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Chhiiečiai atmušė Italija atsisako pri
sidėti prie piratų 

gaudymo
Mirė T. Mas ar y k

japonu laivus
Japonijos karo laivai bandė prieiti prie 
Canton, bet chiniečių batarejų ir lėktuvų 

buvo atmušti. Cholera plečiasi.

\ ------------------------

GENEVA, rūgs. 14. — Ita
lija atsisakė prisidėti prie pi
ratiškų submarinų gaudymo 
Viduržemio juroje, nes jai esą 
nėra pripažinta lygybės 
Nyon konferencijos buvo pa
vesta saugoti , pačios Italijos 
pakraščius. Tai esą Italijos 
laivyno pažeminimas, kurio Ita
lija negali priimti.

Mirė Čechoslovakijos respublikos įkūrėjas 
ir pirmas jos prezidentas

HONG KONG, rūgs. 14. — 
Chinijos lėktuvai ir Bocca Ti- 
gris fortų kanuoles p*rie įėji
mo į vedančios prie Canton 
Perlų upes atmušė Japonijos 
karo laivus, kurie bandė įsi
veržti į upę ir pulti Cantoh. 
Tai buvęs / didžiausias šiame 
kare laivyno mušis, kuriame 
japonai liko nugalėti. <

Chiniečių pranešimais,; chi- 
C niečių granata pataikė. JaponU 

jos karo laivui, o kitas laivas 
paskendo durnuose, jį užgavus 
lėktuvo bombai.

Japonijos laivynas, kuris su
sidėjo iš keturių torpedinių 
laivų ir krilizerio, Buvo priver
stas pasitraukti į jurą.

Nors karo laivai labai smar
kiai apšaudė, fortus, bet pada
rė visai mažai nuostolių, nes 
dauguma šovinių nukrito toli 
nepasiekę fortų.

S .Perlų upė už7. 8_myUų nuo, 
Canton likp uždaryta' laivams, 
išėmus Jį' užda
ryta phskandiriant joje senus 
karo laivus ir pripiltas cemen
to valtis. Taip chiniečiai užda
rė ir Yangtze upę prie Shan- 
ghai. ' r
400 karo tremtinių užmušta, 

f
Chinijos žinių agentūra pra

neša"; kad japonų lėktuvai smar
kiai bombardavo džionkas 
(chiniečių laivus) prie Shan- 
ghai, kuriomis karo tremtiniai 
bandė pabėgti iš Shanghai. 400 
civilių karo tremtinių liko už
mušta bomboms paskandinus 
tris džiohkas ir šešias pažei
dus.

Amerikiečiai pavojuje.
Chiniečiams besitraukiant į 

naujas pozicijas^ mūšiai vėl 
persimetė prie 5 pat internacio
nalinės miesto dalies ir visi 
toje miesto dalyje gyvenantys 
amerikiečiai ir kiti svetimša
liai atsidūrė dideliame pavoju
je, patekę -j karo sūkurį.

Japonų nuostoliai pastaro
mis. .dienomis ..buvo nepapras
tai dideli, nors dar didesni yra 
chiniečių nuostoliai, nes chi- 
niečiai neturi moderniškų gin
klų ir karo lėktuvų, kurie juos 
apsaugotų nuo japonų lėktuvų 
puolimų ir bombardavimų. J

Triukšmas dėl teisė
jo Black priklausy
mo Ku Klux Klanui

Italijos kareiviai 
Chinijoje

. SHANGHAI, rūgs. 14.—Ita
lija pirmų kartų po bokserių 
sukilimo prisiuntė savo karei
vius į Ghiniją. Iš ‘ Ethiopijos 
atvyko 750 kareivių ir 25 ka
rininkai. Juos tuojaus pasta
tyta saugoti ' internacionalinę 
miesto dalj, tarp Anglijos ir 
Amerikos kareivių.

Ethiopai vis dar at- 
kakliai kovoja italus

GENEVA, nvgs. 14. — ; Gy
venantis Anglijoje Ethiopijos 
“karalių karalius“ Haile Selas- 
sie prisiuntė tautų sąjungai 
laišką, kuriame sako, kad 
3thiopija vis
voja Italijos armijos okupaci

dar atkakliai ko-

MIRĖ — Tarnas G. Masaryk, Čekoslovakijos nepri
klausomybės “tėvas“ ir pirmasis valstybės prezidentas, 
kuris mirė vakar anksti rytą, sulaukęs 87 metų amžiaus. 
Jis pasitraukė iš prezidentūros gruodžio mėnesį, 1935 me
tais. 4,. • Acme Photo
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Cholera plečiasi.
SHANGHAI, rūgs. 14. — 

Shanghai chiniečiams tenka 
vesti ne tik baisų Karą su ja
ponais, bet tuo pačiu laiku ten 
dar smarkiau kariauti su nau
ju pavojum — cholera, kuri 
vis labiau pradeda plėstis.

Jau šimtai žmonių mirė nuo 
šios lengvai užkrečiamos ligos, 
b ir visos ligoninės yra perpil
dytos sergančiaisiais.

Be to gręsia raupų ir tyfo 
epidemijos.

Prie 
sideda 
kurios 
jėgas,
pavojinga visiems. Ta liga siau
čia ir^larp Japonijos karei
vių.

Pakojų didina didelis susi
grūdimas ir nesanitariškos gy
venimo sąlygos, taipjau stoka 

> šviežio maisto.

"kovos sii? cholera pfi- 
ir svetimšalių kolonijos, 
sumobilizavo visas savo 
nes ta liga yra lygiai

NEW YORK, rilgš. 14. .4- 
Pastaromis 4 
via! pakėlė didelį triukšmą, 
nes jie buk . suradę, kad nau
jai paskirtas senato patvirtin
tas augščiausio telsipp . teisė
jas liūgo L.-Black keli metai 
atgal priklausęs Ku Klux/Kla
nui, kuris tuo laiku1 buvo la
bai galingas pietinėse valstijo
se ir vaidino politikoje nutve
riančią rolę.

Pasak tų '-įrodymų“, Black 
prieš kandidatuojant į senatą 
išstojęs iš Ku Klux Klano, bet 
rinkimus laimėjęs jis vėl su- 
gryžęs ir gavęs viso amžiaus 
narystę. i .

Atgaleiviai senatoriai ir re- 
publikoniški laikraščiai dėlei to 
kelia didelį triukšmą ir reika
laujamą dalyką ištirti, nors jie 
patys prisipažysta, kad dabar 
jau nieko negalima padaryti, 
nes šen. Black jau yra patvir
tintas teisėju ir to’ patvirtini
mo atšaukti negalima.

Pats .teisėjas Black, kuris 
dabar vieši Londone, atsisako 
dubti bet kokį paaiškinimą. 
Taipjau atsisako pasisakyti ir 
prezidentas Rooseveltas.

Tečiaus Ku Klux Klano 
das Hiram W. Evans sako, 
teisėjo Black vardo nėra
Klux Klanų narių sąraše. Jis 
sako, kad tie kaltinimai iškilo 
iš New Yorko politinės kovos.

“Tai yra’ kaip ir kiekviena 
kita politinė kova“, sako Ku 
Klux Klano vadas. “Kada kan- 
didatas mato pralaimėjimą, jis 
pradeda žarstyti karštas ang
lis. Bet viskas baigsis kada 
bus suskaityti balsai ir paaiš
kės "kaip skaudžiai Copėlanč 
yra pralaimėjęs“. • k

(Senatorius Copeland yra 
Tammany Hali ir atgaleivių 
demokratų kandidatas į New 
Yorko merus).

Nežiūrint iįąlų tvirtinimo
• hUŽ>taW^ 

pijo s, Itafijbš' KatSiviai įsten
gė užimti tik “strateginius 
punktus“. Pasiųsti šalies gilu- 
mon pulkai liko atšaukti, nes 
gyvenoj ai nutraukė \ susisieki
mo Įinij as ir sutrukdė prista
tymą maisto.'

Pasak Haile Selassie, Ethio
pijos gyventojus priešinimasis 
okupantams ne tik nemažėja, 

^nuolatos didėja ir darosi 
griežtesnis.

9 valstybes pasirašė 
kovos su submarino- 

t ■ L i * .

Anarchistai pagrobę 
Gijon, paskelbę As- 

tiirųbj diktatūrą

bet 
vis

Ariz.,

va- 
kad 
Ku

Kops į uolą
f ’ fc——  

GRAND CANYON, 
rūgs. 14. — šeši mokslininkai
yra pasiruošę kopti į Temple 
of Shiva, neprieinamą uolą vi
dury Grand Canyon, į kurią 
dar jokis žmogus nebuvo įko
pęs. Ta uola, ar “sala“ atsira
do prieš 30,000 metų, susida
rius didžią jam kenionui ir ma
noma jos viršūnėje rasti įdo
mių biologinių palaikų priešis
torinių laikų. Kopimas į tą uo
lą bus nepaprastai sunkuS' ir 
jis yra daromas t!**, po labai 
ilgo ir stropaus prisiruošimo. 
Uolos sienos yrą labai stačios 
ir lygios, tečiaus tiriant foto
grafijas pastebėta mažų išsikį- 
šipių, kurie galbūt ir leis moks
lininkams įkopti į tos uolos 
viršūnę. . . -

O plokščioj uolos viršūnėj 
tikimąsi rasti gal ir nepapras
tų gyvūnų, kurie galėjo užsi
likti ten iš žilosios senovės ir 
prisitaikinti prie nepaprastų 
gyvenimo sąlygų, be vandens.

GENEVA, rūgs. 14. — šian
dien1 Nyon mieste devynios 
vaį&tybės^paęirašė > įjendros ko
vos su piratiškomis submarino- 
mis Viduržemio juroje sutar
tį-

Rusija atvirai kaltina, kad 
tos piratiškos submarinos,' ku
rios pu«ola ir skandina neutra
lių šalių prekių laivus, yra Ita
lijos submarinos. Bet Italija 
tą griežtai nuginčija.! Rusija 
sakosi turinti tikrų įrodymų, 
bet konferencijoje neleista 
juos iškelti, neš didžiosios val
stybės nenori ieškoti kaltinin
kų ir tik rūpinasi sustabdymu 
piratų veikimo ateityje.

Anglija daugiau negu padvi
gubino savo laivyną Vidurže
mio juroje, kuris gaudys pira
tiškas submarinas. Dabar ten 
Anglija turi 90 karo laivų. 
Francuzijos laivynas irgi žy
miai padidintas.

Bet tie laivai neteiks jokios 
apsaugos. Ispanijos lojalistų ar 
sukilėlių laivams. Tečiaus ma
noma, kad dabar vistiek dabai 
palengvės pristatymas iš už
sienio ginklų lojalistams.

Kitas agrėšijbs formas Vi
duržemio juroje svarstys 
tų sąjunga.

tau

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

Galbūt lietus; kiek šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe- šio dantų 

ratura Chicagoje buvo 70%
Saulė teka

8:22.

TORONTO, Ont., rūgs. 14. 
— Vietos ,East General ligo^ 
ninė susilaukė turbut jaubiau-. 

paciento: vienam
kūdikiui teko ištraukti dant 

6:29, leidžiasi tik už 26 valandų po jo gimk
mo.

CINCINNATI, O., rūgs. 14. 
— šiandie vietos žvėryne pa
stipo $4,000 vertinamas trijų 
tonų hippopotamus. Nežinomas 
lankytojas numetė jam gumi
nę bolę, ki/rią gyvūnas prari
jo. Dėlei to užsikimšo viduriai 
Ir milžinas gyvūnas pastipo.

Sugavo piratišką 
submariną?

LONDONAS, rūgs. 14. — 
Londoną paniekė nepatvirtinta 
žinia, kad Anglijos karo laivas 
Aęgejaus juroje (Graikijos pa
kraščiuose) sugavo piratišką 
submariną.

NEW CASTLE, Jnd., rugs„ 
14. •— Septyni žmonės liko su
imti už muštynes kenavimo 
dirbtuvėj, laike kurių vienas 
darbininkas liko užmuštas.

J y -'/S
1 .» - .'Lj/•’/t'ię

PRAHA, rūgs. 14. — Perei
tą naktį, 3:29 vai. ryto, savo 
dvare Laity ramiai miegoda
mas mirė prof. Dr. Tarnas Gar- 
rigue Masaryk, čechosloVSki- 
jos respublikos įkūrėjas ir pir
mas jos prezidentas. Mirė su
laukęs 87. m. amžiaus.

Dr. Masaryk buvo filozogas 
ir kovotojas, visą savo amžių 
kovojęs už savo idėjas. Jis bu
vo nuoširdus demokratas ir to
kioj dvasioj buvo sukurta Če
choslovakijos respublika, 
rioj, dėka Dr. Masaryk 
kos^ demokratybė išsilaikė 
šiol, kuomet visose kitose * U A -meninėse valstybėse jai 
senai yra sutrempta.

Kokia didelė Masaryko
ka buvo* čechoslovakijoje rodo 
ir tai, kad nors čechoslovaki- 
jos konstitucija nusako, kad 
naujas prezidentas turi būti 
renkan/as kas 7 metai, Masa- 
rykui buvo padaryta išimtis ir 
jis butų galėjęs pasilikti pre
zidentu iki savo mirties.

Bet prieš porą metų, kada 
jo sveikata žymiai pašlijo, iš
vengimui politinių kovų po jo 
mirties, jis iš prezidento vie
tos pasitraukė. Jo vieton pre-

ku- 
įta- 
iki- 
kai- 
jau

įta-

zidenttf tapo išrinktas jo mc 
kiny s ir artimiausias bendra 
darbis Dr.

Masaryk 
rūgs. 2 d. Jis buvo kiek atsi 
gavęs, bet prieš porą dien 
vėl atkrito.

Pasitraukus iš prezident 
vietos Masarykūi buvo suteik 
tas prezidento — išlaivintoj 
titulas,.

Prie mirties patalo buvo j 
sūnūs Jan, duktė Alice, prez 
dentas Dr. Benes, premiera 
Milai? Hodza ir kancleris Ss 
mal. Jo žmona, amerikiet 
Charlotte Garrigue mirė 192 
m. ■■■' ;:

Aplinkrrf jo dvarą stovėj 
didelė minia žmonių visą" nal 
tį,-laukdama žinių apie buvt 
šio prezidento sveikatą. Api 
mirtį miniai kukliai praneš 
sūnūs Jan:

“Mano tėvas mirė 3:29 va

Eduard Benes.
sunkiai susirg

Z'

Tuojaus dvare ir Prahoj 
liko nuleistos vėliavos iki pi 
((es stiebo. Jis bus' palaidot? 
šalę savo žmonos. Vėliau' j 
bus pastatytas puikus maus* 
leumas. Visoje šalyje paskel) 
tas trijų savaičių gedėjimas

HENDĄYE, Francuzijoj, r. 
14. — Pasak sukilėlių karinin
kų Irune, aparchistai padarę 
perversmą Gijon, paskutinėj 
lojalistų tvirtovėj šiaurinėje 
Ispanijoje ir įsteigę anarchis
tų diktatūrą Asturijoje.

' Slaptomis militarinėmis ži
niomis, perversmui vadovavęs 
anarchistas Belarmio Tomas.

Jis išleidęs dekretą, nutrau
kianti ryšius su Ispanijos cen- 
tralįne valdžia ir įkuriantį an
archistinę valstybę Asturijoj, 
kur jis bus diktatorium.

Vienas iš pirmų Tomas žing
snių’buvo areštavimas ir įka
linimas viso besitraukiančios 
šiaurinės Ispanijos armijos ge
neralinio štabo. Jis įkalinęs ir 
svetimų valstybių militarinius 
ekspertus. Keli augšti Ispani- 

likę sušaudy-

dešiniaisiais ka- 
sukilėlių, liko

jos viršininkai 
tu 1

Du laivai su 
lipiais, pasak
įspėti, kad j^ Busią paskan
dinti, jei sukilėlių lėktuvai dar 
kartą bombarduos Gijon, prie 
kurio dabar sukilėliai artina- 
si.

Amerikietis susirgo 
cholera

. SHANGHAI, rūgs.
Shanghaijuje siaučianti chole
ra užklupo ir vieną dirbantį 
prie angliško laikraščio ame
rikietį Ferguson, 34 m. iš Btif- 
falo, N. Y. Jo padėtis esanti 
rimta. .

... . 11 '

Lietuvos—Naujienos
r
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Sunkus vargšui kelias 
dangaus karalystę

Geras antrinių dobilų 
i derlius

, VILKAVIŠKIS. — šiemet iš 
po žiemos išėjusius didelių šal
čių suvargintus, labiausiai rau
donuosius, dobilus galop pribai
gė naikinti pavasario pradžio
je buvę sausi ir žiaurus vėjai. 
Dėl to kažkur jie visai išnyko, 
o kai kuriose vietose nors ir 
užsiliko^ bet buvo reti ir į auk
štį mažai tepakilo. Todėl ir jų 
piutis šiemet buvo apie 75% 
menkesnė negu pernai. Tačiau, 
jei kas jų neaparė ir nepasėjo 
vikių, kuriuos amarai irgi siV- 
naikino, dabar iš tų užsiliku
sių “prastųjų“ ■ antrai piučiai 
jie taip sūkrumavo ir iškilo j 
aukštį, kad jų atolo gaunamas 
visai puikus derlius. Panašiai 
buvo ir, dabar panašiai yra ir 
su pievomis; jų atolas irgi yra 
gana geras.

Todėl tie, kurie pasiskubino 
dobilus anksti aparti,! dabar 
gailisi.

i

SAN JOSE, Cal., rūgs. 14.— 
Amerikietis kun. Leo W. Keller, 
S. J., 46 m., filozofijos profe
sorius Rymo universitete, liko 
užmuštas nelaimėje su automo
biliu.

BRUNSWICK, Mė., rūgs. 14. 
— William Edvvards išbuvęs 
18 metų policijos viršininku iŠ 
tos vietos rezignavo dėlei ma
žos algos ir ilgų darbo, , valan
dų. Tik po 18 metų jis atrado, 
kad jam lieka 83c į dieną al
gos, o reikia dirbti po 20 vai. 
į dieną. 

■
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Sukilėliai puola 
Madridą

■■ .1 1 I... I .1 ,,

MADRIDAS, rūgs. 14.
Ilgos tylos Madrido fronte, zsu- 
kileliai pradėjo ofensyvą į va
karus nuo Madrido, bet nežiū
rint smarkių atakų, lojalistų 
linijos laikosi - tvirtai.

WA!$HINGTUN, rūgs. 14.— 
James M. Landis rezignavo iš 
SecuTities and Exchange Com.- 
mission pirmininko vietos ir 
užims Harvard universiteto 
teisių fakulteto dekano vietą.

HOLLYWOOD, Cal., rūgs. 
14. — Charles Chaplin paskel
bė, kad jis ant visados atsisa
kė nuo savo senojo charakte
rio muviuose ir dabar priim
siąs visai naują charakterį, 
taipjau pradėsiąs gaminti kal
bančius paveikius. Vieną vei
kalą jiąi jau rašąs ir pagamin
siąs gal už metų

■ ■

UŠPALIAI. — Užpalių ba: 
nytkaimis yra gražioje vieto. 
Šventosios pakrantėje. Yra gi 
na gerai veikianti nuosavuos 
muro namuose garinė pienin 
didelis malūnas su elektros st< 
tele, šešių skyrių pradžios m< 
kykla, Utenos kooper. silpo 
kas ir daugiau tvarkos reik; 
laująs skyrius ir gerokoj kl 
bono įtakoj veikiąs jo iš bai 
kelio atpirktuose namuose bai 
kelis.
. Graži Ušpalių gotiko stiliai 
bažnyčia, didelė su dideliu uk 
klebonija, didelė muro špitol 
kurioje telpa bent pora kat 
likiško biznio įstaigų, gyver 
gydytojas ir kiti. Gana vei! 
lūs ir neblogas biznierius kl 
bonas parapijos sklype sta 
didžiulį pavasarininkams ar k 
kiai kitai organizacijai nan 
ir lėšas kalėdoja iš parapiji 
čių. Tuo tarpu, kai Ušpalių ša 
lių namai prieš kelius meti 
pradėti iki šiol neįrengti. Y) 
bent keletas įsigytų namų. D 
lis lėšų surenkama iš turti 
gesnių senų davatkų, kuri< 
suagituojamos atsiimti iš sa1 
namiškių dalį ir atiduoti. I 
tai duodama joms “iki gyvi 
galvos’’ mažytis kambarėlis, 
kurios duoda mažiau, tai ke 
tele lovai pasistatyti. Kai 
biznį padaro ir apsigyvena jon 
duotose patalpose, tai pamat 
koks yra sunkus kelias, nur 
dytas klebono į dangaus kar 
lystę, tačiau jau būna vėlu.

