro^ Prąm 
gijų konferencija pasisako |tž 
&’ kąd kiekvįeims kpjoųiįpę 
Lįętųvįų " Kutturos Drąsią 
pęp metus mažiausią} sdrępg" 
JO 7 ’• / •

f. Vįęųą vakarą, kur'm FP- 
grąmą susidėtoji ;i| kpnęerįinės 
įąlįęs įr paskaitos;

2. Spękt^iiSf^ųvąUįutų ku
kį 4rąmą^WW^ą|ą) i

3. Sųr^uit jvmnu \ 
parengimą yOmę ar pikm-

4. Stengtųsįįsąvp susirinki
mus pamąr|įnti programe- 
liąis: pąskaifomis, debatais 
arba (ląinpmtg bei muzika;

5. Pageįdaująma, ka4 tos 
kolonijos, kaine sąlygos yrą 
palankįos, pąsįstęngtų įsteigti 
lietuvių kalbos mokyklėles.

J. MicHevioąys Įžangi
nė KoMerfenęijos

..1; K4IB.

' \1 1 A ■
Nors sąntykiąi tarp Chicą- 

gos įr ąpįęlįnklniu lietuvių ko
lonijų įr ęęp|ąų buvo gąna 
draugiški bei’ kąimymški? ta
čiau nebuvo bendru ir artimu 
interesu. Tie interesai aįsirą- 
do, kai Chicagos IJetuvin 
Draugiją ėmė marčiai augti ir 
sumanė ulmeg^į glaudžius 
ryšius su kplunijomis kultų- 
ripįo veikim0 srityje.

Chicagos Lietuviu Draugija 
nėrą frątęrpalė organizacija 
ir todėl negali skyrių turėti, 
štąį įpdėl teko ieškoti kitų lę- 
galių kelių, kad butų galima 
kurti skyrius kolonijose. Buvo 
reikalas kurti tokią švietimo 
ir kultūros organizaciją, kų? 
riai galėtų įklausyti išimtinai 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narĮą},

Įįietųyių Kultųrps Draugiją 
dabar gali turėti savo skyrių 
ir legališkai veikti kiekvienoje 
kolonijoje, kunpję yrą pą- 1 . I ’ _ . • t • »• J •

Draugi jos nąrįų, kąį ąmląrytų 
skyrių. Tokiais tąį sųmętimais 
besivaduojant buyo įsteigta 
Lietuvių Kultūros Draugija, 
kuri jau priskaito penkioliRą 
skyrių kolonijose. Draugijos 
veikimas yra pritaikytas prie 
Illinois valstijos įstatymų, ir 
mes
dien turime dalyvauti pirmoje 
visų Lietuvių Kujutros Drau
gijų skyrių konferencijoje.

Liętuvių Kultūros Draugijų 
kūrimo darbas prasidėjo prieš 
11 mėnesių. Per 5 mėnesius vi
sose numatytose kolonijose 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
buvo įsteigtos, geriau pasa
kius, buvo surašytas gąųėtinas 
Skaičius Chįpagos Lietuvių 
Draugijon napių, kąd įkurtų 
Lietuvių Kultūros Draugiją. 
Šioje kpųferencijoję kolonijų 
atstovai rępręzentųpją 15 Lię- 
tųvių Kultūros Draugijų su 
|,400 narių. |G'ią taipgi daly
vaują Chicagps Liętuyių Kul
tūros Draugija, kuriai pri
klaus0 vięn tik Chicago^ Lie
tuvių Draugijos vąldyha įr 
pastovios komisijos — jie at
stovauja i 3,500 parių. Atseit, 
šioje Lietuvių Kultūros Drau
gijos konferencijoje yra atsto
vai! j ami visi Chicagos' Lietu
vių Draugijos nariai, kurių 
skaičius siekia 4,900.

Šios konferencijos tikslas 
yra svarbus, ir, manau, mes 
sugebėsime numatytą konfe
rencijos darbą aprėdyti gra
žiais rūbais, kad butų galima 
jais ir patiems pasigerėti. Pra
vartu priminti, kad tuoj bus 
pradėta įdomi programa. Mu
sų Draugijos intelektualės 
ir mėlio jėgos pateįks šią pro
gramą.

