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Prasidėjo tautų sąjungos 
susirinkimas

Tautų sąjunga atsisakė pašalinti Ethiopi- 
ją ir Ispanijos lojalistus. Pirmininku iš

rinktas Aga Khan. Chinijos skundas.

Ispaniją ir
Ispanijos

komitetas

gali panau- 
prieš Italiją, 
labai silpnai 
ir vis dar

Japonija yra kaltinama ve
danti labai nuožmų karą ne tik 
prieš 'kareivius, bet ir prieš 
civilius gyventojus, bombar
duojanti Raudonojo Kryžiaus 
ir misijų ligonines ir abelnai 
stengiasi sąmoningai kiek ga
lima labiau nuterioti Chini-

Tautų sąjungai teks šį Chi
nijos skundą svarstyti ir šauk
ti Japoniją pasiteisinti. Bet 
nors Japonija ir butų rasta 
kalta dėl puolimo Chinijos, yra 
abejotina, kad išautų sąjunga 
ir prie jos priklausančios val
stybės panorėtų į tą karą" įsi
kišti ir veikiausia pasitenkins 
tik apkaltinimu. (Japonija yra 
pasitraukusi iš tautų sąjun
gos).

Susirinkimui paduotas yra ir 
Ispanijos skundas prieš Itali
jos ir Vokietijos intervenciją 
Ispanijos civiliame kare. Bet 
Anglija ir Francuzija veikiau
sia dės didelių pastangų nelei
sti tą klausimą iškelti pačia
me susirinkime.

Iš . priežasties^; nepaprastai 
temptos -iritėrn^cionalinės ■‘ pa
dėties — Viduržemio jutoje, 
Chinijos-Japonijos ^karo,^ Ispa- 
nijos karo ir kitų kivircių tarp 
valstybių,/Šveicarija deda jdide- 
’ių pastangų apsaugoti įtaiįtų 
sąjungos susirinkimą ir įrišo j e 
susirinkimo apielinkeje! yra 
pastatyti nepaprastai dideli po
licijos būriai.

Chicago, III., Antradienis, ttugsėjo-September 14 d., 1937

VAIKŲ CENTRAS .BRIDGEPORTŲI — Architektų firmos Childs and Smith pagamintas projektas $400,000 
rūmų, kurie bus pastatyti Bridgeporto apielinkės berniukams. Rūmai bus patalpa Valentine Boys Club. Apielin
kei juos aukoja L. L. Valentine, turtingas, jau iš biznio pasitraukęs, Cbicagos baldų pramonininkas. Tai bus pa
minklas jo mirusiai žmonai, Anna' Loųise Valentine.

Rūmai stovės prie 34-tos ir Ęmerąld avenue, kur dabar yra laikini kliubo rūmai. Juose bus didžiule sporto 
salė, tvenkinys įr salė vaidinimams ir filmams.”
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Gal ir Italija prisi
dės prie kovos su 

submąrinomis
-------------------- A

Patruliavimas Viduržemio 
ros prasidėsiąs dar šią 
vaitę, kad ir be Italijos.

ju- 
sa-

Chinięčiai traukiasi į 
| trečią liniją 

■ ——i

Vokietija sąugosian 
ti savo interesus

Ispanijoje ,

šio

Keturi žmonės žuyo 
susidūrus dviems 

lėktuvams ore į

IŠ LIETUVOS
Agronomas nežino kas 
ką padeda — višta kiau
šinį, ar kiaušinis vištą

KRAKĖS, Kėdainių aps. — 
Rugp. 8 d. įvyko Laisvamanių 
et. k. d-jos Krakių sk. sureng
ta K. Valašino įžanginė paskai
ta “Laisvamaniai ir tikėjimas”.

Vietos klerikalai stengėsi, 
kiek galėdami, suardyti paskai
tą. Iš Gudžiūnų vai. buvo at
važiavęs agronomas Širmulis, 
kad “sukirstų” paskaitininką. 
Bet paskaita pavyko kuo pui
kiausiai.

Po paskaitos buvo klausimai. 
Pasirodo, kad agronomas p. 
Širmulis atvažiavo net iš kito 
valsčiaus paklausti, kas pirma 
atsirado: višta ar kiaušinis. 
Prelegentas labai nustebo, kad 
agronomas nežino apie vištas 
ir kiaušinius ir kad net nežino, 
ar kiaušinis padeda vištą, ar 
višta — kiaušinį...

Buvo ir kitų “specų”.

' GENEVA, Šveicarijoj, rūgs. 
13. — šiandie prasidėjo me
tinis tautų sąjungos susirinki
mas, kuriame yra atstovauja
mos 50 valstybių.

Atidarius susirinkimą pa
prastai mandatų komitetas pa
tikrina visų delegatų manda
tus. Paprastai tai būdavo tuš
čias formalumas, kurį atlieka
ma j kelias minutes. Tečiaus 
šį kartą prieš kai kuriuos de
legatus buvo paduoti skundai 
ir mandatų komitetui teko iš
spręsti keblus klausimai.

Vieną skundą padavė Ispa
nijos sukilėlių “vyriausybė”, 
kuri tikrino, kad tik ji viena 
tegalinti atstovauti 
reikalavo pašalinti 
lojalistų atstovus.

Tečiaus mandatų
veikiai išsprendė, kad Ispani
jos lojalistų mandatai yra 
tvarkoje ir priėmė jų delega
tus.

Kitas skundas buvo prieš. 
Ethiopiją. Buvo dedama pa
stangų Ethiopįją visai išbrauk
ti iš tautų sąjungom,, kaipo' ita
lų užkariautą ir praradusią 
nepriklausomybę š&Tį. * Tečiaus 
mandatiį komitetas skundą at
metė ir Ethiopiją paliko tau
tų sąjungoje. Tai yra naudin
ga Anglijos politikai, kuri vi
suomet Ethiopiją 
doti kaipo įnagį 
ypač kad Italija 
laikosi Ethiopijoj
neįstengia tą kraštą pilnai už
kariauti ir nuraminti. <

Susirinkimo pirmininkas 
indusas.

Patikrines mandatus
tautų sąjungos susirinkimo pir
mininku tapo išrinktas garsus 
Indijos sportininkas Aga Kahn, 
Indijos mahometonų vadas, pa
skubęs savo milžiniškais tur
tais, savo arkliais, moterimis 
ir rugštum pienu.

Chinija skundžia Japoniją.
Chinijai padavus skundą 

prieš Japoniją ir tą skundą iš
dalinus delegatams, susirinki
mas liko kelioms valandoms 
nutrauktas.

Chinijos skendas buvo pa
duotas tik už kelių valandų 
prieš prasidėjimą susirinki
mo.

JanSe Chinija kaltina, kad 
Japonija įsibriovė j Chlniją ir 
veda labai nuožmų karą. Ki
tame skunde Chinija kaltina 
Japoniją sulaužius visus tarp- 

, tautinius įstatymus ir visus 
žmoniškumo dėsnius, ir reika
lauja tautų sąjungos įsikiši
mo.

rūgs

>OR H š;
fiks

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

Giedra ir šilčiau.
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 60°.
Saule teką 6:28, leidžiasi 

7:03.

SOUTH BEND, ' Ind
13. — Keturi žmonės liko už
mušti susidūrus ore dviems 
lėktuvams. Nelaimė ištiko 
abiems lėktuvams surakinus 
savo sparnus nusileidžiant Bėn- 
dix airportė... Kaip įvyko nelai
mė dar tikrai nenustatyta ir 
dabar tas dalykas yra tyria- 
mas., ., .. .r . • ' .

Visi keturi žuvusieji skrido 
vienu lėktuvu. Kitame lėktu
ve skridę du žmonės išliko gy
vi, ačiū lakūno sugabUmui ma
nevruoti ir išlyginti savo lėk
tuvą, kuomet lėktuvas buvo 
netekęs propelerio, o už spar
no buvo užsikabinęs kitas lėk
tuvas. s

Viename lėktuve skrido la
kūnas Butz, jo mokinys Alum- 
baūgh, kuriam jis tankiai leis
davo vairuoti lėktuvą ir du pa- 
sažieriai. Visi jie žuvo. Dar 
nenustatyta kuris lakūnų vai
ravo lėktuvą.

Antrą lėktuvą vairavo Char
les Sielge, 19 m., Indianos jau
niausias transporto lakūnas. 
Jis turėjo ir pasažierių. Bet 
jis išstengė savd^lėktuvą išgel
bėti nuo visiško sudužimo ir 
tuo išgelbėjo savo ir pasažie- 
riaus gyvastį.

CLINTON, Iowa, rūgs. 13. 
— Keturi žmonės liko užmuš
ti, ir penktas sunkiai sužeis
tas traukiniui užgavus auto
mobilių prie Dewitt, la.

LONDONAS, rūgs. 113.—An
glijos ir Francuzijos laivynų 
vadai sutarė dar šią savaitę 
pasiųsti į Viduržemio jurą 60 
karo laivų gaudyti piratiškas 
submarinas, kurios skandina 
neutralių Šalių prekių laivus.

Laivai bus pasiųsti nežiūrint 
to,, ar Italija

neprisi-
y ; t

Di®tomatin(^i rate^ai skaįto, 
kad & pavedimas Anglijai įįir 
Fraricuzijai patruliuoti jurą 
yra didžiausias Anglijoj ir 
Francuzijos diplomatinis ' lai
mėjimas ir patruliavimas pra
sidės tuojaus. Jei Italija ir iš
keltų savo pasiūlymus, tai jie 
bus svarstomi vėliau, galbu’t 
neutraliteto komiteto. y ;/
Italija buk sutinkanti prisidė

ti prie patruliavimo juros.
GENEVA, rūgs. 13. -— Ita

lų šaltiniai tikrina, kad Mussbt 
lihi priėmę^ “su tūlomis rezer
vacijomis” Nyon sutartį apie 
patruliavimą Viduržemio juros 
kovai su piratiškomis subma- 
rinomis.

Italijos atsakymas į Angli
jos ir Francuzijos, pakvietim^f 
jau esąs.gautas ir perduotas 
tų dviejų šalių delegacijai.

Mussolini buk Sutikęs su 
abelnomis susitarimo sąlygo
mis, tik nepatenkintas Italijai 
paskirtu patruliavimo zonų. /,

(Italijai yra pavesta patru
liuoti Tyrėnų jurą, vakarinia
me Italijos pakraštyje, reiškia 
patruliuoti pačios Italijos pa
kraščius).

■ ’ * '' ' '

Padidėjęs karo pavojus, 
sako italai.

RYMAS, rūgs. 13. — Itali
jos fašistai žiuri į Nyoh susi
tarimą patruliuoti Viduržemio 
jurą kovai su. piratiškomis sub- 
marinomis kaipo į dar arčiau 
Europą prie karo priartinantį 
žingsnį. yb < r

> Mussolini su savo žentu gra
fu Ciano, Italijos užsienio rei
kalų' ministeriu, dabar svarsto 
Italijos dalyvavimą patruliavi
me juros.

Fašistų laikraštis La Tribū
na sako, kad Nyon konfereft- 
cija, dagi pakviesdama ir Ita
liją ne tik neįpašalino galimy
bes karo, bet 'dar labiau ati- 
tolino taiką ir priartino ^ka
rą. '

/

Japonams visomis jėgomis užgulus chinie- 
čius, chinięčiai prie Shanghai pradėjo stra

teginį pasitraukimą
SHANGHAI, tugs. 13. — 

Chinijos-'> armiją, reikalaujant 
vokiečiams patarėjams, pradė
jo strateginį pasitraukimą į 
naują apsigynimo li^įją-.į^vą-

A. /
• T ... v.- ,.-r T . ■ : . ' v 7 :.'L:Japonai greitai apie tai , Su
žinojo ir pradėjo generalinį ata
ką ^ikslu^chii^čių^j^^ pą^ 
sitraukimą p4^rst;ĮHį^$ętvarM 
kią bėgštą. , /.•.'??■■ ■

Nors japonai visomis jėgo
mis puolėm chihiečius, tečiaus 
chinięčiai tvarkiai pasitraukė 
į savo naują liniją, pridaryda
mi japonams milžiniškų nuo
stolių. Dabar japonų nuosto
liai buvo tokie pat;\milžiniški,, 
kaip pradžioj karo būdavo chi- 
niečių nuostoliai.

Chinięčiai savo senose pozL 
cijose išsprogdino didelės mi
nas, nuo kurių žuvo labai daug 
japonų, bet japonams /įsakyta 
yra veržtis priekyn, bet kokia 
kaina. . M/i

■i , Į

Japonijos lėktuvai smarkiai 
bombardavo žvejų laivus Soo- 
chow Epelyje, prie Shanghai 
ir Užmušė ir sužeidė daugiau 
kaip 400 karo tremtinių. • ' , .'t

Visa musių apielinkė yra .pa
versta z į vieną ištisą krūvą 
griuvėsių. Nė vieno miestelio 
nėra išlikusio, bet visur’ yra 
tik krūvos griuvėsių ir degė
sių.. / ■

Chiniečių .pasitraukimas į 
trečią apsigynimo liniją buvo 
įsakytas pereitą naktį, to grie
žtai pareikalavus Chinijai tar
naujantiems vokiečių genero
lams. Chiniečių jgėneroląi ' tam 
griežtai priešinusi nurodinėda
mi, -kad jie ikišiol įstengė .at
mušti visas japonų atakas. Vo
kiečiai atkirto, kad tas laimė
jimas buvo i pasiektas labai 
brangia kaina gyvastimis if 
kad tokio ' pragaištingo karo 
negalima ilgiau tęsti.

Apskaičiuojama, kad į ketu
rias savaites karo prie Shan
ghai chinięčiai prarado 20,000 
kareivių užmuštais ir 30,000 
sužeistais; japonai gi prarado 
10,000 užmuštais ir nenusta
tytą skaičių sužeistais. ,7;

Chinięčiai apskaičiuoja, kad 
pasitraukimas užtruks apie sa-

vaitę laiko ir per tą laiką eis 
mūšiais tik pasitraukimo pri
dengimui

Pasitraukimas / esąs tiktai 
strateginis/ir jau pirmiau bu- 
vo numatytas, sulig iškalno iš
dirbtais planai s. Pirmas žings
nis buVo trukdyti išsodinimą 
Japonijos kareivių. Antras — 
išška^įyti japonų' pozicija ir 
neleisti susivienyti japonų jė
goms. O dabar gi pasitraukia
mą į naujas tvirtesnes pozici
jas, kurių negali siekti Japo
nijos laivyno kanuolės, taip 
kad dabar visas didelis laivy
nas nebegalės padėti japonų 
sausumos kariuomenei.

Japonai skelbia lai
mėjimą šiaurinėje 

Chinijoje

Hitleris atvirai paskelbia savo 
sukilė- 
laimė-

pritarimą Ispanijos 
liams ir troškimą jų 
jimo.

Sauvaliavimas dėl me- 
. trikacijos nebuvimo

13. — 
šiandie

NUREMBERG, rūgs.
Hitleris ' kalbėdamas 
nacių kongrese Iparodė savo 
atvirą pritarimą Ispanijos su
kilėliams ir didelį susirūpini
mą sukilimo eiga. Vokietija 
trokštai; sukilėlių laimėjimo ^r 
niekad I neatsižadėsianti savo w • ... »•. ♦ •.
iptoresų *A-Ispanijoje, tvirtino* 
Jfifleria.;'

•PEIPING, rūgs. 13. — Smar
kus mušis ištiko tarp chinie
čių ir japonų prie svarbaus 
Peiping-Hankow geležinkelio, 
už 30 mylių į pietus nuo Pei
ping. Bet ir Peiping girdimas 
yra kanuolių baubimas.

■ • ■ ’ ■ •• VChinięčiai vakar buvo persi
laužę per japonų liniją, bet 
šiandie, kaip skelbia japonai, 
jie likę apsupti ir išnaikinti. 
Bet vis dar girdimas smarkus 
artilerijos šaudymas, kaš ro
do, kad mušis dar tęsiasi.

Japonijos lėktuvą; bombarda
vo chihiečius partizanus viso
je Peiping apielinkeje.
O *..< .. .Japonijos armija sparčiai 

veržiasi į Shansi provinciją ir 
buk j4u paėmusi Yuchow ir 
Tat u n gf u. Prieš japonus ten 
išžygiavo didelė Chihijoą ko
munistų armija.

Pasak užsienio militarinių* 
stebėtojų, Japonija dabar turi 
500,000 kareivių ir vis dar ne
paliauja mobilizavusi, nors pa
prastai Japonija turi 230,000 
kareivių. Į Chiniją japonai yra 
atgabepę jau 200,000 kareivių, 
iš kurių apie* 70,000 kareivių 
yra Shanghai apielinkėj. Man- 
chukuo ir Korėjos garnizonai 
turi 130,000 kareivių, bet da
bar ir jie yra žymiai padidin
ti.

Hitleris paKartojo 
reikalavimą koloni

jų; rodo lėktuvus
NUREMBERG, rūgs. 13. — 

Hitleris kalbėdamas nacių kon
grese vėl pakartojo reikalavi
mą grąžinti Vokietijai koloni
jas, kitaip Europoje niekad ne
busią taikos.

Po tos Hitlerio kalbos buvo 
suruoštas didelis 450 Vokieti
jos karo lėktuvų paradas ir, 
vėliau, manevrai, parodymui, 
pasak nacių, nors dalies Vo
kietijos karinio pasiruošimo ir 
jos išgalių sutriuškinti • prieši
ninką, kuris bandytų pastoti 
Vokietijai kelią.

MERKINĖ. — Merkinės mie
stelio pradžios mokyklos kiek
vienais metais išleidžia nemažą 
būrelį vaikų, baigusių pradžios 
mokyklą. Baigusieji nesitenki
na pradžios mokslu, todėl grei
tai skuba išimti pažymėjimą, 
kad nepavėluotų paduoti pra
ginus į gimnazijas..

Dėka Merkinės klebono Juk- 
nėvičiaus, tUr būt, daugumas 
vaikų pavėluos įstoti, nes kle
bonas, negalėdamas iš vaikų 
tėvų; išieškoti bažnyčiai kaž ko
kios duoklės, neišduoda vai
kams metrikų.

Niekas nedraudžia kunigui 
bylinėtis su vaikų tėvais, bet 
kokią teisę turi kunigas su
trukdyti vaikams metus moks-, 
lo. Kas yra brangiausia vaiko 
amžiuje, kaip sutrukdyti metai. 
Ir tas Merkinėje ne pirmi me
tai.

Atsisakė “Miss Ame 
rica” titulo

Japonai bombarda 
vo amerikiečių 

ligoninę
HONG KONG, rūgs. 13. — 

Japonijos lakūnai sužiniai bom
bardavo adventistų misijos li
goninę prie Waichow, virš ku
rios buvo iškeltos . kelios Ame
rikos veliąvos. Ligoninė buvo 
bombarduojama sukiniai per 
15 minučių, nors arti nėra jo
kių militarinių pastatų.
'■'< ———

/ HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
13. — Prezidentas Roosevel- 
tąs planuoja neužilgo vykti į 
Seattle,f Wash., aplankyti savo 
anukiis. Prie progos jam siū
loma aplankyti ir tris didelius 
armijos statybos projektus. 
Tečiauš abejojama, ar ksfrai 
Europoj ir Azijoj leis prezi
dentui atlikti tokią didelę ke
lionę.

ATLANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 13. —. Bette Cooper, 17 
m., iš ramaus Hackettstown, 
N. J., miestelio,, tapo išrinkta 
“Miss America” 
visos šalies 
padarė tai, 
riusi jokia

Kontestui
tį slapta apleido lietelį ir iš
važiavo namo. Girdi, ji pavar
gusi nuo minių ir norinti pa
silsėti, o paskui gryšti į mo
kyklą. Dėlei to ji atsižada ir 
savo titulo ir $400 į savaitę 
vodevilių kontrakto, ir kelio
nės į Hollywoodą, ir brangių 
drabužių.

— gražiausia 
mergaite. Bet ji 

ko dar nėra pada- 
kita gražuolė, 
pasibaigus ji nak-

1

CHICAGO— Nublokštas tže- 
ran nuo valties laike lenktynių 
prigėrė pasižymėjęs mėgėjas 
jurininkas Carl Orgo, 23 m.

NAHANT, Mass., rūgs. 13. 
— Mrs. F. Hav^n Clark iš Bo
ston ir Nahant paskelbė, kad 
jos duktė Anne susižiedavo su 
jauniausiu prezidento sumani 
John Aspinwall Roosevelt. Su
tuoktuvės įvyks ateinančią va
sarą, kada sužieduotinis bus 
baigęs Harvard universitetą.

NEW YORK, rūgs. 13. — 
Chinietis skalbyklos savinin
kas George Tong, 30 m., savo 
kambaryje nušovė 14 metų 
mergaitę^ Alice Devine, kurią 
jis buvo labai pamėgęs ir tax- 
da pats nusitroškino gasu.
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DALYSE.

APRŪPINTI SU

Automatine

$21.00 
_ $27.00 
ketv. '

_ 3%c 
----- l%o

Temperatūros
. , - . . 1 . . "i

' Kontrole

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maiuujpa 
a “Sėt" 

Temperatūra,

3505 SO. HALSTED STREET 
.1937 WEST 35th STREET 

t>|i moderniški ofisai.

Ąmbulance 
Patarnayi- 
mas ijieiią 

ir Naktį

šįvakar Menininkų 
Kliubo Susirinkimas

duokit savo vaikų akis 
PATIKRINTI

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO

vkw Mokyti-
Šį vakar, kaip 9 vai. vakaro, 

įvyks Lietuvių ^enipinkų kliu- 
bo- susirinkimai Fjeld •. House, 
Mark Whitė Squarė salėj e, 30th 
ir So. Halsted St.,’ Bridge^or-

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Tęlęphone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

1718-50 W. I7th Street
Tėl. YARDS 5069

6921 SOUTH 
WESTERNAVE. 
Hemlock 5049

tęstų. Įšsiųskft' sayę įątMnpą 
kpntęstąn pa§tų tųųjaų. Ktųi- 
tęstąs 1$ tik pasideda, Nęrą 
triksų, ne prigąvirpų. hle^kįą 
ne '■ • į; n?1

įnstrukpiju Šyyt
put (;Olz

vieną p^gą 
turtą ir tapti ttįytipįų 
gyyęmpąyi. Tcmykįt <į iįję^rę^ 
tį ■ dėl busimų pranešimų.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Praeitį mėnesį gavo daugiau 
kaip 200.

Perdidelis karštis sulaikomą. Smagi, sveika tempę- 
ratura visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit therniostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

• • • • 1 • ■ ' * V t ■ ■ .

Smągesniam, sveikesni-aln, parankesniam apšiįdymui 
turėkit domėj šias • ypatybes: Heat Ęeflector Doors... 
Heath Radiating Fins... ir Colęman Fuel-Saving 
Burner.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir puo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj * pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
x Namų Teks Prospect 1930

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Klausykime ityM Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai, vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

p. šALTIMIERAS. - ■'

A. Montvid, M. D
We?t Town State Bank Bldg. 

24p0 WEST MADISON STRERT.
Vąl. 1 iki 8 po piety, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefopas Brunewick 0597

Pagarsėjusi labdaringoji į- 
staiga liuli House ir pilietybės 
popieriais rūpinasi. Jos pastan
gomis per praeitą mėnesį dai
giau kaip 200 svetimšalių įsi
gijo pilietybės ‘ popierius. Jų 
tarpe yra ir lietuvių.

Instrukcijas pilietybės popie
riams įsigyti teikia p-lė Steįla 
Mangano. įstaiga randasi prie 
824 So. Halsted gat.

NARIAI : 
Chieąg'os,

Cicero i.
Lietuvių^ 

Laidotuvių 
Pįrektorių 
Asociacijos

as, bet taip pat 
palaidoti” ir jo

ADVOKATAS
1407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone CANAL 6122

DR. S. BJEŽJS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2201 Wėst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7-»-8 

Serędpnjis ir nedek pagal sutartį 
Rez. 6681 §9* Califpnpa Avęnue 

Telefonas Republic 7868

Susirinkimas yra šaukiamas 
tikslu aptarti lietuvių meno

pąppdps reikalus. Netyędąųg 
Įąiko bę]ikp įkį pąro^pą. Parp
tą ątsidąrys su pirrpa dieną 
ątęinąnčįo mėnesio Mankei 
prus, galerijose, Visi men. kįįu- 
įo narįąi ir publiką kviečiąnia 
skaitlingai atsilankyti susirin- 
įpman. Ęurie nori prisidėti prie 
parodos savo eksponatais, da
bar gali užsiregistruoti. Meni
ninkai, kurie* dar nepriklausė 
prie kliubo, turės progą įsira-

Įęt'okįt į nąUją ir didesnį 01d 
Qpld J&ųteątg, sųfe
darų iš įdėjimą ty.plĮcstąįųp pgr

I 
bglįftng. Atsakykit 
cigąrętų dyl^rj 
Jyoti jfliu Pld 0^4 ' 
Bųljetin. Jis 4ųpeĮ*aųią PWĄlr 
įąrįų sp ^pilp^iųją

Ą,MASALSKIS
Ąvenue Phone Boulevard 4139

M’M 
>0

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

Telefonas Boulevard 1310
Kętvirtacįieniais ir Sekmadieniai$- 

pagal sutarti.

Artinasi žiema. Taigi 
nių sezonas jau nebtoli. 
tad mintimi ketvirtadienį įeina 
į namus kailinių p’rklys, kaili
niais nešinas ir kito vyro lydi
mas, pas vieną Mrs. Horn- 
strom,,gyv. 1128 Fullerton avė. 
Tas neva pirklys iš karto pasi
rodė ne kaipo kailinių pirklys, 
bet ieškąs savo dingusio bro
lio, kuriam norėtų tuos kaili
nius atiduoti. Kailiniai geri — 
jurų liūto. Kainavę $200, ta
čiau parduoti ■ jokiu budu ne-* • » - » 
manąs.

“Pirkliai” išėjo. Bet valąndė- 
liai praėjus “palydovas” sugrį
žo ir pasisiūlė nuo tos moters, 
nupirkti tuos kailinius, jei ji 
paimtų šešis už $120. Biznis 
kaip bematant išdegė, ypač kai 
jis pažadėjo už juos jai sumo
kėti $400. Kada kailinius nu
pirko, ji tik tada pastebėjo, kad 
jie buvę bevertės.

( A L J. ZOLP
Weąt Styeęt Bląojne Boųlevąrd 5566

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS ■

Gerai lietuviams žippma$ pęr 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Yalandps nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vąl, vakaro 

Tel. Caąal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Spperior 9454 ąr Central 7464

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadįenįais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tęl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S, NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v- p. p. ir nuo 7 
iki 9, v. yak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
• OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So, Fairtield Avė.
Tek Lafayette 8016.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTĄ ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vak NndH. nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

A. PETKUS 
į4į0 SDufh 49th Court Uicerg Phpne Cicero 2109

Į>ą|yvąųją rųni?typęse, kurios įvyks f y tų j
SL i dešinę: Šęnątoriųs
Jąipęs j, Addųęį, Zekę Bonųra, PmncaR Rigney i y teise- 
jas Rpbert Dunnę. <

Kaip ten buvę 
bęt tai jau praeities reikalas. 
Galima pažymęti tik tas fak
tas, jog ant jo kapo nebuvo pa
sirūpinta joks paminklas pasta
tyti, nors palikimas, rodosi, sie
kė apie porą tūkstančių dolerių.

Tačiau velionius Malaknos pa- 
rapijonys iš Lietuvos nepamiršo 
jo: jie vis tarėsi, kad butų gerai 
ant jo kapo kokį paminklų pasta 
tyti. Pagaliau, vieną gražią dįe- 
ną p. Juozas Dilys pasiėmė pieš
tuką ir popieriaus sklypą bei 
aplankė velionies draugus tikslu 
parinkti aukų paminklui. To 
žygio rezultatas buvo tas, kad 
šiandien Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse Antano Malaknos ka
pą puošia gana gražus 
klas.

Paminklo pastatymui 
po $5.00: Juozas Dilys, 
relis, Felix Gavėnas, Jonas .Ko
las, P. Petrauskis, M. Kiselis, 
P. Rice ir Pete Yasinevičiųs; 
po $3.00: Paul Kolas, J. Sidau- 
ga, Dr. J. M. Rogers; po d J 
dolerius: Jonas Avelis^ W. Klap 
tauskis ir V. Kijevvskis; po vie
ną dolerį: K. Tilvikas, Jonas 
Adomaitis, A. Turkevicz, J. 
Urba, M. šeinis, J. Pivaronas; 
dvidešimt penkis centus auko
jo J. Karvelis.

’ * , • * k k' >t

Kaip matote, p. Dilys ne tik 
gražų dalyką sumanė, bet ir jį 
įvykdė

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7. So. Dearborn. St.
Room 1230

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH 
756 West 35th St,.

Cor. of £bXh arų! Hą^ted Stą. 
pfįgo yająndps nuo 1?3 nuo’6:30-8:30 

Nedėlidmlg • pagal sutartį
Ę^z. <910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU* GYDYTOJAS

TeI- Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampąs Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 

Nedčliomis pagal sutartį.

Pr;eš kelis metus, būtent, spa
lio 6 d. 1931 m. pasimirė An
tanas Malakną. Suprantamąs 
daįktąs, kai-žęąogus miršta, tai 
reikia jį palaidoti. Taip buvo 
padaryta ir su velioniu. Tačiau 
ne tik jo kimas buvo palaįdo- 

pasįrupinta 
paliktas tųr-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 ipętų praktikavimas, 
jūsų garantavįniąs. 

Optometrically 4^V Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

3Sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas . daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
kląidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal ^sutartį.
daugely atsitikimų akys atitaisomos 
')e akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-rp$ lubpą 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

‘ Phone MIDWAY 2880

8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER ĄVR^įg
Ofiso valandos:

—4 |r nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

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

F,- 
lt ii

BIZJJĮO reikalu UŽEIKIT

Juozapas Ažukas
Aš turiu aęlvpkatą dėį visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų ir namų reikalais. Arba jeigu 
tųrjte bjįdos su. savę rendaunin- 
kąis.’ įstaiga juąis pagelbės 
vlrSminetais reikalais.

/ atstovauja
' Juozapas Ažukas 

PROPERTY OAVNERS ASSOCIA- 
TION QF ĄRIDGEPORT 

3303 Šo. Lituanica Avenue
Tęl. Boulevard 3450 

(Atteą niiQ '10‘ W iki 9 vak.)

----------------
NAUJI RAKANDAI

Matrosai, $10.00 vertSs -----------
SjiflerttmiąH kaitąs Ir matracas.

Nmijaą stpdio ęouches spociaHai

Geriausia nauja luetulinS lova, 
'■ jrtglal po’* ‘—-......... j-

Sfiką HpriijgHiil lovai. $10.0,0 vert. $4.95 
1,900,000 PĖpU GERŲ

VARtfOtftf LENTŲ
Jx« M &M, 8-col. Shiplap, gx4’s, 8x6’», Zx8’s, 2xl0’s, 2xl«”s, dx3, 3x8. Eglinių 
lentų grindims ir partiSenų; viskas 16 360 
pSaų Įrti'rtdGHo, kuris užgriuvo. Slalome 
su nuostoliu, kad tik greičiau parduoti.

• 'Šilingame | Uįmiestj.
SErtMĮAblĖNIAIS ATDARA,

yictor Bagdonas
* 2 Ofisai*

Parkrau?l°ia fornifiuą. nįąpiM i 
yisOkius < rakandus bei Storus 

arti. «r foR.
3406 SOUTH
HALSTED ST

Ynrds 3408

_____ Kiti Lįet aviai Daktarai

, Doctor Manikas '
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue
Tel. Vigįnia 1116

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

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

S. M. SKUDAS
71R Węst tRth Street Pfcpne Monroe 3377

■     j mi. •**»..■ t .u.1        ina ii nn ■!. !■■■■"■   m

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe ' Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 1 Q8th Street Tęl. Pullmaų M70

4> ».»* ■■ i ro v# ift ... Va »•’/ < >.», V' 'jį' »t. š

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY, Notlne
10 West 18th Street

fcįo. Įf niųsų patyręs inžinierius a 1
atvažiuos j jūsų namus ir |J«7j I

■""* " suteiks DYKAI apskaiČiąvĮ- R I
mą dėl namų apšildyųįd rei- tol Į I|j|įuU II | 
kinenų (plapt), garu arba ||UK B BM, i 
karštu vandeniu šildomą. Į Į JI

| fįfl| NEREIKIA ’ PINIGŲ ĮMO- ffljl
iai iš- 1JIIrį |Jį! 1 j|MM IB

Dabąr CoLeman ALeJum 
Kutenami ž ildy u vai pa-. 
ląilŲp nustalytą tepipęfa- 
tur§„ kgį yra ą^upjpti 
su ąutoxpa|inę tepiperą- 
turos kontrpje. šj ekstrą 
įrengimą sudaro w* a į I 
thermos|at, oil it 
transforpier, ir įtaisyti tatai yrą 
taip lengva, kaip durų skambutį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ohn F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
i® naktj
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

OQ^r07 Su. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenuę 

" 1^1.- LAlf^YRTTĘ, • 0727 ■

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

MOKĖjlMl
PALŪKANŲ KAINA.

Atdara vakarais iki 7 vai.
Nedėliomijs >Įci 1 y. dieną

Mrs. Aneli a K. Jarusz
Physical Therapy 

.-.r..... į, and Midivifė
ClMĮjjt? , 6630 So. Węstern

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
duodu tnasgage 

llfl eleciric t^eat- 
ment ir magne- 

ĮMO tic bląnkets ir tt.
M°teriins ir iner-H] ginoms patari- 
mai dovanai.

OOlfite w ®£- 

____  2i/4c 

f^oklų

S. P, MAŽEIKA ,
3319 Li|uąni<Ją Ąvenųe Bhone Tąrds 1138
"n1”"...■ ■Vv.h............................................................................................. .. _ ....... n,;.,..,..;....... ' i .....  ... —

•' J. LIULEVIČIUS
1348 So. California Avenuę Phoąe Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

DraugijojgNariai._______
Phone Hemlock 2061

DĘ. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

^prodol n»trąl sutarti.

BARSKIS
FURNITURE HOUSE,Ino

- . ■. ' ’ ■ ' • ■ .
. ‘ ų » • . - ‘   , . • t ' ..

“The Home of Fine Furniture” .
■' ’ Since 1904 ' ; '

OiL 
BURNINI

Mergutes ir berniukai dąbay gali 
užsiregištriioti mūsų mokykldf h 
mokint is ŠEKRETORI AVlifp 
KNYGVEDYSTŠS ir t- t. ’ '
Mokiniai ir mokinės gali užsire 

gistruoti bile kadą. .
? ■,WArPSW- 

BUSINESS
COLLEGE

638 WEST GARFIELD BLVD, 
(West 55th Street) 

Phone Boulevard 0968
<■ ......... F"!..... 1 Į' " A<v' > »

• * j '■ . " 1 -V H'.v 4 J- •' ’i'
i ' , , /' .i*’- »»*■■ 'J* ' ' ■ ,■ , > ■4' ' ■

n ■ l i r .7. > TT.' 1- . ' TT
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Antradienis, rūgs. 14, 1937 NAUJIENOS, Chicago, III

■*

Namai ir Žemė
............. •• x • *—- 

nuosavybes paimti už keletą 
tūkstančių. -

Ką Reikėtų Daryti 
Šitokiam Atveju je?

Pastabėlės

fat »i ir i' „i. : t

o. o

Veda W. V. MANKUS
Namo savininko ypatingas 

nusiskundimas.

KAS YRA TIE APDRAUSTI MORGlClAI
Dažnai girdime bei spaudoje 

skaitome apie “apdraustus morr 
gičius,” vienok mažam skaičiui 
žmonių yra žinoma jų reikšmė.

Daugelis pasakys, kad ap
draustas morgičius tik skolin
tojui yra apsauga, o namo sa
vininkui gal būti dar blogiau, 
negu be apdraudos, nes be sko
lintojo, dar ir apdraudos įstai
ga namo savininkui už pečių 
stovi ir laukia progos, kai' jis 

zsuklups savo mokesčiuose, kad 
iš jo atimtį namą.

Ne visai taip. Kad aiškiau 
suprasti dalyką, eikime prie 
pradžios. Kodėl atsirado morgi
čių apdraūda ir kas ją duoda?

X

Apdraustų morgičių pradžia
Visi prisimename liūdną ne

tolimą praeitį — depresiją ir jo
sios } pasėkas,, kuomet viskas 
momentaliąi “užšalo”; įplaukos 
— uždarbiai apsistojo, nuomų 
žmonės negalėjo mokėti, namų 
taksų, nuošimčių ir skolų nebe
buvo galima iškolektuoti. Tokio
je padėtyje bankai bei finansi
nės įstaigos visai paliovė darę 
namų paskolas. Pasėka to: fo- 
reklozavimai, namų 
Kas nors turėjo būti 
daroma greitai.

Pirmiausia atėjo
Federalė valdžia įsteigdama* F. 
H. L. C., tuomi išgelbėdama 
daugybes namų nuo atėmimo. 
Bet valdžia negalėjo finansuoti 
visų namų šalyje, o privatis ka
pitalas vis dar neturėjo drąsos 
daryti paskolas. 1

North West Auga;
Vystosi Stambus
Biznio Centras

sū

atėmimai, 
daroma ir

pagelbon

v i

Departamentinės krautuvės 
pirkinėją žemę prie Milwaukee 

, ir Cicero
North-west sidėje vystosi ga

na sparčiai naujas veiklaus biz
nio centras, kuris’ ne po ilgo gal 
lenktyniuos su S. 63rd ir Hal- 
sted centru. Tai N. Cicero avė., 
Irving Park Blvd. ir Milwaukee 
avė. f

Čia jau nuo seniai yra gana 
gyvas biznio sūkurys, bet pas
kutiniuoju laiku sujudo nejuo
kais augti. Teko girdėti, kad 
neseniai garsioji Goldblatt fir
ma nupirko žemės plotą ant Ir
ving Park Blvd., į vakarus nuo 
Milwaukee avė., kuur statys di
džiulę krautuvę.

Praėjusį pavasarį tūla firma 
išpirko apie 300 pėdų* pietryčių 
kampą prie Cicero ir Milwau- 
kee, kur statys milžinišką teat
rą ir krautuves. Dabar, vėl pa
skelbta, kad Sear Roebuck Co. 
išpirko ketvirtainį bloką rytų- 
žiemių kampe Cicero - Irving'* 
(117 pėdų pločio ir 100 pėdų il
gio), užmokėdami apie vieną 
milioną ir keturis šimtus tūks
tančių už 99 metų leasehold. 
Ant jo stovi senas medinis na
mas. Kitos dalys supirkinėta 
nuo atskirų savininkų už apie 
pusę miliono.