LONDONAS, rūgs. 14.—A 
glijai gaudymas piratų Vidu 
žemio juroje kainuos po $45 
000 į savaitę.

NEW YORK, rūgs. 14.. • 
Čia sustreikavo drabužių vai 
mo dirbtuvių darbininkai. D 
bar negali veikti ir mažu 
kriaučįai.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVOS DIJRPfiS 
IR Jt NAUDOJIMAS

*** * ** ■

Pelkių, kurias dpi pąkąųkaTO 
durpių sluoksnio storumo gali
ma vadinti durpynais Lietuvo
je, iš viso yra apie 70,000 ha. 
Vidutinis Lietuvos durpių gj|U’ 
mąs yra 3. nąęirąj, tąsiau yrą ir 
tokių durpynų, kurių gilumas 
siekia 14 metrų. Lietuvos dur
pių atsarga sųcjąro 2, 3. milįjąr; 
do kubinių metrų. Daugiausia 

i » ’f • • p > i** 'J i ♦<’F v

durpynų yra Marijampolės, Šiau
lių ir Biržų apskrityse.

Nors durpių atsarga yra lų- 
bai didelė, tačiau pagrindinip 
kuro šaltiniu Lietuvoje iš seno- « < » * y
vės iki šiai dienai yra miškas. 
Šiuo metu mediena sudaro apie 
68% viso suvartojamo kuro kię- 
kio, ypač daug medienos, apie 
90%, suvartoja kaimo gyventą
ja!—ūkininkai.

Musų miškų ūkis, kuris dž}- 
bar turi kitų svarbi.ų uždavinių 
(statybines me_džiagos tiekimas, 
vertingesnių sortimentų ųarųo- 
Šimas eksportui ir kt,), jokių 
bųdu nebgalės visus krastp gy

ventojus aprūpinti kuru\ Anks
čiau musų kaimas didelius kuro 
kiekius gaudavo ir iš nuosavų 
krūmų, kuriais buvo apaugę di
deli pievų ir ganyklų plotai. Ta
čiau dabar, žemės ūkio kultu’rąi 
kasmet kylant, ypač suintensy; 
vintai vykdant žemėtvarkos ir 
melioracijos darbus, tų krūmų 
naikinimas eina smarkiu tempu. 
Ten, kur anksčiąu buvo krūmai, 
dabar jau ariami plotai ar kul
tūrinės pievos. Iš kitos’ pusės, 
padidėjus v?kių skaičiui ir kraš
tui ukiškąi stiprėjant, kuro auį. 
vartojimas ir jo pareikalavimas

i . •» J ■ I t ■
turi aiškios tendencijos kasmet 
vis didėt. Dar praeis keletas me 
tų ir tų gausingų krūmų ūki
ninkams visai nebeliks'ir ‘ ‘
gyventojų aprūpinimas kųnij^ 
miško gali pasidaryti visai ne
beįmanomas. Jau ir dabar pav- 
stebima, kad durpynai kuro ap
rūpinimo miškų ukiu'i yra ne
maža parama, o vėliau durpynų i 
reikšmė turės būti dar kelprię% 
pai didsnė.

Tiesa, durpių žaliava, kaip kų-1 
rui gaminti męžiaga, nėra labai 
patogi, nes jį turi savyje daug 
sunkiai pašalinamos drėgmės, o 
kartais dar ir daugybę nąedžių 
šaknų, kurios labai apsunkina 
durpių gamybą. Be to, durpių 
kuTąs turi daug pelenų ir kĖ 
Tačiąu tiųkąmai pagamintoj 
durpės nėra visai blogas kurąs 
ir užtat jis kasmet vis dąugiaų 
pradedą įsigalėti ne tiktąi kai
mo ūkyje, bet ir beveik visose 
musų pramonės šakose. PasRųtL 
niais melais dprpių kuras sėk
mingai prądętas vartoti pieninė
se, plytinėse, eįektro gąmyldosę 
ir vienąipe ępkrąus , fabrike. 
Pradėjus durpių kurą ląbi^n 
vartoti, plečįąsi ir durpių ga
myba Lietuvoje. 19£6 m. dur
pių pagaminta rankiniais budais 
ir mažmenomis 71,000 to, 1027

tojainos. Mąšinos labiau prftai-j 
tais kai reikia

taukiau' durpių.
Vis dėlto durpėms, kaip kurrd, 

ateity teks labai svarių vieta. 
Pramonėje'ddrpių kuras' taip pat 
kasmet vis labiąu ■jiVIąbĮaų. įsi
gali. Dėl tos priežasties ir miš
kininkai bus ateityje geriau su- 
pažintjįnti’ sų šiaja ąrįtdųii. Taip 
tikslui anksčiau ^n^ upio 
akademijoje, o' dabar aųikštęjp- 
ję miškų mokykloje’- pereinamas 
dųrpininkystės ^ųrspę. Tst|.

LIETUVOJ# ĮSTEIGS 
? AUKŠTĄJĄ TECHNI- 

KQ£ MOTOM
; $i.up mef;u Lięjįiyoj e veikia 
keĮios .ą^kštąsioą, njpįįylfĮp^, k.u- 
ijios ruošią įva/ri^ sąkų speęi^-

nutarimų,
■ , -/T"r —— ..

Bendras Sįejtįą $^,t0p(Į;
BRIDGEPORT — Draugystė 

Palaimintos Lietui rugsėjo 
8 d. Lietuvių Ądditorijoj laikė 
mėnesinį susirinkimą.

»•> < f ,*■> ■ ' t f tM'M'-'M !'<Y;

J>i?sirįnkimą atidarė pirm. Jr 
Jąckąs. Neatvykus kontroles 
rast., jo vįetpn Išrenkamas Ą. 
Tąmkęyįčią. Pęrskaičįųs I>raęi- 
to susirinkimo protokolą, nu
tarta vienbalsičii ‘jį prjįųįti?

ąeką pirųiii|taljQ praųęšimas. 
Ppąneštą, kad iš narių tąrpę 
yra miręs Edvardas Čepulis. 
Jis mirę rųgpiųčio 20 d, §USį- 
riųkirnąs pągęrbfa sąvę nųrųsį 
n^j ątjsįstbjiiųių.

Pp tp prąųęąip^ ąųię Lietu
viu Nąęipųąlįo Ąęro Ęlįųbo rę|i- 
giąiųų, rugsėjo 12 d. ąyiącįjos 
dįeiią. Pranešta, kad darbinin
kais esą F. Sherpetis, A. S. 
saikus ir, P. Augustinas.

Vai‘a‘aH Lapkričio 21 <1.

Ręto, nųtąi:t^ šųTęn^ti drąų-

y m M >
Augustinas.

Išklausiųs visus kilus pra- 
nešimus, prieita prie pomirti
nės išmokėjimo. Pomirtinė %š* 
mokėta A. Pėiijaičiui, K. Pet
roniu! ir kitiems;

Pmųgij^ tųrMjbį- 
plaukų ir $074.00 i.šlaidti. Jos 
bendras turtas siekia virš 

’^ęo^oo. ’ ‘ i,,;s. &

Perąpyč Roj)jč. Už Žiu

ibsWt

M turiu advokatą dėl, yisokių 
dkalų. Duodu informacijas tak

sų ir namų reikalais. Arjtįa jeigu 
tįlrit^ bėdos su savo rbųuaunin- 
kąiąr.Mjisų įstaiga jums pagelbės 
Viršmiiietais reikalais.

’ htš(6‘vauja
Juozapas Ažukas

PROpERTY QWNERS ASSOCIA- 
; ’ tlQN OF BRIDGEPORT

3303 So? Lituanica Aventie
Tel, Boulevard 3450 

(Ątdarą įųp s16 ryto iįi 0. vak.)

f

i

WA

Victor Bagdpųa^' 
2 Ofisai.

/Parkraustom fomičins, pianus ir 
visokius 'rakandus bei iięrps 

arti ?aF toli? ’**’ ■ •
8406 SOUTH 6921 SOUTH . . 
HAtSTED ST. WESTERNAVE.

YajrdA 8*08"-

Mrs. Anelia K. Jarusz

Ofiso Tek Boulevard 5913
DR. BERTASH

: %jį West 35th St ■
Cor, ot. Wth apd HaIsted. Sts;

W Ir* nM« 6:80-8:80
Nedėliotais pagal sutarti

a. 491a SO. MICHIGAN B LYD.
. Ęieinyood, 510X .

Liepos mėnęsjo pradžioje Lie
tuvos ipziųięrjų draugi j įteikė 
vyriausybei tam tikrą rąštą, 
kųrįaipę išcį^tįo reikalą steigti 
Lietuvoje aukštųjų teiehųijtpš 
mokymą. 
prašoma kajp g’ą'lijną greičiau 
įsteigti. Mąt^ Liįtįųyoje š’Up 
metu yrą tik 4OO5 inžinierių, 
tuo tąj-pų kąj; r^ikętų. dar įieą

Lietuvos vyriausybė į šį rąš- ąijps naudai vakarą lapkričio 
Tsb 21 (į. ]įietųxii| Audiįtprijoję. į

. _ '' \ ■ ' 1 ,/ . ' ' , - -

•. . r . .m - • . ' m % ; > - .

Sękipadię^i, Gip -jGĮętto, 
Kast Iflį) g/ perĮoyč per al?Ė 
Rojęs ĄRfĮpJS! štilio. Ijųp 104. 
3Q. Mįarylaj|d,. ąy^jje. špvusy- 
si§ Ciipt.tg 'kad, įis šovęs, 
Kai ’ai}-

9/
ša!«’ 

ką^. tięęiaiJ. i^įti, ^eczp. sulaj- 
lįjĄįs ijc WifĮĮ^n if- 
gflDin^e.

732

Naujofi 1” IfentoRį 1,000 pėdų’.... ?21.00 
2x1, 2vO, 2xlO, 2xl2 M pBd. .. S?7.00 
Naiijns plywo6d, visų" dydžių, ketv.

pSdri r-..’.*.?..........c::—_ 3%c
Insvlating board, ketv. pėd.......... ... l%c
Naujus jilaster < ‘ board,' ketv; p6d« — 9c 
Naujas waĮlboar<jĮ visų dydžių,
’ k^tv. pė'da —— 1%®
Niiujl kedro' Htulpelial, 7 p6d. ilgio,

’ fittlka ‘ .......... V..:.’.’:................ į-r 10c
GeHrtusloH naujos ‘durys, St............. $2.25
Rolells stogų popieriau^, 108 ket. t 

D6dų • v 1 — 80«
Geriausios vfilų tvoros, p6da ------- 2¥nc
800 gal.. ISvidinėh ‘It ‘ ISlaiikings

malevos, $2.50 maleva, visokių
spalvų gallrthas ............. $ 1.25

Vanos tobulam stovy, Stuka ......... $0.5Q
SinkOs (pVa’tisinyčios)' visokios, St. $2.50 
Nauji: .pilaite7 futrliųii, $0 Vertės 

Stuka . j.-,..j.—t;.-,.u..— ---
I.ath, guobiniai ;---------

Nauji rakandai
Matrasai, $10.00 vertės ------------ $4.05
Sudedamas kauČOs ir matracas.

koinp. . .'■....‘.C J;...$4.95 
Naujas studio couches specialiai

;• pigiiH .o $ip.oę
Geriausia nauja metalinė lova,

i ’ piglBl po a— $4.05
Sukfi sprlngsai lovai, $10.00 vert. $4.05

; 1,000,060 f>feDŲ' GERŲ
. vartųtų;lentų

1x6 M &M, 8-col. Shiplap, 2x4’s, 2x6’s, 
< 2k8’s, ‘2X10’8,' 2x12’s, 6x3, 3X8. Eglinių 
lentų, grindims ir. partiSenų, viskas iŠ 360 
pėd<j: sandėlio, kuris itižgriuvo. Sitiloihfe 
su nuostoliu, kad tik greičiau pardūott 

^hinčiame I Džrfiiesti. ■■ 
SEKMADIENIAIS ATDARA.

I t -n.-' v r . .

Physical Therapy 
and Midwife 

6630. So. Western 
Avė., 2nd floot
Hentlock 9252’ 

Ęatąrtiauju pHe 
gimdymo namdčp 
se ar ligoninėse, 
d u ddu massage 
electric t re a t - 
ment ir magnę- 
tic ’Blankets ir tt. 
ftfoterims ir mer- 
glbbms patari
mai dovan'Ai.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKIS 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
’ AifiNj^į ant kreditų 

Dr, R. J. BerlĮoyitz 
/ 3505 SO. HALSTED STREET 

1937 WŲST 35th STREET 
bderniski ofisai.

Mergaites ir herniųkąj dabar gali 
) užšiTegištrubti' mdsd mokykloj ir 
-tm 6 k i ji t is “SEKRETDRIAVIMO,

$1.73 
15c

tą žiūrinti paląnkiąi-
KNYGVEDYS'reS ‘ ir .t.” i.
Mokiniai ir '.i»flMnėš4gaIi; užsire

’ Air a
MMI*

v

ADVOKATAI

SAUKIT CAŪŲMET
UNIVERSAL PLŪM01NG ĘĘĄTINQ. 

SUPPLY CDMPANY, inc.
10 West 18th Street ^tate^sSiieet0

Ir musų patyręs inžinięrįųs 
atvažiuos į jūsų namus ir 
Suteiks DYKAI 'apskaiČiavi-' 
mą dėl naihų apšildymo re|- 
kmenų (ųląnt), 'garu arba 
Karštu vandeniu šildomą. g 
Nereikia pinigų tivio-1 
KETI — 36 menesiai iš-||1 

mokrjįmŲI^-žema i h 
PALŪKANŲ KAINA.

...* *  ——v * ■■ ■ 
Atdara vakarais iki 7 vai. 
Nedaliomis ĮJd St v- dieną

■ 1
'?>; A /Vrjrr.V

Coleman BURNING; HEATERS

ĄPPVPIMII SU

Automatine
Temperatūros

r.’z..’....

638 yyEST GARBEEp
(W e s t 5 f) t i1 Street) \; 

PUoft;d':;'^ji>At^vU^į. 69^8

■■A -įį.;, V V’- " ■■ Vi

laATOOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
'Hi w •••A ■' 1 ,? ,

i ; SENIAUSIA Ilt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
. . . • i- 1 X. ,r ...t .......

t'

P- AMBULANCE
A'- r c” ■‘‘L : ■' Tr> !<♦». >) A

., ...DIENA Iii NAKTĮ
Visi Telefonai VAROS 1741-1742

Tel, LAFAYETTE 0727 
?y 1 , . , , 7 •. . / /1 1 >'r •

■ii

■p
f Dabar Coleman Alięfuiji 

l.ai*«£ njistąty^
■■ tRb H
. s.ų aųįozpąjjąę:

turus kontrole, šį ekstrą ® 
įrengimą sudaro w a 11

* «*■• t , - c. * L •>'* a

thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra

. v < • ’ * ’

taip lengva, kaip durij skambutį.

4.

ELECTRIC 
THERMOSTAT

Lflaintains
a’^Šer?1 

T empora tu re

T 4 koplyčios. Vispsę' L^- <^T- i Chicągos dalyse

< . Ofiso Tek Virginia 0036
Residence Tek BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
gkdytojas; ir chirurgas

41^7 ARCHER AVElįuę7'*
< 9 f Įso valandps;
nuo 2t—4 ir nuo ' 6-^-8 vak vakare 
p- Rezidencija:
8039 SOUTą. emrėMdnt ĄV£ 

Valandos—9—10 A.’ jį./ 
Nedėlioj pagal sutartj.

; DK. L E MAKAK AS
10758 & RJįi&l|jgan Avė.

> ‘ rošelanD—chioSjo, ill. 
Tek PULLMAN 1193-8277

A.Montyid, M. D
: West Town State Ęąpk Bldg. 

2400 WEST MADISOlįf STREET .
Vai. I iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tek : Seeley 7330
Namų telefonas <į597 į

ĄDVOKATĄS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb/' 1431-1.434—Tek ęentral 4411r2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S?t.
Valandos* vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

‘ ; 1 pdgal sutartį, ’
■•į S*."*1

JOSĘPH J. GRISH
LIETOJ VIS' A1)\()KAT AS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Ęepufalic 9723

KL. JURGELIONIS
•r » "%'T ' <:\_lA ’’ > »A D V O. K A T A S
1407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
i ' Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Ųyde Tark 3395

Dr. A. J, Shimki^
GYLYTOJAįj IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 .iki 4 v. p. į. ir nuo 7 
iii' 9'* vi v&k Trečiadieniais ir

* Sekmadieniais susitarus - * 
OFISAS IR. REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj/' pagal. susįtarįpĮą

Ofiso Tel.: Boulpyard 7820 
Namų Tėl.: Prospect 1930 

x . • ♦ - ** - . ’ 'f' ,* i ”1 ‘ 5

i.1.. '.'"'.'T kT. . A”<!............v-'yiM.ii. ><T» ' I

AKRJ SPECIALISTAI

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

den'Tistaš ' '■
4645 So. Ashląųid Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. -

----------1?.

Dpctor Manikąs ° 
physician-surgėon 

4070 Arcįięr Avenue 
Tek Viginia 1110

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

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus huo 10 ikf 12 r.

to, 1931 m.—85,000 to, 1932 m. 
86,500 to, 1933 m.—8.6,000 to, 
1934 m. —98,000 to, 1935 m.— 
106,000 to ir 1936 m.—124,000 
to.

.Pas mus, kaip ir kituose dur \ 
pės kasančiuose kraštuose, dur* 
pių gamyba eina dviem keliais: 
ūkiškoji gamyba rankiniais bu
dais, visai nevartojant sudėtiii- 
gesr|ių mašinų ir stambesnę, 
pramones mąsto gamyba, garo 
ir elktra varomomis mašinomis. 
Daugumas durpių pagaminama 
ūkininkų, rankiniais budais, be 
mašinų. Tai visai normalu^ reiš* 
kinyę, nes sųdėtiugęsnės ir 
brangesnes mašinos durpių ga- 
myboje nevisuomet vartotinos 
ekonomijos atžvilgiu. Mašinos 
bet kokioje gamyboje tik tada 
teapsimoka, jei jos naudojamos 
jei ne nuolat, tai bent ilgesnį* 
metų laiką. Dabar gi ūkininkas1 
durpių pasigamina be mašinų— 
vieniems metams per. keletą die-1

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, ąveika tęmpe- 
ratura visuomet užtikrinta. Nereikia’ dabo<t arba pritai
kyt. Tik pasukit thermcstato rodyklę iY šildytuvas au- 

? tomatjškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.
Smągęsniąm, sveikesnra'm, parankesniam apšildymui 

|urėkit domej šias ypatybes : Hgąt Reflector Doprs... 
Heath Rądjaiting Fins... ir Colemąn Fuęl-Saving 
Burner.

BARSKIS
FURNITURE ROUSE.Inc

‘ • ' _ ■ ' A. " . ■

“The Home of Fine Furniture”
• " • . * U *♦ ' ’ ; • f '.'.v.1 . I V. v •' 1 ,

Since 1904

1748-50 W. 471h Street
*. **>*« ' • " . « * .r ”>' .(• ■ r. c,*/

Tel. YARDS 5069
• • ’ K ' Y . • ••

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos’: nuo 2 iki 4,, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 14 iki 12 a.m.