Neabejoju, kad musų refe- 
reptai iškels sveikų minčių? 
kuriomis, reikia tikėtis, mes 
vėliau turėsime progos pasi
naudoti.

KlausųnaĮ, kurie teks Šiai 
konferencijai spręsti, yra $ie: 

. yįešas? sp^erinias kultųrinis

• Pnraina 
moksleiviams; J

Knygyno ^elgimąsi
Lietuviu Rftlbps nipkyklų 

steigimas; ;
Qrgan|^aęijps tvarką, ir
Taipgi reikės išrinkti ęęntro 

vadybą įp k9mĮsiją§.
: Ęe to, šį konfereųcĮja yra 

svąrbi ifar ip tuo? Rad įiįrs 
skirtingų RoĮoųijų veikėjai, ši
toje pippĮpje 'konferencijoje, 
sųsieisinĮe į artimesnes pažin
tis. Mn§0 darbo ryšiai pasida
rys glaudesni, darbas ęįs sek? 
piipgiatĮ. Beųdraį? draugiškai 
dirbdami, męs sukursime gą- 
lingą organizaciją, ir tuo pa
čiu atliksime naudingu® kul- 
tųrinius dąrfeus? kuriais nę tik
tai mes, bef ir jaunoji karta 
galės gerėits.

Su šia mano trumpa įžanga 
pradėsime Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencijos darbą.

Išdirbėjai
YANKEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETZĘLS

Pristatom į Tavernas ir Restauranus 
sezoninius produktus. Taipgi parduo

dam saldainius wkole^ale.
4643 HALSTED STREET

fel. YAJilJS 4096.

Shoppe
(Įjėles My|i»tieins—Vestuvėms 
—Bankietąms-yLaĮdptiiyein^— 

Papųošipiams
418ft Archer Avenue

Bftpite LĄFAYfiTTE 5809

KUdSp
OIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Banketams 
ir Pagrabąms

331$ Šp. Ralsted Street
Te!. BOULEVARD 7314

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonėsir

■ . • * ■ Ji ■ i I . 1 1 .

Tel. Vieton? 4965 
STOGDENGVSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamą.

?oqF1LNG co.3216 So. Halsted Street
"i . i u m'i """i1 .. ........................................... ...... ...... .

For Reni
FEĮSIDON 3 furnišiuoti kamba

riai arba nefumiŠiuoti vyrui —ga- 
saą ij elektriką dykai.

^Į06 Węst Germak Roąd.
; ..........   . .... ■ b'-'-r-

Help Wanted—Fcmalc 
Darbininkių Reikia _

PATYRUSI, patikimą mergina— 
25* iki 30 namų darbui — virti ir 
siūti. Sąvas kambarys—mėgti vai
kus — rėferen'cas — $12.00.

Bittersweet 5385

m?ąi9 Pątąrnav|mw

M0DERWU0KIT SAVO NAMUS 
SU NAUJAIS PLŲMRINGAIS.

Labai mažas Jmokėiitnas—24 xn6ne- 
siąi išmokti, jej reĮk^Upga—kera.s 
darbas ir medžiagą garaątąota. Kai
nai nustątyti ir. įlel iąfohnaęijų šau
kit Rręxel 180p dienas Uiku ąy ya- 
cąre, Hyae Parį Q128.

.    ....... .W.. r- i H v ’

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašąąk mus dėl dykai apskaičiavi
mų. Ž5 metai patyrimo, plekorjus ir 

stogų dengėjas; ’
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250.

......  i. r*—'!.!.. i»
Real Estą te Eor Sale

Namai-žemė Pardavimui

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo — 1 vaikas — būti —* 
savas kambarys. 1309 So. Kildare 
1-mas aukštas, Lawn.dale 9622.