Nebus nuostabu jei £(Umėtų 
atgal koks lietuvis galėjo tas

Daugelyje kolionijų randame 
kuomi nusiskųsti — tai vieno
kiais, tai kitokiais nedatekįiais 
patogiam gyvenimui. ' >

Bet, štai, šią savaitę vienam 
rytiniam anglų dienraštyje pa
sirodė namo savininko nusi
skundimas, kuris skiriasi nuo 
kitų. Savininkas redakcijai 
skundžiasi ir klausia patarimo 
kas reikia daryti:

“Jau kartkartėmis, skun
džiausi policijai, vienok pagal
bos negaunu; vagišiai įsilaužia 
į tuščius butus ir išplėšia 
“plumbingą”, ritirų rankįnas ir 
spynas,. taipjau ir gyvenamuo
se namuose nuo laiptų nulu- 
pinėja divonėlius, nuo durų 
rankinąs ir spynas; nuplėšia 
tvoras, nežiūrint ar butų jos 
medinės ar geležinės; kelios e »
dienos laiko atgal, durų spy
nos buvo nulu’pinėtos nuo 36 
fliatų namo ant So. Calumet 
Avė. ir 59th gatvės; taipjau 
vienam advokatui — didžiulio 
namo savininkui šalę minėto 
namo nulupinėjo durų spynas. 
Kaipo stambus taksų mokėto
jas — ką turiu daryti?” >

Jei- policija į tokius “menk
niekius” nekreipia atydos, tai 
ką, ištikro, reikėtų daryti?...

Agentų ~
Komisas

Kuomet* namo savininkas už* 
registruoja ąavo nupsavybę pas 
real estate brokerį pardavimui 
už tam tikrą nustatytą kaįną 
— “net prįce”, tai populiariai— “net prįce”, tai populiariai 
manoma, kad kiek./ agehtas 
gaus daugiai! virš paskirtos 
kainos, tas priklausys jam kai
po komisas. Tikrumoje taip nė
ra; “net” reiškia tiktai tą, kad 
savininkas turi. gauti ne ma
žiau negu jo pažymėta kaina( 
o agentas turi, prie1 tos kainos 
pridėti tiek, kad pabengtų jo* 
jo komisą. . Bet jei agentas 
gautų, daug didesnę kainą, ne
gu savininkas nustatė, tai sa
vininkas turi pilną teisę prįė 
perviršiaus. Tik . tuomet netu
rės teisės, jei sutartyje butų 
specialiai pažymėta, kad ką 
agentas gaus viršaus, tas jan^ 
agentui, ir priklausys. , ‘ , . j • ■< ■; ■. i f. .
“Option”

■ , ‘ ' •' . • . < • •- < , -. •

Darant nuomavįmp sutartį— 
“lease” nuosavybei ir jei sąvĮ* 
ninkas sutinka, yra praktišką 
išsiderėti ir teisę pirkimo r— 
“option”. pasitaikius palan
kioms sąlygoms,’ netikėtai pa
kilus kainoms ' apielinkėje a.f 
gerai pasisekus biznyje — nuo- 
muotojas turėtų iš • to gerą 
nauda.

Inkorporuota 
J. P. Ewald

i BENDROVE -
Šiomis dienomis tapo^dnkor- J 

poruota John P. Ewald Realty 1 
Company, 840 W. 33rd St., iš- ■ 
duodanti 500 Šerų, nepažymėtos 
kainos. Inkorporuotojais yra: 
A. Chuprinskas; • M. -Daunis ■ ir ^DlUOSe 
M. sE. >Ewald. Užsiims^ pąprąs? ; _ 
tu real'estate bVokėhCge biznįuj sė vartoti

40% Taksų
“Nueina Niekais”

Ekonomistų yra apskaitliuo- 
ta, kad .= iŠ taksų . sukeltų pa* 
laikymui, valdžios,- 40 nuošim
čių yra - bereikalingai sueikvo- 
jama — politikierių naudai.

Elektra

ąibh” elektros drąsus privėdi- 
mUi lempų, prosų, skalbykiiųi 
kit0artėfiiį” ir t-t* 'fokiUš dra- 
tUs reikia atydžiaį prižiiįrėti, 
kad nehusinėšidtų jųjų apdąra 
— “insulation”, nes ; tankiai 
“nuplikę” Uratai yta priežas- 
tirtii skaudžių nusidėgįninių ii’ 
net gaisrų.

■ ■ t . >

Namuose vartųjaht daug 
ėlektrikihių įrankių, tankiai pa
sitaiko, elektros srovei nu

trinkti —<• “išbloviha fiuzą”. tas 
rėiškiUj kad elektros srovė yra 
perdaug apsunkinta ir nėpajie- 
gia pristatyti pią.jįėgoš.- “FiU- 
žas” yra tam, kad apsaugoti 
dratus litio išdegimo. *

Žieminiai
Langai

Žiėmiiįiai langai — “storm 
Windowš” siilaikb nainą nuę

j * . -T 1 ■ , i •'' . ■ •; ■ ■ |

pęrgreįto išvėsimo ir į trumpą 
laįk'ą apsįmoka savo kaštus su
taupytu. kuru. Bet jie turėtų 
thrėt vienokį ar kitokį būdą 
atidarymo, kad butų galitna 
pravėdinti buto kambarius. :

“Radiolite”t ■ »•>•/*• J . s v •• . " •

Senesni namai, kur 'nėra sie
noje sudėta guzikelių “sv.i- 
čių” šviesų uždegimui, o rei< 
kia Stačiai nuo elektros lęirir 
pų patraukti šniūrelį, nakties 
laiku šiitęikia daug nesmagu
mo pa tarhšyJ e grabalięti šniū
relio. Elektros reikmenų krau
tuvėse arba ^dešimtštoriuose” 
galimą gauti galkutės, vadina
mos : “radiolite”, kVrios parsi
duoda po 10 centų. Jos patam
syje šviečia ir pririšus prie ga
lo šniūreliu pašalina vargą su
rasti šviesą patamsyje.

pirkliauja nuosavybėmis, tai šis 
sąrašas gal ir juos įtikins. Pa
žymėtina, kad šimet lietuvių, 
perkančių bei parduodančių nuo 
savybes sąrašas kas savaitę au
ga vis didyn ir didyn. Reiškia, 
žmonės pradeda atgauti drąsą.

' 7 Z; ' : . ■ ’

< . - ■■ ■

Pereitos Savaitės 
Real Estate 
Transakcijos

? ■■ • «.;a į. ■ '

Pk-aėjusią savaitę Chicagoje! 
nuosavybių parduota 1,064 už 
$1,783,938. Morgičių padaryta 
634 už $3,569,152. Naujiems na
mams statyti leidimų išduota 
31. Pastatymas tų namų kai
nuos $892,085.

Chicagos priemiesčiuose rug- 
piučio mėnesį naujų namų sta
tybą pašoko net 65 nuošimčių 
liepos mėnesį.

, Paskutiniuoju laiku Chicago
je prasidėjo žymi ^prekyba db- 
delių ąparimęntinių rūmų. Per
ka pavieniai ir perka susiorga
nizuodami j grupės, susidėdami 
po kelis arba keliolika žmonių. 
Dabar tokie mokėsiai yrą skai
toma geriausiu investmentu.

Real Estate 
Kursai

Pradedant nuo rugsėjo 21
YMŲA kolegija, 19. S. LaSalle 
St, pradės . vakarinius kursus 
real estate biznio. Aiškins vi
sas <to biznio šakas. Tiems, ku
rie interesuojasi tuomi bizniu, 
yra' labai verta susipažinti su

ri.

if
!.<•' v •

Yra ganą pavojinga namuos
J1—.. “exten-

v.

duodamais kursais. Panašus 
kursai toje mokykloje tapo j- 
vešti nuo 1922 metų ir kasmet 
juos lauko keliasdešimt moki
niu* <

EXTRA VILIONE 
“JUBILANT MARCH” 

Maskvoj Sporto Dieno. Paradas 
100,000 Sovietų berniuku ir mer
ginų atletų milžiniška fyzines 

kultūros demonstracija 
SONOTONE 
66 E. Van Bhren

25c iki 1 v. p. p.—35 c iki 6:30 p. p.

™KIT LUMBERĮ
ROOFING, 5VALLBOARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais rKR
taip mažais, kaip ** MftN.
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
atakas pasaulyje

Naujos 2x4, 8-10 i»ėcl„ lln. pėda 2^
NaujoH Hheathlng honrdH, 1,OOO.... $23 

. pėdų................ . ........
Ro<*kwool batts, 24 kvad. pėdų $ 1.12 

kartonui .... ............................
Naujos plasterboard kvad. bėda 2* 
Insulatlng board kvad. pėda ------  2^
Naujos wallboard visų nilerų 2/^

arkuKų kvad. pėdą ----------------- r
7 pėdų tiesus cedar posts, 1 O Č
CJear O”, bęvel. siding, 1OO lln. $2 

pėdų ..... .... .........-____-... ...... .....
11 1-3 hex. shingles, geriausi, 

kvad. . .... .. ................... ...
$2.S0 maliavos, visų spalvų, S 1.25 

galionas ------------------------
55-sv. roofing in 2nds, rollui $ 1.19 
4x4 timber, 1,000 pėdų----------- *20
1x4 tongue and groved flooring ’20 

“M” pėd. ____  —■_---------

o 
u
S

NEITUS LUMBER C0. 
3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101

3393 Archer Avė. l.AF. 0086 
8050 S. Chiiago Avė. REG. 0075 
945 Broadway — Gary, Indiana

Antras žingsnis buvo įsteigi
mas F. H. A.-—t. y. apdraudos 
korporacijos, kuri garantuoja 
privatiniam skolintojui, kad jo 
paskola bus atmokėta. Tas pa- 
liuosavo ir padrąsino įvairias 
finansines įstaigas vėl pradėti 
daryt paskolas ant namų.

’ Bet tas dar neišaiškina, ko
dėl namo savininkui yra geriau 
turėti apdraustą morgičių, ne
gu neapdraustą, jei tokį galima 
gauti. ' *

Priežastis štai kame. Pirm 
negu F. H. A. sutinka’ apdraus
ti morgičių, ji padaro nuodug
nų tyrinėjimą nuosavybės, ant 
kurios paskola yra daroma—ar 
ji butų nauja ar sena. Taipjau 
patiriama’ po kiek skolintojas 
gali mokėti savęs neapsunkin
damas, ir jei yra reikalas, pa
skolą pratęsia net 20 metų. Su 
apdrausta paskola reika’laūja- 
ma, kad skolintojas mėnesinė
mis ratomis mokėtų netik pačią 
skolos sumą, bet jau ir nuošim
čius, taksus, Insurance ir komi
sas. Namo savininkui nesuside
da jokių didesnių sumų iš kar
to mokėti. Visos jo namo išlai
dos yra padalintos j viehokiąs 
mėnesines mokestis, kad tuomi 
apsaugoti nuo užsikirtimų su 
mokesčiais.

Nedaugiau 6%
ši praktika pasirodė tiek ge

ra, kad dabar jau daugelis fi
nansinių įstaigų ėmė panašiai 
paskolas tvarkyti ir tuomi sko
lintojams pasidaro daug leng
viau nuosavybes įsigyti. Beje, 
F. H. A. finansavimą apdrau- 
žia iki 180 nuošimčių nuosavybės 
vertės’

Paskolos yra apdraudžiamos 
tik ant mažų gyvenamų namų 
iki $16,000 vertės. Kaštai: pusė 
vieno nuošimčio skolinamos su
mos ir už paskolą negalima im
ti daugiau kaip penkis ir pusę 
nuošimčių — viskas sudaro ne
daugiau kaip 6%.

Puošnus Namas
—-f
■ ' t!

KOMERCINISSavaitę Pirkę arba 
PlHlvįj Nuosavybes

‘''A; , Į J 't

; \ Bėgyje praėjusios savaitės 

vių. pirkusių bei pardavusių 
nųOšAyybesi i
/C. Bumbaies pardavė E. Sur- 

tąuskaiW,:ant Sj .Emera’d :afe4'
į S

3^tk st.< i ?*■.'
- ̂  J/ ’Ma-tulląusltąs < pArdąyė ’ ■ W,.;
'ŠąbaUaįięitiįl38th Fl.> 
prie; /Wąsh;tenąw;; ay&. ‘/ į5 ■’ ’ 
’■. pardavė arit W:

č ;Pęt-;
b Icujlui ^jfe'^'L^nuiyhę-. Št., prie ’

X Mąi^ihaųškas pardavė ą'nt 
N. Patriįha St., prie W.1 Waban- 
siA avė/’; -7. ■

V. Škiveris pardavė ant No. 
Springfield avė., prie N. Georgia

S. Dillis pirko -ant W. Strong 
St., prie N. ■ Cicero avė.

8. Šimkus pirko ant S. Lin- 
Oplii St4 priė: W. 50th St.

‘V.,’yą^ėvįčia' pirko ant So. 
MArShffeld avė., prie W. * 52nd

N. Skusevičia pirko ant So.
Tripp aVe., prie W. 64th St.

A. Bakšaitis pardavė ant 64 
St.; ‘ prie S. JKeęlzie avė.

J. Shede pardavė ant W. 66 
St., prie S. Springfield avė.

Al Rąsmųs pirko ant S. Park 
avė., prie 102nd St.

Ė. Milas pirko Duplops Subd, 
PrOVišo. ; •A j

R. Markelis pirko R i ver sid e j.
J. Willis pardavė ant South 

Springfield avė., prie W. 48th 
Street/ 1 : -’l ;‘:

■''B,; yAsąįje / pąrdąve ant. So.
Vaiiderpoel avė., prie 95th PI.

M. Grincus pardavė J. Grin- 
Ci|ii Ant■ /':Sr; yVashtenaw avė..' 
pri^ Št, '■/ ;.'/■

A. Stahkėyį^A ' ąnt W.
Št/Prie S* Wodd į

R, VasaIle pirko ant W. 95th 
SU-.pfie^lz'^pd/'St: ■_

H. Anelis pardavė ant South 
Kedvall avė., prie W.' 15th St.

G. BerkAs pardavė Morton 
Park, Gic^rp. . /
- r (jį jęAš netiki, kad lietuviai

Tekpyęlupse paT

APSALDYMAS
. ' "' Y ' . ' •*' '< A--; 3 ■ »

A . ’ 11 II J •> > ireikalingas1

TAVERNOM
GROSERNĖM

BUČERNĖM KVIETKINĖM
BEKERNĖM RESTORANAM

« » . '* ■ / , ■ f ‘i • ' " v f

KAILIŲ DELIKATESŲ
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72 WEST ADAMS STREETTinka tik plačiam lotui; įsidėmėtina* kad beveik kiekvienas kambarys 
■ • — • “f ireplace” pasta

KOMERCINIS APŠALDYMAS
APŠALDOMOS PARODAI VITRINOS 
GfiRIMŲ ŠALDYJUVAI VANDENS 

ŠALDYTUVAI KAMBARIŲ 
ŠALDYTUVAI

ki
N 
j 
N

e»CD R. M.
oĄTH

e>ED ftM 
13’-k"* ||;-2.

POUC tt.

L'VING R M 
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šis namas, puošniai, suplanuotas, buvo pastatytas St. Louis Park, Minri 
Viso kainavo tik $5,800. Gauta pirmas morgečius $4,600, apdraustas Fe^ęral 
Housing administracijos. Mėnesiniai mokesčiai išpuola po $49.23, priskaitant pro
centus, taksus, apdraudą ir dalį sumo’s. Išsimokės per 20'metų. . t r , ‘ ę m?., t - i •» iv*. t i .. .. -i — —.. . •. . ..
turi langus iš dviejų šonų, svečių kambaryje ugniavietė 
tyta kampe. Joje galima kūrenti malkas, Apšildymui kambarių

• Kokio tik refrigeracijos pavydalo 
jum reikia, pasinaudokit Common- 
wealth Edison pilnu elektrikiniu re
frigeracijos aptarnavimu. Musų išla
vinti inžinieriai pagelbėjo tūkstan
čiam Chicagos biznierių suplanuoti, 
pasirinkti ir įtaisyti kiekvieno pavy- 
(dalo įrengimus užšaldymui, vėsini
mui, šaltų sandelių aptarnąvimui. Jų 
patyrimas ir praktiška pagelba pri
klauso jum dykai ir be obligacijų. Tik 
patelefonuokit RANdolf 1200, Local 
170 arba 174.

COMMONYVEALTH EDISON 
COMPANY



$8.00
4.00
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NAUJIENOS, Chieago, III.
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TH LUhuaaUn Daily N»wj 

PublUhed Daily Ęxcept Sunday by 
Fbe Uthuanian News Pub, Cę., Ine

P39 Street
Telephone CANal 8500

.......  1,1} • IT........... ......

ą^ĮbseripUpn Kates:
|8.0Q pei* yeąr įn Canadą
|5.Q0 per year outside of Chieago
8&Q0 yfar ta Chieago
3ę pęr eojiQFfc

--------------- -- — - - ■ ■■■ . ,, . ■ —-..... —

Entared aa Second Class Mątter 
Marcb 7p» at the Post Office 
♦f Ghicago, III. ander the act oi 
March 3rd 1879.

Jįąuįlejia* ęlna kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų 
drc*v8» U39 S. Halsted St.r Chicago, 
UI. Telefonas Ganai 8500.

Užsakymo kąliMM
Chicagoįę .X. paštu;Metama ......_ 1_ ____

Pusei, metų —---------...
Trims maneslame
Dvieią mėnesiams
YĮęną^ paCnesiui ^y*^*****e?*

Chica^oį per išąešiotojus:
Viena kopija __ ...
Savaitei

8c 
18c 

Menesiui) 75c
Suvienytose Valstijoje, ne Chięagoj, 

gotitai 
Metams ................... ............. $5.00

Pusei meta U.75
Trims mėnesiams —-——• 1.50 
Dviem mėnesiams .... 
Vienam mėnesiui .....—.— .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -------- ------- -------- .... $8.00
Pusei meta 4.00
Trim& miestams .... ...m.......... 2.50 
Pinigus reikia ąįųsti pašto Mpuey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Žmonių valdžia
Šią savaitę šiąurės Amerikos Jungtines Vąlstįjos 

paini savo konstitucijos 150 metų amžiaus sukaktį. Tik- 
fąį šita konstituciją įąi nepąprąstai {domus ir svarbus 
istorijos dokumentas.

’Ji nėra tobula. Šiandie kiekvienas žino, kad ji turi 
įvairių ydų. Ji buvo ir daug kartų taisyta. Net nėilgąi 
trukus po to, kai konstitucija buvo ratifikuota, teko jų 
papildyti ištisa eilę patąisų.

Bet pats konstitucijos branduolys buvo ir paliko 
syęika§ iki šiol. Jungtiniu Valstijų konstitucija patięse 
tvirtą pagrindą žmonių valdžiai.

Ątalminkime, kąd tąi įvyko prieš, 150 metų. Pasaulis 
tuomet buvo beveik užmiršęs apie respublikas. Visur 
viešpatavo monaręhijoa — “Dievo pateptų” valdovų vak

Turėkime galvoje taip pat, vkad konstitucijos kon
vencija įvyko po. ilgo ir sunkaus, nepriklausomybės ka
ro, kurį Amerika laimėjo. Karas augina militarizmą, 
pratina žmones aklai klausyti vadų, gimdo “didvyrius”. 
Jeigu Jurgis Washingtonas butų užsigeidęs pasidaryti 
diktatorium, kas jį butų galėjęs nuo to sulaikyti?