Klausykite musų Lietuviu rądio programų Pirmadiepių vakarai^. 
10:OO vaL vakdro iš '#. H. M C. stoties (1420 K’) — Pranešėjas 

’ ’ P. ŠĄLTIMIERAS; -

........ -x--------„A.... .1
i • .iJavj <

Laidotuviii Direktoriai
NARIAI

Chicagos, ■
Cicero .'į; i

I
Laidotuvių ’ 

i Direktorių 
•.A^f?,ęiąėij<>|.

• ▼.T.-rr - t c » .2 <V 4 I A J ♦-

Ambulance
Patariiavi-

. mas Dieną hw

VISOJE' MIESTO
DAŲYS& ■ ■■

----------- .-------------------------------r--- 1 1 ii ■ ■ ■ ...... — ■■ -------------------------------------------------

: > S P MAŽEIKA Yards 1139
į 3319 Lituanica Avenue \ Pilone Yards 1138

— . . - . . . . .  ------------ — ■. i i-Ii i i. i limiį hniik

V J> LIULEVICIUS
4348. (Soe Cąliįorjnia Avižiiue ' Phone Lafayette 3572

Ą, MASALSKIS '
; 3307 Lituanica Avenue Ęhonę Boulevard, 4139

a-.Ii... 1 . '** *'' ' ' •» ’ • *

A. PETKUS
14XQ South 49tJ) £ourt ■ Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mąno 20 metų praktįkavimas, 
11 jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
. Palengvina akių įtempimą, kuris 
i^tį priežastimi galyos skaudėįimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi- 
tiįę.mųose egzaminavimas daromas 
sti elektra, parodatičia mažiausias 
klaidas. Speciale a’tyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valaridos nuo 10 iki 8 vai. 
NėdSlioj' pagal ' sutartį
Daugely atšitį^ipių akys atitaisomos 
»e akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland Av. 

phone Boulevard 7589

DR. G. ŠERNE R
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TcL Yard8 1829 *
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
/' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
P r “756 West 35tV St.'” 

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

z Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street „ Boulevard 4089

I. J.ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 Węst 46th Street !; Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
18th Street Phone Monroe 3377

LA CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place i 
SKYRIUS; 42-44 East 1081h §treęt TęL Pullmaų 1&70

Phone Canai 2515

'ę'Msįt.- 1 V ’.'ę
Phone Virginia 08,83

.. .

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos LietuviŲ Daktarų 

Draugijos Nariai. '
Phone Hemloch 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Sprodni pnoal sutarti.

Phone CANAI. 6122

DR. S. BIEŽIS 
GyrrvfoiAŠ ir čhiri'rgas 

2201 West 22nd Street 
'*Valandos: "nuo. 1—3 ir 74—4

Sęredbniiš iy tiedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR ęiliRURGĄŠ 
Ofisas Ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
..... ■' CHICAGCi,'’lLL. - -

Dr. Margeris 
3325 So. Halšted St.

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

Šventadiehiąis‘ tik Šųšttąrus
Phone BOULEVARD 8483 

. ; > • '••'*'» . m * * i’ ■

•........................... i ;.............. ...........-v-' ..i" g......... .

KITATAUČIAI
'„p ,i. ..y.' < .* 1 ' ''* >. K/* «S ,

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per, 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canai 3110 ?
JRezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OĘISĄS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 1

CHIČAGdJ ItL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ųųo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8;30 vai. 
vakaro. N e dėl jomis nuo 10 ’ iki 12 
valandai‘dieną.’ ’ * ‘r
” ‘Pilone MIDWAY 2880

Telęfpųas Yards 09^4

Dr. Maurice Kahn
4431 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąląndos:

Rež. Telephone PLAZA 2į40O

Garsinkitės Naujienose ■



NAUJIENOS, Chicago, III,

KĄ ŽMONES MANO
Pareiškimas Lietuvos Vyriausybei

Likit Sveiki Žodynai! Likit Sveikos Enciklopedijos

Lengvai Smagiai! Be Tyrinėjimų! Be GalvasuKfo!

Miestas Valstija.

mų galėtumėm pastatyti ir ne
laukti pageidaujamo atsakymo.

Vyskupas Reinys parodė ne
žinąs .nei elementarinio etiketo 
dėsnių, kai jis atsisąkė atvykti 
į bankietą, kuriąDie iš anksto 
buvo pasižadėjęs būti. Tas ban- 
kietas buvo rengtas jam (vys
kupui Reiniui) pagerbti, o taip

GERB. Naujienq skaityto- 
joa ir įkaitytojo! . prašomi 
pirkinių reikalais eiti | taa 
krautuves, kurio* skelbiasi 
Naujienose.

a ūkinis Užvalkalas
I "Cellophane" 

Atsidaro iš
APAČIOS

sas City Dievo ranka ištiesė 
plačias lyguma^, išmūrijo kal
nų kalnus, tarp tų kalnų išrausė 
upėmis vagas,' kalnų viršūnes 
apdengė sniegais, o atkalnes pa
puošė miškais, ir žalumynais. 
Tpms Dievo grožybėms vysku
pas Reinys atsuko nugarą, sėdo 
prie rašomojo stalo ir gamino 
savo mizerną raštelį. Ar pride
ra taip daryti žmogui, kurs tu
ri protą, akis, jausmus? Todėl 
ir sakome: ne vyskupui Reiniui 
keliauti po pasaulį, nes jis jame 
vistiek nieko nepamatys ir nie
ko nenuveiks. »

Mes Laikom Pilną Eilę 
LĄNGAM UŽDANGŲ 

Mes taipgi Valo m Uždan 
gas Už Tiek, Kiek Mum 

Patiem KaštuojaįSTO„_________ __ _____________ _ ______
ir išrašykite savo statementus tinkamiausiai kai' 
mi ne daugiau'dvylikos žodžių kjekyienam pieši

... • f i '
Atsiųskite Savo Atsaky.
Siame konteste yra 45 piešiniai, trys 
tSs seriją. Vienas svarbus dalykas ats: 
tas, kad jūs turite prisiųst savo atsakymus 
Šis Kontestas jau prasidėjo. Tai dar 
iki šeštadienio jums gavimui Oficialiu 
savo atsakymus ir prisiųskite savo JST 
šąli. Proga laimėt 
negalima atidėliot, 
kitę greitai,

ŠVIEŽUS!
VISOKIAME Klimate

IMS

\ SAY,MAftY, 
IVVONDER WHAT

KINO OF CIGARETTES 
t SHOUUD SERVE 
AT MY BRIDGE

PARTT ?

pat moterų sąjungos delega
tėms ir svečiams iš 'Chicagbs 
lietuvių tarpo. Kadangi moterų 
sąjungos seimas jo (vyskupo 
Reinio) užtariamai narei nepa
darė'to, ko jis reikalavo, tai jis 
neatsilankė į minėtą bankietą. 
Vyskupas Reinys savo neatsi
lankymu norėjo atkeršyti mote
rų sąjungos seimui, bet jis j- 
žeidė Romos katalik škąją vi
suomenę. Taip, gali elgtis tik 
karštagalvis, kokiu vyskupas ne 
tik svetimoje, o ir savoje šaly
je neprivalo pasirodyti, arba pa
prasto mandagumo taisyklių 
nežinėlis, kokiu irgi vyskupas 
neturi būti. Tikimės, kad Lietuvos vyriau

sybė, Lietuvos episkopatas ir 
Lietuvos visuomenė atkreips sa
vo domesį į musų reikalavimus 
ir įvykins juos gyvenimam

—Amerikos lietuvių Romos 
katalikų būrelis.

Kad vyskupui Reiniui verčiau 
namie sėdėti, o ne į pasaulį leis
tis,'tai rodo ir
“Katąlikų Akcijos Kelyje,” til- 
pęs “Darbininke” rugp. 27 d., 
1937.. To straipsnio apčioje yra 
Šitokia pastaba: “Rašyta aero
plane tarpi Los Angeles ir Kan- 
sas City.” Vyskupas Reinys to
kį raštą galėjo pagaminti kelio
nėje tarpe Vilkaviškio ir Kano
no. Tarp Los Angeles ir Kan-

ClS kontestas yra KIEKVIeNAMt—kontestas, 
kurio nore j o tūkstančiai vyrų ir moterų, kad 

OLD GOLD jj vestų. Tai konte^Sj-kuriame ne
reikia jums žodynų; nereikia jutjis ęiųęiklopedijų; 
nereikia tam aukštesnio mokslo.

2-ra Rekordinė Savaitė! 
‘THE THIhTeEiV’

EXTRĄ VILIONE 
“JUBILANT MARCH” 

Maskvoj S|M>t*to DImior Paradas 
100,000 Sovietų berniukų ir mer
ginų atletų milžiniška fyzinės 

kultūros demonstracija
SONOTONE 
66 E. Van Buren 

25c iki 1 v. p. p.—85c iki 6:30 p. p

VIETOJ TO, užtenka jūsų pačių kasdieninių 
žodžių, jūsų paciij normališkų išaiškinimų ir kai- 
bos —TAI VISKAS KO JUMS REIKIA LAIMJ- 
JIMUI $100,000; $50,000; $25,000; ar bi kurio 
iš 997 kitų prizų, kurie visi kartu Sudaro KET
VIRTADALĮ MILIONO DOLERIŲ. ; J j

SOVIETŲ ATSTOVAS 
WASHINGTONE — Alex- 
ander Troyanovsky, sovietų 
Rusijos ambasadorius Jun
gtinėms Valstijoms.

A cm e Photo

ŠIS YRA PAVYZDINIS PIEŠINYS
(Jis yra naudojamas vien tikparodymo tikslu, kaip jūs galite istoti 
ir laimėti prizą šiame konteste. Skaitykite žemiau paduotą paaiš
kinimą.)’,:;. . i y

kslą ir sėkmingai galės žodžiu 
ir pavyzdžiu mokyti doros savo 
parapijohus. Tada, atėjus ko
kiam nors tikybiniam jubiliejui, 
nereikės bedievinamos vyriau
sybės reikalauti, kad ji sureng
tų paminėjimą, hes tada patys 
kunigai tą galės padaryti.

Toliau reikalaujame iš Lietu
vos vyriausybės ir Lietuvos Ro
mos katalikų episkopato neiš
leisti į užsienius tokio dignito- 
riaus, kaip vyskupas M. Rei
nys. Pasirodė, kad vyskupas 
Reinys neturi kvalifikacijų pa
našioms misijoms atlikti. Vys
kupas Reinys neturi proporci
jos senso. Jis nęžino, kur svar
bus reikalas, o kur mažmožis. 
Vyskupas Reinys pasirodė neži
nąs abėcėlės etiketo. . ? ,

Kad vyskupas Reinys neturi 
proporcijos senso, 'tai aišku štai, 
iš ko: jisai Amerikos lietuvių 
Romos katalikų moterų sąjun
gos seime užsistojo už vieną su
spenduotą narę. Tos organiza
cijos seime jis pareiškė, kad, 
girdi, jei 'tai moteriai suugrąžin- 
site pilnas narys'.ės teises, tai 
jis su lengva ir linksma širdžia 
grįšiąs į Lietuvą. O jei, girdi, 
to nepadarysite, tai jisai grįšiąs 
sų širdimi didelio liūdesio su
spausta. Todėl mes Amerikos 
lietuviai Romos katalikai nie
kaip negalime iki šiol suprasti, 
kodėl vyskupas Reinys paėmė

sąjungos suspenduotos narės 
klausimą?

Štai lietuviškų pamokslų ir 
lietuviškų giesmių naikinimas 

“Amerikos lietuvių bažnyčiose. 
O ką vyskupas Reinys padare 
šiuo reikalu? Nieko. Arba' štai 
parapijų piknikuose klebonams 
vadovaujant garbinamas Ba
chas, girtybės dievaitis. Ką vys
kupas Reinys čia padarė? Nie
ko. Daug kitų panašių klausi-

Amerikos lietuvių Romos ka
talikų kunigai, Lietuvos kuni
gų raginami, per eilę metų reiš
kė nepasitenkinimą Lietuvos 
vyriausybe, siuntė jai protestus 
bei rezoliuęijas, reikalaudami į- 
vairių lengvatų tenykščiams ku
nigams. Mes, eiliniai lietuviai 
Romos katalikai, iki šiol j tai 
pro pirštus žiūrėdavome. Bet 
dabar atėjo laikas, kada ir mes. 
negalime ilgiau tylėti. Ir mes 
eiliniai katalikai tam tikru at- 

' žvilgiu remiame kunigų reika
lavimus ir griežtai reikalauja
me Lietuvos kunigams daugiau 
lengvatų.

Prie šitokio susipratimo mus 
privedė Lietuvos krikšto 550 
metų sukaktuvių minėjimas. 
Nei Lietuvos, nei Amerikos lie
tuvių Romos katalikų kunigai 
nesako, kad tos sukaktuvės yra 
tinkamai minimos.

“Draugas” rugpiučio 19 d. 
1937 m.'pacitavo “Naująją Ro
muvą” Lietuvos krikšto jubilie
jaus klausimu. Ten pasakyta: 
“Argi nenuostabu, kad šis di
džiulis, gal pats didžiausias iš 
istoriškų musų tautos gyvenimo 
faktų, praslenka beveik nepa
stebėtas... Nuostabu, kad nepa
sirūpino tuo anksčiau nors tos 
įstaigos, kurioms labiausiai tik
tų minėjimas, suruošti.”

“Draugas” irgi stebisi, kad 
krikšto sukaktuvės praslenka 
tik menku paminėjimu. 'Bet 
“Draugas” išreiškė ir savo nuo
monę. Mes stebimės, rašo “Drau 
gas”, kad iš vyriausybės 
pusės lig šiol nebuvo parodyta 
jokios šiuo svarbiu reikalu ini
ciatyvos. ' •' <

ši- “Draugo”. pastaba yra tei
singa, tik truputy supainiota. 
Bet tai nesunku išpainioti. Tik 
pažiūrėkime.- Kiekvienam aišku, 
kad krikštas yra tikybinis ak
tas ir jo sukaktuvių minėjimas 
priklauso> bažnyčiai, o ne pa
saulinei vyriausybei. Jei pasau
linė vyriausybė butų ėmusi ini
ciatyvą, kaip kad nori “Drau
gas,” tai butų buvęs valdžios 
kišimasis rie į savo reikalus, 
butų buvusi uzurpacija dvasiš
kos valdžios reikalų, butų bu
vęs tas, ką vadiname cezaro-pa- 
pizmii. Tai, mat, kaip išpainio- 
jama “Draugo” pastaba.

Bet iš “Draugo” ir “Naujo
sios Romuvos” išvedžiojimų da
rosi aišku tas,' kad Lietuvos ku
nigija prie dabartinių aplinky
bių neįstengia savo pareigų ei
ti. Ant kunigų pečių guli per
daug darbo. Kunigai turi turė
ti laisvesnes rankas, negu da
bar, kad savo tiesioges . parei
gas galėtų atlikti. Taigi mes ir 
reikalaujame iš Lietuvos vy
riausybės palengvinimų Romos 
katalikų kunigams jų aukšto 
pašaukimo pareigoms eiti.

Pirmoje eilėje kunigams 
trukdo jų tiesi ogius darbus at
likti dabartinė bažnytinė metri
kacija. Todėl reikalaujame įvest 
civilę metrikaciją. Tada* ir bus 
kunigų rankos laisvesnės tiesio
ginėms pareigoms eiti. Toliau 
reikalaujame paliusuoti kunigus 
nuo rūpinimosi žemiškomis ge
rybėmis. Kunigai, sakosi atsiža
dą pasaulio, atsižadą svieto 
mamasčių. Tai vyriausybe ir tu 
ri žiūrėti, kad taip ir butų, kaip 
kunigų luomas reikalauja. 
Klioštorių ir parapijų klebonų 
žemės turi būti atimtos ir be
žemiams išdalintos. Turi būt 
patvarkyta taip, kad kunigai tu
rėtų kuklų pragyvenimą ir tiek. 
Dar reikalaujame, kad Lietuvos 
vyriausybė ir • Lietuvos visuo
menė išmuštų kunigams svajo
nes ir villtį bent kada grįžti į 
politiką.

Kuomet šie trys dalykai bus 
įvykinti, tai kunigai bus laisvi, 
neapsunkinti. Galės patys pra
dėti gyventi pagal Kristaus mo-

Kontestas Tik Dabar Prasideda i
Jūs galite laimėt ŠIMTĄ TŪKSTANČIU DOLERIŲ ($100,000.00) 
šiame konteste. Labai mažai laiko tereikia — tik. keletos atliekamu 
momentėlių, minutę ar kiek pripuolamai. Čia nieką nėra sunkaus 
jums padaryt, niėko komplikuoto, nieko keblaus. Jus tai galite 
atlikt linksmai, šypsodamiesi laike šio kontesto.. Jūs galite liuošai 
kėdėj sėdėdami su paišeliu pabriežt keletą .žodžių, pasilinksminda
mi ir juokaudami, IR GALIMAS DAIKTAS/1 KAD VISU TUO 
LAIKU JŪS DARYSITE SAVE TURTINGU VISAM AMŽIUI.

Kaip Įstot
Lengva istot i ši kontestą. Eikite i bile krautuvę, kur cigaretai yra 
parduodami ir prašykite OLD GOLD Kontesto Bulletino. Jis yra 
visiškai veltui. Tame Bulletine jūs rasite grupę piešinių. Kiekvienas 
bus panašus i PAVYZDINI piešini, kuri jūs rasite šiame puslapyj 
po dešinei. Skaitykite pahiškinimus žemiau, šiame PĄVYZDINIA- 
ME piešinyje ir jūs tuojaus visai aiškiai suprasite, ką daryt išlai- 
mėjimui šiame konteste.

Kada jūs gausite ši Bullętiną, jūs galėsite istot i ši kontestą, nes 
šiame Bulletine jūs rasite Oficialius Piešinius, Taisykles, patarimus 
— kiekvieną trupiniu informacijų,, reikalaujamų įstojimui. i

Jūs galite gaut QLD GOLD Kontesto Bullętiną VELTUI, kur 
tik cigaretai yra parduodapii arba, galite gailt VELTUI visuose 
Western Union Ofisuose. Jei dėl kokių nors priežasčių jūs ant vie
tos negalėtumėte gaut Bulietino, prisiųskite ši patogų žemiau pa-

• Mes Negarsinam Specialų, 
bet atsilankymas i musų krau
tuvę įtikins jus, kad musų kai
nos yra nepaprastai žemos Ma
liavom, Va raišiam, Sienų Po- 
pierom,' Stiklui, etc., už musų 
laikomų Aukštos Kokybes Ta- 
vorą.
Mes
Sena Patikima 
PATALPA/

Dėl 
Maliavos ir Sienų 

Popiferos

Laimėkite $100,000.00— Pradėkite Dabar 
Tuojau

Nuspręskite dabar tuojau, kad jūs įstojate i ši kontestą. Nusistaty
kite savo minti,, kad gauti Oficialius Piešinius VELTUI duodamame 
Bulletine, kuris yra jūsų už paprašymą bi vietoj,* kur cigaretai yra 
parduodami. Atsiminkite, jog šis kontestas yra kiekvienam} Ne-' 
reikia jokio spęcialio talento, nei aukštesnio mokslo. Kiekvienas 
mokantis skaityti ir rašyti turi proga laimėti $100,000tai auksinė 
proga pralobt visam amžiui, tik kdętoj linksmų momentėlių.

* ■ • » “f ■' 4

Kodėl Old Gold Veda Šį Kontestą
OLD GOLD veda ši Kontestą kaipo svarbų užsiėmimą susidrauga
vimui. Vienas tūkstantis prizų, sudarančių ketvirtadali milioųo do
lerių bus išmokėta su $100,000.00 Pirmu Prizu; $50,000.00 Antru 
Prizu; $25,000.00 Trečiu Prizu. Ir darbus 997 kiti prizai.