10 DIRBTUVĖMS merginų be pa
tyrimo — Jienų ar naktų šjftams 
—$lv—: veiterkų $12.00. Mokytis 
veįterka $Į0.

WAPASH employment 
202 Šo. State St. Room 900.

PATYRUSĮ MERGINA 20—25 
bendram namų darbui—-virti—diena 
—(kambarys ir yana — alga $12.00.

Fairfax 6798.

MERGINA — MOTERIS -18-40 
nųoĮątipiam darbui—gera alga—ne
reikią ylrti. Fąirfąx 2823, 1008 Cran- 
don Avenųe.

Help Wąntęd—Malė 
Darbininkų Ęeikią

RĘIKALINGAS ŽMOGUS ant 
fai’įnos nepijpkas, mokėsiu $15.00 
mėnesiui visa meta- Atsišaukite, 
Mrs. W. Welus, R. R. 4, Bojc 127, 

Dowagiąc, Mięh.

10 DIRBTUVĖMS berniukų —be 
patyrimo — $13.00.

WAĘASH EMPLOYMENT 
203 So. State St. Room 900.

......'*”*■* ■■ ' —------------------------------ ...........

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai .

POLDSTPIN'S MVSKI SU9P 
914 West St.

3 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum jrengiąias $22.5

$99 Trąąibmias su fcątąU : ;-? $|P-J 
$lį SU kęisil? Šmipąs $64
$8.50 Naujas gįtąyąą ąž ....... $3.5(

įooo msinimputą pąsirjnjųrnun
^epas ju«u instrpineptąs i mainęs

PiifTOtMe & FMųres

Pamanykite ipų§ pinų negu Pimh 
tę kitur.

pAHmęt 5209

MĘSĮPUODĄ 80p SV, LĘPQ
Įęę Ępx tinkamus jųrpsętpęį $12.00, 
cigar ąhow ęąsp * ’ ’
tą;‘ kraustytis. .

3719 So. Parpęll Avė.

kią grę;

ĄlĮfomobiles
K^>^^W**^X^****^»^ ,̂W^^^*,**^*^<^*,***>***^*l**,***^^W*W^***^*W

1932 NASH mažas sedan — atpi
gintas imą $275 iki $165. Ne^berry 
Barąajns, 1Q25 North Clark.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURIU PARDUOTI gerąj išdirb
ta Bridgeportė restaurantą. Geras 
biznis gabiam asmeniui. Priežastis 
—liga. 3432 So. Įįąlstęd §t«

WILMINGTON
ANGLYS, •

Lump ................... $6,W> 
Mine Ęųp ................ 5,75 
Egg ....6.00
Nu t ..........i..............
Screeniųgš ..... .

PIRKIT DĄMBh 
kainos einą aukŠ 
PRISTĄTVMAS MIEST

Pocahontas UuP ■ ■ tpp« $7-45 
75% Coaršę ‘ rąguliąpąi |8.QP yertės 
Pocahpntas—Tump ąrEgg fan. $8.7$ 

Retfuliąriąį $|l.Qp yertęą.
Geriausios • (

Indianą Migę Ęą» . ....... ton. $5.40
Indiana Ląnip aj* Į3gę tpp. $5.75 

Kokybę p §vpris garantuot^ 
Greitas pristatymas ylgūr.

DYKAI—40c grugęrįąįs ir p^pkėmĮs 
su kiekvienu tonu.

SUPER COAL COMPĄNY,
10 s..La Šalie Street 
Dearborn 0264-0258, .» .

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, pardupdam ir mainom na- 

muš, lotus, biznius ir fatmas; Inftiu- 
riname namus, rąkanduą ir ąuto- 
mobilius. Taipgi tąrime daug gerų 
namų vpardavintui arba mainymui už 
gerus bargemisj greitas ir teisingas 
patarnavi|pąs. Reikalui prišjąs krei-

4631 SQ. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos gų į> 4. Qrish 

' .... “ " . "* ' **■'-*■- . ----

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo, Lotas 35x125. ĮĮąl1^ $4600. Da
li įmokėkite ir likusius ant riiorgifio 
Ir šiaip kitų bargenų, lotų, namų ir 
farmų.