Bet Washingtonas ir kiti Amerikos nepriklausomy- 
1 bes kovų vadai nenorėjo, kad šiame krašte butų įsteig
ta tokia tvarka, kaip tose Europos despotijose, iš kurių 
žmonės buvo čia atvykę ieškoti laimės. Jie buvo įsitiki
nę, kad pati liaudis gali save valdyti, ir jie pagamino 
demokratinės valdžios konstituciją.

Šį jų darbą mes juo ' labiau Įvertinsime, jeigu at- 
1 kreipsime dėmesį į tai, kad da ir šiandie, už 150 metų 
po Jungtinių Valstijų konstitucijos priėmimo, yra daug 
valstybių Europoje, kurių valdžios laiko žmones “nesu
brendusiais” valdyti save ir todėl neduoda jiems nei tei
sės laisvai rinkti savo atstovus, nei žodžio, spaudos, su
sirinkimų arba organizacijų laisvės. ' ‘

\ Mums, lietuviams, yra sarmata, kad ir lietuvių tau
ta yra įrašyta į tų “nesubrendėlių” Įistą. Nuostabiausia 
yra tai, kad tą lietuvių pažeminimą atliko tie, kurie sa
ve vadina “tautininkais”!

Amerika turi kuo didžiuotis, sugebėjusi jau prieš 
pusantro šimto metų užtikrinti savo gyventojams lais
vę ir piliečio teises.

TRUKS LAIKYS

Taip C I. O., kaip ir Ameri
kos Darbo Federacijos šaliniu-. 
kq eilėse yrą tokių elementų, 
kurie nenori taikos tarpę tų 
dviejų darbininkų judėjimo sro
vių. Kaip {manydami jie sten
giasi santykius tarpe jų paaš
trinti.

Pavyzdžiui, Ųnįtęd Ęręther- 
hood of Carpenters and Joiners 

, of America vykdomoji taryba 
išsiuntinėjo savo skyriams 
Jungtinėse Valstijose ir Kaną* 
doje įsakymą, . kad tos unijos 
nariai privalo atsisakyti dirbti, 
vartojant medžiagą, kurią pa
gamina darbinipkai, prisidė j il
sieji prie C. I. O.

M ■ i.

įvyko Sudargo evangelikų liute
ronų parapijoj. ,

Martynas Preikšaitis jau dve
ji metai, kai pabaigęs teologi
jos fakultetą (skyrių) univer
sitete, bet iki šiol jisai negavo 
teises eiti kunigo pareigas. Tuo 
tarpu kai vokiečiai ir latviai, 
baigusieji kartu su juo, buvo 
or^tauetį seniai.

&4at» evangelikų liuteronų 
bažnyčią kontrojįuaja vokiečiai. 
Jie palankesni “saviškiems”, 
kuriuos jie gali pavartoti vo
kiškai politikai.

NUOMONIŲ “LAISVĖ” PAS 
KOMUNISTUS

komunistę laikraštis
ĮŠVENTINTAS pirmas ue 
TUVIS LIUTERONAS KUNI

GAS LIETUVOJE

Lietuvos spauda pažymi tą 
fąktą, kad pereitą mėnesį buvo 
“oydinuotas” pirmas lietuvis 
evangelikų liuteronų kunįą'ks 
Didžiojoje Lietuvoje, Tas ku
nigas tai Martynas Preik- 
šaitis. Ordinaciją (pąitašiai 
kaip- šventinimas pas katalikus)

Vienas 
rašo:

“Kad Komunistų Partijoj 
nuleista Skirtingų nuomomą 
turėti, tai pigus melas. Jeigu 

i tarp komunistų $kirtijn- 
; gų nuomonių* tai netik leįs^ 

ta jas reikšti, bet skaitęsį 
pareiga jas reikšti,J kad išsi? 
diskusavus prieiti prie vie
ningos minties įr vieningo

“Komunistai diskusuoją.

ginčijasi iki ętaa diskusijos, 
bet sykį dauguma (? — “N.” 
Ręd.) nutarė, tai reikia vyk; 
dyti. Kitaip juk ir negali bū
ti, ne^ tuomęt (kuomęt? — 
•VN.” Red.) jokie nutarimas 
nębųtų galima pravesti.

“Juk netik komunistai, vi
sos organizacijos nutarimus 
vykdo ir daugumos valia turi 
būti pravesta.”

' >' .. U’ J 5 < . .

jButųz puiku, jeigu taip iš tie
sų butų- Bet, deja, taip nėra. 
Kalbėti apie “daugumos nuta
rimus” pąą komunistus, tai — 
juokinti publiką, Nes dauguma 
(nei mažumą!) pas komunis
tus nieko nereiškią-

Viską sprendžia pas juos 
“vadovybė”, f aklinai' vienas va
das, kuris yra dagį ne komu
nistų partijos išsirinktas, bet 
Maskvos paskirtas. Nurodysime 
tik vieną pavyzdį, kuris tai aiš
kiai parodo.

Amerikos , komunistai savo 
partijas konvencijoje anąmet 
buvo pasirinkę vadu Lovesconą, 
už kurį balsavo visi konvenci
jos delegatai, išskiriant tik Tos
terį. Bet praėjus trumpiam lai
kui ir pirmą negu partija gavo 
progą iš naujo klausimą ap
svarstyti, atėjo įsakymas iš 
Maskvos, kad, partijos vadu tu
ri butj Fosteris (tas, kuris kęn- 1 
vencijoje būvą gavęs tik vieną 
— savo paties!' ~ balsų) — ir 
Fosterįs tapo vadu ! O Loves- 
tonas buvo išmestas iš parti
jos-

Beje, Fosterįo “vadovavi
mas” irgi pasibaigė kokiu tai 
misterišku budu. Jo vietą neti
kėtai užėmė Browderis, apie 
kurį partijos nariai iki to lai
ko nieko nežinojo. • /f’

Kaį dėl nuomonių laisvės pas 
komunistus, tai mes patikėtu
me tiktai tuęmet, kai bent kar
tą pamatytume juos, ginčijau* 
tis tikrai svąrbiais klausimais. 
Diskųsuoti pas komunistus yra 
leista tiktai menkniekius, bet 
jokios diskusijos yra' netoleruo
jamos prįnęipialiųiaįs klausi
mais arba '. tokiąįs klausimais, 
kurie- liečia sovietų diktatūros, 
komimterno ir partijos viršū
nes,

Sakysime,, Rusijoje yra vyki
namas žiaurus kruvinas tero
ras. Argi nė vienps komunis
tas tąja šlykštybe nepasipikti
na? Juk seninus komunistai la
bai karštai smerkdavo mirties 
bausmę ir vadindavo “barbariš
komis” ir “žvėriškomis” tas 
'valdžias, kurios šaudo savo opo
nentus ųž politinius nusidėji- 
.mus. Dą ir šiandie jie moka 
garsiai išreikšti sava pasipikti
nimą, kai dėl politikos žudo 
žmones fašistai arba kita kuri 
nebolševikiška valdžia. 

■ - •

Bet nė kartą nebuvę girdėti, 
kad bent vienąs komunistas pa
keltų savo balsą spaudoje arba 
viešame mitinge prieš sušaudy
mus Sovietų Sąjungoje.

Taip pat nebuvo nė vieno ąt- 
sitikimu kad komunistų spau
doje arba mitinguose butų pa
geltą klausimas apie socialiau 
paliuosayimą iš sovietų kalėji- 

jirnų įr koncentracijos stovyklų- 
Juk'negalimas daiktas, kad ko
munistų taTPe vįsaį nesirastų 
tokių žmonių, kurie pripažįsta 
bent paprastą teisingumą so
cialistams. Daugelis komunistų 
geidžia draugingesnių santykių 
su socialistai ir neYęįdmainiau- 
dami stoja už “bendrą frontą” 
atskirose šalyse ir taiTltautinė- 
ję dirvoje. Tačiau so?vietų Ru
sijoje socįąldęmokratų partįja 
įr socialistų revoliucionierių 
partija, kurios priklauso Socia- 
listinįam Pąrbįninku Interpa- 
ci onal u i, yra uždraustos, o j ų 
veikėjai ir nariai yra ištremti 
i u^įępiųs ąrba; kankiuami ka
lėjimuose.

r Mes,wwme tįkęįVkad pė 
pąs vieną komųnįstą sąžinė ne- 
SUdreba, matant šitokį sovietų 
valdžios 'apsiėjimą su sociąlįs- 
tais. B.ęt kodęl gį pe vienas jų 
:petaąbylą vįęsai?
į. Bet.ųžvjįą kękčĮąųstas yra I40- 
munistų laikimasi akivaizdoje 
to “troękįątų? ų- 'kitakta ęrejti-

kų Įiąikįnimę, kurią dabar einą 
Rusijoje. Seniaus Trockis jiems 
buvo dievaitis. Zinovjevas bu- 
yo ^geniąluą” komunistų inter
nacionalo vadas, Bucharinas — 
“giliausias” (po Lenino) pasau
lyje komunizmo teoręitikąs,, Ra- 
dekas — -“gabiausias pręlęta- 
rišk'a's” publicistas; ir t. t., ir 
t. į. Q dabaf tįę Rusios ir pa- 
isąųlię komunizmo didvyriai jąu 
yrą “nįekšąi” ir “pasiutę šu- 
nęs”. ■. y ■ ’ ■ • ;

Ąr ąenįąus komunistai tų as
menų ydų visąi nematę? Ar 
niekuomet nebuvo jų tarpe kilę 
abejonių apie rakalj Trockį, 
kuris sušaudė tūkstančius

■ ■ ■ < f. ' ' '
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Palangos įspūdžiai

Kronštądtę jurinįpkų? Arba 
apie begėdišką intrigantą “Griš- 
ką” Zinovjevą, kuris skaldė pa* 
ęąulio dąrbipįpku įudėjįięną? 
Arba apie pleperį Ęuchariną, 
kurįs “pagarsėjo” savo buka
protiška komunizmo “abėcėlę’*?

Q jęigu maįtę, tai W®1 J’ie 
niekuomet jų pępakrįtikąvo 
tais laikais, kada tie “niekšai” 
hUYO SSRS ir kpmintarp0 vir- 
šunėęe? .

Pąs Homųniątuą nę tik nėra 
nė šešėlio nuomonių laisves, bet 
jie yrą taip papratę savo par
tijoje be jos apsieiti, kad jie 
jos nė nepasigenda. Jie seniai 
užmiršo, ką ji reiškia.

(Iš Lietuvos)

Jei pori Lietuvoje įsigyti gc-,ir vandenyj ė laįks nuo laiko 
ro tęno vardą, jei nori pakliūti!kūną mirko, čia girdėsi dau*
į išrinktųjų tarpą, jei nori tap
ti pašauktuoju, tai visvięn be , 
Palangos visų šitų gero džen
telmeno privalumų neįsigysi. 
Palanga taip įėjo į daugelio gy» ; 
venimo apyvokos ręįkmenis i 
kad bent kiek Lietuvoje pasitu-> 
rįs žmogus be jos visai apsieiti 
negali. Palanga ir kurortas Lie
tuvoje veik sinonimais tapo. Va< 
žinoti į kurortą tai reiškia va* 
žinoti į Palangą. Na, o bęnt 
kiek pasiturįs žmogus be ku
rorto, atseit, vasaros metu be 
Palangos apsieiti negali. Ir va* 
žino ja visi kas tik važiuoti ga
li. čia vieni suranda savo kar
jeros pradžią, o kiti čią ją ga
lutinai praranda. Mat, yąsaros 
metu “visas Kaunas” Palango
je. Tai skybą visi tęnąią, o y$ač 
provincijos žmonės pažintis sU- 

■ mėgsti. Bet hę visų šitų praš
matnybių Palangą tikrai šauni 
poilsio vieta. Kąs tikrai norį 
pailsėti ir savo nervus . sutvar
kyti, čia randa ramia vietelę 
ir gali atsidurti tikrame gam
tos prieglobstyje, kurios garas, 
benzinas ir kitos žmogaus iš- 
mislaus proto galybės mažai, 
arba visai nėra palietę. Jei no
rite, tai'Palanga tuo pačiu yra 
ir savotiškai įdomi.

čia brolau amerikieti nesvajok 
turėti visus tuos patogumus, 
kuriuos turi dideliame mieste, 
čia rytą atsikėlęs nesvilinsi salt 
pusryčius , elektros jėga įkin
kęs. Džiaukis, jei tau elektra tik 
iTaktics mdtu Šviesą suteiks, 
čia neturėsi šiltos vonios savo 
kambaryje. Ją gali gauti tik 
bendroje tam tyčįa padaryto
je maudyklėje, ir tai ne kas* 
dien . . . čia šaltesnėm die
nom atėjus negalvok sąu kam
barį elektra pašildysiąs, ne visur 
krosnį malkoms kūrenti rasį,.. 
bet j u pajūryje ir nęręikąlingas.

Taigi ir ąš ne kokių gudrybių 
viliojimas,, o. vien tik smąlsos 
vedamas atsidūriau toje gar
sioje Palangoje.

Štai iš jos ir įspūdžių žiups
nelis. O juk amerikiečiams gal 
bus irz įdomu juds pasiskaityti, 
juo labiau, kad ir tarp ameri
kiečių įeina į mądą Palangoje 
apsistoti vietoje visą laiką pas 
savo gimines vasaroti. Jų šie
met keljios; dešimtys' Palangoje 
vasaroją. Kiti tiesiai iš laivo 
sėdo ir važiavo į Palangą. Do
leris, ga! kitas dienai pragy
venti, sako, amerikiečiams tai 
ne brangu^.

žinutę,, visiems vasarotojam^ 
aš reiškiu didelį savo užuojau
tos žodį. Na, tik supraskite^ 
kiek čia vargo jie toje Palan
goje turi. Vos spėja rytą ko
kią devintą valandą akis mrą- 
męrkfi, tuoj skubėk sočiai pus
ryčius privalgyti, mat, pajūris 
'greįt ištuštiųa. Ną, ir val^ų 
kęlių patiekalų pusryčius. (J 
paskui pusnuogis, žmogus sku* 
bėk, į pajūrį, Jei nori bendra
me pliaže savo gerus maudy
mosi kostuimus parodyti ir 
gražiąją lytį pažiūrėti ęįnį į 
bendras ųiaudykles. JJęinis Įą- 
bai neąpsiįžįąjįęsi. čįa. daųgią^J ' l’ahni^

giaųsią vokiškai žydišką žar-r i 
goną vartojant. Lietuvis kai
mo žmogus arčiau gamtos sto
vį Jis mėgsta Adomo ir Jevos 
kostiume saulėje pasirodyti. To
dėl vyriškiai skuba į vyrų sky*, 
rių„ o moters į moterų, čia kaip, 
gimę, taip ir pasirodo saulės 
spinduliuose, ar vandenyje nar
do. Niekas nedraudžia šipkiamę 
gamtos kostiume krante vaikš* 
tipėti ir vandenyje pluduriuoti.

Taigi, kokias tris valandas 
ar daugiąų gamtos prieglobstyje 
kaip gimęs pabuvojęs, jau sku
bėk sočių kaimiškų pietų val
gyti. Ir vėl nepasijusi, kaip ge
rą porciją pietų prarysi, o pas
kui valandą kitą į miknaičius 
pas plunkspių nuvažiuosi. Getai 
išmiegojęs vėl mažiukę užkan
dėlę paskubomis prarijęs skubi 
į mišką muzikos klausyti, čia 
■U vęl gamtos grožiu muzikos 
garsuose prisisotinęs pajunti, 
kad jau laikas skubėti vakarier 
niauti. O po vakarienės,^ j ei ner
vai stiprus, jei miknaičiai neru
pi, jei. plunkskiua pas savd-ne- 
kviėči^^fcidki į lavinę pašokti, 
padukioti. Kartais čia šoki iki 
antrasis gaidys nepakviečia gul
ti ... O jaunimas kartais po 
vakarienės suguža į meiles bir
žą-—ant juros tilto save jausmus 
gražiajai lyčiai pareikšti, pa
flirtuoti, Kartais įprastas flir
tas virsta rimtu reikalu ir bai- 

: ^iasi vedybomis' . . . Visaip 
būva!

Na, o jei lyja, jei jura di- 
džiulęs bangas verčia, jei gaymta 
rusti tampa, jęi perkauta grū
moja, tuomet vasarotojai kor
tose savo laimę bėgina / • * 
'Jei nervai stiprus, jei rūstį gam
ta jų neveikia, tokie skuba- pa
jūrį' pažiūrėti, kaip bandos pėr 
■kopas ritas, kaip v^jas šęlstą, 
i kaip gamta nerimauja. Yra j 
ką pažiūrėti . . .

Sakykite, ar ?tai vis ne sun
kus darbas reikia atlikti, ar tai 
ne daug visokių rūpesčių diena 
teikia? čia žiūrėk, kas nors į 
širdelę knybtejėjo, čia žiūrėk 
viena pavydu netveria, kad jos 
konkurentė gražesniu kostiumu’ 
vilki, čia stebėk tavo pamiltą 
jau kitas vilioją, tęnais koks 
nors senis besmegenis šposus 
krečia ir visokius anękdotus 
riečia, kad net ausys rausta. 
Juk neapsileisi ir pats liežuvį 
paleisi, kitąip nuobodu gali bū
ti. Vis tai nauji vargai, vis tai 
nauji rūpesčiai. Juk tikrai ver
ti tie visi vasaratojai tikros 
užųtojautos žodžių!
/ Palanga. Ak, x tuoj Palangą, 
kitam kišeniųs visiems matams 
ištuština, kitam širdyje ilgam 
laikui nerimą pasėja, kitam gal
vą taip susuka, kad žmogus ne

žaliuojančios lankos ir mažu- 
■< iiai žvejų nameliai.

Palanga, Palangą dainų nu- 
rpyięta, Palanga pasakomis ap- 
vąiniknota!

Palanga gintaro kraštas.
Pąląilg* vasarą linksminąs, 

Palanga ‘vasarą ūžia, Palanga 
vasarą šoka. Kaš nemata Palan
gos, tas negali sakyti Lietuvą 
pąžįnęs, Lietuvą matęs. Kas 
Palangoje nebuvo tas svajoti 
nemoka.,

Įr visų visi kas tik gali į Pa
langą suka, o iš tenais traukįą 
pajūriu į Kuršių marių link, 
kur tikrai vienumoje galį atsL 
durti įr gamtos tikrą grožį re
gėti. Sfenuostabu; kad iš Kauno 
kas šeštadienis eina pilnytis 
specialus traukinys, kad bęnt 
porai dienų gamtoje atsidūrus 
ir savo šeimos narius aplankius, 
nęs vaikai,’ žmona ir kiti gimi
nės* (kurie tarnyba nesurišti, 
būtinai Palangoje laiką leidžią.

Palangoje motai į metus vis 
naujus vilos dygsto, vis nauji 
nameliai auga. Nameliai nesu
dėtingi, nameliai maži, kad tik 
butų kur vasaroti. Dar nėra to
kių stiprių kapitalistų, kas mė
gintų čia savo atliekamus kapi
talus į 'apyvartą paleisti, todėl 
Palanga tik vietos kurortas, vis 
dar mažai svečių iš užsienio 
masinantis. Palanga dar ne
turi \ visų didelių . kurortų pri
valumų. Palanga primityvė, gal 
tuom ir savotiškai originali, gal 
tuo ir rąmi gerą poilsiui vieta, 

i Palanga nėra vien tik sma
guriavimų vieta, triukšmingais 
restoranais nenusėta, rafinuotu 
įskoniu nesudarkyta.
i Palanga graži kaimo sodyba, 
žvejų miestelis. Jai gamta 
ve viską, ką tik gražaus 
duoti, žmogaus rankos Čia 
vo grožiu dar nepasirodė, 
nepastatė stilingų vilų, triukš
mingų restoranų. Vasaroti va
liuoja čia tie, kurie neturi ki- 
>Senių, blokuotomis kupinų, ku
rie daugiau linkę pailsėti, sma
giai laiką praleisti, bet ne vien 
tik linksmintis ir smaguriauti.