Teisinga Propozicija
OLD GOLDUI šis kontestas reiškia progą laimėti jus kaipo kitą iš 
milionų lojališkų OLD GOLD’O draugų ir rūkytojų. Galimas daik
tas, kad jūsų mylimas cigaretas ir dabar yra OLD GOLD- O gal 
ir ne. Bi kuriam atsitikime priimkite ši malonų uŽkvietimą įstoti 
ši kontestą ir pralobkite vięam amžiui. Jei jus dar nesate mėginę 
OLD GOLDS, pamėginkite juos ar {tikinkite savo draugus pamė
gint juos ant mūsų DVIGUBAI ATGAL-PINIGŲ GRAŽINIMO 
GARANTIJOS.

} • ■ ■ . ■ . . .

Dailinimas Nesiskaitys šiame Konteste ;
Nesivarginkite dailinimu savo atsakymų. Vien tiktai naudokite 

MO BEANKA kartu su kiekvienos savaitės piešinių serijomis 
':iip galima, naudoda- 

laugiau dvylikos žodžių kiekvienam piešiniui. Nesiųskite pa- 
iimų. Siųskite vien tik ĮSTOJIMO BLANKĄ.

mus Kiekvieną Savaitę
JeŠiniai sudaro vienos savai- 
ninimui apie šį kontestą, tai 

i KIEKVIENA SAVAITE, 
yra daug laiko nuo dabar 
Piešiniu VELTUI, įrašykite 

----------- OJIMA. Tik nepadėkite ji j 
5100,000.00 pasitaiko labai retai gyvenime — 
[usispręskite gaut sau piešinius šiandien ir išto-

JŪS SUTEIKITE ATSAKYMĄ TUŠČIĄJĄ BALIONUI 
(Atsakymus raly kitę anglų kalboj)

džių. Pavyzdžiui, Marytė gali labai 
gerai padaryti bi kuri iš sekamų 
atsakymų:

"My ehoico is Old Colds. 
They’re alioays jresh, always 
Double-Mellow"
"Get Old Goldi. Their doublo 
Cellophane . „ _ ,
them tconder/ully jreih."
"EltHer huy several brands oi; 
get Old Golds. Old Golde 
please everybody”

čia. nėra nieko sunkaus šiame kon
teste. Veik bi kas gali sugalvot tuzi
nus dalykų, kuriuos Marytė atsakytų. 
Jr tai yra tas pats su visais oficialiais 
pieniniais šiame konteste. Tik studi
juokite šiandien paveikslą ir kalbą 
ir suteikite savotišką originali atsa
kymą tuščiafam baliūnui. Tai viskas, 
ko ten reikia. Po kiekvienu oficia
liu piešiniu jūs rasite sugestijas pa
gelbėjimui jums rašyti praleistą kal
bą tuščia;am baliūnui.

Mes RENDUOJAM
Sienų popierai Nuimti Ma
šinas ir Grindim Sanding 

Mašinas.
PAMOKINIMAI DYKAI

QTAI ką jūs turite daryti, kad 
laimėjus šiame konteste. Tik 

studijuokite kalbą šiame piešinyje ir 
tada JŪS SUTEIKITE ATSAKYMĄ 
TfUSclAJAM BALIŪNUI.

' Daleiskime, pavyzdiniame pieši
nyje aukščiau yra klausiama Maty
tės patarimo.

ČLD GOLD KONTESTAS v Data ..................... ................ .........
P: O. Box 9, Vatick Street Stadon, New York, N. Y.

Prašau .prisiųsti man pirmosios savaitės oficialius piešinius (Serija 1) 
Dvigubaį-Svelnaus Old Gold Konesto. Mano apylinkėje krautuvėse medžia
gos yia išsibaigę. Aš įdedu štampą prisiuntimui.

Vardas «..................... ............................................ .
'•' ■ ‘S. ■ ’ ■ ■ i

A n tralas **o.«..*.«..........m..............h .*•......

•‘Cfld Golds. They hold their 
J a,h • better. Nobody'll burn 

’ ' jrour tableęloth.,>
Arbfi Marytė galStų sakyti t

‘•Old Golds! Smokers seldom 
drbp ashes tvhen they amokg 
Old Golds."

a.
’> Slpays fresh. Thdy’ll pleaso

Yrą tiek daug dalykų, kuriais Ma
rytė gali atsakinėti taip, kad atrodo 
bereikalinga rodyti daugiau pavyz-

coHtest, in iii entirety, copyrighted, 19)7, by P; Lorillitrd Co.', Inc^

PRADČKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLĘTINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE WE$TEN UNION OFISŲ 

Jei ant Vietai Jie yra Hsibaigę, Pasiųskite 
' Kuponą iš Apačios

TIK
Patelefonuokit 7369 
ENGLEW00D 8687

ATDARA VAKARAIS: 
ANTRAD., KETV., ŠEŠTAD. 
, Sekmadieny iki Piety.

(Greito Pristatymo
Patarnavimas!)

Žiūrėkite!!
Apatinis Užvalkalas 

iš "Cellophane"
Atsidaro Iš

5 TONŲ VEŽIMAI AR DAUGIAU 
—C.O.D. — PLŪS TAKSAI

SO. ILL, LUMP $6.00 
n n NUT $5,50

BLACK BAND Block $0.75 
MIBL^RS CREEK
ERIE LUMP
Pet Carbon Coarse ........... $8.50
Koppers Range ar Nut Coke 11.06 
F. C. Stoker Nut 85% Nut 5.10

Pocahontas.......$6.95
jMINĘ RUN 60%

40 kitų kuro rųšiŲ Žemom kainom 
Atlankyki! 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

MAL'AVŲ KRAUTUVE
6050 S. Halsted St.

Buvus 5605 S. Kedzie Avė.

P^KIT lumberį
ROOFING, WALLB()ARD, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais $K
taip mažais, kaip ** MRN.
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
stakas pasaulyje

Naujos 2x4, 8-10 pėd., lln. pėda 29
Naujos sheathlng boards, 1,000.... ’23 

pėdų .... ------------------------
Roėkwool batts, ‘24 kvad. pėdų *1.12 

kartonui ................................
Naujos plasterboard kvad. pėda ^29
Insulatlng board kvad. pėda ------- 29
Naujos wallboard visų inlerų dh

arkušų kvad. pėda ................  «
7 pėdų tiesus cedar post s, 1O<^

kiekvienas ..................................... '
Clear 0” bėvel. siding, 1OO lin. $2 

pėdų  ................................—- ‘
11 1-3 hex. shingles, geriausi, *4.25
$2.50 maliavos, visų spalvų, ’1.25 

galionas ..... .................. .. -
05-sv. roofing in 2nds, roliui *1.19
4x4 tiinber, 1,000 pėdų ---------- *20
1x4 tongue and groved flooring *20

1000 PR1ZES TOTALING : 

į *250,000.00 ; 
G Ist Prize •
i; 5100,000.00 i 

• ; ŽndPrize i
’50,000.00 į 

i; 3rd Prize . . . . '-3!i,OOO.CO i
;:.. 4th Prize ■ . ■ • ^10,000.00 <
:: 5th Prize .... $5,000.00 < 
•: 6th Prize . ... $5,000.00 ;
:: 7th Prize . . . . $5,000.00 <
:: Sth Prize . . . . $2,500.00 ;
:> Sth Prize . . . . $2,500.00 :
:: 3 Prizus ’l,000.00 each . .'3,000.00 ;

10 Prizes'500.00 each . . '5,000.00 ; 
■: 28 Prizes'250.00 each . .'7,000.00 ; 
;; 50 Prizes '100.00 each . .'5,000.00 j 
•; One Hundred Prizes
:: '50.00each..................... '5,000.00 <
j; Ėight Hundred Prizes !

'25.00 each -. . . . '20,000.00 ;
H A GRAND TOTAL OF ; 
y *250,000.00 i 

/Kartu su savo atsakymais prisiųskite kiekvieną! ! 
, J I savaitę 3 Old Gold pakelio popieriukus ar rankos I J 
5 • » parašus santikyje su offdalėm taisyklėm. • . ,

jafaumiiuiiffnfno,ooo.ooi>m&is!

L MEITUS LUMBER CO. 
O 3800 S. WESTERN
U LAFayette 2101

■ 3393 Archer Avė. LAF.0086 
8050 S. Cliicago Avė. REG. 0075

S 945 Broadway — Gary, Indiana

■ A T
>
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NAUJIENOS
MthuanUa paily News 

Publiahed Daily Except Sunday b y 
Ihe Lithuanian News Pub. Go., Įnc

ĮTCe South H«late4 Streęt 
TstePbęąe CANąl 8500

1 ‘ '■ ' .ir ;k.---------------- t—r
Suhscription Ra tęs;

$8J)0 per year in Canada

S per year outside of Chicago 
pęr Veąr in Chicago 

3ę p^r pppy.

Ęptered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post bfficę 
of Chicago. Ui. under the act pf 
March 1879.

jj,-, ,ą=gs

Naujienos eina kasdien, išjkiriąnt 
spkjnačienlus. Lęfcjžią ijaųjiepų Ben- 
4)*qv& Si? Chicago,
III. Telefonas Ganai 8500.

Užsakymo kainai
Ohicągęję pą&ų;

Metams —............ ?8.0p
Pusei me^ 00
Trtyjs mfinesiąms .......^.^2 2.00
Dviem mėnesiams ...-------    1.50
Vienam mėnesiui _____________.75

ČhĮcagpj per išnešiotojus:
VĮena kopija
įSąyaitėi 18c
Mėnesiui ---------------- -— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagpj, 
paltu:

Metams ____ ........_____ ........... 85.00
2.7$

Trims mėnesiams ..... ........ .... 1.50
Dviem mėnesiams ...........------ 1.00
Vienam mėnesiui J.......................... 75

I • '

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Sietams ....____$8.00
Pusei metą ------------ 4,00
Trims mėnesiams b W v •• • • • a *> - ■ • 2.50 
Pinigus reikią liesti pašto Money 

Orderių kartu ųž^akypų.

f

• ■’ ------------- ’■ y

Thomas G. Masaryk
Čekai buvo laimingi, kąd jįę turęjp M^aryką, kai 

( po pasaulio karo jie gavo progą atsteigti savo nepri
klausomą valstybę. Jisai buvo gįiai apšviestas žmogus, 
pažangaus nueįštątymo įr nuoširdžiai atsidavęs savo 
kraštui. " ' ' , 1 ■ .

Jįąsąryką jie įš^irįnko savo respublikos prezidentu, 
pei^kirtį bendradarbiu, ąrf fertu 

pągąminn nąųjpeip^ valstybės konstituciją, sudarė 
respublikos vyriąugybe ir stovėjo prie valstybės vairo 
įpi, kol Čekoslovakija sutvirtėjo ir pasiruošė užimti gar
bingą vietą tarpe pasaulio tautų.

Čekoslovakijai teko pergyventi visokių krizių vidu
je ir santykiuose su kitomis valstybėmis. jBęt jį pąsįtL 
kėjp Masaryku ir tąja valdžios formą, kurią jįsąį kraš
te įsteigė, tedėl jai pavyko išvengti smurto, suirutės ir 
diktatūros eksperimentų.

Prieš dvejetą metų Masarykas perdavė savo parei
gas sąvo mokiniui artimam draugui Benešui? Dabar, 
Sujaukęs 87 metų, amžiaus, Čekoslovakijos respųblįkos 
tevas we. • , z

Čekai jo atmintį gerbs ne mąžiau, kaip amerikonai
— Jurgio Washįųgtonpf

Bet -^Draugas” irgi mėgsta 
deklamuoti apie demokratiją, 
nors širdies gilumoje jisai val
giai kada nors tikėjo į demo
kratinius principus.^ 1926 m. ji
sai - karštai sveikino tuos są
mokslininkus, kurie Lietuuvoįje 
suorganizavo ginkluotą sukili
mą prieš teisėtąją vyriausybę-; 
Dabar jisai diena iš dienos ro- ‘ 
do savo simpatijas Ispanijos fa
šistams ir jų talkininkams —! 
Italijos juodmarškiniams ir Vo-l 
kieti jos naciams, kurie veda 
ginkluotą kovą . prieš Ispanijos 
respubliką. T

■ ' • / . J,

Beje, pritardama^ gen. Fran
co gaujoms,, kurios lieja Ispa
nijos žmonių kraują, “Drau
gas” visai užmiršta ir apie 
krikščionišką dorovę, draud- 
džiąnčią žudyti nekaltus žmo
nes.

Taigi jam nėra reikalo ieškoti 
“blof o” pas komunistus. Pas jį 
patį to blofo yrą’ ne mažiau.

Kr :

CHARAKTERINGI ARGENTINOS LIETUVIU 
GYVENIMO BRUOŽAI

• ■ ■ ‘ ■; ' ■ ’ • ' ' ' • ( ’i

Kąd pąžįnU išei-r
yių kolpny (0^ * reikią
šęfcfi Los ^Vęnimp
įvėlus.. jOtefe ątski.-: 
rų, ^rašy-

- .. ....... ......... _. ...

ŲaųgęlĮsjdąr įr dąbąr tebe- 
pjąųo, jogeį Argęnjžįąpjie Įietu.- 
viuose ųeherą nieko tokio, kas: 
gąįėtų lietuvius pąątąuKniaųię ■ 
maštabe interesuoti. Vįenok 
taip mananti klysta, kadangi

K. Šimonies Simbolika
• ■■ Rašo Mikas Šileikis

bet pa-

AjperiKos spądya iškėlė aikštėn, kad Jiago U. Black) 
kurį prezidentas Rooseveltas neseniai paskyrė Vyriau
siojo teismo narių, buvo ir šiandien dar tebėra Rų-MuK- 
sąs* ’ ’ . J ‘ •■■į

Ęiąck feųvo rezignayęs iš Ku Klux Klano 
skui ir vėl į jį sugrįžo ir buvo, su Klųno gąg
m. išrinktas į Jungtinių Valstijų senatų. Fo to Aiąba- 
Bius ku-kluksgį iškilmingame susirinkime įteikė Black’ųi 
ųuksiPO lęnteję, pądaryd^m^ ji wžiuu savo ‘"imperijos” 
Barių,

Tikras skandalas, kąd tokios organizacijoj šulas 
pgtekb } Vyriausiąjį krašto teismą. Rooseyeltas, kuris 
jį į tą vietą nominavo, įr senatoriai, kurie už jį padavė 
savo balsus, nežinojo, kąd jisai ku-kĮuksas? '

Bet kąs dabar,daryti? Butų geriausia, jeigu prezi
dentus pareikalautų Bįąęk’o rezįgnącijps.

Apžvalga
! K'!

G. LANSBVftY KRITIKPO- 
JAMĄS,

Italijos Socialistų Darbįpin- 
kų pąrtijp.s organąs “Nuovo 
Avanti”, kuris eina Paryžiuje, 
Francužijoje, aštriai kritikuoja 
buvusįjį Anglijos darbščių va
dą, Georgę Lansbury, kurią įsi
vaizdavo, kąd fašistiškus dik
tatorius galima “prikalbinti” 
prie taikos.

Larisbury t pirmiausia atsilan
kė Vokietijoj ir matėsi su Jlitle- 
rįu. ąu nacių “fiu-
rerKi?z? jisai pireiškė spąųdai, 
kąd “Jii^rip npri < 4ąilį>j3”. 
Prieš tai pakėlė griežtu protes
tą Vok^tįjęą §9ęj;ąJ^TOkrątai-

VeiĮaųs Lankty nuvyko j 
Roiųą ir jnątėąi ąu Mussolinįu. 
P® šį to pąąikąltfiėjinp angląs pa- 
sakė, kad ‘‘Muilini nori tąi" 
kosT Italijos socialistų laikraš
tis iŠ Mdo Ląn^bųry paivųmo 
ĮųpkĮaąi.

“Nėra abejųnės? ’
Tįbmo Avanti”, rkąt Įš
lės taikai Mussolini k^jąvo 

fea abejais,

.........

riaųja Ispanijoje! O jus, Bil- 
bao mgfcers įr Guęrnįcp;s pi
liečiai, pąsįųąkitę senįui L&n- 
sbuyy telegramą ir pasaky
kite jam, kaip atrodo Musso- 

' lipią taikos meilė praktiko
je !’’
George Lansbury yra relir 

gingaą žmogus. Jisai tvirtai ti
ki į krikščioniško “nesipriešini
mo piktam” pįrąakymą.,

TUftĖTŲ PASITURĖTI Į
VEIDRODĮ. •

^ąšo

“Draųgąą” vpl rašo apie ko-, 
mųnistų ^ygiųmaipybę”. Omdi, 
jie nuo 1917 m. kovpjo prięš de7 
mokratiją, bet dabar jie staiga 
apsimetė ėsą demokratybės rė
mėjai. Marijonų organas sako:

“Bet juk bolševikai organi
zuoją, kur tik gaji, ‘bęndF^s 
froųtus’ kpvąį ąų demokrati
jos priešininkais! Kaip tai 
gųprąsti? Tai yra gryniausias 
bjofąsT Jie taip daro, kad pa
traukti prie savęs daugiau 
jerisįatjkįų, pr^lestį komur 
njst|škąją propagandą ir sau 
biznį padaryti.”

TRUPUTĮ GERIAU. 
' t r’ ■ -

l ,, —?----------------- :—

Prieš kiek laiko “Laisvė” pri
kišo Chicagos ir apielinkių SLA 
darbuko j ams “giminiavimąsį
ąu smetoninįnkais” — dpi įo^ 
kad tie darbuotojai pas&akė už 
visų dabartinės Pild. Tarybos 
narių rėmimą -ateinančiuose rin
kimuose. i

čikagiškis komunistų iąįk- 
rąšįis dabar rašo, kad ‘'Nąųjię" 
p.oą?? seką Vitąitį ir vaitoja “yi- 
tąitinį ąrgumeptą,?. Tai nėra 
taip nachąlišką,. kąip kąd buvo 
■'Ląrsvėą” priekaištas, bet tąi 
yistiek yra nieku nepagrįstą-in
sinuacija. , J

“Vitąitinis argumentas” esąs 
pas mus tame, kad mes pasa
kėme, jogei komunistai, kurie 
nėra SLA. nariai, neprivalo 
SLA. veikėjų plūsti už vieno
kią arba kitokią nuomonę SLA. 
reikaluose. Ląbąį ųžsigayusi to
kiais musų žodžiais, “Vilnis” 
skųndž|asi:

“Laike* Tėreitų rinkimų S. 
L. A., kuomet muSų srįovę 
atvijai ręmė tą patį kandida
tų sąrašą, kokį rėmė ir sopia? 
listai, Naujienos prieš tai nie
ko neturėjo. Kodėl jos tuo
met nevartojo tą argumentą, 
kad Vilnis ir Laįsvę kišasi į 
SLA. reikąlus ? Tuomet tą ar
gumentą vartoja Vitąitis ir 
asmenys į jį panašus. Tuo
met Vitąitis ir Ko. gąsdino 
SLA, raudonuoju baudu.

“O dabar Naujienos, sek
damos Vitaitį, jau nori mums 
uždrausti užimti SLA. jreika? 
ląis tam tikrą - poziciją, tik 
todėl, kad mes esame ‘asme
nys, kurie nėra SLA. na
riai.’ u

■ ’ • • ■ Y . _ ’ f ■

Yra faktas, kad mes “raudo
nuoju baubu” Susivienijimo ne
gąsdinome. Ir* yra taip pat fak
tas, kad jokių ąrgumentų iš 
Vitaičio mes nesiskolinome.

Jeigu mes ^pastebėjome “Lai-1 
švei” ir “Vilniai”, kąd žmo
nės, kurie nėra organizacijos 
nariai, neturėtų taip smarkau
ti dėl tos organizącijoą reikalų, 
tai čia nieko vitaitiško nėra’. 
Tai paprastas, anot anglų pa
sakymo, “common sense.” Ko
munistai, gal būt, tai supras, 
jeigu mes duosime tokį pavyzdį.

Įsivaizduokime, kad besiarti
nant viršininkų rinkimams bol
ševikam Susivienijime, “Nau? 
jienų” redakcija pradėtų vesti 
agitaciją už tam tikrus asme
nis, piršdama juos į LDS centrą, 
jr imtų kolioti tuos LDS na
rius, kurie pritaria kitiems kan
didatams—kaip tatai atrodytų 
komunistams ? Ar jiems neatro
dytų, kad “Naujienos” bando 
sugelti MhJtSĮPą M. Susivieniji
me? -

.. . » ■ _ _ /■ . ' !