Z. S. MICKEVIGE ANp CO. z 
6816 So. Western Avenue.

Henalock 0800/

$5300—$2750 įmokėti — 5 kam
barių buųgaįow artį Cjcęrp avenue. 
Likusi — $30.00 mėnesy. ' 

Berkshire 4436. *
r' 111 :  —-T"?'--' ? .y.-‘F . 'J". "

$1800—$100Q įmokėti -r, 4 kam
barių plytų katedŽė i vakarus * nuo 
Hiimholdt Bark. Pašaukti.

Berkshire 4436. •

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Par
siduoda kampinis lotas So. Engle- 
wood, netoli Beverly Hills, Ta vieta 
buvo pirkta už $2500.00, o dabar 
parduoda už $1100.00, ries savinin
kas greitu Įąijęu igyažjųglą į ĮAfitu- 
vą. Kas pirmas/ 1621 S.
Halsted St., Chięagp, UI.

^TABDAVIMm 2 namą) rn^Įai 
tagąldtt, 4 kambąmi? hrįtu yąn- 
dępiu šildom jr «° * kąmL mr*- 
m?. h1*} Vįątftje. PąrtyRsiu 
p;giąp 700g gp. ĮĮp4w|J §t- RW,as 
ąUkstęs-

Kurjp tuntą pųoęąyybg pąmą. 
tą, ąke, |?iĮę kur ^Rgtipįse Vą|s 
jose ą$ą ketuvpįi ir ųorftunjūt 
?raim. t , bpmvišUf sd
aPFhfel- Tąipgį^.skpllnąpi

2 FLĄTŲ FUF1MĄS - 6 »F ė- 
imPipis Įptas — — pien
us bęismęHtąs—elektriką — rpi- 
jlĮągą k ek pą^Į?ymQ — Plytų pa-

Ląfąyčtte |2I

Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MOĘGIČIŲ' ląbaį geromis 
išlygomis ir lęn^yąis jšippkėjimais. 
Kreipkitės i Lithuąnian Ruildlng 
Loan and Savihgs Associatiųn 
(Nąujięnų sppĮka), 1739 Sp. Rąk- 
ted Street.

MAX KOHH—Tarini rusišką, tur
kišką Įabaku- Pypkėj pigaretus, ci
garus. KvieČiąpę J ifcusu krautuvę, 
mš Halfteą SU W CanaĮ 984S

GARSINKI!
SAVO J
BARGENUS

ŠIMTAI ?MQNiy
ieško

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL
Musų ’ npgąr^n|rhų‘ kainos 
prjeina

’ I
=II

«»0rtoįi-

j ■ -• ■
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CHICAGOS MOKYKLOS NEATSIDARY-
SIANCIOS IKI SPALIU MENESIO

Antradienis, nigs. 7, 193,

Bus susiaurinti kai kurie kursai; 
“epidemija plečiasi”

' Chicagos sveikatos departa
mento viršininkas Dr. Herman 
Buhdesen vakar pareiškė, kąd 
Chicagos viešosios mokyklos 
neatidarys iki spalių mėnesio, 
nes “epidemija au£a”. t ■ *' « i

Mokyklos turėjo atsidaryti 
kaip šiandien, bet atidarymas 
buvo atidėtas neapribotam lai
kui, kadangi sveikatos departa
mentas paskelbė, jog Chicago
je yra vaikų paraližo epidėmi- 
ja.

t • . j -
Dr. Johnson, mokyklų supe

rintendentas pareiškė, kad dc*l

atidarymo uŽvilkinimo prisieis 
susiaurinti kai kuriuos kursus, 
kaip istorijos ir ‘ geografijos, 
kad vaikai galėtų atidirbti pra
rastą laiką kitose šakose.