Palangos padangės nedrums
čia fabrikų ar laivų durnai, čia 
jos dangus visuomet švarutis, 
saulėtas. O jei kartais ir apsi
niaukia, tai neilgam., 

; Pąląnga trii^šmtago Klaipė
dos uostu pašonėje, bet čia 
mu, bet autamobOia motoro čia 
kito veik ir nesigirdi.

Kas Palangoje vasaroja, tas 
'nesigaili ir savo nervus gerai 
pataisa.

i Palangą todėl metai į metus 
;auga. Vis nauji žemės plotai 
pušaitėmis apsodinami ir dar 
■dešimts, kitas metų praslinks 
Palanga bus visa miškais apžel- 
idinta ir dar prfišmatnesnia liks, 
dar gražesne taps,

1 Vasaros metu,, čia susirezga 
‘visi politikos siūlai, čia ilsisi 
diplomatai, čia vieši aukšti 
ivakiininkaį, čią vasaroja žurna
listai, iš čia į Kauno spaudą 
kasdien plaukią pundais įvai
rios korespondencijos, čia nauji 
įspūdžiai kilstą, čia romanų 
pradžia, čia artistai savo meniš
kus gabumus rodo, čia poetai 
savo ejles deklamuoja.

Palanga tai gyviausias, vasa
ros metu, kurortas

i Kas pori visą lietuvišką praš
matnybę matyti, tas skuba į 
Palangą.

Palanga, tai vanduo, saulė įr 
įsmiltis! —VISTASPATS

1*
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Geras sodu derlius
KRETINGA. šiais metais 

Krętįngos apskrityje yra labai 
geras sodų derlius. Daug šie- 

turėdamas kitos išeities staiga met yra obuolių ir kriaušių. 
Veda, ar išteka ... Kitas čia Kai kur obuolių yra tiek daug,
svajoja karjerą pradėsiąs, o 
žiūrėk įsipyko ir visam galas!

Palanga, Palangą, tai saulė, 
sniiltįs ir vaųdpo! ' / ' \.
gražutė saulė, baltas ' baltutis 
smėlis ir gintarinis sūrūs van-

a,. Palanga, tai nuo- 
■t j • VI* •* Y "I j •

kad net šakas turėjo 
čiais paramstyti, nes 
Jų^ti. jr patys vaisiai šiemet 

kaip

rams- 
galėjo

3kAisiį,, greičiau prinoko
tųietaįs.

Taip pąt šiemet yra labai
daug rįešųtų i? grybų. Lapai

kitais

PANEVĖŽYS. — VIII. 3 
dienos metu? 13,20 vai. į Pf 
vėžio centralinį žydų liau< 
banką atėjo banko tarnai 
jama nepažįstamas, juodus 
nius užsidėjęs įtartinas asn 
Keliolika minučių jis s to1 
prie įėjimo į kasą. Tuo k 
operacijų salėje buvę visai 
žai interesantų. Nepažįsta 
sis vis dar lūkuriavo, o 
banke beliko tik Ūkio bs 
margas, nepažįstamasis ret 
užkabino lauko duris ir vėl 
žo prie kasos. Tai pamatęs, 
halteris nepažįstamajam 1 
pasišalinti.

Vietoj pasišalinimo ne] 
stamasis išsiėmė 
ėjo už barjero, į 
do šūvį, visiems 
pakelti aukštyn,
mandavęs, išskiriant kąs 
ką, penkis vyriškius tanu 
jus ir vieną panelę šuva 
direktoriaus kambarį. Iš 
jiems įsakė kojos nekelti.

Prie kasos pasilikusiam 
sininkui plėšikas įsakė 
gręžti, rankas iškelti į vir 
nesijudinti.

Taip
popierinius ir 
kus krovėsi į 
Kas netilpo į 
po liemene, į

Kada ištuštino seifą ir 
stalo susirinko visus smu 
kasininką pareikalavo nui 
kitas vietas, kur padėta 
pinigų atsarga. Daugiau 
gų neradęs, dar knaisėsi 
čiuje tarp dokumentų.

Suvarytieji tarnautojai 
rektoriaus kabinetą, kai 
išgąsčio atsipeikėjo, pro : 
langą pradėjo šauktis pag 
Tuo laiku' pro banką eini 
gatvėj buvo daug žmonių 
starieji išgirdę pagelbos š 
mą į įvykio vietą greit 
kė policininką, kuris p 
susitiko banko tarpdury.

Policininko vejamas ir ; 
leidžiamų šūvių, plėšikas 
šaudydamas ir pagrobtus 
gus barstydamas iš Ukn 
gatvės persimetė j Tilto 
vę, bet čia nepasiekęs L 
tilto, tariamai nuo savo 
verio šūvio, prie tabako s 
lio kontoros krito. Pribėgu 
licininkas jį rado tik su 
mis gyvybės žymėmis. Čia 
pribuvo kriminalinės po 
automobilis, kuriuo plėšik 
vežant į ligoninę, kelyje j 
re.

Paskutiniu laiku D. 
nauskas gyveno Panev 
Prez. Smetonos gtv. Nr. <

Panevėžiečiams pažjs 
asm irt). Prieš pusantrų 
laikė nemažą valgyklą “j 
centrą Ii nę”. Nepasisekus
bizniui, vertėsi^ kiek sun

Galutinais apskaičiai 
pasirodė, kad plėšikas bm 
grobęs apie 10,000 litų. Ri 
sius pas plėšiką pinigus 
kui grąžinus, kasoje trul 
500 litų, šiuos pinigus j 
metė policininko vejamas

Plėšiką policininkui vej 
o pastarajam pinigus m 
juos renkančių žmonių 
pildė pilna gatvė. Jei ne 
spųstis, galima tikėtis, ka 
šikas butų buvęs sutaikyti 
vas. Taip smalsuoliams 
šantis, du pašaliečiai suž

rįešųįtų derliu# < yra Mi-1 
si'a kitSąuči^' BulęjkkąMąsi ' iątaą’ošiantis žalias miškas, taiįnijos slėniuos

. i . ■ .

■

SIUSKIT PER
NAUJIENA
PINIGUS LIETUV

To prašo Lietuvos žmon 
taip pataria Lietuvos ba

'M
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KONFERENCIJAI PRAĖJUS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ LR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGUOS OFISAS, 1789 South Hąlsted Street. Telefonas CanaI 0117 Atdaras ketvergais visą, dieną.

VALDYBA: P. MILLER, finansų seki storius
J, MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas ..
K. KAIRIS, vfce-prezidentas P. GALSKIS, trustisas z
V, MAKSUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.,
K. KAIRIS, vice-prezidentas

• ______ V, M AKLUS, ______________
DR. MOKTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGISk Dr-joa Advokatas, J. P, VARKĄLA. Drąugijoą Auditąrius

■ 'I ........ .y . ......... . R ---------- . . . . j .... ■ ......... .............................................................................. ....................................—------—

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA Musų Darbuotojas

KęnHursantai, kvotos, įrašytą narių
■' . . . NARIV

J^ONKURSANTAI MIESTAS KVOTA

Benediktus Vaftekums ...................... Chicago 200........
Petkas Martinkaąta-Seuias Petras 
Vincent B. Ambrose .......................
Erąųk pųlaw ......................
Kaaimierąs Jokubka.............. . .........
J(oseph Ąugaitis (Kvota Baigta) 
Stasys Jurgis....... .. t,- -,—
Stasys J. Petrauskas .............. .
Anpą Mąrwn Aseilla ........------
Adomas Markūnas ...................
P-lę Suzaną L.- Gabris..............
Geurge Izhickas ...................... .
Joseph Ascilla ............................
Antanas Steponaitis ................
Antanas Vesbaras ................... .
John Šiužąs .......................... .
Kazys Steponavičius .. ..............
Petras Galskis ..... ,.................. .
Juozas Albauskas ...........   <
Thomas Šalkauskas ...... ...........
JLouis Antanavičius.... .......... ,
Alex AmbrU^evičips __ ____ ....
John P. Griciunas ....................
Petras L^penis .........................
P-lę Jennię LaureJ ------- -
P-nią Elzbieta Norgailienė ....

i Povilas Milaševičius ..p, į,, — 
Jonas Ascilla ..... J........ .........
zintanak StariRus___ ______ _
P-lė Josephine Miller >.........
Peter Giniotis ............................
F-nia Petronėlė Markauskas ...., 
Stasys Mockus ..........................
P4ę Amtoinette Kacevičius „7.... 
Chester Prakurotas ....+.......... .
Adolph Kaulakis .......................
Jonas Cinikas ...........................
Vincas černauskas ..................
Jonas Kuolas ..........................
Albinas Rudinskas .........
NValter Turnė? ... .................
P-nia Teresė Viltrakią ............
I’efer Rapševičius ....................
Jonas A. Sinkus........................
P-nia Anna Mittskus .............
Andrius Naikelis .....................
John A. Grakey .... ...................
Frank Klikna .......... .................
P-lė Milda Baronas ................
Juozas Laurinas ......................
Jonas Pateiiunas ............ . ........
Jonas Senauskąs __________
Stanley Statkevich .................
P-lė Auuą Karėta
Antanas L. Skirmontas ....... 
F-lę Aldona Miller ................
P-nia Juįia Lufcetis................
John Sedowski ....... ........ .......
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chįęagoj

Aplamai naujų narių kvota’ konkurse ..........
Konkurse narių jau įrašyta........................ .:.x

Kvotai trūkstą ............... .. ..... . ......... .
P. S. 1. Kiekvienas kopkųrąantas baigęs nustatytą kvotą li

gi konkurso bankiętui, kuris jvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti'vieną iŠ trijų stambių dovaną minėtame bankiete. Visų 
konkursinių prašome suaktyvinti savo .veiklą konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasąrio 1 d. iki 
gruodžio (Dec*) 1^ dr š. gaus tikietą vertės $2.50 nemoką^ 
mai į Draugijos Triumfo Bankietą, kuris jvyks gruodžio 11 d., 
Olympic Hali. Taipgi į minėtą bankietą gaus tiRietą nemokamai 
visi tie Draugijos nariai, kuri© įrašys naujų narių.

3. Nariais priimami Drąugjjon — vyraimoterys nuo 15 
gd 48 metų amžiaus* Galima įsirašyti Draugijon pęr musų kon^ 
Kursantus; pe? Draugijos narius ų^bą yęikią ątyyRtį asiliškai 
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nuo 9 ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais nuą 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sek
madieniais nuo 9 ryto iki Ivajt popiet.

MIESTAS

Chicago.
Chicago ....200 

Chicago „.. 100. 
.... Chicago 200 
.... Cicero . ■. 
.. Cicerą.... 
Rąseląud.... 
Rackford 
... Cicero....

... Chicago.... 
Waukęgan.... 
... Harvey.... 
... Chicago....
. ;Gąry ....
... Cicero.... 25.......

Chicago.... 50 ...
... Chicago . *100 . ....
. Čhicągo.... 20 ——- 

Chicago Heightą —- 25 ...... 
... Chicago .. 20...... 
.. _____ Chicago.... 15—'. 
........... Chicago .. 50......  
..... St. Charles .. -20......  
............  Chicago.... 20..... 
..... _ Waukegan.... 15-.....  
...........  Chicago.... 15.....

. Chicago,115...... 
................ Cicero . .5 2D.....

20.. ...
24.. ....
20.. ...
12.. ....
2$ ...... 
10 .... 
10 .... 
ĮO....
.10....

50 ..
20....
50

IRASYTA

.... 126
„..116
..... 64
..... 56
..... 36
...... 24
..... 23

35
50
50
25
35

17
15
14
1.4
14
12
12
11
11
11
10
3
8
8

.______  Aurora .. 
....... Evanston.... 
............ Chicago.... 
..... ----Chicago ... 
..... .......  Rącine.... 
............. Chicago .*.* 
............. . Gąry.... 
.............  Chicago .. 
.______ . .* Cicerą,. 
....... Springfield.... 
Indiana Harbor.... 25 
.............. Cicero.... 25 
........... - Chicago ., 
.............. Chicago .. 
....:......... Chicago .... 
.____ . Chicago.... 
............ Chicago...  
..... .*..... Chicago.... 
..... . ............ Gary.... ...... ... 
.. ............ Chicago.._10........... 
........... , Chicago.... 10.........
............ ! Aurora.... 10........... 
. .......  KeRoąhą ,. t 20........... 
.........Chicago ...* 10...........
_______  Racine .... 12.... .... . 
__ i... . De Kalh.... 20........  
______i Harvey .... 25.........
.............. Chicago.... į0¥........ 
......... Springfield.... 10........ . 
..:.......... Chicago.... 10........

ęoo
...... 3,000 
.1015 
...... 19.85

John P. Griciunas
šis jaunas vyras, /John ;P. 

įGriciunas, tai St. Charles Lie
tuvių Kultūros Draugijos fin. 
sekreičai’Uąr|ž(iTniįakąš, >! rtaipgiv 
konkursantas. Kon. J. P. Gri- 

i cianas, tyra čiagimis Detuvis, 
;gerąi prąsijavmęs ir labai tvar- 
Įkingąs įailnųolis. St. Charles 

. !Lie,tųvių Kųltųrps Draugijos
< 4* X 7.0 r O VAH X7X7r7z4 1 ZVO 1 X7 o rl O O T V*

7

.6 
5 
4

3
3

3

Įtvayka pavyzdingai vedama ir 
jtai dėka tėvui ir suntfi Gricių- < '
! naras. Neskaitlingoje lietuvių 
‘kolonijoje Chicagos Lietuvių 
;Draugija auga -nariais, ypačiai 
i čia apsči a i rašoma jaunimu.

ŠIANDIEN—
12 . 
10. 
10 ,
10 . 
1G. 
10.

365

Chicagos Lietuvių Draugijos 
j susirinkimas, Northvvestern 
Masonic Temple.. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Programos nebus.

SfeferętGriuS;

Aurora, IR
Naujas Konkursantas,

Ligi šio laiko Auroros koloni
ja snaudė, bet dabar galima pa
sigirti jos darbštumu4. Praeitų 
kartų išreiškėm džiuginantį nu
sistebėjimų, kad senas Auro
ros darbuotojas ir stambus biz- 
inierius ■ p. A. Stankus stojo į 
konkurso darbų. Dabar dar 
Avienas darbštus šios kolonijos 
Draugijos narys pradėjo veik
ti šiame konkurse, tai p, Juo
zas Laurinas. Kpn. J. Laurinas 
iš karto įrašė du naujins narius 
ir abu jaunus. Laurino kvota 
bus dešimtis naujų narių. At
seit, 2 narius įrašė, bet dar* 8 
narius turės įrašyti. Smagu,, 
kad Auroros kolonija pradėjo 
žymiai progresuoti.

Žmogaus kūne eina nuolatinę 
cheminių elementų ir jų jungi
nių akcijos ir reakcijos,'kas ga
lutinoj eigoj pagimdo ir įvai
rius kųno audinius ir reikalin
gas medžiagas viso organizmo 
fųnkcijavimui.

Kądą kalbame apie žmogaus 
kūną, omeny itųrirne visą kru-' 
vą organų ir kiekvienas orga
nas turį skirtingą sudėtį ir ei
na skirtingas pareigas, bet vie
nas su kitu ir visais kitais pil
nai susiklauso, vienas be kito 
negali apsieiti arba bent gelbsti 
visam orgadizmui. Imkime, pąv, 
odą. Ji apdengia visą kūno pa
virsi. Per ją išeina su prakaitu 
dalis kūno atmatų,. Per ją išęi- 
na šilumos, perviršis ir ji su?a'.- 
ko reikalingos šilumos išėjimą. 
Ji priima vkųnui reikalingus sau 
lės: spindulius irxšilumą. Ji ne
įleidžia bakterijų, daugelio nuo
dingų medžiagų į kūną. Nė vie
nas kitas organus šitų uždavi
nių neatlieka. Maistui atkąsti, 
jį sukramtyti turime dantis. Vi
są kūną ir reikalingomis me
džiagomis aprūpina ir nere ka
lingas išneša kraujas, kurį šir
dis dieną ir hakti varo per gys
las. Vienos medžiagos gauna
me iš maisto, kurio virškinimas 
ir pakeitimas prasideda burnoj 
ir tęsiasi . skilvy ir žarnose1. 
Kramtymui, virškinimui ir to
lyn varymui; reiUąbngi raume
nys visame; mitybos aparate. Be 
raumenų judėjimo kūne nebūtų. 
Iš jų susideda širdis. Jais ap^ 
augęs visas kūnas. Jie atmer
kia ir užpae^ia musų akis. Nė 
sėdėti, nė stovėti, nę vaikščioti, 
nė dirbti negalėtume, jei netu
rėtume rąųmenų. Kiekvienas 
krustelėjimas, mažiausias pirš
to pajudinimas yra raumenų 
darbas, Tąčįąus raumuo neten
ka judėjim^Jėgos, jeigu jis nė
ra aprūpintas nervuv Sugedo, 
mirė nervas u ir raumuo nejuda, 
išsigema, suvystą. Nervai ne tik 
raumenis judėti komanduoja, o 
ir daug kitų funkcijų atlieka. 
Galvos smegenys susidedda iš 
nervų audinių. Jie pagimdo mu
sų protavimu, ūpą, palinkimus 
ir pajaųtimilš. Iš galvos smege
nų jie siūlų siūleliais išsišako
ja po visą kūną ir duoda supra
timą apie skausmą, niežėjimą, 
karštį, šaltį. Be nervų akyse 
nieko nematytume, nors akys 
butų sveikiausios, be nervų au
syse negirdėtųme, nosy — ne
užuostame, burnoj — skonis 
dingtų.

Kaip girdėjimas, matymas, 
užųodiihas, Skonis ir palietimas 
apsaugoja mus nuo pavojų, su
pažindina su aplinkuma, pagel
bsti dirbti ir gyventi, teikia ma
lonumų ir patogumų, taip neku-

dėtis. Kąulai tąrpąuj’a ne tik 
kaipo kūno rėmai. Juose darosi 
raudonieji kraujo kūneliai.