Kada komunistai rėmė pa
žangių SLA. narių

lykas. Bet kada jie dabar, mė
gina padiktuoti SLA. nariams, 
gą šįp turi rinkti savo viršįipn? 
kais, ir jau pradeda šmeižti 
tuos Susivienijimo veikėjus, ku- 
> ■ ■ x _

J statomus 
kandidatus, tai buvo vienas da-

per paskutinį dešimtmetį Ar*. 
gentinojS lietuviai tikrai yrą di
delį žįngsnį pirmyn padarę.

Kad nekalbėti teorijomis, štai 
keletas pavyzdžių: • . < '

Lietuvis lalėjo savo ęrlaįvlu 
Argentinoje

Prieš tris mėnesius “A. L. 
Balso” skąitytojas Kazys šla
pelis nusipirko orlaivį, sįi ku
riuo neseniai buvo atskridęs į 
Bųępps Ąires įš ^olonia Sąr- 
miento, kur jis sąvp ųkyje gy
vena.

Kazimieras šlapelis yra atvy
kęs iš Kupiškio valsčiaus ^rau
ge sų sayo tėyeįįąis, kąda jam 
buvo vienas metas amžiaus. Sa
vo avių ąuginimo ūkyje jis tu
ri autus įr sunkvežimius, bet 
dėl laiko •.ękpnęminįmo nusipir
ko ir orlaįvį, kurį pats yąiruo- 
ja. s ‘

Visi jo broliai ir sesutė taip
gi puikiai gyvena tolimoje Pą- 
tagoiiijoje. ,

Aš manau, kad ir Dėdės Ša
mo žemėje, dar nedaug tokių 
ūkininkų. įgyvęna, kurie sayo 
orlaiviais skraido arba kurie už 
veislinį • aviną sumoka 4,000 
dolerių,» kaip- kad tai padarė 
Buenos. Ąįres žemės ūkio pa
rodoj Kazįp / šlapelio brolis — 
Joųąs ŠląpeįiSs <
Lietuvis —- sklandytuvų fiatori- 

' kantas‘ Argentinoje. — Pir
mieji 

, (sklandytuvai
Argentinoje, sumušusieji Pie
tų Amerikos rekordą, yra 
jąųno lietuvio konstrukcijos, 
šiuo straipsneliu lietuvių 

spaudoje pirmutinį kartą mini
mas sklandytuvų fabrikantas, 
Domingo Buttkus, kuris yra tik
ras lietuvis, nuolatinis “Argen
tinos Lietuvių Balso” prenume
ratorius. Jaunystėje,, einant 
mokslą Vokietijoje, į jo pa
vardę pateko viena extra “t”, o 
Argentinoje, kaip visiems žino
ma, imant dokumentus, vardas 
suargentininamąs. Įr taip iš 
Domininko Butkaus pasidarė 
Domingo BuktkU^, Pirtnųtįpi# ir 
vienintelis sklandytuvų fąb^į- 
kantas Argentinoje. ■i

Argentiniečių spauda lietuvį 
stato pirmoj vietoj

Buenos ‘ Aires i provincijos 
mieste Tąiidįl jau 18 moty ei
na’ dienraštis “Nueya Era” — 
Naujoji Gadynė. To dienraščio 
numeryje . 5,204 visas ketyįrtas 
puslapis ‘pašvęstas aprašymui 
apie dų “Argentinos Lietuvių 
Balso” prenumeratorius brolius 
Domingo ir Francisco Bųt^kiųs.

Vietinė spaudą labai ąukštąi 
vertina Buttkus ĮĮęrnąąnos 
(Brolių Butkų) iniciatyvą, žy
miai pfisicįėjųąių ppie Ąrgepį/i- 
pps techniškojo progreso, Da
bartinių laiku Franci sco 
kus įsisteigė savo geležies fa-' 
briką atskirai, o Domingo nuo? 
savame fabrike Tandjlyje sta
to ^ląįidytųvuą., Įn^tHlk^riąU 
jis pa^ikvįęte žinopius VokįęĮį- 
jos sklandytuvų sporto “tuzus” 
— Robertą Madoną ir Valterį 
von Kelz.

bemotorimai orlaiviai
- planeadores)

Ka pąįs ĘųĮttkųs tąso “Argen
tinos ĮJętuįvų Balso” 

Rcdąkcįjąi
Gavusi .iškarpas iš vietinių 

laikraščių, 4>Ą. L. Balso” Re? 
dąkėija laišku atsikreipė į D.o? 
mingo Buttkų, kad jis malonė? 
tų suteikti platesnių žinių apie, 
save. 'Paprašėme jo paveikslą, 
kad galėtume arčiau supažindin
ti savo skaitytojus su įuo bro
liu lietuviu, apie kurį taip pla
čiai rašo vietinė spauda. Ir š'įai 
gąypmę*. gražjąi hetųviškai ra
šytą Dpmįngo Buttkąuą Įaįšką, 
kurį patieki,ąmę ištisai: , ,
; ‘‘T.andii, F. C. S., Gruodžio;

20, 1936.
Gerbiamieji Draugai! Siun

čiu prenumeratos mokestį ir 
skelbimėlį kalendoriui, kąd 
paremti gražų “Argentinos 
Lietuvių Balso” darbą. Į pa
klausimą atsakau trumpai;

Esu gimęs Šiaulių mieste 
1896 meįpose,. Ąmatp moki
nausi yo^įjpję, o užklu
pus karpi, kaipo specialistas 
pastojau Vokietijos kariuo- 
męnėn ir kariavau Prancūzi
jos fropte. Lietuvop grįžau 
19^1 m-> o 1925 m', atvykau 
Argentinon ir visą ląiką gy
venu Tandil. Kas lipk P^PP" 
ądorių tai ši industrija Ar?i 
geptipoje dar visiškai nau
ja; Tik antri metai kąip pra
dėjo susitverti sklandytuvų 
klubai. Iki šiol pastačiau 2 
naujus aparatus ir vieną, at
gabentą iŠ Vokietįjes, atre? 
montavau. Su pastaruoju ta
po sumuštas P. Amerikos re
kordas, išsilaikant ore 14 va- 

1' > landų, Tas faktas man pądą- 
rė dįdelę propagandą ir *aš 
gavau labai daug užsakymu 
įš naųjąr besikuriančių pi.ąne- 
adorų klubų. Komisijos iš 
įvairių miestų atvykstą pas 
mane ir labai stebisi pamatę 
piano pastatytus planeado- 
rus, nes iki šiol tokio darbo 
niekas neatliko.

Su draugiška pagarba, 
Domipgo BuĮtkąs/’

(Bus daugiau)

Iš Joniškiečių 
L. ir K. Kliubo 
Veikimo

Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Klįubas, penktadienį, 
rugsėjo 10 d. turėjo savo mė
nesinį' susirinkimą, 2417 West 
43rd St., p, Jono Juškos sve
tainėj.

Atidarius susirinkimą, pif- 
m,minkąs Jonas Gasparaitis pa
kvietė narius vienos minutės 
atsistojimu, išreikšti pagarbą 
mmųsiąm kliubo nariui Ędyąr? 
dui čepuliui ir vienkart giliau
sią užuojautą našlei giįsgpąį 
Čepųjieiiei, netekusiai mylimo 
vyro, ir s ūpams Konstąųtųi ir 
Edmundui, netekusiems bran
gaus tėvelio.

Fo apsvarstymo bėgančių 
kliubo reikalų, buvo nutarta 
surengti rožių bąhų lapkričio 
20 d.

Į kliubo narius įsirašė Jonas 
ĘĮevinskąs įr Ona Klevįnskie- 
nc, geri naujieniečiąi.

Dėdę B. Yaįtękunas.

Dėkoja “Naujie
noms Už *

ne jų “

kapo antrame atsitikMe-—akb 
plešiškumas. 'jį

“Gerbiamc^ ‘Naujienos’:
“Ą§ ųpriu jums labai širdin

gi padėkoti už pątąĮjųmmą 
mąųp garsinimo laikraštyje 
‘Naujienos’.

*‘Mes gavome labai daug at
siliepimų "ir radome ką mes 
ieškojome. Tad prąšom e jau 
daugiąU jo nebedėt

“Dowagiac, Mieli?’
i..'ba•

“Lietuvos Karalaitė” (
K. Šimonis

‘ “Vaikelio Miestas” 
. 1 K. ’ŠimonU* r .f' r

Dailininkąs K. Rimonis yra dažniausia tris — linijas, 
simbolikas, ne realistas, pats ritulius ir trikampius. K; 
save išauklėjo sayjstoviain ir vartoja tris grafikos 
intplektųaĮmiam kūrybiniam 
menui. Jię yra vienas gyvenąn-, tpja,,ir tris . tonus arba 
čįų senesniųjų Lietuvos meni- jScnkis ant syk. _—
pinkų, rųsų Įr vokiečių moky
klos* auklėtinis. Kaipo simbo- forma, bet pas Šimonį t< 
likąs, jis toli prašoka kai ku- ra, kaip ir pas Čiurlionį 
riuos Lietuvos menininkus. Jo nebuvo.
kūryboje rpįąkiąsi minties na
tūralizmas ir lietuviškos dya- nėj pusėj, fono rate, pu 
sios ekspresiją daiktuose, per lio linijos atrodo truputi 
kuriuos jis moką prieiti prie , ilgos, bet jos puikiai i^ 
pat širdies. Butų tuščias daly- rašto simetriją su apat 
kas bandant ątvaizduotį pa- linijom siluete. Tik užpa 
skirtis dąikįus paveiksluose jc Gedimino j)ilies tr 
tokiais, Jmkiala jie atrodo, jei- perdaug atsikartoja viei 
gu ten nebus mintiem. Mene, proporcijos vertikalės Iii 
mat, turi bųt mintis, nušvie-' Tačiau jos ten buvo reiį 
čianti kūrėjo vaizduotę, pasi- gos, kad sulaužyti puse 
reiškimą ir- duoti vaizdo for- linijas.

r “Lietuvos Karalaitė”, I 
ciniuose rūbuose su vidų 
žiu karūna ant galvos, 
bolizuoja Lietuvos sostinę 
nių, apie kurį ji mąsto, 
ir saugoja Gedimino pilį, 
runa ir Gediiųino pilis 
niuje, sudaro šito vaizdi 
rinį. Be to, 
laite” reiškia Lietuvos va

* “Vaikelio 
kitokį vaizdą ir mintį. Si 
matosi suprastinta bizan 
architektūra, su 10 b< 
glaudžiai sugrusta krūva 
ramidiškos formos rusiška 
k ve. Erdvėj matosi nuo; 
šviesos spinduliai; dešinėj 
sėj — saulė, o kairėj — 
nas mėnulis. Siluete ant 
čio laipto’ pasilipęs balt 
rūbuose stovėdamas vąi 
žiuri į plačias rūmų dur 
smailius be kryžių bokštus, 
rių reikšmės jis dar nej 
sta. Vaikelis, gali būti t 
tikėjimo, kokio jį išnh 
arba ir be jo. “Vaikelio I 
tas” yra mistiškas pavejj 
— svajonių miestas — j 
poezija be žodžių, kurią j 
vienas gali suprasti.* Kiel 
nas musų, maži būdami, 
didelius įpiestus savaip 
jojome, kaip ir šis Šime 
vaikelis. Į miestus žmonės 
ri kaip į vylionių ir praši 
nybių centrą. Laiptai, ant 
rių stovi <šis. vaikelis, rei

i si
liūs, tai tuo pačiu kartu

Lietu
grafika pasižymi geomt

“Lietuvos Karalaitės”

pią. Ir to dar negana. Turi at
spindėti kultūrinė arba isto
rinė realybė.

Su straipsniu telpa pora K. 
šimonies kūrybos atvaizdų: 
“Lietuvos Karalaitė” ir “Vai
kelio Miestas”,, Šiedu kūrinė
liai labai skiriasi nuo viens 
kito. Vienas tipiškai lietuviš
kos dvasios, o aptras — bi- 
^antįškos architektūros rusiš
ka cerkvė. Tačiau kūrybos 
charakteris ir , technika pasi
lieka šimopies. .

K §jų)Qnįs, pp Pasaulinio 
Karo daug dirbęs grafikos sri
tyje, dabar jau truputį kitoks. 
Imasi stambesnių dalykų su 
didesne reprezentacija ir ryž
tingiau pąsireiškia simbolikoj.

K, Šimonis pet ne visuomet 
laikosi trečio išmatavimo, kaip 
kiti dailininkai, pav. Pablo 
Pieasso, ieškojo net penkto iš
matavimo kubizme* Trečias 
išmatavimas realizme, supran
tama, yra būtinas dalykus, 
kur smulkmenos reikalingos, 
kur modeliuojamas daiktas 
pats sava reprezentuoja, Ši
monis gi pičmpn vieton ima 
turmį if t|m k^lm tiesiai eina 
prie dalyko, atmesdamas 
smylkmęnąs. Jo formos ir pa
sažai paprastai bnna lėkštus. 
Jo spalv< gretai net priz- 
matinės, kartais truputį per 
aštrios, bet ipekųpmet nebū
na apsmiauktisios, visuomet , 
linksmos' ir gyvog. Paišyboje gyvenimo kelią, kuriais jis 
paprastai jisvartoia visus pėn- Ji kopti aukštyn, arba lipti 
kis grafikos simbolius, > bet tayn

“Lieutvos 1
• * :

Miestas” d

V -!>
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Paskyrė $10 Lietuvos Politiniams Kali
niams * Beformą r- Suvažiavimų 

Vienybes Klausimu
TOHOHTO, ont.

Dukterų” 'pęąąlpinęą ųrg. pir
masis ato susivažiavimas wž- 
baigdamas paskutinę sesiją, pa
skyra $10/ iš atsargos fonde, 
ir $M5 šyrįnjįo ąųkų Lie^- 
vo politįn|aųną fcąlmiąms. Kartu 
buvo išpeštą ir yięnbąlsįąi prk 
jmtą pyųtęątę ^ęzoliucįją prieš 
Lietuvoje esančią neteisėtą Ą. 
Spiętoųoą ir jo švogerk> Tųbė- 
lfc> vą*dW BęzoJiųcijpj rčlką- 
ląnjama atsteigti demokratinę 
santvarką.

Ketvirtoji turėjo 9
dienotvarkės punktus, bet, pa- 
skųbpmi^ reikalus yąrąpt, iš- 
sęipė visą dienotvarkę į 3 va- 
lapdąs, Pašąlppjs fondas bėgy
je 18 mėnesių išmokėjo $5§l,74 

negu turėjo pąjąmų. 
J3ęt (ceųtralinią komitetas ne
rado reikalo reformuoti konstL- 
tuęijoą, kad išvengus bereika
lingų išmokėjimų, mokant ųž 
pirmąją sirgimo savaitę, taip
gi ir'ligai tęsiantis ištisus mę? 
tuą. Už mčn. mokama pilna 
pą šalpą, q ųž Ukųsiįįs 6 m. pu
se. Sulig mokamų narinių mo
kesnių, tokios ilgos pašalpos 
yra neįmanoma mokėti, o jeigu 
mokamos, tai jos tą prgąnį^api- 
ją ir veda prie prąžuties.

^ųnų ir

^Reikią Reformos’1
Centrąlinis kmitetas, kąipų 

atsakomingas už visos organi- 
”'zacijos ‘ ‘likimų,’ turėtu ‘ suprasti 

tą reformos reikalingumą. Bet, 
deja, jis to nesuprato o kuopų 
ąts. irgi pevjsi tą suprato. Tie- 
są, kuomet tąs klapsimas bū
vą. ąpkalbamas, tai radosi ne? 
mažą# ątstoyų nuošimtis, kųrją 
pritarė reformai, bet' centralipio 
kom. pirminipkaą pareiškė, kad 
jeigu tas reformas susivažia
vimas padarytų, tai butų už
kirstas keliąs gauti daugiau' 
naujų narių, p gal ir iš esamų 
daug kas apleistų draugiją. Įš 
tokio sąprotavimo pasidaro iš± 
vąda: “Geriau žūsim, bet neto? 
bpjįnsime ęrgąnizącijoą įstątų’\

. Tiesa, centrąlinio kom- nąriąį 
protarpiais ramino kuopų atsto? 
vus, buk nėra ko perdąug nų? 
gąstąųti dėj prganizącįjps sto
vio. Girdi, jeig~u ir tokioje pa
dėtyje busime, tai dar galime 
laikytis iki 5 metų. Bet manų 
paišėlis visai priešingai randa.

Bendras iMo Stovis yra $5, 
983.37-. Nąrjų ąką^ip*s, centrų 
kom. pirm. Žtoiomis, yra 701; 
kąį W p vienam

Ąpšvįętos mkąlfli visai už-r 
mįrš<. ĄpšvįętOS fepdąs siekįs 
yps įtotem? o iš ap^
šviętos Vaikinio nebuvo jokių, 
papurto• Nųvs draugijos koą.- 
stitųgyi m pymątoma veikti' 
ir ąpšvjetos sntyle, bęt gyvę- 
nįme taą nŠra praktikuojamą.,

Diętuyių kalbos mišinys nę- 
apsakomas, Netik kuopų ai?- 
stovąi, bet ęėntro kum, pariaj 
dar flangiąu darko lietuvių 
kalbą laęgų k- atstovai, kąą 
siiftFP semtom Kąs 
iš to, kad mes kalbame, jog: 
reikalinga auklėti savo vąikųs 
savoje kalboje, jei męs pątyę— 
tėvąi, jų atmieštame per ppą 
su anglų kalbą, Nemalonų žiū
rėti į kąJbąnčįuą lietųyįškąi Ir 
per pus maišančius anglų kal
bą, kurios jie dar nėra išmo.-; 
kę, p savo jąų papigę, Patąr.- 
tiną ątęįtyję yeųgfi įokio mįšii- 
p!Q? |

Vieny bes Reįkulu
Prie .užbaigus >ųvų pakaltas 

|r pąšąlpinių organizacijų sų-' 
sivienijimo reikalas. Siame kląų 
sime centro komltptM imžtoią 
kpkiąįs sumptimaiS, davę 
mępyb| org,
atstovams. Tenka manytį? kąd 
centro komitetas 1 tikėjosi, jųg 
kitų pašelpinių organizacijų at
stovai bus sužavėti jų pavyz
dingumu ir pareikš norą dėtįs 
prie jų. ' i

SLA 236 kp. ats. Ą. E, 
reiškė, jog Tokią vienybė yra 
būtina, ir netik Kanadoje bet įr 
visame Amerikos" kontinentų, 
nes mąžog fekąjęg ųrganįząci- 
joą pęgąlf IšiJąikyti konkureų- 
cijųs ąp frątęrųaičmis , orgapi- 
kąęijųmis, turinčiomis žymiai 
tobulesnes konstįtycįjąą, su 
daugeliu “skirtingų apdraudų 
skyriąįą; ir priimančiais mažą- 
me^įys valkus. Jis nurodė ųe- 

Iprąktišknmų turėti Manadųje

KOVA PĘJEŠ VAIKŲ PARALlžĄ—Paveikslas parp? 
do procesą apsaugojimui vaikų nuo susirgimo vaikų p^- 
raližu. Scena nutraukta ligoninėje, Toronto, Ontario mie.- 
ste, kur dabar siaučia tos ligos epidemija. Apsaugojimui 
vaiko nuo ligos, į nosį jam įšvirkščiama tam tikro, sky
stimo. Panaši “operacija” jąų buvo padaryta 5000-iams 
vaikų Toronte. Chicagoje pakol kas nėra ligoninių, ku
rios teiktų panašų pątarnavįmą. Aį3ME PHOTO
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Šimtai žmopįų, ir tas _ kurso 
{skirtumas piniguose jiems yrą 
vienodas kaip kad b.ųtų ir mum.