Triukšmas dėl mokyklų ne- 
atįdarymo laiku tebevyksta. Jį 
kėlia įvairios mokytojų ir pi
liečiu organizacijos. Jos tvirti
na', kad medicinos žinovų žinio
mis, Chicagoje nesą jokios 
epidemijos, ir kad susirgimai 
vaikų paraližu yra natūralia va
saros apsireiškimas. Dabartiniu 
metu Chicagoje serga 162 vai
kai. ;

Vėl Areštavo!
Ka Areštavo? .

j ’t • į

Bellą Butmanienę!
Ji buvo keistos rūšies gerąja 

samariete

Reikejo net 23-jų policistų, 
kad suimti dažnai areštuojamą 
lietuvę Bellą Butmanienę, kai 
ji nuėjo klaidingais kęlia;s ap
simetusi gerąja samariete,

Policija ieškojo, vaikėsi lietu
vę per kelias dienas, bet ji, 
kaip tas zuikis, buvo vikresnė 
už savo medžiotojus.

23-ys jų susirinko prie mote- norid turėti reikalo.

riškės namų, ties 6743 Irving 
Park Boulevard, pareitą sekma
dienį ir niekur nematydami mo
teriškės nei ženklo, policistai 
nutarė atlaikyti konferenciją. 
Jeigu negalima jėga, tai reikia' 
pabandyti geruoju, jie nutarė 
ir delegavo seržantą Mike Noo- 
naną iš Irving Park stoties pa
bandyti naujos strategijos. Jis, 
mat, gerai žinojo Butmanienę 
ir turėjo patyrimo jos areštuo
se. Priėjęs prie namo durų, ser
žantas sako:

—Bella, kur tu? Aš Mike!
—O tai tu, Mike! išgirdo po- 

Ijcietas balsą ateinantį lyg iš 
žemės. — Jeigu tu( ten, Mike,; 
tai aš Išeisiu, bet su kitais ne-

Pasirodė, kad . Butmaniepė 
buvo pasislėpusi r po veranda, 
kurioje policistai stovėjo.

Bandė Butmanienė išlysti 
laukan iš po verandos, bet ply- 
šis buvo permažas, o jos ana
tomija per didelė. Vargo, var
go Butmanienė, bet iš veran- 

j dos nelaisvės pasiliuesuoti ne
galėjo. Tada Noorian pasišaukė 
savo 23 talkininkus į pagalbą 
ir . susikibę į Butmanienę, jie 
ėmė ją traukti laukan. Padarė 
šiek tiek žalos verandai, pada
rė žalos ir Butmanienei, bet jie 
džiaugėsi, kad pagaliau, turėjo 
ją savo rankose.

Šiandien suimtoji turės stoti 
į teismą ir pasiaiškinti apie 
kaltinimus, * kuriuos jai užmeta 
viena Mrs. Johanna Mook nuo 
4452 Merrimac avenue. Mrs. 
Moo.k sako, kad aną dieną, be
važiuodama automobiliu ji įkri
to į dumblą. Pro šalį važiuo
janti Butmanienė pasisiūlė mo
teriškei į. pagalbą, • jeigu toji 
turi du dolerius. Moteriškė tų 
dviejų dolerių neturėjo, bet pa
siūlė Butmanienei laikrodėlį už 
garantiją. Butmanienė laikro
dėlį pasiėmė, pasakė moteriškei 
sudiev, ir nuvažiavo,, jos iš 
dumblyno taip ir neištraukusi..

Bptmaniene neseniaic atsėdė
jo bausmę už bandymą pasisa
vinti elgetos James Thomas 
Kelly turtą, kuris siekęs apie 
$150,000. :

SOCIALES APDRAUDOS FONDAS ATIDA 
RO PENKIS SKYRIUS CHICAGOJE
. -   -—-  .............

Pradės veikti rugsėjo 7 d
socialės apdraudos čia i, Englewoodo gyventojai, 

marąuetteparkiečiai, kurie 
gyvena į šiaurę, nuo 67-tos so- 
cialės apdraudos reikalais tu
rės kreiptis į raštinę No. 5, 
ties 3454 South State Street. 
Telefonas Galumet 4796. Tos 
raštinės teritorija yra tarp 31- 
mos gatvės, kanalo, Harlem 
avenue iki 65-tos; 65-ta iki Ci
cero; Cicero iki. 67-tos, 67-tat 
iki ežero. . . •

Raštinė No. 6 patarnaus vi
siems Chicagos ir Cook apskri
čio gyventojams, kurie gyvena 
į pietums nuo 67-tos ir Gook ap
skričio kanalo. Ji randasi ties 
1625 East 79th Street. Telefo
nas South Shore 6556.