Ne tik gydytojai, o kiekvie
nas žmogus turėtų nors pavir
šutiniai susipažinti su savo kū
no sudėtimi ir įvairių organų 
funkcijomis, šitas žinojimas 
duos nuovoką, kokia priežiūrą 
ir kokis užsilaikymas yra fei- 
kalingas, kad kūnas tinkamai 
užaugtų, kad visi jo* organai tin 
karnai išsitobulintų ir savo fūn- 
kcijas normaliai eitų. Kūno kul
tūra turi prasidėti nuo pat gy
vybės užsimezgimo. Jei tėvai 
turi proto ir nervų silpnumus 
bei ligas, jei jie yra apsikrėtę 
sifiliu -arba turi ligas, kurios 
pareina iš gentkartės į gentkąr- 
tę, jie neprivalo ture'i vaikų. 
Norint susilaukti sveiką ir stip
rų kūdikį, motina privalo mai- 

: tintis ir užsilaikyti taip, • kaip 
medicinos mokslas yra patyręs 
esant tinkamai. Ganėtinai kal
kių ir fosforo kaulų augimui, 
Ganėtinai poilsio, ligų alkoho
lizmo ir protiškų ir nerviškų į- 
tempimų vengimas. Vaikui gi
mus jis privalo būti maitinamas 
ne( pagal nuomonę, o pagal gy
dytojų nustatytas taisykles. Jo 
mankšta ir higiena irgi seka 

:žingsnis po žingsnio nustatytą 
rutiną. Jis turi būti apsaugo
tas nuo raupų ir difterijos skie
pais be jokio atidėliojimo. Jis 
neturi būti valkiojamas po to
kias vieta's, kur galėtų apsi- 

, krėsti kūdikystes ligomis. Vi
sokie defektą! privalo būti pra
šalinti: sugedę tonsilai, adenoi- 
dai, iškrypę sąnariai ir t.t. Nuo 
pirmų iki dvidešimtų metų yra 
augimo ir įvairių atmainų am
žiaus. Maitinimo ir higienos kei
timai pradžioj tankus, vęliau 
retesni. Svarbu, kad augantis 
žmogus gautų ne tik ganėtinai 
jo a'rAŽS’di '' tinkamo valgio, o 
kąd tame valgy butų ganėtinai 
fosforo, kalkių, geležies, vario, 

: mineralų ir vitaminų^ Dėl vita
minų stokos įvyksta defektai 
kauluose, vidurių kietėjimas, 
palinkimas gauti ligas: akių, 
nervų ir odos ligos bei defek
tai. Saulės šviesa ir tyras oras 
yra neapsieinami dalykai.

Poilsis ir ilgos miegojimo va
landos jaunatvėj yra stiprėjimo 
šaltinis. Nekalbant jau apie kū
dikystę, jaunystės amžius iki 20 
metų privalo būti žaidimo, mo
kslinimo, auklėjimo ir fizinio 
stiprėjimo periodas. Jame reikia 
ištębuliūti alsavimą, eiseną, 
stamąn'trumą, raumenis, vikru
mą ir lankstumą. Gimnastikos, 
sportas, plaukimas yra butini 
dąlykąi. Nuo 20 iki 35 metų, 
tiesa, žmogus yra dar jaunas,

Pranešimas
Lietuvių Kultūros Djraugįjoš 

Sekretoriams

Gerbiamieji:
Skubiu laiku prašau man pri

siųsti savo Kultūros Draugijų 
visų valdybos narių vardus, pa
vardės^ ir adresus. Svarbus rei
kalas. Ačiū. v

L Mickevičius

dinti gyveniman. Be abejo, mu
sų visų norai ir pageidavimai 
yra, kad konferencijos tarimai 
nepąsilįktų tuščiais Žodžiais. 
Gražiai skambančios revoliuci
jos, puikios deklamacijos apie 
svarbių kultūrinių uždavinių 
vykdimų gyveniman, ugningos 
kalbos apie svarbius kuhurinius 
darbus lietuvių gyvenime, ne
turės jokios reikšmės,. Rolei šių 
svarbių darbų .nepradėsime ak
tualiai rializimti musų gyveni-

Lietuvių Kultūros Draugijų ' 
konterenęįja, įvykusi rugsėjo 5 ; 
d., Ciceroje, galima drąsiai $a- ; 
kytį buvo, tikrai sękminga. : 
Atlaikyta eilė referatų (jų bu- 1 
vo aštuoni), gęra dainų ir nąu- , 
zikos programa, konferenciją į; 
gausinga svarbiais tarimais. 
Svarbu, solidari konferencijos 
nuotaika, tarimai, su mąžomią 
išimtimis, praėjo vienbalsiai.

Apię šią konferenciją ir jus 
tarimus, buvo plačiai pažymė
ta “Naujienų” num. 210, pra
eito antradienio laidoje, čia» 
tiktai ką-nę-ką priminsiu. Tie
sa, mes visi, kurie buvome su
interesuoti konferencijos pasi
sekimu, jaučiamės gerai, kad 
.tas tikslas pasiektas. Bet kartu 
reikia pasakyti, kad konferen- 
iCįjoje buvo pądarytą tiktai 
plataus kultūrinio darbo užuo- ' 
mazga, atseit, prieita prie i 
bendro susitarimo, kokius kul- 
turinius darbus vieningomis 
jėgomis imsimės dirbti.

Nutarta steigti moksleiviams 
.stipendijų fondas, knygynas, 
lietuviu kalbos mokyklos. Taip
gi nutarta, kad kiekvieną Lie
tuviu Kultūros Drau-giją su
rengtų per metus nemažiau, 
įaip tris vakarus. Dviejuose va
karuose programh susidės iš 
;eatro, koncerto, paskaitos, ži
noma, ir šokių. Tretysis vaka
ras, tai socialią piknikas, išva
žiavimas ar kas tam panašaus.

' Lietuvių Kultūros. Draugijos 
centro valdyba rūpinsis paruo
šti programą vakarams. Be 
abejo, programa turės būt įdo
mi publikai, pamokinanti, taip
gi, kad musų kolonijoms pro
gramos kainą butų įkandama. 
Draugijos nuo sėkmingų vaka
rų dalį pelno skirs—moksleivių 
stipendijos fondui, knygynui ar
ba lietuvių kalbos mpkyklų į- 
steigimui. Svarbu, kad mųsų 
Draugijų vakarai butų dvasiniai 
ir medžiaginiai nusisekę. Nuo 
minėtų vakarų pasisekimo prį-t 
klausys kitų svarbių kultūrinių 
darbų išvystymas.

Atseit, Lituvių Kultūros 
Draugijų konferencija padėjo 
pradus musų kultūriniam dar
bui. Dabar bus rūpesčiai ir var
gai centro valdybos ir Kultū
ros Draugijų, kad vakarai bu
tų gerai priruošti ir bizniškai 
sėkmingi, žinoma, Draugijos 
gali ieškoti ir kitokių kelių fi
nansų kėlimui. Pavyzdžiui, kai 
kuriose stambesnėse lietuvių 
kolonijose gali surengti baza- 
rus. Nors bazaro surengimui 
reikia daug jėgų, taipgi bizniu
ko sumanumo, bet gerai nusise
kęs bazaras gali atnešti kęlio- 
liką šimtų dolerių.

Gerai, planingai ir sutartinai 
dirbant; galima per metus su
kelti, kultūriniams reikalams 
tarpe dviejų įr trijų tūkstančių 
dolerių. Tokią sumą pinigų su
kėlus, konferncijos tarimirs 
bus galima drąsiai pradėti vyk-

t

rių kitų organų veikimas yra vienok jis yra jau užaugęs, ir 
lyginai reikalingas arba tiesiog 
neapsieinamas gyvybei ir nor
maliam K'uno funkcijąvimui. 
Pav., per inkstus išvaromos to
kios 'atmatos, nuo kurių įvyktų 
mirtis, jei' jos pasiliktų kūne. 
Ne vienas kitas organas šįto 
darbo nemoka atlikti. Kepenys 
sunaikina' daugybę įvairių nuo
dų, jos padaro, virškinimui rei
kalingą tulžį, jos pakeičia ir su
ima taupiniui milžinišką maisto 
dalį. Jos sunaikina nusidėvėju
sius kraujo kūnelius. Mažutėlė, 
riešuto didumo glytinė liauka 
galvos smegenų apąčioj turi tiek 
svarbių funkcijų, kad nuo jos 
priklauso žmogąus ūgis, įr 
kąųlų forma ir kūno dįktumas 
ir lytinės aistros, ir pas .moteris 
periodines ' atmainos, ir plaukų 
ant kūno* kiekis ir kokis, ir ge
rokai žmogaus būdas.

Neturint laiko nors apgrąi- 
bąis užsiminti apie svarbiausių
jų orgahų pareigas, tarsiu £edį 
apie kaulus. Jie yra rėmai .aiba 
pagrindas,; tatpe kurių ir apie 
kuriuos randasi visos musų kū
no dalys. Nors juose rąpdaąi ir 
kitų elementų, vienok kalkės ir 
fosforas, yra jų svarbiausioji su-

pastangos kūną kultivuoti kas
met duoda vis mažesnių rezul- 
tątų. Tačiaus ir užaugęs žmo
gus neteks atsparos ligoms, į- 
gys įvairių silpnumų, suirimų ir 
ligų — neteks vikrumo ir na
šumo, jeigu tik jis nustos rū
pintis tinkamai maitintis, pa
silsėti, mankkštintis. Kad nega
vus kylos, reikia turėti stiprius 
pilyo muskulus. Kad negavus 
reumatizmo, širdies ir inkstų li
gos, reikia prašalinti sugedusius 
dantis, tonsilus, adenoįdus ir ki
tus puliavimo lizdus. Kūno šva
ra ne tik apsaugoja nuo tūlų li
gų, o ir leidžia jam tinkamiau 
funkcijuoti.

Daug galimą butų pasakyti 
apie akių, ausų, nosįęs, burnos, 
Rojų, rąuk^ galvos odioa, veido 
ir kitų organų priežiūrą. Be 
priežiūros, be rūpesnio, be pa
stangų ir, be žinojimo, kas ku- 
nui gera ir kas kenkia, jis y pa 
vargšas, mizerija. Mes jį gali
me išmokinti gracijos. Plaučiai, 
lupos ir Ręli pirštai,, o tūluose 
atsitikimuose įtik pirštai suku
ria stebėtinų muzikų.

Kita Lietuvių Kultūros Drąu- 
gijos konferencija bus dąug 
reikšmingesnė, jei šios pirmos 
konferencijos svarbesni tari
mui, musų veikimu dirvoj? bus 
giliai išsišakoję. Linkėtina, kad 
šie visi gražus ir kilnus, praei
tos konferncijos tarimai leistų 
vaisingus diegus kiekvienoje 
kplųnįjoj, kurioje iįktai pasiekę 
darbas Lietuvių Kultūros Drau
gijų- L Mickevičius...

Nauji Nariai
Rockforde Ron. St. j. Petraus
kas įraše;

Albertas Petronis, šis jau
nuolis nors dar jaunas, lanko 
vidurinę mokyklų, tačiau gyve
nimo klausimus sugeba rišli 
kaip ir seno amžiaus vyras.

Z

J. Kareckas, draugiškas ir 
nuoširdus vyras. Mėgsta gra
žiuose sueigose dalyvauti. Iš a- 
mato geležies liejikas.

P-Ig Monika čepuliųtė, man
dagi ir logiška jaunuolė, duktė 
pp. Stasio ir Matildos Čepulių.

Jonas ir Oną Andrikai, taipgi 
jų inteligentiškas supus Jonas. 
Ątseit, trys šeimos nariai kar
tu įsirašė Chięągos Lietuvių 
Draugijom ši šeima pasižymi 
rimtu budu įr nusaikumu;
Auroros kon. Juozas Laurinas 
įraše:

Walter J. Stankus
P-nia Theadora Stankus, tai 

vyras ir žmona, abu jauni čia- 
gimiai lietuviai — Auroros gy
ventojai.
Kenosha kon. Jonas Pateiiunas

P-nia, Katie Pateiiunas. Tai 
žmona Jono Pateli uno, Kenosha 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
pirmininko ir žymaus Kenosha 
biznieriaus.
Kon. Senas Petras įrašė: 

Peter Statkus Jr.
P-nia Sophie Roccus
P-nia Frances Thomas.

P-nia Alice Gajayskienė įrašė 
Draugijon~ p-nią Helen Daly. A. 
Gajauskienė už savo gražų dar
bą labui organizacijos gauna ti
kintą į konkurso bankietą, ku
ris įvyks gruodžio 11 d., Olyjn- 
pic Bali ii gojų.

(Bus daugiau)

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
. N,

Miestas Narių kvota Įrašyta nąr
Cicero .......................... ...........  100............1................. 68
Melrose Park —........... ........4........... 69 ............................. 43
St. Charles .................. ...........   70 .............................. 58
Roseland .................. ...........i........ 75 .. ..................-..... 43
Kenosha ..........   50.............................. 30
Waukegan .............. .............  65..................... :........ 21
(Gary .......................... ............. ' 50 ............................. 18
Harvey ................... 45......... ..................... 15
Aurora .................. 35............................. 21
Chicago Heights .... . ..................  25. ............................ 10
Rockford ................ ................. ,. 50...... .... ... .... .......... 21
Indiana Harbor . . . ...........     .. 45............................. 3
Racine .................... ..... .......  40........-.................... 5
De Kalb ........... or: 8

Post Scriptum:
1. Cicerui kredituojami tiktai tie nariąi, kurie bus Cicero 

gyventojai. Roselandui — kuriuos įrašys kon* Stasys Jurčius įr 
i kiti roselandįečiąi.

2. Kiekviena šių. kolonijų tyrės progos gauti vieną iš dvie
jų dovanų — Konkurso tankisto Vakare, jeigu ligi gruodžiu įlKonkurso tankieto vakare, jeigu ligi gruodžių įl 

iūa Atletai d- išly«ins kvo,t9 nariais. Konkurso. BMUdetfo UetUMfc.
O tampa tokiais, kūno • Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui 

kultivavimu, nustatytos kolonijų kvotos nebus keičiamos.kultivavimu.



j ienose” garsinasi jau virš 20 
metų. Jos profesidnalis patar
navimas yra žinomas daugeliui 
Chicagos moterų.

— Pažįstamas.

Dr. Šventiškas Wis- 
consino Valstijoj 
....BRIGHTON PARK—Pereiti) 
švenčių proga daktaras C. J. 
Šventiška su žmona, 4300 So. 
Fairfield Avė., buvo išvykę 

Ašventes praleisti į Wisconsin 
valstiją, kur turėjo porą dienų 
smagių atostogų.

Dr. Šventiškas yra žymus 
dainininkas, kurs nesykį savo 
dainavimu publiką yra žavėjęs.

Rep. B. P.

Kontraktorius Bruno 
Shukis Grįžo iš 
Atostogų

BRIGHTON PARK—Plačiai 
žinomas namų statybos kon
traktorius, Bruno Shukis, 4131 
So. Francisco Avė., su šeimy
na prieš trejetą savaičių buvo 
išvykęs atostogas praleisti į 
W i s c o n s i n valstiją. Ten 
pabuvęs kurį laiką leidosi į 
Michigan valstiją.

Pp. Shukiai gerokai pasilsė
ję ir apžiūrėję tų valstijų įdo
mesnes vietas, grįžo namon ku
pini puikių įspūdžių.

Dabar kontraktorius Shukis 
vėliai tęs statybos darbus.

Rep. B. P.
*

Elena Vespenderaitė 
Grįžo iš Ligoninės

Sekmadienį grįžo iš šv. Ma
rijos ligoninės Elena Vespen- 
draitė, jauna, lietuvių mėgia
ma daininkė. Jai padaryta no
sies ir gerklės operacija. Ope
racija daryti patarė Čikagos 
operos daininkė, sopraną Mme 
Paggi, jos balso mokytoja. Sek 
mingą operaciją atliko Dr. J. J. 
Killen, tos operos narių gydy
tojas.

Linkime Elenai 
sveikti ir uždainuoti 
žesniu balsu.

♦

Pirkdami 6 Pėdų Dydžio Šaldytuvą

CROŠLĖV ŠHEiVADOR

greit pa-
dar gra-
Žinutis

6

NĖRA KO BIJOT

Galima pirkti till mokant po 15c į dieną. Elektrikihis šaldytuvas patsai per save 
išsimokės. Toliaus reikės mokėti daug daugįau, nes kainos visur kyla aukštyn.

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

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

Grįžo iš 
Atostogų

Mrs. Anelia K. Jarush, aku
šerė, 6630 S. Western Avė., pir
madienį, rugsėjo 13 dieną, grį
žo iš atostogų.

Ji buvo išvažiavusi pas vy
rą į nuosavą vasarnamį, Be- 
verly Shores, Ind. Ten pralei
do apie 5 savaites laiko. Su
prantama, savo name smagu 
praleisti atostogas.

Parvažiavusi, ėmėsi prie sa
vo profesijos užsiėmimo. Ji tu
ri didelę pažintį, daug drau
gų, užtai ir profesijoj turi pa
sisekimą.

Mrs. Anelia K. Jarush “Nau-

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

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

< I

1739 SOUTH HALSTED STREET
x Telefonas CANAL 8500

Gražiai Išdekoravo 
Svetainę

T0WN OF LAKE—Plačiai 
žinomas biznierius, Antanas 
Czesna, užlaikąs pagarsėjusią 
pirtį, adresu 1657 W. 45 St. ne
seniai gražiai išdekoravo sve
taine ir visą bizniavietės vidų.

Dabar pp. Czesnų namas gra
žiai atrodo, kaip iš lauko taip 
ir iš vidaus. Kaimynas

i

Išsiėmė Leidimą 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Victor Justus, 23, su 
rence Le Jeune, 20

Elmer Ruck, 25 su 
Peckat, 25

Flo-

Louise

Musų Talentai
Toks jau gamtos įstatymas, 

kad laikas sukasi gyvenimo ra
tu ir jo niekas sustabdyti ne
gali. Ir to laiko bėgyje kartais 
gyvenimas mums ditoda tokio 
gražaus ir rimto gyvo jaunimo. 
Jie gi dirba mokslinasi, krau
na tą mus džiuginantį turtą. 
' Viena iš tokių yra p-lė Jad
vyga Gricaitė. Ji, kitaip žino
ma, kaip Makalų Aldutė. Ji 
puiki yra daininkė, vienok, .vi
suomenei dar mažai žinoma. 
Lapkričio 7 d. Lietuvių Audito
rijoje įvyks jos pirmasis kon
certas. Tąja, tad, proga, norė
čiau apibudinti ir jos biogra
fiją.

P-lė Jadvyga Gricaitė yra gi
musi Spring Valley, III. Pra
džios mokslą pradėjo Johnston 
City, baigė šv. Jurgio parap. 
mokykloje. Po to mokėsi Lind- 
bloom aukštesniojoj mokykloje 
ir prekybos mokykloje. Dirba 
irž sekretorę.
Už Pasižymėjimą Apdovano/.a

Prie muzikos ir dainos ji pra
dėjo rištis dar iš jaunų dienų. 
Pirmas jos dainos darbas buvo 
prie parapijinio, p. 'Pociaus 
vedama choro. Balsą lavino K. 
Sabonis. Kiek prasimušusi j 
dainos meną pradėjo eiti į A- 
merican Conservatory of Music 
pas Coral Singer ir Mario Car- 
boni operos dainininką. Kad jai 
toji mokslo srytis sekėsi gali
me matyti dar ir iš to, kad 
1934 metais už dainavimą ir 
dramą susilaukė dovanos iš 
Douglas Smith Instituto. 1936 
metais gavo kitą pažymėjimą 
iš Stratford Simphony ir State- 
Lake teatrų.

Beto, ji ir kompozitorė* Savo 
koncertui turi parašiusi muzi
kali romansą “Neregė”.

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

/

Gabus ir josios vyresnysis 
brolys Kazys. Jis yra baigęs 
literatūros mokslus. Dabarti
niu laiku dirba prie Journal of 
Commerce, San Francisco, Ca- 
lif. Psichologijos mokėsi Ore- 
gon Universitete. Jis yra para
šęs veikalą krutamiesiems pa
veikslams. J-kej

Liūtės Irgi Mėgstą 
Gėles

mėginoBrookfieldo žvėryne 
koks yra liūtų skonis gėlių ir 
kvapalų atžvilgiu. Pasirodo, 
kad patinai stačiai atsisako 
nuo tos prabaigos. Kada jiems 
buvo įmesta į narvą gėlių puoš
tai ir kvepalų buteliukai, tai 
jie gėles sudraskė, nito kvapn
ių “demonstryviai” šalinosi ir, 
net, savo tarpe susipešė.