Vienas iš centro komiteto 
parių, mėgipo šįtąip aiškinti 
Eriežastį, dėl ko neįmanoma 

anadiečiąrps vienytis prie S, 
Ų. A. Girdi, Susivienijimas no- 
^•ės, kąd męs atsižadėtume sa
vo vardo ir savistovumo. Bet 
gaila, kad tas atstovas nepa
žymėję, ^kaip gi Kanądiškčš 
yisos pątęlpinės organizacijos 
galėtų sudaryti vieną organi
zaciją, neatsi.žąd.ėdąmos sąyp 
vardų ir savistovumo? Nejau1- 
gi visų organizą.cijų įždipipkai 
laikytų savo kuopos narių mo- 
kes^iųs Pas nepasiuntę į; 
pentrą? . . ,

; MontreaJiet^s ^-atstovas drg, 
Janauskas stebėjosi, kodėl to- 
rontieČiąi negali sutilpti visi 
Woje SUNŲ ir DUKTERŲ 
pąš,alpinę jo draugijoje, i ir ra- 
^ino S.L.Ą. kuopą pąnaikįnti 
ir dėtis prie “Šuninės”. Bet 
apie savo jo atstovaujamos pr- 
ganizačijoą jungimąsi, jis iš
reiškė abejingai. \ b

Šauks Suvažiavimą
Po ilgokų diskusijų prieitą 

išvadps, kąd reikia šaukti ,vi* 
$ų jKąnądos Ųiet. pąšąlpinių 
organizacijų ątstovų susivažia
vimų, kų’ris ir išspręstų vieny
bės pręfylepią. Tokio atstovų 
suvažiavimo •. šaukimo laikąs 
nųmątytąs ųz metų.

Taigi, patartina, kad visos 
pašąlpinės orgaiijzą.cijos bėgy
je tų metų, vestų intensyves

kimuose? kąd /atstovų zsusiva- 
žiąyimųi jjasįruoštų konkretes
nių miųČių. Ųinkiu kad toks 
Susivažiavimas įvyktų.

Dabar kelis žodžius noriu 
tarti Kanados lietuviams jr 
‘■Naujienų” ^kąitytojams. Gal 
kaip kam atrodys iš šio mano 
rąšinio, kąd aš esu didelis prie
šas Sūnų ir Dukterų pašąlpir 
nei organizacijai ir buk norių 
jai pakenkti. Turiu pareikšti, 
kąd ąš žiuriu į pašąlpinės or.- 
ganizacijas, be ^kirtumo jų 
vardų, kaipo : į gerą apsireiški
mą, nes jį tikslai turi būti są^ 
yišalpps reikalas. Tik man gąį- 
la., kad: llęttivių tarpe vis dar 
viešpat a u j a 1IV ’ šavimeiliškumąs, 
kuris yra pridaręs neapsako:? 
piai daug;’žblos visuomęnipią? 
m.e gyvenini^ Mes visi gerąi 
suprantame, 1 kad spėka yrą 
įmanoma: tik-- vienybėj e, ir kuo 
didesiiė vienybė, tuo didesne ir 
spėka, b/iind

Jeigu nitfe,” Kanados iiętųy|ai 
norime dąUg^i1 u^fikrinto Ry
tojaus, hęgd turime dąbąr pa- 
'šalpinių organizacijų ąrityję, 
tai mes negalime ignoruoti tos 
tiesos, kgd Susivienijimas Lie
tuvių Ąmęrikpje yrą yięnipte- 
le stipriąųsią jr ppąktiŠMą^ią 
pašalpipė orgąnizą.ciją Kąpa- 
dos lietuviams, O geras dąik- 
tąs gąlimą linkėti tik, drąu- 
gąms, o pę priešam^- -ĄŠ kri- 
tikimjų Sųnų ir Dųktory tou- 
gijos veikimą, ne tam, kad jos 
pariąi prąyąstų sąyo įmpkėtus 
pinigus, kaip kad prarado šv. 
Jono pašąlpinės org. nariai, bet

Iškilmingos Vestuves ,wjos motiną p-nią Savinski. 
m x x v v. grįždami, sustos pasi-Toronto, Ont.--Praeitą šešta- ’ eg D roite

dieni, rūgs. 11 dieną, Toronte * ansievventi Toronte
jyykp We? , ą Daniels ir #o-'N^Ujo 
hąnną ,Sąyinsk| vestuves. Tą| ‘ "
buvo vįęnps ir puošniausių i? 
iškilmingiausiu vestuvių Toron
to lietuvių istorijoje. . i

Sųtųpktuyės įvyko Torpųto 
liūtųvįų pąyąpijps šv. Jpno baž
nyčioje, ku*rią jaunojo tėvai 
gausiai išpuošė įvairiomis gp-; 
lėmis k. 8 gladiolės^ chrizanteč 
mos ir kitos gėlės pridavė tam 
momentui ne,paprastai iškilmių 
gą atmosferą. Kadangi .jauno
ji yra chicagietė, ta į ji ameri
kiečių papročiu, nešėpi dvi 
puokštes gėlių, kurių vieną pa
dėjo prie Panelės Šveųčiąusi'<>s 
stoVylos,—gi su kitą puokšte 
ėjo ptię sutuoktuvių. “Tas 
mums labai pątiko”— pavelš? 
ke ponia V. Daniels, jaunojo 
motina. Sutuoktuvių ceremoni
joms buvo pakviestas spęciąlųs 
vargonininkas, o p-lė M. Pocąi-> 
te, jaunosios sesers, p-nios M. 
Pocienės, gyvenančios Toronte 
—dukrelė, labai gražiai pagro
jo ant smuiko '“Avė Maria”. 
Jaunieji neužilgo po sutuoktu
vių, išvyko į ęhic^g.0, pą§ jąų-

nui grąžų namą, bet jaunave
džiai pareiškė porą, pradėti 
Vedybinį gy^pįmų pns fėyps,

y. pp/ PąpieU.
Šios vedybos minėtinos dar 

ir dėl to kąd Vįpęas
G, Daniels yrą ąnųfcas pr.'

Kudirkos brolio, kuris 
jąp miręs, Sę^utg ponia P. Kp- 
dirkipnė, gyvena Toroptę su 
savo vaikais, 4 dukterimis, (jų 
tarpe p-nia Maria Daniels) ir 
vienu sųpum. Kitas sūnūs gyve
na Detroite. Ponią Kudirkienę 
vįąųomet galima- matyti lietu
viškuose parapijos pąrengimuo-

Vestuvių pokilis tęsėsi per 
dvi dienas, kuris buvo paritoš- 
tąs lietuvių parapijos salėje 
ir priėmė apie 200 svečių. P-pąi 
Daniels yra viepi iš lietuvių 
pionierių Toronte, nes gyvena 
čia jau apie 30 metų, taipgi

------------------—i.,.....n- -r

Iš SLA 236 kp.
. Susirinkimo'
Šio men. 9 d. įvyko kp- su

sirinkimas. Narių nusirinkime 
dalyvavo labai nedaug, Nepigia, 
ar tai dėl nežinojimo ar dėl ku
rių kitų kliūčių, susirinkimai 
nelankomi gąmdąį. & kartą 
iądąvė raportus dii defektai, 
kurk* bųyo siusti iš 236 
kp. į S: ir P, pašaipiuos dr-jos 
pirmąjį kuopų suvažiavimą. Jie 
du buvo kajpo draugiški ar 
broliški delegatai. Raportas ta
po priimtas. Atejnaptis susirin
kimas nutarta laikyti jau sek- 
mądiehj. Taigi jis įvyks spalio 
mėn. 10 d. 2 vai. p. p. 949 Duo
dąs str, W. Nariai prašomi gau
siai atsilapkyti.

Nepastovus Oras
Ir kur čia jums žmones ne- 

sirgs ar epidemijos nesipleš, 
kad vieną dienų negali -piro 
prakaito apsiginti, o kitą oraS 
taip -atvėsta, kad ro.dos, pasi
ryžęs tave į ledą sulaidyti!

Praeitą šeštadienį po piet 
pakilo toks didelis ir šaltas ve
jas, kad ir viduryj mieste, me
džius gerokai aplamdė. Eini

yra viepi, Toronto lietuvių, R. žmogus gatve ir dairaisi ar ku- 
K. parapijos įkūrėjų ir lietu- ris nors medis ant tavęs dar 
vybės rėmėjų. Jų sūnaus Vin- nevirsta, šiaip ar tąip kalbėt,
co sutuoktuvių . proga, linkįu 
yląięmč Jaiipės,

o Toronte oras tai jau pasiutu
siai nepastovus. Frąnces
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diskusijas, nesibijodamos i.šgir- tani, kad išrengti tokios katas- 
sti ir priešingų sau pUomo 
nių. .

Yrą būtinas įšaukti 
visos Kanados palaipinių orga
nizacijų atstovų aųsivąžiąyj- 
mą apsvąrątymnj tokibs vieny
bės reikalo, ir jo nuomppę? Ęa- 
nadiešiąms buto praktiškiausią

PAŠALPOS FONDAS prie Amerikoje e-
* sančios stipriausios pąšąlpinęą
Pąšąippą fondas turi vos organizacijos, nes kanadiečių 

$2J50,Q0, Tąigi, gąlimąs daik- j daugelis persikelia nuolatiniam 
tas, kad tnių wtų apdraų-įapsigyyęnimųi į J, V. 
dos kęm- depąrtmęntas turėtų] Dąbąrtinėsę sąlygose jų įmę* 
įsakyti pakelti narių mokesčius,] keti pinigai Kanados’ palaipinei 

i prapuola. Bet, 
jeigu turėsime čia kųOpąs J. V, 
pašalpos organizacijos, tai jų 
įmokėti pinigai nežuną, nes jie 
tik pęrsįkeltu į ąrtlm.iausią 
tos org. kuopą.

3LA. . ,;4
Nors A. F. nepažymėjo var

do organiazizacijos ’kųri, jo 
nuomone, yra geriausia, bet už-

trofos. Jeigu $v. Jopp pąrap. 
ąrg. vadai butų paklausę mąnp 

Tokios diskusijos turėtų bu- patarimo, 4ąi tąs nebūtų atsi- 
ti vedamos spaudoje ir susįrin- tikę. t Delegatas,

kad papildžius pašalpos fondą,] organizacijai 
nes jis, einant pačios org. kom ‘ ’ 
stitucija, negali būti mažesnis 
uoga $1,000- Bet jr tąs tūks
tantis yra labai mąžą sumą. 
Na, p pomirtinio fondo stovis 
irgi nepavydętinąą, nes, jaigų 
ištiktų kokių norą ligų epide? 
mija, tai 3% gali lengvai iš
mirti, 6 tokiu a t vėjų visas po
mirtinis fondas butų ištuštin
tas vienais metais. Bętgi, orgą-r] sispyrėliai priešintis tokiai vie 
nkjacijos tikslas gyventi ne tik 
Šiandiena, bet ir rytoj. Tefijta,| sivienijimą Lietuyių Amerikoje, 
pažymėti, kad organizacijoje Nprs neturėdami jokių argu- 
randa/ gal daųgiąu negu 3% męntų, rodančių iięfipkąmumą 
narių, kurių amžius yra jau SLA tokiam reikalui, jie spy- 
virš 50 metų. Taigi, turint o- rėsi, bu*k tai nepraktiška dėl 
m.eųyje tą faktą, tenka pą^y- pinigų skirtingo kurs,o, kas tį- 
mėti kad organizacijos materi- krurpoje jokios apsųpkinan- 
alė padėtis yra apgailėtinoj pą- čięs kliųtįes nesudaro. Paimki- 
dčtyje. Ir šiame susivažiavime į mę, kad ir bizniškąs apdraudos 
buvo proga tą' padėtį pagerinti [kompanijas, kurių centrai yra 
tik nežinia kodėl tas nebuvo d a-r J. V. Jos čia ųžląiko didžTau- 
roma? ’sias staigas, kuriose dirba keli

nybęi tuoj pradėjo minėti Su

Nprs neturėdami jokių argu-

1 ............... "i........... .  ">"■ ............  " j

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jei jums stpfcuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir | Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prąšoipe praneš
ti niums telefonų.

Nėra veik jokios galimybės ap? 
rųpinti visas krautuves pilnu pa
veiksluotu mjslių kiekiu, ar iš 
anksto numatyti kiek kurios 
krąūjtyyėp pirkėjai'galėtų jų pa-

reikaląųti. Tbdėl jūsų pučiu pa
stangos čia . daug padės. Gi pieš, 
gavę iš jūsų pareikalavimą, pa-, 
sjstępgsime' jdos pasiusti su spe- 
piąĮjų paslu. •

Be to, lejskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretė sto
kos, laikykite pilpa* jų išteklų.

' ;V - J ' ' ' • . ;

1739 So. Halsted St.
r Telefonas CANAL 8500

l ■■■—.» *■   ■■■* W M.Į;

Chicągo, III. I

Night and Morning Į
Proniote a Clęąti, Healthy Condltion I
Dėl Akių suerzintų ųuo Saules, Vėjo, 

HHb arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu- 
rjnp. Jis Atgaivins, Sųraųiins,Pasmagins.

Sųfe for Infant or Adult. At all Druggiste. ■
FTrite for FreeEye Book Murino Company, Dept. II. S., Chicago I

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Galimą pirkti tik mokant po 15c į dieną. Elektrikinis šaldytuvas patsai per save 
įšsiipokės. Toliąus reikęs pioketi dąug daugiau, nes kainos visur kyla aukštyn.

5 metų garantiją. Seną ledąunę ąr pianą Budrįkas ima mainais.
Dėl Refrįgeratorių, Radio, Skalbiamų mašinų, Prašinamų mašinų, gražių na

mams rakandų, Pečių, Vikings Oil Ęprnęrjų, putinai pirkite iš Budriko krautuvės.

> NAUJĄ SUDRIKO krautuve
340941 South Halsled Street

■ F" 'fl ' ■ IJos. F.Budnk Jnc.
3417-21 So. Halsted SL Tel. Boulevard 7010

BUDRIKĖ ŽYJ^ŲS PROGRAMAS:
4*.

WGFL-t7970 kil.j n^dėlioniis kaip 7:30 valų, dalyvaujant Bųdriko didžiulei orkestrai ir dainipią- 
kąms

WĄĄ^-r-920 kjl., paliegėliais ir pėtnyčippais kaip 5 vai, vakare.
WHFC—142Q kil., ketvergais kaip 7 iki 8 vakare.

1 ĄTYDĄl: O ųąųj^s Ęųdpko kąsdieninis programas iš stoties WGES—1360 kil. kiekvieną dįppą kaip.
9 vąl. iŠ rytp. ISępąųiirŠkite pasiklausyti.
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BEAUTY SHOP

Specialiai Šią Savaitę 
Daili Self Setting 
Permanent 

WAVE.
Su ShAmpoo Trim 
Rinse bile setas 
•$ Comp-

' I lete

Trečiadienis, rūgs. 15, 1937

T

jos geidimas bus išpildy-

Štai kodėl

Leidimą

Su-

žinelė buvo labai linksma 
Gailiunų ir Gricių šeimy-

savo draugams iš- 
malonią naujieną.

Išsiėmė 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Joseph Bednat, 30, su 
zanne Terebazas, 26.

lenktyniuos laimėjimui

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Tonas
• • • ____ _____ ■

■

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

Diena 1$ Dienos Į

Aplankė Garnys
Garnys aplankė Jono Gailiu- 

no šeimynų, sekmadinį, rugsė
jo 12tą dieną. Jo žmona, Albi
na, susilaukė astuonių svarų 
dukrelės, šv. Bernardo ligoni
nėje.

P-ios Gailiunienės sesuo, dai
nininkė. Jadvyga Gricaitė, jau 
seniai geidė būti kurna mergai
tei, nes jau kelintą kartą bu
vo kurna berniukui. Taigi da
bar, 
tas.

Ši 
visų 
noms, nes tai pirmas kūdikė
lis šioje šeimynoje. P-as Gai- 
Dunas išdalino net dvi dėžu
tės cigarų 
girdęs šią

Crane High School 
vakarine mokykla 
neatsidarė
Padidintas vakarinės mokyklos 

kursas; mokslas dykai.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dalyvaus “Miss Lithuania”
Gražuolių Rinkimuose

vintui lietuvių 1938 metų Au
tomobilių Parodoje, kuri, kaip 
ir pernai metais, netolimoje 
ateityje atsidarys Chicagos 
Tarptautiniame Amfiteatre. ' > i * -••• -v

Lietuvaitės, norinčios įstoti 
konkursai, yra prašomos išpil
dyti ir,prisiųsti “Naujienoms” 
kuponą, kuris randasi šiame 
“Naujienų” puslapyje.

Už tą viską pirkėjas mokės 
tiktai $2.50 per savaitę. Jokių 
garantorių nereikės.

Štai kodėl aš sakau, kad da
bar yra, galima apsivesti visai 
be pinigų. Pamatykit Sample 
Furniture Outlet Čo. skelbimą

■

ir kas esate suinteresuotas ga
lite pas juos nuvykti. Antrašas 
yra 2944 W. Madison St.

VBA.

L’ARINDA
202 S. ST/TE —R. 718— WEB. 4939

Made over the exclu»ive 
"Limit" Laj|»

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas’

VICTORY 3486 
504 WEST 33-rd STREET

Aldona Juška
Tarp gražiųjų lietuvaičių, ku

rios
“Miss Lithuania” titulo spalių
24 d., bus p-lė Aldona Juškai
tė, 21 metų medicinos studentė.

Ji yra’ duktė Dr. Juškos nuo 
2422 West Marųuette Road. Iš
ėjo du metu Illinois universite^ 
to medicinos mokykloje, kur ši 
rudenį tęs mokslus toliau.

f

“Miss Lithuania” rinkimai 
įvyks spalių 24 d. Ghicagos Lie
tuvių Auditorijoje, kur “Nau
jienos” rengia specialį vakarą. 
Gražuolė bus renkama atstovą-

Galima Apsivesti Vi 
sai Be Pinigų

šiandien telpa' skelbimas 
‘Naujienose” Sample Furni- 
tufe Outlet Co., 2944 W. Ma- 
dison -St., kuriame yra siūlo
ma jaunavedžius apgyvendinti 
nuosavūose kambariuose, pra
dedant visai be cento, štai ko
kis jų planas: jus gaukit 3 ir 
puses kambarius ir jie visi bus 
pilnai išfurnišiuoti su naujais 
rakandais, kaurais, radio, lem
pa ir kitomis smulkmenomis jliž 
$149.50. Rakandų firma užmo
kės pirjno mėnesio nuomą. 
Taipgi uždės depozitus už ga- 
są ir elektrą ir pagaliaus dar 
duos $10 pinigais ant pradžios 
gyvenimo smulkiems reikalams.

DAILY
BUSINESS
D1RECTORY

Flaftering the WO ra ror

It’s gracious . . . it’s gay . . .a masterpiece of 
soft rich suėdė and gleaming patent. And the 
flattery of the scalloped vamp and toe is some- 
thing to doubly endear this smart new Red 
Čross SHoe to you ... price štili only $6.50.

Šame High Ouallty 
Price Štili OnlyRED CROSS

Pranešama, kad Crane High 
School vakarinė mokykla neat
sidarė, -kaip tai buvo praneš
ta anksčiau. Ji neatsidarys tol, 
kol nepraeis vaikų paralyžiaus 
pavojus.

Be anksčiau paskelbto mok
slo programo jai? į Šį sekan
ti kursą įnešama padidintai 
specialė sąskaitybos dalys, t.y. 
trys aukštosios mokyklos są
skaitybos kursai. Tačiau stu
dentais bus priimami tik to
kie, kurie galės pristatyti auk
štesniosios mokyklos baigimo 
diplomus.

Tikimasi daug studentų.
Sąskaitybos klasės veiks du 

kartu savaitėje. Į pirmą kursą 
įstoti nebus reikalaujamo pa
tyrimo, vienok, į aukštesniuo
sius kursus stojant, reikalinga 
bus ir patyrimo. Įstojant rei
kalinga bus laikyti ekzaminus.

Mokyklos vadovybė tikisi 
susilaukti ir daug studentų. Ji 
todėl jau dabar daro kai ku
riuos pasiruošimus.