Federalis 
fbndas rugsėjo 7 d., (antradie- ir 
nj, po Labor Day) atidaro pen-| 
kis naujus 'skyrius-raštinęs 
Chicagoje. Tos raštines suteiks 
patarnavimą atskiriems žmo- 
nėms-darbininkąms ir samdy
tojams įvairiais senatvės ap
draudos ir kitokios socialės ap
draudos klausimais.

Pirmoj i ■ raštinė buvo atida
ryta kięk laiko atgal ir ji ran
dasi adresu, 173 We.st Madiscn 
Street.. Raštinę tarnauja gyven
tojams, .kurie gyvena tarp Chi- 
cago avenue, Wėstern avenue, 
31-mos gatvės ir ežero. Tele
fonas Franklin 1756;

Raštinė :No./(2, bus atidaryta 
ties 3354 N. Paulina Street. Jos 
teritorija: ežeras, Cbicago avė. 
ir Chicagos upė ir kanalas. Te
lefonas Gracelanid ()733.

Visą Chicagos dalį į šiaurę 
nuo North avenue, aptarnaus 
raštinė No. 3, kuri bus atida
ryta ties 33019 Ncrth Pulaški 
Road (Crawford avenue). Te-

Tos raštinės pagelbės darbi
ninkams gauti apdraudos nu
merius ir paliudymus ir , sau
sio 1 d., pradės daryti išmokė
jimus tiems darbininkams, ku
rie po sausio sulaukę 65 metų 
amžiaus arba giminėms darbi
ninkų, kurie mirs po sausio 1 
d. • ■

, Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE” '

Dalį
ro, Berwyn, |ir. kolonijas
tahp North Western
avenue, Cook ajpškričib kanalo 
ir Cook apskričio rubęžiaus ap
tarnaus raštinė No. 4, ties 2137- 
41 So. Cicero avenue. Telefo
nas Cicero 3011.

Cice Prigėrė
Jaunuolis

žmonių aky vaizdo j e, 
ežere, McHenry ap- 
prigėrė chicagietis

Minios 
Pistakee 
skrityje, 
jaunuolis, Eugene Kempski, 19,

^Bridgeportiečiai, townoflakįe- nuo 2417 Crystal avenue.

Atidaro Ofisą juo buvo nuteis 
terminui ir s-eb 
“Wolf” Chucski

dinti 14 metų amžiaus mergai 
tės. Kartu su 
tas panašiam 
ras Edmund
19 metų amžiaus, kuris jau sė 
dėjo kalėjime kelis kartus u 
panašų ir kitus prasižengimu;

Berniukai užpuolė mergait 
liepos 24 d. prie Davis Park i 

| nusitempė ją į užpakalį nam 
ties 4343 ;$ou<th Paulina streei 
Jie išlaikė ten mergaitę pe 
šešias valandas. Ji pabėgo, ka 
abu berniukai užmigo prisigėr 
degtinės.

Chuski, Povilaičio “lyderis’ 
gyvena ties 5136 S. Carpente 
avė.

Jaunas , lietuvis dentistas 
Dr. Stanley J. Jakubs (Jakub- 
ka), kuris šiomis dienomis ati
daro savd ofisą ' Marąuette 
Parke, adresu, 6322 So. West- 
ern avenue. Jis baigė mokslus 
ir išlaikė valstijinius kvotimus 
pereito birželio mėnesį. Jis yra 
gabus sportininkas, daininin
kas ir inteligentiškas žmogu's.

Lietuvis Nubaustas 
1-14 Metams už Mer
gaitės Užpuolimą

Nubaustas ir jo draugas
17 metų Town of Lake lietu

vis Juozas Povilaitis, nuo 4328 
S. Paulina Street, buvo nuteis
tas, nuo 1 iki 14 metų kalėjimo
už užpuolimą ir bandymą išgė-Įvertė ir sudegė.