Tačiau visai kas kita pasirodė 
pataičių narvuose. Jos , su gė
lėmis ir kvapalais tiesiog 
“džiaugėsi” ir žaidė. Tokios 
pat bandymo pasėkos buvo ir 
jaunųjų narvuose: merginos 
mėgsta perfumus ir gėles, 
vaikai ne.

bet

Nurengė Drabužius 
Gatvėje

Dar vienas plėšikų torturos 
būdas. Sekmadienį du plėšikai 
susilaikę gatvėje Ivan Miller 
nuo 5466 Kenwood avenue 
prie Blackstone avenito ir 55- 
tos gatvės, įsakė nusivilkti kel
nes, apsiaustą ir batus. Visą 
mantą pasiėmė, dingo kas sau.

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
MAS.

GARANTUOTI
——VARTOTI BOILERIAI
Radiatoriąi, paipos ir fitingai, di
džiausias stakas—mažiausia kaina 
mieste.. Specialus mokesčių dydžiai

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

SUTAUPYSITE» DABAR

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

kams 1
WAAF—920 kil., panedėliajs ir pėtnyčiomis kaip 5 vai. vakare.
WHFC—1420 kil., ketvergais kaip 7 iki 8 vakare.

ATYDAI: O naujas Budriko kasdieninis programas iš stoties WGES—1360 kil. kiekvieną dieną kaip
9 vai. iš ryto. Nepamirškite pasiklausyti. * a ' ,

NAUJA BUDRIKO KRAUTUVE
3409-11 South Halsted Street

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

?■/- >■
•t

Antradienis, rūgs. 14, 1937
----------------*_.■■■ ---------- - .... ... —- ... ■

NAUJIENOS, Chicago, TU

RADIO
' -________________________ •

Būrys Žymių Daininin
kų Linksmins Radio 

Klausytojus

Patirta., kad šiandięh, 7tą va
landą vakare Peoples radio pro
gramas patieks daug malonu
mo radio klaiAsytojaųis pasigro
žėti žavėjančiomis dainelėniiis 
ir muzika, nes jų išpildyme da
lyvaus muzikaie Sabonių šei
myna, K., Sabonis, Mrs. L. Sa
bonis, Mrs. McElroy, Antanas 
Ciapas, Peoples Parlor Kvar
tetas ir kiti.

Prie to bus gražios muzikos, 
įdomių žinių ir svarbių prane
šimų, tarpe kurių bus svarbu 
daugumai girdėti apie Peoples 
Krautuvių didelius prisirengi
mus prie rudeninio sezono už
pildyti žmonių reikalavimus 
tinkamų namams reikmenų pri
einamesnėmis kainomis. Taigi,

Nukentėjusis apie įvykį pra
nešė Hyde Park policijos nuo7 
vadai. Kelnėse buvę keletas do
lerių pinigais ir armijos tarny- viena tai su kita pasakyta mer- 
bos kortelė. ginų grupe. , S.

patartina’ nepamiršti pasiklau
syti.. ’ '

Y

Programas transliuojamas iš 
\VGES, 7:00 vai. vak.

Rep. xxx

SPORTAS
Už Windy City Softball Lygos 

čaihpionatą ,

Trečiadienio vakarą, rugsėjo 
15 d. St. Phillips Stadiume, 
prie Kedzie ir Van Btfren g. 
prasidės 1937 metų rungtynės 
už) Windy City Softball lygos 
čampionatą. Rungtynės tęsis 
iki penktadienio vakarą, rugsė
jo 17 d. Programas sekantis:

Trečiadienio vakarą 7:30 su
sikibs Montgomery merginos 
su Rival Foods merginomis; 
8:30 Senate Florals su Cialdi- 
nis už 3 ir 4 vietas ir 9:30— 
Schmidt Motors su Rep. Adduc- 
cis už čampionatą.

Ketvirtadienio vakarą, 7:30 
susikibs 32 Wardo Demok. su 
B ir W Motors (merginos); 
8:30 Senate Florals su Cialdinis 
ir 9:30 Schmidt Moįors. Beto, 
kas vakarą Chicagos čarterio 
Jubilėjaus Merginų Lyga, irgi, 
dalyvauja rungtynės! tai su

CHRYSLER 
PRIE OGDEN AVĖ.

FABRIKO SANDĖLIS 
PERTAISYTI IR GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
Chrysler Sandėly
3910 OGDEN AVĖ. .

(Arti Crawford Avenue)
PLYMOUTH ’36 5-pass. 465 
de luxe tour. Sedan .... 
PLYMOUTH ’35 5-pass. 365 
de luxe tour. Sedan ........ 
OLDSMOBILE ’36 5-pass. 545 
de luxe tour. Sedan ......
DODGE ’36 5-pass. 465
de luxe touring Sedan .... 
DODGE ’35 5-pass. 345
de luxe touring Sedan .... 
CHEVROLET *36 5-pass. 465| 
de hixe tour. Sedan ........ 
CHEVROLET ’34 5-pass. 285 
de luxe tour. Sedan .......
FORD *36 5-pass. 395
de luxe tour. Sedan .......
DE SOTO ’36 5-pass. 495
de luxe tour. Sedan .......
PLYMOUTH *37 vartotas, 595
5- pass. Trunk Sedan .......
Chrysler *37 Imperial 5-pass. Se
dan, Radio, Heater 845 
furnished .........................
CHRYSLER *36 5-pass. 545 
de luxe tour. Sedan .......
CHRYSLER *35 Airflow 475
6- iJ. de luxe tr. Sedan ....
TERRAPLANE *36 5-pnss. 495 
Sedan, pilnai įrengtas .... 
HUDSON *36 5-pass. Sedan, 595 
tour. pilnai įrengtas .......
»CHRYSLER*37, 5-pass. tr. Sedan, 
Built in Trunk, Radio, 745 
Heater furnished ..........
PĄCKARD, naujas, *37 6-cyl. 5 
pasažierių deluxe tr. Sedan 835
NASH *36 5-pass. de Iuxe 525 
Sedan .............................
CHRYSLER Airflow 1937, 6-pass. 
Sedan, Radio, Heater furnished. 
Didelė nuolaida.
Juslj Karas kaip Įmokėjimas. 
Balansas 12—24 mėn. 90 
Dienų Garantija. 30 Dienų 

Važinėjimo Išbandymas.
85 KITI BARGENAI TAIP $E 

ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ...... V 

Chrysler Sandelis 
Finansavimo Firma 
3910 Ogden Avenue

Anglys
5 TONŲ VEŽIMAI AR DAUGIAU 
,—Č.O.D. — PLŪS TAKSAI

SO. ILL. LUMP $6.00
■ - NUT $5 50

$8'75BLACK BAND Bloek
MILLERS CREEK
ERIE.LUMP; •
Pet . Carbon . Čoarse ........... $8.50
Koppers Range ar Nut Coke 11.00 
F. C. Stoker Nut 35% Nut 5.10 
Pocahontas ........$6,95 

MINE RUN 60%
40 kitų , kuro rųšių žemom kainom 
Atlankykit musų kiemą ir pama- 
tykit musų anglį pirm negu pirk
sit. Patelefonuokit atsiųsti musų 

patarnavimo karą.
RADIANT COAL CO.

450 W. 35th Street 
Phone Yards 0830 

T

f APDRAUD/P 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČlŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
i APDRAUSTI:-

• Gyvastį
i • nuo Ugnies
j • nuo Vagių

• nuo Langų išdaužymo
AUTOMOBILISTAI:

i Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei-

i 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.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

TeL Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) - ------------ tonas
SMULKESNĖS $7.15

T'onas

504

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3486
WEST 33-rd STREET

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų 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.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Are.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

rONSILAl IŠIMAMI 
už .;.......................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

?12
$50
$20

«1

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

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

821 Seat 34th Street ,

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)
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Kaip Joniškiečiai 
Dainavo Žagarie- 
čiams

(Atgimin|maĮ iš Lietuvos)

Tai buvo birželio mėnuo, 1904 
metų, per petrines. ŽagarieČiai 
surengė spektaklį su parodėle 
ir j iškilmes ‘pakvietė Joniškiu 
bažnytinį chorą, kurs tais lai
kais buvo skaitomas .geriausiu.

Kaip žinome, tais laikais, 
kaip ir šiandien prie bažnyti
nių chorų Uietnvoje priklausė 
didumoje kaimo vaikinai ir 
merginos. Į pamokas lankydą-
vosi sykį į savaitę. Taip ir ta- dainos programas. Vos tik pra-

da, sekmadienio ryto saulutei dėjus dainuoti, kas tai sumąnė 
tik pątakėjuą, jjer žaliuojan-l ir iškirto šposą: šovė vieną 
čius miškus ir pievas, šieno šūvį iš revolverio. Pasėkose dai- 
kvapu pasistiprindaipi, iš Jo-! nininkai nusigando ir, lupoms 

virpant, nebegalėjo kaip reikiant 
savo rolės atlikti Dainą išėjo 
silpna.

Papeikė Dainininkus
Metams praėjus; lietuviams 

atgavus spaudą, rodos, vienas 
Lietuvos Ūkininko kritikąs pa
raše ir apie? aną buvusį joniš
kiečių choro dainą Žagarės va
karėly. Jo kritika buvo neigia
mo pobūdžio. Tačiau, vienam 
iš to burelįo dalyvių, kuriam 
rūpėjo joniškiečių vardas ap
ginti, taną pačiam laikraštyj 
parašė rimtą, dalyką pušvie- 
čiantį, straipsnį. Taigi, atsikir
to. Sako jis: ‘‘Jei žagariečiai 
galėjote vieni atlikti, tai nerei
kėjo šauktis jpniškiečių pągel-i 
bos.”

šiaip ąr taip kalbėsime apie 
tą prieš trisdešimts metų butą 
atsitikimą, bet vieną dalyką 
galime tvirtinti, tai, kad tarp 
žagariečių ir joniškiečių buvo 
bendrų ryšių. Už tad1, ir Či
kagos joniškiečius ir žagarie- 
čius draugiškuiUO ryšiai tąpi- 
prųs. Jų kliubai turi vienokius 
tikslus ir viepą darbą dirbą.

R. šiliukas ■* *

niškio ėjo jaunimu būrelis į 
Žagarę, i jos rengiamą vaka
rą.

Dėl Šūvio Daina Išėjo Silpna
Kad save persitikrinti, pake

liui, darė bandymus,—perdaina
vo tas dąinęls, kurias rengėsi 
padainuoti to vakaro Žagarie- 
čių svečiams.

Atlaidai buvo dideli, susirin
ko daug žmonių. Po didelios 
drobės pastogės, paskirtoj va
landoje prasidėjo muzikos ir

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MMMBMM*"sr

SUSIRINKIMAI
Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo susirinkimąs 

atsibus šiandien, rugsėjo 14 d., 8 v. v. Liuosybės svetai
nėje. Malonėkit visi atsilankyti ir kaimynus atsivesti, šia
me momente turim veikti sutartinai, bp pavojus gres|a 
musų kolonijai ir musų nuosavybėms. —Valdyba.

. ■ NEBĄPj^STĄf GįRA^T'SKUDURU-KĄLDRA ~

GRIŽO. — “Naujienų” Ben
drovės sekretorė ir Moterų 
Skyriaus bendradarbė p. Nora 
Gugienė, kuri vakar po pietų 
lėktuvu grįžo iš rytinių valsti
jų. Ji atostogavo dvi savaites 
laiko Hillside; N. J., ir Connėc- 
tieut valstijoje, savo tėviškė
je.

QU1LT >
A'-' x.: *

K^ątfiJiL.ak?uratiška moterie >gall -pasisiūti šią 
nepaprastą katarą iš skudurų atkarpų.

IĮĄUJIENOS NEEDLECRAFT DEFT., , 
1739 go. Halsted St, Chicago, IU. v

pia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti nąan Pavyzdi No. .

Vardas ųr ....... ..... ..................................... .......

Adresas

Areštuos apskričio 
miškų superinten
dentą

■ 4 tu- * •

Moterys Prohibicininkės Gavo 
Vąraptus Prieš Tris

GeRiblieriąviiLO mašinų ir a- 
laus pardavinėjimo valdžios, 
miškuose ekzekucija tęsiasi. 
S,eMta$epį patirta, kad jau 
Išimtai vąrąntas prieš superin
tendentą Charles G. Sauers ir 
Thatcher miškų superintenden
to padėjėją t Ray S. Gaynor. 
Trečias varantas išduotas prieš 
koncesionierių Steve Mi^ialko 
^ž nelegąl^ j)ąr(įavin.ęji- 
mą.

Vąrantus išdavė taikos tei
sėjas Martin McGbath Oak 
Parke. Teismas bus rugsėjo 21 
d., o vąrantus išėmę Apskričio 
Prohibicijos Kojniteto sekre
torė Mrs. Harriet McBride, gyv. 
306 Keystone avė. Gąynov j£U 
suspenduotas nuo pareigų.

Užmušė Nežinomą 
Žmogų Town of Lake
T0WN OF LAKE—Prie 44-tos 
ir Wood gatvių kryžkelės žuvo 
nežinomas, vidutinio amžiaus 
žmogus. Jį suvažinėjo automo
bilis ir mirtinai sužeidė, val
domas vieno Georgė Cyrus, 23 
metų amž., nuo 4324 S. Hermi- 
tage avenue. Nežinomasis buvo 
nugabentas !Southtown ligoni
nėn, bet daktarai negalėjo 
gelbėti jo gyvybės, Cyrus 
vo suimtas inkvestui.

Nežinomasis pakliuvo po

Dr. Stanley Jakubs 
atidarė Dentisterijos 

Naujų Ofisą
Dr. Jakubs atidarė dentiste

rijos naują ofisą prie 6322 So. 
Western avė.

Dr. Jakubs ’yra Amerikoje 
gimęs ir augęs, bet lietuviškai 
gražiai kalba. Pasirodo, kad 
lietuvių išeivijos ištautėjųno 
klausimas nėra, pavojuje. Man 
teko pasikalbėti su juo ir ap
lankyti jo ofisą.

Malonu pastebėti, kad iš mu
sų senosios gentkartės auga 
jaunoji gentkartė su* tokia pat 
lietuviška inspiracija.

Dr. Jakubs yra lietu vys a- 
merikonąs, geras tautietis ir ji
sai nesigėdina vadintis savo 
lietuviu. Jo ofisas yra kartu 
su advokatu Charles p. Kai. 
Dr. Jakubs raštinės valandos 
yrą nuo 9 iš ryto iki 8:30 va
kare, tek Prošpect 1012.

Aš patarčiau, kad kiekvienas 
liętuvys veikėjas ir laikrašti
ninkas aplankytų Dr. Jakubs

CLASSIFIEDADS
l. ... i

iš-
bu-

Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

CLASSIFIED ADS
For Bent

RENDAI 3 apšildomi kambariai; 
1 lubosi iš užpakalio. Gazas ir elek
tra dykai. 6608 So. Sacramento Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA MOTERIS; mažas priim- 
nąs apartmentas; 2 užaugę; padėti 
kūdiki prižiūrėti; pastovus darbas; 
Briąrgąte 9222.

REIKAŲINGOS patyrusios MOTE
RYS skudurams sortuoti. Pastovus, 
darbas.

Advance Irom and Metai Co. 
1144 So. Fairfield Avę.

TARNAITE; bendras namų dar
bas; geras referencas; padėti virti; 
perą, vaikų; privatus kambarys; $8;

Bittersweet 2671.

MERGINA; bendras namų darbas 
ir priežiūra 2 metų vaiko; būti ar 
išeiti; Wellington 2882.

REIKALINGA VEITERKA RES
TAURANTS. Geras mokestis. Atsi
šaukite greitai. t

4111 ARCHER AVENUE.

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; virimas; referencas; 
savas kambarys, maudynė; $12;

Midwąy 8776.

. JAUNA MERGINA; protestonė; 
lengvas namų darbas; mylinti vai
kus; malonus namas; savas kamba
rys; Bevęriy 1323.

iNezmomasis pakliuvo po au
tomobiliu eidamas skersai gat
vę, ties kryžkele.

■ S&

F apielinkes

PERKĖLIAU Į kitą vietą 
banbernę. Kviečiu savo draugus 
pažįstamus atsilankyti.

Petras -Gražulis, 
660 West 14th Street

Personai
Asmenų Ieško

savo
ir

PAIEŠKAU SAVO BROLIO VIN
CO MIKELEVIČIA. Paeina iš Vil
niaus gub. Bieliūnų kaimo. Pirmiau 
gyveno Boston, Mass. Nesimatėm 
jau per 30 metų. Prašau jį patį ar 
žįųąnčius apie jį atsišaukti.

< Mary NlikeleviČia-Poškienė. 
27331S3. * W , kilwaukec, \Vis.

Real Estate For Sale
Numąi-Žemė Pardavimui

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir skiepas. 12 metų senu
mo. Lotas 85x125* Kaina $4600./Da
lį įmokėkite ir likusius ant mprgičio 
Ir šiaip kitų bąrgenų, lotų, namų ir 
farmų.

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

Hemlock 0800.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

10 BERNIUKŲ dirbtuvei; patyri
mas nereikalingas; $12.50;

Wabash Employment, 202 Sp.
State Streetį Room 900.

3 AUKŠTŲ MURO NAMAS ir 2 
aukštų medinis namas užpakaly. Pa- 
aukavimas. Savininkas gyvena 510 
West 32nd St. arti Normą! Avė.

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

REIKALINGAS farmai darbinin
kas, kuris gali milžti karves. V. 
Shųrn, Route I, Bpx 15, Hinsdale, 
III. Tel. Downers Grove 8002Y2.

PATYRĘS VYRAS DIRBTI ta
vernoj ir mažoj ruiminghauzėj.

1137 West Madison Street, 
Klauskit Tony.

6 KAMBARIŲ muro buųgalow, 
karštu vandeniu ąpSildomas, 2 karų 
garažas, namas praktiškai naujas, 
paaukuojama už. $5600,

2 flatų mūras, po 4 kamb. kiek
viena*, fumasu apšildymas, 2 ka
ram gąražas, lotas 33x125. Rąpdasi 
į vakarus nuo Kedzie- Nepaprastas 
pirkinys. ....................  $4500

Home Owners Realty Mąrt
. A. Shulmistras, brokeris 

4016 Archer Avenue, 
Tel. Lafąyette 6300.

■............................. ........................................ ■..... .... ........................... ..... . ............................................................................ .

6002 SO. WINCHESTER. Dailus 
1% aukšto 2-flatis, 5-4 kambariai 
fornišįupti; garažas—$420CU Wfeton 
ton & Narten, 6829 Sp. $ąlsted St.

PARSIDUODA nedidelis biznia
vęs kampinis namas, tavern ir val
gyklą, biznis gerai išdirbtas, parda
vimo priežastis nesutikimai šeimyni
nio gyvenimo. 1858 W. Pershing Rd.

SAVININKAS PAAUKOS 5 kam
barių naujų muro bungąl0w; atda
ras apžiūrėjimui; 6236 South Ko- 
menskv Avė., šaukit Hemlock 4646.

T Ė M Y K I T
Kurie turite nuosavybe namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite 
angliškai. Taipgi skolinam pinigus, 
ir

lietuviškai arba

REIKALINGAS senyvas darbinin
kas prie lengvo darbo i inažą vieš
butį, $5.00 savaitei ir kambarys.
952 W. Madison. Lincoln Hotel

perkam morgičius.
NAMON FINANCD OGĘP. 