Mokslas dykai.
Crane High School planas 

didžiųjų universitetų jiripažin- 
tas ir vakariniuose kursuose 
pamokos bus dėstomos prak
tiškai ir teoriškai, pasinaudo
jant laboratorijos privilegija. 
Mokslas dykai. Tačiau* reikės 
įnešti $5 mokslo pradžioje už
stato, kuris bus sugrąžintas 
mokslo laikui išsibaigus, jei 
studentas bus mokyklą lankęs 
nors tris ketvirčius mokslo me-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vdndrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

, • V A y i ' ‘ , • ■■

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
RASAS—ALFABETO 

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

No. 4447 — Augesnei moterei 
sveČiuosna eiti suknelę. Tamsus ma- 
teriolas—juodas, tamsiai žalias arba 
pilkai pritinka šiai suknelei. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46> 
48 ir 50 colių per krutinę.

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% care ...............   $6 95
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% tars ................
Illinois Nut ...... . .....
Rex Egg ................. .
Black Band Lump ..
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal .......  $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
r r 4405 . So. Fairfield Avė. 

i—.hm. ' 'i i ii n i i ————
• FOTOGRAFAS'

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

ĖtTS UŽDARYTA ŠIANDIEN, 
trečiadienį, dJėl švenčių. BOSTON SHOE STORE velija 

visiems savondraugams ir kostumeriams laimingų 
; ir sėkmingų NAUJŲ MET^

NAUJIENOS Pattem Dept, 
1789 S. Halsted SL, Chicago, IR.

ČU) įdedu 15 eentų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nn
Mteroa -------L-------- per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

HOSPITAL

RESTAURANTAI
RSN1

RENT

CLERK

■ s.

i

BRING THIS 
AD WITH YOU

Avenue
5727.

.s-

(Vertes
$275)

Ir Jus Gausit $10.00 Cash, Kad 
Turėtumėt Smulkių • 

Pripuolamiem Reikalam

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

Wavė $3.50 iki $5.00.
Penktad., šeštadienį 

MARCEL .................. 50c
S—-SĖT ........................ 50c
MANICURte .............. 50c

JUS MOKAT $$ PER
TIK W U SAVAITĘ
KARTU SU KREDITO 

MOKESČIU
Tik Sample Furniture Outlet 

Teikia Jums Visą Tai
Jum nereikia kitų pasirašymo 
Pristatėm uždyką ir greitai.

Šis kuponas yra vertas 50c kiekvienai Permanent Wave per šį 'mėnesį 
tiktai. Kelios lietuvaitės Beauty Operators. ... ESTELLE SLOTKUS.

3% KAMBARIAM — 
PILNAI

VISAI NAUJI RAKANDAI 
Parinktos Kokybės Kartu su Ra- 
dio, Kaurais, Lempa ir Kitokiais 
šmotais — Parduodamais Atski
rai, jei Norima.$149-50

ESTELLE’S BEAUTY SHOP
903 West 35th Street
1 blogas į vakarus nuo Halsted. BOULEVARD 7459 

i 4 ■. .

Atsilankykit pas Estelle’s ateinantį khi'tqP'dėl Per
manent Wave. Kainos $2.50 iki $7.50.

Machinless Permanent
Pirmad., Antrąd.

Trečiad.,- Ketvirtad.
S—SĖT .................... 35c
MANICURE ..... ..... ‘ 35c

PRIRUOŠIA
Užmokėjimą'Jūsų Pirmo Mėnesio 

Pandos
D. • O

Depozitą už Jo°ų Gasą ir šviesą

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis «» 
Hollywood šviesomis 
darbas garantuotas

420 W. 63rd ST
TpI ENG 5888-5840

Nevalia Klausti Mo 
terų Amžiaus

Cook apskričio klerkas Mi- 
chael J. Flynn rinkimų valdi
ninkams pasakė, kad nevalia 
klausinėti moterų amžiaus. Už
tenka, sako, paklausti “Ar 
Tamsta, senesnė negu 21 metų 
amžiaus.”

Kad rinkimų teisėjai geriau 
suprastų savo pareigas, be tos 
“pirmosios” pamokos, yra ren
giama dar visa eilė atskirų pa
mokų. Pamokas duos klerkas 
Flynn ir advokatas Daniel Ca- 
rey. Rinkimų valdininkų yra 
1,581.

d)kii tivi ui &
FURNfSHED ROOM ?
' ''V. . 1 • • . .

A 3^1 ROOM SUITE

į
—7-^

v

SAMPLE 
OUU

(TURE 
INC

HOMEPLDN

Be Jokio Įmokėjimo
TAI SUTEIKS

Jum Reikalingą 
PRADŽIĄ

Jjuate aboriwni?htyho'us
SAMPLE FURNITURE OUTLET 00.

Near Sacranaento Blvd. Op«m Ev«». C!o«ed Sun.

Kaldras padarome 
iš jūsų plunksnų ar

ba vilnų pagal 
užsakymą 
DYKAI

perkant iš musų impor- ’ 
tuntus impilus.

*3.69
IR AUKŠČIAU.

ONDRUS
KALDROS 

2529-2531 South 
Pulaski Road

Chicago, III. Tel. Crawford 4088 
TAI DOVANA KIEKVIENAI 

JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

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

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas^.HTIIUANIAN BUILDINfi, LOAN & SAVINOS ASSOCIATION

' 1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

MOBNJNG STAR KLIUBO 

IŠVAŽIAVIMAS! 
Sekmad., Rugsėjo 19,

Jefferson
Miškuose

KEPSIME AVINĄ IR VISOKIUS 
ZBITKUS DARYSIMEI

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILA1 IŠIMAMI 
už ................... ........

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawnda!e

«12
$50
$20

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visądos randasi ge
ros rųšies degtinės, Gardęn City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapiniu 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 Sėst 34th Street
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MERGINA bendram namų darbui; 
nėra'mirimo; nėra skalbimo; išeiti ar 
būti; $8; I^averiswood 8948.

| • \<v ■

PARDAVIMUI greitai ir ĘięiAI 
groserpė, dęjfcątessen ii ice cream 
narlor, biznis isdirotąs. Tel. Victory 
5206.

( T Ės!’& i -is"' 'i V .'i <x ■ ‘rJsf'i.j,į" V

MĘRGINA; be patyrimo; lengvas 
naųią dąrbas; bųti; $6 pradžiai; Gįn- 
^burg, 12J.7 Independepcą, Rockvyell 
97^6. • - ' ■

SUSIRINKIMAI Edvankį Čepuli
.' • ■' ____________— 

■. 11

■m

-.. .
Suzaną. CięR.ulIęūe, sųnijr ir 

marčios pirmiąjįęįąi, tąrįąių šir
dingą ąčiu ‘(Naujienų^- redąk- 

i toriui Dr. P. Gęiąąijžįųį ųž pa- 
I sakytą raminąųčią kalbą prie 
musų vyro ir tėvelio karsto.

■ Ąčių. Kaimiečių Kvartetui, 
kuris sudąipąyp 
les 'koplyčioje 
Ačiū draugijoms 
suteįkimą gėlių.
šifdingag ačiū 
draugams už gėles. . X 
’ Ašį# įaiąptjjvlM.- 
Lachąyyięziųi. įr -'Sunarną ųž

blausiai ačiū p. Lacha.wiczįępęį 
ųž raminimą manęs laikę šer
menų. Ačiū draugams už atsi
lankymą šermenyse, ųž skąit- 
lingą dalyvavimą laidotuvėse ir 
už išreiškimą man užuojautos, 
žodžio.

■»l f /

i O, Tąu, mano brangu^ vy- 
rę ir Riųsu tėvelį, lai būną lęp- 

^m$į| įąįsvpsę Kapipęse, 
kurioms Tų tiek daug dirbai.
t Man niekad neužgys ta žaiz
da, kurią padarė žiauri mirtis, 
išplėšdama Tave iš mano šer
dies. Man visur tamsu ir liųd- 
na be Tavęs.

Aš Tavo kapelį gėlėmis ąpy 
sodinsiu ir ašaromią laistysiu.

Giliai Nubudę, H 
Suzana Čepulienę ir Šeimyųą.

Šoferių Neatsargu- 
! mas Bus Suvaldytas 
. ■ ■ —i >

Miscellaneoiis
įvairus

Humboldt Park Lietuvių Politikos Rlųbo Slinkimas 
rųgs. 16 d. 8 vai. vakarę, Almįra Simonu svet,» 
Hancock st. Gerbiami nąriai, bukitę $Į|sirip}cime. TųriRie 
ąy^rbiy, i^ikąjų, Uipgi yra rengiamas išvažiavimas spal o 
3 j. Jsffęrąon mįšKųis. —Valdyba.

MĖGSTĄS KĖDEI SETAS

1

liūdnas, daine- 
ir prie kapų, 
ir klubams už 
ir grabnešių. 
giltinėms ir

APARATAS GYDYMUI SERGANČIŲ VĖŽIU — Dr. 
Frank hięal, iš Peterboroųgh, Optąrįo, demonstruoją apa
ratą, kuris yra naudojamas gydymui žmonių, sęrgapčįų 
vėžiu. Aparatas vadinamas “Radio Bomba”, ir yra išstaty
tas Radiologijos kongrese, kuris dabar vyksta Pąlna.ęr 
House viešbutyje, Chiuagoje.

Vėžio liga
CROCHETED CHAIR SĖT ...... RATTERN 1529
No. 1529—Iš baltų arba spalvuotų siūlų ippgsląs setas kę-

dei arba sofai.

NĘĘPbEęKAFT DĘĘT.,
1739 So. Halsted St., Chicago, [11.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. .
z?»i, i'*

Vardas ir pavardė ................... ............ ......................................

Adresas

Miestus ir valstija-

SPECIALĖ ATIDA!
MANO OFISAS CICERO MIESTO SALĖJĖl .GĄ\O

41' ASMENINĖS5 NUOSAVYBĖS.
.mvA i -AtTH5, 4'“

1 ’»> i> t e.

' 1937 METAMS

Ęad padėti taksų mokėtojams išpildyti tuos sųyųšųs bę 
peręikąliųgp nepątogųpio yra pąsRirtą $ mųnp QfiąQf spę- 
ripjųs tiąrpąutpjąi. Jie vaik&tinės pę visą miestą, įfr 
nęįti asipęnipė^ nųo^ąvybės mokesnių sąrašus ir.

t užpildytus sugrųžiidi, jei tai pageidaujama.

Pereitais metais visi sąrašai mažiau $40Q nebųyp Ro^K- 
tąi pąįuoti 4ęJ ękpn.oipįnių sumetimų. Tas pat bi^ tjąrp^ą 
ir šiąis metais Įptątyipaį reikalauja, kad ąsmępi^ nuo
savybės sąrąsąi butų asesoriaus išpildyti, jęj- pątys 

’ mokesčių mukętpjąi tai pępadaro, kas galętų išęiti 
pępaądm.

Mes (įąręme viską, Rąd tik pądęti Cicerų mokesčių, ipo- 
■ ketojąm^. Dabar, jus galite padėti mums ir ,tąipgi, pąclętį 
j pątys sąu, išpijfląpt. tuos sąrą^us tuojau.

Pratęsiami iki Rugsėjo 20 Dienoj 
; ■ sąrašams paduoti.

SU PAGARBA, * •

HENRY R. SCHWARZEL
ASSESOR

CICERO miesto

$

a

Levvis Injųnction aktas — tai 
viena priemonė

Neatsargus kai kurių auto
mobilių savininkų ir šofępų va
žiavimas priėjo jau iki to, kad 
šiandien riė vienas žmogus išė
jęs iš namų, nėra (įkra's, s kad 

grįš sveikas. Keleivio gyvy- 
W ąn^ kpi’tos?
i Del tos taip dideles moderniš
kos ž?ą)9^Ž,ų^ystęs buvo privers -

įplŲs priemonių ir
Jį pįpipiausįai pąširupi-

Liga Pradžioje Pagydoma; Šir- 
(Ji^ krątąiij.uęse Pąyęįl^Jųosę

svarbiu dalyku veik revoliu'ci- 
nju išradimu, kas padės dau
gel nenormalumu pašalinti. La
bai daug reikšmės priduodama 
skilvio ligų gydymo skryčiai.

Sekmadienį Chicagoje, Pal
mer Hęuse patalpoje, atsidarė 
penktas tarptautinis radiologi-

» • • • ■ . f, •jos kongresas. Vienas iš * daly-! 
vių, būtent, Ųr. E., H. Skinper' 
iš Kansas City, Mo. paskelbę' 
■kad vėžio ligA'1 yra, išvengiahia ■ 
taip, kaip rauplės, djfterįją,' 
cholera ir geltonasis vėžys. Jo 
nuomonės yr^ur Dr. Arthur Č.; 
Christle iŠAVashingtono. Pirma
sis yra Amerikos Radiumo 
Draugijos prezidentas, antra- 
mokslininkų’-sK-spindulių ir ra-, 
sis pasauliniai -’ pagarsėjusius 
diumo-grupės prezidentas. Jfe 
nurodo, kad - dą^ąj?, tą • ligą yrą 
iš vengiant ■ taikli4 pastebėta
išgydomą ’ ęhigrgij os, x-tąy ar
ba radiuipo būdų

Kita

. -//i , »—X A

- **’ GARANTUOTI

VARTOTI BOILERIAI ------- —
Radiatoriai, paipoą ir fitingai, di- ant materiolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stekas- 
mitai

4.

keAnfim“i- DYKAI AP^AJN^Yb- 
larns mokesčių dydžiai MAS. : ‘

■ MATEĘIĄL ęOMPANK . '
1217 WEST LAKI'! STRIKT MONROE 3387-88 

■Z“

1

sręrję^errr ?T

Apią peąki tūkstančiai Hetuviiį — vyrą įr moterų — priklauso 
akos Liet’ifMų Draugijai. j§i Draugija yra bašalpos, pomiį*t|riių ir 
HH>6 pfgan'izaciią. 'FąŠaĮpa ągoif — $6, $10, '$16‘pfer ‘savaitę. Rp- 

vegnnas, kVĮetkaį. Dabar nauji nariai narni nnn 15 iki 48 m. amžiaus. Fasil-aiKUs šiam vajui Ls pri- 
ni ririmis tiktai iki 4U m. iF Įstojimas'bus Rur kaš aUkŠtęsnis.

valdįninkus 
'jįipip^ yy^ytif Toki įstatymą, 
rši^n^įęp, tįipį, ir Illinois valsti
ją q tąį yrą. įewis Injųnction' 
įąi^- ' ‘ y <
i Xra išleistas lie-
pps ipšųeąp [s ta tymas nors ir, 
reįkąĮaųją pąta'ipos, bet savai- 
ipį t°del verta nors
^ymlĮįt,ipiąį.: ąų. juo apsipažinti.' 
Pmipi^ųsją ^Įjįo, kad juo neuž- 

pękąįtjęms jokius naš- 
■tp^, pęį. j p kępčra’ tik Raitieji. 
Ątsęįt, nemiki; protingai va
žiuoti, tai nešk to įstatymo 
naštą.

Viąąi kąs kita butų, jei butų 
kada išleistas., šoferių leidimų 
įstatymas. Tada’ kiekvienas šo- 
fęris, geras ąr bįoga’s, butų pri
verstas išsiimti laisnius, už . '■*. .ų-' ' . ' S- *
juos mokėti mokesčius įr pasi
duoti ekzaminams. Bet Lewis 
į^ątyrpąs ^aĮtię^ięins yrą ti^- 
ra ąąštą. Už yąžjąvimų girtam, 
^tovy, už, ų^vąrMngą ya^į^į- 
,nįą if pąbęgiipų iš nęląimęs. 
yįętois tęį^jąs plį kię^yiępą 
įpųljąusti tęįsęs ątęmįmH 4^

bausme ir areštais. Bet, jei kas 
’nų^(lpt,ų vienam iš tęjg-ęjp np^ 
įr lęn^yapi iiųtąyiipųb tąą gąlį 

bųti ^ų^iąpią^ ų5;

lyaujięna
Tam pa|į^T1 kongresu buyo 

iškelta dar ir kita mokslo nau 
j iena, tai širdies veikimas kni ■ 
tarnuose, myei^ąliip^, Xrrąy 
pagelba gąlįiĮia npfotagrafuo- 
ti, širdįęs, skilvio ir kitų žmo
gaus kupp svarbiųjų organų 
veikimą. Tai pripažinta labai

1933 mętąis, dvejiems mętąųi$ 
praslinkus pg ■vedybų. Šū jųp 
susilaukė mergąįtęs Elodią Mą- 
rię, dabar 5; ix|etų . ąųižįąųi 
Mergaitė yrą tgyp, • ji/ 'su
tinka to$ iųęj;Wtės išsįžąjięti, 
palikdarųą tęvldf ąųgįųtį, ‘ Ar jį 
'tekės už Jobu Begano^ kuris 
taipgi fjgųrąyo pąsaįf y tų HųdL 
kio pagrQbįn)ė| nepakako ųje 
jos advQ^ąįįąį.|ĘąrrX Pįkpy/ski,

Tel, Victpry 4965 
STOpOĘNGYSTS

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtjes 
darbus. Len^S jei Pa^b
daująma. .............

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Help VVanted-Femalę 
, _, ’ ĮDarbininkią Reikia ‘

PATYRUSI MERGINA; bendras 
namų darbas; viririias; refer&nčas; 
savas kambarys, maudynė; $12; 

Midway 8776.

JAUNA MERGINA; bendras 
mų darbdš; nėra skalbimo;' būti 
toje; ’ ręferencas; gera alga;

' r Ųniyersity 8799.
’ ........ - ........... ' ■ ■■■ A—____________ _______________________

na- 
vie-

GABI MERGINA; namų darbas; 
virimas; nėra skalbimo; savas kam
barys, maudynė; Fairfax 9673.

Vyanted—Malę-I<emą)e
Darbininkų Reikia 

,%^<SZ*Z»Z*AZ*ZX^SZ>ZXZW\Zv5>^*\»W-<V»Z%#«Hz*^Z»Z*rf*^^V\Z\Z*

REĮKĄLINŲAS porteris į taverną, 
taipgi mergiatė ar jauna moteris 
patarnauti prie stalų.

BIG TREE GRpVE 
83rd and Archer, Willow Springs, 

Tel, Willow Springs 48.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

rAUouwwpA b u ęnuvAi E įr gror 
sernė. Gera ir seną vieta. 'Pigįai. Su 
ar be namo. ‘ Mainyšiu anl mažos 
fąrmos ar namo.

” 130$ So. 4Qth Avė., Cįpero.

Real Estate For Sale 
N amai-Žemė Pardavltbul

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
moMJsr“ 

Perkąąj, parduodarp ir ipainfiją na
ujus, lutus, bi?piu» ir farjąaą; Inįiu- 
rmume h’anius, rakandus'"lir auto- 
mopiųąfc. laipgi turųąe dau# 
namų pardrivmiui arba’ "mainymui už 
SS bar&epus; gręjfąp i|ę tpisipkas 

rnavimas. Reikalui priėjuą krei
pkitės:’" •' '- v'1: - f*

4631 Sp, ASHLAND AYE, 
Ofisas 2-roš lubos su J. J. Grish

2 AUKŠTŲ muro namas. 4 ir 4 
kambariai ir sklepąs. 12 mėtų/senu
mo. Lotas 35x125. Kainą $4600. Da
li įmokėkite ir likusias* Ant ftidrgičio 
Ir šiaip kitą bargenų, lotų, Oanąj ir 
farmų. ' “ •’ *

Z. S. M1CKEVICE AND CQt 
6816 So. Western Avenue. 

Hemįoęk 08QQ.

jųjšnesįniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c„ $Ų2^ — pagąl 
priklausomą skyrių. Įstojimas'eina pagal amžių. Nauji nariąi isira^ 
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. s. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bąnkietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d.'O ynipic Bąli Rpom. Įsirašyti Draugijon galįma per musų kon- 
kursantus, per Draugios narius arba tiesiai Draugijos ofise.