Devyni Apdegę, 
Mašinai Įvažiavus į 
Traukinių Stulpą

Kitoj nelaimėj du sudegė
Devyni žmonės skaudžiai ai 

degė, kai automobilis, kuriu 
jie važiavo, atsimušė į trauk 
nių signalų stulpą, apsivertė i 
užsidegė. Nelaimė i vyko pri 
Grand Trunk gelžkelių kryžkt 
lės, netoli 87th ir South Centu 
Avenue.

Automobili valdė vienas Ai 
drius Solis, 29 metų amžiau 
nuo 88 Fifty Fifth Street, Oa 
Lawn.

Kitoje automobilio nelaimė, 
sudegė 'vyras ir žmona, Haro 
Castle, 32, ir Mary Castle, 3 
nuo 920 N. Wells Street. Pr 
67th ir Pulaski avenue jų a1 
tomobilis įvažiavo į kitą, api

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
. * . .5 , . ‘/A* » \ f ■ y' r-. • • • ‘ « ... - • ’ ’ . •. J , ’ j r > » » z
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LIŪDNA LABOR DAY ŠVENTĖ SOUTH CHICAGOJE —Visa Amerika vakar smagiai praleido Labor Day šventę, bėt liu-
;*£a.

na tai buvo diena South Chicago plieno darbininkams, kuriems ji priminė, kad Kapų Puošimo dienoje (Memorial Day) žuvo 
dešimts jų draugų plieno skerdynėse, kurias policija surengė prie Republic Plieno dirbtuvės tame mieste. Streikįeriai tebeprisi- 
inend kaip policija juos mušė, kaip sužeistuosius vilko žeme lyg šunes. Maršavimų, paradų South Chicagoje nebuvo. Maršavo 
pro dirbtuvės vartus tik keli pikietininkai, primeną Republic viršininkui Tom Girdleriui, kad darbininkai tragedijos neužmiršo 
ir* nuo' savo reikalavimų neatsisakė. Naujienų-Acme Photo

MILŽINIŠKI STRUSIAI ŽVĖRYNE -—šią savaitę iš Afrikos į Chicagos Lince 
Parko žvėryną buvo atvežti du milžiniški strusiai (ostrichės). Jie yra 9 pėdų au) 
čių,' sveria 300 švarų kiekvienas ir vis dar auga.

“ČEMPIONAS’* — Dan> Rodrick, Waukeganietis, 
kuris konkurse suvalgė 25 “hartiburgėrius”, su visais 
priemaišais, kaip, .agurkais, svogūnais ir muštardu. 
Reikėjo ir 3-jų.stiklų yandenSi -

Judy Canova

IŠARDĖ SUŽIEDUOTUVES — Filmų komike-Judy 
Canova jau rengėsi ištekėti už'garsaus radio ventrilokui-

■ ■ Z , i. .
sto (pilvakalbio) Adgar Bergen, bet beveik paskutinėje 
minutėje šužięduotuves atšaukė^ Ji paaiškino, kad jos su- 
žieduotinis taip užsiėmęs “pilvakalbėjitnu" ir savo manė- 
kinu Charlie McCarthy, kad apie ją neturi laiko nei pa
galvoti. Ji nenorinti užimti antrą vietą po ĮhanękĮho.

, z • * *

GALINGOS MOTERIŠKĖS AŠAROS —Kai miesto teisėjas Borrelli nuteisė chi<
į/ gietę Darrell Merchant į kalėjimą už priėmimą vogtų daiktų, tai nuteistojo žmo 

ėmę graudžiai raudoti ir apalpo. Tokia gailesčio demonstracija teisėjo širdį sumin
/ štino ir jis bausmę atšaukė. Teismo patarnautojai bando moteriškę nuraminti.

t į.j..; .'5 K/i.»4. ''r. 1 .... •». * ■ < .,7. .. ... .