6757 So. Westerų Avęnųę 
CHICAGO.

Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farnis for Sale
Ukiąi Pardavimui

Miestas ir valstiją ....

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

$3.69
IR AUKŠČIAU.

ONDRU8 
KALDROS 

2529-2531 South 
Pulaski Road

Chicago, UI. TęL Crawfąrd 40,88 
TAI DOVANĄ KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdįeji iki fe v« P. P« 

Tręčiaęįieniata iki 5-

Naudokitės Proga!
' ' t" ' i i ’:- • i , ’

Ąpie penki tūkstančiai lietuvių — vyrų ir moterų prikląuso 
Chicągos Lietuvių Draugijai. Ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10„ $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami npo 15 iki 48 m. amžiaus, pasihąigus šiam vajui bus prį-z 
Imami nariais tiktai iki 40 m. ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, raŠykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yrąs 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių* Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šė Draugijon iki gruodžio (December) U d. š. m*, gaus tikietą ver
tęs $2.50 veljui i Draugijos Konkurso Bįankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 G^mptc Bali Ropm. įsirašyti Draugijon galįma per musų Ron- 
kurąantug, pėr Draugios narius arba tiesiąi Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidarąs: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
Lvah popiet. Kiekvienas Ch|cągos įr apylinkės lietuvis, gurame ėyėi- 

fos stovyje, yra kviečiamas rašjtis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICACOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Dykai Apšvietos 
Ekskursijos

Ateinančią savaitę prade
dant sekmadieniu, rugsėjo 19 
d. WPA rengia sekančias eks
kursijas. J[Pse sąh daįyvuūti 
tik suaugę ir už tą nieko ne
reikia mokėti.

Sekmadienį, rūgs. 19 4., 3 
yal. p.p. renkasi ekskursaptąį 
prie Eikš 275Q Lake-
yiew A ve., iš Hū? De vyks W 
Memorial garsenybių pamaty
ti, o iš čia į Lincoln Guin kliu- 
bą.

.Antradienį, rūgs. 21 d., 9:30 
ryto, renkasi prie prekybos rū
mų, Jącksou Bivd. ir LaSalle 
gat. Aplankys taip vadinamą 
yakarų volstrytį.

Trečiądiepį, rūgs., 22 d. pro
ga pamatyti kaip mokomos 
Pnovident ligoninėj e x slaugės ir 
lavinasi gydytojai. 
2:30 ryto prie 
426 E. 51st gat.

Ketvirtadienį, rūgs, j 23 
2:30 vai. ryto 
su Rytų menu. Susirinkti Me
no Instituto koridoriuje.

Penktadienį, rūgs. 24 d. pro
ga susipažinti su kiniečių kul- 
turą, 'jų įstaigomis ir gyveni
mu. Sufeirinkti 8 vai. vak. prie 
149 W. Cermak rd.

šeštadienį, rūgs. 25 d., 2:30 
p.p. 110 ir Cottage Grove; Pro
ga pamatyti “Modelinį Mieste
lį”, kurį 1881 metais Puliman 
darbininkai padarė.

* Del smulkesnių informacijų 
pašaukite telefonu Calume.t 
6841.

Renkasi 
tos ligoninės,

•9

susipažinimas

,.ĄPW!4 ,ffrKnWK.s%>ir- 
. >.r w vyVaičiuliene.r

. Persiskyrė su v šiuo pasauliu 
rūgs 6j o ■ iį T'įyai. ryto, .193 7
m., sulaukus 44?motų amž., gi
mus Šiauliai apskr., Žagarės 
parapijoj, Stungių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, ;2 dukteris Wandą 
ir Eleną, 1 brolį Klemensą Ja- 
sutį, broličes Kazimierą Ją- 
sutienę: ’ir Julijoną Jasutienę 
ir gimines, o Lietuvoje seserį 
Amiliją Kvedarienę ir gimines 
yKunas pašarvotas 3354 So. 

Hąlsted St., Ridiko koplyčioj. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo

*“d., 1 vai. po pietų, 
čios bus nulydėta į 
kapines.

Visi a. ą. Apemia 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiam! da
lyvauti ^laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį pątarnąvįmą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lįekame,
• .r ■. ■; v*’’l .

Vyrąs, ĮJųkterys, Brolis, Sesuo, 
žolienės ir Giminės.

Patarnąuja laid. dir. J. F. Ra- 
džįus, Tel. Canąl 6174.

16 
Iš koply- 
Tautiškas

Vitkienės 
pažįstami

ANTANAS GEDVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11 dieną, 1:05 valandą 
po piėt, 1937 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Lietuvoje, Le- 
vickiškių kaime, Kaltinėnų pa*- 
rap., Tauragės apskr. w

Amerikoj išgyveno 30 metų./LH-UllIVUJ 10XjVvUŲ uv nicuų.

Paliko dideliame nuliūdimą
mylimą moterį Marcelę, po tė
vais Petkaitę, 2 sūnūs Antaną 
ir Alfonsą, seserį Barborą ir 
švogerį Kazimierą Čepulį ir jų 
šeimyną, Lįetuvoję 3 brolius 
Juožąpą, Domininką ir Joną 
ir segerįs Juzefą ir Oną ir seną 
motinėlę.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 South 
California Avė, Laidotuves 
įvyks tręč., rugsėjo 15 d., 8:00 I 
vai. ryto iš koplyčioš į Nekal- | 
to Prasidėjįitio Pan. šv. parąp. B 
bažnyčią,, kgftojė atsibus gedu- | 
lingos pamaldos už velionio N 
sielą, o iš ten b.us nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Ąntapo Gedvilo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvesę ir-jsutęiliti 
jam - paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekamęį *
Moteris, Sūnys, Motina, Sesuo 

ir kitos Gimines, ” 
Patarnauja laid. dir. J. Liule- 
vičius, Tel. Lafąyette 3572.

COAL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

-ump .................. $6.00
5.75 
6.00 
6.00 
4.75

Mine Run ...

Nut .......................
Screenings ..........

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORE 6975

Pocahontas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
PocahąntasT—Lump a? Egg tpn. $8.75

Reguliariai $11.00 vertės.
Geriausios

Indiana Mine Run ....... ton. $5.40
Indianą Lųmp ąr. Egg .... tom $5.75 

Kokybę ir svoris garantuota. 
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.

SUPER COAL COMPANY, 
<10 S. La Šalie Street 

Dearborn 0264-0258.

išdirbėjai
YANKEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETZEI.S
Pristatom i Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholęsalę.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

MHM||9Į||ĮĮį^^
Urbą FIower Shoppe
Celes Mylintietas—Vestuvėms 
—Bankietanis—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 
1".. ———i-------

REIKALINGAS RIMTŲ BUDO 
ŽMOGUS nuolatiniam darbui aąt 
farmos. Geras pragyvęnnnas ir alga.

Ų. ‘Ūrban^ 140 Statę Road. i. 
t .• Dpwagiac, Mich.

Autoinobiles
1982 NASH mažas sedan — atpi

gintus nuo $275 iki $165,. Newberry 
Bargains, 1025 Nįorth Clark.

41 AKERIS geriausios žemės Mi
čiganą. Geri budinkai, elektriką ir 
yapdųo. Ant cementinio kelio., arti 
ežero. Mainysiu į mažą namuką ar 
biznio lotą arba parduosiu uz pi
giausią kainą, kurią jus njekad ne
girdėjote. Pašaukit po 6. Tel. Grovc- 
hill 3651. P. D. ANDREKUSt 3740 
West 80th Place, Chicągo.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GOLDSTEJN’S MUSIC SHOJP 
914 West Maxwęl| St.

3 blpkai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ................. $75.00
$99 Trombonas su keisų...... . $35.00
$18. Smuikas sų ketau, šmięas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Financial
Fina nsai - Paskalas

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIHMŲ MORGĮČIįJ labąį gemomis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuąuian Building 
Loan ąnd Sąyings Assoęiatton 
(Naujienų gpulka), 1739 So. Hals
ted Street

Business Servioe
Rizuįo Patarnavimą#

Pataisyk Stogą ir
Furniture & Fixtures

Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksąis ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dęl bilę kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915. SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25, metai patyrimo,. Blėkorius ir 

stogų dęngėjąs. •
Leonas Roofing Co.

375.0 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

MOĘYKLOS
Schools-Educational

$25,000 Naujų Rakandų Pardąvi- 
—j-mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Ąmerikoniški

Kaurai ........... ...... $15-—$20—$25
$150 Amer. Oriont kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai .... .................... $39—$49
$375 vertęs 8 kainb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ......    '...... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STOjUGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Už DYKĄ KLASĖS ANGLU KAL
BOS, Pilietypes, LątakU
Amerikoj} Istopjos, Geografijos ir 
Gyvenamųjų įvykta prasidės Ketvir
tadienį, Rugsėjo 16-tą, nuo 4:00 iki 
8:00 vai. vakare, Cęntrapniamę Sky
riuje Y. W. C. A., 69 Kąst Mouroe 
Street. Atsilankykite ir .atsiveskite 
sąvo draugus.

. ... .. . .. ............... ......... .. ........................ ..... ... —

loveikis ssr
KVIETKININKASI1

Gėlės Vestuvėms, Bankietnms 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

BUčERNS tr GRO3ĘRNĖ turi būt 
parduota į trumpą laiką. Geras biz
nis. Priežastį patirsite ant vietos.

3300 So. pnfan Avenue.

Real Ęstate Salę
Namai-žemė Pardavimui

JEI TURIT 
*Ą PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

NAUJIENAS

T

J Garsinkites “N-nose

PAUŲ M. SMITH and COM^ANY 
Real Estata. Loans and Insumiee 
• Tel. I&GVLĘVARD 280o

Perkam, parduodam ir mąinom »ą- 
mus, lotus, biznius ir fermas; inftuą- 
riname namus, rakandus ir atito- 
rnobiUąą. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui xiŽ 
gerus bargenus: greitas Ir teisingas 
patarnavimas, RtikaM priėjus kx»i- 
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2rtos lubos su J. J. Grish

ILGAI
Pašaipi* n»u« lwų«n

CANAL85M
Apgą|*inįnm kaMK>» pri- 
einanios. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

■■ .. 4
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Nepaprasta Proga Gražioms fepį“al’ Nedirba sutartinai, 
bet ardo

Lietuvaitėms Savo Piliečiais
■ ... , ' , , ~

Ne taip buvo praeityje.

Spalių 24 bus renkama “Miss Lithuania” 
Chicagos Automobilių Parodai

Verčia apmokėti pinigais už 
senus drabužius.

kuponas yra įstojimui Į
Lithuania” rinkimus, 

Įvyks “Naujienų” paren- 
spalių 24 d. Tame pa-

Naujos suknios ir kitos Rinkimai Įvyks spalių 24 d., 
brangios dovanos bei dalyvavi- Chicagps Lietuvių Auditorijoje1, 
mas iškilmingose ceremonijose kur “Naujienos” rengia specia- 
laukia laimingos Chicagos lie- lį vakarą, su Chicagoje ikišiol 
tuvaitės, kuri išpildys kuponą, j nevaidinta vieno akto komedi- 
telpantį šiame “Naujienų” pus
lapyje.

Tas 
“Miss 
kurie 
gimė,
rengime gražiausioji lietuvaitė 
bus išrinkta Chicagos lietuvių 
atstove-reprezentate 1938 me
tų automobilių parodai, kuri 
atsidarys Chicagos. Tarptauti
niame Amfiteatre.

Laike parodos įvyks iškil
mingos ceremonijos, kuriose 
“Miss Lithuania” ir kitų tau
tos gražuolės dalyvaus pasipuo
šusios puikiais kostiumais. 
Kiekviena turės po du palydo
vu, dvi svitos merginas ir po 
puikų 1938 metų automobilį.

Gražuolę rinks parinkti lie
tuviai teisėjai, kuriems padės 
ir galutiną nuosprendį išneš 
Automobilių Pramonės komite
tas Chicagoje.

ja, ceremonijomis ir šokiais.
Panelės, kurios nori pasinau

doti proga laimėti “Miss Lith
uania” garbę, yra raginamos 
kuponus išpildyti neatidėlio
jant, nes ir kandidačių skai
čius ir įstojimo laikas netru
kus turės būti aprubežiuoti.

Visiems yra žinoma kaip 
Lietuvos liaudis yra surakinta 
fašistiškais retežiais. Ekono
minio gyvenimo našta slegia 
bėdnuomenę, neaplenkdama nei 
didesnio, nei mažesnio ūkinin
ko. Fašistai, kurie taip daug 
kalba apie1 tautos meilę, jok jos 
užuojautos neturi ir < 

t

kaip f inkvizitoriai, plėšia kiek 
tik gali;

CICERO. — Sena patarlė sa
ko: “Kai du. pešasi, tai trečias 
kišenes krausto. Dabartiniu* 
laiku Cicėros lietuvių, savinin
kų kai tik tokia padėtis ir 
yra. ■ ’ ■

praeityje / įlietuviąi saviiųn- 
kai buvo tvjrtąĮ į. organizuoti 
Lietuvių Improvement kliubo 
ir veikė sutartinai. Todėl, bu
vo aukštai palypėję ir politi-

elgiasi kęS veikloje. Gebai tvarkė sa-
vo kolionijos reikalus, už ką 
gerbė savieji, davė kreditą lie-

Sunaikino $100,000 
tentų Lentpiuvčs 
Sandėlyje

Edward Hines* Lumber Com- 
pany sandėlyje, ties 3839-49 
Milwaukee avenue, vakar kilo 
gaisras, kuris sunaikino apie 
$100,000 vertės lentų.

Gaisro likvidavimui reikėjo 
50 gaisrininkų sunkvežimių ,su 
keliais šimtais gaisrininkų.
Nuo ko gaisras kilo — neži- bai pb lietaus, 
nia. ...

štai vienas pavyzdys. Buvo tuviams ii* svetimtaučiai.
. v' '‘■■■■'"■c , :,Bet ne taip .įaūyra dabar

tiniu laiku4; Cicero lietuviai, ga
lima pasakyti, visiškai nupuo
lė. Prieš keletas metų Į kliubo 
viršūnes buvo k iškilę tūli sau- 
mylųs politikįęHai; pakrigįdė 
kliubo reikalui'ir patys politi
niai susmuko
stoja kerštavę .dar ir dabar.

i " 1Neleidžia veikti rimtesniems 
veikėjams. Veikia du namų sa
vininkų kliubai: vienas ano 
Improvemento kliubo įpėdinis, 
būtent, Lietuvių Namų Savi
ninkų Kliubas, kitas šv. An
tano parapijos Namų Savinin
kų kliubas. Pirmas eina seno
jo Improvemento Kliubo pėdo
mis, o antrasis stengiasi tik 
pakenkti jo veikimui.

pasiųsta į Lietuvą senų dra
bužių siuntinys. Drabužiai bu
vo nešioti, bet nelopyti ir ge- 
rai išvalyti. Kada siuntinys pa
siekė gavėją, jis kartu ga vo ‘ ir 
pakvietimą ųž ji užsimokėti 
145 litus.

Tiek pinigų sudaryti Lietu
vos ūkininkui yra labai sun
kus daiktas. Jis turi šiandien 
parduoti veik tris geras kar
ves. Gerai, jei tai ūkininkas. 
Bet iš ko gali sudaryti tiek pi
nigo, kurs neturi karvių, o ir 
jo drabužiai lopais dengti.

Įdomu ką galėtų pasakyti į 
tai Smetonos kavalieriai, kurių 
čia dygsta tiek daug, kaip gry-

Laikas susiprasti.
Jie verčiasi vien kritika ir 

nieko gero neveikia. Laikas, ro
dos, butų vietos lietuviams su
siprasti ir jiems nugaras at
sukti. Atgaivinti Iniprovemen- 
to kliubą ir vėl veikti po seno
vės sutartinai, nes pavojus na
mų savininkams jau artinasi. 
Musų kolionijoj yra apsigyve
nę keletas nešvarių meksiko- 
niškų šeimynų, jau pradeda 
rastis ir čigonų. Neveikdami 
susilauksime ir daugiau pana
šių dalykų.

\ Todėl, aš ir kviečiu visus 
ginčus mesti į šalį ir imtis nau
dingo darbo, kol dar nevėlu. 
Šiandien įvyks Lietuvių namų 
savininkų Politikos Kliubo su
sirinkimas, Liuosybės svetai
nėje, 8 vai. vak., tad pasi- 
stengkite atsilankyti ir ben
drai savo reikalus aptarti.

Kliubietis.

Atsidaro Pamokos 
Raudonojo Kryžiaus 
Tarnybai

< • l 1

Pamokos praėdęs rugsėjo 
28 d.

i Rugsėjo 28 dieną pradės duo
ti pamokas norintiems Įstoti į 
Raudonojo Kryžiaus tarnybą.

bus rengiama Grant

Tačiau neper

SEKMADIENIAIS
NAUJIENŲ 
RAŠTINE

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

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

NAUJIENŲ ADM.

Amerikos Raudonojo 
skyriaus Gray Lady 
tarnybos pirmininkė 

kad pirmadienį, rug-

ligonihei.
,Beto,, 

Kryžiaus 
ligoninės 
praneša,
sėjo 20 Įvyks metinis susirin
kimas, kuriame bus parengtas 
ateinančių met;ų planas ir bus 
pakviesti aplik’antai registruo
ti.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas?pavardė ..

Adresas :

Amžius Svoris;

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

“GRAŽIUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu.Šiuomi įstoju į
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve

Parašas

i P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos.
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IOAVA LAIMĖJO — Iowa ^alstijos gubernatorius 
Nelson Kraschel, Dės Moines mieste, (priešakyje) stovi, 
tarp aukštų kukurūzų stiebų, užaugusių jo valstijoje. 
Stiebai buvo sustatyti “rungtynėms” su AVisconsin val
stija, kuri taipgi didžiuojasi aukštais kukurūzais. Su 
savo valstijos didžiausiais stiebais į Iową atvyko guber
natorius Philip La Follette, bet turėjo grįžti pralaimė
jęs. AVisconsin kukurūzai siekė 13 pėdų, 11 3/8 colių 
aukščio, o Iowa — 16 ir pusės pėdų.

ūkininkas parodo vynuoges, iš kurių daromi garsus Eu
ropos vynai, šįmet uogų gerai užderėjo. Derliaus proga

“WALI STREET” LIETUVOJ — Lietuvos finansų tvirtovės: Kairėje Žemės Bankas, dešinėje Lietuvos Bankas.

i

GELEŽINIS VILKAS — 1927 metais rugpiučio 15 dieną Tauragėje 3-čiajam dragūnų Geležinio Vilko pulkui vėliavos įteikimo iškilmės. Viršuje iš 

kairės į dešinę: prezidentas Antanas Smetona kalba, prieš įteikdamas vėliavą; išsirikiavę dragūnai; prezidentas Antanas Smetona įteikia vėliavą pul- 
; ,|'. ... .• ' ‘ u • • . ' ■ ■ ‘

• • • • ♦ J ' » • •’ I

ko Vadui. Apačioje iš kairės į dešinę:-Smetona su aukštais svečiais tribūnoje priima dragūnų paradą; dragūnai prajoja pro aukštųjų svečių tribūną;
dabar visoj Europoje rengiamos margos ir įdomios “Vy
no Iškilmės.” . Acme Photo Smetona atidaro Tauragėje naująsias dragūnų Rulko kareivines.