Draugijas ofisas atidaras; ketvegąis — 9 ryto iki 9 yal. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro' ir nedėtdieniais — 9 ryto iki 
1* vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkes lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIĘTŲVIŲ DĘAŲ- 
ČTJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

MYKOLAS RAMEIKA
| . Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo '!£. dieną, 2 :Q0 valandą
B ryto, 5.937 m., sulaukės pusės , 

amžiaus, gimęs7 Lietuvoje, La-v
I, batjnidžio kaime, Sviekšnių pa- 

rap., Tauragės apskrity.
9; ' Amerikoj išgyveno 36 metus 
| Paliko dideliame nuliudime 
/ pusbrolį Antaną Bėinorį ir 
B daug draugų, o Lietuvoje dvi 

seseris, Eleną Zasitienę ir Bar-
fl borą Budvitienę ir jų šeimas, 

ii’ daug kitų giminių.'
Kūnas pašarvotas J, F. Eu? 

deikio koplyčioje,. 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės

vJvyks ketvergė, rugsėjo 16 die- 
. ną, jgsOO,. tyaji po piet. Iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Mykolo Rameikos 
gipsines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

‘ lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir' 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir Draugai.

Patarnauja laid. dir. J. F. Ęu- 
deikis, Tel, Yards 1741.

Dėl tolesnių informacijų šau
kite Paul Krąulaitįs, Boule- 
vard 2934.

10 BERNIUKŲ dirbtuvei; patyri
mus ąereikalingas; $12:50;

Wabash EmpĮpyment, 202 So.
State Street, Room 9b0.

REIKALINGAS farniai darbipin- 
kąs, kuris gali milžti karves. V. 
Shurn, ’Route i, Box 15, Hinsdale, 
lįl. Tel. Doy/nęrs Qrove 8002Y2. ‘

REIKALINGAS RIMTO BUDO 
ŽMOGUS nuolatiniam darbui ant 
farmos. Geras pragyvenimas ir alga.

C. Urban, 140 State Road. 
Dowagiac, Mich.

REIKALINGAS patyręs automobi
lių mechanikas arba pusininkas. Pi
nigai nęsyarbu. Turi būti geras me
chanikas. Atsišaukite tųojaųs. Teį. 
Beviėriy 6749,

South Ėedzie Super Service, 
10758 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS patyręs FARMOS 
DARBININKAS.

ATSIŠAUKIT LAIŠKU 1739. So.
Halsted St., Box 703.

ODBMREHBKife*

COAL~~'
Anglys

Mine Kuri .

WILMINGTON
ANGLYS ' 

$6.00 
5,75 

- 6.00Nut  ......  6.00
Screeuings .......... 4.75

PIRKIT DABAR!! 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TęJ, ARDMORE 6975

Autęmobilęs
1932 NASH rpažas sedan — ątpi- 

sęintas nuo $275 iki $165. Ne\yberry 
Bargains, 1025 Nprth Clark.

Musical Instruments

GOLDSTEIN’S M.USIC SHQP 
914 West Maxwell St,

3 blokai' į vakarus nuo Ųalstęd St, 
Mažais trap drum įrengimas $22,50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygą Basas ....LlL'JJ' $<M 
$99 Trombonas 'su keisu....... $35,0,0
$18. Smuikas su keįsų, šmicas $£.50 
$8.50 Naujas" Gl|ąras ąįį.T.$3.59 

1000 mstrųįnentų pąsįrinįęjpįųi.
Senas jūsų instrumentas j mainus.

Furniture & Fixturės

Divorsuojąsi
LycĮi^ Nelsoii U-ąyip, kurį, 

tiek dąųg tru^pip- s^KeĮė pą- 
gro'b^fĮ^ $ayę *Pp»ąj4r 
u)<ą iš p^ppjęs Mąrįos Wor$- 
tiępės ir kuri vėliau jo^ nąų? 
dai visiškai jo išsižadėjo, da
bar. jau divorsuojasi.

Lydįą. Laviniepė gyvepą pyio 
453$ W. Congrę^s st. Jos vy.- 
rayErędrįęk Laviptifi ją PaURP-

: APEMIA.' .VlijpENĖ,. po pir- 
nių' yyrti yąįČiulienė.

Persiskyrė su šiuo pąsauliu 
rugsėjo 12 d., 2* vai. fyto, 1937 

. m.’,’ sųiąųku^‘,44 metų ąmž., gi- 
irius Š'įaąlių ^šąpsV., Žagarės 

' kainle-
Paliko dįdelįame nuliudime 

vyrą Joną,’ % dukteris Wandą 
įr ^leną, 1 brolį Klemensą Ja- 
sutį, byhli^neš Kazimierą Ja- 
šiįiįėng įi Jjųijoną Jasutienę 
ir gimines, o 'Lietuvoje seserį 
Ąmiįįją Ęyedąrįenę ir gimines 

Kūnas pąšąrvotąs 3354 So. 
Ųąlstęd1 St.,' Ridįko koplyčioj. 
Laidofųvės įvyks rugsėjo 16 
d.,‘ i VaLpo pietą. Iš koply

tėlės hųS ąųlydętą į Tąutiškas 
. kįapįpės.

yif>i. ą- ą.vApeipia Vitkienės 
gnniiiė^, draugai ! ir pažįstami 
esat' nuošifd.žįąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai, jjąskątįriį patarnavimą ir

8

5

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis, Sesuo, 

Brolienės jr Giminės, 
p ■ r ' • ? *■ ■

Patarnaują laid. dir. J. F. Ra- 
džius, Tek Caiihl 6174.

Pocahontas Mine Run .... ton. $7.45 
75% Coarse reguliariai $8.50 vertės 
Pocahontas—Lump ar Egg ton. $8.7,5 

Reguliariai $11.00 vertės:
Geriausios

Indiana Mine Run ........ tolį- $5.40
Indiana Lump ar Egg .... ton. $5.75 

Kokybė ir svoris garantuota. 
Greitas pristatymas visur.

DYKAI—40c groseriais ir prekėmis 
su kiekvienu tonu.

SUPER COAL COMPANY,
10 S. La Šalie Street 
Dearborn 0264-Q258.

išbikBgjAr
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į Tavernas ir Ręstaų- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam sąldąinius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.
■

I fiW®wSr L. V V L* 11110 Visas Pasaulio
■ ' Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir I’a grabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BO u LEVĄ R J) 7214

■ ■ ■'- V '---r- — I —I 1 tu. •

3 AUKŠTŲ MŪRO. NĄMAS ir 2 
aukštų medinis namas užpakąly. i>a- 
aukkvimas. Savininkas gyVena' 510 
West. 32nd St, arti Normai Aye,

' ' ■*“ - " '* T—-- ‘ .......... ’.l -»■« , , ^„i,

6 KAMBARIŲ muro bungaiow, 
karštu vandenių apšildomas, 2, karą 
garažas, namas praktiškai' naujas, 
paaukuojamą vž $5600,
‘2 fialų mūras, po 4 kajnb. kiek

vienas,’ furnašu apšildynįate, 2 'ka
ram garažas, lotąs 33x12$. Ęandasi 
į vakarus nuo Kedziė. NbpaprAstas 
pirkinys........ .................................|4500

Aolne Owners Realty Marį *
. A.' Shųlmistraš, brokeriu 

4016 Archer Av^ąue, 
Tel. Lafayette 6300.

PARSIDUODA nedicįęįįs bizpia- 
vas kampinis namas, pavern ir val
gyklą, biznis7 gerai išdirbtas. Parda
vimo priežastis nesutikimai šeimyni
nio gyvenimo. 1858 W. PersKįųg Rd.

A*. 1 .

MARQUETTE PARKE
6 kambarių mūrinis bungalow, 

karštu vandenių šildomas, garažas, 
kaina 47UQ.QQ. Mažas [mokėjimas. 
uTHinBRIGHTON PARKE

2 fįatų po 4 kambarius," čįipenti- 
nis fundamentas, “kainą ’ $2ą$p.OO. 
įmokėti $500.00, kitus kaip renda. 
Randasi ant MapĮewood avei,’ netoli 
Archer avęnue. v *

ę. p. SUROM^KIS, 
2502 Węst 69th ^trefet,

Tel. Grovęhill 0306-
Ofisas atdaras sekmadieniais Uųo 10 

r\to iki 2 po pietų. ' b

MAINYSIU moderniška kampinį 
4 Datų mūrą. Styrini' apšildy|nas, 
elektnidnė refrigei*ąciją; artį ą3 ir 
Talman. Saviiiįnkąs nori kated&aus 
ar dvieju flatų. ’

manorT BEALTY CO, 
2532 63rd Stręęt *

HeniĮbcį 83Q0e ”
, — ---------- ..... ..—r

REIĘIA PĄĄUKQTI 2, fįetų mū
ras, 4-Š4, su įrengta taverną i j* sale 
South Wpst SidėĮ.’ Priimsiu mainus; 
$68QQf Lafayette1 3pM '

Kurie turite nj 
ta. ųkę, Ųile kur 
josę žirlją LietgVc,. _ 
rpAihyįį,' rąšyklĮį ‘ lietui

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 103fr, ^visokio didžio su Coil 
Baksais ir' sinkom. Tkipgi štorij 
fikčerius ,del bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Painatykitę mus pirm negu pirkai
te kitur.

'g: E. S$STHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET

' CALumet 5269.
, -*-rn---- :------------ :---------------- r—

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui bematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti' ir Amerikoniški

Kąufaf ' $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžąs, nauji parlor

setai .:.VJ       $39’—$49 
$375 vertęs 3 kamb. įrengimas' $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

dė lūxe .........     $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5v.v. 

' RAPP STORAGE FURNITURE 
5745 $6. Ashląnd Avė.

Business OĮią^ce^
Pardavimui Bizniai

BUčĘRNE ir GRpSERNĖ turi būt 
parduotą i tjrųmpą laiką. Gęraš b|ž- 
nis. Priežastį patirsite ant vietos.

33016' Šo. Union Avenue.

Urba FIowęr Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
-—Bankiėtams—Laidotuvems-L-i J

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone J LAFAYETTE 5800 '

NAMON*‘WANCE CORP. 
6757 So. VVestęrn Avenue

Biznis įsteigtas 191’9 metais.

Financial
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MPRC.IČIŲ labai gejoipis 
išlygomis ir tfengvkis išiąo^ejimais. 
Kreipkitės į Lithuąriiąti ’ 
Loaii’’ and Savirigs Ąjs 
(Naujienų spulka), 1739 S 
ted Street.

Ištįon 
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U PARDUOT
PAGAĖSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGĄ! ‘

Pašaukit mųę

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidą.
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Bylos Atidėtos 
ikiSpalių 25
Kaltinimus prieš Vieną 

kierių panaikino.
strei

Miesto Felony teismas vakar 
atidėjo iki spalių 25 d., bylas 
iškeltas 63-iems plieno strėi- 
kieriams, kurie buvo suimti po 
skerdynių, kurias Chicagos poA 
licija surengė prie RepųbliČ 
Plieno bendrovės, South Čhicar 
go.

63 streikieriai buvo suimti 
kaipo kraujo praliejimo “kalti
ninkai” ir “provokatoriai”. 

• ’ . ' - ■ I ■

Kaip vakar turėjo įvykti by
lų nagrinėjimas, bet prokura
tūra, pasitarusi su teisiamųjų

v . •, < ■ - i

advokatais, paprašė atidėji
mo.

' Teisėjas O’Connell bylų prieš 
vieną streikierių, John Bauet, 
27, nito, 9651 Avenue N., pa
naikino.

Repubiic Plieno skerdynės 
įvyko gegužės mėn. 30 d., lai
ke Memorial Day šventės. 200 
policistų apšaudė ir apmušė
I, 500 streikierius minių, kuri 
norėjo praeiti pro šalį dirbtu- 
vės protesto demonstracijai.
J. V. Senato komisija, kuri įvy
kį tyrinėjo, pasmerkė Chicagos 
policijų už bereikalingų žiauru
mų. Bet Cook apskričio koro
neris, vedęs inkvestų, nuspren
dė, kad kraujo praliejimas “yra 
pateisinamas”. - 

darbininkai išėjo į 
streiką
Sustreikavo 14,000 Darbininkų;

Reikalauja Algas Pakelti
.jr

Vakar rytų sustreikavo apie 
14,000 iš 35,000 skalbylų dar
bininkų. Streikas paliečia veik 
60 nuošimčių visų Čikagoje 
veikiančių skalbyklų. Darbinin
kų vadovybėje stovi unijos biz
nio agentas Charles T. Lind
gren.

r.‘- ’ ■ M

Darbininkai reikalauja pa
kelti algas nuo 10 iki 20 nito“ 
šimčįų, pripažinti .unijų ir ki
tokių koncesijų.
Moterys Uždirba Iki 28 c

Dirba Iki 45 vai. į Savaitę
Skalbyklų sąviriinkų sąjun

gos prezidentas Louis Koterski 
pareiškė, kad yra išrinktas ko
mitetas su unijos atstovais kal
bėtis. Pasiųlymas pasiųstas paš
tu

Pagal Koterskio aiškinimą, 
skalbyklų darbininkės uždirba 
iki 28 c. į, valandų. Dirba po 
45 valandas į savaitę. Gi ma
žiausias atlyginimas yra 18 c. 
į valandų.

Gali Kilti ir Gelžkeliečių 
Streikas

Jei nebus atsižvelgta į gelž
keliečių reikalavimus, gali kil
ti ir jų streikas. Tas streikas 
paliestų 300,000 darbininkų. 
Dr. William Laiserson, nacio- 
nalės tarpininkavimo tarybos’ 
haryš tuo klausimu šaukia darb 
daVių ir darbininkų bendrų 
konferncijų reikalams aptarti.

. -V O. /' ' ' .

ASAULIO ĮVYKIAI PAVEI LUOSE

Keleiviai Žuvo po 
Traukinio Ratais

Ęrie Dempster Road kryžke
lės, Morton , Grove priemiesty
je, Chicagp,, Milwaukeė, St. 
Paul and Pacific Railroad trau- 
kiny s užmušė tris žmones, va- 
žiav u’sius automobilyj e.

■ - ' l,

Jie buvo Michael Hėibergėr, 
47, nuo 637 Willow strėet, Chi- 
cago; Stefan Trendlėr, 1751 
Mohawk street ir William E. 
Racine, 4911 Louise avė., Niles 
Center. /j

■ ' . >' ■! ' I

Nežinia dėl kokios ■ priežas
ties automobilis buvo : sustoj ęs 
ant gelžkelio bėgių, guriomis 
traukinys važiavo. Garvėžis 
trenkė tiesiai į automobilio/vi
durį, išbarstydamas > jd ir už
muštųjų kūnų dalis kelių šim
tų pėdų plote.

Nušoko Nuo Aštunto 
Aukšto — Gyva

Dėl ' nežinomos • priežasties 
jauna moteriškė šoko nuo aš
tunto aukšto, bet- išliko gyva. 
Gydytojai sako, kad ji gali dar 
ir pasveikti.

Ji yra Yetta Wexler, 25 me- 
tų amžiaus, gabi muzikantė, 
Saul Wexlerienės duktė, kuri 
turi prie 5145 z Lake Park av. 
valgyklų ir gyvena prie 5220 
S. Harper Avė. Moteriškė iššo
ko iš YMCA kolegijos lango, 
19 S. La Šalie st. ir nukrito) 
nnt skylight-stoglangio, nukris- 
dama penkis aukštus. Pasilau*- 
žė kojas, susižeidė vidurius ir 
galvos kiaušą.

$100, OG'O Prizą Nau- 
jame Old Gold

' —— ;

' V. • >' ;
Nusitarki! Dabar Tuojau {stot
I šį Naują Į^onie^tą Ir Laimėt

Prizų.
.V> ■ f "

OLD GOpį; GIGARETAI 
teikia jum./Jiiti.'.' progą visam 
gyvenimui >$$įm£tį tuttą. šis 
kontestas .yrą flįįesiiis ir ge
resnis, negu btivęs pirmiau*, 
šis kontestaai’ stįsidaro iš pri
dėjimo truk||a&.- pasikalbėji
mo tuščiame ■.įayfeikslo baliune. 
Atsila.nkykit, piš savo cigaretų 
dylerį ir paprašykit jį duoti 
jum Old Gold Cartcton Bulle- 
tin. Jis duodama DYKAI, kar
tu ,su pilnomis: taisyklėmis ir 
patvarkymais, k utie liečia kon- 
testą. Yra 1,000 cash prizų vi
so suma $250;000. Nėra priga
vimų, nė triksiį. Kohtestas ką 
tik prasideda. Dvigubai-švel- 
nųs Old Gold yęl teikia jum 
progų tapti , turtingu visam gy
venimu’!. Laikykitės instrukci
jų atsargiai. Skaitykit šį dien
raštį dėl; busimų pranešimų.

Pakvaišusio Padegė
jo Dar Nėpagavo

/ /■ 1 : -

Jau dvi savaitės kaip šiaurinė, 
mięsto dalis yra pakvaišusio! 
padegėjo gązdinama. Antradienį 
jis užkure budinkų prie 2721 
N. Clark ir kitą, pfiė 410 Di- 
versėy a'venų.^ išvydamas į 
gatvę trijų adkštų namo gy
ventojus. Kąltinlnkhs dar ne-

• .. ; ■ $ : t-
«——!■■■ I —........................

darbą dirba.

Mayoras nori 
legalizuoti

Mieštas Iš To Gautų Naujų
, Pajamų

z Čikagos miesto mayoras 
Kelly jau gavo patirti, kad 
mieste yra gemblierystės įstai
gų, nors pirma, sakėsi, nežinąs 
kad jų čia butų Tik jis nori, 
kad. tos įstaigos butų legalizuo
tos, iš ko miestas 
$2,000,000 kasmet 
mų. -

Gemblierystės 
klausimas nesenai 
laturoje svarstomas, bet at
mestas. Dabar yra pavesta po
licijos kapitonui Martin. E. 
Mullen tuos lizdus likviduoti, 
kuris sakosi jau suradęs rule
tų ir kitokių žaislų. Tų įstaigų 
savininkų vardai dar nežinomi.

turėtų apie 
naujų paja-

legalizavimo
buvo legis-

SEKMADIENIAIS
J ",

NAUJIENŲ'.
RAŠTINE

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

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

NAUJIENŲ ADM.

cijos “Dovana”
■ ■ ■ •

Virš 90% suaugusią kenčia 
nuo tos dantų ligos.

Pyorrhea tai dantų liga. Jų 
serga apie devyniasdešimts 
nuošimčių visų suaugusių ne- 
sveikaujančių dantys. Ji sena 
liga, jau’ Graikijos ir Romos 
gadynėje ji buvo žinoma. Bet? 
už tai sunku jos žymių rasti 
Afrikos ir Arktikos — arba 
žiemių pusčiose. Taigi, pyorrhea 
yra civilizacijos liga, teigia 
Amerikos Dantų Institutas.

Liga pasireiškia tuoj vietoj, 
kur dantys susiduria su sme-

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardė

Adresas
F \

Amžius

Plaukų spalva ..

Aklį' spalva ...-

Užsiėmimas

šiuomi įstoji! į “GRAŽIUOLIŲ KONTESTĄ”. ' Prisiunčiu 
savo fotografijų. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve
dėjų nurodymų.

Parašas 

P. S. Tiktai aiškios jr spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. 1

dantų išliuosėjimas. Negana 
to, su laiku ji priveda prie to, 
kad ima • visi dantys gesti ir 
kristi.

Lerigviau pašalinti pavojų, 
negu tą ligą gydyti.

Patyrimas sako, kad daug 
lengviau yra pašalinti tos li
gos galimybes, negu vėliau, ją 
jau gavus, gydyti. Pirmiausias 
dalykas, dantis užlaikyti šva
riai, juos dažnai plaunant su 

prisilaikyti 
taisyklės ir 
specialistui

šepetuku. Paskui 
tam tikros valgių 
retkarčiais duoti 
dantis patikrinti.

Svoris
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MIRTIS PADANGĖSE — Likučiai pasažierinio lėktuvo, kuriame žuvo trys vy* 
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